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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Pengertian Skripsi 

          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. 

 

1.2 Tujuan Penulisan Skripsi 

Penyusunan skripsi bertujuan sebagai berikut: 

1. Menilai kemampuan mahasiswa dalam  memahami masalah sebagaimana tertera 

pada judul atau pokok bahasan yang sesuai dengan keilmuannya. 

2. Menilai ketrampilan dan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan metode 

penelitian secara sistematis dan terstruktur mulai dari merumuskan masalah, 

mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data dan menarik 

kesimpulan. 

3. Menilai kemampuan mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah. 
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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 

BAHASA DAN PENGETIKAN SKRIPSI 

 

3.1 Bahasa Skripsi 

Bahasa yang digunakan untuk semua naskah skripsi adalah bahasa 

Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). 

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. 

 

3.2 Pengetikan Skripsi 

Adapun pengetikan naskah skripsi harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

3.2.1 Jenis, ukuran kertas, dan jumlah halaman 

Jenis dan ukuran kertas diatur sebagai berikut: 

a. Sampul 

Sampul Skripsi menggunakan kertas jenis linen warna kuning yang telah 

distandarisasi oleh fakultas. Kertas penggantian bab menggunakan kertas kwarto 

warna kuning muda dengan pita pembatas warna kuning. 

b. Materi 

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. 

c. Tabel, grafik, peta dan gambar 

Untuk penyajian tabel, grafik, peta dan gambar bila diperlukan dapat 

mengunakan kertas berukuran yang berbeda, tetapi harus diatur sedemikian rupa 

sehingga skripsi tersusun rapi. 

d. Jumlah halaman. 

Dalam penyusunan skripsi, minimum halaman yang digunakan dalam Bab Inti 

(Bab 1 – Bab 5) adalah 70 halaman. 

3.2.2 Penulisan jarak Tepi, Spasi dan Paragraf 

Pengaturan untuk penulisan naskah skripsi harus memenuhi syarat berikut: 
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a. Jarak Tepi 

     Jarak tepi untuk semua bagian dalam skripsi adalah sebagai berikut: 

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

2. 3 cm atau 1,2 inch dari tepi kanan 

3. 4 cm atau 1,2 inchi dari tepi atas 

4. 3 cm atau 1,6 inch dari tepi bawah 

b. Spasi 

 Spasi yang digunakan untuk semua bagian dalam skripsi berjarak 2 spasi kecuali 

abstrak berjarak 1 spasi dan pengetikan dilakukan hanya pada satu sisi halaman 

kertas. Tabel grafik, gambaran atau peta dan judulnya, jarak spasinya 

disesuaikan dengan kebutuhan. 

c. Paragraf 

 Awal suatu paragraph (alenia baru) dimulai pada 15 kali tekan spasi dari tepi kiri 

kearah dalam. Hal yang penting adalah penulisan dilakukan secara konsisten. 

3.2.3 Jenis Huruf (Font) 

          Seluruh naskah skripsi diketik dengan menggunakan huruf tegak yang 

berukuran sama dengan menggunakan computer, kecuali untuk hal tertentu dapat 

dicetak miring, cetak tebal atau diberi garis bawah. Menggunakan huruf standar 

Times new Roman ukuran 12. (judul Bab ukuran 14/tebal + Huruf Besar; 

Subbab ukuran 12/tebal). 

3.2.4 Penomoran Halaman 

Tata cara penulisan nomor halaman mengikuti aturan sebagai berikut: 

a. 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 bawah tengah dengan jarak 4 (empat) spasi 

dibawah teks. 

b. Lembar halaman sampul dalam tetap dihitung tetapi tidak diberi nomor        

     halaman. 

c. Bagian inti skripsi yang dimulai dari bab 1 sampai dengan lampiran diberi no   

     urut dengan angka arab (1, 2, 3, 4 dan seterusnya). 

d. Nomor halaman pada halaman dengan judul bab, ditulis   dibawah tengah dengan      
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     jarak 2 cm dari tepi bawah. 

e. Semua nomor halaman selain judul bab, diketik pada sudut  kanan atas dengan   

     jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi atas. 

3.2.5 Penulisan Istilah Asing, Kutipan dan Rujukan 

            Dalam penggunaan istilah asing, kutipan, dan rujukan adalah sebagai 

berikut: 

a. Kutipan atau cuplikan ditulis sesuai dengan naskah aslinya, baik yang berbahasa   

     Indonesia maupun bahasa asing. 

b. Kutipan ditulis dengan jarak tepi kiri dan tepi kanan yang berbeda dengan teks   

     yang lain. 

c. Bila diatas 5 baris kutipan ditulis dengan jarak 1 (satu) spasi, yang diawali dan   

     diakhiri dengan tanda petik (“). 

d. Istilah atau kata asing (termasuk bahasa daerah) yang belum ada istilah atau kata   

     dalam Bahasa Indonesia dicetak miring (italic). 

3.2.6 Penulisan Tabel dan Gambar (Peta dan grafik) 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan tebel dan gambar (peta dan 

grafik), yaitu: 

a. Tabel atau gambar diberi nomor urut dengan angka (menunjukan bab tempat 

tabel) dan diikuti dengan angka Arab (menunjukan nomor urut tabel). Contoh: 

Tabel 4.1 (tabel ini berada dibab IV dan merupakan tabel ke satu) 

b. Tabel atau gambar diberi judul diatas tengah tabel dengan jarak 1 (satu) spasi. 

Jarak antara judul tabel dengan tabel 1 (satu) spasi. 

c. Bila tabel atau gambar yang disajikan diambil atau dikutip dari suatu sumber 

tertentu, maka sumber tabel ditulis dibawah tabel atau gambar dengan jarak 1 

spasi dengan huruf ukuran 10 disertai tahun sumbernya. 

d. Tabel sedapat mungkin disajikan dalam satu halaman yang sama. Apabila tabel 

lebih dari 1 halaman dan terpaksa harus diputus, maka dapat dilanjutkan 

dihalaman berikutnya namun diberi keterangan lanjutan dan diberi judul tabel, 

dan judul kolom (kepala tabel) 

e. Penulisan data dengan angka decimal menggunakan tanda    koma (,) 



6 
 

f.   Sumber data ditulis melekat dibawah tabel dengan huruf   kecil dari huruf dalam 

teks (ukuran 10). 

 

Contoh penulisan tabel: 

Tabel 4.1 :  Coefficients(a) Dependent Variable: absut 

   Sumber: Data Primer/sekunder yang diolah peneliti (2019) 

 

Contoh cara penulisan gambar : 

Gambar  : 2.1   Kerangka Berfikir 

     Kualitas Sistem   ( X1) 

            

          

         Kualitas Informasi  ( X2)                                                               Tingkat Kepuasan 

 

           Kualitas Pelayanan ( X3) 

Sumber :   Wahyudi, Astuti, Riyadi, (2015) 

 

3.2.7 Penulisan Daftar Pustaka. 

Penulisan daftar pusataka menggunakan format American Psychological 

Association (APA) style 6th edition. Disarankan menggunakan aplikasi pendukung 

seperti Mendeley atau Endnote. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

penulisan daftar pustaka, yaitu: 

a. Setiap kepustakaan ditulis dengan jarak 1(satu) spasi, dan jarak antara setiap    

     kepustakaan adalah 2 (dua) spasi. 

b. Urutan kepustakaan disusun menurut abjad. 

c. Huruf pertama dari baris pertama ditulis pada ketukan keenam 

 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 

T 
 

Sig. 

B Std. Error Beta   

1 (Co
nst
ant
)  

2 pen
del
ega
sia
n  

3 peli
bat
an  

4 perl
aku
an 

5 pen
gak
uan 

-.205 
.052 
.068 

-.032 
-.024 

.604 

.034 

.035 

.046 

.038 

 
.171 
.226 

-.079 
-.072 

-.340 
1.518 
1.931 
-.693 
-.630 

.734 

.132 

.057 

.490 

.530 
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d. Penulisan nama pengarang atau penulis, dilakukan dengan cara; untuk penulis 

pertama, nama keluarga ditulis terlebih dahulu secara lengkap sedangkan nama 

diri disingkat (ditulis dengan huruf pertamanya saja), bila nama keluarga tidak 

diketahui maka kata terakhir dari nama tersebut dianggap nama keluarga. Nama 

penulis kedua dan seterusnya, ditulis nama diri lebih dahulu, tidak perlu 

mencantumkan gelar akademis dari penulis, seperti : Prof, Dr, dr, dan 

sebagainya. 

Contoh: 

1. Buku dan Monografi 

 Urutan penulisan kepustakaan sebagi berikut: nama penulis, tahun penulisan, 

judul buku atau penulisan, data publikasi (volume atau edisi, tempat penerbitan, 

badan penerbitan dan halaman). Data penerbit dimulai dengan tempat penerbitan 

dengan diikuti tanda titik ganda. Judul buku atau judul makalah/karya ilmiah 

dicetak miring. Antara nama penulis, tahun, judul penerbit, kota dipisahkan 

dengan tanda titik(.). Nama penulis ditulis semua. 

2. Majalah, Buletin, Jurnal dan penerbit bekala lain 

 Urutan penulisan kepustakaan sebagai berikut: nama penulis, tahun penerbitan, 

Judul tulisan, data publikasi (volume, nomor, halaman). Nama penerbitan 

berkala dicetak miring. 

3. Penerbitan lembaga 

 Urutan kepustakan sebagai berikut: nama lembaga, tahun penrbitan, judul, data 

publikasi (volume, edisi), tempat penerbitan, badan penerbitan, halaman. Judul 

buku atau tulisan dicetak miring. 

4. Skripsi, Tesis dan Desertasi 

 Urutan kepustakaan sebagai berikut: nama penulis, tahun penulisan, judul 

(skripsi, tesis atau sisertai”, tempat penerbitan universitas atau institut, halaman. 

Kata ‘skripsi, tesis atau disertai dicetak miring (3 tahun sebelum tahun 

penelitian) 

5. Rujukan dari Internet 

 Jika ada nama penulis, Judul artikel, alamat Website dan tanggal situsnya. 
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3.2.8 Menulis daftar pustaka  

Referensi (Urut Abjad) 

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. 

 

 

3.2.9 Plagiasi 

 

Maksimal 30 % meliputi cover, abstrak, Bab I dan daftar pustaka 
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BAB IV 

SISTEMATIKA  PENYUSUNAN SKRIPSI 

 

KERANGKA SKRIPSI  

Kerangka skripsi terdiri dari : 

1. Bagian awal 

2. Bagian Inti 

3. Bagian akhir. 

 

4.1. BAGIAN AWAL 

Bagian awal penulisan skripsi terdiri dari: 1) halaman sampul depan 2) 

halaman sampul dalam 3) halaman persetujuan 4) kata pengantar 5) daftar isi dan 

6) daftar tabel, gambar, lampiran. 

4.1.1 Halaman Sampul Depan 

Halaman sampul depan merupakan sampul dari skripsi yang memuat secara 

berurutan: 

a. Judul Skripsi 

b. Logo Universitas Kadiri 

c. Nama lengkap mahasiswa  dengan NPM 

d. Tempat pendidikan (Fakultas Ekonomi Universitas Kadiri)  

e. Tahun skripsi diajukan  

Judul dibuat singkat, tepat, logis dan informative (maksimum 12 kata). Apabila 

terpaksa tidak dibuat judul yang singkat, maka dapat dibuat sub- judul dibawah 

judul pokok hurufnya lebih kecil dan merupakan kalimat penjelasan. 

4.1.2 Halaman Sampul Dalam 

Isi halaman sampul dalam sama dengan halaman sampul depan, tetapi 

dibuat diatas kertas putih yang sama dengan kertas naskah atau materi skripsi. 

Tercantum judul skripsi, nama mahasiswa dan disertai Nomor Pokok Mahasiswa 

(NPM). 
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4.1.3  Halaman Persetujuan 

           Merupakan lembaran persetujuan proposal skripsi oleh pembimbing skripsi 

dan ketua Prodi sesuai tempat mahasiswa mengambil bidang penulisan skripsi. 

(contoh format terlampir). 

4.1.4  Kata Pengantar 

           Diawali dengan kalimat yang dapat mengantarkan pembaca untuk tertarik 

terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan, menonjolkan keistimewaan karya 

ilmiah yang disajikan. Ucapan terima kasih ditunjukan kepada Dekan, Dosen 

Pembimbing atas terselesaikannya penulisan skripsi. 

4.1.5 Abstrak 

Abstrak adalah gambaran dari skripsi secara singkat, padat dan muah 

dipahami oleh pembaca. Abstrak berbentuk ringkasan yang menjelaskan point 

penting dari suatu karya tulis. 

Selain itu abstrak juga menjelaskan tentang ruang lingkup dan seberapa luas suatu 

topik akan dibahas didalamnya. Dengan begitu, pembaca akan paham dengan ide 

pokok didalam karya ilmiah hanya dengan membaca abstrak ini. 

Abstrak berisi tiga pokok bagian yaitu kalimat awal berisi tentang tujuan 

utama penelitian, kalimat lanjutan berisi tentang metode yang digunakan (populasi 

dan sampel, metode pengumpulan data dan metode analisis data), dan bagian ketiga 

memuat hasil dari pengujian hipotesis. 

4.1.6 Daftar Isi 

          Merupakan petunjuk bagi pembaca tentang nomor halaman tentang Bab dan 

Sub bab dalam skripsi. Daftar isi memuat judul besar (bab), judul kecil (sub-Bab) 

dan (Sub sub Bab) dengan nomor halamannya. Jika judul kecil juga dimuat, maka 

judul kecil itu ditempatkan lebih masuk kebawah judul yang lebih besar. Penulisan 

Daftar Isi menggunakan spasi 1,5. Contoh daftar isi dapat dilihat pada lampiran. 

4.1.7 Daftar Tabel, Gambar Dan Lampiran  

Daftar Tabel, gambar, lampiran dan istilah disajikan dalam halaman tersendiri. 

1. Daftar Tabel 

     Daftar Tabel memuat nomor urut tabel, judul tabel, dan nomor halaman letak   

     tabel. 
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2. Daftar Gambar 

     Daftar gambar memuat nomor urut gambar, judul gambar dan nomor halaman   

     letak gambar. 

3. Daftar Lampiran 

     Daftar lampiran memuat nomor urutan lampiran, judul lampiran dan nomor   

     halaman letak lampiran. 

 

4.2 BAGIAN INTI 

4.2.1 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 

 

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 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2 Metode Pengambilan Sampel 

3.3 Variabel Penelitian, Cara Pengukuran, dan Definisi Operasional 

3.4 Metode  pengumpulan data 

3.5 Metode  Analisis Data 
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BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Diskripsi Penelitian  

4.2 Hasil Penelitian 

4.3 Pembahasan 

                       

 BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran 

4.2.2  Penjelasan uraian bagian inti skripsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

    Latar Belakang sifatnya masih umum dan memuat dua hal utama, yaitu 

pengenalan masalah dan pemahaman masalah secara umum. Pengenalan 

masalah mencakup luasnya masalah, penyebab masalah atau faktor resikonya, 

maupun konsekuensi yang timbul akibat masalah yang ada. Landasan berfikir 

ilmiah yang meliputi paradigma, konsep dan teori yang digunakan dijelaskan 

disini. Penjelasan sifatnya masih umum dengan mengambil contoh masalah 

yang ada diwilayah mana saja yang ada di Indonesia. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

          Rumusan masalah dibuat berdasarkan permasalahan yang ada pada 

identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya. 

Rumusan masalah menggambarkan hubungan antara masalah yang diteliti 

dengan aspek yang terkait. Rumusan masalah ditulis secara konkrit dalam 

kalimat Tanya atau dalam bentuk pertanyaan penelitian (research question) yang 

masih harus dibuktikan dengan data empiris.  

 

1.3 Pembatasan Masalah 

          Pembatasan masalah dilakukan apabila ada keterbatasan pada aspek atau 

ruang lingkup penelitian. Alasan pembatasan masalah harus disebutkan. Apabila 

merasa tidak ada keterbatasan, maka tidak perlu diadakan pembatasan masalah. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

          Tujuan penelitian merupakan pernyataan tentang tujuan akhir yang ingin 

dicapai dalam penelitian secara keseluruhan. Dari tujuan umum ini diharapkan 

dapat memberikan sumbangan pikiran dalam menjawab pemasalahan 

penelitian. Penulisan tujuan penelitan diawali dengan kata kerja. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

           Pada bagian ini diuraikan secara jelas manfaat penelitian dan 

operasionalisasi hasil penelitian baik bagi diri sendiri, bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan serta bagi masyarakat pada umumnya. 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  2.1 Penelitian Terdahulu. 

  Pada bagian ini peneliti harus mengutarakan secara sistematik dan 

membahas teori, konsep yang sudah ada maupun fakta empiris hasil penelitian 

sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan guna 

mendukung bahkan membantah kebenaran hasil yang hasil yang sudah ada. 

(Jurnal 5 Tahun terakhir, Buku dan Skripsi 10 tahun terakhir). Disajikan dalam 

bentuk tabel, penulisan sumber tabel penelitian terdahulu disebutkan sejumlah 

yang ditulis   serta diambil nama belakang peneliti dan tahun.  

2.2 Landasan Teori 

 Teori konsep dan pendekatan yang disampaikan tersebut harus berasal 

dari literature mutakhir. Sistematika penulisan Tinjauan Pustaka lazimnya 

berdasarkan kata kunci (keywords) dari penelitian. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis 

besar alur logika berjalannya sebuah penelitian.  Kerangka pemikiran dibuat 

berdasarkan pertanyaan penelitian (research question), dan merepresentasikan 

suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep 

tersebut (Polancik, 2009). Wajib disertakan sumbernya. 
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2.4 Hipotesis :  

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah 

penelitian yang berisi hubungan antar variabel. Hipotesis masih harus diuji 

kebenarannya berdasarkan data atau fakta empiris. 

contoh kalimat hipotesis hubungan kausalitas : Kejelasan peran, lingkungan 

kerja  dan evaluasi   manajemen  berpengaruh signifikan terhadap  kepuasan 

kerja karyawan di PT X   

contoh kalimat hipotesis perbandingan : Terdapat perbedaan Kinerja yang 

signifikan antara karyawan yang telah mengikuti pelatihan administratif 

dibanding dengan mereka yang belum  memperoleh pelatihan administratif. 

Catatan : Tidak semua jenis penelitian menggunakan hipotesis. 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

          Bab Metodologi Penelitian pada dasarnya menjelaskan rencana dan 

prosedur penelitian yang dilakukan penulis untuk memperoleh jawaban yang 

sesuai dengan permasalahan atau tujuan penelitian. Hal-hal yang dicakup dalam 

metode penelitian adalah:  

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

          Populasi merupakan sekumpulan Obyek penelitian (orang, benda mati, 

kejadian) yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal dan yang 

membentuk masalah pokok dalam suatu riset khusus. Populasi yang akan diteliti 

harus didefinisikan dengan jelas sebelum penelitian dilakukan (Santoso 

&Tjipto,2002,79). Sampel adalah semacam miniatur dari populasi/ bagian 

pemilihan sekelompok obyek dari populasi (Santoso & Tjiptono, 2002, 80) 

Contoh mentukan jumlah sampel : perhitungan rumus slovin; ukuran sampel 

menurut Gay dan Dehl (1996). (Contoh ada pada lampiran) 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

3.2 Metode Pengambilan Sampel 

            Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti. Pada bagian ini 

peneliti harus menyebutkan secara jelas siapa atau apa saja sampel penelitiannya, 

bagaimana cara penentuan sampelnya, bagaimana cara pengambilan sampelnya 

dan berapa besar sampel yang akan diambil 

  Nb : Didalam penelitian tidak selalu memakai sampel contoh : data keuangan, 

turn  over, data absensi dll   

. 

3.3 Variabel Penelitian, Cara Pengukuran dan Definisi Operasional 

          Harus dijelaskan secara rinci klasifikasi variabel dan variabel apa saja yang 

akan diukur, cara pengukurannya  serta definisi operasional dari seluruh variabel 

yang akan diukur. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

  Bagian ini memuat uraian data secara rinci dan jelas bagaimana cara atau 

proses memperoleh data yang diperlukan bisa  melalui pengamatan langsung 

(observasi), wawancara, menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner). Selain itu, 

pada bagian ini harus disebutkan alat atau instrument apa yang digunakan untuk 

mengumpulkan data, alasan pemilihan instrument atau alat tersebut dan jika perlu 

disertai uraian tentang relibilitas dan validitas instrument atau alat yang 

digunakan. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

      Bagian ini berisi uraian secara rinci dan jelas cara atau teknis analisis yang 

digunakan dan alasan menggunakan cara atau teknik tersebut. Bila menggunakan 

uji statistik perlu diperhatikan jenis data yang didapat, nominal, ordinal, interval 

atau rasio. Jenis data ini akan menentukan uji statistik yang akan dipergunakann. 

Tidak harus rumus uji statistik yang akan dipergunakan. Tidak perlu 

mencantumkan rumus uji statistik tersebut, cukup menyebutkan uji statistik yang 

digunakan. Misalnya: “….maka uji statistik yang digunakan yaitu uji Regresi 

Linier Berganda”. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Diskripsi Penelitian 

          Diskripsi hasil penelitian harus disebutkan secara jelas, kapan dan dimana 

penelitian tersebut dilakukan. Selain itu perlu juga disebutkan alasan memilih lokasi 

tersebut. Waktu penelitian dihitung sejak pembuatan proposal sampai hasil penelitian 

diseminarkan. Waktu pengumpulan data adalah waktu yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dilapangan. 

 

4.2 Hasil Penelitian 

Merupakan bagian dari suatu skripsi yang berisikan hasil penelitian yang 

harus disajiakan secara informatif dan komunikatif serta relevan dengan tujuan dan 

hipotesis penelitian. Biasanya pada bagian awal hasil penelitian ini, diuraikan secara 

singkat dan jelas kondisi atau keadaan umum dari subjek penelitian yang relevan 

dengan tujuan penelitian. Penyajian hasil penelitian dapat dibuat dalam bentuk tabel, 

gambar atau grafik yang mudah dibaca dan dipahami dengan tetap memperhatikan 

tata cara penulisan tabel, gambar atau grafik. 

Untuk lebih mempermudah pembaca dalam membaca dan memahami tabel, 

gambar atau grafik dibuat narasi dengan penjelasan singkat yang merupakan 

kesimpulan dari tabel, gambar atau grafik tersebut. Jika menggunakan data skunder 

harus disebutkan sumbernya. Bila menggunakan uji statistik, hasilnya dapat 

disajikan secara ringkas. Dalam bab ini belum dilakukan pembahasan mengenai data 

dan hasil analisis yang diperoleh. 

 

4.3 Pembahasan 

Dalam melakukan pembahasan, penelitian harus menggunkan teori, atau 

konsep yang telah diuraikan pada tinjauan Pustaka serta membandingkan dengan 

penelitian sebelumnya yang sejenis. Tekankan pada hal yang penting dan menonjol 

yang ada pada hasil penelitian. Jangan mengulang penyajian data yang tertulis pada 

bab sebelumnya. Pada bagian ini akan dapat diketahui penguasaan peneliti terhadap 

konsep dan teori yang digunakan untuk melakukan penelitian. 
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4.3 BAGIAN AKHIR 

Bagian akhir skirpsi meliputi: 

4.3.1 Daftar Pustaka 

          Pada bagian ini harus diuraikan kepustakaan apa saja yang digunakaan dalam 

menyusun skripsi, baik itu dalam bentuk majalah, jurnal, bulletin, buku teks, 

Pembahasan bertujuan memberi arti pada hasil penelitian dengan 

menjelaskan dan melakukan prediksi atau ramalan terhadap permasalahan yang 

mungkin terjadi. Pembahasan menjadi dasar penarikan kesimpulan dan bila 

memungkinkan dapat menunjukan suatu penemuan baru. Selain iti sedapat 

mungkin pembahasan ini bertujuan untuk mengembangkan suatu hipotesis, 

konsep atau teori baru yang sesuai. 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

          Kesimpulan berisikan temuan penelitian yang diuraikan secara singkat dan 

jelas berdasarkan hasil akhir penelitian yang mengacu pada permasalahan dan 

tujuan umum  maupun tujuan khusus. Dalam menyusun suatu kesimpulan dapat 

menggunakan nomor atau ditulis sebagai satu kesatuan uraian. Jangan menulis 

atau menyajikan pernyataan baru yang tidak sesuai dengan hasil penelitian atau 

pembahasan. Kesimpulan bukan merupakan ringkasan atau pengulangan hasil 

penelitian. 

 

5.2 Saran 

     Saran merupakan suatu rekomendasi hasi penelitian yang dapat 

digunakan untuk pengembangan ilmu maupun penggunaan praktis bagi yang 

memerlukan. Saran harus diuraikan secara singkat dan jelas dan bisa 

dilaksanakan. Saran harus konkrit dan sesuai dengan area penelitian. Jangan 

menyarankan sesuatu diluar hasil penelitian. 
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maupun sumber keputusan yang lain. Untuk skripsi, kepustakaan yang diutamakan 

adalah buku buku, pustaka dan jurnal atau majalah bulletin hasil penelitian terbitan 

10 tahun terakhir. Nomor halaman daftar pustaka mengikuti nomor halaman 

sebelumnya. 

4.3.2 Lampiran 

          Lampiran merupakan bagian yang menyajikan berbagai bahan yang 

digunakan dalam penelitian (misal kuisioner), tabel, grafik, peta, keterangan 

tambahan, dan bahan lain yang dianggap perlu untuk lebih memahami isi skripsi 

secara rinci. Selain itu, pada bagian lampiran wajib disajikan cara penelitian, 

misalnya perhitungan statistik dan sebagainya. 

Lampiran harus diberi nomor lampiran sesuai dengan pengelompokan 

ataupun kumpulan berkas yang disertakan mengikuti nomor halaman sebelumnya. 

 

BAB V 

PEMBIMBING SKRIPSI 

 

5.1 Definisi Pembimbing Skripsi 

    Pembimbing skripsi adalah seorang dosen yang ditunjuk oleh ketua Program 

Studi untuk membimbing mahasiswa didalam proses penyusunan skripsi. Jumlah 

dosen pembimbing skripsi adalah dua orang untuk satu mahasiswa, dan ditetapkan 

atas dasar keahlian dan kompetensi dosen dan keputusan rapat prodi. 

 

5.2 Tugas Pembimbing Skripsi 

Pembimbing skripsi mempunyai tugas sebagai berikut: 

1. Memberikan masukan dan saran kepada mahasiswa tentang aspek penelaahan 

serta penafsiran tentang hakikat realita dan kegunaan untuk dipertimbangkan 

oleh mahasiswa tanpa melupakan bahwa yang bertanggung jawab atas skripsi 

tersebut adalah mahasiswa yang bersangkutan. 

2. Menunjukan apa yang dianggap masih kurang dalam hasil karya mahasiswa dan 

memberi saran perbaikan untuk dipertimbangkan oleh mahasiswa bersangkutan 

sepenuhnya. 
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3. Memberikan dorongan kepada mahasiswa bimbingannya untuk dapat 

menyelesaikan tugas penulisan skripsi tepat pada waktunya. 

 

5.3 Pemilihan Pembimbing 

Pembimbing skripsi dipilih dan ditunjuk oleh ketua Prodi dengan 

mempertimbangkan bidang keahlian/ kompetensi mengenai topik skripsi dan 

distribusinya. Setiap semester, beban seorang pembimbing sebaiknya tidak lebih 

dari sepuluh mahasiswa agar kualitas bimbingan kepada mahasiswa tetap terjamin. 

Pembimbing skripsi ditentukan setelah mahasiswa menentukan topik penelitian 

pada awal perkuliahan metode penelitian tentang penyusunan proposal penelitian. 

 

5.4 Pergantian Pembimbing 

Mahasiswa dapat mengajukan pemohonan pergantian pembimbing jika: 

1. Dosen pembimbing tidak dapat memberikan bimbingan selama proses 

penyususunan skripsi. 

2. Mahasiswa merasa kesulitan untuk berkomunikasi dengan pembimbing 

sehingga menghambat proses bimbingan. 

3. Permohonan pergantian pembimbing secara tertulis kepada Dekan yang nanti 

akan diputuskan melalui mekanisme rapat. 

. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel e-wom, brand image dan 

brand trust terhadap keputusan konsumen pada lembaga kursus fajar English course 

pare-kediri. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen  lembaga kursus 

fajar English course pada bulan agustus-september 2019 sejumlah 89 responden, oleh 

karena kurang dari 100 maka keseluruhan diambil untuk dijadikan sampel. Metode 

analisis data menggunakan uji validitas dan reliabilitas kuesioner, analisis regresi 

berganda, uji f dan t serta koefisien determinasi. Dari pengujian diperoleh hasil 

variabel e-wom, brand image dan brand trust secara simultan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan konsumen dengan nilai fhitung  41,919 > 2,71 (fhitung) 

dan nilai signifikansi 0,000. Secara parsial e-wom dan brand image berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen dengan nilai thitung  3,795 > 1,99, 

5,714 > 1,99 dan signifikansinya 0,000. Sedangkan brand trust bernilai negatif dan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen dengan nilai konsumen, 

ini berdasarkan hasil pengujian yang menunjukkan nilai thitung -1,625 < ttabel 1,99 

dan nilai signifikansi 1,08. Brand image memiliki pengaruh paling dominan terhadap 

keputusan konsumen karena memiliki pengaruh yang paling besar. 

Kata Kunci: e-wom, Brand Image, Brand Trust, Keputusan Konsumen 
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Contoh Penelitian Terdahulu. 

Tabel 2.1 :  Penelitian Terdahulu 
No Nama 

Peneliti 

Judul Variabel dan Alat 

Analisis 

Hasil Penelitian 

1 Sigit 
Kurniawan 
(2007) 

Pengaruh Retail 
Marketing Mix 
terhadap Pengambilan 

Keputusan Konsumen 
Berbelanja di 

Hypermarket Malang 
Town Square 

Jenis penelitian: 
Kasual Komperatif 

Variabel: 

1. Prodok 
2. Harga 

3. Lokasi 
4. Promosi 
5. Personal 

6. Tampilan Toko 

Analisis data: 
Regresi Linear 

Berganda 

Retail marketing mix 
secara simultan dan 
parsial berpengaruh 

terhadap keputusan 
konsumen berbelanja 

di Hypermarket 
Malang Town Square 
dan variabel yang 

dominan berpengaruh 
adalah variabel harga 
dengan nilai sebesar 

14.1% 

2 Zulaikha 
Fauzi (2004) 

 

 

 

 

 

 

Faktor-faktor yang 
dipertimbangkan 

konsumen dalam 
keputusan pembelian 
pada Darmo Factory 

Outlet di kota Malang 

Jenis penelitian: 
Deskriptif 

Variabel: 
1. Produk 
2. Harga 

3. Promosi 
4. Lokasi 

5. Pelayanan 
6. Suasana 

Alat analisis: 

Analisis faktor-
faktor, regresi 
linear berganda 

Faktor-faktor tersebut 
(retailing mix) sebesar 

60,74% menjadi 
pertimbangan 
konsumen dalam 

keputusan pembelian 
pada Darmo Factory 

Outlet Malang. 
Sedangkin. Serta 
39,255% dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain. 
Serta ditemukan 
bahwa faktor produk 

merupakan dominan 
yang menjadi 

pertimbangan 
konsumen dalam 
keputusan pembelian 

pada Darmo Factory 
Outlet Malang dengan 
nilai sebesar 11,822% 

Sumber : Kurniawan (2007), Fauzi (2004) 
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  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 menggunakan jasa pelayanan. Pandangan 

tradisional menyimpulkan bahwa pelanggan adalah orang yang berinteraksi 

dengan perusahaan setelah proses produksi selesai,............................................ 
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