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BAB I 
P E N D A H U L U A N 

 

 
1.1 Pengertian Skripsi 

Skripsi merupakan Karya Ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa 

jenjang Strata 1 yang disusun pada akhir studi, dibimbing oleh dua 

orang dosen pembimbing yang disetujui Ketua Jurusan/Program Studi. 

Skripsi memiliki bobot 6 SKS. Mahasiswa yang menyusun skripsi harus 

memenuhi syarat antara lain: memyelesaikan perkuliahan minimal 

sebanyak 132 SKS. 

 Penyusunan skripsi bertujuan untuk memenuhi salah satu 

persyaratan akhir mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada 

Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Untuk itu, 

mahasiswa yang telah menyelesaikan penyusunan skripsi, diwajibkan 

mengikuti ujian sidang dihadapan penguji skripsi. 

Skripsi adalah laporan tertulis hasil penelitian yang dilakukan oleh 

mahasiswa dengan bimbingan Dosen Pembimbing Skripsi untuk 

dipertahankan dihadapan Penguji Skripsi sebagai syarat untuk 

memperoleh derajat Sarjana. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah 

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang mahasiswa sebagai 

tugas akhir untuk memperoleh gelar  sarjana. Berdasarkan definisi awam yang 

dirumuskan skripsi mengandung komponen pengertian berikut : Karya 

tulis, Ilmiah, Hasil Penelitian, Dilakukan oleh mahasiswa, Berkualifikasi 

sarjana (Rahyono Fx, 2010:23). 

Pada pengertian yang lainnya, disebutkan bahwa; Skripsi adalah 

istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya 

tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang 

membahas suatu permasalahan / fenomena dalam bidang ilmu tertentu 

dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Skripsi merupakan 

karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian lapangan dan atau studi 

kepustakaan yang disusun mahasiswa sesuai dengan bidang studinya 

sebagai tugas akhir dalam studi formalnya di Perguruan Tinggi. Skripsi 

adalah karya ilmiah yang ditulis mahasiswa program S-1 

yangmembahas topik atau bidang tertentu berdasarkan hasil kajian 
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pustaka yang diteliti oleh para ahli, hasil penelitian lapangan atau hasil 

pengembangan atau eksperimen (Munslich Mansnur, 2009: 4) 

 

1.2 Tujuan Skripsi 

Tujuan dalam Penulisan skripsi adalah memberikan pemahaman 

terhadap mahasiswa agar dapat berfikir logis dan ilmiah dalam 

menguraikan dan membahas suatu permasalahan serta dapat 

menuangkan secara sistematis dan terstruktur. 

 

1.3 Kriteria Skripsi 

Skripsi harus memenuhi standard penelitian ilmiah dan mampu 

mengungkap pola pikir mahasiswa dalam hal: 

1. Mengamati fenomena empiris, mengidentifikasi, merumuskan 

dan mampu menjawab suatu masalah penelitian 

2. Melakukan prosedur dan standard penelitian ilmiah yang tepat 

dan benar dalam rangka menjawab permasalahan penelitian 

yang telah dirumuskan 

3. Membuat laporan hasil penelitian sesuai dengan standard 

penulisan ilmiah secara sistematis 

4. Menggunakan minimal 2 (dua) hasil penelitian (skripsi, tesis, 

disertasi) dari jurusan/program studi yang terakreditasi minimal 

B, dan jurnal ilmiah terakreditasi, case study yang terpublikasi 

dalam buku yang memiliki ISBN atau majalah popular (khusus 

untuk penelitian kualitatif), dan jurnal ilmiah sebagai referensi 

baik jurnal nasional maupun jurnal internasional minimal 5 

tahun terakhir sebagai landasan berfikir (theretical framework) 

dan review penelitian/kasus terdahulu dalam penulisan skripsi) 

 

1.4 Dosen Pembimbing 

Untuk menjamin hasil penelitian ilmiah yang berkualitas dan 

memenuhi standard suatu penelitian ilmiah, maka proses penyusunan 

proposal skripsi harus dibimbing oleh 2 (dua) pembimbing yang 

kompeten di bidangnya dengan kualifikasi sebagai berikut: 

1. Pembimbing skripsi adalah dosen tetap pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Maritim Raja Ali Haji, terdiri dari pembimbing I dan 
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pembimbing II yang bertanggungjawab secara teoritis dan 

metodologis 

2. Pembimbing I harus memenuhi persyaratan minimal; memiliki 

latar belakang pendidikan Master (S2). 

3. Pembimbing II harus memenuhi persyaratan minimal; memiliki 

latar belakang pendidikan Master (S2).  

 

1.5 Prosedur Penyusunan 

1. Menyusun usulan penelitian (proposal) skripsi yang telah 

diajukan dan disetujui oleh dosen pembimbing 

2. Melakukan kegiatan penelitian  

3. Melakukan kegiatan konsultasi dengan dosen pembimbing 

4. Mencatat proses bimbingan skripsi yang ditandatangani oleh 

dosen pembimbing pada kartu bimbingan skripsi 

5. Mendapatkan pengesahan penyelesaian skripsi dari dosen 

pembimbing dan Ketua Jurusan Melakukan kegiatan konsultasi 

dengan dosen pembimbing 

6. Mencatat proses bimbingan skripsi yang ditandatangani oleh 

dosen pembimbing pada kartu bimbingan skripsi 

7. Mendapatkan pengesahan penyelesaian skripsi dari dosen 

pembimbing dan Ketua Jurusan 

 
1.6 Wewenang dan Tanggungjawab Pembimbing 

 

Setiap pembimbing skripsi memiliki wewenang dan tanggungjawab 

secara akademik dan professional sebagai berikut: 

1. Membimbing pembuatan skripsi yang dimulai dari proses 

penyusunan proposal, seminar proposal, pelaksanaan penelitian, 

seminar hasil penelitian dan ujian akhir skripsi 

2. Waktu pembimbingan skripsi lebih bersifat perseorangan, 

dimana jadwal konsultasi skripsi dapat diatur berdasarkan 

kesepakatan dosen pembimbing dan mahasiswa 

3. Menyediakan waktu untuk berkonsultasi secara rutin dan 

terjadwal. Hal ini bertujuan untuk dapat memantau kegiatan 

mahasiswa dalam menyelesaikan skripsinya 
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4. Pembimbing skripsi diwajibkan membantu bila terdapat masalah 

dalam penulisan skripsi 

5. Mengikuti perkembangan penulisan dan masukan secara 

akademis, metologis, dan teknis untuk penyempurnaan 

penulisan skripsi 

6. Untuk kepentingan kemajuan penyusunan skripsi perlu 

diperhatikan sebagai berikut: 

a. Setiap pertemuan, pembimbing wajib mengisi Kartu 

Bimbingan Penulisan Skripsi yang disediakan, agar dapat 

diketahui/dimonitor kemajuan penulisan seorang mahasiswa. 

Bimbingan skripsi minimal 6 kali pertemuan dan maksimal 

tergantung waktu yang dibutuhkan dalam proses 

penyelesaian skripsi mahasiswa 

b. Menginformasikan kepada Ketua Jurusan/Program Studi 

apabila terdapat mahasiswa bimbingan yang tidak 

melaporkan perkembangan penulisan skripsinya maksimal 1 

(satu) bulan berturut-turut. Selanjutnya mahasiswa yang 

bersangkutan akan diberikan surat teguran. 

7. Memberikan pengarahan dan target penyelesaian penulisan 

sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan skripsi secara tepat 

waktu dan seefisien mungkin. 

8. Memberikan dukungan agar dapat mencapai penulisan skripsi 

yang berkualitas yang layak untuk dipublikasikan pada jurnal 

hasil penelitian nasional ISSN/terakreditasi ataupun 

internasional 

9. Bertanggungjawab dalam menjaga orisinilitas skripsi 

10. Selama proses pembimbingan, dosen pembimbing dan 

mahasiswa tidak diperkenankan menerima dan atau 

memberikan sesuatu dalam bentuk uang atau barang apapun 

dengan maksud tertentu 

11. Dosen pembimbing berkewajiban menjaga etika profesi selama 

proses pembimbingan skripsi. 
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1.7 Hak dan Kekayaan Intelektual 

 

Skripsi yang menunjukkan orisinilitasnya, wajib mendapatkan 

perlindungan hak kekayaan intelektualnya secara professional dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1. HAKI berhubungan dengan penyusunan skripsi 

a. Mahasiswa dilarang keras melakukan penyalinan skripsi 

orang lain (Copy Paste) baik sebagian maupun keseluruhan 

b. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas 

berdampak kepada pemberian sanksi akademis tidak lulus 

bagi yang terbukti secara sah melanggar Hak Kekayaan 

Intelektual 

2. HAKI yang berhubungan dengan publikasi 

a. Jika keseluruhan atau sebagian skripsi diterbitkan sebagai 

artikel surat kabar, buku atau makalah, jurnal ilmiah, maka 

nama mahasiswa dicantumkan sebagai pengarang pertama, 

Pembimbing I sebagai pengarang kedua dan Pembimbing II 

sebagai pengarang ketiga, atau dapat dilakukan berdasarkan 

kesepakatan masing-masing pihak 

b. Jika pembimbing I, mengolah dan menyempurnakan skripsi 

secara berbeda, lebih luas dan mendalam menjadi sebuah 

buku, artikel atau makalah ilmiah dalam majalah, seminar, 

symposium atau kongres, jurnal ilmiah, maka nama 

mahasiswa dicantumkan sebagai pengarang kedua dan 

Pembimbing II sebagai pengarang ketiga 

c. Jika Pembimbing II yang memodifikasi skripsi, maka nama 

mahasiswa dicantumkan sebagai pengarang kedua dan  

Pembimbing I sebagai penagarang ketiga 

d. Pemanfaatan atau memodifikasi skripsi harus mendapat izin 

dari mahasiswa yang dibuktikan dengan surat pernyataan 

tertulis di atas kerta bermeterai secukupnya dan diketahui 

oleh Dekan 

e. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan diatas diberikan 

sanksi dengan pedoman Etik Dosen. 
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BAB II 
SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

 

Skripsi merupakan hasil penelitian yang dilakukan menurut 

kaidah metodik mengenai suatu problema manajemen sesuai dengan 

bidang ilmu peminatan mahasiswa. Penulisan skripsi harus memenuhi 

pedoman yang berlaku secara umum untuk dapat dinyatakan sebagai 

suatu karya ilmiah. Penulisan skripsi sebagai sebuah produk penelitian 

yang dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan atau metode. 

Pendekatan yang dimaksud adalah kuantitatif dan kualitatif. Berikut ini 

dipaparkan hal-hal yang menjadi perbedaan mendasar penelitian  

kuantitatif dan kualitatif menurut Sugiyono (2005; hal 11-13). Dengan 

memahami perbedaan tersebut diharapkan penulis skripsi dapat menulis 

skripsi dengan sistematika yang baik dan benar. 

Pendekatan secara Kuantitatif menurut Newman (2000) 

merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafah 

positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. 

Teknik pengambilan sampel dapat dilakukan secara probabilitas 

sampling maupun non-probabilita sampling dan pengumpulan data 

menggunakan data dapat instrument penelitian tertentu yang sesuai 

dengan tujuan dan metode penelitian yang digunakan, analisis data 

dapat bersifat kuantitatif dengan tujuan menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. Filsafah Positivisme ini memandang bahwa 

realita/gejala/fenomena dapat diklasifikasikan, relative tetap, konkrit, 

teramati, terukur dan hubungan gejala bersifat sebab akibat 

(casual/explanatory). Penelitian ini umumnya dilakukan pada populasi 

atau sampel tertentu yang representative. 

 Disamping itu proses penelitian lebih bersifat deduktif (deduct 

hypotetico verifikatif), dimana untuk menjawab rumusan masalah 

digunakan konsep atau teori (premis) dan selanjutnya digunakan 

sebagai dasar perumusan  hipotesis. Hipotesis tersebut selanjutnya diuji 

melalui pengumpulan data lapangan dengan menggunkaan instrument 

tertentu. Selanjutnya, data dianalisis secara kuantitatif dengan statistic 

deskriptif atau inferensial sehingga dapat disimpulkan hipotesis 

tersebut; a) signifikan (bermakna) yang berarti hasil penelitian ini 

mendukung hasil penelitian sebelumnya yang digunakan pada review 
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penelitian terdahulu atau premis yang digunakan pada kerangka 

pemikiran (theoretical framework) sebelum hipotesis ini dirumuskan 

atau, b) tidak signifikan (tidak bermakna) yang berarti hasil penelitian 

ini dapat saja memodifikasi atau bahkan menolak penelitian sebelumnya 

yang digunakan pada review penelitian terdahulu atau premis yang 

digunakan pada kerangka pemikiran (theoretical framework) sebelum 

hipotesis dirumuskan. Penelitian kuantitatif ini umumnya dilakukan pada 

sampel yang diambil secara acak (random) sehingga kesimpulan hasil 

penelitian dapat digeneralisasi pada populasi dimana pengambilan 

sampel dilakukan (Newman, 2000) 

 Sedangkan metode penelitian Kualitatif adalah metode 

penelitian yang berdasarkan pada filsafat Postpositivisme yang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah. Penelitian adalah 

elemen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara 

Purposive dan Snowball (non-probabilitas sampling). Teknik 

pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induksi / kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan muatan praktis 

(applied) daripada generalisasi. Penelitian ini disebut metode penelitian 

deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada kondisi alamiah (expost 

facto/non-experimental). Ini berarti, unit analisis/observasi penelitian 

harus berada pada kondisi apa adanya dan tidak perlakuan 

tertentu/khusus oleh peneliti dan kehadiran peneliti. Instrumen 

penelitian ini adalah orang (human instrument) yaitu peneliti sendiri 

dengan unit analisis/observasi dapat berupa perusahaan ataupun 

karyawan. Untuk itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan 

luas sehingga mampu bertanya, menganalsis, memotret, 

menginterprestasikan, dan mengkonstruksi fenomena dalam situasi 

sosial yang diteliti menjadi jelas dan bermakna. Sistematika penulisan 

skripsi didasarkan pada pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penyusunan skripsi. 

Bagian pokok dari skripsi kuantitatif dan kualitatif secara garis 

besar mempunyai  perbedaan menurut Sugiyono (2005; hal 11-13).  
Dengan memahami perbedaan tersebut diharapkan penulis skripsi dapat 

menulis skripsi dengan sistematika yang baik dan benar.  Hal ini 

disebabkan adanya berbagai perbedaan yang melatarbelakangi metode  
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kuantitatif dan kualitatif seperti yang dipaparkan pada tabel di bawah 

ini. 

Tabel 2.1 
KARAKTERISTIK METODE KUANTITATIF DAN METODE KUALITATIF 

No Metode Kuantitatif Metode Kualitatif 

1 A. Desain  
1. Spesifik, jelas, rinci  
2. Ditentukan secara mantap 

sejak awal  
3. Menjadi pegangan langkah 

demi langkah.  

A. Desain  
1. Umum  
2. Fleksibel  
3. Berkembang, dan muncul  dalam 
    proses penelitian  

2 B. Tujuan  
1. Menunjukkan hubungan antar  
2. variabel  
3. Menguji teori  
4. Mencari generalisasi yang 
      mempunyai nilai prediktif.  
 

B. Tujuan  
1. Menemukan pola hubungan 
      yang bersifat interaktif  
2. Menggambarkan realitas  
      yang  kompleks  
3. Memeroleh pemahaman  makna   
4. Menemukan teori.  

3 C. Teknik Penelitian  
1. Ekspimen, survei  
2. Kuesioner  
3. Observasi dan wawancara  
4. terstruktur  

C. Teknik Penelitian  
1. Participant observation  
2. In depth interview  
3. Dokumentasi  
4. Triangulasi  

4 D. Instrumen Penelitian  
1. Test, angket, wawancara  
2. terstruktur  
3. Instrumen yang telah  
4. terstandar.  

D. Instrumen Penelitian  
1. Peneliti sebagai instrumen  
2. (human instrumen)  
3. Buku catatan, tape recorder,  
4. kamera, handycam dan lain-lain  

5 E. Data  
1. Kuantitatif  
2. Hasil Pengukuran variabel  
     yang dioperasionalkan 

dengan  menggunakan 
instrumen 

E. Data  
1. Deskriptif  
2. Dokumen pribadi, catatan  
3. lapangan, ucapan dan tindakan  
4. responden, dokumen dan lain-

lain 

6 F. Sampel  

1. Besar  
2. Representatif  
3. Sedapat mungkin random  
4. Ditentukan sejak awal  
 

F. Sampel  

1. Kecil  
2. Tidak representatif  
3. Purposive, snowball  
4. Berkembang selama proses  
5. penelitian  

 

7 G. Analisis  
1. Setelah selesai pengumpulan  

data 
 

G. Analisis  
1. Terus menerus sejak awal 

sampai akhir penelitian  
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     Sumber: Sugiyono (2005; hal 11-13). 

 

 

 

 

 

 

 

2. Deduktif  
3. Menggunakan statistik  
 

2. Induktif  
3. Mencari pola, model, thema, 

teori  

8 H. Hubungan dengan Responden  
1. Berjarak, bahkan sering 

tanpa  
2. kontak  
3. Peneliti merasa/lebih tinggi  
4. Jangka pendek  

H. Hubungan dengan Responden  
1. Empati, akrab  

2. Kedudukan sama bahkan  
3. sebagai guru, konsultan  
4. Jangka lama  

9 I. Usulan Desain  
1. Luas dan rinci  
2. Literatur yang berhubungan  
     dengan masalah dan variabel  
     yang diteliti  
3. Prosedur yang spesifik dan  
     rinci langkah-langkahnya  
4. Masalah dirumuskan dengan  
     spesifik dan jelas  
5. Hipotesis dirumuskan dengan  
      jelas  
6. Ditulis secara rinci dan jelas  
     sebelum terjun ke lapangan.  
 

I.   Usulan Desain  
1. Singkat  
2. Literatur yang digunakan  bersifat 

sementara, tidak  menjadi 
pegangan utama  

3. Prosedur bersifat umum, seperti  
      akan merencanakan  tour/piknik  
4. Masalah bersifat sementara dan  
      akan ditemukan setelah studi  
      pendahuluan  
5. Tidak dirumuskan hipotesis,  
      karena justru akan menemukan  
      hipotesis  
6. Fokus penelitian ditetapkan  
      setelah diperoleh data awal dari  
      lapangan  

10 J. Kapan Penelitian dianggap  
selesai?  
   Setelah semua data yang  
   direncanakan dapat terkumpul 

J. Kapan Penelitian dianggap selesai?  
   Setelah tidak ada data yang    

dianggap  baru/jenuh 
 

11 K. Kepercayaan terhadap hasil  
penelitian  

     Pengujian validitas dan  
     reliabilitas  instrumen  
 

K. Kepercayaan terhadap hasil  
    penelitian  
    Pengujian kredibilitas, dependabilitas, 
    proses dan hasi  penelitian 
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Penulisan penelitian Skripsi terdiri dari beberapa bagian antara lain 

sebagai berikut: 

 

HALAMAN JUDUL 

LEMBAR PENGESAHAN 

PERNYATAAN ORIGINILITAS 

ABSTRAK 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

BAB  I. PENDAHULUAN 

  1.1 Latar Belakang Masalah 
  1.2 Identifikasi Masalah 

  1.3 Perumusan Masalah 
  1.4 Pembatasan Masalah 
  1.5 Tujuan Penelitian 
  1.6 Manfaat Penelitian 
  1.7 Sistematika Penelitian 
    
BAB  II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN 

HIPOTESIS 

  2.1 Kajian Pustaka 
  2.2 Review Penelitian Tedahulu 
  2.3 Kerangka pemikiran 
  2.4 Pengembangan Hipotesis 
  2.5 Hipotesis 
    

BAB  III. METODOLOGI PENELITIAN 
  3.1 Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 
  3.2 Metode Penelitian 
  3.3 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

  3.4 Metode Penentuan Populasi atau Sampel 
 

2.1 OUTLINE PENULISAN SKRIPSI 
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  3.5 Prosedur Pengumpulan Data 
  3.6 Metode Analisis 
    

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  4.1 Deskripsi Unit Analisis/Observasi 
  4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 
    
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 
  5.1 Kesimpulan 

  5.2 Saran 

    
DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

RIWAYAT HIDUP 

 

Adapun Format skripsi kualitatif sebagai berikut: 

HALAMAN JUDUL 

LEMBAR PENGESAHAN 
PERNYATAAN ORIGINILITAS 
ABSTRAK 
KATA PENGANTAR 
DAFTAR ISI 
DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR 
DAFTAR LAMPIRAN 
 
BAB I. PENDAHULUAN  
  1.1 Latar Belakang Masalah 

  1.2 Identifikasi Masalah 
  1.3 Perumusan Masalah 

  1.4 Pembatasan Masalah 
  1.5 Tujuan Penelitian 
  1.6 Manfaat Penelitian 
  1.7 Sistematika Penelitian 
    
BAB  II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN   

  2.1 Kajian Pustaka 

  2.2 Review Penelitian Relevan 
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  2.3 Kerangka Pemikiran 
  2.4 Hipotesis (jika ada) 
    

BAB  III. METODOLOGI PENELITIAN 
  3.1 Metode Penelitian 
  3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 
  3.3 Instrumen Penelitian 
  3.4 Teknik Analisis Data 
  3.5 Pengujian kredibilitas Data 

    

BAB IV. ANALISA DATA 
    
BAB  V. KESIMPULAN 
  5.1 Kesimpulan 
  5.2 Saran 
    
DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

 

Berdasarkan outline tersebut di atas, maka penjelasan dari masing-

masing bab sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 
 Pendahuluan merupakan kerangka awal bagi peneliti untuk 

melakukan penelitian. Hal ini terutama dikaitkan dengan 
permasalahan-permasalahan yang akan diungkapkan dalam 

penelitian. Ada beberapa langah-langkag dalam membuat 
pendahuluan sebagai berikut: 
 

 1.1 Latar Belakang Masalah 
  Latar belakang masalah berisikan tentang 

kesenjangan dari fenomena empiris objek yang 

diteliti. Peneliti harus berupaya mengungkapkan 
fenomena ini secara riil dan mampu meyakinkan 

pembaca bahwa penelitian itu layak dan harus diteliti 

2.2 DESKRIPSI OUTLINE 
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untuk menemukan solusi kongkrit bagi pihak yang 
berkompeten. Pola penyusunan latar belakang 
masalah mengikuti metode berfikir secara deduktif 

(deduct hypotetico verifikatif), yaitu mengungkap 
fenomena secara umum kemudian dipersempit ke 
aspek khusus sehingga mampu mengarahkan 
permasalahan penelitian dan alas an logis tentang 
pentingnya penelitian dilakukan. 
Dengan demikian, peneliti harus dapat 

menggambarkan atau mengungkapkan pentingnya 

variabel terikat menjadi variabel dalam penelitian. 
Disamping itu juga perlu dijelaskan permasalahan 
yang terjadi pada faktor-faktor yang berpengaruh 
pada variabel terikat (entity) yang akan menjadi dasar 
atau sumber dalam melakukan identifikasi masalah. 
Ini berarti, latar belakang masalah harus menjelaskan 
antara lain: 

- Pentingnya variabel terikat menjadi variabel 
penelitian 

- Hubungan setiap entity dengan variabel 
terikat 

- Masalah yang ada pada setiap entity 
- Masalah pada objek penelitian yang terkait 

dengan variabel yang diinvestigasi / judul 
penelitian 

   
 1.2 Identifikasi Masalah 
  Identifikasi Masalah merupakan proses inventarisasi 

semua masalah yang mempengaruhi variabel terikat 

dalam penelitian yang diuraikan pada latar belakang 

masalah. Identifikasi ini dapat dirumuskan dalam 
bentuk pertanyaan/pernyataan. Salah satu dari 
pertanyaan/pernyataan dapat dijadikan judul 
penelitian 

   
 1.3 Perumusan Masalah 

Perumusan Masalah merupakan intisari dari 

latarbelakang masalah yang harus ditemukan 
jawabannya melalui penelitian yang sistematis yang 
berpedoman pada metodologi penelitian yang baik dan 

benar. Masalah penelitian harus diungkapkan dalam 
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bentuk kalimat Tanya. Masalah penelitian dapat 
berupa deskriptif dengan menggunakan kata Tanya 
bagaimana atau dapat pula berupa verifikatif dengan 

menggunakan kata Tanya seberapa besar pengaruh 
atau apakah variabel X berpengaruh terhadap variabel 
Y, atau seberapa erat hubungan suatu variabel 
terhadap variabel Y 

   
 1.4 Pembatasan Masalah 

  Pembatasan Masalah merupakan upaya peneliti untuk 

menetapkan batasan-batasan sehingga permasalahan 
dapat dikaji secara terfokus dan jelas. Hal ini terjadi 
karena peneliti tidak mungkin menjawab pertanyaan-
pertanyaan dalam Identifikasi Masalah 
 

 1.5 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian meruapakan panduan bagi peneliti 

untuk memberikan arah dari penelitian yang akan 
dilakukan. Tujuan penelitian harus konsisten dengan 

rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya. 
Tujuan penelitian lebih mengarah pada upaya untuk 
mendapatkan deskripsi untuk permasalahan deskriptif 
dan eksplanasi yang telah teruji secara empiris untuk 

permasalahan verifikatif 
   
 1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan kontribusi yang 
diharapkan dapat dihasilkan dari suatu penelitian yang 
dilakukan secara ilmiah. Manfaat ini dapat berupa 

akademis untuk pengembangan ilmu dan penambahan 

ilmu baru di dunia pendidikan, serta manfaat praktis 
atau operasional bagi dunia bisnis. 

   
 1.7 Sistematika Penelitian 
  Memberikan gambaran umum dan Bab ke Bab isi dari 

Penulisan Skripsi. 
   

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN 
HIPOTESIS 

 2.1 Kajian Pustaka 
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  Penelitian kuantitatif memerlukan teori-teori, konsep-
konsep dan generalisasi-generalisasi hasil penelitian 
yang dapat dijadikan sebagai kajian pustaka untuk 

pelaksanaan penelitian. Kajian pustaka ini merupakan 
ciri bahwa penelitian merupakaan cara ilmiah untuk 
mendapatkan data. 
Kajian pustaka dalam suatu penelitian merupakan 
uraian secara sistematis tentang teori-teori dan hasil-
hasil penelitian serta jurnal yang relevan dengan 

variable yang menjadi objek penelitian. Oleh karena 

itu, kajian pustaka memuat penjelasan-penjelasan 
atau teori-teori yang menyangkut variable baik 
variabel terikat (Y) maupun variabel bebas (X) melalui 
pendefinisian dan uraian yang lengkap dan mendalam 
dari berbagai referensi sehingga ruang lingkup, 
kedudukan dan prediksi terhadap hubungan antar 
variabel menjadi terarah dan jelas. Dalam pengkajian 

teori-teori ini, maka peneliti harus memasukan 
beberapa teori penghubung yang mengkaitkan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat. Peneliti harus 
menjelaskan kesimpulan dari masing-masing deskripsi 
teori sehinga dapat dijadikan definisi konseptual. 
Untuk mendukung pemahaman teori tersebut, 

mahasiswa diwajibkan untuk menelaah beberapa buku 
teks yang relavan dengan variabel yang diinvestigasi 
pada penelitian skripsi mahasiswa. Jika dibutukan, hal 
ini seluruhnya harus dibuktikan dengan adanya foto 
copy atau asli buku-buku teks yang dijadikan sumber 
rujukan kajian teori pada waktu bimbingan dan ujian 

skripsi. 

Teori yang dikutip dari sumber bacaan yang menjadi 
rujukan harus memenuhi tiga kriteria yaitu: 

(1) Relavan berkenaan dengan kecocokan antara 
variabel penelitian, 

(2) Kelengkapan, berkenaan dengan banyaknya 
sumber yang menjadi referensi dalam penelitian, 

(3) Kemuktahiran berkenaan dengan dimensi waktu. 

Adapun sumber referensi buku teks dan jurnal 
berbahasa Indonesia minimal terbitan 8 
(delapan) tahun terakhir. Oleh karena itu, makin 

terbaru sumber yang digunakan, maka semakin 
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mutakhir teori yang digunakan dalam penelitian. 
Dengan demikian, peneliti hendaknya dapat 
memberikan kesan bahwa ia memiliki pengetahuan 

yang cukup mengenai kepustakaan yang berhubungan 
dengan penelitiannya. Hal ini dapat dilakukan dengan 
jalan : 
1. Membahas teori-teori pada buku-buku teks relavan 

dan teori yang digunakan pada hasil-hasil 
penelitian terdahulu yang benar-benar sesuai 

dengan masalah penelitian. 

2. Membuat ringkasan dari uraian teori-teori yang 
diuraikan pada kajian teori tentang definisi, 
dimensi, indicator atau pendekatan yang 
sebenarnya akan digunakan pada penelitian skripsi 
mahasiswa.  

   
 2.2 Review Penelitian Terdahulu 

  Untuk menjamin originalitas dan posisi penelitian, 
maka mahasiswa harus mendeskripsikan minimal 5 

penelitian terdahulu yang relevan dan minimal 8 tahun 
terakhir. Review penelitian ini berupa hasil penelitian 
terdahulu sebelumnya yang memiliki kemiripan dan, 
atau perbedaan tertentu dengan penelitian yang akan 

dilakukan, objek yang diteliti, waktu dan tempat 
penelitian,metode penelitian, jumlah dan jenis sampel 
yang digunakan maupun temuan yang telah dan akan 
dihasilkan. Review penelitian terdahulu ini dapat 
bersumber dari sripsi,thesis,disertasi yang telah di 
publikasikan atau jurnal hasil penelitian terakreditasi. 

Hal ini betujuan mendidik peneliti untuk menunjukan 

originalitas penelitiannya dengan menjunjung tinggi 
etika dan kejujuran akademik sehingga dapat 
mencegah terjadinya plagiat. 
Review penelitian ini dapat diambil dari abstrak 
penelitian dan pada bagian akhir dari maing-masing 
uraian penelitian relevan harus diuraikan secara 
eksplisit tentang persamaan dan perbedaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian skripsi mahasiswa saat ini 
yang mencakup aspek variabel yang diinvestigasi, 
objek/unit analisis/observasi penelitian, metode 

penelitian dan alat analisis yang digunakan. 
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 2.3 Kerangka Pemikiran 
  Kerangka pemkiran bertujuan untuk memberikan 

jawaban secara teoritis atas permasalahan penelitian 
yang telah dirumuskan sebelumnya. Kerangka 
pemikiran terdiri dari uraian singkat tentang konsep 
dari suatu variabel, dimensi dan indicator dari suatu 
variabel, metode atau alat ukur yang digunakan, serta 
pendapat ahli dalam bentuk teori atau pernyataan 

ilmiah yang telah terpublikasi tentang hubungan 

kausal maupun korelasional antar dua variabel atau 
lebih (premis). 
Oleh karena itu kerangka, pemikiran menjelaskan 
argumentasi secara logis dan teoritis tentang 
keterkaitan antar variabel yang akan diteliti 
berdasarkan teori-teori yang menjadi rujukan. Ini 
berarti, secara teoritis perlu adanya penjelasan 

hubungan antara variabel terikat (independen) dan 
variabel bebas (dependen). Apabila ada variabel lain 

seperti variabel moderator dan intervening, maka 
perlu dijelaskan peranan vaiabel tersebut dalam 
penelitian. Ini berarti, peneliti harus dapat mengaitkan 
antara variabel terikat dengan variabel bebas. 

Kerangka pemikiran akan menjadi acuan dalam 
penyusunan hipotesis penelitian. 

   
 2.4 Pengembangan Hipotesis 
  Hipotesis tidak dapat terjadi begitu saja. Hipotesis 

dikembangkan dengan menggunakan teori yang 

relevan atau dengan logika dan hasil-hasil penelitian 

sebelumnya. Hipotesis dikembangkan dengan 
menggunakan teori karena memverifikasi teori 
tersebut di fenomena yang ada. Hipotesis perlu 
dikembangkan dengan penjelasan logis jika tidak ada, 
teori yang dapat digunakan atau tujuan dari penelitian 
adalah untuk menemukan teori yang baru. 

   

 2.5 Hipotesis 
  Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara 

peneliti yang mengacu pada permasalahan verifikatif 

yang pada rumusan masalah dan diuji melalui 
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prosedur pengujian hipotesis yang sistematis. 
Hipotesis ini digunakan pada penelitian yang bersifat 
kuantitatif dan tidak diharuskan penggunaannya untuk 

penelitian yang bersifat kualitatif 
 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
 3.1 Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 
  Objek dan ruang lingkup penelitian mendeskripsikan 

secara singkat tentang objek yang diteliti (company 

profile), tempat penelitian, bidang usaha atau produk 

yang ditelitii, waktu penelitian dan batasan penelitian 
 

 3.2 Metode Penelitian 
  Metode penelitian menetukan langkah-langkah 

penelitian dan menjamin hasil penelitian yang baik, 
oleh karena itu, metode penelitian ini harus dipilih 
sesuai dengan karakteristik data dan peneliti 

memberikan dasar mengapa memilih metode tersebut 
 

 3.3 Operasionalisasi Variabel Penelitian 
  Untuk mengukur variabel penelitian secara benar, 

maka terlebih dahulu peneliti harus 
mengoperasionalisasikan variabel penelitian ke dalam 

bentuk dimensi, indikator, skala pengukuran data, 
selanjutnya baru dapat diturunkan menjadi kuesioner 
penelitian. Operasionalisasi variabel ini sangat penting 
diuraikan untuk penelitian yang bersifat kuantitatif 
dan menggunakan kuesioner sebagai instrument 
penelitian. 

 

 3.4 Metode pengumpulan Data 
  Menjelaskan bagaimana data dan informasi 

dikumpulkan. Biasanya berisikan dua bagian penting 
yaitu, data primer dan sekunder 
 

 3.5 Teknik Penentuan Populasi dan Sampel 
  Populasi dapat diindentifikasikan sebagai keseluruhan 

objek/subyek yang menjadi sumber data penelitian. 
Jika jumlah populasi besar, maka dimungkinkan untuk 
mengambil populasi terjangkau dengan alasan 

tertentu. Sedangkan populasi terjangkau adalah 
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keseluruhan unit dalam populasi target yang 
mendapat kesempatan untuk dipilih sebagai sampel 
penelitian. Semua unit dalam populasi terjangkau 

harus masuk ke dalam kerangka sampel (sampling 
frame). Sedangkan sampel adalah sebagian dari 
jumlah populasi atau populasi terjangkau. Sampel 
yang diambil dari populasi atau populasi terjangkau 
harus betul-betul representative. Oleh karena itu, 
peneliti perlu menggunakan teknik sampling. 

Teknik penentuan populasi dan sampel tersebut akan 

memiliki konsekuensi logis pada besarnya biaya, 
waktu dan tenaga yang lebih besar dari penelitian 
sampel. Akan tetapi hasil penelitian akan sangat 
akurat menjelaskan karakteristik populasi. 
 

 3.6 Metode Analisis 
  Metode analisis merupakan alat analisis yang 

digunakan untuk memproses data penelitian menjadi 
kesimpulan statistik dan menjadi dasar dalam 

pegambilan kesimpulan penelitian, implikasi 
managerial dan rekomendasi. Didalam penelitian ini di 
bidang Ilmu Ekonomi, bisnis dan manajemen; metode 
analisis yang digunakan dapat berupa statistic non-

parametrik dengan kualitasdengan kualitas /skala data 
nominal dan ordinal ataupun statistic parametric 
dengan kualitas/skala dan interval dan rasio.  
 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

 4.1 Deskripsi Unit Analisis/Observasi 

  Deskripsi tentang unit analisis/observasi yang diteliti 
ini mencakup karakteristik/profil responden yang 
diperoleh dari hasil pengolahan data dari kuesioner 
(data demografis responden penelitian), misalnya 
jenis kelamin, jumlah responden, umur, pekerjaan, 
pengalaman kerja, tingkat pendidikan, penghasilan 
dan sebagainya. 

Deskripsi unit analisis/observasi berupa profil 
responden (data demografis responden) ini bersifat 
optional dan hanya digunakan untuk data primer dan 

penelitian survey yang menggunakan kuesioner 
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sebagai instrument penelitian. 
 

 4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

  Hasil penelitian berupa fakta empiris dari penelitian 
yang selanjutnya dianalisis dengan metode tertentu 
dan mengkaitkan dengan teori yang relevan agar 
menghasilkan suatu pembahasan penelitian yang 
benar dan akurat. Hasil penelitian dan pembahasan 
disajikan secara terangkai (tidak terpisah) dalam satu 

kesatuan analisis yang memuat jawaban dari tujuan 

penelitian secara konsisten, hasil pengujian empiris 
atau temuan-temuan penelitian. Hasil penelitian dapat 
berupa;  
a. hasil pengujian instrumen penelitian (validitas dan 

realibilitas),  
b. asumsi klasik dari suatu alat analisis (misalnya; 

normalitas data, heterokedastisitas, 

multikolenearitas, autokorelasi),  
c. kesimpulan staitistik dari hasil pengujian hipotesis, 

d. selanjutnya dibahas (dianalisis) makna/interpretasi 
dari data statistik menjadi 
kesimpulanpenelitian/implikasi dan rekomendasi 
managerial. Selanjutnya kesimpulan 

penelitian/implikasi managerial ini menjadi dasar 
bagi kesimpulan dan rekomendasi akan menjadi 
saran pada BAB V Kesimpulan dan Saran. 

 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 5.1 Kesimpulan  

  Merupakan deskripsi hasil penelitian yang menjawab 
tujuan penelitian secara konsisten dan sistematis. 
Kesimpulan penelitian tidak lagi memuat deskripsi 
pengujian secara statistik yang telah dideskripsikan 
pada interpretasi hasil penelitian, misalnya H0 
ditolak, H1 diterima, akan tetapi merupakan 
kesimpulan penelitian atau implikasi managerial yang 

telah diuraikan/dibahas pada  BAB IV Hasil Penelitain 
dan Pembahasan 
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 5.2 Saran  
  Saran merupakan rekomendasi tindakan konkrit yang 

dapat dilakukan oleh pengambil kebijakan untuk 

merealisasikan tindak lanjut yang diuraikan pada 
implikasi penelitian. Saran penelitian harus berupa;  
a. operasional untuk kepentingan bisnis,  
b. akademis yang berisikan tentang rekomendasi 

penelitian selanjutnya. 
   

DAFTAR PUSTAKA 

 Daftar Pustaka merupakan inventarisai seluruh publikasi 
ilmiah maupun non-ilmiah yang digunakan sebagai dasar 
bagi pengkajian penelitian. Daftra pustaka yang dapat 
dimasukkan adalah sumber-sumber yang dikutip baik 
langsung maupun tidak langsung dalam tubuh tulisan 

   
RINGKASAN (ABSTRAK) 

 Ringkasan (abstrak) merupakan ringkasan penelitian berupa 
essay yang utuh, tanpa mempunyai sub judul, dan dibuat 

maksimal satu halaman dengan jarak baris satu spasi. 
Ringkasan memuat bagian-bagian penting meliputi: tujuan 
penelitian, objek dan tempat penelitian, metodologi 
penelitian, analisis dan hasil penelitian. Masing-masing 

bagian dituangkan dalam paragraf tersendiri. Abstrak ditulis 
dalam bahasa Indonesia. 
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BAB III 
PROSEDUR DAN PERSYARATAN SKRIPSI 

 

Mahasiswa Program Sarjana di Fakultas Ekonomi yang akan 

menyelesaikan studi sesuai peraturan Universitas Maritim Raja Ali Haji 

diwajibkan menulis Skripsi.  Skripsi harus merupakan penulisan karya 

mahasiswa melalui pendekatan ilmiah dan dapat 

dipertanggungjawabkan  secara akademis. Pertanggung jawaban harus 

mengukuti kaidah-kaidah dalam penulisan skripsi sesuai dengan 

peraturan di lingkungan Fakultas Ekonomi.  

Dalam penyelesaian penulisan skripsi, mahasiswa diwajibkan untuk 

mengikuti beberapa tahap sebagai berikut: 

1. Seminar Proposal Penelitian 

2. Seminar Hasil Penelitian 

3. Ujian Sidang Skripsi 

 

Pencapaian tahap-tahap ini merupakan keharusan bagi mahasiswa 

yang akan menyelesaikan Skripsi. Seminar hasil mempunyai nilai 

kelulusan minimal B. Apabila mahasiswa tidak memenuhi persyaratan 

tersebut, mahasiswa harus mengulang seminar. Adapun prosedur dalam 

pengajuan judul skripsi sebagai berikut: 

1. Mahasiswa dapat mengajukan judul dan referensi minimal 3 (tiga) 

baik buku maupun jurnal kepada ketua program studi/ketua 

jurusan dengan syarat telah lulus mata kuliah Metode Penelitian 

minimal B, serta telah menyelesaikan 110 SKS.  

2. Penunjukan Pembimbing Skripsi ditetapkan berdasarkan Surat 

Tugas Wakil Dekan I sesuai dengan usulan dari ketua 

Jurusan/Program studi 

 

3.1 Seminar Proposal Skripsi 

Seminar proposal skripsi merupakan presentasi makalah ilmiah 

yang terdiri atas seminar usulan dan hasil penelitian, sebagai 

proses awal mahasiswa untuk membuat penulisan skripsi. Seminar 

proposal Penelitian  untuk menilai kerangka awal pelaksanaan 

penelitian dan dasar keabsahan bahwa penelitian dapat dilakukan 

lebih lanjut atau tidak sesuai dengan proposal penelitian. Oleh 
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karena itu, hasil seminar Proposal Penelitian memiliki kekuatan 

hulum yang mengingkat kecuali perubahan yang tidak mendasar 

seperti tempat penelitian. Kerangka awal ini menyangkut Bab I 

sampai dengan Bab III. 

Berkaitan dengan teknis pelaksanaan Seminar Proposal 

Penelitian, tim penguji dapat meminta mahasiswa 

mempresentasikan proposal skripsinya, menanyakan keabsahan 

rencana penelitian baik secara teoritas, metodologis, maupun 

empiris. Beberapa persyaratan dalam teknis pelaksanaan 

Seminar Proposal Penelitian sebagai berikut: 

1. Mahasiswa wajib mengikuti bimbingan dari masing-masing 

dosen pembimbing dan dibuktikan dengan kartu pembimbingan 

skripsi mahasiswa yang ditandatangani dosen pembimbing. 

2. Mahasiswa harus memperbanyak proposal skripsi sebanyak 5 

eksemplar yang diserahkan kepada Ketua Program Studi paling 

lambat 1 (satu) minggu sebelum seminar proposal 

dilaksanakan. Matrik ini merupakan rencana penelitian secara 

garis besar dari Bab I sampai dengan Bab III 

3. Seminar usulan penelitian harus dihadiri minimal satu orang 

pembimbing dan 2 orang dosen penguji, jika salah satu 

pembimbing tidak hadir maka bisa diwakilkan pada pembimbing 

lainnya (salah satu pembimbing harus hadir) 

3.2 Seminar Hasil Penelitian 

Dalam pelaksanaan seminar, mahasiswa harus 

mempertanggungjawabkan hasil penelitian di depan Tim Penguji.  

Adapun mekanisme pelaksanaan seminar sama dengan sidang skripsi, 

dimana mahasiswa mempresentasikan hasil penelitiannya di depan tim 

penguji selama kurang lebih 10 menit, mulai dari latar belakang, 

deskripsi teoritis, metodologi penelitian sampai pada hasil dan 

pembahasan serta kesimpulan, implikasi dan saran. Oleh karena itu, 

seminar hasil penelitian merupakan kegiatan penyempurnaan aspek 

teoritis, metodologis dan empiris yang menyangkut pengumpulan data, 

pengolahan data dan penarikan kesimpulan. Seminar hasil penelitian 

dilaksanakan minimal dua bulan sebelum sidang skripsi. Adapun 

prosedur pengajuan seminar hasil adalah sebagai berikut: 
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1. Mahasiswa wajib mengikuti bimbingan dari dosen pembimbing 

minimal 8 (delapan) kali dan dibuktikan dengan lembar pembimbing 

skripsi mahasiswa yang ditandatangani dosen pembimbing. 

2. Mahasiswa menyerahkan hasil penelitian secara lengkap mulai Bab I 

sampai dengan Bab V sebanyak 5 eksemplar. Penyerahan ini harus 

mendapat persetujuan dosen pembimbing dan diketahui oleh Ketua 

Jurusan/Program Studi 

3. Penyerahan berkas Hasil Penelitian kepada Ketua Jurusan/Program 

Studi paling lama 1 (satu) minggu sebelum dilaksanakan Seminar 

Hasil Penelitian 

Seminar hasil penelitian dihadiri Tim Penguji dan peserta ujian 

sesuai aturan Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tim 

penguji terdiri dari Pembimbing I, Penguji Utama dan Penguji 

Pendamping, yang memiliki latar belakang pendidikan minimal Master 

(S2) dan memiliki jabatan fungsional. Tim penguji memberikan penilaian 

atas penelitian yang dilakukan mahasiswa. Apabila tim penguji 

menemukan kesalahan khususnya menyangkut pengambilan dan 

perhitungan data secara ilmiah, maka dengan persetujuan dosen 

pembimbing, mahasiswa diharuskan melakukan penelitian kembali. 

Seminar hasil dianggap sebagai Pra syarat mahasiswa mengikuti Ujian 

Sidang Skripsi. Apabila dinyatakan tidak lulus  maka mahasiswa tidak 

dapat mengikuti ujian skripsi. Format pembuatan laporan untuk 

pelaksanaan seminar hasil sesuai dengan sistematika penulisan dalam 

Bab II. 

3.3 Ujian Skripsi 

 

Ujian skripsi merupakan satu betuk pertanggungjawaban penelitian 

yang dilakukan mahasiswa. Pelaksanaan pengujian skripsi harus 

memenuhi beberapa unsur yaitu: 

1. Penanggungjawab yaitu Dekan dibantu Wakil Dekan 1 sebagai wakil 

penanggungjawab. 

2. Tim penguji dalam sidang skripsi terdiri dari Ketua Jurusan, Skretari 

jurusan dan dosen. 
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3. Khusus untuk tim penguji berasal dari dosen tetap FE UMRAH yang 

kompeten dibidangnya dengan kualifkasi minimal memiliki latar 

belakang pendidikan relevan, minimal master (S2) 

4. Semua penguji mempunyai hak untuk menguji kemampuan 

mahasiswa dalam mempertahankan skripsinya 

5. Dosen pembimbing wajib menghadiri ujian skripsi mahasiswa yang 

dibimbing. 

6. Nilai skripsi kurang dari B, maka wajib melakukan perbaikan di 

bawah bimbingan dosen pembimbing untuk kemudian melakukan 

ujian sidang kembali. 

Adapun persyaratan bagi mahasiswa yang mengikuti Ujian 

skripsi adalah sebagai berikut: 

1. Sudah lulus semua mata kuliah yang ditetapkan program studi 

2. Skripsi harus mendapat persetujuan dan ditandatangani kedua dosen 

pembimbing dan Ketua Jurusan/Program Studi. 

3. Telah terdaftar di kepala Sub. Bagian akademik Fakultas dengan 

melengkapi semua persyaratan administrasi yang ditentukan 

FAKULTAS 

4. Mahasiswa telah lulus Seminar Proposal dan Seminar Hasil Penelitian 

dengan nilai minimal B 

5. Batas waktu penyerahan skripsi kepada tim penguji minimal 5 hari 

kerja 

6. Jumlah halaman skripsi Bab I s/d V minimal sebanyak 50 halaman 

Sedangkan ketentuan dalam pelaksanaan ujian skripsi adalah 

sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan ujian skripsi dilakukan sepanjang tahun akademik 

2. Waktu ujian skripsi minimal 60 menit setiap mahasiswa 

3. Wajib dihadiri oleh kedua dosen pembimbing. Dosen pembimbing 

yang berhalangan hadir harus mendapat persetujuan tertulis dari 

ketua Sidang Skripsi 

4. Ujian dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dihadiri baik oleh 

mahasiswa atau dosen dengan jumlah terbatas sesuai dengan 

kapasitas ruang dan atas izin mahasiswa peserta ujian 

5. Yudisium dilaksanakan pada hari ujian dilaksanakan 
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6. Apabila dalam pelaksanaan ujian sidang terdapat bukti pelanggaran 

atas Hak Kekayaan Intelektual, tim penguji memiliki kewenangan 

untuk membatalkan hasil ujian dan mengusulkan kepada  Wakil 

Dekan I untuk memberikan sanksi akademis sesuai ketentuan yang 

berlaku 

7. Batas waktu perbaikan skripsi maksimal 1 minggu kecuali mahasiswa 

yang mendapat nilai C atau tidak lulus diberikan waktu selama 3 

bulan 

8. Perbaikan skripsi yang tidak dapat diselesaikan pada waktu yang 

telah ditetapkan. Maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus dan ujian 

harus diulang kembali atas biaya mahasiswa yang bersangkutan 

Adapun tata tertib ujian skripsi adalah sebagai berikut: 

1. Dosen 

     Bagi dosen pria diharapkan mengenakan pakaian resmi dan rapi 

2. Mahasiswa  

     Peserta ujian wajib hadir 30 menit sebelum pembukaan sidang 

skripsi. Bagi mahasiswa pria dan wanita diwajibkan mengenakan 

baju kurung melayu lengkap. Apabila peserta ujian skripsi terlambat 

dan tidak berpakaian seperti ketentuan, maka ujian skripsi yang 

bersangkutan dapat dibatalkan oleh tim penguji 

3. Mahasiswa tidak diperkenankan menghidupkan HP selama ujian 

berlangsung 

4. Mahasiswa yang bermaksud meninggalkan ruang sidang dengan 

alasan apapun harus mendapat ijin dari dosen penguji. 

5. Mahasiswa yang dinyatakan Lulus ujian skripsi wajib menyerahkan; 

(a) skripsi dalam bentuk Hard copy dan Soft copy dalam bentuk CD, 

dan (b) resume skripsi dalam format jurnal hasil penelitian 

6. Penulisan jurnal hasil penelitian dibuat bahasa yaitu: bahasa 

Indonesia. 
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BAB IV 
TEKNIK PENULISAN SKRIPSI 

 

4.1 Bahan dan Teknik Pengetikan 

1. Kertas 

a. Kertas yang digunakan untuk menulis laporan akhir skripsi 

adalah kertas HVS 80 gram berukuran A4 (2.10cm x 29.7 cm). 

b. Sampul (kulit luar) berupa soft cover dari bahan buffalo atau 

linen pada saat ujian skripsi dan hard cover setelah ujian 

(revisi) dan dinyatakan lulus dengan warna kuning. 

c. Pembatas antara bab yang satu dengan bab lainnya diberikan 

pembatas kertas doorslag warna kuning berlogo Universitas 

Maritim Raja Ali Haji. 

 
2. Jenis Huruf 

a. Naskah karya akhir menggunakan jenis huruf yang sama, dari 

awal sampai akhir,yaitu Times New Roman, ukuran font 12, 

kecuali judul sumber gambar yang berasal dari buku teks 

digunakan ukuran font 10. 

b. Huruf Tebal digunakan untuk judul bab,sub bab, tabel, gambar 

dan lampiran. 

c. Huruf miring dapat digunakan untuk tujuan tertentu, misalnya 

istilah/kata dalam bahasa asing, atau kata yang ingin 

ditekankan. 

 
3. Margin 

Batas pengetikan dari tepi kertas untuk naskah skripsi adalah 

sebagai berikut: 

a. Tepi atas 4 cm 

b. Tepi bawah 3 cm 

c. Tepi kiri 4 cm 

d. Tepi kanan 3 cm 
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4. Format 

a. Setiap judul bab dan judul lembaran dimulai halaman baru 

diketik dengan huruf kapital diletakkan di tengah (centering) 

bagian atas halaman. 

b. Sub bab diketik dipinggir sisi kiri halaman dengan 

menggunakan huruf kecil tebal kecuali huruf pertama pada 

setiap kata diketik dengan huruf kapital. 

c. Setiap alinea baru, kata pertama diketik masuk ke kanan 

setelah ketukan ketujuh atau mulai pada ketukan delapan. 

d. Tabel dalam teks disertai nomor gambar dan judul gambar 

diketik dengan huruf “T” kapital seperti Tabel 2.1, berarti tabel 

Bab II yang pertama dan seterusnya serta penempatannya di 

atas tabel. 

e. Gambar dalam teks disertai nomor gambar dan judul gambar 

diketik dengan huruf “G” kapital seperti Gambar 3.1, berarti 

gambar Bab III yang pertama dan seterusnya serta 

ditempatkan di bawah gambar. 

f. Penulisan lambang atau simbol sebaiknya menggunakan 

fasillitas program perangkat lunak komputer. Sedangkan 

satuan dan singkatan yang digunakan hanya yang lazim 

dipakai dalam disiplin ilmu masing-masing seperti : 100 kg; 12 

ppm; ml; dan sebagainya. 

g. Istilah asing yang dalam teks dicetak miring (Italic) misalnya: 

et.al.,ibid, supply, centring, market,auditing, dan sebagainya. 

h. Setelah tanda koma (,), titik koma (;), dan titik dua (:) diberi 

jarak satu ketukan dan sebelumnya tidak perlu diberi spasi. 

i. Pemutusan kata harus mengikuti kaedah bahasa Indonesia 

yang baku dan benar. 

 
5. Spasi 

a. Jarak antara baris dalam teks adalah dua spasi, kecuali kalimat 

judul, sub judul, sub bab, judul tabel, dan judul gambar serta 

judul lampiran adalah satu setengah spasi. 

b. Jarak antara judul bab dengan teks pertama isi naskah atau 

antara judul bab dengan sub bab adalah empat spasi 

c. Abstrak/abstract dilengkapi dengan key words dan diketik 
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dengan jarak satu spasi; dan keseluruhan teks abstrak 

d. Jarak spasi sumber referensi dalam Daftar Pustaka satu spasi 

kecuali jarak spasi antara sumber pustaka diketik dua spasi. 

e. Jarak baris pada kata pengantar, daftar isi dan daftar tabel 

maupun gambar 2 (dua) spasi. 

 

4.2  Penomoran Halaman 

1. Halaman Bagian awal: 

Bagian awal skripsi diberi nomor halaman dengan menggunakan 

angka Romawi kecil (i, ii, iii, dan seterusnya)  ditempatkan pada 

posisi tengah bawah halaman yang dimulai dari judul dalam 

(sesudah sampul) sampai dengan halaman Riwayat Hidup. 

Halaman judul dan halaman persetujuan tidak diberi nomor, 

tetapi diperhitungkan sebagai halaman i dan ii yang tidak perlu 

diketik. 

2. Halaman Utama: 

Penomoran mulai dari Bab Pendahuluan sampai dengan Bab 

Kesimpulan dan Saran menggunakan angka Arab (1, 2, 3 dst.) 

dan setiap judul bab nomor diletakkan pada bagian tengah bawah 

dan halaman berikutnya diletakkan sudut  kanan atas 

dengan jarak tiga spasi. Penomoran bukan bab dan sub bab 

menggunakan angka Arab dengan tanda kurung misalnya: 1), 2) 

atau (1), (2), dst. 

3. Halaman Bagian Akhir: 

Penomoran  pada  bagian  akhir  skripsi mulai  dari Daftar  

Pustaka  sampai  dengan Riwayat Hidup menggunakan angka 

Arab yang diketik pada marjin bawah persis ditengah-tengah 

dengan jarak tiga spasi dari marjin bawah teks, dan halaman 

selanjutnya diketik sebelah kanan atas dengan jarak tiga spasi 

dari pinggir atas (baris pertama teks) lurus dengan marjin kanan 

teks. 
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4.3 Penulisan Skripsi 

1. Penulisan Judul 

Judul skripsi adalah bagian tulisan yang pertama kali dibaca orang 

sehingga judul harus dapat memberikan gambaran tentang ide 

pokok skripsi kepada  pembaca. Judul sebaiknya menarik 

perhatian dan menyimpulkan ide pokok dari skripsi secara 

sederhana dengan gaya bahasa yang baik, merupakan pernyataan 

yang padat dan singkat dari topik utama, dapat mengidentifikasi 

variabel penelitian, serta hubungan yang ada antar variabel 

tersebut. 

2. Penulisan Lembar Persetujuan Skripsi 

Pada halaman lembar persetujuan harus  memuat nama 

mahasiswa, nomor induk mahasiswa (NIM), program studi 

(jurusan), konsentrasi, judul skripsi, dan tanggal 

penandatanganan persetujuan. Lembar persetujuan skripsi 

ditandatangani oleh pembimbing skripsi dan diketahui oleh Dekan 

(Lihat Lampiran) 

3. Penulisan Abstraks 

Abstraks merupakan suatu tulisan singkat dan menyeluruh dari isi 

skripsi sehingga pembaca dapat menilai isi skripsi dengan cepat. 

Hal ini karena abstrak  berisi pokok masalah, dasar teori, data, 

analisa, dan kesimpulan termasuk tujuan penelitian, objek dan 

tempat penelitian, metodologi penelitian. Persyaratan penulisan 

abstrak harus mudah dibaca dan dipahami, setiap  kalimat  harus 

dapat  memberikan informasi sebanyak dan setepat mungkin,dan 

tidak bersifat penilaian atau penafsiran. Panjang abstrak minimal 

250 kata dan maksimal 2 halaman dengan jarak baris satu. 

Masing-masing bagian dituangkan dalam paragraph tersendiri. 

Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 
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4. Penulisan Kata Pengantar 

Kata pengantar berisi ungkapan rasa syukur penulis kepada 

Tuhan dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang 

dianggap telah berjasa kepada penulis sehubungan dengan 

terselesaikannya studi dan penulisan skripsi. Dalam kata 

pengantar diuraikan pula secara singkat mengenai pokok materi 

yang akan dibahas untuk mengantarkan pembaca pada isi karya 

akhir. Kata pengantar hendaknya tidak lebih dari dua halaman. 

5. Penulisan Daftar Isi 

Daftar isi menggambarkan kerangka materi karya akhir secara 

garis besar yang mencakup seluruh materi karya akhir. Daftar isi 

juga menggambarkan alur berpikir penulis dalam merumuskan, 

menganalisis, dan membahas pokok masalah secara sistematik. 

(Lihat Lampiran) 

6. Penulisan Tabel (nomor, judul, dan isi tabel ) 

a. Halaman daftar tabel diawali dengan judul “DAFTAR TABEL” 

ditulis dengan huruf besar dan tebal dan diletakkan pada 

bagian atas kertas. Daftar Tabel memuat semua tabel dalam 

teks. Yang harus ada dalam daftar tabel adalah:  

1.Nomor tabel,  

2.Judul tabel, dan  

3.Nomor halaman dimana tabel dicantumkan dalam teks.  

 

Nomor tabel terdiri dari 2 angka dan di antara angka pertama 

dan kedua diberi titik. Angka pertama menunjukkan nomor 

bab yang bersesuaian dan angka kedua menunjukkan nomor 

tabel. Tabel 3.10 misalnya, terletak di bab 3 dan mempunyai 

nomor urut 10. Angka kedua dalam nomor tabel dimulai dari 

angka 1 untuk setiap bab 

Jika ada tabel yang dicantumkan di luar bab, misalnya di 

lampiran, maka angka pertama dari nomor tabel menggunakan 

nomor urut setiap halaman baru  dalam skripsi setelah bab 

kesimpulan. Jadi bila bab 5 adalah kesimpulan, dan setelah 

bab kesimpulan ada 2 halaman baru (daftar pustaka dan 
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lampiran), maka angka pertama nomor tabel dari tabel yang 

terletak (lampiran 7) 

        
b. Penulisan Judul Tabel 

Judul tabel ditempatkan di center (tengah) halaman dengan 

urutan :  

Pertama, nomor tabel 

Kedua, identitas/nama tabel 

Ketiga, keterangan mengenai periode dan satuan data yang 

tersaji. 

 

c. Penulisan Isi Tabel 

Isi tabel terdiri dari kolom dan baris yang harus diberi 

keterangan secara jelas mengenai deskripsi pada baris dan 

setiap kolom sesuai dengan data yang tersaji dalam tabel. 

Kemudian di sebelah kiri bawah tabel harus dituliskan sumber 

data. 

7. Penulisan nomor dan judul gambar / grafik 
Penulisan nomor dan judul gambar / grafik dapat dilakukan 
dengan cara yang sama seperti yang digunakan dalam penulisan 
nomor dan judul tabel. 
 

8. Penomoran dan penulisan isi lampiran 

Lampiran “tidak harus ada” dalam setiap skripsi (tidak 

diwajibkan). Nomor lampiran ditulis dengan angka 1, 2, 3, dan 

seterusnya. 

9. Penulisan Kutipan/Rujukan 

a. Apabila nama pengarang dinyatakan dalam teks, ikutilah nama 

pengarang dengan tahun. Pada nama asing biasanya hanya 

ditulis nama akhir sedangkan untuk nama Indonesia ditulis apa 

yang lazim dipakai. Gelar yang menyertai nama pengarang dan 

kahiran seperti Jr. Tidak perlu dituliskan. 
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Contoh : 
-   Rogers (1994 : 27) membandingkan waktu reaksi ........... 

-  Amran Halim (1997 : 43) menyatakan bahwa ....... 

- Dalam penelitian terakhir mengenai waktu reaksi, Rogers ( 1994 : 

77) menggambarkan metode ...... 

 

b. Apabila nama pengarang tidak dinyatakan dalam teks, 

cantumkanlah nama  akhir pengarang dan tahun terbit tulisan 

dengan tanda koma diantaranya. 

             Contoh : 

- Pada penelitian terakhir diketahui .......(Rogers, 1994 : 126) 

- .........Memerlukan bahasa Indonesia yang baik (Halim, 1997 : 337) 

 

c. Apabila tulisan/buku yang dikutip memiliki 2 pengarang 

cantumkan selalu nama akhir mereka. Jika nama dituliskan 

dalam teks, gabungkan kedua nama dengan kata “dan”. Jika 

nama dituliskan dalam tanda kurung; tabel, dan judul; serta 

daftar pustaka, gabungkan nama dengan tanda “&”. 

             Contoh : 

- Beker dan Seligman (1981 : 34) berpendapat ........ 

- Persepsi sosial merupakan.... (Becker& Seligman, 1981 :45) 

 

d. Apabila buku yang dikutip memiliki 3 pengarang atau lebih, 

tuliskan nama pengarang pertama dan selanjutnya berikan 

tanda et.al. 

              Contoh : 

- Wassertein, Zapulla, Rosen, Gerstman, and Rock (1994 : 56) 

menemukan...... (kutipan pertama) 

-  Wassertein et.al, (1994 : 56) menemukan .... (kutipan berikutnya) 

 

e. Apabila  kutipan  dilakukan  dari  beberapa  buku  dengan  

pengarang  yang  sama dalam tahun yang  berbeda, tuliskan  

tahun  berdasarkan  urutan. 

              Contoh : 

- Dinamika terjadinya ......... (Edeline & Weinberg, 1991, 1993) 

- Ketertarikan emosional ......... (Gogel, 1984, 1990 ). 
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f. Apabila kutipan diambil dari sumber ke dua, sedangkan 

sumber asli tidak dibaca, maka penulis dari sumber asli tidak 

perlu dituliskan tahunnya 

             Contoh : 

- ......Didasarkan pada pendapat Locke (dalam Siegel & Lane, 1987 

:79)  mengenai ...... 

- Allen & Meyer ( dalam Dunham, Grude, & Castaneda, 1994 : 89) 

mengemukakan bahwa ......... 

 

g. Pada kutipan langsung, nama pengarang dan tahun diikuti 

dengan halaman  dari mana kutipan diambil. Yang perlu 

diingat,kutipan langsung hendaknya dilakukan bila sungguh-

sungguh relevan dan perlu. Bila terlalu banyak digunakan, 

dapat memberi kesan bahwa penulis kurang mengolah dan 

mencerna bahan sehingga teks hanyalah merupakan 

serangkaian kutipan. Adalah lebih baik bila bahan-bahan yang 

ada diolah sebelum  dimasukkan ke  dalam teks. Apabila 

kutipan langsung merupakan bagian kalimat atau kalimat 

singkat, tempatkanlah kutipan itu sebagai bagian kalimat di 

dalam teks di antara tanda kutip. 

 

            Contoh :  

Perhitungan mengenai tingkat keuntungan dari suatu portofolio, dapat 

didasarkan pada teori : “The Return on portofolio .................” (Elton 

dan Gruber, 1995, 24) 

Apabila kutipan langsung merupakan sejumlah kalimat, 

tempatkanlah kutipan ini terpisah dari teks, berjarak 1 spasi, 

rata kiri, dan masuk 7 ketukan dari marjin kiri, tanpa mengubah 

jenis maupun ukuran tulisan. Jika kutipan terdiri dari 2 paragraf, 

paragraf berikutnya dimulai pada baris baru dengan  5-7 

ketukan ke dalam marjin kiri baris sebelumnya. Kutipan dalam 

bahasa asing ditulis dengan huruf miring. 
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Contoh : 

Pendidikan berbeda dengan pelatihan, perbedaan keduanya ialah : 

             “Pendidikan lebih luas pengertiannya .......”(Manulang,1995, 83) 

 

10. Penulisan Daftar Pustaka 

Daftar pustaka merupakan inventarisasi seluruh publikasi ilmiah 

maupun non-ilmiah yang digunakan sebagai dasar bagi 

pengkajian penelitian. Daftar pustaka yang dipergunakan dalam 

penelitian minimal 8 (delapan) tahun terakhir kecuali sumber-

sumber yang menggunakan literature bahasa Inggris yang tidak 

ada lagi edisi terbaru, akan tetapi apabila ada edisi terbaru 

maka wajib digunakan. Daftar pustaka yang dapat dimasukkan 

adalah sumber-sumber yang dikutip baik langsung maupun tidak 

langsung dalam tubuh tulisan. 

a. Penulisan Nama Pengarang/Penulis 

    Nama pengarang (penulis) di dalam Daftar Pustaka, ditulis 

secara lengkap, namun tanpa disertai gelar kesarjanaannya. 

Urutan penulisan nama penulis adalah : last name (nama 

akhir), terlepas itu family name (nama famili/marga) atau 

bukan, ditulis lebih dahulu,dipisahkan oleh tanda koma, 

 lalu disusul dengan first name (nama depan) dan middle 

name (nama  tengah,jika ada). Nama Tionghoa atau 

Korea tidak dibalik, karena first name-nya menunjukkan 

family name. 

Contoh : 

Nama Lengkap 

Penulis Buku 

Penulisan nama tsb di dalam 

Daftar Pustaka 

Eugene F. Brigham dan 

Louis C. Gapenski 

Brigham, Eugene F. Dan Louis C. 

Gapenski 

Bambang Riyanto Riyanto,Bambang 
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Sun Sing Kwee & Sam 

Pek Kiu 
Sun Sing Kwee & Sam Pek Kiu 

James Brian Quinn, 

Henry Mitzberg, dan 

Robert M.James 

Quinn,James Brian, et.al 

 

Apabila penulis dari sebuah buku terdiri atas dua orang, baik 

untuk penulis asing maupun penulis Indonesia, maka kedua 

nama tersebut dihubungkan dengan kata ‘dan’. Nama penulis 

pertama ditulis dengan urutan: nama terakhir, nama depan 

dan nama tengah, lalu diberi kata penghubung ‘dan’ 

kemudian nama penulis kedua tidak dibalik. Bila penulis 

terdiri lebih dari dua orang, maka yang ditulis daftar pustaka 

hanyalah nama penulis yang pertama, kemudian diberi 

tambahan “dkk” untuk penulis indonesia atau ‘et al.’ untuk 

penulis asing. 

b. Urutan penulisan data pada setiap Sumber Pustaka   Urutan 

penulisan data pada setiap sumber pustaka yang berlaku 

umum adalah : nama penulis, tahun terbit, nama penerbit. 

c. Penulisan tahun terbit dari sumber pustaka 

Apabila beberapa judul buku yang diacu dalam penulisan 

skripsi ditulis oleh penulis yang sama, namun tahun 

penerbitannya berbeda, maka urutan penulisannya di dalam 

Daftar Pustaka didasarkan pada umur terbitnya (dari yang 

terlama hingga yang terbaru). 

Contoh : 

Hasibuan, H. Malayu S.P., (1994), Manajemen Sumberdaya 

Manusia, Jakarta : Masagung 
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Hasibuan, H. Malayu S.P., (1996), Organisasi dan Motivasi (Dasar 

Peningkatan Produktivitas), cetakan pertama, Jakarta:Bumi 

Aksara. 

Apabila beberapa judul buku yang diacu untuk penulisan 

karya akhir ditulis oleh penulis yang sama dan diterbitkan 

pada tahun yang sama pula, maka penulisan Daftar Pustaka 

untuk setiap judul itu dilakukan dengan memberi bubuhan 

superscript (a,b,c) dibelakang angka tahun terbitnya. 

Contoh : 

- Chew,Lilian, (1996a), Managing Derrivative Risk- The Use and 

Abuse of Leverage, Chicester : John Wiley & Sons. 

- Chew,Lilian, (1996b), Risk Management in Capital Market - 

Theory and Cases, New York : John Wiley & Sons. 

d. Penulisan keterangan pelengkap Daftar Pustaka 

Keterangan pelengkap dalam daftar pustaka meliputi, 

edisi,cetakan,jilid (volume) dan halaman yang ditempatkan 

secara berurutan dibelakang judul buku. Urutan edisi yang 

ditulis hanyalah edisi kedua dan seterusnya, sedangkan 

kata ‘edisi’ pertama tidak perlu ditulis di dalam Daftar 

Pustaka. 

e. Keterangan tambahan mengenai penulisan Daftar Pustaka 

Apabila buku yang diacu menyebutkan nama editor, dan 

editornya satu  orang, maka dibelakang nama editor 

diberi kode ‘Ed’. Jika editornya lebih dari satu orang maka 

diberi kode ‘Eds’. 

Setiap permulaan kata dari judul buku/pustaka dimulai 

dengan huruf besar, kecuali kata penghubung seperti 

‘yang’, ‘di’, ‘di dalam’, ‘ke’, ‘dari’,  ‘daripada’, ’pada’, 

‘untuk’,’terhadap’,’dalam upaya’, dan kata-kata asing 
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 seperti ‘in’,’to’, ‘at’, ‘of’, ‘for’, ‘and’, ‘about’, serta kata 

sandang ‘a’, ‘an’,  ‘the’, dan yang semacamnya. 

f. Keterangan lainnya mengenai Daftar Pustaka 

1. Daftar pustaka disusun secara alfabetis tidak hanya 

huruf terdepannya  tetapi juga huruf kedua dan 

seterusnya. 

2. Daftar pustaka diketik satu spasi dan jarak antara 

masing-masing pustaka adalah dua spasi. 

3. Huruf pertama dari baris pertama masing-masing 

pustaka diketik tepat  pada garis tepi kiri tanpa 

ketukan (indensi) dan baris berikutnya digunakan 

indensi 7 karakter. 

4. Apabila nama pengarang sama dan judul berbeda, maka 

baris pertama  harus diberi garis terputus-putus 

sebanyak 14 (empat belas ) ketukan. 

5. Penulisan nama pengarang diawali dengan nama 

keluarga, kemudian namanya. Untuk dua atau tiga 

pengarang, nama pengarang kedua dan  ketiga 

tidak perlu dibalik. 

6. Penulisan nama  pengarang yang  bermarga  cina atau 

mandarin, ditulis apa adanya ( tidak indeks). 

7. Jika nama pengarang sama dalam dua tahun penerbitan 

berbeda, maka daftar pustaka disusun menurut urutan 

waktu (tahun). 

8. Sama sekali tidak boleh mencantumkan sumber 

referensi yang tidak pernah dibaca dan tidak boleh 

mencantumkan gelar. 

9. Dalam daftar pustaka/catatan kaki, tulisan yang 

bersumber dari majalah/koran/makalah yang diberi garis 

bawah atau ditebalkan adalah  nama majalah/koran 

yang menerbitkan. 

 

 



Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji 

 

Pedoman Penulisan Skripsi Sarjana Ekonomi (SE)                                                          39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Lampiran 1 
Contoh Formulir Pengajuan Proposal 

 

FORMULIR PENGAJUAN JUDUL PROPOSAL SKRIPSI 

 

Nama   :.............................................. 

NIM   :.............................................. 

Program Studi  :.............................................. 

Pembimbing I  :.............................................. 

Pembimbing II  :.............................................. 

 

Judul*) 

1. .......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

........................... 

2. .......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

........................... 

3. .......................................................................................................................................

...................... 

 

Perumusan Masalah*) 

................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

  

Variabel Penelitian (independent, intervening/moderating, dependent variables)*) 

................................................................................................................................................

........................................................................................................................................  

 

Tanjungpinang,............................... 

Menyetujui 

Ketua Program Studi 

 

 

 

........................................................ 

NIP: 

*) Masing-masing boleh lebih dari satu variable 
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Lampiran 1: Contoh Sampul Depan dan Judul Dalam 

 

 

 

JUDUL DALAM BAHASA INDONESIA 

(Huruf Times New Roman, capital,bold,font 14, Spasi 1) 

 

NAMA MAHASISWA 

NOMOR INDUK MAHASISWA 

(Huruf Times New Roman, capital, bold, font 12) 

 

 

 

Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh 

 Gelar Sarjana Ekonomi 

 (Huruf Times New Roman, capital, bold, font 12, spasi 1) 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI.........(Huruf Times New Roman, capital, bold, font 12) 

FAKULTAS EKONOMI.........(Huruf Times New Roman, capital, bold, font 12) 

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI ........(Huruf Times New Roman, capital, 

bold, font 12) 

2015 (Huruf Times New Roman, capital, bold, font 12) 
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Lampiran 3 
Contoh Lembar Pengesahan 

LEMBAR PENGESAHAN  

(Huruf Times New Roman, capital,bold,font 14) 

 

Nama : ................................................... 

NIM : ................................................... 
Jurusan : ................................................... 

Fakultas : ................................................... 

Judul Skripsi : ................................................... 

 

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dosen penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang 

diperlukan untuk memperoleh gelas sarjana Ekonomi pada program studi .............. Fakultas Ekonomi 
Universitas Maritim Raja Ali Haji 

Menyetujui, 

                     Dosen Pembimbing I                                     Dosen pembimbing II 

 

              (............................................).                       (...........................................) 

              NIDN/NIP                                                        NIDN/NIP 

 

Panitia Penguji 

Nama   Jabatan   Tanda Tangan               Tanggal 

1................................. Penguji I  .................................. ..................... 
   NIDN/NIP 

 

2................................. Penguji II  .................................. ..................... 
   NIDN/NIP 

 

3................................. Penguji III  .................................. ..................... 
   NIDN/NIP 

 

Tanggal Lulus:....................... 

 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas Ekonomi                                                     Ketua Program Studi.................... 

 

 

 

.......................................                                                          ...................................................... 

NIP.                                                                                         NIDN/NIP. 
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Lampian 4 
Contoh Abstrak Bahasa Indonesia 

ABSTRAK 

Mohamad Rizan, 2005:  Hubungan Kepemimpian Transaksional dan Transformasional dengan Komitmen Organisasi 

dalam Menciptakan Kepuasan Kerja dan Kualitas Pelayanan Karyawan Gugus Depan serta 

Pengaruhnya terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan. Tim Promotor : Prof. Dr. 

H.Faisal Afiff, SE.,Spec.Lic., Dr. Hj. Dwi Kartini, SE., Spec.Lic., Dr. Harapan L. Tobbing, 

M.Stat 

 

Secara garis besar tujuan penelitian ini adalah : 1) menganalisis kepemimpinan transaksional dan transformasional, 

komitmen organisasional, kepuasan kerja, kualitas pelayanan, kepuasan dan loyalitas pelanggan, serta implikasinya 

bagi daya saing industri, 2) menguji hipotesis terhadap hubungan kepemimpinan transaksional dan transformasional 

dengan komitmen organisasional dalam menciptakan kepuasan kerja dan kualitas pelayanan, serta pengaruhnya 

terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan, 3) memprediksi daya saing dan prospek industri jasa penerbangan 

domestik komersial reguler di Indonesia dalam mengantisipasi open sky policy mendatang. Unit analisis adalah 160 

Branch Offices/General Sales Agent (GSA) di 28 kota tujuan domestik industri jasa penerbangan komersial reguler 

yang operation center di Bandara Soekarno-Hatta. Unit observasi adalah 1920 responden, yang terdiri dari 960 

karyawan gugus depan dan 960 pelanggan. Rancangan penelitian ex post facto, jenis deskriptif, verifikatif dan 

prediktif, serta metode penelitian adalah explanatory survey. Hasil analisis deskriptif menunjukan : a0 Kepemimpinan 

transaksional lebih dominan dibandingkan kepemimpinan transformasional ; b) Komitment organisasional lemah 

pada aspek continuance commitment; c) Kepuasan Kerja lemah pada aspek compensation and recognation; d) 

Kualitas pelayanan (72,11%); e) Kepuasan Pelanggan (69,67%); dan f) Loyalitas pelanggan lebih didominasi oleh 

functional benefit dibandingkan emotional benefit. Hasil pengujian hipotesis menunjukan; 1) Hubungan 

kepemimpinan transaksional (0,7164) dengan komitmen organisasional lebih dominan dibandingkan dengan 

kepemimpinan transformasional (0,2815); 2) Pengaruh kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan 

transformasional serta komitmen organisasional terhadap kepuasan kerja sebesar 61,74%; 3) Pengaruh kepemimpinan 

transaksional dan kepemimpinan transformasional serta komitmen organisasional terhadap kualitas pelayanan sebesar 

71,10%; 4) Pengaruh kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja dan 

kepuasan pelanggan sebesar 52,89%; 5) Pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan sebesar 81,15%. Hasil analisis prediction on competitive advantage and prospect of airlines industry 

menunjukan bahwa: 1) Aspek human resource menunjukan daya saing yang baik; 2) Aspek organizational resource 

menunjukan daya saing yang baik pada indikator product, price, place, promotion and operation; sedangkan financial 

dan marketing information system merupakan kelemahan yang harus segera dibenahi; 3) Aspek physical resource 

menunjukan bahwa indikator airport & supporting facilities telah memenuhi international standard, akan tetapi untuk 

mengantisipasi pertumbuhan jumlah penumpang sebagai dampak dari low fare dan mengantisipasi open sky policy 

perlu dilakukan perpanjangan runway, perluasan apron, dan peningkatan kapasitas boarding lounge bandara pada rute 

padat di Indonesia; 4) Aspek riel & potential market menunjukan prospek pasar yang menguntungkan pada rute 

domestik, regional dan international; dan 5) Uncontrollable factors; bad weather dan terorisme merupakan fixed 

threats bagi keselamatan penerbangan. 

 

Kata Kunci:  Kepemimpinan transaksional, kepemimpinan transformasional, komitmen organisasional, kepuasan 

kerja, kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, industri jasa penerbangan 

domestik komersial reguler, open sky policy. 
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Lampiran 5 

Contoh Daftar Pustaka 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Adam Air, 2004. Time Table. per April. 

Bachrudin, Achmad dan Harapan L. Tobing, 2003. Analisis data Untuk Penelitian Survai 

dengan Menggunakan LISREL 8. Bandung : Jurusan Statistika FMIPA-UNPAD. 

 

Alisjahbana, Armida S. 2003. Ekonomi Indonesia Pasca IMF. Makalah Seminar Rancang 

Bangun Ekonomi Indonesia Pasca IMF. Bandung : Fakultas Ekonomi Universitas 

Padjadjaran, p. 1-25. 

 

Anderson, Eugene W., Claes Fornell and Donald R. Lehmann, 1994. Customer 

Satisfaction,Market Share, and Profitability : Findings from Sweden. Journal of 

Marketing, vol. 58, p. 53-66.  

 

Anwar Prabu Mangkunegara, 1993. Psikologi Perusahaan. Bandung : Penerbit Trigenda 

Karya, 

Arnold, Hugh J and Daniel C. Feldman, 1986. Organizational Behavior. New York, USA : 

McGraw-Hill. 

Asto S. Subroto, 2005. Dari Mana Asalnya Loyalitas Konsumen ?. SWA No. 02/XXI/19 

Januari – 2 Februari, p. 36. 

Bass, B.M., 1990. From Transactional to Transformasional Leadership : Learning to Share 

the Vision. Journal of Organization Dyanamics, vol 18 no.4, p. 19-31. 

 

-----------and Bruce J. Avolio, 1994. Improving Organizational Effectiveness Through 

Transformational Leadership. Journal of Organization Dyanamics, vol 7 no.2, 

p.49-63. 

 

Bitner, Mary Jo., 1990. Evaluating Service Encounters : The Effects of Physical 

Surroundings and Employee Responses. Journal of Marketing, April, p. 69-82. 

 

Bycio, P., J.S Allen and R.D. Hackett, 1995; Further assessment of Bass’s, 1985. 

Conceptualization of Transactional and Transformational Leadership. Journal of 

Applied Psychology, vol. 80 no. 4, p. 468-478. 
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Capelli, Peter., 2000. Managing Without Commitment. Organizational Dynamics, vol. 28, 

no. 4, p. 11-24. 

Caruana, Albert, 1998. The Effect of Internal Marketing on Organizational Commitment 

among Retail Bank Managers. International Journal of Bank Marketing, vol. 16 

no. 3, p. 108-116. 

 

Churchill, Gilbert A and J. Paul Peter, 1998. Marketing, Creating Value for Customers. 

McGraw-Hill. 

Cooper, Donald R., and C. William Emory, 1995. Business Research Methods. Fifth 

Edition, USA : Irwin. 

Cronin, J. Joseph Jr and Steven A. Taylor, 1992. Measuring Service Quality : A 

Reexamination and Extension. Journal of Marketing, vol. 56, p. 55-68. 

 

----------, 1994. SERVPERF Versus SERQUAL : Reconciling Performance-Based and 

Perceptions-Minus-Expectations Measurement of Service Quality. Journal of 

Marketing, vol. 58, p. 125-131. 

 

Davis, Keith and John W. Newstrom, 1997. Human Behavior at Work: Organization 

Behavior. Seventh Edition, Series in Management. New Delhi : McGraw-Hill. 

 

Donna CH, Asri, 2003. Kenyamanan Airline of The Year. Angkasa No.8 Mei, Tahun XIII, 

p. 30-32. 

----------,2003. Terbang Bak Pelari Maraton. Angkasa No.10 Juli, Tahun XIII, p. 30-31. 

Newman, W. Lawrence., 2000. Sosial Research Methods: Qualitive and Quantitative 

Approaches. Fourth Edition, USA: Allyn and bacon 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji 

 

Pedoman Penulisan Skripsi Sarjana Ekonomi (SE)                                                          45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Lampiran 6 
Contoh Tabel 

 
 

 

Tabel 2.1 

Pembobotan Kemampuan Kinerja Koperasi 

 

No. Uraian Standar Bobot 

1 Rentabilitas  10% 40 

2 Likuiditas  125% 30 

3 Solvabilitas  110% 30 

Jumlah  100 

Sumber : Depkop (2005:22) 
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Lampiran 7 

Contoh Daftar Tabel 

DAFTAR TABEL 

Tabel 

 

Judul Halaman 

2.1 

5.1 
 

5.2 

5.3 
5.4 

5.5 

Pembobotan Kemampuan Kinerja Koperasi……………………………. 

Kemampuan Diri Pengurus Koperasi Pasar (Koppas) Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta ………………………………………………………… 

Tingkat Pendidikan Formal Pengurus Koperasi Pasar (Koppas)……… 

Pengalaman Pengurus Mengelola Koperasi Pasar (Koppas)…………… 
Umur Pengurus yang Mengelola Koperasi Pasar (Koppas)…………… 

Volume Skala Usaha Koperasi Pasar (Koppas)………………………....... 

25 

 
41 

42 

43 
44 

44 
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Lampiran 8 

Contoh Daftar Gambar 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 

 

Judul Halaman 

2.1 Proses Manajemen Koperasi ............................................................ 

 

9 

2.2 Keterkaitan Antara Pendidikan, Pengalaman, dan Pelatihan dengan 

Prilaku Individu................................................................................. 

 

 

15 

2.3 Kerangka Konseptual Pengaruh Kemampuan Diri Pengurus 

Koperas dan Kelengkapan Informasi Akuntansi Keuangan 

Terhadap Kinerja Manajemen Usaha Koperasi Pasar (Koppas) ...... 

 

 

 

28 

5.1 Diagram Struktur Variabel Bebas Dengan Variabel Terikat ........... 55 
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Lampiran 9 

Contoh Daftar Lampiran 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 

 

Judul Halaman 

1. Kuesioner penelitian koperasi pasar (koppas).................................... 64 

 

2. 

 

Personalia tenaga peneliti.................................................................. 

 

 

68 
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Lampiran 10 

Contoh Pernyataan Orisinalitas 

 

 

PERNYATAAN ORISINALITAS 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa: 

1.  Skripsi ini merupakan Karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar 

akademik sarjana, baik di Universitas Maritim Raja Ali Haji maupun di Perguruan 

Tinggi lain. 

2.  Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas 

dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan 

dicantumkan dalam daftar pustaka. 

3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat 

penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik 

berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma 

yang berlaku di Universitas Maritim Raja Ali Haji 

 

 

Tanjung Pinang, ……………………… 

Yang membuat pernyataan, 

 
   Meterai Rp. 6.000,00. 

 

............................................... 

 NIM. 
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Lampiran 11 
Contoh Gambar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Gambar 2.1 : Proses Manajemen Koperasi 

   Sumber : Hani Handoko (2004 : 14) 
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Lampiran 12 

Skema / Alur Penelitian/ Skripsi 
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