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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Seperti halnya program studi S1 lainnya, Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) 

diarahkan untuk mendidik ilmuwan yang mampu meningkatkan skala 

perannya dalam keilmuan dan pembangunan, sehingga para mahasiswanya 

dituntut untuk dapat meningkatkan kemampuan keilmuan melalui jalur 

penelitian dan pengembangan. Penelitian yang dilakukan untuk menyusun 

skripsi merupakan kegiatan akademik ilmiah yang menggunakan penalaran 

empiris atau non-empiris serta memenuhi syarat metodologi disiplin ilmu, dan 

dilaksanakan berdasarkan usulan penelitian yang telah desetujui oleh 

pembimbing dan Ketua Program studi. 

 Dengan keunikan yang ada pada Program Studi S1 Akuntansi, 

penyusunan pedoman usulan penelitian maupun skripsi dilakukan dengan tetap 

memperhatikan kebijakan FEB dan Universitas, sehingga diwujudkan 

pedoman yang mengharmonisasikan peraturan Fakultas secara umum dan 

Program Studi S1 Akuntansi. Walaupun skripsi sebagai karya ilmiah 

bervariasi, namun kaidah dan pedoman tersebut tetap harus diperhatikan dan 

digunakan oleh mahasiswa penulis skripsi. 

 

B. Tujuan dan Manfaat 

 Buku pedoman penulisan usulan penelitian dan skripsi ini bertujuan 

untuk bisa digunakan oleh mahasiswa dan pembimbing dalam proses 

penelitian dan pelaporan skripsi mahasiswa, dengan tidak meninggalkan aturan 

yang ada di FEB, maupun di UNS pada umumnya. Buku Pedoman ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait. 

1. Bagi mahasiswa, pedoman ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk 

menyusun usulan penelitian dan skripsi. 
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2. Bagi pembimbing, pedoman ini dapat digunakan sebagai alat untuk 

mengarahkan mahasiswa penyusun proprosal penelitian dan skripsi. 

 

C. Karakeristik Metoda Kuantitatif dan Metoda Kualitatif 

 

NO METODA KUANTITATIF METODA KUALITATIF 

1 DESAIN 

1. Spesifik, jelas, dan rinci 

2. Ditentukan secara mantap 

sejak awal 

3. Menjadi pegangan langkah 

demi langkah 

DESAIN 

1. Umum 

2. Fleksibel 

3. Berkembang, dan muncul dalam 

proses penelitian 

2 TUJUAN  

1. Menunjukkan hubungan 

antar variabel 

2. Menguji teori 

3. Mencari generalisasi yang 

mempunyai nilai prediksi 

TUJUAN 

1. Menemukan pola hubungan yang 

bersifat interaktif 

2. Menggambarkan realitas yang 

kompleks 

3. Memperoleh pemahaman makna 

4. Menemukan teori 

3 TEKNIK PENELITIAN 

1. Eksperimen, survey 

2. Kuesioner 

3. Observasi dan wawancara 

terstruktur 

TEKNIK PENELITIAN 

1. Participant observation 

2. In depth interview 

3. Dokumentasi 

4. Triangulasi 

4 INSTRUMEN PENELITIAN 

1. Test, angket, dan wawancara 

terstruktur 

2. Instrumen yang telah 

terstandar 

INSTRUMEN PENELITIAN 

1. Peneliti sebagai instrument 

(human instrument) 

2. Buku catatan, tape recorder, 

kamera, handycam, dan lain-lain. 

5 DATA 

1. Kuantitatif 

2. Hasil pengukuran variabel 

yang dioperasionalkan 

dengan menggunakan 

instrumen 

DATA 

1. Deskriptif 

2. Dokumen pribadi, catatan 

lapangan, ucapan dan tindakan 

responden, dokumen dan lain-

lain 

6 SAMPEL 

1. Besar 

2. Representatif 

3. Random 

4. Ditentukan sejak awal 

SAMPEL 

1. Kecil 

2. Tidak representative 

3. Purposive, snowball 

4. Berkembang selama proses 

penelitian 
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7 ANALISIS 

1. Setelah selesai pengumpulan 

data 

2. Deduktif 

3. Menggunakan bantuan 

statistik 

ANALISIS 

1. Terus-terus menerus sejak awal 

sampai akhir penelitian 

2. Induktif 

3. Mencari pola, model, tema dan 

atau teori 

8 HUBUNGAN DENGAN 

RESPONDEN 

1. Berjarak, bahkan sering 

tanpa kotak 

2. Peneliti merasa/ lebih tinggi 

3. Jangka pendek 

HUBUNGAN DENGAN 

RESPONDEN 

1. Empati dan akrab 

2. Kedudukan sama bahkan sebagai 

guru, konsultasi 

3. Jangka panjang 

9 USULAN DESAIN 

1. Luas dan rinci 

2. Literatur yang berhubungan 

masalah dan variabel yang 

diteliti 

3. Prosedur yang spesifik dan 

rinci langkah-langkahnya 

4. Masalah dirumuskan dengan 

spesifik dan jelas 

5. Hipotesis dirumuskan jelas 

dengan jelas 

6. Ditulis secara rinci dan jelas 

sebelum terjun ke lapangan 

USULAN DESAIN 

1. Singkat 

2. Literatur yang digunakan bersifat 

sementara, tidak menjadi 

pegangan utama 

3. Prosedur bersifat umum 

4. Masalah bersifat sementara dan 

akan ditemukan setelah studi 

pendahuluan 

5. Tidak dirumuskan hipotesis, 

karena justru akan menemukan 

hipotesis 

6. Fokus penelitian ditetapkan 

setelah diperoleh data awal 

lapangan 

10 KEPERCAYAAN TERHADAP 

HASIL 

Setelah semua data yang 

direncanakan dapat terkumpul 

KEPERCAYAAN TERHADAP 

HASIL 

Setelah tidak ada data yang dianggap 

baru/jenuh 

11 KEPERCAYAAN TERHADAP 

HASIL 

Pengujian validitas, dan realibilitas 

instrumen 

KEPERCAYAAN TERHADAP 

HASIL 

Pengujian kredibilitas, dependabilitas, 

proses dan hasil penelitian 

 

Bagian pokok dari skripsi kuantitatif dan kualitatif secara garis besar mempunyai 

perbedaan. Hal ini disebabkan adanya berbagai perbedaan yang melatarbelakangi 

metode kuantitatif dan kualitatif seperti yang dipaparkan pada tabel di atas. 

Berikut ini adalah garis besar pokok skripsi dengan menggunakan metode 

kuantitatif yang selanjutnya disebut dengan “Skripsi Kuantitatif”.  
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D. Petunjuk Umum 

1. Pembimbingan 

 Program Studi S1 Akuntansi melakukan kebijakan yang dimaksudkan 

agar mahasiswa memperoleh manfaat yang maksimal dan pelaksanaan 

penelitian dan penulisan skripsi lancar, sehingga tepat waktu. Untuk itu dalam 

pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ditentukan minimal satu 

pembimbing, jika diperlukan ada ko-pembimbing. 

2. Prosedur pengajuan usulan penelitian 

 Mahasiswa berhak dan dapat mengajukan usulan penelitian sebagai 

tugas akhir studi, setelah memenuhi syarat-syarat berikut ini. 

a. Mahasiswa yang telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian dan 

telah mencapai jumlah SKS tertentu (yang akan ditentukan oleh Kepala 

Program Studi). 

b. Penentuan topik penelitian atas prakarsa mahasiswa dengan persetujuan 

Program Studi. 

c. Program Studi menentukan pembimbing dan jika diperlukan dapat 

ditambah dengan  ko-pembimbing (pembimbing pendamping). 

 

Prosedur pengajuan: 

a. Mengajukan proposal penelitian kepada pembimbing yang telah  

ditunjuk, 

b. melakukan bimbingan skripsi sesuai dengan jadwal yang ditentukan, 

c. melaporkan progress pengajuan dan bimbingan skripsi melalui siakad. 

3. Sampul Usulan Peneltian dan Skripsi 

Sampul untuk usulan penelitian dan skripsi berwarna biru tua. 

4. Jumlah Eksemplar Proposal 

 Proposal penelitian dibuat minimal rangkap tiga, dengan distribusi 

sebagai berikut. 

a. Pembimbing  : 1 eksemplar 

b. Program studi  : 1 eksemplar 

c. Peneliti  : 1 eksemplar 
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5. Proses Pembimbingan 

 Setelah proposal penelitian disetujui oleh pembimbing, penelitian bisa 

dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang telah ditentukan oleh 

Program Studi. Dalam hal penggantian pembimbing, mahasiswa harus 

meminta persetujuan pembimbing sebelumnya, pembimbing baru, dan Kepala 

Program Studi. 

6. Prosedur Pengajuan Ujian Skripsi 

 Setelah penelitian selesai dilakukan oleh mahasiswa, dan pembimbing 

menyetujuinya, mahasiswa berhak mengajukan ke proses berikutnya, yaitu 

ujian skripsi. Prosedurnya adalah sebagai berikut. 

a. Mahasiswa mendaftarkan diri kepada Ketua Program Studi. 

b. Kepala Program studi menentukan tim penguji, dengan ketentuan 

pembimbing harus hadir. 

c. Kepala Program studi menentukan hari, tanggal, dan jam ujian skripsi, 

setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Program Studi, 

misalnya telah lulus ujian komprehensif. 

7. Susunan Tim Penguji 

 Kepala program studi menentukan tim penguji yang terdiri dari personil 

berikut. 

a. Ketua: dosen akuntansi dan bukan sebagai pembimbing. 

b. Pembimbing: dosen yang ditunjuk oleh program studi untuk menjadi 

pembimbing skripsi. 

c. Sekretaris: dosen yang ditunjuk oleh program studi, tetapi tidak 

menjadi pembimbing, terutama apabila tidak ditentukan ko-

pembimbing oleh program studi. 

8. Proses Ujian Skripsi 

 Mahasiswa diuji dalam ruangan yang telah disiapkan oleh Program 

Studi, dan di depan tim penguji secara simultan. Untuk ini mahasiswa wajib 

mempersiapkan diri dengan segala perlengkapannya, antara lain seperti 

berikut. 
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a. menyiapkan ringkasan dalam flashdisk atau CD, 

b. menyiapkan file dalam program komputer power point, 

c. menyiapkan printout power point, 

d. menyiapkan transparansi, dengan harapan untuk menggantikan apabila 

file mahasiswa tidak dapat dioperasikan dengan komputer karena: 

kerusakan, virus, dan lain-lain. 

Proses ujian akan berlangsung kurang lebih satu sampai dengan dua 

jam, dengan urutan seperti berikut. 

a. Mahasiswa menjelaskan hasil penelitian (skripsi) kepada tim penguji. 

b. Tim penguji akan mengajukan pertanyaan berkenaan dengan isi skripsi 

dan proses penelitian mahasiswa. 

c. Mahasiswa menjawab setiap pertanyaan tim penguji, proses ini 

berpengaruh pada penentuan nilai oleh tim penguji. 

d. Apabila dinyatakan cukup oleh tim penguji, mahasiswa diperintahkan 

untuk menunggu di luar ruang ujian. 

e. Tim penguji melakukan sidang untuk menentukan kelayakan untuk 

lulus, mahasiswa menunggu di luar ruang ujian. 

f. Mahasiswa akan menerima keputusan dari tim penguji, dengan 

kemungkinan hasil: lulus tanpa revisi, lulus revisi, tidak lulus, serta 

tidak lulus dan revisi. 

g. Bagi mahasiswa yang harus merevisi, tim akan memberikan penjelasan 

dan arahan tentang revisi tersebut. 

h. Lama waktu revisi maksimal 1 bulan. Apabila lebih dari waktu yang 

ditentukan, maka mahasiswa harus ujian skripsi lagi. 

i. Bagi mahasiswa yang tidak lulus, program studi akan menentukan 

jadwal ujian berikutnya atas dasar masukan tim penguji, setelah revisi 

selesai (bagi yang tidak lulus dan revisi)  

9. Penggandaan Skripsi 

 Mahasiswa yang dinyatakan lulus dan selesai revisi (bagi yang 

diwajibkan oleh tim penguji untuk merevisi) wajib menggandakan skripsinya 
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serta bentuk artikel sebanyak lima eksemplar disertai CD, dengan perincian 

sebagai berikut. 

a.     Pembimbing   : 1 eksemplar 

b. Program studi   : 1 eksemplar (untuk arsip Prodi) 

c. Peneliti   : 1 eksemplar 

d. Perpustakaan FEB  : 1 eksemplar 

e. Perpustakaan Pusat UNS : 1 eksemplar 

10. Naskah Publikasi 

 Mahasiswa wajib menyusun naskah publikasi sebagai pelengkap syarat 

untuk wisuda dan memperoleh ijasah S1. Aturan ini dimaksudkan agar alumni 

Program Studi S1 Akuntansi terbiasa menulis karya ilmiah dan untuk 

memenuhi Surat Edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tanggal 27 Januari 2012. 

11. Lain-lain 

 Semua karya tulis berupa skripsi dan naskah publikasi adalah milik 

Program Studi S1 Akuntansi. Untuk itu, Program Studi S1 Akuntansi berhak 

menggunakan untuk kepentingan Program Studi S1 Akuntansi dengan ijin kepada 

mahasiswa/alumni sebagai penulis skripsi. 

http://dikti.go.id/attachments/article/2670/Surat%20Publikasi%20Karya%20Ilmiah.pdf
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BAB II 

PLAGIARISME 

 

A. Apa itu Plagiarisme? 

Plagiarisme adalah penggunaan ide, opini, data, konsep, atau teori yang 

diambil dari sumber lain yang kemudian diaku sebagai ide atau opini milik 

pribadi dalam sebuah karya ilmiah. Plagiarisme sering dijumpai di lingkungan 

universitas. Plagiarisme biasanya muncul dalam 4 bentuk. 

1. sebuah hasil karya ilmiah yang dikerjakan oleh orang lain, dikumpulkan atas 

nama pribadi, 

2. seluruh hasil karya milik pribadi ternyata hasil copy-paste dari sumber lain, 

3. sebagian dari karya milik pribadi merupakan hasil copy-paste dari sumber 

lain tanpa mencantumkan referensi yang jelas dan tepat, 

4. mahasiswa mengumpulkan karya ilmiah yang sama dalam berbagai mata 

kuliah tanpa memberikan keterangan dan mendapatkan ijin dari dosen 

terlebih dahulu. 

Tips: Karya ilmiah berupa paper atau tugas lain yang dikerjakan 

mendadak (last minutes) rawan dengan plagiarisme. Waktu yang sempit membuat 

mahasiswa cenderung kelabakan ataupun dengan berbagai alasan, termasuk lupa, 

membuat referensi yang jelas dan tepat. Oleh karena itu, jangan mengerjakan 

paper atau tugas-tugas kampus secara mendadak.  

 

B. Syarat-syarat dalam Penentuan Plagiarisme 

Terdapat beberapa ketentuan yang menetapkan bahwa karya ilmiah/ 

skripsi mahasiswa dikategorikan sebagai plagiarisme. 

1. mahasiswa yang akan mengikuti ujian skripsi wajib mensubmit draft skripsi 

dalam bentuk MS Word ke software anti plagiarism, 

2. program studi memutuskan bahwa skripsi yang akan diujikan telah bebas dari 

plagiarisme, 
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3. mahasiswa dinyatakan bebas plagiarisme apabila level plagiarisme di bawah 

30%, 

4. mahasiswa wajib memperbaiki skripsi apabila terdapat indikasi plagiarisme di 

bawah level 30%, 

5. apabila skripsi mahasiswa terindikasi plagiarisme 30%-60% maka skripsi 

dikembalikan ke pembimbing untuk diperbaiki lebih lanjut, dan 

6. apabila skripsi mahasiswa terindikasi plagiarisme lebih dari 60% maka 

diserahkan kepada tim penjaminan mutu akademik.  

 

C. Hukuman Plagiarisme 

Program Studi S1 Akuntansi FEB UNS sangat menentang plagiarisme 

dalam berbagai bentuk. Sanksi yang dapat diberikan berupa: 

1. Surat Peringatan, 

2. skors,  

3. dikeluarkan dari Program Studi S1 Akuntansi FEB UNS, dan 

4. pencabutan gelar akademik. 

 

D. Cara Menghindari Plagiarisme 

Pembuatan karya ilmiah berupa paper atau tugas lain di dunia kampus 

harus selalu menunjukkan rujukan sumber data yang jelas dan tepat. Hal ini 

disebut dengan pemberian referensi. 

Referensi harus disertakan dalam karya ilmiah berupa paper atau tugas 

lain apabila mahasiswa menggunakan ide, opini, data, konsep, atau teori milik 

orang lain yang  bisa saja diambil dari buku, artikel, koran, majalah, internet, atau 

semua bentuk tulisan baik cetak maupun elektronik, maupun pernyataan orang 

lain. 

Referensi digunakan ketika mahasiswa melakukan: 

a. quote (mengambil ide, opini, data, konsep, atau teori milik orang lain secara 

penuh), 

b. copy (menggunakan data, tabel, gambar, atau bagan milik orang lain), 
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c. pharaprase (mengubah ide, opini, data, konsep, atau teori milik orang lain 

menjadi bahasa milik mahasiswa sendiri), dan 

d. summarize (menyimpulkan ide, opini, data, konsep, atau teori milik orang lain 

menjadi bahasa milik mahasiswa sendiri). 
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BAB III 

USULAN PENELITIAN 

 

Usulan penelitian untuk penyusunan skripsi terdiri atas tiga bagian, yaitu 

bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir yang saling berkaitan. 

 

A. Bagian Awal 

Bagian awal ini mencakup empat hal, yaitu halaman judul luar, halaman 

judul dalam, halaman pengesahan, dan halaman daftar isi.  

1. Halaman judul luar (sampul) 

Halaman judul luar memuat judul, maksud usulan penelitian, lambang 

UNS, nama dan nomor mahasiswa, nama instansi yang dituju, dan waktu 

pengajuan. 

a. Judul hendaknya ringkas, lugas, dan mengisyaratkan permasalahan, 

serta bidang ilmu yang bersangkutan. 

b. Maksud usulan penelitian, ditulis setelah judul, yaitu untuk 

memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat S1 Akuntansi, atau 

Minat Utama (apabila ada). 

c. Lambang Universitas Sebelas Maret berbentuk bundar (bukan persegi) 

dengan diameter sekitar 5,5 cm. 

d. Nama mahasiswa dan nomor induk mahasiswa ditulis lengkap,  

tidak boleh menggunakan singkatan, tanpa derajat (gelar) kesarjanaan. 

Nama ditulis lebih dahulu baru kemudian di bawahnya ditulis nomor 

induk mahasiswa. 

e. Nama instansi yang dituju ialah Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

f. Waktu pengajuan dengan menuliskan tahun di bawah Fakultas 

Ekonomi dan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Contoh halaman 

judul luar dapat dilihat pada lampiran 1. 
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2. Halaman judul dalam 

Halaman judul dalam berisi tulisan yang sama dengan halaman judul luar, 

tetapi ditulis di atas kertas putih. Lihat lampiran 1. 

3. Halaman pengesahan 

Halaman pengesahan berisi judul usulan penelitian, penyusun, pembimbing, 

tanggal penyusunan, dan mengetahui Ketua Program studi Akuntansi. Contoh 

halaman pengesahan dapat dilihat pada lampiran 2. 

4. Halaman daftar isi 

Di dalam halaman daftar isi dimuat tulisan “DAFTAR ISI” yang kemudian 

diikuti urutan judul bab dan sub judul bab disertai dengan nomor halamannya. 

 

B. Bagian Isi 

Sistematika bagian isi secara berurutan meliputi: (1) judul, (2) latar 

belakang masalah, (3) perumusan masalah, (4) tujuan penelitian, (5) manfaat 

penelitian, (6) orisinalitas penelitian, (7) tinjauan pustaka dan pengembangan 

hipotesis, (8) kerangka berpikir, (9) metode penelitian, dan (10) jadwal 

penelitian. Bagian-bagian tersebut ditulis langsung tanpa dikelompokkan 

menjadi bab-bab, dengan penjelasan sebagai berikut (Lihat lampiran 14a). 

1. Judul 

Judul hendaknya ringkas, lugas, dan mengisyaratkan permasalahan, serta 

bidang ilmu yang bersangkutan (Lihat lampiran 1 dan 12) 

2. Latar belakang masalah 

Pada latar belakang masalah diuraikan faktor-faktor yang melatarbelakangi 

perlunya masalah itu diteliti, ditinjau dari segi kepentingan (urgensi) dan 

motivasi penelitian yang diusulkan. Dalam hal ini dipaparkan pula 

argumentasi (reasoning) perlunya penelitian tersebut dilakukan. Di samping 

itu, perlu disinggung penelitian sejenis yang pernah dilakukan peneliti 

sebelumnya, serta perbedaannya dengan penelitian yang sekarang dilakukan. 

Jika penelitian yang akan dilakukan adalah replikasi, maka dalam judul atau 

pendahuluan seharusnya disebutkan secara eksplisit bahwa penelitian 

tersebut adalah replikasi. Karya ilmiah yang bisa direplikasi adalah jurnal 
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ilmiah standar internasional terbitan terbaru atau yang masih relevan 

dengan perkembangan bidang ilmu tersebut dengan menimbang aspek 

kemanfaatannya. Apabila diperlukan dapat diungkapkan data empirik 

tentang masalah yang akan diteliti. 

3. Perumusan masalah 

Pada perumusan masalah, perlu diuraikan masalah utama yang menjadi 

fokus penelitian. Masalah penelitian biasanya berupa: kondisi tidak biasa 

(uncommon condition), kontradiksi antar beberapa temuan penelitian 

sebelumnya, dan/atau kontradiksi beberapa teori. Selain itu, lingkup 

permasalahan perlu ditegaskan dan dilakukan perumusan masalah. 

Perumusan masalah harus dapat menunjukkan inti permasalahan penelitian 

dan variabel-variabel yang akan diteliti. Perumusan masalah harus singkat, 

spesifik, jelas, walaupun pada umumnya dirumuskan dalam bentuk 

pertanyaan, namun akan lebih baik secara ilmiah apabila dibedakan antara 

permasalahan penelitian dengan pertanyaan penelitian. Contoh perumusan 

masalah dapat dilihat pada lampiran 7, akan tetapi penulisan untuk proposal 

tidak dibuat sub bab. 

4. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian mengungkapkan tujuan khusus dan tujuan umum yang 

merupakan jawaban terhadap masalah penelitian. Tujuan khusus adalah  

penjabaran dari rumusan masalah, sedangkan tujuan umum adalah 

penyimpulan dari berbagai tujuan khusus, jika tujuan tersebut serumpun.  

Contoh tujuan umum misalnya, menguji perluasan model keterkaitan antara 

stress kerja, dukungan sosial serta work outcomes.  Jika tujuan penelitian 

bersifat deskriptif, sebaiknya menggunakan redaksi “untuk mengetahui”, 

sedangkan jika bersifat induktif (pengujian hipotesis) maka sebaiknya 

menggunakan redaksi “untuk menguji”. Jumlah permasalahan tidak harus 

sama dengan jumlah tujuan penelitian. Sering kali satu permasalahan bisa 

terdapat beberapa tujuan penelitian. Untuk lebih jelasnya, Lihat lampiran 

8, tetapi penulisan untuk proposal tidak dibuat sub bab. 
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5. Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian merupakan pernyataan bahwa penelitian yang diusulkan 

bermanfaat secara teoritis maupun praktis. Penulisan manfaat penelitian bisa 

dilihat di Lampiran 9, tetapi penulisan untuk proposal tidak dibuat sub bab. 

6. Orisinalitas Penelitian 

Bagian ini memuat ide peneliti, yang didasarkan dari beberapa penelitian 

sebelumnya. Orisinalitas ini merupakan bagian kunci dari karya ilmiah 

peneliti, yang memastikan bahwa penelitian yang dilakukan bukan 

menjiplak/ plagiat, melainkan ide peneliti sendiri. Contoh penulisan 

orisinalitas penelitian termuat pada Lampiran 10, sedangkan penulisan 

untuk proposal tidak dibuat sub bab. 

7. Kajian Pustaka dan Perumusan Hipotesis  

Dalam kajian Pustaka ini dimuat landasan teori dan penelitian yang relevan. 

Landasan teori menampilkan hasil studi kepustakaan yang megungkapkan 

pendekatan secara teoritis (theoretical approach) yang akan dipakai, serta 

mengungkapkan secara singkat garis besar landasan teori yang akan 

dikembangkan dalam skripsi. Berbasis pada teori tersebut, peneliti 

melaksanakan tinjauan penelitian yang relevan dari jurnal-jurnal penelitian, 

maupun laporan penelitian yang belum dipubikasikan, yakni  berisi tinjauan 

kritis terhadap hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Dalam 

bagian ini dijelaskan secara garis besar hasil-hasil penelitian terdahulu, 

serta aspek-aspek khusus penelitian itu yang membedakannya dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Hipotesis dirumuskan berdasarkan kajian 

teori dan penelitian sebelumnya, tidak boleh ada hipotesis yang “turun dari 

langit”, yakni tidak dirumuskan atas teori dan/atau temuan penelitian 

terdahulu. 

8. Kerangka berpikir 

Untuk penelitian kuantitatif, uraian kerangka berpikir dimaksudkan untuk 

menggambarkan keterkaitan dan kedudukan variabel dalam penelitian. 

Kedudukan variabel bisa berupa variabel bebas (independen), variabel 

terikat (dependen), variabel pemediasi, variabel pemoderasi, atau variabel 
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kontrol. Penelitian yang secara tegas menggunakan diagram kerangka 

berfikir adalah penelitian kausalitas, sedangkan penelitian bersifat deskriptif 

dan komparatif tidak harus menggunakan kerangka berfikir dalam bentuk 

diagram. 

9. Metode penelitian 

Metode penelitian secara garis besar dibedakan menjadi penelitian 

kualitatif dan penelitian kuantitatif. Program Studi S1 Akuntansi FEB UNS 

umumnya menggunakan pendekatan kuantitatif.  Metode penelitian untuk 

penelitian kuantitatif meliputi populasi dan sampel, penarikan sampel, 

instrumen penelitian, pengumpulan data, teknik analisis, identifikasi 

variabel, dan definisi operasional. Yang dimaksud definisi operasional 

adalah penjelasan-penjelasan tentang variabel dan segala sesuatu yang erat 

hubungannya dengan judul penelitian. 

10. Jadwal penelitian 

Jadwal penelitian memuat tahap-tahap penelitian, rincian kegiatan setiap 

tahap, dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakannya. Jadwal 

penelitian dapat disajikan dalam bentuk matriks atau uraian. 

 

C. Bagian Akhir 

Bagian akhir meliputi daftar pustaka dan lampiran. 

1. Daftar pustaka 

Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang diacu dalam usulan penelitian dan 

disusun ke bawah menurut abjad nama terakhir penulis pertama. Sumber yang 

diacu dalam skripsi bisa berasal dari buku teks, buku referensi, jurnal 

penelitian, serta hasil penelitian yang tidak dipublikasikan. Seiring dengan 

perkembangan teknologi, sumber referensi tersebut bisa juga didapatkan dari 

internet, baik berupa on-line scientific journal, working paper, maupun 

individual publication.  Ada beberapa format gaya penulisan daftar pustaka.  

Mahasiswa boleh memilih salah satu gaya secara konsisten, dilihat dari 

seluruh tulisan dalam proposal penelitian maupun skripsi. Petunjuk teknis 

penulisan format pustaka disajikan secara lengkap pada (lampiran 13a). 
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2. Lampiran 

Dalam lampiran (apabila ada) terdapat keterangan atau informasi yang 

diperlukan pada pelaksanaan penelitian, misalnya kuesioner, perhitungan 

statistik, dan tabel. Lampiran tersebut sifatnya melengkapi usulan penelitian. 
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BAB IV 

S K R I P S I 

 

Sebagaimana dalam usulan penelitian, skripsi juga terdiri atas tiga bagian, 

yaitu Bagian Awal, Bagian Utama, dan Bagian Akhir, tetapi isinya lebih luas. 

Berikut ini akan dibahas lebih mendalam format penulisan skripsi berdasarkan 

pendekatan penelitian. 

A. Pendekatan Penelitian Kuantitatif (Survei, Eksperimen, dan Observasi) 

1. Bagian Awal 

Bagian awal mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman 

pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel (kalau ada), daftar gambar 

(kalau ada), daftar lampiran, arti lambang dan singkatan, abstrak (Bahasa 

Indonesia), dan abstract (Bahasa Inggris). 

a.  Halaman Sampul Depan 

Halaman sampul depan memuat: judul skripsi, maksud skripsi, lambang 

Universitas, instansi yang dituju, dan tahun penyelesaian skripsi. 

1) Judul skripsi dibuat sesingkat dan sejelas mungkin, seperti yang telah 

diuraikan di depan. 

2) Maksud skripsi adalah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar 

sarjana derajat S-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

serta Universitas Universitas Sebelas Maret. 

3) Lambang Universitas Sebelas Maret berbentuk bunga dengan empat daun 

bunga. 

4) Nama mahasiswa yang mengajukan skripsi ditulis lengkap, tidak boleh 

disingkat, dan tanpa derajat kesarjanaan, nomor induk mahasiswa  

dicantumkan di bawah nama. 

5) Instansi yang dituju ialah Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, 

dan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

6) Tahun penyelesaian skripsi ialah tahun ujian skripsi berakhir dan 

ditempatkan di bawah Surakarta (Contoh pada lampiran 3). 

 



 18 

b.  Halaman Judul 

Halaman judul berisi tulisan yang sama seperti pada halaman sampul depan, 

tetapi diketik pada kertas putih. 

c.  Halaman Pengesahan Penguji Skripsi 

Halaman pengesahan terdiri dari persetujuan laporan skripsi dari pembimbing 

dan tim penguji. Halaman ini memuat tanda tangan para penguji dan 

pembimbing, serta tanggal ujian (contoh pada lampiran 4 dan lampiran 5). 

d.  Halaman Pernyataan 

Halaman pernyataan berisi pernyataan bahwa isi skripsi tidak merupakan 

plagiasi dari karya orang lain (contoh pada lampiran 6). 

e.  Kata Pengantar 

Kata Pengantar berisi uraian singkat tentang maksud skripsi, penjelasan-

penjelasan, dan ucapan terima kasih. Dalam kata pengantar biasanya 

terdapat hal-hal yang tidak bersifat ilmiah. 

f.  Daftar Isi 

Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh 

tentang isi skripsi, berserta halamannya. 

g.  Daftar Tabel 

Jika dalam skripsi terdapat beberapa tabel, perlu disusun daftar tabel yang 

memuat urutan judul tabel, beserta nomor halaman. Tetapi kalau hanya ada 

satu atau dua tabel, boleh tidak dibuat daftar tabel. 

h.  Daftar Gambar 

Daftar gambar berisi urutan judul gambar dan nomor halaman. Perlu 

tidaknya dibuat daftar gambar persyaratannya seperti pada daftar tabel. 

i.  Daftar Lampiran 

Sama dengan daftar tabel dan daftar gambar, daftar lampiran dibuat kalau 

dalam skripsi ada lampirannya. 

j.  Arti Lambang dan Singkatan 

Arti lambang/simbol dan singkatan berupa daftar lambang yang 

dipergunakan dalam skripsi disertai dengan arti dan satuannya, bila dalam 

laporan penelitian digunakan banyak lambang dan singkatan. 
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k.  Abstrak 

Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa 

Inggris, pada halaman abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia. Abstrak 

merupakan uraian singkat tetapi lengkap tentang tujuan penelitian, cara 

penelitian, dan hasil penelitian. Tujuan penelitian disarikan dari tujuan 

penelitian pada pendahuluan, cara penelitian disarikan dari metode 

penelitian, hasil penelitian disarikan dari simpulan. 

l.  Abstract 

Abstract ditulis dalam bahasa Inggris, yang merupakan uraian singkat tetapi 

lengkap tentang tujuan penelitian dan cara penelitian dan hasil penelitian. 

Tujuan penelitian disarikan dari tujuan penelitian pada pendahuluan, cara 

penelitian disarikan dari metode penelitian, hasil penelitian disarikan dari 

simpulan. Abstract tidak harus menterjemahkan kata per kata dari kalimat 

yang ada di halaman Abstrak, melainkan mensarikan dalam bahasa Inggris. 

2. Bagian Utama 

Bagian utama skripsi memuat bab-bab: pendahuluan, tinjauan pustaka, 

metode penelitian, analisis data dan pembahasan, simpulan dan saran. 

a.  Pendahuluan 

Bab pendahuluan memuat: latar belakang masalah penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan orisinalitas penelitian. 

1) Latar Belakang 

Latar belakang berisi alasan-alasan yang berkaitan dengan masalah-

masalah yang akan diteliti, bahwa masalah yang dikemukakan sangat 

menarik, penting dan perlu dilakukan penelitian. Untuk memperkuat 

alasan tersebut, perlu diberikan argumentasi secara faktual (didukung 

data kalau ada) dan belum terungkapnya masalah-masalah yang akan 

diteliti oleh peneliti lain (belum pernah diteliti). Atau penelitian yang 

pernah dilakukan oleh penelitian lain, yang dianggap masih ada hal-hal 

yang belum terungkap/dianalisis. Dari latar belakang tersebut tersirat 

masalah apa yang akan diteliti. 
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2) Perumusan Masalah 

Masalah yang akan dikemukakan perlu dirumuskan secara jelas, ringkas 

dan operasional (kalau digunakan hipotesis, maka dari masalah tersebut 

dengan mudah disusun Hipotesis). Contoh perumusan masalah dapat 

dilihat pada lampiran 7. 

3) Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tidak terlepas dari masalah yang akan diteliti. 

Misalnya masalah produktivitas usaha, maka tujuan adalah untuk 

menguji faktor/variabel yang mempengaruhi produktivitas usaha. Lihat 

lampiran 8. 

4) Manfaat Penelitian 

Bertolak dari tujuan penelitian, dapat dirumuskan manfaat apa yang 

diinginkan peneliti dari penelitian yang telah dilakukan, misalnya untuk 

memformulasikan kebijakan dalam upaya meningkatkan produktivitas 

usaha. Penulisan manfaat penelitian bisa dilihat di Lampiran 9. 

5) Orisinalitas Penelitian 

Sub bab ini memuat ide peneliti, yang didasarkan dari beberapa 

penelitian sebelumnya. Orisinalitas ini merupakan bagian kunci dari 

karya ilmiah peneliti, yang memastikan bahwa penelitian yang 

dilakukan bukan menjiplak/ plagiat, melainkan ide peneliti sendiri. 

Contoh penulisan orisinalitas penelitian termuat pada Lampiran 10. 

6) Sistematika Penulisan 

Bagian ini menjelaskan mengenai bagian-bagian yang ada dalam laporan 

penelitian (skripsi) mulai dari bab dan subbab yang ada.  

b. Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis  

1) Landasan Teori 

Tinjauan pustaka memuat landasan teori yang diacu dari buku teks, jurnal, 

atau artikel ilmiah lain, yang disusun sendiri oleh mahasiswa sebagai 

tuntutan untuk memecahkan/menjawab masalah penelitian yang 

dikemukakan, serta dalam menyusun hipotesis. Landasan teori secara 

langsung mendukung masalah yang diteliti. Hal ini untuk menghindari 
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uraian yang berkepanjangan. Landasan teori dapat berbentuk uraian 

kualitatif, model matematis, atau persamaan yang langsung berkaitan 

dengan bidang ilmu yang diteliti. 

Dalam bab landasan teori ini, pada umumnya juga diacu hasil-hasil 

penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan pada jurnal ilmiah (bobot 

prioritasnya paling baik), kumpulan artikel simposium/seminar 

(proceeding), penelitian yang tidak publikasian (yakni: disertasi, tesis, dan 

skripsi), atau buku teks (bobot prioritasnya dalam penelitian paling 

rendah). 

2) Hipotesis  

Hipotesis memuat pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori 

dan merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dikemukakan 

dalam penelitian yang perlu dibuktikan kebenarannya. Untuk merumuskan 

hipotesis seharusnya diawali dengan temuan penelitian sebelumnya secara 

ringkas, sehingga tidak boleh ada “hipotesis turun dari langit”. 

c. Metode Penelitian 

1) Model penelitian 

Model penelitian merupakan gambaran atau framework penelitian yang 

dilakukan.  

2) Operasionalisasi variabel 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dijelaskan dengan rinci 

berdasarkan teori maupun penelitian-penelitian terdahulu. 

3) Uraian instrumen kuesioner beserta validitas dan reliabilitas 

Instrumen kuesioner yang digunakan harus dijelaskan dan dilandasi 

dengan bukti-bukti digunakannya instrumen tersebut di penelitian 

terdahulu (jika mengambil instrumen dari penelitian lain). Selain itu, 

instrumen kuesioner harus disertai dengan hasil validitas dan reliabilitas. 
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4) Cara pengumpulan data 

Sub bab ini berisi penjelasan tentang bagaimana cara pengambilan sampel, 

cara memperoleh data: pengamatan, wawancara langsung, mengisi 

kuesioner yang telah disiapkan, dan lain-lain. 

5) Populasi dan Sampel 

Populasi dan sampel yang digunakan dijelaskan dalam subbag ini beserta 

metode sampling yang digunakan. 

6) Teknik analisis 

Sub bab ini menguraikan teknik analisis yang dipakai, misalnya 

menggunakan Structural Equation Modelling (SEM), regresi hirarkhis, 

regresi berganda, uji beda dan sebagainya. Jika analisis tersebut 

memerlukan uji kelayakan data dan instrumen, seperti uji validitas, 

reliabilitas, atau asumsi yang harus dipenuhi untuk ekonometrika (uji 

asumsi klasik), maka sebutkan juga jenis uji dan prosedurnya. 

d. Analisis Data dan Pembahasan 

 Bab ini berisi deskripsi daerah penelitian (obyek penelitian), deskripsi sampel 

(kalau ada), deskripsi variabel yang diteliti, analisis dan pembahasan.   

1) Hasil Observasi data yang diperoleh sedapat mungkin disajikan dalam 

tabel. Dalam bab ini juga digambarkan deskripsi sampel, atau daerah 

penelitian. 

2) Analisis dan pembahasan. Data yang dikumpulkan dan telah disajikan 

dalam butir c, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yang telah 

ditetapkan: analisis statistik dengan model-modelnya, atau model lain. 

Pembahasan lebih lanjut mengenai hasil pengujian perlu dilakukan, 

misalnya: perbandingan dengan hasil penelitian sebelumnya, argumentasi 

mengapa hipotesis didukung dan tidak didukung, serta mengetengahkan 

kesenjangan-kesenjangan yang hendaknya dikaji untuk penelitian 

berikutnya. 

e.  Simpulan 

Simpulan dan saran harus dinyatakan secara terpisah. Simpulan merupakan 

pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil analisis (penelitian) 
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untuk menyatakan tingkat keberhasilan tujuan penelitian, menjawab masalah 

penelitian dan/atau hipotesis. Saran dibuat berdasarkan pengalaman dan 

pertimbangan penulis, yang tidak terlepas dari hasil analisis (penelitian) yang 

telah dilakukan, yang ditujukan kepada lembaga (sebagai implikasi teori 

maupun kebijakan), peneliti berikutnya dalam bidang sejenis, yang ingin 

melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang sudah diselesaikan. Saran 

tidak merupakan keharusan. 

f.  Keterbatasan dan Saran  

Keterbatasn memuat hal-hal yang sudah diusahakan oleh peneliti, tetapi tidak 

berhasil untuk didapatkan, sehingga bisa diduga akan memiliki dampak pada 

simpulan. Saran memuat anjuran peneliti kepada pembaca dan peneliti 

berikutnya, agar dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik, dan diwujudkan 

penelitian yang lebih sempurna untuk masalah yang serupa dengannya. 

 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir memuat daftar pustaka dan lampiran 

a. Daftar pustaka 

Daftar pustaka disusun seperti pada usulan penelitian atau lebih banyak dari 

itu. 

b. Lampiran 

Lampiran dipakai untuk menempatkan data atau keterangan lain yang 

fungsinya untuk melengkapi uraian yang telah disajikan dalam bagian utama 

skripsi. Lembaran di lampiran harus diberi halaman urut dan sesuai jumlah 

lampiran dan jumlah halaman.  

 

B. Pendekatan Penelitian Kuantitatif (Studi Kasus) 

1. Bagian Awal 

Bagian awal mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman 

pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel (kalau ada), daftar gambar 

(kalau ada), daftar lampiran, arti lambang dan singkatan, abstrak (bahasa 

Indonesia), dan abstract (bahasa Inggris). 
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a.  Halaman Sampul Depan 

Halaman sampul depan memuat: judul skripsi, maksud skripsi, lambang 

Universitas, instansi yang dituju, dan tahun penyelesaian skripsi. 

1) Judul skripsi dibuat sesingkat mungkin, dan jelas, seperti yang telah 

diuraikan di depan. 

2) Maksud skripsi ialah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar 

sarjana derajat Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

serta Universitas Sebelas Maret. 

3) Lambang Universitas Sebelas Maret berbentuk bunga dengan empat daun 

bunga. 

4) Nama mahasiswa yang mengajukan skripsi ditulis lengkap, tidak boleh 

disingkat, dan tanpa derajat kesarjanaan, nomor induk mahasiswa  

dicantumkan di bawah nama. 

5) Instansi yang dituju ialah Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, 

dan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

6) Tahun penyelesaian skripsi ialah tahun ujian skripsi berakhir dan 

ditempatkan di bawah Surakarta (Contoh pada lampiran 3). 

b.  Halaman Judul 

Halaman judul berisi tulisan yang sama seperti pada halaman sampul depan, 

tetapi diketik pada kertas putih. 

c.  Halaman Pengesahan Penguji Skripsi 

Halaman pengesahan terdiri dari persetujuan laporan skripsi dari pembimbing 

dan tim penguji. Halaman ini memuat tanda tangan para penguji dan 

pembimbing, serta tanggal ujian (contoh pada lampiran 4 dan lampiran 5). 

d.  Halaman Pernyataan 

Halaman pernyataan berisi pernyataan bahwa isi skripsi tidak merupakan 

plagiasi dari karya orang lain (contoh pada lampiran 6). 

e.  Kata Pengantar 

Kata pengantar berisi uraian singkat tentang maksud skripsi, penjelasan-

penjelasan, dan ucapan terima kasih. Dalam kata pengantar biasanya 

terdapat hal-hal yang tidak bersifat ilmiah. 
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f.  Daftar Isi 

Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh 

tentang isi skripsi, berserta halamannya. 

g.  Daftar Tabel 

Jika dalam skripsi terdapat beberapa tabel, perlu disusun daftar tabel yang 

memuat urutan judul tabel, beserta nomor halaman, tetapi kalau hanya ada 

satu atau dua tabel, boleh tidak dibuat daftar tabel. 

h.  Daftar Gambar 

Daftar gambar berisi urutan judul gambar dan nomor halaman. Perlu 

tidaknya dibuat daftar gambar persyaratannya seperti pada daftar tabel. 

i.  Daftar Lampiran 

Sama dengan daftar tabel dan daftar gambar, daftar lampiran dibuat kalau 

dalam skripsi ada lampirannya. 

j.  Arti Lambang dan Singkatan 

Arti lambang/simbol dan singkatan berupa daftar lambang yang 

dipergunakan dalam skripsi disertai dengan arti dan satuannya, bila dalam 

laporan penelitian digunakan banyak lambang dan singkatan. 

k.  Abstrak 

Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa 

Inggris, pada halaman abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia. Abstrak 

merupakan uraian singkat tetapi lengkap tentang tujuan penelitian dan cara 

penelitian dan hasil penelitian. Tujuan penelitian disarikan dari tujuan 

penelitian pada pendahuluan, cara penelitian disarikan dari metode 

penelitian, hasil penelitian disarikan dari simpulan. 

l.  Abstract 

Abstract ditulis dalam bahasa Inggris, yang merupakan uraian singkat tetapi 

lengkap tentang tujuan penelitian dan cara penelitian dan hasil penelitian. 

Tujuan penelitian disarikan dari tujuan penelitian pada pendahuluan, cara 

penelitian disarikan dari metode penelitian, hasil penelitian disarikan dari 

simpulan. Abstract tidak harus menterjemahkan kata per kata dari kalimat 

yang ada di halaman Abstrak, melainkan mensarikan dalam bahasa Inggris. 
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2. Bagian Utama 

Bagian utama skripsi memuat bab-bab: pendahuluan, tinjauan pustaka, 

metode penelitian, analisis data dan pembahasan, simpulan dan saran. 

a.  Pendahuluan 

Bab pendahuluan memuat: latar belakang masalah penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan orisinalitas penelitian.  

1) Latar Belakang 

Latar belakang berisi alasan-alasan yang berkaitan dengan masalah-

masalah yang akan diteliti, bahwa masalah yang dikemukakan sangat 

menarik, penting dan perlu dilakukan penelitian. Untuk memperkuat 

alasan tersebut, perlu diberikan argumentasi secara faktual (didukung 

data kalau ada) dan belum terungkapnya masalah-masalah yang akan 

diteliti oleh peneliti lain (belum pernah diteliti). Atau penelitian yang 

pernah dilakukan oleh penelitian lain, yang dianggap masih ada hal-hal 

yang belum terungkap/dianalisis. Dari latar belakang tersebut tersirat 

masalah apa yang akan diteliti. 

2) Perumusan Masalah 

Masalah yang akan dikemukakan perlu dirumuskan secara jelas, ringkas 

dan operasional. 

3) Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tidak terlepas dari masalah yang akan diteliti.  

4) Manfaat Penelitian 

Bertolak dari tujuan penelitian, dapat dirumuskan manfaat apa yang 

diinginkan peneliti dari penelitian yang telah dilakukan. 

5) Sistematika Penulisan 

Bagian ini menjelaskan mengenai bagian-bagian yang ada dalam laporan 

penelitian (skripsi) mulai dari bab dan subbab yang ada. 

b. Tinjauan Pustaka  

Tinjauan pustaka memuat landasan teori yang diacu dari buku teks, 

jurnal, atau artikel ilmiah lain, yang disusun sendiri oleh mahasiswa sebagai 

dasar untuk memecahkan/menjawab masalah penelitian yang dikemukakan. 
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Landasan teori secara langsung mendukung masalah yang diteliti. Hal ini untuk 

menghindari uraian yang berkepanjangan. Landasan teori dapat berbentuk 

uraian kualitatif, model matematis, atau persamaan yang langsung berkaitan 

dengan bidang ilmu yang diteliti. 

Dalam bab landasan teori ini, pada umumnya juga diacu hasil-hasil 

penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan pada jurnal ilmiah (bobot 

prioritasnya paling baik), kumpulan artikel simposium/seminar (proceeding), 

penelitian yang tidak publikasian (yakni: disertasi, tesis, dan skripsi), atau buku 

teks (bobot prioritasnya dalam penelitian paling rendah). 

c. Analisis Data dan Pembahasan 

 Bab ini merupakan uraian temuan penelitian yang terdiri dari 

uraian/deskripsi hasil penelitian di perusahaan.   

d. Simpulan, keterbatasan dan saran 

Simpulan dan saran harus dinyatakan secara terpisah. Simpulan 

merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil analisis 

(penelitian) untuk menyatakan tingkat keberhasilan tujuan penelitian dan 

menjawab masalah penelitian. Keterbatasan memuat hal-hal yang sudah 

diusahakan oleh peneliti, tetapi tidak berhasil untuk didapatkan, sehingga bisa 

diduga akan memiliki dampak pada simpulan. Saran merupakan rekomendasi 

kepada pihak yang terkait dengan problem penelitian mengenai 

penanggulangan masalah, pemanfaatan hasil penelitian atau penelitian lebih 

lanjut yang perlu dilakukan. 

 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir memuat daftar pustaka dan lampiran 

a. Daftar pustaka 

Daftar pustaka disusun seperti pada usulan penelitian atau lebih banyak dari 

itu. 

b. Lampiran 

Lampiran dipakai untuk menempatkan data atau keterangan lain yang 

fungsinya untuk melengkapi uraian yang telah disajikan dalam bagian utama 
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skripsi. Lembaran di lampiran harus diberi halaman urut dan sesuai jumlah 

lampiran dan jumlah halaman. 

 

C. Penelitian Kualitatif (Literature Review)  

Berbeda dengan penelitian dengan pendekatan data sekunder, survei, 

eksperimen, ataupun case study, penelitian dengan pendekatan literature review 

tidak dibatasi jumlah bab. Adapun yang perlu diperhatikan adalah bab pertama 

memuat tentang pendahuluan dan bab terakhir memuat tentang kesimpulan.  

Dalam penelitian literature review, jumlah bab yang ada menyesuaikan 

dengan luas sempitnya framework penelitian dan pertanyaan yang ingin dijawab 

dalam penelitian.  

 

Contoh Struktur Penulisan  

Bab I Pendahuluan 

1. Latar belakang  

2. Pertanyaan penelitian 

3. Manfaat penelitian 

4. Keterbatasan penelitian 

 

Misalnya ditetapkan framework penelitian sebagai berikut:  

Contoh:  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Misalnya ditetapkan pertanyaan penelitian sebagai berikut. 

Kondisi sosio-

ekonomi Indonesia 

Institutional 

Perspectives 

Standar Akuntansi 

Pemerintah Indonesia 

International Public 

Sector Accounting 

Standards (IPSASs) 

Adopsi IPSASs, 

persamaan dan 
perbedaan 
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1. Apakah standardisasi akuntansi pemerintahan memiliki dampak positif?  

2. Bagaimana dampak kondisi sosio-ekonomi Indonesia dan institutional 

perspectives dalam adopsi IPSASs di Indonesia? 

3. Apakah Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia sesuai dengan arahan 

IPSASs? 

Dengan framework dan pertanyaan penelitian tersebut maka dapat disusun 

bab-bab selanjutnya seperti berikut ini. 

Bab II Akuntansi Akrual dan Standarisasi Akuntansi Pemerintahan 

1. Akuntansi Akrual 

a. Keuntungan dan kelemahan 

b. Cash vs accrual accounting di Pemerintahan 

c. Aplikasi accrual accounting di Sektor Publik 

d. Reformasi Sektor Publik di Indonesia dan pengenalan accrual accounting di 

Pemerintahan 

2. Standarisasi Akuntansi Pemerintahan 

a. Background singkat dari IPSASs 

b. Keunggulan IPSASs 

c. Uniformity vs harmonization 

d. Praktik-praktik adopsi IPSASs 

e. Keterbatasan IPSASs 

Bab III Institutional Perspectives dan kondisi sosio-ekonomi Indonesia 

a. Institutional Perspectives 

b. Kondisi sosio-ekonomi Indonesia 

Bab IV Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Indonesia 

a. Peraturan Pemerintah 71/2010 

b. The degree of consistency SAP dengan IPSASs 

Bab V Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran 
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BAB V  

BAHASA DAN TATA CARA PENULISAN 

 

Tata cara penulisan meliputi bahan dan ukuran, pengetikan, penomoran, 

daftar dan gambar, dan penulisan nama. 

 

 

A. Bahan dan Ukuran 

Bahan dan ukuran mencakup: naskah, sampul, warna sampul, tulisan pada 

sampul, dan ukuran. 

1.   Naskah 

Naskah dibuat di atas kertas HVS 80 gr/m
2
 dan tidak bolak-balik. 

2.   Sampul 

Sampul dibuat dari kertas bufalo atau yang sejenis yang diperkuat dengan 

karton dan dilapisi dengan plastik. Tulisan yang tercetak pada sampul sama 

dengan yang terdapat pada halaman judul dan contohnya tercantum pada 

lampiran 3. 

3.   Warna sampul 

Warna sampul skripsi Program Studi S1 Akuntansi FEB UNS sesuai dengan 

aturan yang dikeluarkan oleh Fakultas dan Universitas adalah biru tua.  

4.   Ukuran 

Ukuran naskah ialah: 21 cm x 28 cm (atau A4). 

 

B. Pengetikan 

Pada pengetikan disajikan: jenis huruf, bilangan dan satuan, jarak baris, 

batas tepi, pengisian ruangan, alinea baru, permulaan kalimat, judul dan sub judul, 

perincian ke bawah, dan letak simetris. 

1.   Jenis huruf 

a. Naskah diketik dengan huruf Times New Roman 12 (10 huruf dalam 1 

inchi), dan untuk seluruh naskah harus dipakai jenis huruf yang sama. 
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Penggunaan jenis huruf miring hanya untuk kata asing (bukan bahasa 

Indonesia), atau kapital/balok hanya untuk singkatan. 

b. Huruf miring dipergunakan untuk tujuan tertentu, misalnya kata asing. 

c. Lambang, huruf Yunani, atau tanda-tanda yang tidak dapat diketik, harus 

ditulis dengan rapi memakai tinta hitam. 

2.   Bilangan dan satuan 

a. Bilangan diketik dengan angka, kecuali pada permulaan kalimat, misalnya: 

ROI tahun 2006 sebesar 10 persen. 

b. Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan titik, misalnya: hasil uji 

reliabilitas dengan Cronbach Alpha sebesar 8,234. 

c. Satuan dinyatakan dengan singkatan resminya tanpa titik di belakangnya, 

misalnya m, gr, Kg, Cal.  

3.   Jarak baris 

Jarak baris dibuat 2 spasi, kecuali abstrak, kutipan langsung, judul daftar 

(Tabel) dan gambar yang lebih luas dari 1 baris, dan daftar pustaka yang 

diketik dengan jarak 1 spasi ke bawah. 

4.   Batas tepi 

Batas-batas pengetikan, ditinjau dari tepi kertas (riil, bukan di komputer), 

diatur sebagai berikut. 

Tepi atas  : 4 cm 

Tepi bawah : 3 cm 

Tepi kiri  : 4 cm 

Tepi kanan  : 3 cm 

5.   Pengisian ruangan 

Ruangan yang terdapat pada halaman naskah harus diisi penuh (justify), 

artinya pengetikan harus dari batas tepi kiri sampai batas tepi kanan, dan tidak 

dibenarkan adanya ruangan yang terbuang, kecuali untuk/ akan mulai alenia 

baru, persamaan daftar, gambar, sub judul, atau hal-hal yang khusus. 

6.   Alenia baru 

Alenia baru dimulai pada ketikan yang ke-6 dari batas tepi kiri, dan kalimat 

baru seharusnya sebagai alenia baru. 
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7.   Permulaan kalimat 

Bilangan, lambang, atau rumus kimia yang memulai suatu kalimat, harus 

dieja, misalnya: Sepuluh tahun pertama perkembangan perusahaan ini ditandai 

dengan konflik keluarga. Lihat lampiran 12. 

8.   Judul bab, subbab, anak subbab, dan lain-lain 

a. Judul bab harus ditulis simetris di tengah dengan huruf besar (kapital). 

Semua diatur supaya simetris, dengan jarak 4 cm dari tepi atas tanpa 

diakhiri dengan titik dan dicetak tebal. Penulisan diawali dengan kata 

“BAB” diikuti angka romawi bab, dan judul bab. 

b. Subbab ditulis simetris rata kiri, semua kata dimulai dengan huruf besar 

(kapital), kecuali kata penghubung dan kata depan, dan tanpa diakhiri 

dengan titik dan dicetak tebal. Kalimat pertama sesudah subbab dimulai 

dengan alenia baru. Penulisan diawali dengan urut abjad “A, B, C, dan 

seterusnya” diikuti judul subbab. 

c. Anak subbab ditulis simetris rata kiri, hanya huruf yang pertama saja yang 

berupa huruf besar tanpa diakhiri dengan titik dan dicetak tebal. Kalimat 

pertama sesudah anak subbab dimulai dengan alenia baru. 

d. Sub anak subbab diketik mulai dari ketikan ke-3 diikuti dengan titik dan 

judul. Kalimat pertama sesudah sub anak subbab dimulai dengan alenia 

baru. Kalimat dan anak subbab yang lebih kecil beriktunya ditulis seperti 

pada contoh, yang dapat dilihat pada lampiran 14. 

9.   Rincian ke bawah 

Jika pada penulisan naskah ada rincian yang harus disusun ke bawah, pakailah 

nomor urut dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat rincian. 

Penggunaan garis penghubung (-) yang ditempatkan di depan rincian tidak 

dibenarkan. 

10.  Letak simetris 

Gambar, Tabel (daftar), persamaan, judul dan sub judul ditulis simetris 

terhadap tepi kiri dan kanan pengetikan. 
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C. Penomoran 

Bagian ini dibagi menjadi penomoran halaman, tabel (daftar), dan 

persamaan. 

1.   Halaman 

a. Bagian awal laporan, dimulai dari halaman judul sampai ke intisari, diberi 

nomor halaman dengan angka Romawi kecil. 

b. Bagian utama dan bagian akhir, mulai dari pendahuluan (Bab I) sampai ke 

halaman terakhir, memakai angka Arab sebagai nomor halaman. 

c. Nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan atas, kecuali kalau ada 

judul atau bab pada bagian atas halaman itu. Untuk halaman yang 

demikian nomornya ditulis di sebelah kanan bawah. 

2.   Tabel (daftar) 

Tabel (daftar) diberi nomor urut dengan angka Arab. Hal ini berarti bahwa 

dari bab I hingga bab V angka tabel ditulis urut dengan nomor Arab tanpa 

nomor Romawi (yang menunjukkan nomor bab). Lihat lampiran 15. 

3.   Gambar 

Gambar dinomori dengan angka Arab. Hal ini berarti bahwa dari bab I hingga 

bab V angka gambar ditulis urut dengan nomor Arab tanpa nomor Romawi 

(yang menunjukkan nomor bab). Lihat lampiran 16. 

4.   Persamaan 

Nomor urut persamaan yang berbentuk matematis, reaksi kimia, dan lain-

lainnya ditulis dengan angka Arab di dalam kurung dan ditempatkan di dekat 

batas tepi kanan. Hal ini berarti bahwa dari bab I hingga bab V angka 

persamaan ditulis urut dengan nomor Arab tanpa nomor Romawi (yang 

menunjukkan nomor bab). 

     Contoh: 

 Y = 0 + 1X1 + 2X2 + 3X3 + e               (3) 
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D. Tabel dan Gambar 

1.   Tabel (daftar) 

a. Nomor tabel (daftar) yang diikuti dengan judul ditempatkan simetris di 

atas tabel (daftar), tanpa diakhiri dengan titik. 

b. Tabel (daftar) tidak boleh dipenggal, kecuali kalau memang panjang, 

sehingga tidak memungkinkan diketik dalam satu halaman. Pada halaman 

lanjutan tabel (daftar), dicantumkan nomor antara yang satu dengan yang 

lainnya cukup tegas. Contoh: Tabel 2 (lanjutan) 

c. Kolom-kolom diberi nama dan dijaga agar pemisahan antara yang satu 

dengan yang lainnya cukup tegas. 

d. Kalau tabel (daftar) lebih lebar dari ukuran lebar kertas, sehingga harus 

dibuat memanjang kertas, maka bagian atas tabel harus diletakkan di 

sebelah kiri kertas. 

e. Di atas dan di bawah tabel (daftar) dipasang garis batas, agar terpisah dari 

uraian pokok dalam makalah, dan antar kolom tabel tidak diberi garis 

batas. Lihat lampiran 15. 

f. Tabel  diketik simetris. 

g. Tabel  yang lebih dari 2 halaman atau yang harus dilipat, ditempatkan pada 

lampiran. 

2.   Gambar 

a. Bagan, grafik, peta, foto semuanya disebut gambar (tidak dibedakan). 

b. Nomor gambar yang diikuti dengan judulnya diletakkan simetris di bawah 

gambar tanpa diakhiri dengan titik. Lihat lampiran 16. 

c. Gambar tidak boleh dipenggal. 

d. Keterangan gambar dituliskan pada tempat-tempat yang lowong di dalam 

gambar dan tidak di halaman lain. 

e. Bila gambar dilukis melebar sepanjang tinggi kertas, maka bagian atas 

gambar harus diletakkan di sebelah kiri atas. 

f. Ukuran gambar (lebar dan tingginya) diusahakan supaya sewajarnya (tidak 

terlalu gemuk atau terlalu kurus). 
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g. Skala pada grafik harus dibuat agar mudah dipakai untuk mengadakan 

interpolasi atau ekstrapolasi. 

h. Bagan dan grafik dibuat dengan tinta hitam yang tidak larut dalam air dan 

garis lengkung grafik dibuat dengan bentuk kurve Perancis (French 

curve). 

i. Letak gambar diatur supaya simetris. 

 

E. Bahasa 

1.   Bahasa yang dipakai 

Bahasa yang dipakai ialah bahasa Indonesia yang baku (ada subyek dan 

predikat, supaya lebih sempurna, ditambah dengan obyek dan keterangan, 

jika ada). Dengan ijin pembimbing dan Program Studi Akuntansi, skripsi 

dapat ditulis dalam bahasa Inggris. 

2.   Bentuk kalimat 

Kalimat-kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama dan kedua (saya, 

aku, kami, dan lain-lain, kecuali dalam abstract), tetapi dibuat berbentuk 

pasif. Pada penyajian ucapan terima kasih pada prakata, saya diganti 

dengan penulis/ peneliti. 

3.   Istilah 

a. Istilah yang dipakai adalah istilah Indonesia atau yang sudah di-

Indonesiakan. 

b. Jika terpaksa harus memakai istilah asing, istilah asing tersebut dicetak 

miring. 

4.   Kesalahan yang sering terjadi, dan harus dihindari dalam penulisan skripsi 

a. Kata penghubung, seperti: sehingga, dan, sedangkan, dan tetapi, tidak 

boleh dipakai untuk memulai kalimat. 

b. Kata depan, misalnya pada, sering dipakai tidak pada tempatnya, 

misalnya diletakkan di depan subyek (merusak susunan kalimat). 

Penulisan seperti ini harus dihindari. 

c. Kata “dimana” dan “dari” kerap kali kurang tepat pemakaiannya, dan 

sebaiknya digunakan kata yang tepat untuk menterjemahkan dalam 
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istilah Indonesia seperti kata “where” dan “of” dalam bahasa Inggris. 

Untuk itu bisa digunakan kata “keterangan” untuk “where”, sedangkan 

“of” tidak perlu diterjemahkan. 

d. Awalan ke dan di harus dibedakan dengan kata depan ke dan di. 

Contoh: diawali (melekat) berbeda dengan di awal (terpisah) 

e. Tanda baca harus dipergunakan dengan tepat. Untuk itu disarankan 

supaya menggunakan aturan-aturan yang ada dalam buku “Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD)” 

 

F. Penulisan Nama 

Penulisan nama mencakup nama penulis yang diacu dalam uraian, daftar 

pustaka, nama yang lebih dari satu suku kata, nama dengan garis penghubung, 

nama yang diikuti dengan singkatan, dan derajat kesarjanaan. 

1.   Nama penulis yang diacu dalam uraian 

Penulis yang tulisannya diacu dalam uraian hanya disebutkan nama akhirnya 

saja, dan kalau lebih dari 2 orang, untuk pertama harus disebutkan semua 

nama akhir penulis, dan pada penulisan berikutnya (dalam satu laporan 

skripsi) hanya nama akhir penulis pertama yang dicantumkan dan diikuti 

dengan  et al., atau dkk. (dan konsisten dalam keseluruhan skripsi), 

sebagaimana contoh-contoh berikut ini. 

 Contoh penulis tunggal 

Robbins (2001) menyatakan bahwa ada empat konsekuensi dari kepuasan 

kerja, yaitu produktivitas,  tingkat kemangkiran kerja, perputaran kerja, serta 

OCB. 

 

 Contoh penulis dua orang 

Folger & Konovsky (1989) mendefinisikan keadilan organisasional sebagai 

persepsi karyawan terhadap adil atau tidaknya perlakuan yang diterima dari 

organisasi. 
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Atau (tetapi harus konsisten dalam satu laporan skripsi), 

Folger dan Konovsky (1989) mendefinisikan keadilan organisasional sebagai 

persepsi karyawan terhadap adil atau tidaknya perlakuan yang diterima dari 

organisasi. 

 

 Contoh penulis lebih dua orang: 

Kickul,  Lester, dan  Finkl (2002) menemukan bahwa ....(tulisan/ kesempatan 

pertama) 

 

Temuan studi tersebut konsisten dengan hasil penelitian Kickul et al. (2002). 

(tulisan pada kesempatan berikutnya atau halaman berikutnya), atau 

 

Temuan studi tersebut konsisten dengan hasil penelitian Kickul dkk. (2002). 

(tulisan/ kesempatan berikutnya atau halaman berikutnya) 

  

Atau (tetapi harus konsisten dalam satu laporan skripsi), 

 

Kickul,  Lester, & Finkl (2002) menemukan bahwa ....(tulisan/ kesempatan 

pertama) 

 

Temuan studi tersebut konsisten dengan hasil penelitian Kickul et al. (2002). 

(tulisan pada kesempatan berikutnya atau halaman berikutnya), atau 

 

Temuan studi tersebut konsisten dengan hasil penelitian Kickul dkk. (2002). 

(tulisan pada kesempatan berikutnya atau halaman berikutnya) 

 

(Penulis pada contoh tersebut berjumlah 3 orang, yaitu Kickul, J; S.W. Lester; 

dan  J. Finkl (tulisan dalam jurnal tahun 2002). 
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2.   Nama penulis dalam daftar pustaka 

Hal-hal yang harus diketahui dalam menulis nama pengarang dalam Daftar 

Pustaka yang tulisannya diacu adalah sebagai berikut. 

a. Semua penulis harus dicantumkan namanya, dan tidak boleh hanya penulis 

pertama ditambah et al., atau dkk., saja. 

b. Nama penulis yang dibalik adalah nama penulis pertama, sedangkan nama 

penulis kedua, dan seterusnya tidak dibalik. 

c. Penggunaan kata “dan” atau tanda “&” harus konsisten dalam satu daftar 

pustaka, dan/atau satu laporan skripsi. 

d. Penggunaan singkatan nama harus konsisten dalam satu daftar pustaka, 

biasanya yang disingkat adalah: nama tengah, atau nama depan dan 

tengah, dan harus konsisten. Nama belakang tidak boleh disingkat. 

3.   Nama penulis terdiri dari 2 kata atau lebih 

Jika nama penulis terdiri dari 2 kata atau lebih, cara penulisannya adalah nama 

terakhir diikuti dengan koma, singkatan nama depan, tengah, dan seterusnya, 

yang semuanya diberi titik, atau nama akhir diikuti dengan kata nama depan, 

tengah, dan seterusnya. 

Contoh: (penulis pertama) 

 Sri Mulyani Indrawati ditulis: Indrawati, S. M. 

 Donald Fitzgerald Othmer ditulis: Othmer, D. F. 

4.   Nama dengan garis penghubung 

Kalau nama penulis dalam sumber aslinya dengan garis penghubung di antara 

dua  katanya, maka keduanya dianggap sebagai satu kesatuan.  

Contoh: 

 Sulastin-Sutrisno ditulis Sulastin-Sutrisno 

5.   Nama yang diikuti dengan singkatan 

Nama yang diikuti dengan singkatan, dianggap bahwa singkatan itu menjadi 

satu dengan kata yang ada didepannya. 

Contoh : 

 Mawardi A.I. ditulis Mawardi A.I. 

 Williams D. Ross Jr. Ditulis : Ross Jr., W.D 
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6.   Derajat kesarjanaan 

Derajat kesarjanaan tidak boleh dicantumkan. 

7.   Lain-lain 

Tahun penerbitan ditulis dengan tanda baca titik, atau dalam kurung diikuti 

koma. Nama jurnal/majalah/media, dicetak miring, dan tidak dibarengi dengan 

tebal dan/atau garis bawah.  

Contoh: 

Kickul, J; S.W. Lester; dan J. Finkl. 2002. Promise Breaking During Radical 

Organizational Change: Do Justice Interventions Make A Difference? 

Journal of Organizational Behavior. 23: 469-488.  

 

Atau tahun dalam tanda kurung,  

Kickul, J; S.W. Lester; dan J. Finkl, (2002), Promise Breaking During Radical 

Organizational Change: Do Justice Interventions Make A Difference? 

Journal of Organizational Behavior, 23: 469-488. (harus konsisten 

dalam satu daftar pustaka) 

 

Atau halaman menggunakan singkatan, 

Kickul, J; S.W. Lester; dan J. Finkl. 2002. Promise Breaking During Radical 

Organizational Change: Do Justice Interventions Make A Difference? 

Journal of Organizational Behavior. 23, hlm. 469-488. (harus 

konsisten dalam satu daftar pustaka)  

 

Atau, tanda & menggantikan “dan” 

Kickul, J; S.W. Lester; & J. Finkl. 2002. Promise Breaking During Radical 

Organizational Change: Do Justice Interventions Make A Difference? 

Journal of Organizational Behavior. 23, hlm. 469-488. (harus 

konsisten dalam satu daftar pustaka). 
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G. Catatan Kaki, Istilah Baru dan Kutipan 

1.   Catatan kaki 

Sebaiknya (kalau tidak perlu sekali) dihindari penggunaan catatan kaki,  jika 

harus menggunakan catatan kaki, ditulis dengan jarak satu spasi.  

2.   Istilah baru 

Istilah-istilah baru yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia dapat  

digunakan asal konsisten. Pada penggunaan yang pertama kali perlu diberikan 

padanannya dalam bahasa asing (dalam kurung). Kalau banyak sekali 

menggunakan istilah baru, sebaiknya dibuatkan daftar istilah di bagian awal. 

3.   Kutipan 

Kutipan ditulis dalam bahasa aslinya, kalau lebih dari 3 baris, diketik satu 

spasi, dan kalau kurang dari 3 baris, dua spasi (seperti jarak baris pada tulisan 

lainnya dalam laporan skripsi), dan diketik menjorok ke dalam. Kutipan tidak 

harus  diterjemahkan, namun boleh dibahas sesuai dengan kata-kata penulis. 

4.   Kata Arab 

Transliterasi mengikuti SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI. 
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Lampiran 1. Contoh Halaman Judul Usulan Penelitian 

 

 

Usulan Penelitian Skripsi 

 

REAKSI YANG BERBEDA ANTARA HARGA DAN VOLUME 
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Lampiran 2. Contoh Halaman Pengesahan Usulan Penelitian Skripsi 

 

Usulan Penelitian Skripsi 

REAKSI YANG BERBEDA ANTARA HARGA DAN VOLUME 

TERHADAP PENGUMUMAN DIVIDEN 

 

 

 Disusun  oleh: 

Jujur Mawas Diria 

NIM: F0311058 

 

 

 

 

Telah disetujui Pembimbing 

Pada tanggal: 5 Oktober 2015 

 

 

 

Pembimbing, 

 

 

Dr. Bandi, M.Si., Akt 
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Lampiran 6: Contoh Penulisan Pernyataan 
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Lampiran 7: Contoh Penulisan Perumusan Masalah Penelitian dalam Skripsi 

 

 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Atas dasar permasalahan yang ada pada riset terdahulu, masalah dalam 

penelitian ini adalah belum adanya (sepanjang pengamatan peneliti) riset tentang 

reaksi harga dan volume perdagangan saham atas pengumuman dividen. Riset 

tentang perbedaan antara reaksi harga dan volume perdagangan saham hanya atas 

pengumuman laba (Bamber dan Cheon, 1995). Oleh karena itu pertanyaan 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah reaksi harga berhubungan dengan informasi dividen? 

2. Apakah reaksi volume perdagangan berhubungan dengan informasi dividen? 

3. Apakah reaksi harga yang berbeda dengan reaksi volume perdagangan 

dengan event pengumuman laba itu, masih konsisten jika dihubungankan 

dengan pengumuman dividen? 
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Lampiran 8: Contoh Penulisan Tujuan Penelitian dalam Skripsi 

 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh pengumuman dividen terhadap harga saham. 

2. Untuk menguji pengaruh pengumuman dividen terhadap volume perdagangan 

saham.  

3. Untuk menguji perbedaan reaksi harga saham dan volume perdagangan saham 

terhadap pengumuman dividen. 
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Lampiran 9: Contoh Penulisan Manfaat Penelitian dalam Skripsi 

 

 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk praktisi 

maupun untuk akademisi dalam penelitian serupa selanjutnya.  

1. Bagi Akademisi (Mahasiswa) 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman atas reaksi harga; 

pemahaman reaksi volume; dan perbedaan reaksi harga dan volume atas 

pengumuman dividen, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk 

penelitian serupa pada periode mendatang. 

2. Bagi Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah acuan tentang reaksi harga; reaksi 

volume; dan perbedaan reaksi harga dan volume atas pengumuman dividen, 

sehingga dapat dijadikan acuan untuk membuat kebijakan dividen. Selain itu 

dengan membandingkan hasil temuan riset di pasar modal asing (misalnya 

Amerika) dengan temuan penelitian ini, para pemodal dan manajer perusahaan 

dapat memperoleh pemahaman lebih jauh tentang kebijakan pembayaran 

dividen. Selanjutnya para manajer perusahaan yang go-public dapat 

menerapkan kebijakan dividen untuk mendukung dan memperlancar aktivitas 

perusahaan terutama yang menyangkut pendanaan, dalam rangka 

meningkatkan kinerja perusahaan. 
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Lampiran 10: Contoh Penulisan Orisinalitas Penelitian dalam Skripsi 

 

 

C. Orisinalitas Penelitian 

Penelitian tentang kandungan informasi dividen telah banyak dilakukan, 

antara lain seperti: Pettit (1972); Griffin (1976); Gonedes (1978); Aharony dan 

Swary (1980); Downes dan Heinkel (1982); Asquith dan Mullins (1983); Brickley 

(1983); Penman (1983); Kane et al. (1984). Di lain pihak, penelitian tentang 

kandungan informasi laba juga telah banyak dilakukan, antara lain: Ball dan 

Brown (1968); Beaver (1968), Bamber dan Cheon (1995); dan Sloan (1996).  

Penelitian ini akan menguji reaksi pasar atas informasi dividen, namun 

demikian penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam beberapa 

hal. 

1. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Bamber dan Cheon (1995) yang 

melihat reaksi pasar atas pengumuman laba. Penelitian ini melihat reaksi 

pasar atas dividen. 

2. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Aharony dan Swary (1980) yang 

melihat reaksi harga saham dengan menghubungkannya dengan 

kandungan informasi dividen. Penelitian ini melihat reaksi harga dan 

volume perdagangan saham dengan menghubungkannya dengan informasi 

dividen.  
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Lampiran 11: Contoh Penyajian Kutipan 

 

 

Contoh 1: 

Bandi dan Hartono (2000) menunjukkan bahwa pengumuman dividen 

menghasilkan reaksi volume yang berbeda dengan reaksi harga. 

 

Contoh 2: 

Bamber dan Cheon (1995, dalam Bandi dan Hartono, 2000) menyatakan 

pemusatan perhatian pada kesamaan antara reaksi harga dan volume atas 

informasi yang dipublikasikan, cenderung menyebabkan para peneliti memandang 

harga dan volume sebagai ukuran yang substitusi tentang reaksi pasar atas 

informasi. 

  

Contoh 3: 

Banyak penelitian sebelumnya meninggalkan pertanyaan yang tak 

terjawabkan tentang apakah investor mengevaluasi pengumuman dividen dan laba 

dalam hubungannya satu dengan lainnya (Kane, Lee, dan Marcus, 1984).  

 

Kane et al. (1984) menyatakan adanya konsensus yang luas, bahwa pengumuman 

laba maupun dividen yang menguntungkan dapat dengan sendirinya menyebabkan 

return saham abnormal. Dalam hubungannya dengan laba, Beaver (1970) 

berpandangan bahwa:  

“The time series behavior of earnings is an important area for empirical research because 

of its implications for related research in several areas of accounting and finance. Although 

many other examples could be provided, three "accounting" issues immediately come to 

mind: (1) income smoothing, (2) the relative forecast ability of alternative income 

measurements, and (3) interim reporting”. 
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Lampiran 12: Contoh Penyajian Angka dan Satuan 

 

Contoh 1 

 Enam perusahaan keluarga dikeluarkan dari sampel karena outlier, 

sedangkan sampel terakhir dalam penelitian ini terdiri dari 150 perusahaan 

keluarga. (tidak boleh: 6 perusahaan keluarga ..dst...) 

 

Contoh 2 

Total aset perusahaan diukur dengan rupiah. Rata-rata perusahaan memiliki total 

aset berkisar antara Rp 600.000.000,00 dan Rp 1.000.000.000,00. 
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Contoh penulisan dari beberapa sumber: 

 
Penelitian tidak dipublikasikan 

Lee, H. R. 2000. An Empirical Study Of Organizational Justice As A Mediator Of The 

Relationship Among Leader-Member Exchange And Job Satisfaction, 

Organizational Commitment And Turnover Intentions In The Lodging Industry. 

Unpublished Ph. D. Dissertation. Virginia: Virginia Polytecnic Institute And State 

University, Blacksburg.  

Buku Teks/Referensi 

Coulter, M. K. 1998.  Strategic Management in Action. Singapore: Prentice-Hall. Inc. 

 

Kumpulan artikel yang dipublikasikan dalam bentuk buku 

Schmidheiny, S. 1994.  Looking forward: Our Common Enterprise. In Kolluru (ed.), 

Environmental Strategies Handbook: A Guide to Effective Policies & Practices: 1-

8. New York: McGraw-Hill 

 

Jurnal 1 penulis 

Beugré, C. D. 2002. Understanding Organizational Justice And Its Impact On Managing 

Employees: An African Perspective. International Journal of Human Resource 

Management. 13 (3): 1091-1104. 

     Jurnal 2 penulis 

Mandell, B. dan S. Pherwani.  2003. Relationship between Emotional Intelligence and 

Transformational Leadership Style : A Gender Comparison. Journal of Business 

and Psychology, 17 (3): 387-404. 

 

Jurnal 3 penulis 

Aryee, S; P. S. Budhwar;  dan Z. X. Chen. 2002. Trust as Mediator of The Relationship 

between Organizational Justice and Work Outcomes: Test of a social Exchange 

Model. Journal of Organizational Behavior, 23 (12): 267-285. 

Jurnal interaktif dari internet 

Waddell, J., dan M. Bauer. (2005). Career Planning and Development for Students: 

Building a Career in a Professional Practice Discipline. Canadian Journal of 

Career Development, 4 (2). http://www.contactpoint.ca/cjcd/v4-n2/article1.pdf   

May, 28, 2006. 

 

Working Paper 

Argyropoulou, K., dan D. Sidiropoulou-Dimakakou. 2004. Applications of Self-Efficacy 

Theory to the Understanding Career Decision Making of Higher Education 

Students. Working Paper. Department of Psychology, University of Athens, 

Greece. http://www.svb-asosp.ch/kongress/data/ docs/argyropoulou01.pdf  August, 

2, 2006. 

 

Catatan: yang dicetak miring bisa diganti cetak tebal, dan tulisan “dan” bisa diganti “&”, 

tetapi harus konsisten dalam satu laporan skripsi maupun proposal skripsi 

http://www.contactpoint.ca/cjcd/v4-n2/article1.pdf
http://www.svb-asosp.ch/kongress/data/%20docs/argyropoulou01.pdf


 54 

Lampiran 13b. Contoh Daftar Pustaka 
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KELUARGA 

 

2.1.   Perusahaan Keluarga 
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................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................
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......................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................
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......................................................................................................................................
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......................................................................................................................................
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(b) I......... J........ 

......................................................................................................................................
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2.1.2. Jenis-Jenis Perusahaan Keluarga 

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

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

 

2.2.  Kebijakan Manajerial antar Generasi 

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

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

............................................................................................................................................. 
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Lampiran 14a: Contoh Penulisan Bab dan Bagian-bagiannya Untuk Proposal Penelitian 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

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

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

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

 

1.2. Perumusan Masalah 

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

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

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

 

1.3. Tujuan Penelitian 

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

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

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

1.4. Manfaat Penelitian 

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

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

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

II. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis 

2.1.   Tinjauan Pustaka 

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

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

.........................................................................................................................................  
2.2.  Penelitian Sebelumnya 

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

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

 

2.3. Kerangka Pemikiran 

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

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

........... 

2.4. Pengembangan Hipotesis 

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

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

 

III. Metode Penelitian 

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

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

3.1. Populasi dan Sampel 

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

....... 

3.2. Sumber Data 

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

................... 
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3.3. Pengujian Data 

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

....... 

3.4. Pengujian Hipotesis 

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

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

IV. Sistematika Penulisan 

 

Skripsi disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan, dan manfaat penelitian. 

BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

  Bab ini berisi teori yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian 

sebelumnya, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Bab ini berisi tentang metode penelitian, yang meliputi: populasi dan 

sampel, variabel, definisi operasional, dan mekanisme pengujian 

hipotesis. 

BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini mencantumkan hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

  Bab ini berisi kesimpulan yang disarikan dari permasalahan, tujuan, 

analisis data dan pembahasan hasil analisis. Selain itu itu bab ini juga 

berisi keterbatasan dan saran untuk penelitian berikutnya.
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Lampiran 15: Contoh Penomoran Tabel 

 

 

Tabel 4.1 

Kwartil Silang Frekuensi Reaksi Harga Dengan Reaksi Volume Atas 

Pengumuman Dividen  

 VOLUME 

 1 2 3 4 TOTAL 

HARGA 4 28 31 33 57 149 

 3 43 35 40 31 149 

 2 34 43 43 29 149 

 1 44 40 33 32 149 

TOTAL 149 149 149 149 596 

       

 Hasil analisis tampak seperti di tabel 4 berikut ini.  

 

Tabel 4.2 

Hasil Analisis kontingensi 

Koefisien Kontingensi Signifikansi 

(p value) 

0,19322 0,00595 
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Lampiran 16. Contoh Penomoran Gambar 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 

Fungsi Nilai dan Pembobotan Probabilitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kahneman and Tversky (1979), lihat juga Koonce dan Mercer (2005) 
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Lampiran 17. Halaman Lampiran 

 

 Ditulis sebagai header Lampiran: 1 

Halaman : 1 


