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berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh mahasiswa program sarjana 

untuk menyelesaikan program pendidikannya. Proses penulisan skripsi harus 

mencerminkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis suatu 

permasalahan berdasarkan teori dan metode yang sesuai. 

Pedoman Penulisan Tugas Akhir Tahun Akademik 2021/2022 diterbitkan 
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Penulisan Skripsi diterbitkan dalam rangka mempercepat penyebarluasan 

informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi di Fakultas 

Ekonomi Universitas Kadiri. 

Pedoman Penulisan Skripsi ini mengalami perbaikan dari tahun ke tahun, 

karena penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai syarat kelulusan selalu 

mengalami perkembangan dan penyempurnaan baik dalam aspek akademik 

dan ii dministrative. Semoga Buku Pedoman Penulisan Skripsi ini dapat 

memenuhi fungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan Proses Penulisan Skripsi 

di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Kadiri. 
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BAB I PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Pengertian 
 

Skripsi adalah hasil penelitian yang berbentuk pembuktian, 

pengolahan data menjadi informasi, bersifat menemukan atau 

menegaskan teori dan fakta dalam ilmu yang dipelajari, cara berfikir 

dan metode ilmiah dalam memecahakan masalah keilmuan. Skripsi 

dapat berupa penelitian dasar, penelitian terapan atau gabungan 

keduanya. Data yang dipakai dalam penelitian, dapat berupa data 

primer atau data skunder. 

Penyusunan skripsi merupakan salah satu syarat untuk 

menyelesaikan perkuliahan pada program sarjana (S1) di Fakultas 

Ekonomi Universitas Kadiri. Nilai skripsi diperoleh melalui proses 

ujian skripsi dengan bobot 6 sks. Penyusunan skripsi harus memenuhi 

persyaratan penulisan ilmiah yaitu objektif, metodologis, sistematis, 

komunikatif dan originalitas. Skripsi dapat memeberikan kontribusi 

teoritis ataupun praktis baik dalam ilmu yang ditekuni maupun bagi 

masyarakat yang lebih luas. Penyusunan skripsi dimulai dari tahap 

penyusunan proposal, tahap penelitian, dan tahap ujian skripsi. 

Dosen pembimbing merupakan penanggung jawab utama 

terhadap skripsi mahasiswa bimbingannya dan dibantu oleh dosen 

penguji dalam hal kebenaran ilmiah dan format penulisannya. Tanggung 

jawab akademik ini ditandatangani oleh dosen pembimbing dan dosen 

penguji pada lembar pengesahan skripsi. 

Selama proses ujian skripsi dalam batas-batas tertentu 

dimungkinkan adanya perbedaan  pendapat  di  antara dosen  penguji. 
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Semua dosen penguji mempunyai hak menguji kemampuan mahasiswa 

dalam mempertahankan karya ilmiahnya. Tetapi, dosen pembimbing 

diperkenankan membantu bimbingannya untuk memahami pertanyaan 

yang diajukan oleh dosen penguji. Dosen penguji berwenang menguji 

dan memberikan masukan terkait perbaikan/penyempurnaan draft karya 

ilmiah (skripsi) mahasiswa. 

 
 

1.2 Tujuan 
 

Buku pedoman penulisan skripsi ini disusun dengan tujuan: 
 

1.  Sebagai pedoman dan petunjuk teknis bagi mahasiswa dalam menulis 

skripsi. 

2.  Menyeragamkan  pokok-pokok  format  penulisan  skripsi  Fakultas 
 

Ekonomi Universitas Kadiri. 
 

3. Pedoman bagi dosen pembimbing dalam mengarahkan format dan 

teknis penulisan skripsi. 
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BAB II 

PERSYARATAN PENYUSUNAN SKRIPSI 

 

2.1 Proposal Penelitian 
 

Mahasiswa diwajibkan mengajukan judul proposal penelitian, 

sesuai dengan obyek yang akan diteliti kepada ketua Prodi. Ketua 

Prodi akan menentukan pembimbing skripsi paling lambat 1 minggu 

setelah mahasiswa mengajukan judul. Berikutnya Dekan akan 

menetapkan nama pembimbing setelah 1 minggu sejak ketua Prodi 

menentukan pembimbing skripsi. Proposal penelitian skripsi wajib 

diseminarkan.  Mahasiswa  yang diperbolehkan  mengajukan  

proposal  penelitian skripsi bila telah memenuhi ketentuan: 

1. Menyelesaikan minimal 137 sks 
 

2. IPK minimal 2.75 
 

3. Nilai minimal D (maksimal 10 %) 
 

4. Telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh 
fakultas 

 

5. Telah memprogram skripsi dalam KRS 
 

 
 

2.2 Pengajuan Penyusunan Skripsi 
 

Mahasiswa yang mengajukan penyusunan skripsi wajib 

mengisi formulir pendaftaran skripsi bersama dengan jadwal 

pengambilan KRS disub bagian pengajaran. Mahasiswa akan 

mendapatkan kartu bimbingan skripsi yang harus diisi oleh mahasiswa 

setiap melakukan bimbingan. 

Mahasiswa harus mengumpulkan naskah proposal skripsi 

sebanyak satu eksemplar dijilid dengan cover warna kuning untuk 

diserahkan kepada ketua Program Studi. 
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BAB III 

ETIKA PENULISAN SKRIPSI 
 

 
 

Skripsi sebagai suatu karya tulis ilmiah harus mengikuti 

pedoman- pedoman teknis penulisan karya ilmiah yang berlaku. Selain 

itu, penyusun skripsi harus memahami etika dalam penulisan karya 

ilmiah diluar pedoman penyusunan karya ilmiah. Kode etik yang harus 

dipenuhi antara lain kaidah penelitian replikasi, tidak memanipulasi data 

dan plagiarisme (plagiasi). 

2.1. Etika Umum Dalam Mengerjakan Tugas Akhir (Skripsi) 

Dalam pengerjaan skripsi, mahasiswa diwajibkan untuk menaati etika- 

etika pengerjaan dan proses pembimbingan, sebagai berikut: 

A. Etika Umum dalam Pengerjaan Skripsi 
 

1.  Mahasiswa wajib menguasai materi yang ditampilkan dalam draft 

skripsi yang dikerjakan baik dari sisi latar belakang penelitian, proses 

pengerjaan, metode penelitian dan teori serta hasil penelitian yang 

dikembangkan sebagai topik penelitian. 

2.  Mahasiswa  diwajibkan  untuk  memahami  proses  penelitian 

secara komprehensif dan mengikuti prosedur serta kaidah penelitian 

ilmiah dengan baik. 

B. Etika   Umum   dalam   Proses   Pembimbingan   dengan   Dosen 
 

Pembimbing 
 

1.  Mahasiswa wajib menemui dosen pembimbing secara rutin. 
 

2. Mahasiswa  wajib  menyiapkan  dan  melengkapi  administrasi 

pembimbingan (kartu bimbingan, surat pernyataan dosen pembimbing 

dan lain-lain). 

3.  Mahasiswa wajib menggunakan pakaian dan bahasa komunikasi yang 

pantas saat melakukan pembimbingan. 
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2.2.  Etika dalam Memunculkan Ide Penelitian 
 

Penelitian replikasi merupakan penelitian yang mengacu seluruh 

atau sebagian dari penelitian terdahulu (sebelumnya). Metode replikasi 

adalah metode yang umum digunakan peneliti untuk membangun ide 

penelitian dan menguji kembali penelitian yang telah dilakukan pada 

suatu teori. Meskipun diperbolehkan, penelitian replikasi harus 

memenuhi beberapa kaidah, yaitu 1) peneliti diperbolehkan untuk 

menguji model/teori yang sama, tetapi diuji pada obyek dan fenomena 

yang berbeda, dan 2) peneliti diperbolehkan untuk menguji model/teori 

yang sama dengan menambahkan variabel kekinian yang unik. 

2.3.     Etika Pengambilan Data 
 

Data merupakan  sesuatu  yang digunakan untuk menganalisis 

variabel- variabel dalam penelitian. Data dapat diambil dari sumber 

primer (langsung dari responden) atau dari sumber sekunder (misal data 

yang diunduh dari internet). Syarat data yang dapat digunakan dalam 

analisis penelitian adalah data yang akurat dan relevan dengan tujuan 

penelitian. Sehingga, data yang dimasukkan dalam laporan penelitian 

(skripsi) adalah data yang sebenar- benarnya dan tidak diperbolehkan 

untuk dimanipulasi hanya untuk mencapai tujuan penelitian. Tujuan 

penelitian harus dicapai dengan cara yang benar dan pengambilan data 

yang sesuai etika. Terminologi dari manipulasi data adalah : 

1) mengganti sebagian atau seluruh data yang didapat. Misal, mengganti 

skor likert yang ada di kuesioner dan pengujian alat analisis, dan 

2) mendapatkan data dengan cara yang curang dan melakukan 

intervensi dalam pengisian kuesioner. 

2.4. Etika dalam Penulisan 
 

Plagiasi merupakan kejahatan ilmiah yang umum dilakukan oleh 

beberapa peneliti. Plagiasi adalah tindakan menyadur sebagian atau 

seluruh teks/tulisan dari karya ilmiah lain. Tindakan seperti ini tidak 
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diperbolehkan dalam penyusunan karya tulis ilmiah mahasiswa. 

Terminologi plagiasi adalah : 

1)   menyalin atau mengganti tulisan orang lain dengan nama penyusun 

skripsi, 

2) tidak menyalin 8 (delapan) baris atau lebih karya tulis ilmiah lain 

dengan kalimat yang sama, dan 

3) mengutip pendapat orang lain tanpa mencantumkan kutipan 

citation). 
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BAB IV 
 

FORMAT PENULISAN SKRIPSI 
 

 
 

Bahasa yang digunakan untuk semua naskah skripsi adalah bahasa 

Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan 

(EYD). Mahasiswa diperbolehkan menuliskan skripsi dalam bahasa inggris. 

Bila menggunakan istilah atau kata asing yang belum ada istilah atau kata 

yang tepat dalam bahasa Indonesia, maka untuk penulisannya 

memperhatikan tatacara penulisan bahasa asing. 

3.1.  Format Umum Penulisan Draft Skripsi 
 

Dalam pengerjaan draft skrips, terdapat kaidah-kaidah penulisan karya 

ilmiah yang harus dipenuhi. Kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Spasi adalah 2 (dua) spasi. Spasi pada kutipan dan tabel boleh berbeda 

menyesuaikan dengan ruang yang tersedia dalam halaman tersebut. 

2. Jarak tepi untuk semua bagian dalam skripsi adalah sebagai 

berikut: 

a. 4 cm atau 1,6 inchi dari tepi kiri 
 

b. 3 cm atau 1,2 inch dari tepi kanan c. 4 cm 

atau 1,2 inchi dari tepi atas 

d. 3 cm atau 1,6 inch dari tepi bawah 
 

3. Font 12 dengan menggunakan Times New Roman. 
 

4. Jenis kertas yang digunakan untuk materi atau naskah skripsi yaitu jenis 

A4 ukuran 21 cm x 29,7 cm atau 8,27 inchx 11,64 inch dengan berat 

kertas 80 gram. Warna kertas adalah putih 

5. Nomor  halaman  untuk  bagian  awal  Skripsi  (sebelum  bab pendahuluan 

diberi nomor urut dengan menggunakan huruf romawi kecil (i, ii, iii, iv dan 

seterusnya), yang ditulis pada bagian 
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bawah tengah dengan jarak 4 (empat) spasi dibawah teks. 
 

6. Bagian inti skripsi yang dimulai dari bab 1 sampai dengan lampiran 

diberi no urut dengan angka arab (1, 2, 3, 4 dan seterusnya). 

7. Nomor halaman diletakkan di pojok kanan atas di halaman konten, 

sedangkan halaman bab diletakkan di bawah tengah. 

8. Judul  gambar  diletakkan  di  bagian  bawah  gambar  dan dilengkapi 

dengan sumber gambar. (contoh Hal 19) 

9. Judul tabel diletakkan di bagian atas tabel, dan dilengkapi dengan 

sumber data tabel dibagian bawah (dengan format: “sumber: data 

primer/sekunder, tahun”). (contoh Hal 17) 

10. Tidak diperkenankan menggunakan dot, simbol, dan penunjuk 
 

lain dalam poin penjelasan. Hanya diperkenankan menggunakan angka 

dan huruf sebagai penunjuk poin. (Misal. a. … b. …. dan seterusnya). 

11. Wajib menggunakan redaksi standar penulisan karya ilmiah, dan tidak 

diperkenankan menggunakan redaksi bahasa populer. 

12. Penulisan Daftar Pustaka harus sinkron antara yang dikutip di dalam isi 

skripsi dengan yang tercatat di dalam Daftar Pustaka. 

13. Kata bahasa asing dan istilah penting harus dicetak miring. 
 

14. Sub bab harus diberi nomor yang urut, jelas dan tidak saling bertumpuk. 

15. Penulisan skripsi tidak menganut kutipan dengan menggunakan footnote. 

Pengutipan dilakukan sesuai dengan kaidah pengutipan pada karya ilmiah. 

16.  Jumlah halaman. 
 

Dalam penyusunan skripsi, minimum halaman yang digunakan dalam Bab 

Inti (Bab 1 – Bab 5) adalah 70 halaman. 
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3.2.  Halaman Sampul  (ada di lampiran) 
 

Sampul skripsi berwarna kuning, tulisan menggunakan warna hitam dan 

sampul skripsi menggunakan karton (hard cover). Tulisan yang ada dalam 

halaman sampul adalah: 

1. Judul Skripsi 
 

2. Tujuan Skripsi 
 

3. Nama dan Nomor Induk Peneliti/Penulis 
 

4. Lambang Fakultas Ekonomi  Universitas Kadiri 
 

5. Nama Program Studi/Jurusan 
 

6. Nama Fakultas 
 

7. Nama Universitas 
 

8. Nama Kota Tempat Universitas 
 

9. Tahun Penyusunan Skripsi 
 

Pengaturan tulisan pada halaman sampul adalah rata tengah (centered). 

Halaman sampul terdiri dari 1 (satu) halaman. Contoh penulisan halaman 

sampul ada di lampiran buku (lampiran 1). 

3.3.  Halaman Judul 
 

Halaman judul merupakan duplikat dari halaman sampul. Namun, 

halaman judul dicetak pada kertas HVS putih. Halaman judul hanya terdiri 

dari 1 (satu) halaman. 

3.4.  Halaman Pengesahan  (ada di lampiran) 
 

Halaman pengesahan mencantumkan Judul Skripsi, Nama dan Nomor   

Induk   Mahasiswa,   Fakultas,   Program   Studi   kata-kata pengesahan atau 

persetujuan, Nama, NIP/NIK dan Tanda Tangan Dosen Pembimbing, Penguji 

dan Ketua Program Studi. Sebagai syarat ujian komprehensif, pengesahan 

cukup dengan tanda tangan   dosen   pembimbing   dan   Ketua   Program   

Studi.  Setelah  ujian  selesai  dan  mahasiswa dinyatakan  lulus, penjilidan   

dilakukan   setelah   disetujui   dan   ditanda  tangani   oleh 
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pembimbing, penguji dan Ketua Program Studi. 
 

3.5.  Halaman Riwayat Hidup (ada di lampiran) 
 

Halaman ini diberi judul "RIWAYAT HIDUP"  yang ditulis dengan 

huruf  besar  (kapital)  dan  diletakkan  di  tengah  atas  kertas (centered). Isi 

dari halaman riwayat hidup adalah data pribadi penyusun/penulis,  yaitu  

Nama, Tempat  dan  Tanggal  Lahir,  Alamat Rumah (asal), Riwayat 

Pendidikan, Riwayat atau Pengalaman Organisasi (bila ada), Riwayat atau 

Pengalaman Pekerjaan (bila ada) dan Prestasi Akademik dan non Akademik 

yang telah dicapai. 

3.6. Halaman Kata Pengantar 
 

Halaman ini diberi judul "KATA PENGANTAR" yang ditulis dengan 

huruf besar (kapital) dan diletakkan di tengah atas kertas (centered). Dalam 

Kata Pengantar tidak ada penjelasan yang bersifat ilmiah. Isinya lebih 

diarahkan pada uraian singkat mengenai tujuan penulisan skripsi dan ucapan 

terima kasih. 

3.7.  Halaman Abstrak (Bahasa Indonesia)  (ada di Lampiran) 
 

Abstrak memuat ringkasan dan ide-ide pokok yang membuat pembaca 

tertarik untuk membaca. Abstrak yang baik adalah abstrak yang bisa 

menjelaskan keseluruhan isi teks skripsi yang berisi Tujuan penelitian, 

desain/metode/obyek penelitian, hasil dan pembahasan dan implikasi dengan 

uraian yang singkat dan jelas. Abstrak disusun dalam 1 (satu) paragraf 

yang terdiri 150-200 kata dengan jarak 1 (satu) spasi. Selain itu, dalam 

abstrak juga harus dicantumkan kata kunci (keywords) yang diletakkan di 

bawah paragraf abstrak sebanyak 

3-5 kata yang sangat khusus dan sering dipakai dalam artikel. 
 

Kata kunci dapat pula diambilkan dari judul, abstrak, tubuh teks, serta tesaurus 

disiplin ilmu terkait. Halaman abstrak yang pertama ditulis dengan Bahasa 

Indonesia yang baku. 
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3.8.  Halaman Abstract (Bahasa Inggris) 
 

Abstrak memuat ringkasan dan ide-ide pokok yang membuat pembaca 

tertarik untuk membaca. Abstrak yang baik adalah abstrak yang bisa 

menjelaskan keseluruhan isi teks skripsi yang berisi teori, tujuan penelitian, 

metode, hasil dan pembahasan dan implikasi dengan uraian yang singkat dan 

jelas. Abstrak disusun dalam 1 (satu) paragraf yang terdiri 150-200 halaman 

dengan jarak 1 (satu) spasi. Selain itu, dalam abstrak  juga harus dicantumkan 

kata kunci (keywords) yang diletakkan di bawah paragraf abstrak sebanyak 

3-5 kata yang sangat khusus dan sering dipakai dalam artikel. Kata kunci dapat 

pula diambilkan dari judul, abstrak, tubuh teks, serta tesaurus disiplin ilmu 

terkait. Halaman abstrak kedua ditulis dengan menggunakan Bahasa Inggris 

mengikuti pedoman academic writing yang berlaku. 

3.9.  Halaman Daftar Isi 
 

Halaman ini diberi judul "DAFTAR ISI" yang ditulis dengan huruf 

besar (kapital) dan diletakkan di tengah atas kertas (centered). Setiap tulisan 

yang ada  di  halaman  ini  tidak  diakhiri  dengan  titik. Halaman yang 

dimasukkan dalam daftar isi adalah halaman Kata Pengantar sampai 

Lampiran-Lampiran di akhir skripsi. Tulisan Bab, Nomor Bab dan Judul Bab 

ditulis dengan huruf besar. Sub bab dan seterusnya ditulis dengan huruf kecil 

dan huruf besar (kapital) di awal kalimat. Nomor bab menggunakan angka 

romawi (I, II, II dan seterusnya) dan nomor sub bab ditulis dengan angka 

numerik (1, 2, 3, dan seterusnya), yang diawali angka dari nomor bab yang 

terkait. Jarak penulisan antar bab adalah 2 spasi (dua ketukan spasi 1). Daftar 

isi menggunakan spasi 1 (satu), berbeda dengan isi skripsi yang menggunakan 

spasi 2 (dua) 

3.10. Halaman Daftar Tabel 
 

Halaman  ini  diberi  judul  "DAFTAR  TABEL"  yang  ditulis 
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dengan huruf besar (kapital) dan diletakkan di tengah atas kertas (centered). 

Daftar tabel memuat nomor tabel, judul tabel dan nomor halaman dimana 

tabel dicantumkan dalam teks skripsi. Nomor tabel terdiri dari dua angka dan 

penulisan angka pertama dan kedua diberi titik. Misal, Tabel 3.9 adalah tabel 

yang berada di Bab 3 dan mempunyai nomor urut ke 9 dalam bab tersebut. 

Angka kedua dalam nomor tabel dimulai dari angka satu untuk setiap bab. 

Untuk tabel diluar bab (misal dalam lampiran), judul tabel dituliskan diatas 

tabel dan hanya dituliskan angka urutan tabel dari daftar lampiran. Misal, tabel 

dengan judul tabel output SPSS, maka cukup dituliskan Tabel 1. Output SPSS. 

3.11. Halaman Daftar Gambar 
 

Halaman ini diberi judul "DAFTAR GAMBAR" yang ditulis dengan 

huruf besar (kapital) dan diletakkan di tengah atas kertas (centered). Daftar 

gambar memuat nomor gambar, judul gambar dan nomor halaman dimana 

gambar itu diletakkan. Cara pemberian nomor gambar dan penulisan dalam 

halaman daftar gambar mengikuti aturan yang sama seperti pada halaman 

daftar tabel. 

3.12. Halaman Daftar Lampiran (bila ada) 
 

Halaman ini diberi judul "DAFTAR LAMPIRAN" yang ditulis dengan 

huruf besar (kapital) dan diletakkan di tengah atas kertas (centered). Daftar 

lampiran memuat nomor lampiran, judul lampiran dan nomor halaman dimana 

lampiran itu diletakkan. Cara pemberian nomor lampiran dan penulisan dalam 

halaman daftar lampiran mengikuti aturan  yang sama seperti pada halaman 

daftar tabel dan gambar. 

3.12  Plagiasi 
 

Maksimal 30 % meliputi cover, abstrak, Bab I dan daftar pustaka 
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3.13 Bagian inti skripsi memuat hal sebagai berikut:  

BAB I  PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang 
 

1.2    Rumusan Masalah 
 

1.3    Pembatasan Masalah 
 

1.4    Tujuan  dan Manfaat Penelitian 

1.4.1    Tujuan Penelitian 
 

1.4.2    Manfaat Penelitian 
 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1    Penelitian Terdahulu 
 

2.2    Landasan Teori 
 

2.3    Kerangka Berpikir 
 

2.4    Hipotesis 
 

BAB III  METODE PENELITIAN 
 

3.1    Jenis Penelitian 
 

3.2    Lokasi dan Periode Penelitian 
 

3.3    Populasi dan Sampel 
 

3.3.1    Populasi 
 

3.3.2    Teknik Penentuan Besarnya Sampel 
 

3.3.3    Teknik Sampling 
 

3.4    Sumber Data 
 

3.5    Metode pengumpulan data 
 

3.6    Definisi Operasional Variabel 
 

3.7    Metode Analisis Data 
 

3.8    Uji Hipotesis 
 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 
 

4.2 Deskripsi Karakteristik Responden 
 

4.3 Diskripsi Jawaban Responden 
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4.4 Analisa Data 
 

4.5 Pengujian Hipotesis 
 

4.6. Pembahasan 
 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 
 

5.2 Saran 
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BAB IV 
 

BAGIAN POKOK SKRIPSI 
 

Bagian pokok skripsi adalah bagian inti dari skripsi yang merupakan 

hasil karya tulis ilmiah yang dihasilkan mahasiswa. Bagian pokok skripsi, 

secara umum terdiri dari beberapa bab. Jumlah bab dan isi masing-masing sub 

bab dapat disesuaikan dengan penambahan untuk menjawab rumusan masalah 

penelitian. Masalah yang diangkat untuk skripsi dalam bidang ekonomi, 

manajemen dan akuntasi dapat bersumber dari penerapan suatu aspek teori 

atau dari kebutuhan dalam proses pengambilan keputusan praktis. 

 

Bagian pokok skripsi memuat lima komponen, yaitu pendahuluan, 

kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta 

kesimpulan dan saran. Oleh karena itu, bila setiap komponen tersebut dibahas 

dalam bab tersendiri, maka skripsi akan terdiri dari dari lima bab  yaitu  Bab  

I Pendahuluan, Bab  II Kajian Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV 

Hasil Penelitian dan Pembahasan, serta V Bab Kesimpulan dan Saran. 

Beberapa pokok pikiran yang ada di setiap bab tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut: 

1.1. Latar Belakang 
 

Sub bab latar belakang harus memuat fenomena yang akan diteliti baik 

bersumber dari hasil observasi, kajian literatur, maupun hasil-hasil penelitian 

terdahulu. Pada sub bab ini, peneliti harus menjelaskan alasan mengapa 

memilih variabel tertentu (bukan variabel lain) menjadi penting untuk diteliti 

dan mengapa memilih objek lokasi penelitian (apa keunikan, hal-hal yang 

membuat objek menarik untuk diteliti). Latar 



19  

belakang juga  harus  memuat  data  atau  fakta  yang  relevan  dengan masalah 

penelitian. Data atau fakta yang disertakan harus dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya, relevan, sesuai waktunya (up to date), 

dan lengkap dalam mendukung alasan pemilihan judul. 

1.2. Rumusan Masalah 
 

Merupakan penyederhanaan masalah yang rumit dan kompleks 

dirumuskan menjadi masalah yang dapat diteliti (research problems) atau 

merumuskan kaitan antara kesenjangan pengetahuan ilmiah atau teknologi 

yang akan diteliti dengan kesenjangan pengetahuan ilmiah yang lebih luas 

atau menunjukkan secara tegas permasalahan  yang hendak  dicari  

pemecahannya.  Di  dalam  menyampaikan perumusan masalah harus relevan 

dengan judul dan metode penelitian yang akan digunakan. 

1.3 Batasan Masalah 
 

Pembatasan masalah merupakan usaha untuk menentukan batasan – 

batasan dari masalah riset yang nantinya akan berguna untuk 

mengidentifikasikan faktor–faktor mana saja yang dimasukkan ke dalam 

lingkup masalah penelitian dan mana yang tidak. Dengan demikian 

pembatasan masalah akan membuat masalah penelitian menjadi fokus dan 

jelas, sehingga rumusan masalah dapat dibuat dengan jelas pula 

1.4. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 
 

1.4.1 Tujuan Penelitian 
 

Menyebutkan secara jelas dan tegas tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian (penelitian). Dalam beberapa hal tujuan penelitian juga tersirat 

dalam judul skripsi. Jumlah pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah 

harus sama dengan tujuan penelitian sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan 

penelitian harus sinkron dengan rumusan masalah. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Mengindikasikan kemungkinan pemanfaatan, penerapan, atau sumbangan 

hasil penelitian terhadap berbagai pihak yang membutuhkan hasil penelitian 

pada skripsi tersebut, misalnya manfaat penelitian bagi peneliti, bagi instansi 

terkait, bagi objek lokasi penelitian, bagi mahasiswa atau peneliti selanjutnya 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 

Pada bab kajian pustaka dikemukakan beberapa sub bagian mulai dari 

penelitian terdahulu, teori-teori yang terkait, kerangka pikir penelitian, dan 

konsep hipotesis penelitian. 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 
 

Tujuan penelitian penelitian terdahulu pada skripsi adalah untuk 

membantu mahasiswa dalam memahami variabel-variabel yang akan diteliti, 

karakteristik objek penelitian, alat analisa, maupun hasil penelitian terdahulu. 

Pada bagian ini dicantumkan beberapa rujukan penelitian yang relevan dengan 

judul penelitian yang dipilih oleh mahasiswa. Penelitian terdahulu harus sesuai 

dengan judul, tema, atau topik skripsi yang diajukan.  

Jumlah penelitian terdahulu yang digunakan minimal 6 artikel jurnal 

dan maksimal 5 tahun kebelakang untuk artikel jurnal nasional dan maksimal 

10 tahun kebelakang untuk buku. Untuk lebih memperjelas bagian ini, bentuk 

penelitian penelitian terdahulu dapat dibuat dalam bentuk tabel ataupun 

paragraf singkat untuk setiap judulnya. Berikut contoh bentuk penelitian 

penelitian terdahulu yang disusun dalam bentuk tabel: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 
No Nama   Peneliti 

dan Tahun 

Penelitian 

Judul 
Peneli 

tian 

Variabel 
Yang 

Diteliti 

Alat        H 
Analisis 

Hasil 
Penelitian 

Link 

Sumber 

Artikel 

1 ..... ....... ......... ....... ...... …… 

2 ..... ....... ......... ....... ...... …… 

3 ..... ....... ......... ....... ...... …… 

4 ..... ....... ......... ....... ...... …… 

5 ..... ....... ......... ....... ...... …… 

Sumber: Nama Peneliti (Tahun) 

 
2.2. Landasan Teori 
 

Dalam  bagian ini  termuat  kajian  teori  atau unsur-unsur teori (konsep, 

proposisi dan sebagainya) yang relevan dengan permasalahan dan tujuan 

penelitian secara sistematis dan analitik. Artinya, bab ini tidaklah sekedar 

berisi kutipan atau pencantuman teori-teori, konsep, proposisi dan paradigma 



21  

secara runtut berjajar yang diambil dari berbagai  sumber  (tidak  sekedar  copy  

and  paste).  Bagian ini harus merupakan hasil rumusan dan proses 

persandingan, perbandingan dan dialog antar teori, konsep, proposisi, 

paradigma yang ada (mulai dari yang klasik sampai yang mutakhir) yang 

kemudian peneliti menarik benang merahnya dengan bermuara pada 

penguraian kerangka konsep atau kerangka pikir yang mengarah ke hipotesis 

(jika penelitian mengarah pada pengujian hipotesis). Sumber kajian pustaka 

berasal dari kutipan buku teks, jurnal ilmiah serta sumber-sumber lain yang 

relevan. Mahasiswa disarankan untuk menggunakan sumber kajian pustaka 

paling tidak yang dipublikasikan/dicetak/diterbitkan dalam kurun waktu lima 

tahun terakhir. Dari uraian yang ada di kajian pustaka ini diharapkan bisa 

memberikan landasan ilmiah tentang perumusan metode serta arah penelitian. 

Sebagai catatan, bagian ini tidak terbatas teori yang akan digunakan pada 

skripsi. Berikut contoh sederhana urutan teori yang dicantumkan pada bagian 

ini: 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1   Manajemen Pemasaran 
 

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

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

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

2.2.2 Promotion Mix 
 

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

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

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

2.2.2.1 Advertising 
 

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

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

2.2.2.2 Personal Selling  

....................................................................................................……………

…………………………………………………… 
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2.3. Kerangka Berpikir 
 

Kerangka pikir penelitian merupakan keterkaitan antara fenomena, teori, 

penelitian terdahulu, variabel yang diteliti, alat analisa, hasil penelitian, 

kesimpulan, dan saran. Bagi penelitian kualitatif model kerangka berpikir 

menyesuaikan dengan tipe penelitiannya. Berikut contohnya 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Yazia (2018), Suti Wulandari (2016), Hamidah (2015), Rini Nugraheni 

(2017), Lulus Prapti (2015). 

 

Keterangan: 

 

 

 

 

 

 

2.4. Hipotesis 
 

Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan sementara (berdasarkan hasil 

penelitian serta teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya) atas 

pertanyaan dalam masalah penelitian melalui pengujian data empiris yang 

dihasilkan dari hasil penelitian ini. Namun, bagian hipotesis ini tidak harus 

ada, jika tujuan penelitian tidak mengarah ke pengujian hipotesis. Apabila ada, 

maka pada bagian ini memuat model hipotesis yang diajukan dan penjelasan 

dari model hipotesis tersebut. 

Motivasi (X1) 

Lingkungan 

Kerja (X2) 

Konflik kerja  

(X3) 

Kinerja 

Karyawan (Y) 

                     : Pengaruh antar variabel / pengaruh secara parsial 

 

                     : Pengaruh X1, X2, X3 secara simultan terhadap Y 
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BAB III METODE PENELITIAN 
 

Metode penelitian pada dasarnya menjelaskan cara melaksanakan 

penelitian yang dilakukan peneliti untuk memperoleh jawaban yang sesuai 

dengan permasalahan atau tujuan penelitian. Pada bab metode penelitian juga 

harus mencantumkan sumber kutipan. Oleh karena itu, mahasiswa yang 

menempuh skripsi wajib untuk melakukan telah teori (atau metode penelitian) 

pada buku dan artikel jurnal yang bereputasi untuk mendapatkan metode 

penelitian yang paling sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian (rumusan 

masalah penelitian) 

Hal-hal yang dicakup dalam bab ini meliputi : 
 

3.1. Jenis Penelitian 
 

Pada bagian ini dijelaskan tentang jenis penelitian berdasar tujuan 

penelitian, misalnya: jenis penelitian descriptive research, exploratory 

research, explanatory research, atau lainnya. Informasi mengenai jenis 

penelitian dapat diambil dari penelitian terdahulu, maupun buku dan referensi 

jurnal yang bereputasi. 

3.2. Lokasi dan Periode Penelitian 
 

Lokasi penelitian menunjukkan tempat dilakukannya suatu penelitian. 

Misalnya di Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, instansi pemerintah, 

perusahaan, kota, atau wilayah geografis tertentu. Periode penelitian 

merupakan jangka waktu penelitian dilakukan. Untuk data time series sesuai 

dengan waktu pengamatan,  misalnya lima tahun. Untuk data cross section 

sesuai dengan jangka waktu pengambilan data. Untuk data pulled (time series 

dan cross section), periode penelitian merupakan kombinasi dari kedua 

periode penelitian tersebut. 

3.3. Populasi dan Sampel 
 

Pada bagian ini terdiri dari tiga sub bagian yaitu populasi, penentuan 

besar sampel, dan teknik sampling. Untuk penelitian kualitatif dan deskriptif, 

bagian populasi dan sampel dapat diabaikan. 
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3.3.1 Populasi 
 

Populasi adalah sekelompok orang, benda, atau hal yang menjadi sumber 

pengambilan sampel; suatu kumpulan yang memenuhi syarat tertentu yang 

berkaitan dengan masalah penelitian. 

3.3.1. Teknik Penentuan Besar Sampel 
 

Sub bab ini menjelaskan tata cara penentuan besar sampel dari populasi. 

Peneliti harus menjelaskan cara perhitungan penentuan angka sampelnya. 

3.3.2. Teknik Sampling 
 

Teknik sampling merupakan cara peneliti mengambil responden (sebagai 

sampel penelitian) dari total populasi yang ada. Peneliti harus menjelaskan 

teknik sampling yang digunakan pada penelitian tersebut misal menggunkanan 

rumus Slovin (contoh ada di lampiran) 

3.4. Sumber Data 
 

Pada bagian ini dijelaskan sumber  data  yang digunakan dalam 

penelitian. Sumber data dapat dibedakan menjadi sumber data primer dan 

sumber data sekunder. 

1.Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek 

penelitian. 

2.Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

objek penelitian atau dari sumber lain. 

 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Teknik Pengumpulan data 
 

Metode pengumpulan data merupkan prosedur sistematik dan standar 

untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode pengumpulan data harus 

sesuai atau berhubungan dengan masalah serta tujuan penelitian. Pada bagian 

ini, dikemukakan teknik pengumpulan data serta instrumen yang digunakan. 

Teknik yang digunakan misalnya dengan wawancara, observasi dan 

dokumentasi.  Instrumen  pengumpulan  data  yang  dapat  digunakan antara 

lain: kuesioner, alat perekam/ recorder, kamera, dokumen. 
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3.5.2 Uji Instrumen Penelitian Validitas dan Reliabilitas Data 
 

Menurut Ferdinand (2014:217) suatu kata “valid” memiliki artian 

makna sinonim dengan kata “good”. Validity memiliki penjelasan sebagai “to 

measure what be masured”. 

Berikut merupakan cara untuk menguji validitas : 
 

(1) Jika nilai r hitung > nilai koefisien (0,30), maka dapat dinyatakan 

indikator valid.Jika nilai r hitung < nilai koefisien (0,30), maka dapat 

dinyatakan indikator tersebut tidak valid (Sugiyono, 2011:121). 

Menurut Ferdinand (2014:218) reabilitas merupakan sebuah scale 

atau instrumen suatu pengukuran data dan apabila data yang dihasilkan 

benar disebut reliable atau terpercaya, apabila hal tersebut secara 

konsisten menghasilkan hasil yang sama setiap kali dilakukan 

pengukuran. 

Pengujian realibilitas dapat dilaksanakan dengan memakai uji 
 

Alpha Cronbach dengan kriteria hasil pengujian yaitu: 
 

(1) Apabila nilai Alpha Cronbach > 0,6 maka dapat dimaksud bahwa 

variabel penelitian reliabel. 

(2) Apabila nilai Alpha Cronbach < 0,6 maka dapat dimaksud bahwa 

variabel penelitian tidak reliabel (Ghozali, 2012:81). 

3.6 Definisi Operasional Variabel Penelitian 
 

Pada bagian ini diuraikan pengertian variabel, indikator, item, 

pengukuran, dan sumber referensi yang digunakan.Variabel adalah sesuatu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dicari, dipelajari,   dianalisis   sehingga   

diperoleh   informasi   untuk   ditarik kesimpulannya. Variabel ini digunakan 

untuk memperoleh pemahaman terhadap   masalah   yang   sedang   diteliti   

secara   benar.   Dengan menggunakan variabel-variabel tertentu, peneliti 

menguji benar atau tidaknya asumsi dan rumusan masalah yang sebelumnya 

sudah dibuat. Indikator adalah sesuatu yang dapat menjadi petunjuk atau 

keterangan yang dapat membantu kita dalam mengukur perubahan-perubahan 

yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan  
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variabel   penelitian.   Item   merupakan   poin   turunan   yang   dapat 

menjelaskan indikator secara eksplisit. 

Contoh: 
 

- Variabel Loyalitas, memiliki indikator diantaranya: pembelian berulang 

(repurchase buying), dan word of mouth (getok tular). Adapun item penelitian 

dari indikator pembelian berulang adalah mau membeli lagi produk/ jasa, 

memiliki produk lebih dari satu dengan merk yang sama. 

3.7. Metode Analisis Data 
 

Pada prinsipnya, analisis data tergantung dari jenis penelitian yang dipilih dan 

tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Umumnya analisis data dibedakan 

antara: analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Jika penelitian menggunakan 

alat analisis statitik, maka pada bagian ini harus dikemukakan alat yang 

digunakan serta bagaimana alat analisis itu digunakan, serta asumsi- asumsi 

dasar yang menyertainya. Alat analisis statistik yang lazim digunakan, 

misalnya statistik deskriptif, analisis korelasi, analisis faktor, analisis regresi, 

ANOVA, atau analisis diskriminan. Jika jenis penelitian merupakan penelitian 

kualitatif, maka metode analisis data disesuaikan dengan jenis penelitian 

tersebut, misalnya fenomenologi. 

3.8. Uji Hipotesis 
 

Bagian   ini   disesuaikan   dengan   ada/tidaknya   hipotesis   yang diajukan 

dalam penelitian. Apabila peneliti tidak mengajukan hipotesis maka sub bab 

ini dapat dihilangkan. Sebaliknya jika peneliti mengajukan hipotesis maka sub 

bab ini harus ada. Peneliti harus menjelaskan secara detil tata cara melakukan 

pengujian hipotesis yang diajukan menggunakan alat statistik yang ada. 

  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

Bab ini memuat gambaran umum objek penelitian, deskripsi 

karakteristik responden,  deskripsi jawaban responden, analisis data, 

pengujian hipotesis, pembahasan, dan implikasi hasil penelitian. Berikut 

sistematika pada bab ini 

: 



29  

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 
 

Pada bagian ini peneliti mendeskripsikan secara lengkap objek 

penelitiannya. Isi bagian ini dapat dimulai dari sejarah perusahaan/objek 

penelitian, logo, visi, misi, struktur organisasi, produk yang ditawarkan, 

prestasi yang diraih, kondisi bisnis, layout, dan sebagainya disesuaikan 

dengan tingkat kepentingan dan keterkaitan dengan penelitian. 
 

4.2. Deskripsi Karakteristik Responden 
 

Deskripsi karakteristik responden merupakan penjelasan tentang 

gambaran umum responden berdasarkan faktor demografi yang disesuaikan 

dengan item pertanyaan tentang identitas responden pada kuesioner penelitian. 

Umumnya memuat keterangan tentang persentase gender, usia, jenis pekerjaan, 

pendapatan/penghasilan, dan tingkat pendidikan yang ditampilkan pada 

bentuk tabel dan penjelasan singkat dari tabel tersebut. Untuk beberapa 

penelitian tertentu yang tidak melibatkan responden individu maka peneliti 

dapat menyesuaikan sub bab ini. 

4.3. Deskripsi Jawaban Responden 
 

Pada sub bab ini berisi tentang hasil sebaran jawaban responden terkait 

dengan item-item pertanyaan dari variabel- variabel yang diteliti. Hasil sebaran 

jawaban responden ditampilkan pada tabel dan memuat penjelasan dari tabel 

tersebut. Untuk beberapa penelitian yang tidak menggunakan kuesioner dalam 

pengumpulan datanya maka dapat menyesuaikan sub bab ini. 

4.4. Analisis Data 
 

Untuk penelitian bersifat kuantitatif, sub bab analisis data berisi tentang uji 

instrumen penelitian dan analisis statistik yang digunakan sesuai dengan 

rumusan masalah dan tujuan penelitian. Uji intrumen penelitian merupakan 

pengujian atas validitas dan reliabilitas dari instrumen penelitian yang 

digunakan. Peneliti harus  mencantumkan hasil uji instrumen pada tabel yang 

ringkas dari setiap variabel dan menjelaskan tabel tersebut. Analisis statistik 

merupakan langkah mengolah data yang telah dikumpulkan menggunakan 

metode statistik yang diajukan pada bab III, misal analisis regresi berganda, 
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analisis path,  analisis  cluster,  dan  sebagainya.  Untuk  penelitian  kualitatif 

dijelaskan langkah setiap tahap pengolahan data misalnya penjelasan setiap 

tahap dalam metode triangulasi. Penomoran sub bab pada bagian ini bisa 

disesuaikan. 

4.5. Pengujian Hipotesis 
 

Pada bagian ini, peneliti menjelaskan persyaratan dan tata cara bagaimana 

hipotesis ditolak atau diterima. Sub bab ini juga disesuaikan dengan penelitian 

yang bertujuan menguji hipotesis artinya untuk penelitian yang tidak 

mengajukan hipotesis, sub bab ini dapat dihilangkan. 

4.6. Pembahasan 
 

Pembahasan adalah pemberian makna lebih mendalam atas hasil penelitian. 

Uraian pembahasan merupakan penafsiran dari peneliti, apakah hasil 

penelitiannya mendukung, berlawanan dengan hasil penelitian orang lain atau 

ada keterkaitan dari hasil olah data tersebut dengan kondisi riil di lapangan. 

Dalam pembahasan perlu dikemukakan tentang alasan mengapa hal tersebut 

terjadi, karena bisa jadi temuan dalam penelitian tersebut memang benar-benar 

baru (belum pernah ditemukan sebelumnya). 

Jika penelitian bertujuan menguji hipotesis, maka dalam pembahasan 

perlu dijelaskan tentang hipotesis yang ditolak atau diterima, baik secara 

teknik statistiknya maupun kondisi yang terjadi dalam pengujian hipotesis 

tersebut. Pembahasan hasil penelitian dijelaskan untuk setiap variabel yang 

diteliti atau untuk setiap pengujian hipotesis yang dilakukan. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Bab V Kesimpulan dan Saran terdiri atas dua sub bagian yaitu sub bab 

kesimpulan dan sub bab saran. Penjelasan dari masing-masing sub bagian 

dijelaskan di bawah ini. 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan pernyataan singkat mengenai pembahasan 

hasil penelitian. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan 

pada bagian perumusan masalah. Pada bagian ini, sebaiknya dihindari 

penggunaan rumus/persamaan, simbol, maupun angka-angka statistik  
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5.2. Saran 
 

Saran adalah rekomendasi yang diberikan kepada peneliti berikutnya 

dalam rangka perbaikan penelitian. Pada bagian ini dihindari penggunaan 

rumus/persamaan, simbol, ataupun angka- angka statistik atau matematis. 
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BAB V 
 

PENULISAN DAFTAR PUSTAKA DAN KUTIPAN 
 

 
 

5.1. Penulisan Daftar Pustaka 

Penulisan daftar pustaka ditulis sesuai tata tulis menurut acuan Publication 

Manual of the American Psychological Association (2019, 7th ed.) dan disusun 

secara alfabetis dari nama akhir penulis utama. 

a) Artikel Jurnal 

Untuk menuliskan daftar pustaka yang bersumber dari artikel jurnal, 

perhatikan dan gunakan semua komponen berikut: 

Author, B. B., Author, C. C., & Author, D. D. (Year). Title of the article. 

Title of the Journal, Volume (Issue), Page rage. DOI 
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