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Salah satu syarat mahasiswa dapat dikatakan telah menyandang gelar sebagai sarjana program S1 
dengan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yakni telah menyelesaikan skripsi/tugas akhir. 
Tugas penyusunan skripsi dimaksudkan untuk melatih mahasiswa menuangkan hasil kegiatan 
penelitiannya secara metodologis, logis, dan sistematis, ke dalam suatu karya ilmiah tertulis. Untuk 
mencapai tujuan tersebut diperlukan pedoman penyusunan skripsi hasil perencanaan, atau hasil 
pemodelan. Tujuan penyusunan pedoman umum penyusunan skripsi adalah sebagai pegangan bagi 
mahasiswa dan pembimbing dalam penyusunan skripsi, sehingga diperoleh kesamaan persepsi dan 
langkah-langkah antisipasi dalam penyusunan naskah skripsi. 
 
1.1 Definisi Skripsi 

Skripsi adalah salah satu jenis tulisan akademik yang ditulis oleh mahasiswa dengan kaidah 
tertentu yang berbeda dengan tulisan yang ada di blogspot, novel, cerita fiksi, note Facebook atau 
artikel koran dan majalah (Lele dkk, 2010, 5). Selain itu, skripsi juga didefinisikan sebagai sebuah 
karya ilmiah yang harus dibuat (disusun) oleh mahasiswa program Strata 1 (S1) untuk menerapkan 
ilmu pengetahuan dan atau teknologi di bidang keahliannya berdasarkan kaidah keilmuan, atau 
menghasilkan karya desain/seni beserta deskripsinya berdasarkan kaidah/metode rancangan 
baru, yang bertujuan sebagai syarat akhir kelulusan pendidikan akademiknya di Perguruan Tinggi 
Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang berada di Indonesia. Skripsi juga 
merupakan karya ilmiah yang berupa laporan penelitian yang ditulis dan disusun oleh mahasiswa 
S1 sebagai persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Hadirnya program kampus merdeka dan 
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merdeka belajar, maka cakupan skripsi diperluas tidak hanya dalam bentuk skrip tetapi juga dalam 
bentuk yang lain yakni:  
 

1.2 Jenis-jenis Skripsi 
Berdasarkan kampus merdeka dan merdeka belajar, maka skripsi diperluas menjadi beberapa jenis 
yakni: 
1. Scientist 

a. Tugas Akhir 
b. Publikasi Jurnal Ber ISSN 
c. Publikasi Conference ber ISSN 

2. Profesional 
a. Produk  
b. Internship 

3. Entrepreneur 
a. Business Plan 
b. Internship 

4. Artist 
a. Content Creator 
b. Film Maker 
c. Internship 
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1.3 Tujuan Penyusunan Skripsi  
      Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai setelah mahasiswa menyelesaikan kegiatan penyusunan 
skripsi: 

1) Mahasiswa secara mandiri mampu melakukan penelaahan kepustakaan yang relevan 
dengan masalah yang akan diteliti.  

2) Mahasiswa mampu menerapkan kemampuan bernalar keilmuan dalam merumuskan 
permasalahan dan mencari pemecahan masalah serta mampu mengkomunikasikan baik 
secara tertulis dalam bentuk laporan skripsi maupun secara lisan terutama pada ujian 
skripsi. 

3) Mahasiswa mampu menyusun dan menulis karya ilmiah yang sesuai dengan bidang ilmu 
yang digelutinya. 

4) Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengolah atau memecahkan masalah.  
5) Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengembangkan keilmuan yang dimilikinya 

dengan menggunakan metode ilmiah. 
 

1.4 Kedudukan dan Bobot SKS Skripsi 
Penyusunan skripsi berkedudukan sama dengan mata kuliah lainnya yang ada di universitas, akan 
tetapi berbeda dalam hal bentuk dan prosesnya serta cara penilaiannya. Ada pun bobot skripsi 
yang ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta dalam buku 
panduan skripsi mengacu pada ketentuan yang ada di Universitas Amikom yakni enam (6) SKS.   
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1.5 Prosedur Penyusunan Skripsi  
Ada pun prosedur pengajuan skripsi telah ditentukan oleh pihak Fakultas melalui koordinasi 
Universitas (DAAK) dengan ketentuan sebegai berikut: 
1.5.1 Pengajuan Judul Skripsi  

Pengajuan Judul Skripsi terdiri dari syarat dan waktu pengajuan serta mekanisme 
pengajuan judul skripsi: 

1.5.1.1 Syarat Pengajuan judul Skripsi  
Syarat pengajuan skripsi untuk Fakultas Ekonomi dan Sosial (FES) Universitas 
AMIKOM Yogyakarta dengan memenuhi sejumlah persyaratan umum sebagai 
berikut:  

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang ditempuh 
2. Mahasiswa telah menyelesaikan semester V atau telah menempuh 120 SKS  
3. Sudah/sedang mengambil program magang 
4. Memiliki IPK minimal 2.0 
5. Mengisi pengajuan skripsi online pada bimbingan amikom.ac.id 
6. Telah mempunyai pilihan topik dan judul yang hendak diajukan. 
7. Mahasiswa yang mengajukan Skripsi sudah atau sedang menempuh mata kuliah 

Metodologi Penelitian 
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1.5.1.2 Waktu Pengajuan judul skripsi  
Waktu pengajuan judul menyesuaikan jadwal yang telah ditentukan oleh DAAK 
 

1.5.1.3 Mekanisme pengajuan judul skripsi 
Adapun mekanisme pengajuan judul skripsi bisa dilihat di website DAAK melalui 
http://daak.amikom.ac.id/index.php/main/page/1010/info-pengajuan-judul-baru-
masa-covid 
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Mahasiswa sudah ambil krs TA/SKRIPSI Genap 2019 / 2020 

Mahasiswa menginputkan pengajuan di link: bit.ly/pengajuanjudulbaru 

Pengajian judul tanggal 20 - 31 Juli 2020 

Prodi mengalokasikan Dosen Pembimbing untuk mahasiswa yang mengajukan Judul 

Mahasiswa mendapatkan Surat Penunjukan Dosen(SPD) maksimal 3 hari setelah pengajuan judul, 

melalui email masing-masing 

Mahasiswa menyerahkan SPD diserahkan ke dosen masing-masing ( Bisa melalui WA/email) 

 

Judul diterima tanpa revisi 
 

Judul diterima dengan Revisi 

Mahasiswa mendapatkan balasan bahwa judul diterima/direvisi dari dosen tersebut. 

 

 
ALUR PROSES PENGAJUAN JUDUL BARU TUGAS AKHIR /SKRIPSI PERIODE WARNING COVID-19 

(VERSI MAHASISWA) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Jika revisi judul merubah tema, abstrak 

atau menambahkan objek penelitian, 

maka harus mengajukan surat ijin 

penelitian terlebih dahulu. Kemudian 

melakukan Proses pengajuan dari awal 

Jika revisi judul tanpa ada objek 

penelitian, maka mahasiswa 

menginputkan ulang judul awal dan judul 

revisi pada link: dilengkapi bukti revisi 

dari dosen bisa screenshoot WA/Email 

Mahasiswa mengupload bukti SPD yang diterima 

Dari Dosen, bisa screenshot email dll 

Tgl 20 Juli - 5 agustus 2020 Di link: bit.ly/upload-bukti-spd 

Melengkapi persyaratan yang harus di upload di link tersebut 

1. Khs/Krs semester genap 2019/2020 

2. Menginputkan judul versi Bahasa Indonesia dan Bahasa inggris 

3. Mengupload Surat Ijin Penelitian dari Perusahaan/instansi jika menggunakan objek penelitian 

4. Jika tidak menggunakan objek, maka abaikan point no 3 

5. Untuk permohonan SIP (surat ijin penelitian) maka silahkan buka link : bit.ly/permohonan-sip 

(pengajuan SIP 20 – 30 Juli 2020) 

 
 
 
 

NOTE: Kartu bimbingan sementara belum dapat dicetak, sehingga bukti proses 

bimbingan menggunakan media sesuai kesepakatan dengan Dosen Pembimbing 

HOTLINE WA: 0882-13000-555 

 

MAHASISWA MULAI BIMBINGAN ONLINE 
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1.5.2 Mekanisme Pembimbingan Skripsi  
Mekanisme Pembimbingan skripsi terdiri dari empat (4) hal yakni: 1. Tata cara pengusulan 
pembimbingan, 2. Tata cara penggantian pembimbingan, 3. Tata cara pembimbingan, 4. 
Masa berlaku kartu pembimbingan. 

1.5.2.1 Tata cara pengusulan pembimbing  
Adapun tata cara pengusulan pembimbing dilakukan dengan: 

1. Masing-masing prodi membuat daftar dosen yang dapat menjadi pembimbing skripsi 
pada setiap awal semester 

2. Masing-masing prodi membuat surat permohonan persetujuan menjadi pembimbing 
kepada dosen yang telah memenuhi persyaratan melalui mekanisme DAAK 

3. Masing-masing prodi mengirimkan hasil persetujuan pembimbingan kepada fakultas 
yang telah disetujui oleh prodi untuk disahkan dan diarsipkan oleh administrasi 
fakultas  

4. Dosen pembimbing skripsi ditentukan oleh prodi masing-masing sesuai dengan 
kapasitas dosen tersebut yang bertugas untuk menumbuhkembangkan kemampuan 
mahasiswa untuk mempunyai keterampilan dalam membuat karya ilmiah sekaligus 
memberikan pertimbangan dan masukan yang dinilai penting serta memantau 
kemajuan mahasiswa selama bimbingan skripsi.  

5. Masing-masing prodi melalui persetujuan administrasi fakultas memberikan kartu 
bimbingan skripsi melalui mekanisme DAAK 
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1.5.2.2 Tata cara pembimbingan 
Ada pun tata cara pembimbingan skripsi sebagai berikut: 

1. Dosen Pembimbing adalah dosen tetap Program Studi yang bersangkutan atau yang 
ditunjuk oleh program studi tersebut dengan ketentuan memiliki kesesuaian keahlian 
dengan topik penelitian mahasiswa dan telah ditugaskan oleh pengelola program studi 
menjadi dosen pembimbing, sehingga dapat membantu mahasiswa selama proses 
penyusunan skripsi. 

2. Proses pembimbingan skripsi harus terekam pada kartu bimbingan skripsi. 
3. Bimbingan skripsi dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun online atau 

menyesuaikan dengan kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen pembimbing.  
4. Setelah hasil bimbingan dinilai telah memadai dengan mempertimbangkan kemiripan 

naskah (screening plagiarism) 40 % dan substansi maka mahasiswa dapat mengajukan 
untuk ujian skripsi. 
 

1.5.2.3 Tata cara penggantian pembimbing skripsi 
Penggantian pembimbing skripsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Pembimbing tidak mampu melanjutkan pembimbingan karena meninggal dunia 

atau sakit yang memerlukan istirahat lebih dari tiga bulan  
2. Mahasiswa melakukan konsultasi dan mengajukan surat kepada prodi untuk 

pergantian pembimbingan. 



  

10 | P a g e  
 

3. Ketua Program Studi maupun Sekretaris Program Studi mempelajari usulan 
mahasiswa bersangkutan dan melakukan komunikasi dengan dosen pembimbing 
yang dimaksud, dalam rangka untuk mengumpulkan informasi yang lengkap, dan 
komprehensif dari kedua belah pihak (mahasiswa dan dosen pembimbing). 

4. Penggantian penugasan pembimbingan bagi mahasiswa bersangkutan harus 
disampaikan kepada dosen pembimbing lama dan dosen pembimbing baru. 
 

1.5.2.4 Masa berlaku kartu pembimbingan  
Masa berlaku kartu bimbingan selama 1 semester dan akan diperbaharui kembali di 
semester berikutnya ketika dinyatakan oleh dosen pembimbing belum selesai 
menyelesaikan tugas skripsi yang ditandai dengan bukti surat pendadaran.  
 

1.5.3 Sidang Skripsi 
Dalam proses penyelesain tugas skripsi maka mahasiswa perlu mengetahui tata cara atau 
mekanisme dalam siding skripsi yakni: 1. Syarat Pendaftaran Pendadaran Skripsi, 2. Tata 
cara pengajuan sidang skripsi, 3. Tata cara pengujian skripsi, 4. Waktu ujian skripsi, 5. 
Penilaian skripsi, dan terakhir 6. Tata cara mengulang skripsi 
 

1.5.3.1 Syarat Pendaftaran Pendadaran Skripsi 
1. Pendaftaran di mulai tanggal 1 – 10 disetiap bulan 
2 S1 Minimal 138 SKS  
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3 Tidak boleh ada nilai E 
4 Nilai D tidak boleh lebih dari 25% dari total SKS 

1.5.3.2  Tata cara pengajuan sidang skripsi  
Sebelum melakukan ujian skripsi, mahasiswa terlebih dahulu mengajukan sidang 
skripsi dengan mekanisme sebagai berikut: 
1. Formulir Pendaftaran Pendadaran Tugas Akhir/ Skripsi 

(melalui web: daak.amikom.ac.id, menu download) 
2. Bukti pembayaran pendadaran yang disahkan oleh bagian DPK (asli) 
3. Photocopy seluruh Kartu bimbingan (Termasuk yang kosong) 
4. Photocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 
5. Print Out Transkip nilai 
6. Bukti persetujuan dari Pembimbing 
7. Menginputkan pendaftaran pendadaran di    http://bit.ly/inputpendadaran 
8. Setelah penginputan, pastikan semua berkas di kumpulkan di DAAK  gedung 4 

pada jam kerja 
9. Jadwal Ujian bisa dilihat mulai tanggal 13 atau 15 di menu pendadaran pada 

dashboard mahasiswa atau di web amikom.ac.id 
10.  Pengumpulan naskah 2 hari sebelum jadwal ujian dimulai 

 
1.5.3.3  Tata cara pengujian skipsi  

Ada pun tata cara pengujian skripsi yakni: 
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1. Satu mahasiswa akan menempati satu ruang pendadaran dengan penguji sejumlah 
tiga orang (termasuk pembimbing). 

2. Satu sesi pendadaran digunakan oleh beberapa mahasiswa (beberapa ruang) untuk 
mempertanggungjawabkan penelitiannya. 

3. Pendadaran berlangsung paling lama maksimal 1 jam 30 menit. Alokasi waktu 
untuk presentasi 15 menit dan proses tanya-jawab hingga maksimal 1 jam 15 
menit untuk tiap mahasiswa. 

4. Pendadaran bersifat tertutup, dalam pengertian: 
a. Tidak dapat dihadiri oleh mahasiswa lain. 
b. Hanya dosen penguji, selain dosen pembimbing mahasiswa tersebut yang 

dapat memberikan koreksi, terhadap hasil presentasi dan ujian pendadaran 
mahasiswa yang bersangkutan. 

5. Pendadaran dipimpin oleh dosen pembimbing (S1), atau atas persetujuan 
bersama para penguji. 

6. Mahasiswa wajib mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan selama pendadaran 
(termasuk komputer untuk presentasi dan ujian, kabel listrik, copy laporan, dan 
alat bantu lain bila diperlukan) 

7. Mahasiswa wajib konfirmasi pihak Inovation Center untuk menggunakan fasilitas 
koneksi internet di ruang pendadaran (bila diperlukan). 
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1.5.3.4  Waktu ujian skripsi  
Waktu dalam pelaksanaan ujian skripsi dapt dilihat pada jadwal Ujian mulai tanggal 
13 atau 15 di menu pendadaran pada dashboard mahasiswa atau di web 
amikom.ac.id 
 

1.5.3.5 Penilaian Skripsi  
Penilaian skripsi (Terlampir) 
 

1.5.3.6 Tata cara mengulang Ujian Skripsi  
Ada pun tata cara yang dilakukan oleh mahasiswa dalam mengulang skripsi: 
1. Apabila mahasiswa dinyatakan Tidak Lulus, maka akan diberikan kesempatan 

untuk mengikuti Ujian Skripsi ulang maksimal sebanyak 2 (dua) kali. 
2. Bagi mahasiswa yang tidak lulus ujian Skripsi, diberikan kesempatan untuk 

melakukan ujian ulang dua minggu atau paling lambat satu bulan setelah 
melakukan perbaikan sesuai dengan masukan yang diberikan oleh tim penguji.  

3. Mahasiswa melakukan proses pendaftaran ulang pada waktu yang sesuai dengan 
menginputkan kembali semua syarat pendaftaran ujian skripsi sesuai jadwal 
pendaftaran. 

4. Apabila mahasiswa sampai dengan batas waktu ujian ulang belum dapat 
menyelesaikan perbaikan, maka mahasiswa dimungkinkan mengganti topik 
skripsi (membuat skripsi baru) atau pindah ke jalur non-skripsi. 
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5. Apabila mahasiswa tetap dinyatakan belum lulus sampai dengan ujian skripsi 
ulangan ke dua, maka dilanjutkan dengan ujian tertulis. Jika ujian tertulis belum 
lulus, maka skripsi akhir dinyatakan gagal.  

6. Apabila mahasiswa belum mengikuti ujian skripsi namun sudah melampaui batas 
masa studi, maka mahasiswa dinyatakan gagal atau putus studi (drop out). 
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Dalam memudahkan mahasiswa untuk menyelesaikan penulisan skripsi, maka dibutuhkan panduan 
skripsi terutama dalam hal sistematika penulisan skripsi. Penulisan skripsi merupakan bagian yang 
terpenting dari seluruh proses kegiatan mahasiswa selama mengikuti perkuliahan di kampus di suatu 
universitas sebagai bagian dari persyaratan mahasiswa dalam menyelesaikan studi. Mahasiswa yang 
akan mengakhiri masa studinya harus menyusun dan menyelesaikan skripsi kemudian diuji dihadapan 
para penguji yang terdiri dari dosen pembimbing dan dosen penguji. Ada pun sistematika penulisan 
skripsi sebagai berikut: 
 
2.1. Sistematika dan tata cara penulisan skripsi secara umum 

2.1.1 Bagian awal skripsi  
2.1.1.1 Halaman Sampul (lihat lampiran) 

Halaman sampul memuat judul, nama penulis serta identitas program studi masing-
masing serta logo universitas Amikom Yogyakarta. 

2.1.1.2 Halaman Judul (lihat lampiran) 
Halaman lembar judul sama seperti sampul depan, namun menggunakan kertas 
HVS ukuran A-4, warna putih. 

2.1.1.3 Halaman Pengesahan (lihat lampiran) 
Lembar pengesahan memuat tulisan LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI, judul 
Proposal, nama penyusun, nomor induk mahasiswa, nama pembimbing, tanggal 
penilaian, kolom persetujuan untuk dosen pembimbing, serta kolom pengesahan 
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untuk Ketua Program Studi dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas 
Amikom Yogyakarta 

2.1.1.4 Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi (lihat lampiran) 
Halaman pernyataan keaslian skripsi memuat tentang keaslian skripsi tanpa unsur 
plagiarism yang kemudian diberi materai 6000 dan ditanda tangani oleh mahasiswa 
yang bersangkutan  

2.1.1.5 Halaman Kata Pengantar  
Kata pengantar memuat uraian singkat mengenai maksud penyusunan skripsi serta 
ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berjasa selama penulisan skripsi. Kata 
pengantar tidak memuat hal-hal yang ilmiah. Di pojok kanan bawah paragraf terakhir 
kata pengantar ini ditulis nama tempat, bulan dan tahun penyusunan. 

2.1.1.6 Halaman Daftar Isi  
Berisi gambaran secara menyeluruh mengenai isi skripsi dan merupakan petunjuk 
bagi pembaca yang ingin langsung melihat suatu bagian tertentu dari skripsi. Daftar 
isi juga memberi informasi secara menyeluruh mengenai isi skripsi, mulai dari lembar 
judul hingga lampiran. Daftar isi dilengkapi dengan nomor halaman untuk 
menemukan hal-hal yang diinformasikan 

2.1.1.7 Halaman Daftar Tabel  
Daftar tabel memuat urutan tabel yang terdapat dalam naskah skripsi. Urutan tabel 
dibuat dengan angka Arab dalam kaitan dengan urutan bab-bab dalam bagian utama. 
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Setelah nomor tabel kemudian ditulis judul tabel. Daftar tabel juga dilengkapi dengan 
nomor halaman ditemukannya tabel tersebut. 

2.1.1.8 Halaman Daftar Gambar  
Memuat urutan judul tabel dan nomor halamannya baik yang berbentuk peta, gambar, 
diagram atau sejenisnya yang masuk dalam kategori gambar. 

2.1.1.9 Halaman Daftar Lampiran  
Daftar lampiran memuat urutan lampiran yang terdapat dalam naskah skripsi. Setelah 
nomor urut lampiran, kemudian ditulis judul lampiran.  
 

2.1.2 Bagian Utama/Inti Skripsi (Mengikuti aturan masing-masing prodi) 
Bagian utama skripsi memuat bab-bab: pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, 
hasil dan pembahasan, kesimpulan saran, dan daftar pustaka. Nomor urut bab harus 
menggunakan angka Romawi. Bagian inti skripsi tersebut akan mengikuti panduan 
penulisan masing-masing prodi (Terlampir) 

2.1.2.1 Pendahuluan  
Pendahuluan memuat: latar belakang permasalahan, rumusan masalah, hipotesis (bila 
ada), tujuan, dan manfaat penelitian.  
a) Latar belakang permasalahan memuat alasan-alasan penting dan perlunya meneliti 

masalah. Latar belakang merupakan bagian awal yang menunjukkan kepada 
pembaca mengenai adanya permasalahan yang menjadi pijakan awal dalam 
menulis, alasan menjadi masalah, dan perlunya pemecahan atau kajian atas 
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permasalahan tersebut (Lele dkk, 2010, 25). Pada latar belakang permasalahan juga 
dijelaskan kedudukan masalah yang diteliti dalam lingkup permasalahan yang lebih 
luas.  

b) Rumusan masalah memuat pernyataan singkat tentang masalah yang diteliti, 
batasan masalah yang diteliti, yang dapat disusun dalam kalimat pertanyaan. 

c) Hipotesis (bila ada) memuat pernyataan singkat sebagai jawaban sementara 
terhadap masalah yang dihadapi yang masih harus dibuktikan kebenarannya. 

d) Tujuan penelitian memuat sasaran yang akan diperoleh dalam penelitian. 
e) Manfaat penelitian memuat manfaat yang akan diperoleh dari penelitian. 

2.1.2.2 Tinjauan Pustaka  
Pada bagian ini menunjukkan inti masalah yang hendak diteliti. Biasanya masalah 
dirumuskan dalam sebuah kalimat pertanyaan. Rumusan hendaknya menampakkan 
variabel yang diteliti, jenis atau sifat hubungan antara variabel tersebut dan subjek 
penelitian. 

2.1.2.3 Metode Penelitian (terlampir masing-masing prodi) 
Menjelaskan tentang Pemilihan metode yang digunakan, Penetapan Lokasi Penelitian 
yang diambil, Teknik pengambilan sampel yang digunakan, teknik pengumpulan data 
hasil penelitian, teknik pengolahan data serta analisis data. 
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2.1.2.4 Hasil dan Pembahasan  
Untuk hasil dan pembahasan akan menyajkan hasil-hasil penelitian. Pembahasan 
pokok-pokok temuan penelitian dengan menginterpretasi dan membandingkan 
pokok-pokok temuan dari teori yang digunakan. 

2.1.2.5 Penutup  
Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang dinyatakan secara terpisah. 
 

2.1.3 Bagian Akhir (Terlampir Masing-masing Prodi) 
Pada bagian akhir memuat tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran dan Curriculum 
Vitae serta draf naskah jurnal ilmiah  

2.1.3.1 Daftar Pustaka 
Memuat pustaka yang diacu dalam skripsi dan disusun secara alfabetis. 

2.1.3.2 Lampiran  
Terdapat keterangan atau informasi yang diperlukan pada bagian isi skripsi 

2.1.3.3 Curriculum Vitae  
Memuat tentang biodata diri mahasiswa 

2.1.3.4 Naskah Jurnal Ilmiah  
Memuat tentang Draft Jurnal Ilmiah yang akan dipublikasikan ke dalam jurnal ilmiah. 
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Pada dasarnya isi keseluruhan dari tulisan akademik maupun skripsi yang diturunkan ke dalam 
argumentasi kecil pada setiap bab dan sub bab saling berkaitan dan menguatkan satu sama lain. Setiap 
bab memiliki topik spesifik yang berhubungan dengan pengantar, pertanyaan riset, teori dan 
hipotesis yang diuraikan pada bagian pendahuluan. Jika keseluruhan kriteria tulisan akademik ini 
tersebut dapat dipenuhi, mahasiswa dinilai telah mempunyai keterampilan yang baik dalam 
menuangkan gagasan secara ilmiah. Oleh karena itu, dalam menuliskan hasil dari riset sebagai tugas 
akhir dibutuhkan tata cara penulis skripsi sebagai pedoman mahasiswa dalam mengerjakan skripsi. 
 

3.1 Jenis dan ukuran kertas (template terlampir masing-masing prodi) 
Naskah diketik di atas kertas putih A4 ukuran 210 mm x 297 mm dengan berat 80 gram. 
 

3.2 Warna sampul skripsi (template terlampir masing-masing prodi) 
Ada pun warna sampul skripsi menyesuaikan prodi masing masing yakni: 
a. Prodi Ekonomi berwarna Hijau Tua 
b. Prodi Akuntansi berwarna Biru Dongker   
c. Prodi Kewirausahaan berwarna Putih 
d. Prodi Hubungan Internasional berwarna Orange 
e. Prodi Imu Komunikasi berwarna Biru Langit 
f. Prodi Ilmu Pemerintahan berwarna Merah Maroon 

3.3 Ukuran kertas halaman sampul (template terlampir masing-masing prodi) 
 



  

21 | P a g e  
 

Sampul luar Skripsi dengan kertas tebal yang terdiri dari: lapisan luar plastik, kemudian 
kertas buffalo atau linen warna (menyesuaiakan prodi masing-masing) dan tinta emas yang 
kemudian dicetak, lapisan dalam dengan kertas karton dan terakhir kertas putih. 
 

3.4 Halaman naskah dan penomoran (template terlampir masing-masing prodi) 
Bagian awal Skripsi atau tugas akhir diberi nomor dengan angka Romawi kecil (i,ii,iv), 
sedangkan bagian inti dan bagian akhir Skripsi atau tugas akhir diberi nomor halaman 
dengan angka Arab (1, 2, 3). Nomor halaman dicantumkan di kanan bawah, kecuali 
halaman bab baru penomorannya di tengah bawah. Pada tiap lembar isi harus diberi nomor 
halaman. Nomor halaman pada lembar judul terdapat pada bagian bawah tengah, dan 
halaman selain judul, terdapat pada kanan atas. 
 

3.5 Halaman pembatas (template terlampir masing-masing prodi) 
Halaman pembatas naskah diberi kertas berwarna untuk memisahkan antar bab 
 

3.6 Aturan Pengetikan (template terlampir masing-masing prodi) 
 Naskah Skripsi diketik dengan huruf standar (Times New Roman) dan ukuran (font size) 

yang sama, untuk seluruh naskah font size 12, kecuali acuan atau catatan kaki (font size 
10). Naskah diketik dengan komputer memakai program olah kata, misal Ms. Word atau 
Open Office.org Writter). 
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3.7 Batas Pengetikan (template terlampir masing-masing prodi) 
Batas-batas pengetikan diatur sebagai berikut: 
a. Tepi atas (top)            : 4 cm 
b. Tepi bawah (bottom) : 3 cm 
c. Tepi kiri (left)             : 4 cm 
d. Tepi kanan (right)      : 3 cm 

 
3.8 Tabel dan Gambar (template terlampir masing-masing prodi) 

Tabel 
a. Penulisan nomor dan judul tabel diletakan di atas tabel.  
b. Nomor tabel menggunakan angka arab ditempatkan di atas tabel simetris kiri kanan. 

Nomor table didahului dengan angka yang menunjukkan table tersebut berada pada 
bab berapa dan diikuti nomor urut tabel pada bab tersebut (dalam setiap bab nomor 
tabel dimulai dari nomor)  

c. Judul tabel diketik dengan huruf pertama judul huruf besar kecuali kata sambung dan 
kata depan. Judul dibuat simetris kiri kanan, jika judul tabel lebih dari satu  baris. 

d. Kolom-kolom dalam table harus dicantumkan nama kolom dan dijaga agar 
pemisahan antara kolom yang satu dengan kolom yang lain tegas. 

e. Jika table terlalu lebar atau kolom terlalu banyak maka dapat ditulis secara horizontal 
(landscape) dan bagian atas table harus diletakkan di sebelah kiri atau memakai kertas 
dobel kuarto, setelah dijlid kertas dilipat ke dalam sehingga tidak melebihi format. 
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f. Tabel yang panjang hendaknya diketik dalam satu halaman tersendiri tidak dijadikan 
satu dengan naskah. 

g. Tabel yang menunjukkan hasil analisis diletakkan di dalam naskah, tetapi yang 
menunjukkan perhitungan diletakkan pada lampiran. 
 

Gambar (template terlampir masing-masing prodi) 
Kategori yang masuk bagian gambar adalah bagan, grafik, foto, lukisan, iklan dan 
sebagainya. Kelengkapan yang harus ada dalam gambar adalah : 

a. Penulisan nomor dan judul gambar diletakan di bawah gambar 
b. Nomor gambar menggunakan angka arab ditempatkan di bawah gambar simetris kiri 

kanan. Nomor gambar didahului dengan angka yang menunjukkan gambar tersebut 
berada pada bab berapa diikuti dengan nomor gambar (dalam setiap bab nomor 
gambar dimulai dari nomor 1) 

c. Judul gambar ditulis dengan huruf pertama judul huruf besar kecuali kata sambung 
dan kata depan tanpa diakhiri titik, aturan penulisan judul sama dengan penulisan tabel  

d. Ukuran gambar (lebar dan tinggi), diusahakan proporsional. 
 

3.9 Pengutipan Pustaka  
Mengutip adalah meminjam gagasan ahli dengan tujuan untuk mendukung argumentasi 
penulis. Penulisan kutipan dibagi menjadi kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. 
Pertama, kutipan langsung mempunyai dua bentuk, yakni kutipan langsung pendek (tidak 



  

24 | P a g e  
 

lebih dari tiga baris disertai tanda “...” diantara kalimat) dan kutipan panjang (lebih dari 3 
baris disertai tanda “...”diantara kalimat). Keduanya ditulis tanpa merubah kalimat asli 
dengan tetap mencantumkan sumbernya. 
Jenii-jenis Kutipan:  

1. Kutipan Langsung 
Dalam penulisan kutipan langsung, mahasiswa sebagai penulis menyertainya 
dengan kalimat pengantar agar penyampaian kepada pembaca menjadi lebih 
komunikatif.  
Contoh:  
a. Contoh Kutipan Langsung (Pendek): 

• Sebagaimana dikatakan oleh Snyder bahwa, “konflik nasionalis berkorelasi 
dengan tahap-tahap awal demokratisasi” (2000,11). 

       atau 

• “Konflik nasionalis berkorelasi dengan tahap-tahap awal demokratisasi” 
(Snyder, 2000, 11). 

 
b. Contoh Kutipan Langsung (Panjang): 

• Sebagaimana yang dinyatakan Foucault bahwa, “tak diragukan lagi 
biokekuasaan merupakan satu elemen yang sangat diperlukan di dalam 
perkembangan kapitalisme: kapitalisme jelas mustahil muncul tanpa masuknya 
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tubuh-tubuh secara terkontrol ke dalam mekanisme produksi dan penyesuaian 
fenomena populasi dengan proses-proses ekonomi” (1977, 141). 

      atau 

• “tak diragukan lagi biokekuasaan merupakan satu elemen yang sangat 
diperlukan di dalam perkembangan kapitalisme: kapitalisme jelas mustahil 
muncul tanpa masuknya tubuh-tubuh secara terkontrol ke dalam mekanisme 
produksi dan penyesuaian fenomena populasidengan proses-proses ekonomi” 
(Foucault, 1977, 141). 

 
2. Kutipan Tidak Langsung 

Secara umum, kutipan tidak langsung dibagi menjadi dua bentuk, yakni ringkasan 
(summarize) dan paraphrase (paraphrase). 
 
a) Kutipan Tidak Langsung Bentuk Ringkasan 

Ringkasan digunakan untuk mengemukakan pokok gagasan yang hendak 
dikutip dengan menggunakan kalimat penulis sendiri Dengan tetap 
mencantumkan sumber asli. Jumlah kata bisa lebih sedikit dari teks asli. 
 
Contoh Kutipan Tidak Langsung (ringkasan): 
 
Teks Asli: 
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“Tahun 1974, PBB menyetujui the New International Economic Order, suatu 
tuntutan dari negara-negara miskin atas tata ekonomi dunia saat itu. Eksploitasi 
dari tata ekonomi dunia membawa akibat pada rendahnya pertumbuhan serta 
melebarnya jurang antara negara kaya dan miskin. Untuk menyembuhkannya, 
mereka menuntut accelerated growth atas ekonomi mereka, pemerataan 
antarnegara, dan realokasi kekuasaan. Yang dimaksud adalah tuntutan bantuan, 
praktik perdagangan baru yang menguntungkan negara miskin, serta 
pemerataan kekuasaan voting, khususnya di IMF dan Bank Dunia” 
(Fakih, 2002, 79-80). 
 
Teks Ringkasan (tanpa tanda “......”): 
Tahun 1974, PBB menyetujui the New International Economic Order 
sebagai tuntutan negara miskin akibat kesenjangan negara kaya dan 
miskin dengan cara pemerataan antarnegara dan realokasi 
kekuasaan (Fakih, 2002, 79-80). 
 
Tips Meringkas (Lele dkk, 2010, 46):  

• Baca dan pahami materi yang hendak dikutip.   

• Tutup buku/artikel asli kemudian catat kata kunci dari kalimat asli. 
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• Kembangkan kata kunci menjadi kalimat lengkap menggunakan bahasa sendiri 
dan baca ringkasan, pastikan bahwa substansi gagasan yang dikutip telah sesuai 
dengan sumber asli dan jaga netralitas. 

• Cantumkan sumber sesuai dengan kaidah pengutipan. 
 

b. Kutipan Tidak Langsung Bentuk Parafrase  
 Parafrase (paraphrase) merupakan gabungan ide orang lain yang ditulis dengan 

kalimat sendiri tanpa harus mengidentifikasi kata kunci dan memahami gagasan 
yang hendak disampaikan oleh penutur asli lalu menyampaikannya kembali 
dengan kalimat sendiri (Lele, 2010, 47). Pilihan kata bisa berbeda dengan teks 
asli, namun substansi gagasan tetap sama. Panjang paraphrase bisa sama 
dengan teks asli. 

 
Contoh Kutipan Tidak Langsung (parafrase): 
 
Teks Asli: 
“Tahun 1974, PBB menyetujui the New International Economic Order, suatu 
tuntutan dari negara-negara miskin atas tata ekonomi dunia saat itu. Eksploitasi 
dari tata ekonomi dunia membawa akibat pada rendahnya pertumbuhan serta 
melebarnya jurang antara negara kaya dan miskin. Untuk menyembuhkannya, 
mereka menuntut accelerated growth atas ekonomi mereka, pemerataan 
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antarnegara, dan realokasi kekuasaan. Yang dimaksud adalah tuntutan bantuan, 
praktik perdagangan baru yang menguntungkan negara miskin, serta pemerataan 
kekuasaan voting, khususnya di IMF dan Bank Dunia” (Fakih, 2002, 79-80). 
 
Teks Parafrase (tanpa tanda “......”): 
Pada tahun 1974 Negara miskin mengajukan tuntutan perubahan tata ekonomi 
dunia baru akibat eksploitasi perdagangan oleh negara maju dimana tuntutannya 
adalah memulihkan dan mempercepat pertumbuhan perekonomian melalui 
pemberian bantuan, pemberlakukan praktik perdagangan yang menguntungkan 
negara miskin serta penyeimbangan kekuasaan voting di IMF dan Bank Dunia. 
Semua hal ini merupakan upaya untuk melakukan accelerated growth dan 
rendahnya pertumbuhan perekonomian negara miskin (Fakih, 2002, 79-80). 
 

3.10 Penyusunan Daftar Pustaka 
Terdapat banyak standar gaya dalam penulisan kutipan (citation style) dalam teks dan daftar 
pustaka. Dalam dunia akademik dikenal gaya seperti the American Psychological Association 
(APA Style), Chicago Style, Turabian, dan Harvard Style. Setiap gaya penulisan referensi dan 
daftar pustaka tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda. Namun saat ini penulisan 
referensi dan daftar pustaka sudah dipermudah dengan adanya aplikasi pengutipan seperti 
Mendeley dan Zotero. Apapun gaya penulisan kutipan dan daftar pustaka yang dipilih, yang 
terpenting adalah semuanya disusun secara konsisten terhadap salah satu gaya yang 
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tersedia. Daftar pustaka ditulis secara berurutan sesuai dengan abjad pertama pengarang. 
Daftar pustaka tidak perlu dibeda- bedakan berdasarkan kriterianya. Semua referensi baik 
buku, jurnal, halaman web kecuali undang-undang dipisahkan dengan sub-heading. Pada 
bagian berikut adalah contoh penulisan kutipan dalam teks dan daftar pustaka 
menggunakan Harvard Style. 
 

3.11 Cara penulisan daftar Pustaka  

a) Sumber Buku 

Kriteria 
Dalam Teks 

(In-text 
Citation 

Contoh dalam Daftar 
Pustaka 

 
Satu 
Pengarang 

Penelitian empiris 

dalam ilmu politik 

…… (Powner, 
2015) 

Powner, L. C. (2015) Empirical Reseacrh and Writing: A Political Science Student’s Practical 

Guide. Los Angeles: SAGE & CQ Press. 

 

Dua 
pengarang 

Pertanyaan riset 

menghindari bentuk 

yang terlalu 

sederhana (Roselle 
and Spray, 2012) 

 

Roselle, L. and Spray, S. (2012) Research and Writing in International Relations. 
Boston: Longman. 

 

Tiga Pengarang 

Desain metodologi 
merupakan … 
(Marczyk, 
DeMatteo and 
Festinger, 2005) 

 
Marczyk, G., DeMatteo, D. and Festinger, D. (2005) Essentials of Research Design and 

Methodology. New Jersey: John Wiley & Sons. 
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Kriteria 
Dalam Teks 

(In-text 
Citation 

Contoh dalam Daftar 
Pustaka 

 
Lebih dari tiga 

pengarang 

Penelitian kualiatatif 

dan kuantitatif 

dibedakan dalam 

bentuk ….. (Rich et al., 

2016) 

 
Rich, R. C. et al. (2016) Empirical Political Analysis: Quantitative and Qualitative Research 
Methods. 9th editio, 

Empirical Political Analysis. 9th edition. New York & London: Routledge. 

 
Terjemahan 

Menurut Snyder “… 

(2003, pp. 21-23) 

Snyder, Jack. (2003) Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah: Demokratisasi dan 
Konflik Nasionalis.   

Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Martin Aleida From Voting to 
Violence: Democratization and Nationalist Conflict. Jakarta: Kepustakaan 
Populer Gramedia. 

Buku 

Penyuntinga
n (Editor) 

Porta dan Keating 

(2008, p. 17) …. 

Porta, D. della and Keating, M. (Eds). (2008) Approaches and Methodologies in the 

Social Science: A Pluralist Perspective. United States: Cambridge University 

Press. 

 

E Book 

 
Weber (2014) 

menyatakan bahwa, 

…. 

Weber, Cynthia. (2014) International Relations Theory: A Critical Introduction 4th 

Edition (e-book). 

London & New York: Routledge. Available at: 

https://books.google.co.id/books?id=vzsVAgAAQBAJ&printsec=frontcover&sou
rce=gbs_ge_summ ary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (Accessed: 2 
January 2019). 
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b) Jurnal/Koran/Majalah/Halaman Web 

Kriteria 
Dalam Teks 

(In-text 
Citation 

Contoh dalam Daftar 
Pustaka 

Artikel Jurnal 

(Cetak) 

Studi hubungan 

internasional 

merupakan …… 

(Neumann, 
2014) 

Neumann, I. B. (2014) ‘International Relations as a Social Science’, Millennium: Journal of 

International Studies, 43(1), pp. 330–350. 

Artikel Jurnal 

(Online) 

Keamanan Laut Cina 
Selatan 

….. (Suharman, 
2019). 

Suharman, Yoga. (2019) ‘Dilema Keamanan dan Respon Kolektif ASEAN terhadap 
Sengketa Laut Cina Selatan’, 

Intermestic Journal of International Studies. doi: 
http://dx.doi.org/10.24198/intermestic.v3n2.3 (Accessed: 21 January 2020). 

 
Koran 

 
……. (Hiariej, 2008) 

 
Hiariej, Eric. (2 November 2008) Terorisme dan Individualisasi Perang. Harian 
Kompas, hlm. 6. 

 
Majalah 

Menurut Haryatmoko 

(2002) menyatakan 

bahwa, ……. 

Haryatmoko. (2002) "Kekuasaan Melahirkan Anti-Kekuasaan: Menelanjangi 

Mekanisme dan Teknik Kekuasaan Bersama Foucault." Majalah Basis, Nomor 

01-02, tahun ke-51, Januari – Februari. 

 

Halaman 
Web 

Masalah pangan 
merupakan di Asia 
Tenggara …… 
(Gnanasagaran, 2018) 

 
Gnanasagaran, A. (2018) Taking Food to the Next Level. Available at: 

https://theaseanpost.com/article/taking-food- next-level (Accessed: 4 February 

2020). 

  

 

http://dx.doi.org/10.24198/intermestic.v3n2.3
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c) Tesis/Laporan Tahunan:   

Kriteria 
Dalam Teks 

(In-text 
Citation 

Contoh dalam Daftar 
Pustaka 

  

Tesis 

Relasi kuasa-

pengetahuan dalam 

wacana keamanan 

internasional …… 
(Suharman, 2014) 

  

Suharman, Yoga. (2014) Relasi Kuasa Pengetahuan dalam Wacana Global War on Terror. Tesis 
Pascasarjana. 

Yogyakarta: S2 Ilmu Politik/Hubungan Internasional Universitas Gadjah 
Mada. 

Laporan 

Tahunan 

PBB dalam 
laporannya 

menyatakan bahwa, 
….. (UN, 2016) 

United Nations. (2016) Empowering People to Protect the Planet. United Nations 

Environment. Annual Report Number: AR2016. 

 

d) Paper Seminar/Konferensi 

Kriteria 
Dalam Teks 

(In-text 
Citation 

Contoh dalam Daftar 
Pustaka 

Paper 

Seminar/ 

Konferensi 

dll. 

Meutia dan Suharman 
(2014) 

……. 

Meutia, Deni & Suharman, Yoga. (2013) “Pembentukan Piagam ASEAN: Tinjauan 

Konstruktivisme Politik Hukum Internasional'. Makalah dipresentasikan pada 

Konvensi Nasional III Asosiasi Ilmu Hubungan 
Internasional Indonesia, Malang, 8-10 Oktober 2013. 
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e) Sumber Sekunder (Kutipan dalam Kutipan) 

Kriteria 
Dalam Teks 

(In-text 
Citation 

Contoh dalam Daftar 
Pustaka 

 
Buku/Arti

kel 

Negri ….. (dikutip oleh 

Kiersey, 2000) 

Kiersiey, Nicholas J. (2016) Ekonomi Politik Neoliberal dan Subjektivitas Krisis: 
Mengapa Governmentalitas Tidak 
Hampa dalam Kiersey, Nicholas J. dan Stokes, Doug. Michael Foucault dan 
Hubungan Internasional: Kajian Kritis Terkini. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 

f) Dokumen Resmi Pemerintah 

Kriteria 
Dalam Teks 

(In-text 
Citation 

Contoh dalam Daftar 
Pustaka 

 

Undang-
undang 

Undang-undang 

Republik Indonesia 

1/2013 tentang 

“Lembaga 

Keuangan 
Mikro” menyatakan 
bahwa …… 

Dipisahkan tersendiri pada bagian akhir setelah daftar  

pustaka yang lain Undang-undang  
Undang-undang Republik Indonesia 1/2013 tentang Lembaga Keuangan 
Mikro. 

 
Laporan 
Resmi 

Data penduduk 

miskin biro pusat 

statistik (2019) 
menunjukkan bahwa 
……. 

Biro Pusat Statistik. (2019) Persentase Penduduk Miskin Maret 2019 Sebesar 9,41 

Persen. Tersedia di: 

https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-

maret-2019- sebesar-9-41-persen.html (Diakses: 21 januari 2020). 

 
Laporan 

Komisi 
Pemberantasan 
Korupsi (2008) … 

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2008) Laporan Investigasi Kasis Korupsi 
Bank Indonesia. Jakarta. 

https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-
https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-
https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html
https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html
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BAB IV  
 
 
PENUTUP 
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4.1. Referensi 
 

• Biro Pusat Statistik. (2003) Persentase Penduduk Miskin Maret 2019 Sebesar 9,41 
Persen. Tersedia di: 
https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-
miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html (Diakses: 21 januari 2020). 

• Fakih, Mansour. (2001) Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar & Insist Press. 

• Lele, Gabriel (et.al). 2010. Panduan Penulisan Akademik. Yogyakarta: Fisipol 
Universitas Gadjah Mada. 

• Marczyk, G., DeMatteo, D. and Festinger, D. (2005) Essentials of Research Design 
and Methodology. New Jersey: John Wiley & Sons. 

• Porta, D. della and Keating, M. (Eds). (2008) Approaches and Methodologies in the 
Social Science: A Pluralist Perspective. United States: Cambridge University Press.  

• Peraturan Rektor No. 004/PR.REK/AMIKOM/VII/2020 Tentang 
Penyelenggaraan Program Diploma, Sarjana, Profesi Dan Pascasarjana Universitas 
Amikom Yogyakarta.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN  

Lampiran format halaman sampul (Warna Menyesuaikan Prodi Masing-masing) 

 

SKRIPSI 

[JUDUL PROGRAM BUSINESS/ARTIST/ CONTENT 

CREATOR] 

 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat dalam Mencapai Gelar  

Sarjana Strata Satu (S1) 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

Nama Mahasiswa dan NIM 

 

Dosen Pembimbing: 

Nama Dosen Pembimbing. 

 

PROGRAM STUDI …………………… 

FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL 

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 

[TAHUN] 

Catatan Warna Cover Skripsi Masing-masing Prodi: 

a. Prodi Ekonomi berwarna Hijau Tua   b. Prodi Akuntansi berwarna Biru Dongker   

c. Prodi Kewirausahaan berwarna Putih  d. Prodi Hubungan Internasional berwarna Orange 

e. Prodi Imu Komunikasi berwarna Biru langit  f. Prodi Ilmu Pemerintahan berwarna Merah maroon 
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Lampiran format lembar pengesahan 

 

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI 

 

JUDUL SKRIPSI 

 

Diajukan sebagai syarat Salah Satu Syarat dalam Mencapai Gelar 

Sarjana Strata Satu (S1) pada program Studi ………………….  

Universitas Amikom Yogyakarta 

Diajukan oleh: 

Nama Mahasiswa 

NIM 

 

Menyetujui, 

Dosen Pembimbing 

 

Kartika Sari Devi S.IP., M.A. 

(NIK. 190302000) 

 

 

 

 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial               Ketua Program Studi 

 

 

 

Emha Taufiq Luthfi, S.T.,M.Kom               Nama Ketua Program Studi 

NIK. 190302125                 NIK. ……………… 
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Lampiran Format Lembar pernyataan 

 

LEMBAR PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama Mahasiswa  :  

NIM    :  

Program Studi   :  

Fakultas   : Fakultas Ekonomi dan Sosial 

Universitas   : Universitas Amikom Yogyakarta 

 

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya ilmiah asli, bukan plagiasi dari karya orang 

lain. Apabila pernyataan ini tidak benar dan ditemukan plagiasi pada karya lain maka saya bersedia 

menerima sanksi yang telah ditentukan oleh Universitas. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat 

dipertangunggjawabkan sepenuhnya. 

 

 

 

Yogyakarta, [Tanggal, Bulan, Tahun] 

Yang Memberikan Pernyataan 

 

[Materai 6000] 

 

                                                                                            Nama Mahasiswa 

                                                                                                             NIM. ……………… 
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Lampiran Kata Pengantar 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur, Alhamdulilah atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat 

dan karuniaNya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi yang diajukan 

sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) di program studi Ilmu 

Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. 

Adapun penyusunan skripsi ini digunakan sebagai bukti bahwa penyusun telah 

melaksanakan dan menyelesaikan penelitian Skripsi. Dalam proses penyusunan laporan ini 

penyusun mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu kami mengucapkan 

terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. M. Suyanto, M.M. (Rektor Universitas Amikom Yogyakarta). 

2. Emha Taufiq Luthfi, S.T.,M.Kom. (Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom 

Yogykarta) 

3. (Kaprodi, Universitas Amikom Yogykarta) 

4. (Pembimbing) 

5. (Pihak instansi/objek penelitian)* 

6. Dan lain-lain  

 

 

 

Yogyakarta, [Tanggal, Bulan, Tahun] 

 

 

Penulis   

*Tentatif 
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Lampiran format Lembar Penilaian 

 

LEMBAR PENILAIAN SKRIPSI 

NPM    : 

Nama     : 

Program Studi   : 

Hari, Tanggal dan Jam  : 

Ruang    : 

Judul Skripsi   : 

 

No MATERI PENILAIAN BOBOT RANGE NILAI ANGKA 

   0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0  

1 Naskah 

 1.1. Sistematis 5 %    

 1.2. Teknis Penulisan 5 %    

 1.3. Penyajian Hasil Penelitian 5 %    

2 Penguasaan Materi 

 2.1. Pemahaman Konsep 25 %        

 2.2. Kemampuan Teknis 30 %        

3 Produk Akhir/Implementasi Hasil/Kajian 

 3.1. Keunikan/Kebaharuan 10 %     

 

 

3.2. Kompleksitas 5 %    

3.3. Fungsionalitas/Kebermanfaatan 10 %     

 3.4. Kemudahan Penggunaan/Penerapan/Luaran 5 %    

Total Nilai (0-10) 100 %   

 

Nilai 
D: Nilai <= 5 
Tidak Lulus 

C: 5 < Nilai <= 6 
Lulus 

B: 6 < Nilai <= 8 
Lulus 

A: 8 < Nilai <= 10 
Lulus 

 

Pembimbing 

Penguji I 

:  

: 

Tanda tangan 

Tanda tangan 

Penguji II : Tanda tangan 

Rekomendasi Naskah dan Produk: (beri tanda x atau v jika setuju memberikan rekomendasi) Naskah/tulisan 

layak untuk di pajang di Resource Center. 

Produk (program, movie, model,dll) layak di pajang di Galeri Karya Resource Center. 
 
Keterangan Penguji 

1. Pembimbing dan penguji berhak memberi penilaian atau tidak memberi penilaian pada setiap poin 
penilaian (poin maksimal setiap penilaian atau 0). 

2. Jika produk akhir dibuatkan oleh pihak lain, pembimbing dan penguji tidak diperkenankan memberikan nilai 
apapun pada poin produk akhir.
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Lampiran 

Prodi Hubungan 

Internasional 
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A. Tahap Pengajuan  Judul 

1) Mahasiswa mengajukan judul kepada Pengelola Prodi S1 Hubungan Internasional untuk 

dipertimbangkan kelayakan pilihan topik dan judul melalui pranala: 

https://forms.gle/TRaULuWatGpEm7XFA dengan menggunakan akun 

students.amikom.ac.id disertai dengan komponen dan kriteria sebagai berikut: 

• Judul dan tema selaras dengan ruang lingkup studi Hubungan Internasional. 

• Judul (maksimal 12 Kata dalam Bahasa Indonesia dan Inggris). 

• Alasan Pemilihan Judul (100-150 Kata). 
• Latar Belakang Masalah (150-200 Kata) 

• Pertanyaan Riset (1 Kalimat Tanya). 

• Referensi (Minimal 5 buah dalam kurun waktu maksimal 10 tahun terakhir). 

2) Setiap judul yang diajukan akan melalui tahap pelacakan kemiripan dokumen (plagiarism 

check). 

3) Mahasiswa menunggu keputusan diterima/ditolak dan calon dosen pembimbing skripsi 

paling lambat dua minggu sejak diajukan. 

4) Jika ditolak karena belum memenuhi kriteria judul, maka mahasiswa masih dapat 

mengajukan kembali mulai dari tahap pada poin 1. 

https://forms.gle/TRaULuWatGpEm7XFA
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5) Jika keputusan pengelola Prodi menyatakan bahwa judul layak untuk diteruskan, 

mahasiswa kemudian menginput judul ke DAAK melalui pranala: 

bit.ly/pengajuanjudulbaru 

6) Mahasiswa yang telah lolos pengajuan judul dan memperoleh calon dosen 

pembimbing melalui surat yang dikeluarkan oleh DAAK dan melengkapi  dokumen untuk 

dapat melakukan bimbingan skripsi. 

 

B. Jumlah Kata, Tata Letak, Jenis Huruf  dan Spasi 

Setiap institusi pendidikan mempunyai aturan tersendiri mengenai jumlah kata dalam 

penulisan tugas akhir. Namun atas dasar perbandingan dari berbagai aturan insititusi 

pendidikan, maka diperoleh kesimpulan bahwa jumlah kata dalam skripsi yang 

digunakan di Prodi S1-Hubungan Internasional Universitas AMIKOM Yogyakarta 

berjumlah antara 12.000 – 15.000 kata tidak termasuk daftar pustaka, judul, dan 

pengantar dengan ketentuan sebagai berikut: 

• Judul (tidak lebih dari 12 kata) 

• Abstrak dan/atau Ringkasan (200-250 kata) 

file:///C:/Users/Yoga/AppData/Roaming/Microsoft/Word/bit.ly/pengajuanjudulbaru


43  

 

• Pendahuluan (antara 2.500 – 3.000 kata) 

• Pembahasan (12.000 kata) 
Kesimpulan (500 kata) 
 
Gambar alur pengajuan Judul 
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OUTLINE PENGAJUAN JUDUL 
 

Judul dalam Indonesia (Heading 1 Bold, 16 Pts/Maksimal 12 Kata) 

Judul dalam Inggris (Heading 1 Bold, 16 Pts/Maksimal 12 Kata) 

(sesuai fokus & ruang lingkup studi hubungan internasional) Nama 

Mahasiswa / NIM : 

 
A. Alasan Pemilihan Judul 

 

B. Latar Belakang/Rumusan Masalah   

 

Berikan uraian Anda mengenai alasan memilih judul (antara 100 – 150 Kata). 

Berikan uraian Anda mengenai latar belakang munculnya masalah dalam penelitian 

(antara 150 – 200 Kata). 
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C. Pertanyaan Riset  

 
D. Referensi (Tulis pada halaman baru) 

 

* Ukuran Kertas A4, Font Calibri (Light) 11 Pts, Spasi 1.0, Margin Kiri 4 Cm, 

Atas 4 Cm, Kanan 3 Cm, Bawah 3 Cm. 

* Semua komponon yang terdapat pada form pengajuan judul & naskah skripsi yang 

diajukan akan melalui tahap similiarity check Turnitin sebelum diputuskan. 

Uraikan permasalahan penelitian dalam bentuk kalimat tanya (1 kalimat Tanya) 

Tuliskan daftar pustaka/referensi yang Anda jadikan rujukan dalam merancang penelitian 

(minimal berjumlah 5 dalam kurun waktu maksimal 10 tahun terakhir). Mahasiswa 

dianjurkan menggunakan sumber pustaka yang valid dan reliable berupa buku teks, jurnal, 

artikel internet diperbolehkan namun hendaknya menghindari wikipedia, blogspot, 

wordpress dan sejenis sumber berita yang belum teruji kebenarannya. Dianjurkan untuk 

menggunakan tools seperti Mendeley atau Zotero untuk menulis referensi secara baku 

(Harvard Citation Style). 
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OUTLINE NASKAH SKRIPSI 

 

Judul – Bahasa Indonesia & Inggris (Heading 1, 16 Pts) 

Logo PT NAMA/NIM/Program Studi/Fakultas/Universitas/Tahun (Cover) 

 
BAB I PENDAHULUAN 

A. Alasan Pemilihan Judul 

B. Latar Belakang Masalah 

C. Pertanyaan Riset 

D. Tujuan Penelitian 

E. Tinjauan Pustaka 

F. Landasan Teori 

G. Metode Penelitian 
o Deskripsikan metode penelitian yang digunakan 
o Sumber, teknik pengumpulan dan analisis data 

H. Sistematika Penulisan 
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BAB II ….. 

A. Sub Heading 1 …… 

B. Sub Heading 2 …… 

BAB III …. 

A. Sub Heading 1 …… 

B. Sub Heading 2 …… 
 

BAB IV …. 

A. Sub Heading 1 …… 

B. Sub Heading 2 …… 
 

KESIMPULAN 

Menyatukan argumentasi bukan mengulang-ulang yang sudah tertulis pada bagian sebelumnya. 
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DAFTAR PUSTAKA 

Tuliskan semua sumber rujukan yang anda gunakan dalam proses menulis skripsi. 

 
Lampiran 
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Lampiran 

Prodi Ilmu Komunikasi 
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Tujuan penyusunan skripsi bagi mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi 

Universitas Amikom Yogyakarta ialah mendorong mahasiswa untuk menghasilkan karya 

ilmiah berupa hasil penelitian yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan 

ilmu komunikasi di Universitas Amikom Yogykarta khususnya, Indonesia umumnya bahkan 

dunia. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan mampu merancang penelitian yang secara 

umum terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah, hipotesis, metode penelitian, 

gambaran objek penelitian, hasil (temuan), kesimpulan serta saran. Umumnya penelitian 

Ilmu Komunikasi terdiri dari empat bab yaitu: Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Gambaran 

Umum Objek Penelitian, Bab 3 Hasil dan Pembahasan, Bab 4 Penutup.  Akan tetapi, 

sistematika Bab dan Sub Bab dapat disesuaikan tergantung jenis dan kebutuhan penelitian. 

Tentu saja, jumlah bab dapat menyesuaikan kebutuhan peneliti tanpa mengabaikan bab-bab 

penting yang disebutkan di atas.  
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TEMA SKRIPSI ILMU KOMUNIKASI 

Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta memuat empat bidang utama 

yang dipelajari yaitu Visual Design, Marketing Communication, Broadcasting dan Cinema. 

Oleh karena itu, mahasiswa dapat mengambil tema skripsi sesuai dengan empat bidang 

tersebut dan dikembangkan dengan konsep-konsep yang telah dipelajari dari masing-masing 

mata kuliah yang terdapat pada program studi ilmu komunikasi 

 

SISTEMATIKA SKRIPSI KUALITATIF PRODI ILMU KOMUNIKASI 

 Sebagaimana sudah dijelaskan di atas, bahwa jumlah bab pada skripsi tergantung 

pada jenis metode penelitian (kualitatif/kuantitatif) yang digunakan. Berikut ini sistematika 

secara umum untuk penelitian kualitatif: 
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Sistematika Penelitian Kualitatif 

 

1. Halaman Cover  

2. Halaman Sampul  

3. Lembar Pengesahan 

4. Lembar Pernyataan 

5. ABSTRAK 

6. ABSTRACT 

7. Kata Pengantar 

8. Daftar Isi 

9. Daftar Gambar* 

10. Daftar Tabel 

11. Bab 1 Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah  

1.2 Rumusan Masalah  

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.4 Tinjauan Pustaka  

1.5 Metodologi Penelitian Metodologi Penelitian  

1.5.1 Paradigma dan Pendekatan Penelitian 

1.5.2 Tenik Pengumpulan Data  

1.5.3 Teknik Analisis Data 

1.5.4 Tempat dan Waktu Penelitian  

1.5.5 Narasumber Penelitian 
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12. Halaman Cover  

12. Bab 2 Gambaran Umum Objek Penelitian 

2.1 Sejarah Objek Penelitian/Profil Objek Penelitian 

2.2 Logo Objek, Visi dan Misi  

2.3 Dst Sesuai Kebutuhan Penelitian*  

13.  Bab 3 Hasil dan Pembahasan  

3.1 Hasil Penelitian  

3.2 Pembahasan   

14. Bab 4 Penutup  

4.1 Kesimpulan 

4.2 Saran 

15. Daftar Pustaka 

16. Lampiran 
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Catatan: 

• 1-Cover berwarna biru, Judul, Logo PT, Program Studi, Nama Penyusun, Dosen 

Pembimbing,  Fakultas, Universitas dan Tahun (contoh terlampir) 

• 2-Judul, Logo PT, Program Studi, Fakultas, Universitas dan Tahun 

• 5-ABSTRAK (Bagian ini berisi rangkuman dari laporan penelitian. Abstrak berisi 

fenomena, permasalahan yang dibahas, metode pengumpulan serta analisis data, 

temuan dalam penelitian yang dilakukan, tujuan, dan manfaat dari dilaksanakannya 

penelitian. Jumlah kata yang dituliskan biasanya berkisar antara 250 hingga 500 kata 

dengan kata kunci maksimal 5 kata dan diurutkan sesuai abjad. Demikian juga dengan 

ABSTRACT (dalam Bahasa Inggris) 

• 7- Kata Pengantar langsung pada intinya yang perlu diucapkan terima kasih, jangan 

terlalu banyak, apalagi menuliskan nama kekasih di bagian ini)  

• 9-Tanda (*) bersifat tentatif sesuai kebutuhan penelitian 
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• 12- Di bagian ini menekankan pada apa yang diteliti dan di mana penelitian 

dilakukan. Meski sudah dijelaskan di Bab 1, tapi di bagian ini lebih detil dan 

terperinci. Pada bagian ini, penjelasan disesuaikan dengan objek penelitian, dan 

dosen pembimbing diberikan kebebasan untuk meminta mahasiswa menuliskan apa 

saja yang terkait dengan objek penelitian. 

• 16- Berupa daftar pertanyaan (interview guideline, transkrip wawancara, hasil coding 

wawancara, foto-foto dokumentasi dan sebagainya) 

 

SISTEMATIKA SKRIPSI KUANTITATIF PRODI ILMU KOMUNIKASI 

 Sebagaimana sudah dijelaskan di atas, bahwa jumlah bab pada skripsi tergantung 
pada jenis metode penelitian (kualitatif/kuantitatif) yang digunakan. Berikut ini sistematika 
secara umum untuk penelitian kuantitatif: 
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Sistematika Penelitian Kuantitatif 

 

1. Halaman Cover  

2. Halaman Sampul  

3. Lembar Pengesahan 

4. Lembar Pernyataan 

5. ABSTRAK 

6. ABSTRACT 

7. Kata Pengantar 

8. Daftar Isi 

9. Daftar Gambar* 

10. Daftar Tabel 

11. Bab 1 Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah  

1.2 Rumusan Masalah  

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.4 Tinjauan Pustaka  

1.5 Hipotesis Penelitian 

1.6 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

1.7 Metodologi Penelitian  

1.7.1 Jenis Penelitian (Survei, Analisis Isi Kuantitatif dan sebagainya) 

1.7.2 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

1.7.3 Tenik Pengumpulan Data  
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Catatan: 

• 1-Cover berwarna biru, Judul Skripsi, Logo PT, Nama Penyusun, Dosen 

Pembimbing, Program Studi, Fakultas, Universitas dan Tahun (contoh 

terlampir) 

• 2-Judul Skripsi, Logo PT, Program Studi, Fakultas, Universitas dan Tahun 

1.7.3 Teknik Analisis Data 

1.7.4 Lokasi dan Waktu Penelitian  

12. Bab 2 Gambaran Umum Objek Penelitian 

2.4 Sejarah Objek Penelitian/Profil Objek Penelitian 

2.5 Logo Objek, Visi dan Misi  

2.6 Dst Sesuai Kebutuhan Penelitian*  

13. Bab 3 Hasil  dan Pembahasan 

3.3 Temuan Penelitian 

3.4 Pembahasan   

14. Bab 4 Penutup  

4.1 Kesimpulan 

4.2 Saran 

15. Daftar Pustaka 

16. Lampiran 
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• 5-ABSTRAK (Bagian ini berisi rangkuman dari laporan tugas akhir penelitian, 

biasanya dituliskan setelah penelitian selesai dilaksanakan. Abstrak berisi fenomena, 

permasalahan yang dibahas, metode pengumpulan serta analisis data, temuan dalam 

penelitian yang dilakukan, tujuan, dan manfaat dari dilaksanakannya penelitian. 

Jumlah kata yang dituliskan biasanya berkisar antara 250 hingga 500 kata dengan kata 

kunci maksimal 5 kata dan diurutkan sesuai abjad. Demikian juga dengan 

ABSTRACT (dalam Bahasa Inggris) 

• 7- Kata Pengantar langsung pada intinya yang perlu diucapkan terima kasih, jangan 

terlalu banyak, apalagi menuliskan nama kekasih di bagian ini)  

• 9-Tanda (*) bersifat tentatif sesuai kebutuhan penelitian 

• 12- Di bagian ini menekankan pada apa yang diteliti dan di mana penelitian 

dilakukan. Meski sudah dijelaskan di Bab 1, tapi di bagian ini lebih detil dan 

terperinci. Pada bagian ini, penjelasan disesuaikan dengan objek penelitian, dan 
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dosen pembimbing diberikan kebebasan untuk meminta mahasiswa menuliskan apa 

saja yang terkait dengan objek penelitian. 

• 16- Berupa berupa instrument penelitian misal kuesioner, hasil olah data) 

Catatan Tambahan:  

1. Sistematika ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan peneliti dengan jenis 

penelitian analisis isi, etnografi dan sebagainya. Misalnya, penambahan baba 

tau sub bab.  

2. Jumlah halaman inti skripsi (Bab 1- bab 4) paling sedikit 60 halaman 

3. Hasil cek plagiarisme naskah maksimal 30 %  
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SISTEMATIKA PENGGANTI SKRIPSI (PROGRAM 

BISNIS/ARTIS/CONTENT CREATOR/FILM MAKER) 

 Apabila mahasiswa memiliki program bisnis, seorang artis (memiliki karya seni), 

seorang content creator, filmmaker maka dapat membuat laporan untuk kemudian dapat 

disidangkan dan dipertanggungjawabkan pada ujian pendadaran. Berikut sistematika 

penulisannya:  

Sistematika Pengganti Skripsi (Program Bisnis/Artis/Content Creator/Film 

Maker) 

 

1. Halaman Cover  

2. Halaman Sampul  

3. Lembar Pengesahan 

4. Lembar Pernyataan 
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5. ABSTRAK 

6. ABSTRACT 

7. Kata Pengantar 

8. Daftar Isi 

9. Daftar Gambar* 

10. Daftar Tabel 

11. Bab I Pendahuluan 

A. Latar Belakang  

B. Landasan Teori 

C. Tujuan dan Manfaat (Program Busisnes, artist dan Content Creator) 

D. Sistematika Pembahasan 

12. Bab II Konsep Perancangan 

A. Ide Perencanaan 

1. Ide Program/Desain/Karya 

2. Inovasi Program/Desain/Karya 

 



63  

 
 

 

B. Sasaran Program/Desain/Karya 

C. Pendekatan Estetis Program /Desain Karya 

1. Konsep Audio 

2. Konsep Video 

3. Konsep Editing 

D. Strategi Pemasaran dan Distirbusi Program /Desain Karya 

 

13 Bab III  Ulasan Karya Perancangan 

A. Deskripsi Karya [Bussines, Artist atau Content Creator] 

1. Skenario 

2. Storyboard 

3. Wardobe 

4. Lokasi Shooting 

5. Properti dan Artistik 

6. Scene Capture 
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B. Analisis Proses Produksi 

1. Uraian Tahanap Proses Produksi 

2. Konsep Konten/program 

3. Penentuan Anggaran Promosi 

4. Implementasi Konsep Karya/Program 

C. Analisis Hasil Produksi 

1. Evaluasi Konsep Karya 

2. Lembar Kerja Produksi 

3. Kendala dan Pemecahan Masalah 

14. Bab IV Penutup 

A.  Kesimpulan 

B. Saran  

15. DAFTAR PUSTAKA 

16. JADWAL PELAKSANAAN 

17. LAMPIRAN 

18. DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
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Catatan: 

• 1-Cover berwarna biru, Judul Laporan Tugas Akhir, Logo PT, Nama Penyusun, 

Dosen Pembimbing, Program Studi, Fakultas, Universitas dan Tahun (contoh 

terlampir) 

• 2-Judul Laporan Tugas Akhir Skripsi, Logo PT, Program Studi, Fakultas, Universitas 

dan Tahun 

• 5-ABSTRAK (Bagian ini berisi rangkuman dari laporan tugas akhir program 

Bisnis/Artis/Content Creator/Film Maker. Abstrak berisilatar belakang, tujuan dan 

manfaat program serta hasil program. Jumlah kata yang dituliskan biasanya maksimal 

300 kata dengan kata kunci maksimal 5 kata dan diurutkan sesuai abjad. Demikian 

juga dengan ABSTRACT (dalam Bahasa Inggris) 

• 7- Kata Pengantar langsung pada intinya yang perlu diucapkan terima kasih, jangan 

terlalu banyak, apalagi menuliskan nama kekasih di bagian ini)  
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• 9-Tanda (*) bersifat tentatif sesuai kebutuhan pelaksana 

• 11- B Landasan teori (Pada bagian ini penulis menjelaskan secara singkat dengan 

disertai referensi pendukung mengenai definisi, ruang lingkup serta beberapa 

pengetahuan pendukung mengenai Business, artist atau content creator. [minimal 500 

kata] 

• 11-C Penulis menyebutkan secara singkat tujuan dari pembuatan program Business, 

Artist atau Content Creator. Kemudian penulis juga harus memaparkan manfaat, 

baik teoritis (ditinjau dari pengembangan ilmu komunikasi dengan harapan dapat 

menambah khasanah keilmuan) maupun praktis (ditinjau dari aspek praktis atau 

aplikatif). Pada bagian ini penulis diperbolehkan memaparkan dengan bentuk 

deskripsi berbentuk paragraf atau bisa juga dengan format nomor. 

• 11-D Bagian ini memaparkan kerangka isi dan alur logis penulisan laporan dengan 

argumentasi penulis mengenai susunan tata urutan bagian-bagian penyusuna laporan 
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tugas akhir tersebut. 

• 12-A-1 Sub bab ini penulis menjelaskan ide desain dari karyanya melalui 

pendeskripsian tahapan-tahapan pembuatan ide. Penulis juga diperkenankan 

memasukkan gambar atau dokumen pendukung, 

• 12-A-2 Penulis diwajibkan menjelaskan apa saja kelebihan dari karya yang mereka 

pilih. Dan untuk memperkuat argumen atau alasan pemilihan karya tersebut penulis 

harus menyantumkan  referensi pendukung. 

• 12-B Pada bagian ini penulis memetakan sasaran desain karya mereka dengan disertai 

alasan pemilihan sasaran tersebut. Untuk mempermudah dalam pemaparan bab ini 

maka penulis dapat menggunakan table 

• 12-C Sama halnya dengan poin 12-A, namun yang menjadi pembeda dalam sub bab 

ini adalah penulis diwajibkan menjelaskan dan memaparkan secara sistematis terkait 

konsep Audio, konsep video dan konsep editing. Penulis diperkenankan 
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memberikan gambar untuk mempermudah pembaca dalam memahami software apa 

yang digunakan dalam membuat audio, video dan editing. Selain itu penulis juga 

harus menyertakan tahapan seperti apa dalam konsep pembuatan audio, video dan 

editing. 

• 12-D Strategi pemasaran dan distribusi karya merupakan penjelasan mengenai 

rancangan-rancangan dalam mendistribusikan karya atau program. Untuk itu pada 

bab ini penulis harus menjelaskan konsep pemasarannya, misalnya alur 

pemasarannya, baik melalui pameran, media sosial, banner, atau promosi melalui 

televisi. 

• 13-Pada bab ini penulis menjelaskan dan mendeskripsikan karya [Business, Artist 

atau Content Creator] yang meliputi ulasan durasi, konsep dan hal-hal terkait karya 

penulis.  

• 13-A Pada bagian ini penulis memaparkan enam pembahasan yakni skenario (tulis 
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lengkap skenario), storyboard (gambar secara detail runtutan dari adegan pertama 

sampai adegan terakhir), wardrobe (jelaskan tahapan-tahapannya dan apa saja wardrobe 

yang digunakan), lokasi shooting (jelaskan dan diwajibkan menyertakan gambar atau 

foto dari lokasi shooting), property dan artistic (paparkan apa saja properti yang 

digunakan serta siapa saja yang ikut ambil bagian dari adegan tersebut), screen capture 

(jelaskan secara rinci dan sertai gambar pendukung) 

• 13-B Bagian ini adalah uraian tahapan proses kerja, konsep konten, penentuan 

anggaran, dan implementasi dari konsep karya/ program tersebut. Artinya, pada bab 

ini penulis menjelaskan secara sistematis mengenai empat hal, yakni: uraian tahapan 

proses pembuatan karya, penentuan anggaran promosi, dan implementasi konsep 

karya. 

• 13-C Pada bagian ini penulis diwajibkan menjelaskan dan menganalisa hasil akhir dari 

karya atau program yang mereka buat melalui evaluasi. Oleh karena itu pada bagian 
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ini terdapat tiga sub bab yakni Evaluasi Konsep Kerja, Lembar Kerja Produksi dan 

Kendala dan Pemecahan Masalah. 

• 14-A Kesimpulan menjelaskan secara ringkas apa yang telah dilakukan sekaligus 

dicapai setelah selesai melaksanakan tugas akhir, baik dalam bentuk Business, Artist 

atau Content Creator. Penulis perlu menggarisbawahi temuan menarik dari tugas 

akhir yang telah dilakukan. Hal ini sekaligus menjadi novelty bagi penulis sekaligus 

kontribusi penulis dalam dunia akademik, baik yang bersifat praktis maupun teoritis. 

• 14-B Setelah memberikan kontribusi akademis sebagaimana yang dijelaskan dalam 

kesimpulan, penulis kemudian memberikan saran-saran spesifik, baik yang bersifat 

teoritis maupun praktis yang dapat melanjutkan, mengembangkan maupun 

menyempurnakan apa yang sudah dicapai oleh penulis sendiri di masa yang akan 

datang. 

• 18- Daftar Riwayat Hidup Lengkap (Identitas Diri, Riwayat Pendidikan Formal dan 
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Tahun Lulus, Prestasi/Penghargaan, Pengalaman Organisasi,Karya Ilmiah dan 

membubugkan nama terang dan ditandatangani oleh pelaksana.  

Catatan tambahan: Sistematika ini juga dapat digunakan bagi mahasiswa yang mengikuti 

konferensi Nasional/Internasional dengan karya yang diterbitkan minimal dalam bentuk 

prosiding. Selain itu dapat digunakan untuk hasil internship/magang (di luar Mata Kuliah: 

Kuliah Kerja Komunikasi (K3)) Misalnya berhasil diterima internship di perusahaan 

multinasional, BUMN dan sebagainya. Pelaksana hanya menyesuaikan template dengan 

kebutuhan pelaporan.  
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Lampiran 

Prodi Ilmu Pemerintahan 
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Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang menjadi tugas akhir mahasiswa. Tujuan skripsi 

adalah mahasiswa memiliki sikap dan perilaku bertanggungjawab atas profesi yang akan dijalani 

sehingga dapat menyusun ide dan gagasan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang dipublikasikan. 

Adapun alur mekanisme skripsi adalah 1) Mahasiswa melakukan pengisian krs skripsi pada semester 

berjalan. 2) Mahasiswa telah melakukan pengajuan judul pada sistem administrasi DAAK Universitas 

Amikom Yogyakarta, 3) Setelah proses pengajuan judul disetujui oleh DAAK, maka mahasiswa akan 

mendapatkan dosen pembimbing sehingga dapat melakukan proses pembimbingan dan penyusunan 

naskah skripsi, 4) Setelah adanya persetujuan pembimbing atas proses penyusunan naskah skripsi, 

maka mahasiswa dapat mengajukan sidang pengujian skripsi, 5) Apabila hasil penilaian adalah 

menyatakan skripsi belum lulus, mahasiswa diharuskan untuk melakukan proses pengajuan ulang 

sidang pengujian skripsi. 

Pada Judul dan tema skripsi mahasiswa program studi ilmu pemerintahan, judul dan tema 

selaras dengan ruang lingkup studi bidang ilmu pemerintahan. Ruang lingkup bidang studi ilmu 

pemerintahan memiliki objek berupa kajian terhadap keterkaitan komponen di antara stakeholders 

yang ada, yakni negara, bisnis, dan masyarakat. Kajian tersebut merespon terhadap perkembangan 

dinamika ilmu kepemerintahan dalam kerangka penyelesaian permasalahan publik. Hal ini 

dikarenakan agar dapat menunjang dari visi program studi yakni menjadi program studi unggulan 

nasional dalam bidang ilmu pemerintahan. 
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SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN 

 

HALAMAN COVER 

HALAMAN JUDUL 

LEMBAR PENGESAHAN 

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS 

ABSTRAK  

ABSTRACT 

LEMBAR PERSEMBAHAN 

DAFTAR ISI 
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DAFTAR TABEL  

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR LAMPIRAN 

 
BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian 
1.2. Pertanyaan Penelitian 
1.3. Tujuan Penelitian 
1.4. Manfaat Penelitian 
1.5. Kerangka Pikir 
1.6. State of the Art Penelitian 
1.7. Sistematika Penulisan 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Konsep teori I yang digunakan 

2.2. Konsep teori II yang digunakan 
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2.3. Definisi Konseptual 

2.4. Definisi Operasional 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1. Desain Penelitian 

3.2. Objek Penelitian 

3.3. Subjek Penelitian 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

3.6. Teknik Analisis Data 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Temuan 

4.2. Pembahasan 



77  

 

BAB V PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

5.2. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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SKEMA PENYUSUNAN LAPORAN SKRIPSI 

 

1. Bagian Awal 

Merujuk Fakultas 

2. Bagian Utama 

BAB I PENDAHULUAN (dibuat pada halaman baru) 

I. Latar Belakang Masalah Penelitian 
Salah satu cara yang relatif lebih mudah dipahami dalam menulis latar belakang masalah adalah 

dengan model piramida terbalik. Ini berarti pada awal uraian menjelaskan mengenai setting dari 

fokus masalah yang ingin kita angkat dengan gambaran yang umum sehingga pada akhirnya 

ditekankan pada apa yang ingin tekankan pada pertanyaan penelitian nantinya. Selain itu, 

kemukakan alasan yang kuat mengapa penelitian itu dilakukan. Informasi atau latar belakang 

yang jelas untuk memberikan konteks pada penelitian, didukung oleh sitasi yang relevan, serta 

mengerucut langsung pada masalah. Adapun, bentuk tulisan yang bersifat persuasif, bertujuan 

untuk meyakinkan para pembaca bahwa subjek yang ditulis adalah hal yang penting. 
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II. Pertanyaan Penelitian 
Pertanyaan Penelitian harus merupakan rumusan permasalahan yang teoretik dengan 

menggunakan bentuk kalimat tanya, jelas arahnya, dan mempunyai ilmplikasi teoretik. Dengan 

kalimat yang sederhana, lugas, singkat dengan lingkup manageable. Jawaban untuk rumusan 

masalah harus jelas ada pada bagian kesimpulan akhir penelitian. Prinsipnya, jawaban dari 

perumusan masalah tersebut ada dalam kesimpulan akhir penelitian dan ini menjadi keharusan 

yang comparable. 

III. Tujuan Penelitian 
Sebagai jawaban pertanyaan penelitian, yaitu tujuan penelitian, dimana merupakan jenis 

pengetahuan macam apa yang akan mahasiswa capai melalui penelitian ini, apakah pengetahuan 

deskripsi, eksplanasi, dst. 

IV. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian merupakan jenis manfaat macam apa yang akan mahasiswa capai melalui 

penelitian ini, berupa manfaat teoritik dan manfaat praktis. 

V. Kerangka Pikir 
Kerangka pikir merupakan sebuah bagan yang menggambarkan desain pemikiran secara teoritik, 

jelas, sederhana, serta dapat menjelaskan pemecahan permasalahan dan teori yang digunakan 
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mahasiswa pada penelitian ini. 

VI. State of the Art Penelitian 
State of the art penelitian merupakan sebuah bagan ataupun deskriptif yang menjelaskan posisi 

teori yang digunakan oleh mahasiswa dengan menggunakan literatur penelitan yang sejenis dan 

tidak lebih dari 10 terakhir untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari apa yang akan 

mahasis capai melalui penelitian ini. 

VII. Sistematika Penulisan 
Sistematika penelitian merupakan penjelasan deskriptif secara singkat terkait gambaran umum 

dan tujuan penulisan dari masing-masing bab yang ada pada penelitian ini 

 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA (dibuat pada halaman baru) 

I. Konsep teori I yang digunakan 
Konsep teori I diperoleh melalui pengidentifikasian terhadap variabel-variabel yang ada pada 

judul ataupun pertanyaan penelitian. Tinjauan teoretik diperlukan untuk mahasiswa yang 

bertujuan sebagai pedoman dalam melakukan observasi, serta menjadikan mahasiswa untuk 

sensitif terhadap realitas sosial yang kompleks. Dengan demikian, kerangka teoretik hendaknya 
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dikemukakan dalam bentuk tinjauan kritis terhadap sejumlah teori yang memiliki relevansi 

dengan permasalahan. Adapun, kedalaman deskripsi data sampai pada operasionalisasi teori saja. 

II. Konsep teori II yang digunakan 
Konsep teori II diperoleh melalui pengidentifikasian terhadap variabel-variabel yang ada pada 

judul ataupun pertanyaan penelitian. Tinjauan teoretik diperlukan untuk mahasiswa yang 

bertujuan sebagai pedoman dalam melakukan observasi, serta menjadikan mahasiswa untuk 

sensitif terhadap realitas sosial yang kompleks. Dengan demikian, kerangka teoretik hendaknya 

dikemukakan dalam bentuk tinjauan kritis terhadap sejumlah teori yang memiliki relevansi 

dengan permasalahan. Adapun, kedalaman deskripsi data sampai pada operasionalisasi teori saja. 

III. Definisi Konseptual 
Mahasiswa menjelaskan pengertian dari variabel-variabel data, poin poin penting dari teori yang 

ada, serta konsep apa yang ada pada penelitian ini. 

IV. Definisi Operasional 
Mahasiswa menjelaskan cara kerja atau indikator keberhasilan dari variabel-variabel data, poin 

poin penting dari teori yang ada, serta konsep apa yang ada pada penelitian ini. 
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BAB III METODE PENELITIAN (dibuat pada halaman baru) 

I. Desain Penelitian 
Pada bagian ini, mahasiswa menjelaskan pendekatan metode penelitian/prosedur dari penelitian 

yang dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjelaskan terkait pendekatan penelitian 

dimana menggunakan kualitatif atau kuantitatif, kemudian jenis penelitian yang dilakukan 

menggunakan jenis riset lapangan/kajian literature/analisis data sekunder/teks media. Hal 

tersebut yang kemudian dapat memperjelas posisi metodologi penelitian pada penelitian ini. 

II. Objek Penelitian 
Pada bagian ini, mahasiswa menjelaskan objek/fokus penelitian yang dilakukan, termasuk 

deskripsi gambaran umum dari objek penelitian. 

III. Subjek Penelitian 
Pada bagian ini, mahasiswa menjelaskan subjek/informan penelitian yang dilakukan, termasuk 

alasan pemilihan informan maupun peran informan di dalam penelitian ini. 

IV. Jenis dan Sumber Data  
Pada bagian ini, mahasiswa menjelaskan jenis dan sumber data penelitian yang ada pada 

penelitian ini. 
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V. Teknik Pengumpulan Data 
Pada bagian ini, mahasiswa menjelaskan metode pengumpulan data penelitian yang digunakan 

pada penelitian ini. 

VI. Teknik Analisis Data  
Pada bagian ini, mahasiswa menjelaskan teknik analisis data penelitian yang digunakan pada 

penelitian ini. 

 
BAB IV ………………….. (dibuat pada halaman baru) 

Bab IV dan Bab V (apabila diperlukan) merupakan bagian dari Bab Hasil dan Pembahasan. Oleh 

karena itu, memuat hasil penelitian dan pembahasan hasil analisis temuan penelitian, termasuk 

diskusi dan arahan dari dosen pembimbing. Dengan demikian, sistematika bab dan sub bab dapat 

disesuaikan tergantung jenis dan kebutuhan penelitian. 

I. Sub Heading 1 …… 
II. Sub Heading 2 …… 
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BAB V …………………… (Apabila diperlukan bab pembahasan baru) 

I. Sub Heading 1 …… 
II. Sub Heading 2 …… 
 
BAB … PENUTUP  (dibuat pada halaman baru) 

Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran dapat dikemukakan kembali masalah penelitian 

serta hasil dari penyelesaian masalah. Tidak diperkenankan penulis menyimpulkan masalah jika 

pembuktian tidak terdapat dalam hasil penelitian. Saran merupakan manifestasi dari penulis untuk 

dilaksanakan sesuatu yang belum ditempuh dan layak untuk dilaksanakan. Saran dicantumkan karena 

peneliti melihat adanya jalan keluar untuk mengatasi masalah atau kelemahan yang ada, saran yang 

diberikan tidak terlepas dari ruang lingkup penelitian. 

I. Kesimpulan 
II. Saran 
 

3. Bagian Akhir 
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DAFTAR PUSTAKA (dibuat pada halaman baru) 

Daftar pustaka memuat semua pustaka yang dijadikan acuan dalam penulisan skripsi yaitu semua 

sumber yang dikutip. Daftar ini berguna untuk membantu pembaca yang ingin mencocokkan 

kutipan-kutipan yang terdapat dalam skripsi. Penyusun diurutkan secara alfabetis berdasarkan nama 

penulis tanpa gelar kesarjanaan. Pustaka yang dikutip dapat berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, 

atau internet. Semua unsur dalam pustaka harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Jarak penulisan 

antar buku 2 (dua) spasi, dalam buku 1 (satu) spasi 

 
Lampiran (dibuat pada halaman baru) 

Daftar lampiran berisi table yang panjang, surat keterangan, instrumen penelitian, listing program, 

peraturan-peraturan dan sebagainya yang berfungsi melengkapi laporan penelitian, Lampiran diberi 

nomor angka arab.
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Lampiran 

Prodi Ekonomi 
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MEKANISME SKRIPSI 

Alur mekanisme skripsi dapat dijelaskan pada bagan di bawah ini  

ALUR PROSES DESKRIPSI PROSES KETERANGAN 
/ FORM 

 
 
 
 

1. Mahasiswa mengajukan judul 
skripsi di formulir pengajuan judul 
skripsi pada sistem administrasi 
Direktorat Administrasi Akademik 
dan Kemahasiswaan (DAAK) 

2. Setelah judul disetujui, kaprodi dan 
sekprodi ekonomi menentukan 
dosen pembimbing 

3. Mahasiswa ke admisi DAAK 
untuk mengumpulkan lembar 
persetujuan judul skripsi yang 
sudah di tandatangani oleh 
pembimbing 

4. Mahasiswa mendapatkan kartu 
bimbingan skripsi untuk satu 
semester  

1. Form persetujuan 
judul skripsi 

2. Form bimbingan 
skripsi 

3. Form Persetujuan 
skripsi 

4. Laporan skripsi 
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ALUR PROSES DESKRIPSI PROSES KETERANGAN 
/ FORM 

 

5. Mahasiswa mengajukan surat 
pengantar penelitian skripsi ke 
DAAK dengan mengisi blangko 
yang ada di DAAK 

6. Mahasiswa melakukan bimbingan 
skripsi dengan dosen pembimbing 

7. Setelah skripsi selesai dikerjakan 
dan telah disetujui oleh dosen 
pembimbing 

8. Mahasiswa melakukan ujian skripsi 
dengan tiga penguji 

9. Nilai skripsi diumumkan ke 
mahasiswa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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TOPIK SKRIPSI 

 

Topik skripsi terbagi menjadi beberapa bidang ilmu mencakup: 

1. Ekonomi Moneter, Keuangan, dan Perbankan (Analisis Permintaan dan Penawaran Uang, 

Analisis Investasi Properti dan Kredit Perumahan, Analisis Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi, 

Analisis Kinerja Bank/Perusahaan, Analisis Kebijakan Fiskal dan Moneter, Analisis Sistem 

Kelembagaan Perbankan/Perusahaan, Analisis Laporan Keuangan Perusahaan, dsb) 

2. Ekonomi Kreatif (Analisis Pembiayaan UMKM, Analisis Strategi Pengembangan Usaha 

Kreatif, Analisis Perkembangan Usaha Koperasi, Analisis Pendapatan Usaha Kreatif, Analisis 

Modal Sosial, Analisis Pengelolaan dan Kinerja BUMDes, Analisis Manajemen Aset Desa, 

Analisis Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Kreatif, dsb) 

3. Ekonomi Pariwisata (Analisis Permintaan dan Penawaran Pariwisata, Analisis Tenaga Kerja dan 

Pendapatan Sektor Pariwisata, Analisis Dampak Ekonomi terhadap Sektor Pariwisata, Analisis 

Strategi Pengembangan Pariwisata Melalui MICE, Analisis Peningkatan PAD dan 
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Pertumbuhan Ekonomi Melalui MICE, Analisis Sektor Pariwisata Bidang Perhotelan dan 

Usaha Jasa Makanan Minuman, dsb) 

4. Ekonomi Makro (Analisis Makro Ekonomi terhadap Kredit Bermasalah, Analisis Permintaan 

dan Penawaran Tenaga Kerja, Analisis Pinjaman pada Perbankan/Lembaga Pembiayaan, 

Analisis Upah pada Tenaga Kerja, Analisis Perdagangan Internasional, Analisis Neraca 

Pembayaran dan Perdagangan, dsb) 

5. Ekonomi Mikro (Analisis Perilaku Konsumen, Analisis Perilaku Produsen, Analisis Permintaan 

dan Penawaran Konsumen, Analisis Struktur Pasar dan Kinerja Industri, Analisis Konsumsi 

Listrik pada Rumah Tangga, dsb) 

6. Ekonomi Pembangunan (Analisis Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran, Analisis 

Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan, Analisis Pembangunan Rumah, Analisis 

Pengangguran dan Kemiskinan, Analisis Inklusi Keuangan dan Pemerataan Pendapatan, 

Analisis Produksi Beras, Analisis Keterkaitan Ketahanan Pangan dan Kemiskinan, dsb) 
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7. Ekonomi Regional (Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah, Analisis Potensi Wilayah 

dan Daya Saing, Analisis Kebijakan dan Otonomi Daerah, Analisis Upah Minimum Regional, 

Analisis Belanja Pemerintah, Analisis Sektor Unggulan Daerah, dsb) 

8. Ekonomi Publik (Analisis BMN/BMD, Analisis Eksternalitas, Analisis Anggaran Daerah, 

Analisis Pajak sebagai Upaya Peningkatan PAD, Analisis Dampak Tarif Cukai, Analisis 

Infrastruktur Publik, dsb) 

Ekonomi Digital (Analisis Pembiayaan Fintech, Analisis Pertumbuhan Ekonomi Digital, 

Analisis Peningkatan Daya Saing Daerah di Era Digital, Analisis Pendapatan Usaha E-

commerce, Analisis Transaksi Ekonomi Digital, Analisis Digitalisasi terhadap Kinerja 

UMKM, dsb) 
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SISTEMATIKA USULAN PENELITIAN SKRIPSI  

Usulan penelitian adalah rencana penelitian mahasiswa yang disusun dalam bentuk 

proposal. Proposal penelitian merupakan ringkasan dari BAB I sampai dengan BAB III 

laporan Skripsi. Usulan penelitian diserahkan ke Prodi setelah mahasiswa melakukan 

pengajuan judul Skripsi melalui DAAK dan selanjutnya Prodi akan menentukan Dosen 

Pembimbing. Nama-nama Dosen Pembimbing akan diumumkan pada waktu yang telah 

ditentukan. Sistematika penulisan proposal penelitian dapat disusun sebagai berikut: 

HALAMAN JUDUL 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR LAMPIRAN 

RINGKASAN 

PENDAHULUAN 
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1.1. Latar Belakang Masalah 

1.2. Rumusan Masalah  

1.3. Tujuan Penelitian 

1.4. Manfaat Penelitian 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

2.2. Penelitian Terdahulu 

2.3. Kerangka Konseptual 

2.4. Hipotesis 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian  

3.2. Jenis dan Sumber Data 

3.3. Definisi Operasional Variabel 

3.4. Teknik Analisis Data 
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DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

SKEMA PENULISAN PROPOSAL SKRIPSI 

Usulan penelitian terdiri atas 3 bagian, yaitu: bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. 

1. Bagian Awal 

Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar 

lampiran, serta ringkasan. Judul usulan penelitian ditulis lagi dalam isi usulan penelitian, sama 

seperti dalam halaman judul seperti berikut. 

Judul: ANALISIS PERMINTAAN UANG DI INDONESIA TAHUN 2000-2019 

Ringkasan berupa abstrak penelitian yang memuat latar belakang penelitian, tujuan penelitian 

serta metode dan teknik analisis data. Ringkasan ditulis minimal 250 kata yang disertai 

maksimal lima kata kunci. 

2. Bagian Utama 
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Bagian utama usulan penelitian terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, 

hipotesis, objek penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, dan tenik 

analisis data. 

a. Latar Belakang Masalah 

Latar belakang masalah memuat uraian permasalahan-permasalahan untuk kemudian dari 

permasalahan tersebut menghasilkan solusi dengan didukung oleh logika-logika dan teori-

teori yang mendasari timbulnya gagasan pemecahan suatu masalah. Dengan 

mengemukakan latar belakang, maka akan mempermudah menyusun rumusan masalah 

yang dituangkan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian. 

b. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah berisi tentang penarikan simpulan dari latar belakang yang telah 

diuraikan sebelumnya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian untuk kemudian 

dicari pemecahan dari permasalahan tersebut.  
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c. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian memuat uraian yang menyebutkan secara spesifik serta mengemukakan 

dengan jelas maksud atau tujuan yang hendak dicapai dari penelitian yang dilakukan, baik 

maksud utama maupun tambahan. 

d. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian pada prisipnya harus dapat dimanfaatkan sebagai langkah untuk 

pengambilan keputusan secara tepat dan jelas. Manfaat penelitian selanjutnya dapat 

bermanfaat baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan, manfaat bagi obyek yang diteliti 

dan manfaat bagi peneliti sendiri maupun bagi pengembangan negara pada umumnya. 

e. Landasan teori 

Landasan teori memuat ringkasan teori-teori yang mendasari penelitian. Teori-teori 

tersebut dapat berupa teori ekonomi dasar serta teori tambahan lainnya yang mendukung 

penelitian tersebut. 

f. Penelitian Terdahulu 
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Setiap penelitian harus didukung dengan kajian empiris, sehingga harus diuraikan berbagai 

hasil penelitian terdahulu yang bersumber dari jurnal ilmiah nasional mapun internasional. 

Untuk penelitian terdahulu dapat dibuat dalam bentuk tabel yang berisi nama penulis, 

judul penelitian, tahun publikasi, metode penelitian, serta hasil analisis. 

g. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual dituliskan dalam bentuk diagram alir yang disertai penjelasan terkait 

pengaruh atau hubungan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen 

yang bersumber dari jurnal atau artikel ilmiah. 

h. Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara dari suatu penelitian. Hipotesis 

dirumuskan berdasarkan rumusan masalah, tinjauan pustaka serta penelitian terdahulu yang 

telah diuraikan. 

i. Objek Penelitian 

Objek penelitian menguraikan pendekatan atau desain penelitian yang digunakan. Objek 
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penelitian dapat berupa keterangan lokasi penelitian, tahun pengamatan serta terkait 

dengan permasalahan yang akan diteliti.  

j. Jenis dan Sumber Data 

Penggunaan jenis data yang digunakan dalam penelitian dapat diperoleh secara langsung (data 

primer) ataupun dengan menggunakan data yang telah diterbitkan oleh instansi tertentu (data 

sekunder). Sedangkan untuk sumber data dapat diuraikan melalui berbagai sumber, yaitu 

melalui observasi, kuesioner, hasil wawancara, dokumen, artikel atau publikasi lainnya yang 

berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

k. Definisi Operasional Variabel 

Secara teoritis, penggunaan variabel mencerminkan suatu objek yang akan diteliti. Dalam hal 

ini definisi operasional variabel mencakup konsep, indikator, pengukuran variabel serta sumber 

data yang diperoleh.    

l. Teknik Analisis Data 
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Berdasarkan variabel-variabel yang telah diuraikan sebelumnya, maka langkah selanjutnya 

adalah merancang teknik analisis data untuk memperoleh data-data yang akurat dan tepat. 

Bagian ini lebih menjelaskan teknik dan software yang akan digunakan untuk menganalisis data, 

serta pembentukan model penelitian. 

3. Bagian Akhir 

a. Daftar Pustaka 

Jumlah kutipan dan referensi yang ada pada daftar pustaka minimal ada sejumlah 10 referensi. 

Penulisan kutipan dan referensi disarankan tidak dituliskan secara manual (menggunakan 

Mendeley) dan sumber referensi tidak diperkenankan menggunakan blog. 

b. Lampiran-Lampiran 

Lampiran yang wajib dituliskan pada usulan penelitian adalah kartu bimbingan Skripsi serta 

surat ijin penelitian jika ada. Lampiran-lampiran tersebut berupa scan dokumen yang 

dilampirkan di bagian paling akhir proposal setelah daftar pustaka. 
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SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

Berisi sistematika penulisan skripsi yang memuat uraian secara garis besar isi Skripsi untuk 

tiap-tiap bab. Sistematika penulisan Skripsi terdiri dari: 

HALAMAN SAMPUL 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PERSETUJUAN 

HALAMAN PENGESAHAN 

HALAMAN MOTTO  

HALAMAN PERSEMBAHAN 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

RINGKASAN 

BAB I  PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang Masalah 

1.2. Rumusan Masalah  

1.3. Tujuan Penelitian 

1.4. Manfaat Penelitian 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

2.2. Penelitian Terdahulu 

2.3. Kerangka Konseptual 

2.4. Hipotesis 

BAB III  METODE PENELITIAN  

3.1. Objek Penelitian  
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3.2. Jenis dan Sumber Data 

3.3. Definisi Operasional Variabel 

3.4. Teknik Analisis Data 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Analisis 

4.2. Pembahasan 

BAB V  PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

5.2. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 



103  

 

SKEMA LAPORAN SKRIPSI 

Laporan hasil penelitian ditulis dalam bentuk Skripsi, terdiri dari 3 bagian, yaitu: bagian 

awal, bagian utama, dan bagian akhir. 

1. Bagian Awal 

Merujuk Fakultas 

2. Bagian Utama 

a. Pendahuluan 

Dalam bab pendahuluan materinya sebagian besar berupa penyempurnaan dari latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

b. Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis. Pada 

bagian landasan teori menguraikan teori-teori yang mendasari pembahasan secara detail, 

dapat berupa definisi-definisi atau model yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah 

yang diteliti. Penelitian terdahulu berisi telaah atas jurnal ilmiah maksimal sepuluh tahun 
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terakhir yang terkait dengan topik tulisan. Kerangka konseptual berupa diagram yang 

menjelaskan secara garis besar alur berpikir dari sebuah penelitian yang dijelaskan secara rinci 

merujuk pada hasil penelitian terdahulu. Selanjutnya untuk hipotesis yang dirumuskan harus 

berdasarkan argumentasi, teori yang memadai serta dukungan hasil penelitian terdahulu. Contoh 

penulisan hipotesis adalah sebagai berikut. 

H1:     PDB berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan uang. 

H2:     Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan uang. 

c. Metode Penelitian 

Bagian ini berisi penjelasan mengenai objek penelitian, jenis dan sumber data, definisi 

operasional variabel, serta teknik analisis data. Dalam metode penelitian dijelaskan mengenai 

gambaran yang lengkap dan rinci terutama terkait alat analisis serta penerapan spesifikasi model 

penelitian. Sebagai contoh, dari persamaan model umum model dapat dibuat spesifikasi model 

sebagai berikut: 

𝑀𝐷𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝐷𝐵𝑡 + 𝛽2𝐼𝑁𝐹𝑡 + 𝜀𝑡  ...................................................  1 
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Dimana MD adalah permintaan uang kartal riil, PDB adalah Produk Domestik Bruto, dan INF 

adalah inflasi. 

d. Analisis dan Pembahasan 

Hasil penelitian tertuang pada bagian analisis yang memfokuskan penyajian serta penjelasan 

hasil olah data secara rinci. Sedangkan di bagian pembahasan berisi tentang interpretasi dari 

suatu hasil penelitian yang telah dilakukan baik hasil penelitian tersebut sesuai dengan harapan 

atau tidak. 

e. Penutup 

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penarikan jawaban 

atas rumusan masalah serta bukti-bukti berupa hasil analisis dan pembahasan yang berkaitan 

dengan penelitian yang telah dilakukan. Saran berisikan tentang solusi atau sanggahan yang 

dapat direkomendasikan terkait permasalahan penelitian yang dikemukakan. Saran dapat 

berupa rekomendasi atau anjuran metode penelitian yang digunakan untuk penelitian 

selanjutnya atau kebermanfaatan atas solusi dari suatu karya ilmiah yang berdampak pada 
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orang lain seperti pembaca, pemerintah atau instansi tertentu.  

3. Bagian Akhir 

a. Daftar Pustaka 

Penulisan kutipan dan referensi disarankan tidak dituliskan secara manual (menggunakan 

Mendeley) dan sumber referensi dalam daftar pustaka tidak diperkenankan menggunakan blog. 

Daftar pustaka disusun menurut urutan abjad nama penulis pertama dengan susunan sebagai 

berikut: nama penulis, tahun publikasi, judul artikel atau nama buku, nama jurnal atau penerbit, 

nomor halaman. Jumlah kutipan dan referensi yang dituliskan minimal ada sejumlah 20 

referensi.  

b. Lampiran-lampiran 

Dalam lampiran dapat diisi dengan informasi tambahan yang mungkin tidak dapat termuat pada 

bagian utama skripsi (sebagai contohnya lembar kuesioner, hasil olah data yang bersumber dari 

sistem, surat ijin penelitian, bukti submit jurnal/prosiding, bukti submit artikel di media massa, 

dsb). 
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BIMBINGAN SKRIPSI 

Bimbingan Skripsi adalah kegiatan yang bersifat arahan yang dilakukan antara Dosen 

Pembimbing dan mahasiswa yang berkaitan dengan penyusunan Skripsi sebagai syarat 

menyelesaikan studi untuk jenjang sarjana pada Program Studi Ekonomi sesuai dengan waktu 

yang telah ditetapkan. Mahasiswa wajib melakukan konsultasi terkait perkembangan Skripsinya 

sesuai dengan arahan Dosen Pembimbing masing-masing terhitung sejak ditentukannya Dosen 

Pembimbing oleh Prodi. Guna kelancaran bimbingan, jadwal bimbingan hendaknya dapat 

dibuat sesuai dengan kesepakatan antara Dosen Pembimbing dan mahasiswa. Selanjutnya, dari 

hasil pembimbingan tersebut, maka dapat dituangkan dalam kartu bimbingan Skripsi yang berisi 

waktu pelaksanaan bimbingan, uraian konsultasi, serta paraf dari Dosen Pembimbing. 

Mahasiswa diharuskan melakukan bimbingan secara berkala sesuai dengan waktu yang telah 

ditetapkan minimal sebanyak 10 kali baik. Bimbingan dapat dilakukan baik secara tatap muka 

lamgsung maupun media lainnya seperti email, Whatsapp, video conference, dsb. 
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SEMINAR STRATEGI RISET 

Mahasiswa diwajibkan mengikuti Seminar Strategi Riset yang diagendakan oleh Prodi 

sebanyak satu kali dalam satu semester sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Tujuan 

diadakannya Seminar Strategi Riset adalah sebagai monitoring dan evaluasi kepada mahasiswa 

yang mengambil Skripsi agar mereka dapat menyelesaikan skripsi secara tepat waktu. Ketentuan 

Seminar Strategi Riset adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa wajib membuat laporan kemajuan Skripsi minimal 75% mencakup BAB I, BAB II, 

BAB III termasuk pengumpulan data-data penelitian. 

2. Mahasiswa wajib mempresentasikan hasil kemajuan penelitiannya di hadapan Dosen 

Pembimbing. 

3. Penilaian hasil Seminar Strategi Riset akan dimasukkan ke dalam komponen penilaian Skripsi. 

4. Waktu penyelenggaraan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Seminar Strategi Riset akan 

diinfokan berikutnya oleh Prodi.   
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FORMAT PENULISAN PROPOSAL DAN LAPORAN SKRIPSI 

 

Naskah ditulis dengan menggunakan huruf TNR font 12 dengan menggunakan halaman 

berukuran A4, dengan margin 4 cm (atas dan kiri) dan 3 cm (batas kanan dan bawah). Jumlah 

halaman untuk proposal termasuk daftar pustaka 15-20 halaman sedangkan untuk laporan 

Skripsi sejumlah minimal 70 halaman dan maksimal 100 halaman mencakup bagian awal, bagian 

utama, bagian akhir, serta lampiran. Pada bagian isi naskah dibuat ditulis dengan huruf 

berukuran font 12 dengan spasi 2. Tabel dibuat dengan spasi 2 dan judul terletak di atas dengan 

spasi 1. Gambar dibuat dengan spasi 1 dan judul terletak di bawah gambar dengan spasi 1. Hal-

hal yang terkait dengan format penulisan akan dituangkan dalam template penulisan proposal 

dan Skripsi secara terpisah. Secara ringkas untuk jumlah kata pada keseluruhan isi Skripsi terbagi 

menjadi: 

1. Judul (maksimal 12 kata baik proposal maupun Skripsi) 

2. Abstrak dan/atau Ringkasan (maksimal 250 kata untuk proposal dan 300 kata untuk Skripsi) 
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3. Pendahuluan (minimal 800 kata untuk proposal dan minimal 1500 kata untuk Skripsi) 

4. Tinjauan Pustaka (minimal 800 kata untuk proposal dan minimal 2500 kata untuk Skripsi) 

5. Metodologi/Metode Penelitian (minimal 800 kata untuk proposal dan minimal 1000 kata untuk 

Skripsi) 

6. Analisis dan Pembahasan (minimal 2.000 kata). 

7. Penutup (300 kata). 
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UJIAN SKRIPSI DAN PUBLIKASI 

 

Ketentuan ujian skripsi dan publikasi Prodi akan melakukan cek plagiasi kemiripan 

dokumen (plagiarism check) baik untuk laporan maupun naskah publikasi sebelum mahasiswa 

dinyatakan dapat mengikuti ujian Skripsi. Ujian Skripsi berbentuk ujian lisan yang dilakukan 

terhadap mahasiswa yang telah menyelesaikan Skripsi dan memenuhi syarat ujian skripsi yang 

telah ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi dan Sosial. Dosen Penguji adalah dosen yang ditunjuk 

dan ditugaskan untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan hasil 

penelitian Skripsi yang telah disusun. Dosen Penguji terdiri dari Dosen Pembimbing dan dua 

orang dosen lainnya yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang yang sesuai dengan topik 

Skripsi yang diujikan. Mahasiswa wajib menjadikan Skripsi sebagai luaran publikasi di 

Jurnal/Prodising serta publikasi artikel di media massa baik cetak maupun online. Format 

naskah publikasi mengikuti format Jurnal/prosiding yang dituju.   
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Lampiran 
Prodi Akuntansi 
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Persyaratan Akademik 
Mahasiswa berhak melakukan penulisan skripsi jika memenuhi kriteria-kriteria di bawah ini: 

• Telah menempuh dan lulus mata kuliah metodologi penelitian. 

• Sudah/sedang mengambil program magang 

• Tidak memiliki nilai E 

• Nilai D tidak lebih dari dua mata kuliah khususnya mata kuliah inti syarat mutu akademik 

• Telah Lulus Mata Kuliah: (1) Metodologi Penelitian; (2) Telah atau Sedang melaksanakan 
Magang (rural area internship); (3) Telah menempuh Mata Kuliah Konsentrasi. 

Persyaratan Administratif 
Dalam hal suatu persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan menyusun 
skripsi adalah sebagai berikut: 

• Persyaratan akademik sebagaimana pada butir 2.1 terpenui semua. 

• KRS semester bersangkutan yang telah ditandatangani oleh dosen wali memprogramkan 
skripsi. 

• Memiliki kartu mahasiswa yang berlaku pada semester selanjutnya. 

• Telah menyelesaikan administrasi dan pembayaran SPP minimal hingga semester 6 

• Memiliki tiga sertifikat kompetensi 

• Mengajukan dan memasukkan Skripsi dalam Kartu Rencana Studi 
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• Membayar biaya SKS skripsi (biaya bimbingan, seminar, dan siding skripsi) sesuai ketetapan 
yang berlaku 

• Mengajukan Judul untuk penulisan skripsi dengan cara: 
1) Melengkapi administrasi dan dokumen pengajuan judul skripsi dengan melampirkan: 

a) Bukti pembayaran biaya SKS skripsi dari DPK 
b) Daftar Nilai Akademik (IPK) dari DAAK 
c) Print out KRS yang diambil 
d) Fotocopy sertifikat keahlian dan atau sertifikat training keahlian atau seminar IAI 

(dipersiapkan saat Pendadaran) 
2) Menyerahkan judul skripsi kepada Program Studi dengan menyerahkan dokumen pada 

poin 1. 
3) Setelah pengajuan judul: 

a) Menunggu pengumuman untuk mendapatkan Dosen Pembimbing 
b) Judul yang diajukan menentukan Dosen Pembimbing sesuai bidang keahliannya 
c) Melakukan Pembimbingan dengan Dosen sesuai petunjuk dari Dosen Pembimbing. 
d) Setiap Pembimbingan membawa Kartu Bimbingan dan ditandatangani oleh Dosen 

Pembimbing sebagai bukti konsultasi. 
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SISTEMATIKA PROPOSAL  
PENELITIAN KUANTITATIF  

 

Proposal penelitian merupakan dokumen tertulis yang pertama dan memuat seluruh rancangan 
setiap kegiatan penyusunan dan penulisan penelitian. Proposal penelitian juga berfungsi sebagai 
pedoman pelaksanaan penelitian yang harus mampu mengarahkan jalannya penelitian sehingga hasil 
penelitian tidak menyimpang dari permasalahan yang dihasilkan oleh peneliti. Proposal penelitian 
untuk skripsi terdiri atas tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. 
 
a. Bagian Awal 
Bagian awal proposal penelitian ditetapkan dengan susunan sebagai berikut: 
1) Halaman judul. 
2) Halaman pengesahan proposal oleh Dosen Pembimbing Skripsi. 
 
b. Bagian Isi 

Bagian isi terdiri dari: 
1) Judul Penelitian 

Judul penelitian merupakan intisari dari topik penelitian. Topik penelitian merupakan ide 
penyusun yang dapat berasal dari teori dan atau hasil pengamatan yang berfungsi sebagai 
ungkapan terhadap suatu masalah yang akan dianalisis/dipecahkan dengan melakukan kegiatan 
penelitian. Rumusan judul penelitian hendaknya dapat memenuhi hal-hal sebagai berikut: 
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menggunakan kalimat yang menggambarkan isi, menggunakan kata dan tata bahasa yang baku, 
menggunakan kalimat yang singkat, padat dan jelas dan menggunakan kata istilah yang mudah 
dimengerti. Judul penelitian harus dibuat semenarik mungkin sehingga memiliki daya pikat bagi 
pembaca untuk membaca laporan penelitian secara keseluruhan. Judul penelitian harus dibuat 
ringkas tetapi menyeluruh. 
 

2) Latar Belakang Masalah 
Latar belakang masalah merupakan pengembangan lebih lanjut topik penelitian. Latar belakang 
masalah menguraikan pokok-pokok pikiran penyusun tentang argumentasi atau alasan pemilihan 
topik. Latar belakang masalah juga mengindikasikan arti pentingnya masalah tersebut untuk dikaji 
dalam bentuk kegiatan penelitian. Di samping itu latar belakang masalah juga menguraikan 
kelayakan topik tersebut untuk diteliti dan memberikan gambaran awal tentang subjek penelitian. 
Uraian pada latar belakang masalah ini disusun berdasarkan hasil pemikiran peneliti, hasil kajian 
terhadap buku teks dan teori maupun hasil penelitian orang lain, pengamatan ataupun hasil studi 
pendahuluan. Secara teknis perumusan latar belakang masalah ini dapat disusun dalam format 
piramida terbalik yaitu pada bagian awal diuraikan hal-hal yang bersifat umum, semakin lama 
semakin mengerucut sehingga ditutup dengan paparan judul penelitian. Semua komponen di 
dalam judul penelitian harus diuraikan alasannya. Jika yang dilakukan adalah penelitian kasus 
dengan menggunakan objek tertentu, maka harus diberikan alasan logis kenapa objek tersebut 
diambil. Di bagian akhir dari bagian ini ditutup dengan paparan judul. 
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3) Rumusan Masalah 
Rumusan masalah merupakan kristalisasi latar belakang masalah. Secara teknis perumusan 
masalah penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dengan kegiatan penelitian 
tersebut. Semua masalah yang diajukan harus didukung oleh uraian di latar belakang masalah. 
Semua masalah yang diajukan harus sejalan dengan judul penelitian dan latar belakang masalah. 
 

4) Batasan Masalah 
Bagian ini tidak harus ada dalam sebuah proposal. Jika semua masalah penelitian yang ada dibahas 
tuntas dan tidak ada pengertian ganda pada rumusan masalah, maka bagian ini bisa tidak ada. 
Sedangkan jika tidak semua masalah yang dikemukakan dalam rumusan masalah dibahas dalam 
penelitian yang dilakukan maka diperlukan pembatasan masalah. Demikian juga jika masalah 
penelitian mengandung pengertian atau interpretasi ganda maka diperlukan batasan masalah. 
 

5) Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh peneliti. Tujuan penelitian 
merupakan satu rangkaian dengan judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, 
hipotesis serta pembahasan. Dengan kata lain, tujuan penelitian harus sinkron dengan judul 
penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, hipotesis serta pembahasan. 
Teknis perumusan tujuan penelitian dapat menggunakan kata-kata seperti: 

• Untuk mengevaluasi ...; 
• Untuk membuktikan ...; 
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• Untuk memperoleh bukti ...; 
• Untuk menganalisis ...; 
• Untuk mengukur … 

 
6) Manfaat Penelitian 

Dalam bagian ini diuraikan manfaat yang diharapkan oleh peneliti setelah penelitian ini dilakukan. 
Manfaat ini berhubungan dengan hasil penelitian bukan berhubungan dengan peneliti itu sendiri. 
Manfaat yang dapat dicapai, misalnya adalah memberikan sumbangan terhadap ilmu 
pengetahuan, membantu penyelesaian secara operasional, membantu dalam mengusulkan 
kebijaksanaan, dan lain-lain. 
 

7) Kajian Pustaka 
Pada bagian ini peneliti mengemukakan teori normatif yang relevan dengan penelitian yang aka 
dilakukan dan hasil penelitian terdahulu. Oleh karena itu ada dua tujuan dari kajian pustaka: 

• Untuk menjelaskan kajian teoritis 
Bagian ini menjelaskan pengertian dan karakteristik variabel serta berbagai konsep yang 
berhubungan dengan variabel yang diteliti. Selain itu, bagian ini juga menjelaskan teori yang 
mendasari hubungan antara berbagai variabel yang terlibat dalam permasalahan penelitian. 
Dalam pengungkapan teori, hal yang biasa dilakukan oleh peneliti adalah dengan 
menggunakan teori yang sudah ada atau pendapat-pendapat berbagai kalangan yang 
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dipandang ahli dalam masalah tersebut. Seorang peneliti dapat menggunakan logika mereka 
sendiri selama pendapat ini bersifat ilmiah dan mempunyai argumen yang kuat. 

• Untuk mendokumentasikan hasil penelitian 
Pada bagian ini peneliti mendokumentasikan penelitian yang pernah ada pada area yang sama. 
Dari kajian ini peneliti dapat menemukan kelemahan atau kekurangan pada penelitian yang 
lalu. Kajian Pustaka penting untuk mengetahui hubungan antara penelitian yang dilakukan 
dengan penelitian yang sudah ada dan sekaligus dapat menghindari duplikasi. Telaah terhadap 
hasil penelitian terdahulu perlu dikemukakan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang akan 
dilakukan tersebut mempunyai arti penting dan dapat diketahui kontribusinya terhadap 
perkembangan ilmu pengetahuan maupun dunia praktis. Fungsi dari kajian pustaka adalah 
meletakkan dasar pijak yang kokoh bagi pemecahan masalah yang diteliti, mempertegas 
variabel-variabel yang menjadi pusat perhatian penelitian, dan menentukan atau merumuskan 
hipotesis penelitian. 

8) Hipotesis Penelitian 
Hipotesis bisa ada maupun tidak ada, tergantung pada pokok masalah yang akan diteliti maupun 
jenis penelitian itu sendiri. Jenis penelitian deskriptif tidak memerlukan hipotesis, sebaliknya 
penelitian analitis harus mengemukakan hipotesis. Apabila digunakan hipotesis, maka hipotesis 
merupakan dugaan atau suatu kesimpulan awal dan merupakan hasil yang diharapkan oleh 
peneliti. Formulasi hipotesis didasarkan pada kajian teroritis dan rumusan masalah penelitian, 
didekati secara teoritik akhirnya peneliti akan mengetahui dan dapat merumuskan hipotesis 
penelitian 
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9) Metode Penelitian 
Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka 
menjawab pokok masalah jika tidak ada hipotesis), maupun untuk membuktikan atau 
menyanggah hipotesis yang dirumuskan. Menjawab masalah penelitian dan membuktikan 
hipotesis harus didukung oleh fakta-fakta lapangan (data empiris) dan hasil penelitian. Metode 
penelitian berisi: 

• Populasi dan penentuan sampel penelitian. 

• Sumber data dan teknik pengumpulan data. 

• Definisi dan pengukuran variabel penelitian. 

• Metode analisis data. 
 

c. Bagian Akhir 
Bagian akhir proposal penelitian terdiri atas daftar referensi dan lampiran. Daftar referensi 
memuat buku-buku, jurnal dan lainlain yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Cara penulisan 
referensi diuraikan pada bab selanjutnya. Sementara itu, lampiran memuat berbagai hal yang 
tidak memungkinkan untuk dimasukkan dalam proposal skripsi, misalnya: kuesioner dan surat 
ijin penelitian. 
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SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI  
KUANTITATIF  

 
Pada dasarnya, isi skripsi dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian 
akhir. 
 
a. Bagian Awal  
Bagian ini terdiri atas: 

1) Halaman Sampul 
Halaman sampul berwarna kuning muda. Halaman sampul berisi secara berurutan judul 
dokumen (contoh: Usulan Penelitian), judul karya ilmiah, logo AMIKOM (diameter 4cm), 
identitas penulis, nama institusi, tahun pembuatan. 

2) Halaman Judul 
Secara garis besar, penulisan pada halaman judul hampir sama dengan penulisan pada halaman 
sampul. Namun, pada halaman judul perlu dicantumkan informasi tambahan berupa tujuan 
atau untuk apa karya ilmiah tersebut dibuat. 

3) Halaman Pernyataan Orisinalitas 
Halaman ini berisi pernyataan mahasiswa bahwa penelitian/skripsi yang dibuat benar-benar 
merupakan hasil penelitiannya sendiri, bukan milik atau hasil penjiplakan karya orang lain dan 
dibubuhi materai Rp 6,000. 

4) Halaman Pengesahan 
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Halaman ini berisi judul penelitian, nama lengkap mahasiswa, NPM, tanda tangan kedua 
pembimbing, diketahui oleh ketua program studi. 

5) Halaman Pengesahan telah diuji 
6) Halaman Pengesahan Revisi 
7) Halaman Persembahan (Jika Diperlukan) 

Halaman ini berisi persembahan oleh penulis kepada siapapun yang diinginkan. 
8) Halaman Kata Pengantar 

Bagian ini berisi ungkapan peneliti atas selesainya penelitian beserta laporannya. Di bagian ini 
pula peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 
jalannya penelitian. Kata pengantar ditutup dengan ungkapan agar hasil penelitian bermanfaat 
bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 

9) Berita Acara Bimbingan Skripsi 
Halaman ini berisi tentang proses bimbingan skripsi diantaranya identitas mahasiswa, judul 
skripsi, tanggal pengajuan, rancangan skripsi, pembimbing, konsultasi, dan telah di evaluasi oleh 
pembimbing. 

10) Riwayat Hidup 
Halaman ini menjelaskan tentang riwayat hidup penulis diantaranya riwayat pendidikan dan 
riwayat pekerjaan dan orang tua. 

11) Abstrak 
Abstrak merupakan ringkasan yang sangat padat atas laporan penelitian secara lengkap. Abstrak 
ditulis dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam satu halaman. Panjang abstrak 
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biasanya tidak lebih dari 250 kata untuk masingmasing bahasa. Abstrak harus memuat latar 
belakang penelitian, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan temuan serta implikasi 
penelitian. Kesimpulan utama penelitian biasanya ditonjolkan di sini. “Kelebihan” penelitian 
dibandingkan dengan penelitian lain juga harus ditonjolkan agar pembaca lebih tertarik untuk 
membaca secara lengkap. 

12) Daftar Isi 
Halaman ini berisi informasi seluruh isi yang ada dalam skripsi secara garis besar (sub-sub 
bahasan) dan diurutkan berdasarkan nomor urut halaman. 

13) Daftar Tabel 
Memuat daftar tabel yang ada di dalam laporan skripsi. 

14) Daftar Gambar 
Memuat daftar gambar yang ada dalam laporan skripsi. 

 
b. Bagian Isi 
Bagian ini terdiri atas 5 (lima) bab yaitu: 
1) Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi arti penting penelitian, papara masalah dan tujuan penelitian. Pada bagian awal, 
selain memaparkan arti penting penelitian, peneliti harus jug menonjolkan perbedaan penelitian 
yang dilakukan peneliti dengan penelitian orang lain. Dalam memaparkan hal ini peneliti tidak 
selayaknya mengatakan bahwa penelitian orang lain itu salah, tetapi cukup menuliskan kelemahan 
penelitian yang terdahulu. Kelemahan ini mungkin memang sebuah kelemahan penelitian yang 
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sudah disadari dan ditulis peneliti di dalam kelemahan penelitiannya, tetapi mungkin juga 
kelemahan yang baru diketahui karena adanya penemuan baru. 
Bab I terdiri dari beberapa subbab yang harus disusun dengan 
urutan sebagai berikut: 

3.11.1 Latar Belakang Masalah 
Latar belakang masalah ditulis untuk memunculkan rumusan masalah. Penulisan latar 
belakang masalah biasanya menggunakan format piramida terbalik. Dengan menggunakan 
format ini, peneliti akan menuliskan hal-hal yang umum secara lebar terlebih dahulu 
kemudian disusul dengan paparan detail yang lebih menjurus dan sempit. Paparan bagian 
ini akan menjadi dasar paparan Kajian Pustaka di bagian berikutnya. 

3.11.2 Rumusan Masalah 
Pada bagian ini berisi uraian pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian. Rumusan 
masalah dapat disusun dengan benar jika peneliti berhasil menggambarkan permasalahan di 
latar belakang dengan jelas. 

3.11.3 Batasan Masalah (bila ada dan perlu) 
3.11.4 Tujuan Penelitian 

Pada bagian ini menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai atau diharapkan dari 
penelitian yang dilakukan dengan menjawab rumusan masalah yang ada. 
 

3.11.5 Manfaat Penelitian 
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Pada bagian ini diuraikan manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan 
penelitian, baik itu bagi ilmu pengetahuan, penelitian yang akan datang, maupun bagi 
praktisi bisnis. 

3.11.6 Sistematika Pembahasan 
Sistematika penulisan berisi tentang urutan dalam pembuatan proposal dan naskah skripsi. 
Pada bagian ini dijelaskan rincian per bab yang akan ditulis. 

 
2) Bab II Kajian Pustaka 

Di bagian ini, peneliti harus mampu memaparkan alas an teoretik atas penelitian yang 
dilakukannya. Bagian ini bukan sekadar proses copy and paste dari berbagai macam literatur. 
Justru di bagian inilah kemampuan peneliti untuk memadukan berbagai pendapat para peneliti 
terdahulu dalam sebuah rangkaian kalimat yang menarik dan mudah dibaca. Bagian ini juga sering 
disebut sebagai dasar untuk membangun hipotesis, karena di bagian inilah peneliti memberikan 
logika tentang proses terjadinya hipotesis penelitian. Paparkan hal-hal yang berhubungan 
langsung dengan masalah yang sedang dibahas. 
Bab ini terdiri 3 (tiga) bagian: 
a) Landasan Teori dan Pengertian Variabel 

Bagian ini berisi teori yang mendasari penelitian misalnya teori agensi, theory of planned 
behaviour, signalling theory, dll. Teori tersebut berfungsi memaparkan hubungan antar 
fenomena akuntansi atau antar variabel. Untuk penelitian kausalitas (sebab akibat) pembaca 
akan jelas mengetahui bagaimana cara variabel independent mempengaruhi variable 
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dependen. Setelah menjelaskan teori-teori yang digunakan,  bagian selanjutnya adalah 
menjelaskan pengertian dan karakteristik semua variabel penelitian. 

b) Hasil Penelitian Terdahulu 
Hasil penelitian terdahulu berisi hasil penelitian (empirik) terkait tema yang dipilih yang dapat 
menunjang penelitian. Penelitian terdahulu harus diuraikan secara sistematis termasuk 
persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan serta dievaluasi secara 
cermat, kritis dan logis dan dihubungkan dengan masalah yang sedang diteliti. Peninjauan 
bahan pustaka secara cermat akan menghasilkan hipotesis-hipotesis dan variabel-variabel 
yang tepat untuk diuji dalam penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu dapat 
dituliskan menggunakan format sebagai berikut: 

Nama Peneliti Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian Variabel yang 

Diteliti 

Hasil penelitian 

 Mawar dan 

Melati 

 2019  Pengaruh 

Variabel X1 dan 

X2 terhadap Y 

 Variabel X1, 

X2 dan Y 

1. X1 berpengaruh 
positif terhadap Y 

2. X2 tidak 
berpengaruh 
terhadap Y 

 Dewi dan 

Hartono 

 2018 Pengaruh 

Variabel X5, X6 

Variabel X5, 

X6, X7 dan Y 

1. X5 berpengaruh 
positif terhadap Y 

2. X6 Berpengaruh 
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Nama Peneliti Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian Variabel yang 

Diteliti 

Hasil penelitian 

dan X7 terhadap 

Y 

terhadap Y 
3. X7 berpengaruh 

negatif terhadap Y 

Dst     

 
c) Kerangka Pikir dan atau Kerangka Konseptual Penelitian 

Pada bagian ini dibangun suatu kerangka pikir dan atau kerangka konsepsional penelitian yang 
dihasilkan dari teori-teori dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan pada bagian 
Tinjauan Pustaka. Dalam penulisan penelitian pada ilmu-ilmu sosial umumnya akan 
menghasilkan kerangka pikir dan atau kerangka konsepsional yang digambarkan dengan 
menggunakan hubungan anak panah. 

d) Hipotesis Penelitian 
Hipotesis merupakan dugaan sementara atas permasalahan penelitian dan memerlukan data 
untuk menguji kebenaran dugaan tersebut. Pada penelitian kuantitatif, hipotesis diuji dengan 
menggunakan teknik-teknik statistik. Kendatipun demikian, bukan berarti semua penelitian 
kuantitatif perlu dilakukan uji hipotesis. Pada umumnya penelitian – penelitian yang tidak 
dihipotesiskan adalah penelitian deskriptif (Ronny Kountur; 2003; 99-107). Penelitian 
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deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan 
sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti. 

 
3) Bab III Metode Penelitian 

a) Metode Penelitian 
Pada bab ini mahasiswa menjelaskan proses dan cara pengambilan dan pengolahan data 
penelitian dengan menggunakan alat-alat analisis yang ada. 

b) Rancangan Penelitian 
Pada bagian ini peneliti menjelaskan rencana dan struktur penelitian yang disusun sedemikian 
rupa dengan tujuan penelitian dapat berjalan dengan lancar dan mampu menjawab rumusan 
masalah penelitian. Rancangan penelitian meliputi rancangan penelitian kuantitatif, kualitatif 
dan rancangan penelitian campuran (kombinasi). 

c) Definisi Operasional 
Pada bagian ini peneliti menjabarkan variabel penelitian dan konsep dalam rincian yang 
terukur sesuai dengan obyek penelitian. Definisi operasional memberikan informasi-
informasi yang diperlukan untuk mengukur variabel-variabel yang diteliti, sehingga definisi 
operasional biasanya dibuat sendiri oleh peneliti. 

d) Waktu dan Tempat 
Pada bagian ini peneliti menjelaskan waktu dan tempat dilakukan penelitian. 

e) Populasi dan Sampel 
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Pada bagian ini peneliti menjelaskan besar populasi, besar sampel dan teknik pengambilan 
sampel diikuti alasan pemilihan teknik sampel tersebut. 

f) Teknik Analisis Data 
Menjelaskan tata cara analisis data yang didapat dari lapangan baik data kunatitatif ataupun 
kualitatif. 

g) Jenis Data 
Pada bagian ini peneliti menjabarkan data-data yang diperlukan dalam penelitian seperti data 
primer dan data sekunder. 

h) Sumber Data 
Pada bagian ini peneliti menjelaskan sumber atau asal data-data yang digunakan yang 
diperoleh dalam bentuk observasi, wawancara mendalam (indepth interview), melalui 
kuisioner (instrument penelitian dalam bentuk daftar pertanyaan). Instrumen Penelitian 
menjabarkan bermacam-macam instrumen penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan 
data. Dalam bagian ini juga perlu disertai uraian tentang validitas dan reliabilitasnya, serta 
alasan menggunakan instrumen tersebut untuk mengukur obyek penelitian. 

i) Uji Persyaratan Ekonomitrika (jika ada) 
Pada bagian ini diuraikan tentang persyaratan-persyaratan ekonomitrika. 

j) Teknik Analisis Data 
Pada bagian ini peneliti menjelaskan teknik analisis data yang akan digunakan termasuk alasan 
pemilihan teknik analisis tersebut. 
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4) Bab IV Analisis Data dan Pembahasan 
a) Gambaran Umum Objek Penelitian 

Pada bagian ini peneliti harus memberikan gambaran secara singkat dan jelas mengenai obyek 
atau tempat penelitian 

b) Deskripsi Variabel Penelitian 
Pada bagian ini peneliti mendeskripsikan variable penelitian yang digunakan. 

c) Pengujian Validitas dan Reliabilitas (Jika Ada) 
Pada bagian ini peneliti menjelaskan secara detail hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen 
penelitian; apakah seluruh butir pertanyaan yang digunakan memenuhi syarat validitas dan 
reliabilitas atau beberapa butir pertanyaan harus dihapus karena tidak valid dan reliabel. 

d) Pengujian Persyaratan Ekonomitrika 
Pada bagian ini menguraikan hasil pengujian persyaratan ekonomitrika. 

e) Hasil Penelitian 
Menguraikan tentang hasil penelitian termasuk hasil-hasil pengujian hipotesis (jika ada). 

f) Pembahasan 
Pada bagian ini peneliti memberikan pembahasan dan interpretasi atas hasil penelitian yang 
telah dilakukan pada Bab IV sebelumnya. Peneliti harus mampu mengungkapkan alur logis 
atas hasil analisis tersebut dengan mengaitkan dengan teori-teori dan penelitian-penelitian 
terdahulu yang sudah dikumpulkan pada Bab II. Dalam hal ini peneliti perlu melakukan 
evaluasi secara kritis antara hasil analisis penelitian yang telah dilakukan dengan teori-teori 
dan penelitian-penelitian terdahulu. Terkadang hasil perhitungan statistik bertolak belakang 
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dengan teori-teori, sehingga peneliti perlu menjelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi. 
Pada bagian ini juga perlu dijelaskan manfaat hasil penelitian, kesulitan-kesulitan yang dialami 
dalam penelitian, serta kemungkinan untuk pengembangan penelitian tersebut di masa 
datang. 

 
5) Bab V Simpulan dan Saran 

a) Simpulan 
Simpulan merupakan rangkuman dari pembahasan hasil penelitian yang menjawab rumusan 
masalah dan tujuan penelitian. Pembahasan yang dilakukan secara mendalam dan dengan 
cermat akan membuat peneliti mampu melihat adanya hal-hal menonjol atau penemuan yang 
dinilai penting. Penemuan tersebut dapat ditarik sebagai kesimpulan penelitian. 

b) Saran-saran 
Pada bagian ini peneliti menjabarkan saran implikatif baik bagi praktisi bisnis, bagi 
pengembangan ilmu manajemen dan pelaksanaan penelitian pada masa dating berdasarkan 
hasil penelitian yang telah dilakukan. 
 

c. Bagian Akhir 
1) Daftar Pustaka 

Pada bagian ini memuat daftar referensi (buku, jurnal, dan sumber-sumber lain) yang 
digunakan dalam laporan penelitian. Dalam menyusun daftar pustaka, Prodi Akuntansi 
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menggunakan American Psychological Association (APA) style yang dapat dilihat pada 
Pedoman Penulisan Skripsi. 

2) Lampiran 
Pada bagian ini memuat penjelasan tambahan; dapat berupa kuisioener, gambar, grafik, 
tabel, perhitungan-perhitungan atau uraian yang merupakan penjelasan rinci dari yang 
disajikan pada bagian-bagian terkait sebelumnya. 

  



133  

 

SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL  
PENELITIAN KUALITATIF  

 
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Proses dan makna (perspektif subjek) 
lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Pada dasarnya penelitian kualitatif terkait dengan 
eksplorasi isu, memahami fenomena, dan menjawab pertanyaan. Rencana penelitian yang dijabarkan 
oleh proposal penelitian kualitatif umumnya bersifat fleksibel dan adaptif yang dapat berubah 
menyesuaikan dengan jalannya penelitian. 
 
a. Bagian Awal 

Bagian awal pada penelitian kualitatif memiliki kesamaan dengan bagian awal penelitian 
kuantitatif. 
 

b. Bagian Isi 
1) Judul Penelitian 

Judul penelitian kualitatif memiliki cakupan bahasan yang sama dengan penelitian kuantitatif. 
2) Latar Belakang Masalah 

Latar belakang masalah penelitian kualitatif memiliki cakupan bahasan yang sama dengan 
penelitian kuantitatif. 

3) Rumusan Masalah 
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Rumusan masalah dalam proposal penelitian kualitatif formatnya lebih fleksibel daripada 
penelitian kuantatif dan dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya yang singkat, padat, dan jelas. 
Untuk membantu peneliti supaya tidak terjebak merumuskan rumusan penelitian yang tidak 
relevan dengan judul, maka rumusan tersebut perlu dilengkapi dengan deskripsi yang mencakup 
manfaat rumusan masalah (apa yang akan didapatkan peneliti dari rumusan masalah tersebut) 
dan penjelasan secara eksplisit maupun implisit tentang keterkaitan rumusan masalah tersebut 
dengan rumusan masalah yang lain. 

4) Fokus Penelitian 
Agar peneliti dapat memenuhi target penelitiannya dengan baik sesuai dengan sumber daya yang 
dimilikinya (pengetahuan, waktu dan biaya) maka perlu menjabarkan dengan jelas fokus 
penelitiannya. Fokus penelitian ini umumnya akan memberikan batasan area, aspek, dan periode 
waktu dari objek penelitian yang akan diteliti. Fokus penelitian juga berfungsi untuk menghindari 
kesalahan tafsir dalam rumusan masalah yang telah ditentukan. 

5) Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian dalam penelitian kualitatif memiliki kesamaan dengan penelitian kuantitatif. 

6) Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian dalam penelitian kualitatitif memiliki kesamaan dengan penelitian kuantitatif. 

7) Kajian Pustaka 
Dalam bagian kajian pustaka, peneliti mengemukakan teori yang relevan dengan penelitian yang 
akan dilakukan dan juga memberi gambaran tentang penelitian–penelitian yang pernah dilakukan 
sebelumnya. Oleh karena itu, dua bagian utama dari sebuah kajian pustaka adalah kajian teoritis 
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dan kajian penelitian sebelumnya. Dalam kajian teoritis, peneliti menjelaskan tentang teori-teori 
yang nantinya akan menjadi bagian dari kerangka berpikir peneliti dalam melakukan brainware 
analysis di tahap analisis data. Dalam kajian penelitian sebelumnya peneliti menggambarkan 
tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan pada area topik yang sama. Dari kajian ini peneliti 
dapat menemukan kelemahan atau kekurangan pada penelitian yang lalu. Kajian Pustaka penting 
untuk mengetahui hubungan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang sudah ada 
dan sekaligus dapat menghindari resiko duplikasi. Telaah terhadap penelitian terdahulu perlu 
dikemukakan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan tersebut mempunyai 
arti penting dan dapat diketahui kontribusinya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan 
maupun dunia praktis. Dalam kajian pustaka penelitian kualitatif, pemahaman terhadap hasil 
penelitian sebelumnya akan menjadi fondasi untuk mengembangkan pola berpikir peneliti 
sebagai instrumen utama penelitian. Pada bagian ini peneliti akan menyusun peta literatur yang 
menggambarkan bagaimana penelitian-penelitian sebelumnya terhubung satu sama lain. Untuk 
membuat peta literatur ini peneliti dapat menggunakan Computer Assisted Qualitative Data 
Analysis Software (CAQDAS) seperti misalnya NVivo. 

8) Model Brainware Analysis Awal 
Terkait dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, pada bagian ini peneliti akan 
merumuskan model awal dari brainware analysis yang memberikan gambaran awal tentang isu–
isu dan tema–tema penting yang diperkirakan akan menjadi kerangka penalaran dalam mencari 
jawaban rumusan masalah. Model awal ini hanya bersifat sementara dan disusun dengan 
berdasarkan prediksi peneliti terkait dengan kemungkinan jawaban dari rumusan masalah 
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penelitian berdasarkan data atau literatur. Model ini dapat dibuat dengan menggunakan 
Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software (CAQDAS) seperti misalnya Nvivo, 
Atlas. 

9) Metode Penelitian 
Bagian ini menggambarkan rencana perjalanan peneliti dalam menjawab rumusan masalah. Di 
bagian ini peneliti menggambarkan tentang rencana prosedur yang digunakan dalam mencari data 
yang dibutuhkan untuk penelitian. Halhal yang dibahas di bagian metode penelitian ini 
mencakup: 

a) Alasan Pemilihan Pendekatan Kualitatif 
Penelitian kuantitatif dan kualitatif masing-masing mempunyai fungsi dan peran sendiri dalam 
dunia penelitian. Ada rumusan masalah yang lebih tepat diteliti secara kuantitatif dan ada pula 
yang lebih baik diteliti secara kualitatif. Terkait dengan hal ini maka peneliti harus menjelaskan 
mengapa topik dan judul yang dipilih sesuai untuk diteliti secara kualitatif. 

b) Objek Penelitian 
Peneliti menggambarkan secara jelas lokasi dimana penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian 
kualitatif objek penelitian adalah satu atau beberapa situasi social yang mempunyai unsur tempat 
(place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity). Peneliti perlu menggambarkan secara jelas situasi 
sosial yang akan diteliti dalam penelitiannya. 
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c) Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama yang digunakan adalah peneliti sendiri sebagai 
human instrument. Peneliti perlu menjelaskan gambaran umum tentang perannya sebagai 
instrumen penelitian. 

d) Data 
Data dalam penelitian kualitatif terbagi atas tiga kelompok yaitu wawancara, dokumen, dan 
observasi (pengamatan dengan pancaindra). Dalam penelitian kualitatif, umumnya pengumpulan 
data dilakukan dengan interaksi yang intensif dengan responden. Tujuan yang akan dicapai oleh 
peneliti terkait dengan data yang dikumpulkan adalah untuk mendapatkan pemahaman yang 
mendalam tentang topik dan judul yang sedang diteliti sehingga dapat menjawab rumusan 
masalah yang telah ditentukan. 

e) Sumber Data 
Terkait dengan jenis data yang digunakan, sumber data dalam penelitian kualitatif ditentukan 
berdasarkan ketersediaan data dan bukan atas dasar proporsi “populasi–sampel”. Oleh karena 
itu, responden dalam penelitian kualitatif ditentukan berdasarkan potensi data yang dapat digali 
dari responden tersebut sehingga jumlah responden yang akan diwawancarai tergantung dari jenis 
dan jumlah data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Terkait dengan 
hal ini maka peneliti perlu dengan jelas menjabarkan sumber data yang akan digunakan termasuk 
para responden yang akan diwawancarai beserta alasannya. Oleh karena itu di bagian ini peneliti 
perlu menjelaskan data apa saja yang akan digunakan dalam penelitiannya. 
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f) Teknik Pengumpulan Data 
Terkait dengan sumber data yang telah ditetapkan untuk penelitian, peneliti perlu untuk 
menjabarkan bagaimana caranya mengakses sumber data tersebut serta bagaimana caranya 
menggali dan mendapatkan data dari sumber. 

g) Pengujian Keabsahan Data 
Data-data terutama yang bersifat kualitatif perlu diuji keabsahannya salah satunya dengan metode 
triangulasi, seperti misalnya triangulasi sumber dan waktu. 

h) Teknik Analisis Data 
Terkait dengan peran peneliti sebagai instrument utama penelitian kualitatif, maka analisis utama 
(untuk menyimpulkan jawaban rumusan masalah) dilakukan dengan pendekatan brainware 
(bukan software atau hardware). Pada prinsipnya dalam analisis data kualitatif peneliti akan 
mengidentifikasi pola yang ada pada data untuk menemukan jawaban rumusan masalah dengan 
melalui 3 tahapan utama yaitu: open coding; axial coding; dan selective coding. Untuk membantu 
peneliti dalam melakukan analisis brainware, maka disarankan peneliti menggunakan bantuan 
aplikasi Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software (CAQDAS) seperti misalnya 
NVivo. Peneliti juga perlu untuk dapat membuat gambaran umum mengenai rencana analisisnya 
sebelum memulai penelitian. 

 
c. Bagian Akhir 

Bagian akhir pada penelitian kualitatif memiliki kesamaan dengan bagian akhir penelitian 
kuantitatif. 
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SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 
KUALITATIF 

 
a. Bagian Awal 
Bagian ini terdiri atas: 
1) Halaman Sampul 

Halaman sampul berwarna kuning muda. Halaman sampul berisi secara berurutan judul 
dokumen (contoh: Usulan Penelitian), judul karya ilmiah, logo AMIKOM (diameter 4cm), 
identitas penulis, nama institusi, tahun pembuatan. 

2) Halaman Judul 
Secara garis besar, penulisan pada halaman judul hampir sama dengan penulisan pada halaman 
sampul. Namun, pada halaman judul perlu dicantumkan informasi tambahan berupa tujuan atau 
untuk apa karya ilmiah tersebut dibuat. 

3) Halaman Pernyataan Orisinalitas 
Halaman ini berisi pernyataan mahasiswa bahwa penelitian/skripsi yang dibuat benar-benar 
merupakan hasil penelitiannya sendiri, bukan milik atau hasil penjiplakan karya orang lain dan 
dibubuhi materai Rp 6,000. 

4) Halaman Pengesahan 
Halaman ini berisi judul penelitian, nama lengkap mahasiswa, NPM, tanda tangan kedua 
pembimbing, diketahui oleh ketua program studi. 

5) Halaman Pengesahan telah diuji 
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6) Halaman Pengesahan Revisi 
7) Halaman Persembahan (Jika Diperlukan) 

Halaman ini berisi persembahan oleh penulis kepada siapapun yang diinginkan. 
8) Halaman Kata Pengantar 

Bagian ini berisi ungkapan peneliti atas selesainya penelitian beserta laporannya. Di bagian ini 
pula peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 
jalannya penelitian. Kata pengantar ditutup dengan ungkapan agar hasil penelitian bermanfaat 
bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 

9) Berita Acara Bimbingan Skripsi 
Halaman ini berisi tentang proses bimbingan skripsi diantaranya identitas mahasiswa, judul 
skripsi, tanggal pengajuan, rancangan skripsi, pembimbing, konsultasi, dan telah di evaluasi oleh 
pembimbing. 

10) Riwayat Hidup 
Halaman ini menjelaskan tentang riwayat hidup penulis diantaranya riwayat pendidikan dan 
riwayat pekerjaan dan orang tua. 

11) Abstrak 
Abstrak merupakan ringkasan yang sangat padat atas laporan penelitian secara lengkap. Abstrak 
ditulis dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam satu halaman. Panjang abstrak biasanya 
tidak lebih dari 250 kata untuk masingmasing bahasa. Abstrak harus memuat latar belakang 
penelitian, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan temuan serta implikasi penelitian. 
Kesimpulan utama penelitian biasanya ditonjolkan di sini. “Kelebihan” penelitian dibandingkan 
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dengan penelitian lain juga harus ditonjolkan agar pembaca lebih tertarik untuk membaca secara 
lengkap. 

12) Daftar Isi 
Halaman ini berisi informasi seluruh isi yang ada dalam skripsi secara garis besar (sub-sub 
bahasan) dan diurutkan berdasarkan nomor urut halaman. 

13) Daftar Tabel 
Memuat daftar tabel yang ada di dalam laporan skripsi. 

14) Daftar Gambar 
Memuat daftar gambar yang ada dalam laporan skripsi. 

 
b. Bagian Isi  
1) Bab I Pendahuluan 

Bab ini pada dasarnya menguraikan bagian-bagian yang sama seperti penulisan skripsi yang 
menggunakan penelitian kuantitatif. Dalam bab ini perlu diuraikankeadaan umum yang mewarnai 
masalah yang menjadi topik penelitian. Bagian pendahuluan berisi (1) Latar belakang masalah, 
(2) Rumusan masalah atau focus masalah, (3) Tujuan penelitian, (4) Manfaat penelitian. Meskipun 
demikian, ada persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan skripsi yang 
menggunakan penelitian kualitatif, di antaranya: 

• Rumusan Masalah perlu mendapat perhatian karena ada perbedaan substansial antara 
penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif lebih diarahkan atau ditujukan untuk 
menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Oleh karena itu, perumusan masalah harus 
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difokuskan pada persoalan utama secara tegas dan jelas. Jika perlu, peneliti dapat menyertakan 
masalah-masalah yang lebih kecil sebagai unsur dari masalah utama (pokok) dan disajikan setelah 
masalah pokok (masalah penelitian). 

• Tujuan Penelitian mengungkapkan apa yang ingin dicapai dalam penelitian dan 
menggambarkan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencari jawaban atas masalah 
penelitian. Tujuan dirumuskan dengan kalimat yang jelas, operasional, dan merupakan jabaran 
pemecahan masalah penelitian. 

• Manfaat Penelitian baik bagi pengembangan ilmu maupun bagi kepentingan praktis, diuraikan 
secara jelas. Uraian dalam subbab ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa masalah yang 
dipilih itu benarbenar penting untuk diteliti. 

2) Bab II Kajian Pustaka 
Penelitian kualitatif dapat mengemukakan kajian Pustaka sesuai dengan pendekatan dan desain 
penelitian yang digunakan. Bagian ini disajikan dalam bab tersendiri (Bab II), dan disarankan 
bukan hanya menguraikan penelaahan kepustakaan, melainkan dilengkapi dengan kerangka 
teoretiknya. 
Pentingnya penelaahan kepustakaan dalam skripsi yaitu karena pada hakikatnya hasil penelitian 
seseorang bukanlah satu penemuan baru yang berdiri sendiri melainkan sesuatu yang berkaitan 
dengan temuan dalam penelitian sebelumnya. 
Dalam bagian ini hasil penelitian sebelumnya harus dikemukakan untuk memberi gambaran 
pengetahuan yang mendasari pelaksanaan penelitian dan pada gilirannya dapat diketahui 
kontribusi hasil penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan atau kebijakan praktis 
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secara jelas. Penelaahan kepustakaan disusun secara kronologis sesuai dengan kemutakhiran teori 
maupun data empiris, sehingga dapat diketahui perkembangan keilmuan dan hasil penelitian. 
Kerangka teoretik yang berfungsi sebagai "hipotesis kerja" dimungkinkan untuk disajikan dalam 
penelitian kualitatif. Kerangka teori dalam penelitian kualitatif merupakan kumpulan konsep-
konsep relevan yang terintegrasi dalam satu sistem penjelasan yang berfungsi sebagai pedoman 
kerja, baik dalam menyusun metode, pelaksanaan di lapangan, maupun pembahasan hasil 
penelitian. 

3) Bab III Metode Penelitian 
Bagian ini disajikan dalam bab tersendiri (Bab III) dengan menguraikan bagian-bagian (subbab) 
sebagai berikut: (1) dasar penelitian (yang berisi alas an menggunakan pendekatan kualitatif), (2) 
objek penelitian, (3) instrument penelitian, (4) sumber data, (5) alat dan teknik pengumpulan data, 
(6) objektivitas dan keabsahan data, (7) model analisis data, dan (8) prosedur 
penelitian. 
Bagian-bagian tersebut harus diuraikan sesuai dengan apa yang dilakukan peneliti, terutama 
dalam penyusunan pelaporannya. Dengan kata lain, uraian bagian ini tidak hanya bersifat 
konseptual atau teoritik, tetapi menyajikan uraian mengenai kejadian yang dilakukan peneliti di 
lapangan. Misalnya, untuk mendapatkan data yang objektif dilakukan triangulasi. Secara teoritik 
ada 4 (empat) macam triangulasi, yaitu: (1) metode, (2) sumber, (3) peneliti, dan (4) teori. 
Apakah semua triangulasi digunakan atau dilaksanakan oleh peneliti? Jika tidak, peneliti cukup 
menguraikan jenis triangulasi yang digunakan untuk menguji objektivitas data beserta seluruh 
prosedurnya. Untuk menguji keabsahan data, peneliti dapat menggunakan metode lain seperti: 



144  

 

perpanjangan kehadiran pengamat, diskusi rekan sejawat, analisis kasus negatif, review informan, 
atau kecukupan referensi. 
Secara teoretik ada beberapa model analisis yang dapat digunakan, seperti: (1) interactive analysis 
models, dan (2) flow analysis models. Apakah kedua model ini digunakan sekaligus dalam suatu 
penelitian? Jika tidak, peneliti cukup menguraikan model yang digunakan. Ini sangat penting 
karena setiap model memiliki bagian bagian yang perlu dijelaskan, baik secara konseptual maupun 
penerapannya. Misalnya, interactive analysis models memiliki 3 (tiga) komponen utama, yaitu: (1) 
sajian data, (2) reduksi data, dan (3) verifikasi data yang harus berinteraksi secara logis dan terus-
menerus, sehingga dapat ditarik simpulan yang akurat. 

4) Bab IV Hasil dan Pembahasan 
Bagian ini merupakan pelaporan hasil penelitian dan pembahasannya yang mengaitkan dengan 
kerangka teori dan/atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian 
kualitatif, biasanya tidak dipisahkan antara hasil dan pembahasan dalam bagian tersendiri. Bagian 
ini dapat terdiri dari beberapa bab sesuai dengan materi yang akan disajikan. Pada umumnya 
materi yang dilaporkan dalam bab yang lebih awal bersifat lebih umum daripada materi bab yang 
selanjutnya. Dengan demikian, bab berikutnya bersifat lebih rinci, spesifik, operasional dan 
mengarah kepada penjelasan lebih terfokus dari topik penelitian dalam skripsi. Untuk 
memudahkan pelaksanaannya, pedoman ini menetapkan bahwa bagian ini disajikan dalam satu 
bab, yaitu Bab IV dengan judul: Hasil dan Pembahasan. Isi bab ini secara garis besar dapat dirinci 
menjadi 2 (dua) subbab sebagai berikut: 
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• Deskripsi tentang latar penelitian, baik fisik maupun sosial. Bagian ini dapat dirinci menjadi 
bagian-bagian yang lebih kecil. Misalnya: 
- Lingkungan alam, sejarah, dan tata pemerintahan lokasi penelitian. 
- Organisasi dan kehidupan sosial masyarakat 

• Deskripsi temuan yang diorganisasikan di sekitar pertanyaan-pertanyaan penelitian dan 
pembahasannya secara integrative dan komprehensif. Bagian ini dapat dirinci sesuai dengan 
permasalahan yang dikaji. Ada 3 bagian yang sangat penting, yaitu: 
- Deskripsi informasi hasil pengamatan, wawancara, dan/atau informasi yang berasal dari 

dokumen, foto, dan lain-lain. 
- Deskripsi hasil analisis data yang merupakan penyajian pola, tema, kecenderungan, dan 

motivasi yang muncul dari data, serta penyajian kategori, sistem klasifikasi, dan tipologi 
(tipologi yang disusun subjek untuk menjelaskan dunianya dan yang disusun peneliti). 

- Penafsiran dan penjelasan, berupa ulasan tentang kaitan antara kategori dengan dimensi, antar 
konsep yang ada, dan berupa persoalan yang berkaitan dengan sebab dan konsekuensinya. 
 

5) Bab V Simpulan dan Saran 
Bagian ini merupakan bab terakhir dari isi pokok skripsi. Simpulan hendaknya berisi uraian 
tentang temuan yang penting dalam penelitian dan implikasi dari temuan tersebut. Simpulan 
harus sejalan dengan masalah, tujuan, dan merupakan ringkasan hasil pembahasan dan analisis. 
Uraian dalam simpulan harus menjawab masalah yang dikemukakan dalam bab pendahuluan dan 
memenuhi semua tujuan penelitian. Saran dikemukakan dengan mengaitkan temuan dalam 
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simpulan dan kalau mungkin jalan keluarnya juga disampaikan. Saran dapat bersifat praktis atau 
teoretis. Selain itu, perlu juga dikemukakan masalah-masalah baru yang ditemukan dalam 
penelitian yang memerlukan penelitian lanjutan. 
 

c. Bagian Akhir 
Seperti dikemukakan pada bagian awal, bagian akhir pada penelitian kualitatif memiliki bagian 
yang sama dengan bagian akhir pada penelitian kuantitatif, yaitu: 
(1) Daftar Referensi 
(2) Lampiran 
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Lampiran 

Prodi Kewirausahaan 
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Tujuan penyusunan skripsi di lingkup Prodi Kewirausahaan Universitas Amikom 

Yogyakarta adalah untuk mendorong mahasiswa melakukan penelitian secara utuh kaitannya dengan 

usaha yang sedang dijalankan. Penelitian tersebut dilakukan mulai dari mengenal dan merumuskan 

masalah, merumuskan tujuan dan manfaat penelitian, hipotesis, merancang cara (metodologi) 

pengumpulan dan analisis data, menyusun laporan penelitian dan mempertanggungjawabkan 

hasilnya secara akademik.    

A. PENDAHULUAN 

1.  Kedudukan dan Bobot SKS Skripsi 

Merujuk ke Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta 

2. Prosedur Pengajuan Judul Skripsi  

Merujuk ke Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta 

3. Syarat Skripsi Program Studi Kewirausahaan 

Skripsi di Program Sarjana Program Studi Kewirausahaan Universitas Amikom Yogyakarta 

dapat diambil oleh mahasiswa dengan syarat telah menempuh kuliah minimal 120 SKS, Indeks 

Prestasi minimal 2,00 dan sedang mengambil atau telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian. 
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4. Waktu Pengajuan Judul Skripsi 

Merujuk ke Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta 

5. Mekanisme Pengajuan Judul Skripsi 

Merujuk ke Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta 

6. Mekanisme Pembimbingan Skripsi (Tata Cara Pengusulan Pembimbingan, Tata 
Cara Penggantian Pembimbing, Tata Cara Pembimbingan, Masa Berlaku Kartu 
Pembimbingan) 

Merujuk ke Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta 

7. Sidang Skripsi (Tata Cara Pengajuan Sidang Skripsi, Tata Cara Pengujian Skipsi, 
Waktu Ujian Skripsi, Tata Cara Mengulang Skripsi) 

Merujuk ke Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta 
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SASARAN PENILAIAN SKRIPSI 

Sasaran penilaian capaian pembelajaran mahasiswa Prodi Kewirausahaan Universitas Amikom 
Yogyakarta dalam penyusunan skripsi meliputi:   

a. Naskah  

- Sistematis 

- Teknik Penulisan 

- Penyajian hasil penelitian 

b. Penguasaan Materi 

- Pemahaman konsep (penguasaan pengetahuan dan ketrampilan) 

- Kemampuan Teknis (metode penelitian, penyusunan, penciptaan, dan perancangan) 

c. Produk Akhir 

- Keunikan (kebaharuan, kreatifitas, orisinalitas) 

- Kompleksitas 

- Fungsionalitas (pemanfaatan) 

- Kemudahan penggunaan/ penerapan/ luaran  
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TOPIK SKRIPSI 

 

- Topik skripsi yang diambil mahasiswa mencerminkan bidang Kewirausahaan atau sesuai dengan 

konsentrasi, namun tidak tertutup kemungkinan untuk memilih topik lain sesuai dengan 

perkembangan teknologi dan trend IT saat penyusunan skripsi dan sesuai dengan bidang 

ilmunya.   

- Jika peneliti dalam penelitian ini melakukan kegiatan penelitian berbentuk development research atau 

pengembangan sistem informasi (RPL) dan menghasilkan software, aplikasi, website dan 

sebagainya maka harus memuat deskripsi singkat tentang obyek penelitian dan tinjauan terhadap 

sistem yang sedang berjalan saat ini di obyek penelitian. Peneliti perlu memaparkan hasil 

observasi yang dilakukan pada obyek penelitian, seperti proses bisnis perusahaan, khususnya 

bagian/departemen yang memiliki permasalahan, atau gambaran umum produk (barang atau 

jasa) yang memerlukan pengembangan atau promosi, serta penyajian data-data yang dimiliki 

obyek, usulan solusinya, analisis kebutuhan terhadap sistem yang diusulkan, dan analisis 

kelayakan sistem yang diusulkan.   
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- Jika peneliti dalam penelitian ini melakukan kegiatan penelitian berbentuk (experiment research), 

dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian karena melihat peluang yang ingin/dapat dicapai 

dengan membuat sebuah model bisnis yang dapat digunakan oleh masyarakat umum, maka 

peneliti harus menuliskan tentang alat dan bahan penelitian yang digunakan dalam kegiatan 

penelitian. Dalam alur penelitian harus memastikan bahwa prosedur penelitian yang dilakukan 

peneliti mengikuti kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah, termasuk analisis, rancangan 

produksi hingga pengujian.  
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TEMPLATE SISTEMATIKA PROPOSAL PENELITIAN SKRIPSI 

PRODI KEWIRAUSAHAAN 

Usulan penelitian dibuat setelah mahasiswa mendapatkan dosen pembimbing. Dosen 

pembimbing skripsi ditunjuk oleh Ketua Program Sarjana Program Studi Kewirausahaan sesuai 

dengan bidang studi/keahliannya. Usulan penelitian mahasiswa Program Studi Kewirausahaan 

diajukan dalam bentuk proposal penelitian.  

Usulan penelitian menggambarkan rencana penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa dan 

wajib diajukan ke dosen pembimbing yang ditunjuk untuk dinilai kelayakannya dan disetujui. 

Usulan penelitian berisi 3 (tiga) BAB yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

- Menjelaskan tentang latar belakang pemilihan topik penelitian yang dilandasi oleh keingintahuan 

peneliti dalam mengungkapkan suatu gejala/konsep/dugaan untuk mencapai suatu tujuan. Perlu 

dikemukakan hal-hal yang melandasi atau argumentasi yang menguatkan bahwa penelitian 

tersebut penting untuk dilakukan.  
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- Masalah yang akan diteliti harus dirumuskan secara jelas disertai dengan pendekatan dan konsep 

untuk menjawab permasalahan, pengujian hipotesis atau dugaan yang akan dibuktikan.    

- Uraian di latar belakang tidak lebih dari 4 paragraph, dan sebuah paragraph tidak lebih dari 6 – 7 

baris. Dilarang menggunakan kata ganti orang seperti misalnya saya, mereka, kalian, dia, kami, 

kita, kamu, anda, dan lain-lain yang sejenis. Dipersilahkan menggunakan kata ganti seperti penulis 

atau peneliti.  

 Contoh: Penulis dalam skripsi ini menemukan keadaan yang tidak stabil, sehingga …..   

1.2. Rumusan masalah dan hipotesis.  

- Rumusan masalah adalah pertanyaan singkat tentang masalah yang diteliti. Rumusan masalah 

menggambarkan variabel yang diteliti termasuk jenis atau hubungan antar variabel tersebut dan 

subjek penelitiannya. 

- Rumusan masalah harus relevan dengan latar belakang. 

- Sementara hipotesis adalah dugaan/ jawaban sementara terhadap masalah yang harus dibuktikan 

kebenarannya. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian memuat tujuan atau sasaran yang akan diperoleh melalui penelitian ini. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian menguraikan manfaat penelitian bagi peneliti, objek penelitian, Universitas 

dan pihak lain yang terkait dengan hasil penelitian.  

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

- Tinjauan pustaka berisi landasan teori dan landasan empiris yang digunakan dalam penelitian.  

- Referensi jurnal maksimal 5 tahun terakhir.  

- Refrerensi berupa text book maksimal 10 tahun terakhir (kecuali teori-teori dasar, diperbolehkan 

menggunakan text book lebih dari 10 tahun terakhir). 
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BAB III METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Bagian tersebut menjelaskan jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan. 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data memuat tentang sumber data yang digunakan, jenis data (data primer 

dan data sekunder) dan teknik pengumpulannya (kuesioner, observasi, wawancara dan lain-lain). 

3.3. Populasi dan Teknik Sampling 

Menjelaskan populasi yang digunakan dan sampel yang diambil untuk penelitian. Bagian ini juga 

menjelaskan tentang teknik pengambilan sampel (Probability sampling dan Nonprobability sampling). 

3.4. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian menjelaskan variabel apa saja yang diuji dalam penelitian yang dilakukan. 

3.5. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel menjelaskan tentang definisi dari variabel penelitian dan indikator 

yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut. 
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3.6. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas dilakukan untuk melihat ketepatan instrumen dalam pengukuran, sementara uji 

reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang digunakan. 

3.7. Analisis Data 

Menjelaskan tentang cara yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisa data. 
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TEMPLATE SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

 

1. Template Penulisan Bagian Awal Skripsi 

Merujuk ke Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta 

2. Template Penulisan Bagian Utama Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

- Menjelaskan tentang latar belakang pemilihan topik penelitian yang dilandasi oleh keingintahuan 

peneliti dalam mengungkapkan suatu gejala/konsep/dugaan untuk mencapai suatu tujuan. Perlu 

dikemukakan hal-hal yang melandasi atau argumentasi yang menguatkan bahwa penelitian 

tersebut penting untuk dilakukan.  

- Masalah yang akan diteliti harus dirumuskan secara jelas disertai dengan pendekatan dan konsep 

untuk menjawab permasalahan, pengujian hipotesis atau dugaan yang akan dibuktikan.    

- Uraian di latar belakang tidak lebih dari 4 paragraph, dan sebuah paragraph tidak lebih dari 6 – 7 

baris. Dilarang menggunakan kata ganti orang seperti misalnya saya, mereka, kalian, dia, kami, 
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kita, kamu, anda, dan lain-lain yang sejenis. Dipersilahkan menggunakan kata ganti seperti penulis 

atau peneliti.  

 Contoh: Penulis dalam skripsi ini menemukan keadaan yang tidak stabil, sehingga …..   

1.2. Rumusan masalah dan hipotesis.  

- Rumusan masalah adalah pertanyaan singkat tentang masalah yang diteliti. Rumusan masalah 

menggambarkan variabel yang diteliti termasuk jenis atau hubungan antar variabel tersebut dan 

subjek penelitiannya. 

- Rumusan masalah harus relevan dengan latar belakang. 

- Sementara hipotesis adalah dugaan/ jawaban sementara terhadap masalah yang harus dibuktikan 

kebenarannya. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian memuat tujuan atau sasaran yang akan diperoleh melalui penelitian ini. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian menguraikan manfaat penelitian bagi peneliti, objek penelitian, Universitas 

dan pihak lain yang terkait dengan hasil penelitian.  
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

- Tinjauan pustaka berisi landasan teori dan landasan empiris yang digunakan dalam penelitian.  

- Referensi jurnal maksimal 5 tahun terakhir.  

- Refrerensi berupa text book maksimal 10 tahun terakhir (kecuali teori-teori dasar, diperbolehkan 

menggunakan text book lebih dari 10 tahun terakhir). 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Bagian tersebut menjelaskan jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan. 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data memuat tentang sumber data yang digunakan, jenis data (data primer 

dan data sekunder) dan teknik pengumpulannya (kuesioner, observasi, wawancara dan lain-lain). 
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3.3. Populasi dan Teknik Sampling 

Menjelaskan populasi yang digunakan dan sampel yang diambil untuk penelitian. Bagian ini juga 

menjelaskan tentang teknik pengambilan sampel (Probability sampling dan Nonprobability sampling). 

3.4. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian menjelaskan variabel apa saja yang diuji dalam penelitian yang dilakukan. 

3.5. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel menjelaskan tentang definisi dari variabel penelitian dan indikator 

yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut. 

3.6. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas dilakukan untuk melihat ketepatan instrumen dalam pengukuran, sementara uji 

reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang digunakan. 

3.7. Analisis Data 

Menjelaskan tentang cara yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisa data. 
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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Memuat hasil penelitian dan pembahasan temuan penelitian, termasuk membandingkan hasil 

penelitian tersebut dengan teori yang digunakan dan hasil penelitian sebelumnya. 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

Memuat pustaka yang diacu dalam skripsi dan disusun secara alfabetis.  

LAMPIRAN 

Berisi keterangan atau informasi tambahan yang berhubungan dengan isi skripsi (misalnya kuesioner, 

hasil olah data, tabel dan sebagainya). 

3. Template Penulisan Bagian Akhir Skripsi 

Merujuk ke Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta 
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TATA CARA PENULISAN SKRIPSI 

 

Merujuk ke Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta 

Catatan: 

• Warna sampul skripsi: Putih 

• Isi BAB I sampai dengan BAB V, minimal 40 halaman, maksimal 100 halaman, tidak 

termasuk lampiran-lampiran pelengkap.   

• Total halaman BAB III dan BAB IV lebih besar (jumlah halamannya) dari jumlah 

BAB I + BAB II + BAB V.   

• Halaman yang hanya berisikan gambar/flowchart lebih baik dituliskan/ ditempatkan 

di lampiran.   
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