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KATA PENGANTAR 

Dasen sebagai pembimbing karya ilmiah, tcnnasuk sknps;, 
mempunyai harapan yang sama terhadap anak didiknya, yaitu kcsiapan 
para mahasiswa dalam menghasilkan karya tulis standar untuk cvaluasi 
akademisnya padajenjang studi yang sedang mereka tempuh. 

Buku ini disusun sebagai pcdoman mcngcnai di mens 1 

ilmiah/akademis karya tulis jenjang pendidikan SI khususnya untuk 
Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Univcrsitas Brnwijay" 
yang memberikan panduan dan contoh penulisan yang. bcrsifat tcknis 
(formatpenulisan), sebagaipenyempumaan buku pedoman scbelumnya. 

Buku pedoman skripsi ini, adalah merupakan revisi dari buku 
pedoman skripsi yang disusun pada tahun 2009. 

Beberapa ha! yang direvisi pada buku pedoman skripsi ini aclalah: 
1. Sistematika Penulisan Skripsi terdiri dari: 

Bab I Pendahuluan 
Bab II Tinjauan Pustaka 
Bab III Metode Penelitian 
Bab IV Hasil dan Pembahasan 
Bab V Kesimpulan dan Saran 

2. PadaBab II Tinjauan Pustaka, untuk penclitian tcrd:tll\l l ll Li::":' 
perlu di tu I is dalam sub bab tcrscndiri. tctapi sccarn I: cl11k 
langsung dapat dimasukkan sebagai kutipan 

3. Urutan penulisan cover depan skrips1, nama konscntrnsi di r-c1 i;' 
sebelum namajurusan (Ii hat Lampiran) 
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Pengharga'm clan terima kasih yang sebesar-besamya atas 

keijasama tim scrta bantuan Dasen Jurusan Manajemen atas segala 
111ast1kan dan sumbangan pemikiran sehingga buku pedoman skripsi dapat 
disclesailrnn dengan baik. Semoga buku pedoman ini berrnanfaat bagi para 
mahasiswa yang sedang mempersiapkan karya ilmiah wajib untuk 
menyelesaikan tugas akademisnya. 
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1.1. Latar Belakang 

BABI 
PENDAHULUAN 

BUKU P£DOMAN PENULISM> SKn.·P<; m 
JURU'iANM.'.'ll\J~\1£t-. ~ 

Skripsi_ adalah kaiya tulis ilmiah yang harus clisusun olch 
mahasiswa program Sl untuk menyelesaikan studinya. Skripsi ditulis oleh 
mahasiswa,setelah mahasiswa melakl1kan kegiatan penclitian ilm1ai1 
dengan bimbingan dosen pembimbing. Skripsi yang menqnkan .si::itu 

karya ilmiah, perlu ditulis dengan sistematikn dan isi ynng dc1x1t 
di pertanggungj awabkan. 

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Univerwas 
Brawijaya, nantinyameluluskan Sarjana Ekonomi, pcrlu mcmbuct skr:,,;i. 

sebagai salah satu syarat untuk kelulusannya. Dengan banyak1'.y2, 

mahasiswa di Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 
Universitas Brawijaya, maka akan sulit untuk dapat mengkontrol kualitas 
dari skripsi yang dibuat oleh mahasiswa, meskipun sudah :1da dosen 
pembimbing. 

Selama ini Jurusan Manajemen sudah mempunyai Buku Pcdoman 
Penulisan Skripsi Jurusan Manajemen. Buku pedoman ini sudah 
dijalankan, dan menjadi pedoman mahasiswa dan dosen Pembimbing 
skripsi sejaktahun2005. 

Dengan adanya perubahan perubahan kurikulum, peraturan d1 
lingkungan perguruan tinggi, perlu diadakan penycsuaian chrn 

pcnyempurnaan Buku Penyusunan pedoman Skrispsi yang sclama i:1i 
sud ah dijalankan. 

Untuk itu perlu dibuat revisi Buku Pedoman penyusunan Skripsi 
Jurusan Manajemen untuk dapat rnemudahakan mcngkontrol ktd1tas 
skripsi clan juga untuk memudahkan mahasiswa dalam !nnycNtn 
skripsinya. 

'MVLTAS <K°'OM' V"VE•Sn" ""''"~-:--
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1.2. Tujuan 
Buku pedoman penulisan skripsi ini disusun dengan tujuan: 

( l) Menyeragamkan pokok-pokok format dan sistematika penulisan skripsi 

di Jurusan Manajemen. 
(2) Sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam menulis skripsi 
(3) Pedoman bagi dosen pembimbing dalam mengarahkan penulisan 

skripsi. 

2 IA~UlTA~ E"'.ONOMI UNIVERSITAS 6AAW1JAYA 

T 

' i 

2.1. Kertas 

Ol..<U r[DC:MAt< r~t•'~cl~.\~J s-;~1rs1 ~ 
JUl\USAI-. 'ii\N'\JEMU< ~ 

bAB II 
PEDOMAN PENGETIKAN 

Kertas yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah HVS ukm:rn 
A4 dan berat 80 mg. Penggandaan skripsi di\akukan dengan foto cop) yang 
bersih danje\as. 

2.2. Jenis Huruf 

Naskah skripsi diketik dengan komputer dengan hurufjenis Times 
New Roman 12 cpi (12 huruf/characterper inchi). 

2.3. Margin 

Batas pengetikan 4 (empat) cm dari sisi kiri kertas, 3 (tiga) cm dar'. 
batas sisi kanan. Sisi bawah dan sisi atas kertas, masing-masing 3 (tiga) cm. 
(Li hat Lampiran 9) 

2.4. Format 

Setiap memulai alinea baru, kata pertama diketik ke k8nan masuk 5 
(lima) ketukan. Setelah tanda koma dan titik diberi jarak ,,atu ketukan 
(sebelum titik tidak diberi spasi), kecuali setelah tanda titik unt11k kalimat 
baru diberi jarak dua ketukan. Setiap bab dan nama bab dirnu\ai pad<J 
halaman baru, diketik dengan huruf kapital diletakkan ditengab atas 
halaman. Anak bab dan sub anak bab diketik di pinggir sisi kiri halaman. 
Penulisan anak bab didahului dengan angka yang discsua1kan d:ngan 
nomor bab, tanda titik, dan nomor urut anak bab. Judul anak bab uitulis 
dengan huruf kecil kecuali hurufpertama pada setiap kata diketik dcnga11 
huruf kapital, pemutusan kata dalam satu baris kalimat harus mcng1kut1 
kaedah bahasa Indonesia yang baku dan benar. 

-----------------------,---
' F.1.KULTAS €1<'.0NOrvl~ t.'NIVERSIT/,S ,in tN/1),11: 
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Contoh : 

BAB IV 

1-IASIL DAN PEMBAHASAN 

4. i. Gambaran Perusahaan 

4.1 Struktur Organisasi 

2.1. Spasi 
Jarak antara baris dalam teks adalah 2 (dua) spasi. Jarak antara baris 

dal ilm kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, kalimat judul, 
sub JWluL sub bab diketik dengan 2 (dua) spasi, sedangkan untuk nomor dan 

j udul ta be:, nomor danjudul gambar, serta ringkasan diketik denganjarak l 

(s:nu) spas1. 

Kuti pan kurang dari lima baris diberi jarak dua spasi, kutipan lebih 

dan Inna baris diberi jarak satu spasi dan letaknya pada baris tersendiri dan 

kaia awal pengetikan diketik ke kanan masuk 5 ketukan dan diakhir baris 

1112s11k ke kiri sebanyak 5 ketukan. 

Contoh (kutipan kurang dari 5 baris): 

Menurut Phillp Kotler (2005: I 0) " Pemasaran adalah suaru proses sosial 

da:i 1,rnnajcrial yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa 

yang mercka inginkan dengan menclptakan, menawarkan dan 

rncmpcrtukmkan produk yang bernilai dengan pihak lain". 

fAKl:,TAS HONOMI UNIVERSITAS BRAWl!AYA 

---.---

' 
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Contoh (kutipan lebih dari 5 bnris): 

~UKU rCOOl\UN P(Nl;J5•l1; sn1rs1 m 
JURUS/\N MArlAJfME~ ~ 

Kriteria Hurwicz mencari komprorni antara kriteria n1axin1c1\ dnn 
maximin. Prinsip keputusan ini adalah bahwa pcngambil 

keputusan tidak sepenuhnya optimis (seperti yang diasuwsikac 
dalam kriteria maximax) danjuga tidak sepenuhnya pesimis ( sepcr'.1 
yang diasumsikan dalam kriteria maximin). Hurwic? rnengambi'. 
jalan tengah dari kedua kriteria terse but. 

Untuk kutipan dalam bahasa Inggris diketik dengan fonnat sama 

dengan kutipan bahasa Indonesia, tetapi diketik dengan cetak minng daii 

perlu ditulis terjemahannya. 

Contoh (contoh kutipan lebih dari 5 baris dalam bahasa lnggris): 

"Service are those separately indentijied. essensienlciy i11tang1b!.:· 
activities that provided want-satifaction, and that are not 
necessarily tied to the sale of a product on anorher suv1ce. 
However, when such use is required, there is no transfer of the title 
(permanent owenership) to those tangible goods" (Alma. 
2004:243) 

Jasa adalah sesuatu yang dapat diidentifikasi secara terpisah t1dak 

terwujud, ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan. Jasa dap2.'. 

dihasilkan dengan menggunakan benda-benda bem~1jud maupun 
tidak (Alma, 2004:243) 

2.1. NomorHalamao 

Bagian awal skripsi dalam urutan tertentu (kata pengantar, daft;i:· is1. 

daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan ringkasan) diberi nomo: 

halaman dengan menggunakan angka kecil romawi (i, ii, iii, iv dan 

seterusnya), ditempatkan pada sisi tengah bawah dari halaman. Pemberian 

nomor halaman di mulai dari Bab I (Pendahuluan). Pemberian nornor 
halaman pada halaman Bab diletakkan pada sisi bawah bagian tengah 

~AKULTAS EKONOMI UNIVERS!TAS 8RA,\/IJAY/, 5 
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kerlas. Pemberian nomor halarnan selanjutnya diletakkan pada sisi kanan 
sebelah atas kertas. Pemberian nomor halaman berlanjut secara berurutan 
sarnpai daftarpustaka dan larnpiran. 

2.7. Tabel 

Tabel harus dimuat dalam satu halaman dan tidak boleh dipotong 
(clilanjutkun) di balaman berikutnya. Tabel yang disajikan ber,sama dengan 
teks (bukan angka), disesuaikan dengan kapasitas halaman. Dalam keadaan 
tertentu, huruf dapat diperkeci I a tau disesuaikan dengan penampilan tabel. 
Apabila tidak memungkinkan tabel untuk dimuat dalam satu halaman, table 
tersebut dapat dilanjutkan pada halaman berikutnya dengan kepala tabel 
tet<1p ditulis clan di bagian atas halaman ditulis kata Lanjutan Tabel. ... Ta be I 
yang clisajikan harus tabel yang diperlukan dalam penjelasan isi skripsi. 
Untuk tabel yang berhubungan dengan data-data pendukung dicantumkan 
pada larnpiran. Penulisan nomor danjudul tabel diketik dengan hurufkecil 
kecuali pada awal kata ditulis dengan huruf kapital, sedangkan untuk 

penulisan kcpala tabel diketik dengan huruf kecil kecuali pada awal kata 
ditulis dengan huruf kapital. Judul tabel, teks dalam lajur kolom harus 
muclah dimengerti, tanpa harus melihat keterangan lain dalam teks diluar 
tabel. Tidak diperkenankan menggunakan kode atau penomoran dalam 
lajur kolom tabel. Bilamana terpaksa ada singkatan dan simbol yang tidak 
berlaku um um, sajikan keterangan dari singkatan di bawah label. 

Tabel yang dikutip dari pustaka, juga dicantumkan nama penulis 
dan tahun publikasi dalam tanda kurung. Jarak antara baris dalam judul 
labd dikctik saru spasi dan tidak diakhiri dengan titik, digunakan dengan 

font l 0. 

(1 I fAKUl".AS EKONOMI UNIVE!\SITAS BRAWl!AYA 
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2.9. Lambang/Simbol/Notasi 

8\JKU PEOOMAN PHIU'.ISAN SKl\•PS' Ell 
J'JRUSAr>< MM>lf~E-Y,>!N ~ 

Lambang untuk variabel penelitian dipakai untuk memudahkan 
penulisan variabel tersebut dalam rumus dan pemyataan aljabar lainnya. 
Penulisan lambang atau simbol sebaiknya menggunakan s1mbol d<ilam 
fasilitas program perangkat lunak koniputer seperti Micmsoft Word. 

Pilihlah lambang yang biasa digunakan dalam suatu disiplin ilrnu tcrtcntu. 

Contoh: 

Rp (rupiah), g(gram), mg, kg, ton, X,, X,, X,, a,~. A, rr, > dsb. 

2.10. Cetak Miring 
Huruf yang dicetak miring untuk menyatakan kalirnat, kc1i<e, ci:\ll 

istilah asing, misalnya: 
Se lain melalui perhitungan biaya, kual itas juga dapat diukur me lalu1 

penelitian konsumen mengenai persepsi pelanggan terhadap ku:ditas s·.iatu 
produk atau perusahaan. Penelitian konsumen tersebut mcnggunakan 
berbagai macam metode, misalnya sistem keluhan dan sar:rn, gi1nst 

shopping, lost customer analysis, maupun dengan surve1 rcia11g.1,a11 

Contoh lain adalah Cravens and Piercy. 

2.11. Penulisan Rumus 

Penulisan rumus diletakkan disisi kiri. Keteranga;, ru111lL' 
diletakkan dibawahnya dimulai dari sebelah kiri masuk linu kctt:kan. 
Misalnya: 

iKP=PP-EX 
Keterangan: 

IKP = Indeks Kepuasan Pelanggan 
PP =Perceived Perfonnance 
EX =Expectations 

F!'IKULTA.S rnONOMI UNIVEl\Slf/l.5 nr,.WllJl\Yf, 
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Contoh: 

Tabet 4.1 
Komposisi Rcspondcn Berdasarkan Frekuensi Transaksi 6 Bulan Terakhir 

r 
I c Frekt1ensi Jumlah (Orang) Pr~sentase (o/o) 

I kali 4 4.0 

2 kaii 7 7.0 

3 kuli 11 11.0 

4 knli 9 9.0 

5 ku.li utau lebih 69 69.0 

TOTAL 
' 

100 100.0 

Sumbcr: Oma diolah 2009 

2 I. c;;-itnbar 

<1ambar meliputi grafik, diagram, monogram, foto, dan peta. Pembuatan 
grnfik, monogram disarankan menggunakan komputer, .dengan menggunakan 
s1111 bol yangJelas maksudnya. Diusahakan grafik yang ditampilkan sudah mampu 
n.enjelaskan data atau ir.fonnasi rnaksud dicantumkannya grafik tersebut, tanpa 

harus rncl1hat dalam teks lain. Penulisan nomor danjudul gambar diketik dengan 
h1:ru f keci I kecuali pnda awal kata ditulis dengan huruf kapital. Nomor urut dan 

;udul gambar diketik di atas gambar,jarak &ntara baris dalamjudul gambar diketik 
satu spasi, diletakkan ditengah alas, sumber Gambar diletakkan dibawah Gambar, 
d iket1k dengan menggunakan font 10. 

Achieving superior 
pe~/Orn1ance 

\' 11,:1'1( • i_ 1·,1h'111· will Pien'.Y f2U09 · 3) 

~-------
Be corning market 

<= 

Oriented 

D' 
jJ 

c:'.> 

lvlarching custon1er 
value requirement iu 

capabilities 

~ 'A<:,JL~,\'; H:'.lNOMI UN!VEll.SlfA~ BRAWllA\'A 

Determining distict;ve I 
capabilities I 

~ 

BABIII 

SUK'J PEDOMAN P(NUllS/IN >XRIPS, ~ 
JURUSllN MANA.!;M!''J ~ 

ATURAN BAGIAN DEPAN SKRIPSI 

Yang dimaksud bagian depan skripsi adalah hal-hal yang bcrlrnitan 
dengan: 

a. Halaman Sampul 

b. Halaman Judul 

c. Halaman Pengesahan 

d. Halaman Riwayat Hid up Penulis 

e. Halaman Motto (bi la ada) 

f. Halaman Kata Pengantar 
g. Halaman Daftar lsi 
h. Halaman DaftarTabel 

i. Halaman Daftar Gambar 
J. Halaman Daftar Lampiran 

k. Halaman Daftar Singkatan/Simbol (bila ada) 
l. Halaman Ringkasan 

Setiap halaman seperti tersebut di atas, ditulis pada halaman baru 
dan terpisah den'gan halaman-halaman lainnya. 

3.1. HalamanSampul 

Sampul Skripsi berwama kuning, dan tulisan menggunakan warn a 

hitam; sampul skripsi menggunakan karton (hard cover). Kcharusan dalam 

halaman sampul skripsi adalah Judul Skripsi, Tujuan Skripsi (pcrsyar:ita1' 
untuk meraih derajatsarjana ekonomi), Nama dan Nomor lnduk Pcnyusun, 

Lambang Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya, Nama 
Konsentrasi, Nama Program Studi/Jurusan, Nama Fakultas, Nama 
Universitas, Nama Kota tempat Universitas, dan tahun penyusunan Sk:·ipsi 

(lihat lampiran 1 ). Halaman Sampul hanya terdiri dari satu ha la man. 

C<KVCTAS E'O'DM' '""'"'"" °''''' "~-
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3.2. Halnman Judul 
Halaman Judul merupakan duplikat dari halaman sampul. Hanya 

saja hala-rnan judul ini dicetak diatas kertas HVS putih. Halarnan Judul 
hanya terdiri dari satu halaman. 

3.3. Hal a man Pengesahan 
1-lalaman pengesahan mencantumkan Judul Skripsi, Nama dan 

f\i ornor lnduk Mahasiswa, Fakultas, Jurusan, Bidang Konsentrasi, dan kata
kci tci pengcsahan/persetujuan, Nama dan Tanda Tangan Dosen 
Pcmbimbing, Penguji dan Pengesahan dari KetuaJurusan. 

Untuk bisa mengikuti ujian komprehensif, pengesahan cukup hanya 
dengan tanda tangan dosen pembimbing dan Ketua Jurusan. Seteleh ujian 
seksai dan mahasiswa dinyatakan lulus, penjilidan dilakukan setelah 
disetujui oleh pernbimbing, penguji <;!an KetuaJurnsan. 

3.4. Halarnan RiwayatHidup 
Halaman ini diberi judul "RIWAYAT HIDlJP" dan dibawahnya 

menyebutkan Narna, Tempat Tanggal Lahir penyusun, Alamat, Riwayat 
PcnJidiknn, Riwayat atau Pengalaman Organisasi (bila ada), Riwayat atau 
Pengalarnan Pehrjaan (bila ada), dan PrestasiAkademik dan non akademik 

yang tel ah dicapai. 

3.5. Halaman Kata Pengantar 
Halaman ini diberi judul "KATA PENGANTAR" dan diletakkan di 

bagian tengah atas kertas. Dalam Kata Pengantar tidak ada penjelasan yang 
bersifat ilrniah. Isinya lebih diarahkan pada uraian singkat mengenai tujuan 

penulisan Skripsi dan ucapan terima kasih. 
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Halaman ini diberijudul "DAFTAR ISi" dan ditulis dengan 'rJrut' 

besar serta diletakkan di bagian tengah atas kertas. Setiap tulisan yang ada 
di halaman ini tidak diakhiri dengan titik. Yang dimasukkan dalam daftac isi 
adalah mulai halamankata pengantar sampai dengan larnpiran. Bab, l'\crnor 
Bab, Judul Bab ditulis dengan huruf besar. Sub bab dan sub-sub bab ( dan 
seterusnya) ditulis dengan hurufkecil kecuali hurufpertama ditulis dcngan 
hurufbesar. Nomor bab menggunakan hurufromawi besar (1, !J, lll. dan 
seternsnya) dan nomor sub bab ditulis dengan angka arab ( 1,2,3, dan 
seterusnya), yang diawali dengan angka arab yang bersesuaian dengan 
nomor bab. Jarak penulisan antara Bab barn dengan lainnya 2 spas1. 

3.7. Halaman DaftarTabel 
Halaman daftar tabel diawali dengan judul "DAFTAR TAB EL" 

ditulis dengan huruf besar dan tebal dan diletakkan dibagian tcngah atas 
kertas. Daftar tabel memuat semua tabel dalam teks. Yang harus ad a cl a lam 
daftar tabel adalah nomor tabel, judul label dan nomor halaman dirnana 
tabel dicantumkan dalam teks. Nomor tabel terdiri dari dua anglrn clan 
antara angka pertama dan kedua diberi titik. Angka pertama menunjukkan 
nomor bab yang bersesuaian, dan angka kedua menunjukkan nomor urnt 
tabel. Tabel 3.10 misalnya, terletak di Bab 3 dan mempunyai nomor urut ke 
10. Angka kedua dalam nomor tabel dimulai dari angka satu untuk setiap 
bab. 

Jika ada tabel yang dicantwnkan di luar Bab, misalnya d1 larnp1raic, 
rnaka angka pertarna dari nomor tabel rnenggunakan nornor unlt dari sctia11 
halarnan barn dalam skripsi setelah bab Kesimpulan. Jadi bi la Bab V ar:<.l,•L 

kcsimpulan, dan setelah bab kcsimpulan ada dua halaman baru (daftar 
pustaka dan !ampiran), maka angka pertama nomor tabcl dari tabc: yrn,, 

terletak di dalam lampiran adalah 7, 
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Jnrak Penulisan antara judul daftar label dengan baris pertama adalah 2 
spasi "ganda ", sementara itu jarak antara judul tabel dengan judul tab el 
ycng mengikutinya adalah sebesar 2 spasi,jarak penulisanjudul tabel yang 
terdiri dari lebih satu baris adalah 1 spasi. 

3.8. Halaman Daftar Garn bar 
Halaman Daftar Gambar diawali dengan judul "DAFTAR 

GAMBAR" ditulis dengan hurufbesardan tebal diletakkan dibagian tengah 
atus kcrtas. Daftar Gambar memuat semua gambar yang ada dalam tugas 
akhir. Yang harus di- cantumkan dalam daftar gambar adalah nomor 
grnl'.bar, judul gambar dan nomor halaman gambar dimana gambar itu 
dilctakkan. Cara pemberian nomor gambar dan pengetikan dalam halaman 
da!'tar g.:mbar mengikuti aturan yang sama seperti pada halaman daftar 
<:1bel. 

3.9. Hal am an Daftar Lampi ran 
Halamam daftar lampiran diawali dengan judul "DAFTAR 

Lt\ MF IRAN" ditulis dengan hurufbesar dan tebal dan diletakkan di bagian 
tc·ngah atas kenas. Daftar atau Lampiran memuat semua lampiran yang ada 
cl• Sk11ps1 Yang harus ada didalam daftar lampiran adalah nomor lamp1ran_ 
;udul Jampiran, dan nomor halaman dimana lampiran itu diletakkan. Cara 
pembenan nomor lampiran dan cara pengetikan di dalam daftar lampiran 
rnengikuti aturan seperti dihalaman daftar tabe!. 

3.1 O. Halaman DaftarSingkatan 
Halaman daftar singkatan memuat singkatan, istilah simbol dan 

sebagainya. Cara penulisannya memakai dua lajur. Lajur pertama 
mencantumkan singkatan (yang ditulis dengan hurufbesar), dan lajur kedua 
mcmuat keterangan dari lajur pertama (yang ditulis dengan huruf kecil 
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kecuali kata pertama). Penulisan daftar singkatan atau lainnya diunn 
menaik berdasarkan abjad huruf penama. 

3.11. Halaman Ringkasan 
Halaman ini.diberijudul "RINGKASAN" dan diletakkan di bag1an 

tengah alas kertas. Isi ringkasan meliputi pokok permasalahan, mctode 
penelitian, hasil dan kesimpulan yang paling pokok. Ringkasan mernpakan 
uraian mumi penyusun, tidak ada kutipan dari pustaka dan diketik dcagan 
menggunakan I spasi. Dibawah ringkasan harus disertai keywords (kata 
kunci). 
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BAB IV 
BAGIAN POKOK SKRIPSI 

Bagian pokok skripsi adalah bagian inti dari skripsi yang 
merupakan hasil karya tulis ilmiah yang dihasilkan mahasiswa. Bagian 
pokok skripSi: terdiri dari 5 (lima) bab. Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan 
Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, Bab V 
Kesimpulan dan Saran. Masalah yang diangkat untuk skripsi dalam bi dang 
Manaj emen Bisnis dapat bersumber dari penerapan suatu aspek teori atau 
dari kebutuhan dalam proses pengambilan keputusan praktis. 

Beberapa pokok pikiran yang ada di setiap bab tersebut dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 

4.1. Bab I Penduhuluan 
Bab penclahuluan memuat lotar belakang penelitian, perumusan 

rnasalah, tujuan pcnelitian clan manfaat penelitian, dengan ketentuan 
S 1~'bagai berikut: 

a. Larnr Be!akang 

Lawr bdakang memuat alasan dikemukakannya judul skripsi yang 
disertai dengan fakta-fakta dan data yang relevan sebagai titik tolak 
dirumuskannya masalah penelitian. 

b. Pcrumusan Masalah 
\'krupakcn penyedcrhanaan masalah yang nunit dan kompleks 
cirurnuskan mcnjacli rnasalah yang dapat diteliti (researchab!c 
l);·c.blc111s) alau 111!.!ru1nuskan kaitan antara kcscnjangan pengetahuan 

1111rn1h atau wknologi yang akan diteliti ctengan kcsenjangan 
pcngctdhuau ilmiah yang lebih luas atau mcnunjukkan secara tcgas 
permasalahan yang hcndak dicari pemecahannya. Di dalam 
menyampaikan pcrumusan masalah harus relevan dengan judul dan 
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perlakuan yang akan diteliti. Perumusan masalah biasanya dinyatakan 
dalam bentuk kalimat tanya akan tetapi dapat juga dalam bcntuk 
pemyataati. 

c. Tujuan Penelitian 

Menyebutkan secara jelas dan tegas tujuan yang ingin dicapai liar: 
penelitian (penulisan). Dalam beberapa ha! tujuan penelitian jug~, 
tersirat dalam judul skripsi. Dengan logika seperti butir (b) di ata.s, _11 b 

perumusan masalah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, maka J um I ah 
pertanyaan tidak selalu harus sama dengan tujuan pcnclitian. 

d. Manfaat Penelitian 

Mengindikasikan kemungkinan pemanfaatan, pencrnp<Hl. :i:;iu 

sumbangan hasil penelitian terhadap berbagai pihak v211g 

membutuhkan hasil penelitian pada skripsi terscbut, yai\u maniitct 

bagi Jurusan, bagi obyek yang diteliti, manfaat bagi peneliti, dan 
manfaat bagi pembaca. 

4.2. BABHTinjauan Pustaka 

Pada bab tinjauan pustaka dikemukakan: 

a. Penelitian Terdahulu, merupakan hasil-hasil penelitian terdahulu yang 

memberikan informasi terkait dengan metode penelitian, hasil, dan 

pembahasan yang digunakan sebagai dasar perbandingan dengan 
penelitian yang dilakukan. 

b. Kajian teori atau unsur-unsur teori (konsep, proposisi dan scbagainya) 
dan secara tidak langsung (ditu!is sebagai kutipan), Artinya, bab 1ni 
tidaklah sekedar berisi kutipan atau pcncantuman tcori-tcon, konscp, 

proposisi dan paradigma secara runtut berjajar yang cliambi I dari 
berbagai sumber (cut and paste), tetapi harus merupakan hasil rurnusan 
dan proses persandingan, perbandingan dan dialog antar teori, konscp, 
proposisi, paradigma yang ada (mulai dari yang klasik sampai yang 
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nrntakhir) yang kemudian peneliti menarik benang merahnya dengan 

bermuara pada penguraian kerangka konsep atau kerangka pikir yang 

mengarah ke hipotesis Uika penelitian mengarah pada pengujian 

hipotesis). Sumber tinjauan pustaka berasal dari kutipan buku teks, 

JUrnal ilmiah serta sumber-sumber lain yang relevan. Dari uraian yang 

ada di tinjauan pustaka ini diharapkan bisa memberikan landasan ilmiah 

temang peru1m1san metode serta arah penelitian. 

c. Kerangka Pikir/Kerangka Konsep, merupakan rangkuman/intisari dari 

teon Jan penelitian terdahulu yang telah dibahas sebelumnya kemudian 

dimunculkan dalam bentuk diagram alur mulai dari latar belakang 

pcnnasalahan, teori, penelitian terdahulu, hipotesis, metode penelitian, 

dan basil serta kesimpulan. 

d. Hipotesis, yaitu pernyataan atau dugaan sementara atau jawaban 
sementara (berdasarkan hasil penelitian serta teori-teori yang telah 

c'.1kcrnukakan sebelcunnya) atas pertanyaan dalam masalah penelitian, 

rnelalui pengujian data empiris yang dihasilkan penelitian. Narnun, 

bagian hipotesis ini tidak harus ada, jika tujuan penelitian tidak · 

rnengarah ke pengujian hipotesis, maka bagian ini ditiadakan. 

4 .3. BAB Ill Metode Penelitian 

Bab metode penelitian pada dasamya menjelaskan desain penelitian 

yang dilakukan penulis untuk memperolehjawaban yang sesuai dengan 
perrnasalahan atau mjuan penelitian. Hal-ha! yang dicakup dalam bab 

ini, mcliput1: 

'" Pc".i 'clasan tentangJcnis penclitian berdasar tujuan penelitian, misalnya: 
jet: is pcnelit1an clescrip1ive, exploratory, ata11 explanatory 

i' l'opuiasi clan Pengambilan Sampel. Pada bagian ini dijelaskan populas1 

scna metodc pengarnbilan sampel, misalnya: probability sampling atau 

r.on probability sampling. Pada masing-masing metode tersebut perlu 

16 I l'A~IJUAS <KONOMI UNIVt'flSilAS E>RAWIJAYA 

BUKU PEOOMAN PENULIS!·N ~~r1~s1 ~ 
JUf\US/IN MANAJtM(N ~ 

dispesifikasi teknik pengambilan sampel yang dipilih, rnisalnya: stir;+ 

random sampling, stratified random sampling, purposive sampling. 

snowball sampling dll. Untuk penelitian stucli kasus, populasi clan 
pengambilan sampel tidak perlu dituliskan. 

c. Metode Pengumpulan Data, yaitu prosedur sistcmatik dan stanclm untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Metode pengumpulan data hnn" 
sesuai atau berhubungan dengan masalah serta tujuan pcnc!tttan. Pacla 

bagian ini, dikemukakan tentang jenis data, sumber <Lita, tclrn'k 
pengumpulan data serta instrumen yang digunakan. 

d. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel. Pada bagian in; 

rnenjeiaskan definisi secara opcrasional dari variabel pen cl i Ii :m. 

Variabel penelitian di definisikan sesuai dengan kebutuhan penelitian 

dengan mengacu pada teori-teori pendukung maupun pcnclitian 

terdahulu, serta pada kasus tertentu mcngadopsi definisi pcngcnian 
dari tempat penelitian a tau obyek penelitian, dalam definisi opcrasional 

hams disebutkan indikator-indikator dari masing-masing variabel 
secarajelas. 

c. Metode Analisis Data. Pada prinsipnya, analisis data tcrgantung dan 

jenis penelitian yang dipilih dan tujuan penelitian yang telah 

dirumuskan. Umumnya analisis data dibedakan antarn: analisis 
kualitatif dan analisis kuantitatif. Jika penelitian yang mcnggunabn 

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

digunakan serta bagaimana alat analisis itu dipergunakan dalam 

analisis, serta asumsi-asumsi dasar yang menyertainya. A.lat analis1s 

statistik yang lazim digunakan, misalnya: statistic deskriptif, analisis 

korelasi, analisis faktor, analisis regresi, ANO VA, analisis diskriminan. 
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4.4. BAB IV Hasil dan Pembahasan 
Bab ini memuat gambaran obyek penelitian, hasil analisis serta 

pembahasan secara mendalam hasil temuan dan menjelaskan 
implikasinya. Pada hasil penelitian dikemukakan proses analisis sesuai 
den_gan alat analisis yang sudah dikemukakan pada bagian metode 
penelitian, serta hnsil pengujian hipotesisnya Uika menggunakan 
penguj ian hipotesis). Penyajian has ii penelitian dapat berupa teks, tabel, 
gambar dan grafik. Hasil penelitian memuat data utama, data 
penunjang, dan pelengkap yang diperlukan di dalam penelitian, yang 
clisertai penjelasan tentang makna atau arti dari data yang terdapat 
dalam tabel, garnbar, grafik yang dicantumkan. 

Pembahasan adalah pernberian makna lebih mendalam atas data 
basil penelitian. Uraian pembahasan merupakan penafsiran dari peneliti 
yang dapat dipe1·kuat, berlawanan atau sesuai dengan hasil penelitian 
orang laitt atau teori yang ada. Dalam pembahasan perlu dikemukakan 
tenrnng alasan mengapa hal tersebut terjadi, karena bisa jadi temuan 
dalam penelitian tersebut memang benar-benar baru (belum pernah 
clitemukan sebelumnya). Jika_penelitian bertujuan menguji hipotesis, 
maka dalam pembahasan perlu dijelaskan tentang hipotesis yang ditolak 
atau diterima, baik secara teknik statistiknya maupun kondisi yang 
terj adi dalam pengujian hipotesis tersebut. Selain itu dijelaskan pula 
terkait dengan keberlanjutan hasil penelitian atau implikasi hasil 
penelitian didasarkan atas teori dan kondisi lapangan yang menjadi 
objek penelitian. 
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Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu kesimpulan dun saran. 
Kesimpulan merupakan uraian seeara ringkas dan jelas yang diunukan 
dalam bab pembahasan hasiL Kesimpulan juga bisa diartikan sc'1aga1 
jawaban dari permasalahn yang diangkat dalam skripsi. Sed;1ngka11 
saran merupakan pertimbangan atau argumen penulis bagi pihak-pihak 
yang memanfaatkan hasil skripsi. Disamping itu, saran dari skrips1 
harus memberikan arahan dalam penelitian berikutnya. 
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BABY 

DAFTAR PUSTAKA DAN KUTIPAN 

5.1. Pen ulisan Daftar Pustaka 

Daftar pustaka harus ditulis pada halaman baru dan mencantumkan 

semua referensi yang digunakan untuk menyusun skripsi. Judul 

"DAFTAR PUSTAKA" ditulis dengan huruf besar dan diletakkan 

dibag1an tengah atas kertas. Daftar pustaka ditulis berdasarkan urut 

ab.1ad. Baris pertama ditulis dari sebelah kiri kertas dan berikutnya 

ditulis masuk ke kanan 7 ketukan dari batas sebelah kiri kertas dengan 

jarak I spasi. Adapun jarak antara daftar pustaka satu dengan daftar 

pustaka berikutnya ad al ah 2 spasi. 

5.2. Ketentuan Um um Penulisan Na ma padaDaftar Pustaka. 

:1. Surnber yang dikutip dalam uraian/teks harus ditulis lengkap 

dalam Dafiar Pustaka. Begitu juga pada sumber yang 

terdaftar dalam Daftar Referensi harus ditulis dalam teks sebagai 
kutipan. 

b. Nacia orang Jndonesia yang terdiri dari satu kata atau lebih ditulis 

apa adanya kecuali yang sudah diketahui dengan jelas nama 

keluarganya (marganya). 

c. Nama orang Barnt, nama keluarga (yang biasanya ditulis paling 

belakang) diletakkan paling kiri dan diikuti sebelah kanannya nama 
kecil (diri). 

:i. N arna Asia (Cina) yang terdiri dari tiga kata terpisah narna keluarga 

yang bias an ya ditulis paling awal, tetap diletakkan di awal dan baru 

cliikuti narna kecil. NamaAsia (Cina) yang terdiri dari 3 kata tetapi 

dua kata dari tiga kata tersebut memakai penghubung, maka kata 

yang tidak rnernakai kata penghubung adalah narna keluarga dan 
oleh karena itu diletakkan 
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c l'iama penulis ditulis nama keluarga/nama bclakang tcrlcbi le Jalv.J 1 u, 

kecuali narna Cina, Jepang, Korea, karena nama keluarga 'uc'a11 cli 

aw al. 

f Gelarakademik dan keagamaan tidak perlu di tu I is. 
g. Jika tidak ada nama penulis, judul karya dituliskan scbagai 1C-::ll1 

utama. 

h. Pada fom1at APA, huruf pe1iama dari judul karya atau juc'ul 

tambahan ditulis dengan huruf kapital. Pada format MLA hur•.Jt 

kapital digunakan pada setiap awal kata dari judul karya (kcc:n'i 

kata sandang). 

i. Baris kedua se'iap sumber ditulis dengan jarak 7 kctc:\ispnsi ,l:iri 

margin kiri baris pertama denganjarak an tar baris 1,5 spasi. 

J. Daftar diurutkan berdasarkan abjad nama keluarga/nama bclak:rng 

denganjarak 1,5 spasi. 
Contoh : 

1'i'a1na 
---·r·· 

----1-- ·----- . Pcnulisan 
, Bey An fin Bey Arifin 

Kwik Kian Gie K\vik Kian Git! 

i Tan Siauw - Nio Tan Siauv.' - Nio 1------------- ---------- .... 
~oni Sirnatupan;?~----- ··-·--·"---~~n_i _~_i_::1_~::_1!?~l~~~- _ 
! JhonL. Graha1n Gr<iham, Jhon L 

I Anthony T. Boyle, PhD -- --·-;-B--;;yl~, A~lh~~y T. 

'

·--. ----------------·----~----- .... -----··-·. -
, Str Philip Sidney Sidney, Philip 

: Arthur George Rusi Jr I ~"'.rt_hur §c_~~~!_J1~ 

Variasi dalarn penulisan daftar pustaka muncul karcna ci :lei 

perbedaan dalam sumber pustaka yang dipakai, yaitu: buku tcks, ar:·kci 

jumal ilmiah, hasil-hasil penelitian berupa laporan hasil pcne11tian, slrnp.,i 

atau tesis. Adapun cara menulis daftar pustaka dan berbagai bentuk pustcka 

dapat dilihat sebagai berikut: 
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Sumber Pustaka berupa Majalah, Review, Buletin dan Jurnal 
:\:11i:c: pcngarnng, tahun penerbitan, judul tulisan, nama sumbcr 

puswlrn, volume, nomer sumber pustaka dan nbmer haloman d1 

111a1i:1 tu1isan dlmuat Nama Majalah, review, buletin,jurnal, dituhs 

ciengan hurufrniring. 

Contoh: 

DC1v1d Suk<trdi Kodrat, 2008, Siklus Hidup Perusahaan Keluarga di 

lncloncs1a (Studi pada PT Nyonya Meneer, Manajemen Usahawan, 

06/TH_XXXVIJ, 2008 November, hal 27-35 

Sumbcr Pustaka berupa Buku Teks 

I\ '1111'1 pengarang, tahun penerbitan, judul buku, nomor edisi, nama 
pcncrb1t, dan kola penerbit Judul buku teks ditu/is dengan hun1/ 

·'1'!l rtng. 

Contoh: 
Kotler, P,, K.L Keller, Swee Hoon Ang, Siew Meng Leong, Chin 
Tiong Tan,, 2009, Marketing Management an Asian Perspective 

I Li'-' kins, Prentice Hall, Singapore, 

Sum ber Pustaka Kumpulan beberapa Makalah (Prosiding) 

I\ ama pcngarang makalah, tahun penerbitan, judul makalal1, nama 
c(:itor, judul prosiding, nama penerbit, kota tempat penerbit darr 

;;omcr balaman di mana tulisan itu dikntip, Judul kumpulm1 
makalah d1tulis dengan hurufmiring, 

Contoh-: 
lkatan Sarjana Ekonomi, 2002, Simposium Nasional Riset 
Ekonorni dan Manaj emen 1, Prosiding, Panitia Simposium 
Nasional Ekonomi dan Manajemen, Surabaya. 
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Sumbcr Pustaka berupa Buku Te ks terjemnhan 
Nama pengarang, talnm penerbitan,judul buku, kata "TerJC11cairn11" _ 

Nama penerjemah, tahun terjemahan, nama penerbit, da11 ko1zi 
penerbit Judul Buku teks terjemahan ditulis dengan hurufm iring 

Contoh: 

Taylor Ill, B.W,,2004, Sains Manajemen, Terjemahan oleh Clncr'.ll 
DD,, & Vita Silvira, 2005, Salemba Empat, Jakarta. 

Sumber Pustaka berupa Makalah dalam Kumpnlan '\lnkala ;, 
Nama penulis makalah, tahun penerbitan, judul artikel, 11'1:11a 
penerbit, kota penerbit Judul kumpulan makalah diwhs dc11go 11 

hurufmiring 

Contoh: 
Hendri dan Tanti, 2005, Waralaba merupakan alternat1 :· u11',t-.k 

rnempercepat perluasan bisnis, dalarn Bisnis Eceran dan I'n;1-1!ci

Bisnis di Indonesia, PT Kokrosono, Jogja, 

Sumber Pustaka berupaArtikel Opini dalam Surat Kaba1· 

Nama penulis, tahun penerbitan, judul artikel, nama surat k:ic1a1, 

hari, tanggal dan bulan penerbitan, Nama snrat kabar di 111/is dcngu:: 

huruf miring. 

Contoh: 

Zulaikah, 2005, Memberdayakan !bu Rumah Tangga McLtl1:; 

Aktivitas Home Industry, Entrepreneur Post, Minggu, 3 A •wi I 

FAKULTAS E~ONOMI UNIVERSITA5 Bit,\',\ilJ/\YA 

·-~·--

O> 
i..) 



~ l' ''J OfDCM.\'J <'ENUllSA'I )~P. POI 

~ J'J·,1JSA\,\~.4NA.l"-A£N 

i,. Sumber Pustaka berupa Opini dalam Surat Kabar tanpa 

penulis 

h. 

i. 

2~ 

>! arna surat kabar, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan,judul berita, 

!ia\2111an. J udul atiikel opini di tu/is dengan huruf miring. . 

Contoh ; 

Optirnis Pos, 30 Maret 2005, Jurusan Merupakan Ujung Tombak 

Fukui/as Dal am Meningkatkan Kinerja di Perguruan Tinggi, ha! 35 

Sumber Pustaka berupa Dokumen Resmi Pemerintah yang 

dilerbitkan oleh Suatu PenerbitTanpa Lembaga 

Juclul atau narna dokumen, tahun penerbitan, kota penerbit, nama 

pe-nerbit. Judul Dokumen resmi pemerintah ditu/is dengan huruf 

niiring. 

Contoh: 

Anonirnous, Undang-widang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

i 989 tentang Sis/em PendidikanNasional, 1990, Jakarta: PT Armas 

DutaJaya 

Sumber Pustaka berupa Buku Teks tidak ada nama pengarang 

(Rujukan dari Lembaga yang ditulis atas Nama Lembaga 

Tersebut) 

Nrnna Lembaga, tahun penerbita;i, Judul, kola penerbitan. halaman 

J udul buku ditulis dengan huruf miring. 

Contoh: 

Biro Pusat Statistik, 1990, Survey Pertanian Produksi Buah-buahan 

di Indonesia. Jakarta. 
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Sumber Pustaka berupa Skripsi, Tesis, a tau Disertasi 

Nama penulis, tahun penerbitan, judul karya akhir, kata "skrip>1' 

(tesis atau disertasi), nama program studi, nama universitas, na11.:1 

kota universitas. Judul skripsi, thesis, disertasi ditulis de11ga11 hur:u 
miring. 

Contoh: 

Rista Restianti, 2008, Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan Pnn•a 

PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Malang Terhadap Kcpuasa1, 

Klaimen Asuransi (Studi Kasus Pada Karban Kecelakaan L<J I 11 

LintasAsuransi Jasa Raharja Perwakilan Malang), Skrips1 r:akultd.S 

Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. 

Sumber Pustaka berupa Makalah yang disajilrnn dalan. 
Seminar, Penataran, a tau Lokakarya 

Nama penulis, tahun, judul makalah, diikuti pernyataan ··Makabh 

disajikan dala1n ...... '\ nama perternuan, le1nbaga penye!c11gg~~r:i, 

tempat penye!enggaraan, tanggal serta bulan. Judul nrnkulab dituiis 
dengan hurufmiring. 
Contoh :· 

Huda, N, 1991, Pe nu/is an Laporan Pe11e/itia11 untuk Jimw:, 

'v!akalah disajikan dalam Lokakarya Penelitian Tingkat Dasar b<Jg: 

dosen PTN dan PTS di Malang Angkatan XIV, Pusat Penelitian 
IKlP Malang,Malang, 12 Juli 

I. Sumber Pustaka berasal darilnternet berupa Kary a Individual 

Nama Penulis, tahun,judul dengan diberi ketcrangan dill am kL:rnn'.' 

(on-line), alamat sumber rujukan discrtai dengan keterangan kapa11 

diakses, diantara tanda kurung. Judul artikel ditulis dengan huru( 
miring. 
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111. 

n. 

Contoh: 

Hitchcock, S.,Carr, L. & Hall, W, 1996. A Survey of STM Online 

Journals, 1990-1995: The Cairn before the Storm, (Online), 

(http://joumal.ecs.soton.ac.uk/survey/survey.html, diakses 12 Juni 
1996) 

Sumber Pustaka berasal dari Internet berupa E-mail Pribadi 

Nama pengirim Uika ada) dan disertai keterangan dalam kurung 

(alamat e-mail pengirim), tanggal, bulan, tahun, topik isi bahan 

( dicetak miring), nama yang dikirimi disertai keterangan dalam 

kurung (alamat e-mail yang dikirim). Judul artikel ditulis dengan 
hurufrniring. 

Contoh: 

Davis, A (a.davis@uwts.edu.au) I 0 Juni 1996, Learning to Use Web 
Authoring Tools, E-mail kepada Alison Hunter (huntera 
@usq.edu.au). 

Sumber Pustaka dariArtikel data Jurnal dari CD-ROM 

Nama pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, nama jumal, 

volume, namer jumal dan namer halaman di mana tulisan dimuat, 

CD-ROMnya dalam kurung. Judul artikel ditu/is dengan huruf 
fniring. 

Contoh: 

Krashen, S, Long, M. & Scarcella R, 1979, Age, Rate and Eventual 

Attinment in Second Langage Acquisition. TESOL Quarterly, 
i 3 :573-82 (CD-ROM: TESOL Quarterly-Digital, I 997) 
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Sumberpustaka berupa Hasil Penelitian 

Nama penulis, tahun peuerbitan, judul penelitian, kata "Laporan 

Hasil Penelitian" Lembaga yang melakukan penelitian, kota dari 
lembaga yang melakukan penelitian. Laporan Hasil Penelitian 
ditu/is dengan. huruf miring. 

Contoh: 

Fatchur Rohman, 2004, Analisis Variabel-variabel yang 

Mempengaruhi Keputusan Mahasiswa Berwirausaha Studi pada 

Mahasiswa Universitas Brawijaya, Laporan Hasil Penelitian, 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang. 

Pustaka dengan dua I tiga pengarang 

Nama pengarang pertama menggunakan aturnn seperti pada poin 
la. Nama pengarang kedua dan seterusnya penulisannya clinrnbi 
clengan namakecil (diri) baru diikuti nama keluarga. 
Contoh: 

Krajewski, Lee J. and Larry P. Ritzman, 2010, Operations 

Management Strategy And Analysis, 6 th. ed, Addison-Wesley 
Longman-, Inc, California. 

Hawkins, DJ., Roger, J.B., and Kenneth,A.K.,2004, Consumer 

Behavior Building Marketing Strategy, International Edition, 
McGraw Hill, New York. 
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iJ. Pustaka dengan lebih dari tiga pengarang 

Penulisan nama pengarang ditulis lengkap. 

Contoh: 

Kotler, P, K.L Keller, Swee Hoon Ang, Siew \1eng Leong, and Chin 

Tiong Tan., 2009, Marketing Management an Asian Perspective 

Hawkins, Prentice Hall, Singapore. 

5.3. Penulisan Kutipan 

Kutipan adalah penulisan pengarang yang diacu dalam badan 

tultsan. Kutipan mencantumkan nama keluarga penulis dan tahun 

pcncrbitan di dalam kurung. Beberapa pedoman dasar yang perlu 

c11pcrhatikan: 

a Jika nama pengarang dituliskan sebelum bunyi kutipan, ketentuannya 

scbilgili berikut. Buatlah dahulu pengantar kalimat yang sesuai dengan 

kcpcrluan, kemudian tulislah nama akhir pengarang, bcrikutnya 

cantumkan tahun terbit, titik dua, dan nomor halaman di dalam kurung, 

b:m1 kutipan ditampilkan, baik dengan kalimat langsung maupun 

clengan kalimat tidak langsung. Jarak spasi antar baris 1,5 
Contoh: 

Konsep Supply Chain merupakan konsep baru dalam melihat persoalan 

log1stik (lndrajit dan Djokopranoto, 2002: 5). Konsep lama melihat 

logistik lebih sebagai persoalan intern masing-masing perusahaan, dan 

pemccaharmya dititikberatkan pada pemecahan secara internal di 

perusahaan masing-masing. 
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b. Jika nama pengarang dicantumkan setelah bunyi kutipan, ketentuannya 

sebagai berikut. Buatlah dahulu pengantar kalimat yang sesuai, 

tampilkan kutipan, kemudian sebutkan nama akhir pengarang, tandn 

koma, tahun terbit, titik dua, dan nomor halaman di dalam kurung, clan 

akhimya diberi titik. Jarak baris an tar spasi 1,5. 

Contoh: 
Istilah riset pemasaran berhubungan dengan semua aspek perr,asarnn, 

sehingga perlu dirancang dan diimplementasikan demi keberhasiian 

program-program pemasaran yang sudah ditetapkan oleh rnanajcr 

pemasaran (Dudi clan Heru, 2005 : 2) 

c. Jika diperlukan lcbih dari satu buku rujukan, maka penamp1la1' 

kutipannya dituliskan sesuai urutan abjad dan dipisahkan clengan tand:i 

titik koma. Jarak spasi an tar baris adalah 1,5. 

Contoh: 
Riset pemasaran sangat diperlukan untuk memahami kebutuhan d:111 

keinginan konsumen (Churchil, 2005: 69; Kotler, 2003: 45) 

d. Jika nama pengarang lebih dari dua orang yang disebutkan hanvct 

pcngarang pettama dengan memberikan et al. 

Contoh: 
Menurut Taylor III, et al., (Terjemahan, 2001: 302) kriteria keputman 

yang bcrkaitan erat dengan nilai ekspektasi adalah pcluang :ug: 

ckspektasi (expected opportunity loss) 

c. Jib kutipan lebih dari lima baris dicantumkan di bawah tcks dc11ga11 

jarak antar baris 1 spasi dan masuk ke dalam 5 ketukan, baik discbdah 

kiri maupun disebelah kanan 
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Contoh: 
Kriteria Hurwicz mencari kompromi antara kriteria maximax dan 
maximin. Prinsip keputusan ini adalah bahwa pengambil keputusan 
tidak sepenuhnya optimis (seperti yang diasumsikan dalam kriteria 
rnaximax) dan juga tidak sepenuhnya pesimis (seperti yang 
diasurnsikan dalam kriteria maximin). Hurwicz mengambil jalan 
tengah dari kedua kriteria tersebut. 

f. .lika kutipan diambil dari pemyataan yang telah dikutip oleh penulis 
lain. maka penulisannya sebagai berikut: 
Contoh: 
:.1cnurut Malhotra dalam Du di dan Heru (2005: 3 7) bahwa secara garis 
bcsar, desain riset dapat dibagi menjadi eksploratori dan konklusif. 

g . .l1ka kutipan diambil dengan cara menyarikan atau menyadur, maka 
penampilan kutipan-kutipannya adalah diintegrasikan ke dalam teks 
dengan tetap menyebutkan sumber kutipan tersebut diam bi\. 
Contoh: 
Jalibar (2005: 13) tidak menduga bahwa banyak mahasiswa saat ini 
yang berfikir realistis dalam menentukan pekerjaan di masa yang akan 
clatang adalah dengan menjadi wirausahawan. 
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BAB VI 
PENULISAN JURNAL 

Judul harus menggambarkan hasil penelitian dan variabel-variabel, 
serta hubungan antara variabel tersebut bisa dilihat dalam judi1l tersebut. 
Judul artikel hendaknya paling banyak 12 kata dan tidak mengandung 
singkatan (akronim). 

6,2. Nama Penulis 

Nama penulis ditulis lengkap dan tanpa gelar akademis. Penulisan 
nama penulis disertai dengan afiliasi (institusi, alamat) dan alamat email 
salah satu penulis. 
Contoh: 

-------

Dian Ari Nugroho 
Fukulta.1· Ekonomi dan Bisnis, Universitus Brawljavo 

JI. MT Ha1yo110 I 65 Malang 
Dian.ari@ub.ac. id 

6.3. Abstrak 

Bagian ini memuat ringkasan artikel dan berisi ide-ide pokok yang 
mcmbuat pcmbaca tertarik dan bem1inat untuk mcmbacany.i (.·•-c 

catching), misalnya masalnh, tujuan penclitian, mctoclologi, temuan cbn 
implibsi. Abstrak disusun dalam I (satu) raragraf dan tcrdin d:n: 20i• 
sampai 500 kata dengan jarak satu spasi. Selain in1, abstrak ditul1s dalam 
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dicantumkan pula kata kunc1 
(keywords) yang diletakkan di bawah paragraf abstrak sebanyak 3 - 5 kata 
yang sangat khusus dan sering dipakai dalam artikel. Katakunci clapat ;)Ula 
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diambilkan dari judul, abstrak, tubuh teks, serta tesaurus disiplin ilmu 

tcrkait. 

6.4. Pcndahuluan 

Bagian ini berisi latar belakang, alasan penelitian, rumusan 

masalah, pemyataan tujuan, pokok-pokok hasil kajian teoritik yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti, gambaran kesimpulan yang akan 

dicapai dan organisasi penulisan. Adapun penulisannya tidak memakai sub 

judul (sub-heading). 

6.5. :Vletode Penelitian 

Bagian ini memuat langkah peneliti dalam melakukan penelitian, 

disaj ikan secara lengkap namun padat, mulai dari metode pengambilan 

sampel sampai dengan teknik analisis. Metode penelitian ini disaj1kan 

seczira 11aratif. 

6.6. Has ii Analisis 
Bagian ini merupakan unsur yang penting dalam tulisan jumal. 

J'ada bagian ini diungkapkan hasil-hasil penelitian yang telah diperoleh 

sernra bertutur. Tidak ada komentar sedikitpun dari peneliti setiap apa yang 

disajikan. Komentar peneliti baru dapat diberikan di bagian Pembahasan. 

Penyajian basil pene!itian dapat dilakukan dalam 3 bentuk yaitu narasi, 

tabcl, atau gambar. Dalam penyajiannya harus dimulai dengan narasi 

dulu, kemudian diikuti dengan tabel a tau gambar untuk memperjelas apa 

yang dikemukakan dalam narasi. Dengan demikian, tidak bisa ada 

tabcl atau gambar yang tidak ada keterangannya dalam narasi. 

Pcnjelasan tabel atau gambar dalam narasi tidak boleh ter!alu detail 

Jla'J panj ang. Cukup memberikan keterangan singkat tentang isi dari tab cl 

atau gambar. Dengan demikian tidak ada pengulangan infonnasi dari 
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tabel atau gambar dalam narasi. Juga, hindari pengulangan informasi 

data yang sama pada tabel dan gambar sekaligus. Bila data icbih 

menarik ditampilkan dalam gambarmaka hindari pemunculannya dalam 

tabel. Penulisan tabel dalam tulisan jumal harus dibuat secarn 

komprehensif. Semua variabel dengan karakteristik yang sa111a pcr!u 

disatukan dalam satu tabel. Demikian juga dengan gambar, variabel 

dengan karakteristik yang samajuga bisa dimuat dalam satu gambar. Ju du I 

tabel diletakkar1 di atas tabel (sebelum label) dan judul gambar 

diletakkan di bawah gambar (setelah gambar). 

IJ">OO~t 
GSM 

Te~omi<i'I 

'"'"' -
" 

6~• 

Ga mb11-r LI. ,\'I arlo!et ,Juart lrwluslrl 1eldu:im1.1nlka~I I ri· 
Uix1~ill 

Tabel4. 7. Perscpsi l{~!ompokU;la tl!rhachtp Varittbel 

SiVQ1ii siiiifdn li$a1 ID)i:lil' 
<l6--~-~nc 2;:83114 J;IS\SCP 3PU64"3 
161) 3;l21J17 3,3)~ 3;!77~04 3,311300 
21ll 3,l!l818:l :lJll94QS 3,161364 3,l5ll8:1 
2630 3,)llOO ~:Im ljPmlS ljl2717l 
313.1 3,'l~ 2,l!ldll! 3~11.llS 3,Jm:l 
3~ Jj)I 2jW# ~7.! l/W 
4"5 3~.I 3;15 l;ZlG7.1 2,llll'J 
>ij 3,4 3 2l!!D33 ljlllll3 

/Sumw: 4aJa primer t/Jolal;) 
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6.7. Pembahasan 

Pada bagian ini, yang paling utama ditonjolkan adalah membahas 
!1asil utama yang diperoleh dan membandingkan dengan hasil-hasil atau 

' apa yang dipahami sebelumnya. Bisa saja banyak hasil yang diperoleh 
namun tentu hanya dipilih hasil-hasil utama saja. Harus dikomentari 
apakah hasil yang diperoleh tersebut sudah se\ayaknya seperti itu atau 
masih banyak faktor lainnya yang mungkin memberi pengaruh namun 
tidak sempat dikontrol dalam penelitian. Pembahasan dilakukan juga 
dengan t~emperlihatkan mengapa terlihat hubungan lersebut. Kalau itu 
sesuatu yang bertentangan dengan pemahaman selama ini harus pula 
acla penjelasan mengapa penelitian ini tidak sama dengan apa yang 
d1pailami. 

Berbagai kcterbatasan perlu dikemukakan termasuk kesalahan
kcsalahan yang mungkin terjadi karena desain penelitian atau karena 
keterbatasan di lapangan. Ini mutlak dikemi1kakan pada penelitian 
amlitik di mana hasil analisis statistik tidakmemperlihatkan hubungan 
yang bennakna dari variabel utama yang diteliti. Jni berarti, ada 
faktor pengganggu yang tidak dikontrol atau ada kekurangan dalam 
hal jumlah sampel atau kelemahan dalam alat ukur yang digunakan. 
S emu a ini harus ditelusuri dan dikemukakan dengan baik. 

6.8. Kesimpulan dan Saran 

Pada bagian kesimpulan menyajikan ringkasan dan penegasan hasil 
penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulanyang diputuskan oleh peneliti 
merupakan hasil yang diperoleh dari pembahasan yang 

' mempcrtimbangkansemua aspek yang terkait dengan apa yang ada dalam 
penelitian tersebut. Kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian 
yang dinyatakan dalatn sub-bab Pendahuluan. Sementara pada bagian 
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saran mengikuti kesimpulan yang umumnya mengemukabn 
rekomondasi kepada pihak pengambil kebijakan dalam menanggulalig1 
masalah yang diteliti serta saran untuk penelitian berikutnya. Saran 
yang dikemukakan juga harus mengacu pada tindakan praktis dan buk,111 
teoritis. Kesimpulan dan saran disusun dalam beberapa kalimat ca1c 
umumnya hanya satu paragraf. 

6.9. Daftar Pustaka 

Bagian ini adalah bagian yang juga penting dalarn suatu 
publikasi. Ini akan memberitahu pembaca daftar rujukan yang digunakan 
Penulis dalam menulis artikel tersebut. Daftar pustaka yang cliscpakati 
untuk digunakan sebagai acuan dalam penulisan artikel jurnal :trnd' 
Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawi_jeLyci 
adalah sistem Harvard (APA) sesuai penulisan daftar pustaka pad a skripsi. 
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LAMPIRAN 2: Contoh Halaman Judul 
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LAMPIRAN 9 : Contoh Tabel 
7.1. ContohDaftarTa.bcl 

Tabel 4.3. Perubahan jumlah Tunaklswa Selama 10 Tahun (1970/71-1980181) 
di 12 Desa di Jawa dan 3 Desa di Sulawesi Selatan. 

Jumlah Jumlah RT Yang 
Des a RT Tunakisma (%) Pertamb. J1nl 

(1982) Tukisma (0/u) 
1970171 1980/81 

JAWABARAT 
I. Senrul 107 5 30 25 
2. Mariuk 114 33 70 J7 
3. Jati 128 22 32 10 
4. Sukaambit ') 148 - 23 
5. Ba!ida *) 140 - 59 
6. Wargabina *) 138 73 -
IAWATENGAH 
7. Kebanggan 143 26 58 32 
8. Wonoroto 138 I 28 27 
9. Rowosari 106 48 65 17 

!AWA TIMUR 
10. Geneng 131 38 60 --•• 11 Janti 132 52 56 4 
12. Sukasari 114 41 40 9 

SULAWESI SEL. 
!3. \1inasabaji 124 48 19 -2i) 
14. Salo 126 66 24 -•!2 
15.Cabbeng ••) 121 . 47 

! 

i 

I 

I 

-~ 

'") Desu-desa ini bukan desa sampel !PS, sehingga untuk tahun l 970-197 I tidak ad<l J~1ta11v'-! 
*•) \Valaupun Cnbbeng merupakan sampel JPS, tetapi untuk 1970-1971 tidak ada datanya. 

Si.:m':ier Faisal Kasryno (ed); Prospek Pembangunan Ekonon1i Pedesaan 
Indonesia; Yayasan Gbor, Jakarta, 1984, hal 55. 
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LAl\1PIRAN 10; Contoh Ringkasan 

RINGKASAN I 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor ekstemal clan 

intcn:nl yang dapat menekan nilai kurs dan cadangan devisa yang terdiri dari 
perubahaii nilai kredit domestikt GDP (ndonesia dan tingkat inflasi dunia. Untuk 
1~1cngctahui seberapa besar' Pen1bahan variabel dependen (perubahan kredit dmnestik. 
GDP Jan int1asi luar negeri) terhadap variabel independen (.perubaban kurs dan 
cadzingv.n dcvisn) digunakan analisa regresi dcngan metode OLS. 

Dart has ii analisa regresi diketahui bahwa variabel eksternal. (inflasi dnia) 
rnempttnyni pe11garuh yang terpenting. Hal ini menu1tjukkan bahwa perekonomian 
l ndoncsia s<1ngat n1udah menyerap pengnruh luar negeri. Sedangkan dari segni±kansi 
<H\lar:c besari>ya pen1bahan .nilai kurs clan cadangan devisa dengan koinposisi antara 
kt!Ju:1nya dapat diketahui bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan. Hal ini 
Cerart: babw<.1. dalam melak.ukan intervensi pasar waluta asing, peffierintah sebagai 
otoritas 1noneter tidak bergantung pada kotnbinasi antara perubahan kurs dan 
cad<lr:gan devisa. Hal ini sesuai dengan kondisi sistem devisa yang dianut oleh 
ln<lonesir, ynng 111eng<1nut sistem dcvisa bebas, dimana tidak ada pembatasan yang 
dilak'.lkan terhtldap permintaan va\uta nsing. Sehingga dengan tnengintervensi pasar 
\'flh~ta Hsing otoritas 1noneter tidak terpaku pada ukuran tertentu, asalkan kurs dapat 
dikcndal1k<ln da tidak bcrtluktuasi terlalu tajam. 

Kola Ku11c1 GDP, Perubahan Kredil Domestik, Jnfiasi Luar ll/egeri, Per1-1.bahan 
Kur.\ CaJa11gc111 Devisa. 
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