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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Pengertian 

Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang harus disusun oleh 

mahasiswa Program Studi Sarjana Manajemen (S-1) untuk 

menyelesaikan studinya. Skripsi ini ditulis setelah mahasiswa 

melakukan penelitian ilmiah dengan pengarahan dosen pembimbing. 

Skripsi yang merupakan suatu karya ilmiah wajib ditulis dengan 

sistematika dan isi yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Penelitian ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi 

Sarjana Manajemen adalah penelitian ilmiah yang dilaksanakan oleh 

calon sarjana dalam bidang keilmuan manajemen dengan kualifikasi 

minimal sesuai dengan kualifikasi program sarjana pada pasal 3 ayat 2 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang 

Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian 

Hasil Belajar Mahasiswa, yakni menguasai dasar-dasar ilmiah dan 

keterampilan dalam menerapkan ilmu manajemen yang mutakhir untuk 

memahami, menjelaskan, merumuskan, dan menemukan cara 

penyelesaian masalah sesuai dengan wawasan keilmuan, sikap, dan 

perilaku dalam tata kehidupan bermasyarakat. 

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 

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 III 

FORMAT PENULISAN DAN BAGIAN DEPAN SKRIPSI 

 

Bagian depan skripsi merupakan bagian yang harus 

dilengkapi saat skripsi akan diuji oleh dosen penguji dan siap dijilid 

untuk diserahkan kepada pihak yang memerlukan. Bagian ini adalah 

bagian tidak terpisahkan dari sebuah laporan hasil penelitian karena 

memudahkan navigasi pembaca saat membaca dan memahami 

laporan penelitian. 

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 Sarjana Manajemen. 

Sebagai syarat ujian komprehensif, pengesahan cukup dengan tanda 

tangan dosen pembimbing dan Ketua Program Studi Sarjana 

Manajemen. 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 Sarjana Manajemen. 

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 manajemen 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 



15 

 

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. 
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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 

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. Penelitian terdahulu yang digunakan 

sebagai rujukan sebaiknya berasal dari penelitian yang terpublikasi atau 

tidak, baik secara nasional maupun internasional. 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: 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 

No Nama Peneliti 

dan Tahun 

Penelitian 

Judul 

Peneli

tian 

Variabel 

Yang 

Diteliti 

Alat 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 

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

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

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

4 ..... ....... ......... ....... ...... 

5 ..... ....... ......... ....... ...... 

   Sumber: Data Sekunder, 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 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 
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pada satu poin sub bab saja namun bisa disesuaikan dengan banyaknya 

teori yang akan digunakan pada skripsi. Berikut contoh sederhana urutan 

teori yang dicantumkan pada bagian ini: 

 
 

2.3. Kerangka Berpikir 

 Kerangka pikir penelitian merupakan keterkaitan antara fenomena, 

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

penelitian, kesimpulan, dan saran. Berikut contohnya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Manajemen Pemasaran 

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

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

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

2.2.2 Promotion Mix 

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

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

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

2.2.2.1 Advertising 

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

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

2.2.2.2 Personal Selling .................................................................................................... .. 



19 

 

Independen Variabel  Dependen Variabel  

 (Variabel Bebas)  (Variabel Terikat)  

 

 

H1 

 

 

 

 

H2 

 

 

 

 

H3 

 
Gambar 2.1 : Kerangka Berpikir 

Keterangan:  

                    : Pengaruh antar variable/ pengaruh secara parsial 

                    : Pengaruh X1 dan X2 secara secara simultan terhadap Y. 

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

(2017), Lulus Prapti (2015). 

 

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. 

 

 

 

 

Kualitas 

Pelayanan (X1) 

Persepsi Harga  

(X2) 

Kepuasan 

Pelanggan  

(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 

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). 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:239), Rumus Alpha 

digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 

atau 0, misalnya angket atau soal bentuk uraian. 

Rumus Alpha Cronbach : 

 

Keterangan: 

r11 = koefisien reliabilitas alpha 
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k = jumlah item pertanyaan 

s
2
b = jumlah varian butir 

s
2
t = jumlah varian butir  

2 s = jumlah varians total. 

Setelah diperoleh harga r hitung, selanjutnya untuk dapat dipastikan 

instrumen reliabel atau tidak, harga tersebut dikonsultasikan dengan 

harga r tabel untuk taraf kesalahan 5% maupun 1% sehingga dapat 

disimpulkan apakah instrumen tersebut reliabel dan dapat dipergunakan 

untuk penelitian 

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 

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. 
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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: 

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 



25 

 

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, analisis 

path, analisis cluster, dan sebagainya. Untuk penelitian kualitatif 
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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 
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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 atau matematis. 

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 

Program Studi Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas 

Ekonomi  Universitas Kadiri membuat ketentuan dalam penulisan 

Daftar Pustaka yang didasarkan pada gaya Harvard (Harvard Style). 

Beberapa metode penulisan Daftar Pustaka itu ditunjukkan berikut ini: 

 

Parasuraman, Zeithaml, dn Berry (1985. A Conceptual Model of 

Service      Quality and Its Complication For Future Research. The 

Journal of Marketing 

    

Supranto. 2006. Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan Untuk 

Menaikkan Pangsa Pasar. Penerbit PT. Rineka Cipta. 

 

Supranto, J. 1997. Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan Untuk 

Menaikan Pangsa Pasar. Rineka Cipta, Jakarta. 

 

Supriyanto,S. & Djohan, A. J., 2011. Metodologi Riset Bisnis dan 

Kesehatan. Banjarmasin: PT. Grafika Wangi Kalimantan. 

 

Tjiptono. Fandy. 2005. Pemasaran Jasa. Andi. Yogyakarta. 

 

Yamit, Zulian. 2002. Manajemen Kualitas Produk dan Jasa. 

Yogyakarta. Ekonisia. 

 

Zeithaml, Valerie A, Parasuraman, A, & Berry, Leonard L.1990. 

Delivering Quality Service: Balancing Customer Perception and 

Excpectation. New York: The Free Press 
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 LAMPIRAN 8: CONTOH ABSTRAK 

 

 

Pengaruh Servicescape Terhadap Revisit Intention Dengan Perceived 

Service Quality Sebagai Variabel Mediasi 
(Studi Pada Ubud Hotel and Villas) 

 
 Nama Mahasiswa : 

Email : 
Fakultas Ekonomi Universitas Kadiri   

  

Dosen Pembimbing: 
 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh servicescape dan perceived 

service quality terhadap revisit intention konsumen Ubud Hotel and Villas. Pengaruh 

yang ingin diketahui adalah pengaruh langsung maupun tidak langsung. Jenis 

penelitian ini adalah explanatory research yang menjelaskan hubungan kausal antara 

variabel- variabel melalui pengujian hipotesis. Penelitian ini menggunakan sampel 

sebanyak 110 responden. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 

sampling dengan karakteristik usia minimal 17 tahun dan pernah mengunjungi Ubud 

Hotel and Villas minimal satu kali. Alat uji yang digunakan adalah uji instrumen 

penelitian dan analisis jalur. Dari hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa 

servicescape memiliki pengaruh langsung secara signifikan terhadap revisit intention. 

Servicescape juga memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perceived service 

quality. Sedangkan perceived service quality memiliki pengaruh langsung secara 

siginifikan terhadap revisit intention. Hasil pengujian juga menujukkan bahwa 

servicescape memiliki pengaruh tidak langsung terhadap revisit intention yang 

dimediasi oleh perceived service quality. 

 

Kata kunci: servicescape, perceived service quality, revisit intention 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

LAMPIRAN 9: CONTOH MARGIN PENULISAN SKRIPSI 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Cm 

4 Cm 3 Cm 

3 Cm 



25 

 

 

 

SURAT PERNYATAAN TENTANG ORISINALITAS 

 

 

Yang bertanda tangan   ini, saya: 

Nama                             : Puspita Dewi Kusuma 

NPM                              : 17419110 

Program Study   : Manajemen 

Fakultas   : Ekonomi 

Jenjang   : Sarjana (S1) 

Menyatakan bahwa saya tidak melakukan kegiatan plagiat dalam penulisan 

skripsi saya yang berjudul: 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Apabila suatu saat nanti saya terbukti melakukan tindakan plagiat, maka saya akan 

menerima sanksi yang telah ditetapkan. 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. 

 

 

 

 

Kediri,……….................. 

 

 

Materai Rp.10000 

 

 

   

Puspita Dewi Kusuma 

     NPM. 17419110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

                          

 

 
 PENGARUH SERVICESCAPE TERHADAP REVISIT INTENTION DENGAN 

PERCEIVED SERVICE QUALITY  SEBAGAI VARIABEL MEDIASI 

(STUDI PADA UBUD HOTEL AND VILLAS) 

 

 

 

 

                               SKRIPSI 
 

                         Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam  

                                Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                                   Oleh : 

        Puspita Dewi Kusuma  

                  NPM. 17419110 

 

 

 

 

 

 

                FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS KADIRI 

K E D I R I 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 14 pt 
Line Spacing  

(1,5 lines) 

 14 pt 

 12 pt 

 12 pt 

 14 pt 

  4 x 4 cm 

Contoh Cover Skripsi 



27 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PENGESAHAN 

 

Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi 

Fakultas Ekonomi Universitas Kadiri dan diterima untuk memenuhi 

salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Manajemen 

Pada tanggal…….(pelaksanaan ujian) 

Mengesahkan 

Universitas Kadiri 

Fakultas Ekonomi 

Dekan, 

 

 

 
Dr. Nur Laely MM 

NIK:0718026001 

 

 

 

 

 Tim Penguji: 

1. Drs. Sudjiono, M.M. 

NIDN : 0711055801 : .................................. 

 

2. Dra. Kartika Yuliari, M.M. 

NIDN : 0709075103 :................................... 

 

3. Desi Kristanti SE. MM                              :.................................... 

            NIDN 070403823:  
 

Contoh Lembar Pengesahan Skripsi 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO NAMA NIDN/NUPN NIK 

1 Afif Nur Rahmadi S.E. M.M  0723118501 200809023 

2 Drs. Andi Artono, M.M. 0717045701 198508005 

3 Drs. Ariadi Santoso,M.M. 0707055702 198410018 

4 Bothy Dewandaru, S.E. M.M. 705088901 201606001 

5 Drs. Budi Heryanto, M.M. 0704055802 198502001 

6 Drs. Budi Rahayu, M.M. 0716045801 198307002 

7 Desi Kristanti, S.E. M.M 0704038203 201407004 

8 Dr. Djunaidi, SE M.M. 0701125601 198609004 

9 Endang Girahani, S.E. MM 0706095301 200609010 

9 Dr. Enni Sustiyatik, S.E M.M. 0725127202 200609014 

10 Drs. Gandung Satriyono, S.T. M.M 0717126302 200002002 

11 Dr. IGG Heru Marwanto MM 0005115902 199203001 

12 Dra. Kartika Yuliari  M.M 0709075103 198908001 

13 M. Dian Ruhamak, S.E.  M.M. 0718119001 201407003 

14 Drs, Muhammad Samsul Arifin M.Si 0717055501 198408010 

16 Nindi Vaulia Puspita, S.E. M.M 0705098702 201612001 

17 Dr. Nur Laely, SE  M.M. 0718026001 198409016 

18 Ria Lestari Pangastuti, S.E.  M.M. 0712108601 201010016 

18 Dra. Sasi Utami  M.M. 0718105801 198702001 

19 Drs. Sudjiono M.M. 0711055801 198608003 

20 Yogi Yunanto, S.Kep  M.M. 0730068802 201407001 

21 Yudiarto Perdana Putra, S.E  M.M 0704068701 201408001 

 
  

 

 

 

NAMA, NIDN DAN NIK DOSEN PEMBIMBING 

http://forlap.dikti.go.id/dosen/detail/QkQ0QzdGNTgtRDFGRS00MTQ0LUI5QjQtNEIwNzlCNEM1QjU1/0
http://forlap.dikti.go.id/dosen/detail/MThGQjFERjQtQzM1OS00RDgzLTk2MTQtOTlFODVCMTRGQjI3/0
http://forlap.dikti.go.id/dosen/detail/QzFENDA2QzAtRjA3NS00NjY3LTg5MTQtMzUwN0ZGRDhFM0Iy/0
http://forlap.dikti.go.id/dosen/detail/RTQ0RDZFNEUtMjc5MC00M0RDLTgzNzItOTQ4NDQ2REQzRTM3/0
http://forlap.dikti.go.id/dosen/detail/MDRCMzJFOEItQzlCRS00NERFLUJCRjItNzg2M0ZBNjA2RDFE/0
http://forlap.dikti.go.id/dosen/detail/NzE1RkQ4QjAtQjFBMy00MjRFLTkxNEQtRTgxMkU3RkMwMjY1/0
http://forlap.dikti.go.id/dosen/detail/ODIxM0U3RDQtQkNGMS00NzlCLUI3NDMtMkQ5Q0I3QzZEQTg5/0
http://forlap.dikti.go.id/dosen/detail/MDg1MEJBRTMtRTgyQy00MUNGLTg4OUItOTBFMUQyNDhDNDVE/0
http://forlap.dikti.go.id/dosen/detail/MDY0QjVFQ0EtRUU4QS00Q0VCLUIzRjUtNENFRkMxMjNDMjUy/0
http://forlap.dikti.go.id/dosen/detail/RjRDNjUzODEtMDg3RS00MkY3LUI1OTAtMzM1QzMwMkNBNUEz/0
http://forlap.dikti.go.id/dosen/detail/NDNEOUNCOTYtQTBBMS00MjU2LUJDRTAtMDU4RTUzMkIzRjEz/0
http://forlap.dikti.go.id/dosen/detail/NjYyQjlEM0ItRkE5RS00OUJCLTk5QzQtOURENkU0REM0MEZE/0
http://forlap.dikti.go.id/dosen/detail/NTY5RUVEQTEtNzFBRS00QjYwLTgyQUItNkMyODk5RTJBRjEx/0
http://forlap.dikti.go.id/dosen/detail/OTBFODYzMTktMTNDNy00Qzc1LTgzQTUtNjMxRTlDMEZCQTcx/0
http://forlap.dikti.go.id/dosen/detail/QTYwNjlGQ0MtMzUxOC00Qzk1LUI4NkYtODgwOTBENjIwOTk3/0
http://forlap.dikti.go.id/dosen/detail/RDg2ODU4MkYtNEE2OC00MzJELUEzRTYtQjE3Q0Y4OUEzNzNB/0
http://forlap.dikti.go.id/dosen/detail/OEI2NTlDMkItQzNFQS00Q0IwLUE3MjctODY2MEZBRDRDRUU2/0
http://forlap.dikti.go.id/dosen/detail/NTMyQTM5ODgtODQzQy00NkJBLUJCRjQtODY4RDk0N0ZFM0ZE/0
http://forlap.dikti.go.id/dosen/detail/MzM0NzRDODQtM0U2MC00RjI2LTkwMkQtQzFDNjM2RkY3M0VF/0


29 

 

 

 

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI 

 

    Nama Mahasiswa : ........................................................ 

NPM  : ........................................................  

Fakultas/Jurusan : .......................................................  

Pembimbing  : ….................................................... 

 

Judul Tugas Akhir : ................................................................................................ 

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

         

 

   

*) Dibuat untuk setiap pembimbing. 

*) Mohon diberi keterangan & paraf oleh pembimbing, jika disetujui melaksanakan ujian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Tanggal Revisi Paraf 

    



30 

 

 

 

  Contoh metode penentuan jumlah sampel 

               

      Rumus Slovin   :  

Keterangan : 

n  = jumlah Sampel 

N = jumlah Populasi 

e  = batas toleransi kesalahan (error tolerance) 

 

 

Contoh penulisan Sub bab; Sub-sub bab. 

 

       2.2 Landasan Teori 

      2.2.1  Konsep Servqual 

      2.2.1.1 Pengertian Kualitas 

          Pengertian tentang kualitas dapat berbeda makna bagi setiap orang, karena 

kualitas memiliki banyak kriteria dan sangat tergantung konteksnya. Beberapa pakar di 

bidang kualitas yang mencoba untuk mendefinisikan kualitas berdasarkan sudut 

pandangnya masing-masing. Diantaranya sebagai berikut 

(Yamit,2002:7):.................................................................................................. 

2.2.1.2 Dimensi Kualitas Pelayanan 

Melalui survey yang di lakukan oleh Parasuraman, Zeithaml dan Berry di 

tentukan suatu dimensi baku untuk mengukur kualitas sebuah layanan, di mana dimensi 

tersebut kemudian di kenal dengan nama Servqual yang terbagi dalam sepuluh dimensi 

(James Jiang, Gary Klein : 2002)............................................. 

2.2.2 Kepuasan Pelanggan 

2.2.2.1 Pengertian Pelanggan 

Secara tradisional pelanggan di artikan orang yang membeli dan menggunakan 

produk. Dalam perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelanggan adalah orang yang  

 

 

 

 


