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BAB I
PENDAHULUAN
Tesis, Skripsi, dan Laporan Tugas Akhir (LTA) adalah karya ilmiah yang
disusun menurut kaidah keilmuan dan ditulis berdasarkan kaidah Bahasa Indonesia,
di bawah pengawasan atau pengarahan dosen pembimbing, untuk memenuhi
kriteria-kriteria kualitas yang telah ditetapkan sesuai bidang keilmuan masingmasing. Tesis merupakan salah satu persyaratan akademis bagi mahasiswa untuk
memperoleh gelar Magister Manajemen pada program studi Strata 2 (S2), Skripsi
merupakan salah satu persyaratan akademis bagi mahasiswa untuk memperoleh
gelar Sarjana Manajemen pada program studi Strata 1 (S1), dan LTA merupakan
salah satu persyaratan akademis bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi pada
program studi Diploma 3 (D3) Manajemen Perdagangan di Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi Indonesia (STEI). Tesis, Skripsi, dan LTA disusun dengan menggunakan
pendekatan ilmiah yang sesuai dengan metodologi penelitian, dan harus
mencerminkan

kemampuan

mahasiswa

dalam

memahami

konsep

secara

komprehensif, penguasaan metoda penelitian dan alat statistika yang diperlukan
dalam pengolahan data penelitian.
Untuk memberikan keseragaman bentuk dan kaidah penulisan karya ilmiah
Program Studi S2, S1 dan D3 di lingkungan STEI, diterbitkan buku “Pedoman
Penulisan Karya Ilmiah (Tesis, Skripsi, dan LTA)” sebagai tuntunan penyusunan
Tesis, Skripsi, dan LTA bagi mahasiswa maupun dosen pembimbing. Buku
pedoman ini merupakan revisi dari buku sebelumnya, dimana pembahasan dalam
buku ini terdiri dari format dan teknik penulisan Tesis, Skripsi, dan LTA serta
penyusunan naskah publikasi.
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BAB II
FORMAT SKRIPSI/TESIS
2.1. Bagian Awal
Bagian awal terdiri dari halaman Sampul Depan, Halaman Judul, Halaman
Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah, Halaman Persetujuan Pembimbing, Halaman
Pengesahan (Panitia Penguji), Kata Pengantar, Abstrak dalam Bahasa Indonesia,
Abstrak dalam Bahasa Inggris, Daftar Isi, Daftar Tabel (jika ada), Daftar Gambar
(jika ada), dan Daftar Lampiran (jika ada).

2.1.1. Halaman Sampul
Halaman Sampul harus dapat memberikan informasi singkat, jelas dan tidak
bermakna ganda (ambigu) kepada pembaca tentang karya ilmiah tersebut yang berupa judul,
jenis karya ilmiah (Tesis/Skripsi/LTA), identitas peneliti, institusi, dan tahun pengesahan.

Ketentuan mengenai penulisan Halaman Sampul dapat dilihat pada butir 3.6.
Contoh Halaman Sampul dapat dilihat pada Lampiran 1.

2.1.2. Halaman Judul
Secara umum informasi yang diberikan pada Halaman Judul sama dengan
Halaman Sampul, tetapi

pada Halaman Judul, dicantumkan informasi tambahan

yaitu untuk tujuan dan dalam rangka apa karya ilmiah itu dibuat. Ketentuan
mengenai penulisan Halaman Judul dapat dilihat pada butir 3.7.

Contoh

Halaman Judul dapat dilihat pada Lampiran 2.

2.1.3. Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi
Halaman ini berisi pernyataan peneliti tentang keaslian karya tulisnya, bahwa
karya ilmiah yang disusun adalah hasil karyanya sendiri dan ditulis dengan mengikuti
kaidah penulisan ilmiah. Ketentuan mengenai penulisan Halaman Pernyataan
Keaslian karya ilmiah dapat dilihat pada butir 3.8. Contoh Halaman Pernyataan
Keaslian karya ilmiah dapat dilihat pada Lampiran 3.
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2.1.4. Halaman Persetujuan Pembimbing
Halaman Persetujuan Pembimbing memuat judul karya ilmiah, pernyataan
pembimbing bahwa karya ilmiah dinyatakan memenuhi syarat sebagai karya
ilmiah Program Studi S2/S1/D3 Manajemen di STEI, tanggal pengesahan, nama
dan tanda tangan pembimbing, serta diketahui oleh Kepala Program Studi. Ketentuan
mengenai penulisan Halaman Persetujuan Pembimbing dapat dilihat pada butir
3.9. Contoh Halaman Persetujuan Pembimbing dapat dilihat pada Lampiran 4.

2.1.5. Halaman Pengesahan
Halaman ini antara lain memuat judul karya ilmiah, pernyataan panitia penguji
bahwa karya ilmiah ini telah diuji dalam sidang komprehensif, tanggal sidang dan
nilai karya ilmiah, nama dan tanda tangan Kepala Program Studi, Sekretaris Program
Studi, pembimbing dan anggota penguji. Ketentuan mengenai penulisan Halaman
Pengesahan dapat dilihat pada butir 3.10. Contoh Halaman Pengesahan dapat dilihat
pada Lampiran 5.

2.1.6. Kata Pengantar
Halaman Kata Pengantar memuat ucapan terima kasih kepada berbagai pihak
yang telah membantu dalam penyusunan karya ilmiah. Lembar ini ditulis pada
halaman baru dan dibuat maksimal 2 halaman. Ungkapan ucapan terima kasih
ditujukan kepada dosen pembimbing atas kontribusi dalam penulisan karya ilmiah,
dosen penguji, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Kepala Program
Studi, serta pihak lain yang turut memberikan masukan kepada peneliti. Ketentuan
mengenai

penulisan Kata Pengantar dapat dilihat pada butir 3.11. Contoh

Kata Pengantar dapat dilihat pada Lampiran 6.
2.1.7. Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah untuk
Kepentingan Akademis
Halaman ini berisi pernyataan mahasiswa penyusun karya ilmiah yang
memberikan kewenangan kepada STEI untuk menyimpan, mengalih-mediakan/
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memformatkan, merawat, dan mempublikasikan karya ilmiah untuk kepentingan
akademis. Oleh karena itu, STEI berwenang untuk mempublikasikan karya ilmiah
hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan hak cipta
tetap pada peneliti. Ketentuan mengenai penulisan Halaman Pernyataan
Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah untuk Kepentingan Akademis dapat dilihat
pada butir 3.12. Contoh Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah
untuk Kepentingan Akademis dapat dilihat pada Lampiran 7.

2.1.8. Abstrak
Abstrak merupakan ikhtisar suatu tugas akhir yang memuat tujuan, metodologi
penelitian, dan hasil penelitian secara ringkas. Abstrak dibuat untuk memudahkan
pembaca mengerti secara cepat isi karya ilmiah untuk memutuskan apakah perlu
membaca lebih lanjut atau tidak. Ketentuan yang menyangkut penulisan abstrak
dapat dilihat pada butir 3.13. Contoh Abstrak dapat dilihat pada Lampiran 8.

2.1.9. Daftar Isi
Daftar isi memuat seluruh bagian karya ilmiah disertai nomor halaman maingmasing bagian tersebut. Ketentuan penulisan Daftar Isi ada pada butir 3.14.
Contoh Daftar Isi ada di Lampiran 9.

2.1.10. Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran
Halaman Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran tidak selalu
diperlukan kecuali lebih dari dua tabel/gambar/lampiran. Ketentuan penulisan
Daftar Tabel, Daftar Gambar dan Daftar Lampiran dapat dilihat pada butir
3.15. Contoh Daftar Tabel, Daftar Gambar dan Daftar Lampiran ada di Lampiran
10.
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2.2. Bagian Isi Karya Ilmiah
Bagian isi karya ilmiah ini dibagi menjadi 5 bab, yaitu :
BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

BAB III METODA PENELITIAN
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Ketentuan penulisan bagian isi karya ilmiah dijelaskan pada butir 3.17,
sedangkan ketentuan penulisan kutipan dalam karya ilmiah dijelaskan pada butir
3.18. Penjelasan sub-bab dan sub-sub-bab yang diterapkan di lingkungan Program
Studi S1/S2/D3 disampaikan pada bagian berikut ini.

2.2.1. BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Bagian
karya ilmiah

ini
dan

berisikan fenomena dan alasan

pemilihan

judul

masalah yang melatar-belakanginya. Judul yang

dimaksud meliputi subyek, obyek/variabel dan periode penelitian.
Fenomena yang dimaksud berkaitan dengan kejadian/keadaan empirik dan
menarik di lapangan yang terjadi pada objek/variabel, terutama variabel
dependen. Fakta berupa data dan informasi pendukung perlu disampaikan
untuk memperkuat landasan munculnya pertanyaan
belakang

masalah

penelitian. Latar

juga berisi alasan pemilihan subyek, variabel

independen, dan periode penelitian. Latar belakang ini merupakan upaya
peneliti untuk mengidentifikasi isu dan masalah-masalah penelitian.
1.2. Perumusan Masalah
Bagian ini berisi uraian tentang permasalahan pokok penelitian dan
bagaimana fenomena dan fakta-fakta yang sudah dijabarkan sebelumnya
bisa menjadi masalah penelitian. Selanjutnya, peneliti merinci pertanyaan
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penelitian yang timbul berdasarkan permasalahan pokok yang ada dan
diungkapkan dalam bentuk pertanyaan.
Contoh Perumusan Masalah Penelitian :
1. Apakah kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh positif
terhadap kinerja perusahaan ?
2. Bagaimana mendeteksi financial distress dengan metode Altman pada
perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia ?
1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian menyatakan target penelitian yang akan dicapai
yang merupakan penyelesaian masalah yang diajukan.
Contoh Tujuan Penelitian :
1. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris atas
pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja perusahaan.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi financial distress pada
perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia.
1.4. Manfaat Penelitian
Bagian ini menjelaskan manfaat penelitian dan kontribusi
penelitian yang dilakukan bagi beberapa pihak.
Contoh Manfaat Penelitian :
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:
1. Bagi ilmu pengetahuan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa
pemahaman tentang gejala financial distress pada perusahaanperusahaan manufaktur di Indonesia.
2. Bagi regulator
Penelitian ini bermanfaat bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku
regulator di bidang pasar modal untuk menyusun peraturan yang lebih
baik di masa yang akan datang. Penelitian ini juga bermanfaat bagi
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Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku regulator di bidang perpajakan
karena dapat membantu DJP mendeteksi perusahaan yang mengalami
indikasi financial distress.
3. Bagi investor
Penelitian ini memberikan manfaat kepada investor untuk mendeteksi
indikasi financial distress pada perusahaan yang menjadi sasaran
investasi.

2.2.2. BAB II. KAJIAN PUSTAKA
Bab ini memuat teori-teori yang digunakan dan mendasari penelitian
dan penyusunan karya ilmiah. Teori-teori dituangkan berdasarkan literatur
yang dibaca peneliti berupa buku-buku, jurnal penelitian, majalah
Ekonomi/Akuntansi/Manajemen,

penelitian

sebelumnya

yang

telah

terpublikasi, surat kabar, artikel dari hasil browsing di internet dan
sebagainya. Perlu diingat bahwa bab ini bukan kumpulan pengertian,
definisi, atau kumpulan kutipan. Di dalam bab ini ditekankan pada
pemikiran, analisis, dan konsep peneliti secara kritis berdasarkan telaah atas
teori-teori yang dibaca. Bab ini memuat teori yang relevan dengan topik
penelitian atau judul karya ilmiah. Pada jenis penelitian yang empiris, pada
bagian ini juga dimasukkan teori yang relevan dengan hipotesis penelitian.
Berikut ini sub-bab yang terdapat di bab ini.
2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu
Pada sub bab ini ditunjukkan telaah terhadap penelitian yang pernah
dilakukan sebelumnya yang menjadi acuan utama dalam penulisan karya
ilmiah. Telaah minimum terdiri dari 5 artikel dari jurnal nasional
terakreditasi* dan 3 jurnal internasional. Dalam hal ini, hendaknya
menggunakan artikel jurnal terbitan 5 tahun terakhir, mengingat ilmu
pengetahuan senantiasa berkembang. Dalam telaah hasil penelitian
dikemukakan nama peneliti, tahun penelitian dilakukan, tujuan penelitian,
metodologi penelitian yang diterapkan, temuan atau hasil penelitian,
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perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian skripsi yang akan dilakukan
(Untuk tesis telaah juga meliputi kekuatan dan kelemahan dari peneltian
terdahulu yang direview). Metodologi menyangkut metode sampling,
penentuan ukuran sampel,

pengumpulan data, dan analisis data. Hasil

penelitian yang ditelaah ialah hasil penelitian yang relevan dengan judul
penelitian skripsi/tesis, baik dari jurnal ekonomi/akuntansi/manajemen/
bisnis, maupun jurnal lain yang relevan, baik dari hasil

browsing di

internet maupun dari perpustakaan.
2.2. Landasan Teori
Landasan teori memuat teori yang relevan yang dapat digunakan untuk
menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti, sebagai dasar memberi
jawaban sementara (hipotesis) terhadap rumusan masalah yang diajukan dan
penyusunan instrumen penelitian. Jika dianggap terlalu umum, judul subbab “Landasan Teori” dapat diganti dengan judul yang lebih spesifik atau
dikembangkan menjadi beberapa sub-bab yang runut sesuai dengan topik
yang dipilih. Setiap bagian dimulai dengan pengertian pokok dari istilahistilah yang menjadi topik karya ilmiah, teori-teori, implementasi, prosedur,
proses, sampai ke alternatif-alternatif aplikasinya (Untuk tesis perlu
dikemukakan

mengenai

keunggulan,

kelemahan,

persyaratan

implementasinya, dan hal-hal lain yang relevan). Dengan demikian, peneliti
akan lebih mudah dalam menentukan metoda pemecahan masalah
penelitiannya. Dalam hal ini, hendaknya menggunakan literatur terbitan 10
tahun terakhir, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berkembang.
Peneliti dituntut untuk senantiasa

mengikuti perkembangan isu sesuai

bidang ilmu. Landasan teori berisikan konsep dan teori yang berkaitan
dengan perumusan masalah yang diajukan serta teori terkait variabelvariabel yang akan diteliti.
2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian
Berdasarkan landasan teori yang digunakan dan hasil penelitian orang
lain (review), peneliti (mahasiswa) dapat menguraikan keterkaitan logis
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antara variabel penelitian yang satu dengan variabel yang lain menurut
pemikiran dan bahasanya sendiri. Dalam hal ini, peneliti harus menunjukkan
proses dan mekanisme hubungan antar variabel penelitian tersebut.

2.4. Pengembangan Hipotesis Penelitian (Jika Ada)
Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara atas masalah
penelitian. Pernyataan hipotesis harus didukung dengan teori yang relevan
dan telaah hasil penelitian sebelumnya.

Hipotesis

dirumuskan secara

singkat dan jelas yang dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Perlu
diingat, hipotesis dapat lebih dari satu sesuai dengan banyaknya spesifikasi
masalah dan tujuan penelitiannya. Akan tetapi, jika penelitian hanya
menjelaskan atau mendeskripsikan variabel

mandiri, maka peneliti

diperkenankan tidak mengajukan hipotesis penelitian.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian
Pada bagian ini dijelaskan secara singkat kerangka konseptual
hubungan antar variabel penelitian. Teori-teori dan penelitian terdahulu
yang menjadi dasar rumusan hipotesis perlu dikemukakan dalam subbab ini.
Penjelasan dapat ditambahkan dengan diagram.
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Contoh Kerangka Konseptual Penelitian tentang pengaruh variabel eksogen terhadap
variabel indogen dengan adanya variabel mediator:

VE1

H4
H1

VE2

H2

VM

H6

VI

H3
VE3

H5

LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU
Hipotesis 1 : Teori ……, Teori ……. dll., Penelitian ……, Penelitian …….. dll.
Hipotesis 2 : Teori ……, Teori ……. dll., Penelitian ……, Penelitian …….. dll.
Hipotesis 3 : Teori ……, Teori ……. dll., Penelitian ……, Penelitian …….. dll.
Hipotesis 4 : Teori ……, Teori ……. dll., Penelitian ……, Penelitian …….. dll.
Hipotesis 5 : Teori ……, Teori ……. dll., Penelitian ……, Penelitian …….. dll.
Hipotesis 6 : Teori ……, Teori ……. dll., Penelitian ……, Penelitian …….. dll.

2.2.3. BAB III. METODA PENELITIAN
3.1. Strategi Penelitian
Strategi penelitian yang digunakan, misalnya deskriptif, asosiatif/
kausalitas atau komparatif. Perlu dikemukakan alasan-alasan mengapa
memilih strategi tersebut dan dijelaskan bagaimana prosedur penelitian
sesuai dengan strategi yang digunakan.
Strategi penelitian deskriptif misalnya, maka dalam kajian pustaka
harus dijabarkan kekuatan dan kelebihan strategi yang digunakan. Jika
menggunakan metoda survei secara cross section, perlu dikemukakan
alasan-alasan mengapa memilih survei dan dijelaskan apa dan bagaimana
prosedur metoda cross section itu. Demikian pula survei data time series
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atau data longitudinal. Strategi penelitian diperbolehkan menggunakan
pendekatan kuantitatif atau kualitatif atau kombinasi kedua pendekatan
tersebut.
3.2. Populasi dan Sampel
3.2.1. Populasi penelitian
Populasi dalam suatu penelitian dibedakan antara :
1. Populasi umum, misalnya semua Perusahaan Tekstil (PT) di Indonesia.
2. Populasi sasaran, misalnya PT di Jawa Barat. Perlu dikemukakan alasanalasan mengapa lingkup penelitian dibatasi pada Propinsi Jawa Barat dan
penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan populasi umum dan
populasi sasaran.

3.2.2. Sampling dan Sampel Penelitian
Peneliti menjelaskan metoda pemilihan sampel yang digunakan dalam
penelitian dan alasan mengapa itu dipilih menjadi sampel. Dijelaskan juga
mengenai ukuran sampel dan metoda sampling yang digunakan dalam
penentuan sampel, kekuatan dan kelemahan metoda sampling yang dipilih,
serta kesesuaian metode dengan penelitian yang dilakukan. Penentuan
ukuran

sampel

harus

dipertanggungjawabkan

menggunakan
(ada

rumus/metode

referensinya).

Jika

yang

dapat

rumus/metode

menuntut adanya standar error (Slovin, misalnya), maka standar error
yang digunakan maksimal 5% (Sekaran, 2013).
Jika menggunakan Purposive Sampling perlu dikemukakan kriteria
sampel dengan jelas. Pada penelitian dengan pendekatan studi kasus,
peneliti harus menjelaskan profil unit analisis penelitian yang menjadi
subyek penelitian.
3.3. Data dan Metoda Pengumpulan Data
Bagian ini menjelaskan jenis data yang digunakan dalam penelitian
(data primer atau data sekunder), sumber data, dan periode data. Peneliti
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harus menjelaskan periode datanya serta alasan memilih periode tersebut.
Pada bagian ini juga dijelaskan metoda yang sesuai untuk mengumpulkan/
mendapatkan data penelitian. Jika akan dilakukan pengukuran atas subyek/
obyek penelitian, harus dijelaskan bagaimana cara pengukurannya.
3.4. Operasionalisasi Variabel
Bagian ini menjelaskan bagaimana cara mengukur variabel penelitian
agar dapat dioperasionalkan.
3.5. Metoda Analisis Data
Pada bagian ini perlu dijelaskan hal-hal sebagai berikut :
1. Cara mengolah data yang telah dikumpulkan. Apakah dikerjakan secara
manual atau dengan komputer. Jika menggunakan komputer, sebutkan
program atau peranti lunak (software) yang digunakan.
2. Cara penyajian data. Apakah dalam bentuk tabel, diagram, atau bentuk
lainnya, dan apa tujuan penggunaan cara tersebut.
3. Alat analisis statistik data.

Perlu dijelaskan metoda statistika yang

digunakan dan alasan pemilihan metoda tersebut, juga mengenai model
pengujian hipotesis (jika ada).

2.2.4. BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bagian ini dipaparkan temuan atau hasil penelitian dan
interpretasi terhadap semua data hasil penelitian yang ada. Temuantemuan yang

bertalian dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian atau

hipotesis penelitian yang diuji (jika ada) diinterpretasikan secara konseptual.
Jika menggunakan statistika, maka harus dijabarkan interpretasi atau arti
angka statistik yang berkaitan dengan bidang ilmu atau topik penelitian yang
dilakukan. Berikut ini penjelasan mengenai isi dari Bab IV.
1. Penelitian yang dilakukan mengenai perusahaan/lembaga tertentu,
hendaknya mencantumkan profil atau diskripsi perusahaan/lembaga
tersebut, bidang usaha, produk dan/atau jasa yang diberikan, serta hal-hal
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lain terkait permasalahan penelitian. Bagian ini tidak perlu mendetail
karena dibatasi maksimal 2 halaman.
2. Deskripsi responden (jika menggunakan kuesioner) dan deskripsi data
(uraian penjelasan tentang data yang disajikan).
3. Temuan-temuan yang bertalian dengan pertanyaan-pertanyaan dan
hipotesis-hipotesis penelitian. Agar dikemukakan hasil pengolahan dan
analisis, dijelaskan interpretasi yang mendalam atas temuan-temuan
penelitian. Bila ada, juga dipaparkan temuan-temuan lain/sampiran
(selain dari yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian atau
hipotesis-hipotesis penelitian).
4. Perbandingan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu yang
dikemukakan dalam review, baik yang hasilnya sama ataupun yang tidak
sama. Perbandingan mencakup hasil penelitian, sobyek, obyek, variabel,
metodologi dan lain-lain yang dianggap perlu.

2.2.5. BAB V. SIMPULAN DAN SARAN
Pada bagian ini selain simpulan, juga mencakup saran, serta keterbatasan
penelitian dan pengembangan penelitian selanjutnya.
1. Simpulan mencakup hasil penelitian yang dijabarkan dalam bentuk pointers,
dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan masalah dan tujuan penelitian.
Simpulan ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga menggambarkan hasil
penelitian dan interpretasi dari sisi teori manajemen yang didukung dengan
literatur dari penelitian sebelumnya.
2. Saran dibuat berdasarkan temuan penelitian dan dapat ditindaklanjuti oleh
peneliti-peneliti lain. Saran tersebut harus terkait dengan temuan dalam penelitian
khususnya yang dinilai sebagai kelemahan serta dapat dijalankan (workable).
Selain itu, saran juga dapat berupa Action Plan atau rekomendasi apa yang
harus dilakukan oleh perusahaan atau lembaga, khususnya yang menjadi sampel
atau subyek penelitian.
3. Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan Penelitian Selanjutnya.
Bagian ini menjelaskan hal-hal yang menjadi keterbatasan
bagaimana pengembangan

penelitian,

dan

penelitian selanjutnya. Peneliti perlu menjelaskan
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implikasi dari keterbatasan dari penelitiannya, dan menjelaskan
penelitian

dengan

topik

serupa

apakah

masih

kemungkinan

dapat dikembangkan atau

diperbaiki.
2.3. BAGIAN AKHIR
Bagian akhir ini terdiri dari Daftar Referensi, Lampiran, dan Daftar Riwayat
Hidup Peneliti.
2.3.1. Daftar Referensi
Daftar Referensi ini berisi semua literatur yang digunakan dalam proses
penyusunan karya ilmiah. Semua literatur yang tercantum pada Daftar Referensi
haruslah yang dikutip dalam teks dan yang mendukung sebagai acuan selama
melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah. Daftar Referensi ini dapat berisi
buku, artikel jurnal, majalah, atau surat kabar, wawancara, dan sebagainya.
Dianjurkan agar 70% daftar referensi yang digunakan merupakan terbitan terbaru
(minimal terbitan 5 tahun terakhir). Ketentuan penulisan dan contoh Daftar
Referensi ada pada butir 3.20.
2.3.2. Lampiran
Lampiran digunakan sebagai data atau pelengkap hasil olah data yang
menunjang karya ilmiah, tetapi tidak dicantumkan dalam bagian isi karya ilmiah
untuk menjaga kesinambungan bacaan. Ketentuan penulisan Lampiran ada pada
butir 3.21.
2.3.3. Daftar Riwayat Hidup Peneliti
Daftar Riwayat Hidup Peneliti berisi data pribadi, pendidikan formal dan
pengalaman organisasi (bila ada). Ketentuan penulisan Daftar Riwayat Hidup
Peneliti ada pada butir 3.22.
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BAB III
KETENTUAN UMUM PENULISAN KARYA ILMIAH
Karya ilmiah disusun dalam bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan
ketentuan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Berikut ini pedoman teknis
penulisan karya ilmiah yang diberlakukan di Departemen Manajemen STEI untuk
Program Studi S2, S1 dan D3 Manajemen.

3.1. Jenis dan Ukuran Kertas
Spesifikasi kertas yang digunakan adalah kertas HVS putih polos, berat
80 gram, berukuran A4.

3.2. Batas Tepi
Posisi penempatan teks pada tepi kertas (margin) sebagai berikut :
1. Batas Kiri: 4 cm
2. Batas Kanan, Batas Atas, Batas Bawah: 3 cm

3.3. Jenis Huruf
Naskah diketik dengan jenis huruf Times New Roman berukuran/font 12 dan
diketik rapi, rata kiri-kanan (justify), kecuali untuk Halaman Judul, Judul Bab diketik
dengan ukuran font 16 simetris tengah (center).

3.4. Jarak Baris
Jarak antara dua baris diketik dengan 1,5 spasi, kecuali untuk Daftar Isi,
Abstrak, kutipan langsung, judul tabel, judul gambar, dan Daftar Referensi diketik
dengan jarak 1 spasi. Jarak antara judul bab dan baris pertama teks 3 spasi dan jarak
sub-bab ke baris berikutnya 2 spasi.

3.5. Alinea Baru
Alinea baru dimulai dengan baris yang menjorok ke kanan sebanyak 6
ketukan (1 cm) dari batas kiri.
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3.6. Halaman Sampul
Halaman Sampul karya ilmiah, secara umum, mempunyai karakteristik sebagai
berikut:
1. Halaman Sampul karya ilmiah terbuat dari karton tebal dilapisi kertas linen serta
hijau untuk S2, S1, dan D3 Manajemen.
2. Semua huruf dicetak dengan tinta kuning emas dengan spasi tunggal (line spacing
= single) dan ukuran sesuai dengan contoh di Lampiran 1.
3. Untuk format punggung sampul terdiri dari nama penulis, NPM, judul, logo
Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia, dan tahun penyelesaian karya ilmiah. Jenis
huruf adalah Times New Roman berukuran 10 font dan semua menggunakan
huruf kapital. Posisi logo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia dan tahun
penyelesaian ditempatkan di sebelah kanan.

Ketentuan Halaman Sampul.
1. Diketik simetris di tengah (center). Judul tidak diperkenankan menggunakan
singkatan, kecuali nama atau istilah (contoh: PT, UD, CV) dan tidak disusun
dalam kalimat tanya serta tidak perlu ditutup dengan tanda baca apa pun.

Halaman Sampul berisi :
Judul karya ilmiah (Huruf Times New Roman 16 font, tebal, 1 spasi, di
tengah)
Jenis atau jenjang karya ilmiah (Tesis/Skripsi/LTA) dengan huruf Times
New Roman 16 font, tebal, 1 spasi, di tengah)
Nama mahasiswa (Times New Roman 14 font, tebal, 1 spasi, di tengah)
NIM (Huruf Times New Roman 14 font, tebal, 1 spasi, di tengah)
Logo STEI : diameter 3,5 cm dan dicetak dengan warna emas
Program Studi (Huruf Times New Roman 14 font, tebal, 1 spasi, di
tengah)
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Huruf Times New Roman 14
font, tebal, 1 spasi, di tengah)
Tempat/Kota (Jakarta : Huruf Times New Roman 14 font, tebal, 1 spasi, di
tengah)
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Tahun disahkannya karya ilmiah dan dituliskan dalam angka 4 digit
(Misalnya 2018 : Huruf Times New Roman 14 font, tebal, 1 spasi, di
tengah)
2. Informasi yang dicantumkan pada punggung halaman sampul adalah : jenis dan
judul karya ilmiah. Informasi yang dicantumkan seluruhnya menggunakan
huruf kapital, dengan jenis huruf Times New Roman 12 font, dan ditulis di tengah
punggung halaman sampul (center alignment).
3.7. Halaman Judul
Halaman Judul karya ilmiah, secara umum, adalah sebagai berikut :
1. Format

Halaman

Judul

sama

dengan

Halaman

Sampul,

hanya

ada

penambahan keterangan tujuan disusunnya karya ilmiah.
2. Semua huruf ditulis dengan spasi tunggal (line spacing = single) dan ukuran sesuai
dengan contoh pada Lampiran 2.
3.8. Halaman Pernyataan Keaslian karya ilmiah
Judul Kata Halaman Pernyataan Keaslian karya ilmiah ditulis dengan tipe
Times New Roman 16 point, dicetak tebal dan huruf kapital dengan spasi tunggal
(line spacing = single). Halaman Pernyataan Keaslian karya ilmiah ditulis dengan
spasi ganda (line spacing = double), tipe Times New Roman 12 font dengan posisi di
tengah-tengah halaman (center alignment) sesuai dengan contoh pada Lampiran 3.

3.9. Halaman Persetujuan Pembimbing
Judul Halaman Persetujuan Pembimbing ditulis dengan tipe Times New
Roman 16 font, dicetak tebal dan huruf kapital dengan spasi tunggal (line spacing =
single). Halaman Persetujuan Pembimbing ditulis dengan spasi ganda (line
spacing = double), tipe Times New Roman 12 font sesuai dengan contoh pada
Lampiran 4.
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3.10. Halaman Pengesahan
Judul Halaman Pengesahan ditulis dengan tipe Times New Roman 16 font,
dicetak tebal dan huruf kapital. Halaman Pengesahan ditulis dengan spasi tunggal
(line spacing = single), tipe Times New Roman 12 font sesuai dengan contoh pada
Lampiran 5.

3.11. Kata Pengantar
Halaman

Kata Pengantar atau Ucapan

Terima

Kasih,

secara umum,

adalah sebagai berikut:
1. Judul Kata Pengantar atau Ucapan Terima Kasih ditulis dengan h u r u f Times
New Roman 16 font, dicetak tebal dan huruf kapital dengan spasi tunggal (line
spacing = single).
2. Semua huruf ditulis dengan tipe Times New Roman 12 font, spasi 1,5 (line
spacing = 1.5 lines) dan ukuran sesuai dengan contoh pada Lampiran 6.

3. Penulisan isi halaman ini harus menggunakan Bahasa Indonesia yang baku dan
tidak diperkenankan menggunakan “bahasa dialek, prokem, atau bahasa gaul“.

4. Urutan pihak-pihak yang diberi ucapan terima kasih dimulai dari pihak luar,
lalu keluarga atau teman.

3.12. Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah untuk
Kepentingan Akademis
Halaman pernyataan, secara umum, adalah sebagai berikut :
1. Semua huruf ditulis dengan tipe Times New Roman 12 font dengan spasi
tunggal (line spacing = single) dan ukuran sesuai dengan contoh di Lampiran 7.
2. Khusus

untuk

judul

Halaman

Pernyataan

Persetujuan

Publikasi

karya

ilmiah untuk Kepentingan Akademis ditulis dengan huruf Times New Roman 16
font, dicetak tebal dan huruf besar (kapital) dengan spasi tunggal (line spacing =
single).
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3.13. Abstrak/Abstract
Ketentuan penulisan Abstrak adalah sebagai berikut :
1. Abstrak adalah ringkasan atau inti atau ikhtisar dari karya ilmiah, minimal berisi
Tujuan penelitian, Metodologi, dan Hasil-hasil penelitian.
2. Minimum 75 kata dan maksimum 200 kata dalam satu paragraf, diketik dengan
huruf Times New Roman 12 font, spasi tunggal (line spacing = single).
3. Abstrak disusun dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
4. Setiap versi bahasa mengikuti ketentuan butir 2.
5. Nama dan NPM mahasiswa, serta Program Studi dan Dosen Pembimbing ditulis
di atas abstrak dengan tambahan informasi berupa judul karya ilmiah.
6. Di bagian bawah Abstrak dituliskan Kata Kunci. Untuk Abstrak dalam
Bahasa Indonesia, Kata Kunci diberikan dalam Bahasa Indonesia (dicari padanan
katanya). Untuk Abstrak dalam Bahasa Inggris, Kata Kunci diberikan dalam
Bahasa Inggris.
7. Dalam abstrak berbahasa Indonesia, semua istilah asing kecuali nama dicetak

miring (Italic). Contoh Abstrak dapat dilihat pada Lampiran 8.

3.14. Daftar Isi
Lembar Daftar Isi ditulis pada halaman baru. Kata DAFTAR ISI pada halaman
ini ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 16 font dengan huruf
kapital yang dicetak tebal (bold) dan diletakkan di tengah. Jarak kata tersebut adalah
3 spasi dari tepi atas ke kertas. Ketentuan penulisan Daftar Isi adalah sebagai berikut:
1.

Penulisan kata : sampul dalam, pernyataan keaslian karya ilmiah sampai dengan
berbagai daftar ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman dengan
huruf kapital yang berukuran 12 font, 1,5 spasi. Nomor halaman menggunakan
angka romawi kecil (i, ii, iii, iv, v,…, dst).

2.

Nomor halaman untuk bab, sub bab sampai dengan Lampiran menggunakan
huruf latin (1, 2, …, dst). Di atas nomor halaman pada setiap lembar Daftar Isi
dituliskan kata “Halaman”.
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3.

Nomor bab ditulis dengan angka romawi besar tanpa diakhiri dengan titik,
sedangkan sub-bab ditulis dengan 2 (dua) angka latin yang dipisahkan dengan
titik dan diakhiri dengan titik. Angka pertama menunjukkan nomor bab dan
angka kedua menunjukkan nomor urut sub-bab dalam bab.

4.

Jika sub-bab memiliki sub-sub bab ditulis dengan menggunakan 3 (tiga) angka
latin yang dipisahkan dengan titik dan diakhiri dengan titik. Angka latin pertama
menunjukkan nomor bab dan angka latin kedua menunjukkan nomor sub-bab
dalam bab, sedangkan angka latin ketiga menunjukkan nomor urut sub-sub-bab
dalam bab.

5.

Jika sub-sub bab memiliki sub-sub-sub bab, maka sub-sub-sub bab tidak perlu
dimasukkan dalam Daftar Isi. Pada Daftar Isi yang dicantumkan adalah bab,
sub-bab dan sub-sub bab.

6.

Judul bab ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman dengan huruf
kapital yang berukuran 12 font dan dicetak tebal (bold).

7.

Judul sub bab dan sub-sub bab ditulis dengan menggunakan huruf Times New
Roman berukuran 12 font dan tidak perlu huruf kapital semuanya, hanya huruf
pertama tiap kata saja yang menggunakan huruf kapital.

8.

Jika judul bab, sub bab dan sub-sub bab lebih dari satu baris, maka jarak antar
barisnya 1 spasi.
Lembar Daftar Isi dapat terdiri dari satu halaman atau lebih., dan contohnya

dapat dilihat pada Lampiran 9.

3.15. Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran, dan Daftar Lain
3.15.1. Daftar Tabel
Lembar Daftar Tabel memuat nomor tabel, judul tabel dan nomor halaman
tempat tabel dimuat. Halaman ini ditulis pada halaman baru. Kata DAFTAR TABEL
pada halaman ini ditulis menggunakan huruf Times New Roman dengan huruf
kapital yang diletakkan di tengah dan ukuran huruf 16 font yang dicetak tebal (bold).
Jarak kata tersebut adalah 3 spasi dari tepi atas kertas. Di atas nomor halaman
dituliskan kata “Halaman”.
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Nomor tabel ditulis dengan dua angka latin yang dipisahkan oleh sebuah titik.
Angka pertama menunjukkan nomor bab tempat tabel tersebut terdapat, sedangkan
angka kedua menunjukkan nomor urut tabel dalam bab tersebut. Kata tabel dan
nomor pada halaman ini ditulis dengan dicetak tebal (bold), sedangkan judul tabel
dan halaman tidak dicetak tebal. Jika judulnya lebih dari satu baris, maka jarak antar
baris adalah 1 spasi.
Di bagian dalam isi skripsi, judul tabel diletakkan di bagian kiri dengan jarak
5 ketukan dari pinggir tabel. Judul diletakkan di atas tabel, dengan cara penulisan
menggunakan huruf kecil kecuali setiap awal kata pada judul yang ditulis
menggunakan huruf kapital. Baris-baris judul tabel berjarak 1 spasi. Sumber tabel
disebutkan di bawah tabel sebelah kiri dengan menggunakan ukuran huruf 10 font
dan dicetak miring (Italic), dan menyebutkan tahun penerbitan sumber. Ukuran
lembar tabel disesuaikan dengan marjin pengetikan (kiri dan kanan). Untuk format
penulisan Daftar Tabel dapat dilihat pada Lampiran 10.
3.15.2. Daftar Gambar
Lembar Daftar Gambar memuat nomor gambar, judul gambar dan nomor
halaman tempat gambar dimuat. Lembar ini di tulis pada halaman baru. Kata
DAFTAR GAMBAR pada halaman ini ditulis dengan huruf Times New Roman
menggunakan huruf kapital yang diletakkan di tengah dan ukuran huruf 16 font yang
dicetak tebal (bold). Jarak kata tersebut adalah 3 spasi dari tepi atas kertas. Di atas
nomor halaman dituliskan kata “Halaman”.
Nomor gambar ditulis dengan dua angka latin yang dipisahkan oleh sebuah
titik. Angka pertama menunjukkan nomor bab tempat gambar tersebut berada,
sedangkan angka kedua menunjukkan nomor urut gambar dalam bab tersebut. Kata
gambar dan nomor gambar pada halaman ini ditulis dengan dicetak tebal (bold),
sedangkan judul gambar dan halaman tidak dicetak tebal. Jika judul bab, sub bab dan
sub-sub bab lebih dari satu baris, maka jarak antar barisnya 1 spasi.

Format

penulisan daftar gambar/diagram/bagan sama seperti Daftar Gambar di atas (lihat
Lampiran 10).
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Di dalam isi karya ilmiah, gambar diletakkan di tengah-tengah. Judul gambar
diletakkan di bawah gambar dan ditulis berjarak 5 ketukan dari kiri dengan huruf
kecil kecuali setiap awal kata yang ditulis dengan huruf kapital. Baris-baris judul
gambar berjarak 1 spasi. Ukuran lebar bingkai gambar disesuaikan dengan marjin
pengetikan (kiri dan kanan). Jika gambar diambil dari buku, maka penulisan sumber
di belakang judul dan di dalam kurung dengan mencantumkan nama belakang
pengarang dan tahun penerbitan buku tersebut.
3.15.3. Daftar Lampiran
Lembar Daftar Lampiran memuat nomor lampiran, judul lampiran dan nomor
halaman tempat lampiran dimuat. Lembar Daftar Lampiran ini ditulis pada halaman
baru. Kata DAFTAR LAMPIRAN pada lembar ini ditulis dengan Times New Roman
huruf kapital yang diletakkan di tengah dan berukuran 16 font yang dicetak tebal
(bold). Jarak kata tersebut adalah 3 spasi dari tepi atas kertas. Di atas nomor halaman
dituliskan kata “Halaman”.
Kata lampiran menggunakan huruf Times New Roman dengan huruf kapital
berukuran 12 font yang diikuti dengan nomor lampiran yang ditulis dengan angka
latin dan dicetak tebal (bold). Adapun judul lampiran tidak menggunakan huruf
kapital semua, hanya huruf pertama dari tiap awal kata saja. Judul lampiran dan
nomor halaman tidak dicetak tebal. Format penulisan Daftar Lampiran sama dengan
penulisan Daftar Tabel di atas (lihat Lampiran 13).
Untuk penelitian yang menggunakan data kualitatif harus melampirkan
instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tersebut, misalkan
berupa daftar pertanyaan atau kuesioner.

3.16. Penomoran
3.16.1. Penomoran Halaman
1. Bagian Awal karya ilmiah diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil (i,
ii, iii, iv, v, ...) ditempatkan pada bagian bawah tengah, 2,5 cm dari tepi bawah
kertas, kecuali Halaman Sampul. Khusus untuk Halaman Judul, penomorannya
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tidak ditulis tetapi tetap diperhitungkan.
2. Bagian Isi dan Bagian Akhir karya ilmiah diberi nomor dengan menggunakan
angka Latin (1, 2, 3, ...) diletakkan pada kanan atas, 1,5 cm dari tepi atas kertas.
Khusus untuk halaman pertama setiap judul bab, penomorannya diletakkan pada
bagian bawah tengah, 2,5 cm dari tepi bawah kertas.

3.16.2. Penomoran Bab, Sub-Bab, dan Anak Sub-Bab
1. Nomor bab ditulis dengan angka Romawi tanpa diikuti titik.
2. Nomor sub- bab ditulis dengan angka Latin sesuai dengan nomor bab diikuti
dengan nomor urut sub-bab. Contoh : 1.2. (dengan titik setelah 2), 1 menyatakan
Bab I dan 2 menyatakan sub-bab ke-2 pada Bab I.
2. Nomor sub-sub-bab ditulis dengan angka Latin sesuai dengan nomor sub-bab
diikuti dengan nomor urut sub-bab. Contoh : 1.2.3. (dengan titik setelah 3),
1 menyatakan bab, 2 menyatakan sub-bab ke-2 pada Bab I, dan 3 menyatakan
sub-sub-bab ke-3 pada sub-bab 1.
3. Apabila terdapat bagian lebih lanjut dari anak sub-bab, judul diketik tanpa nomor
dan menggunakan huruf tebal.
4. Penulisan sub-bab dan sub-sub-bab selalu ditulis rata kiri.

3.16.3. Penomoran persamaan matematika
Nomor persamaan matematika ditulis dengan angka latin sesuai dengan nomor
bab diikuti dengan urutan persamaan matematika. Nomor diketik dalam tanda kurung
dicetak tebal. Contoh :
Ŷ = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + …+ bn Xn …...…………………. (2.1)
Persamaan (2.1) artinya persamaan tersebut terdapat pada Bab II dengan
nomor urut 1. Setiap persamaan diberikan keterangan untuk simbol atau notasi
yang digunakan.
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3.17. Isi karya ilmiah
Bagian tubuh/pokok memuat uraian/penjabaran/analisis yang dilakukan oleh
penulis. Penjabaran mencakup tinjauan pustaka, metodologi penelitian, serta hasil
dan pembahasannya. Sistematika yang umumnya dipakai dalam penulisan karya
ilmiah adalah sebagai berikut :
I. PENDAHULUAN
1.1. Sub-bab Derajat Ke Satu
1.1.1. Sub-sub-bab Derajat kedua Butir yang Pertama
1.1.2. Sub-sub-bab Derajat kedua Butir yang Kedua
1.1.2.1. Sub-sub-sub bab Derajat ketiga Butir yang Pertama
(Tingkatan sub-sub-sub bab maksimal 4 digit. Demikian pula untuk Bab II,
III, IV dan V)

Ketentuan penulisan untuk setiap bab.
1. Setiap bab dimulai pada halaman baru.
2. Judul bab seluruhnya diketik dengan huruf kapital, simetris di tengah (center),
cetak tebal (bold), tanpa garis bawah, tidak diakhiri tanda titik, dan satu spasi
simetris tengah (center), jika lebih dari satu baris.
3. Judul bab selalu diawali penulisan kata ‘BAB’ lalu angka Romawi yang
menunjukkan nomor dari bab yang bersangkutan dan ditulis dengan huruf kapital,
tipe Times New Roman, 16 font, 1 spasi antara bab dengan judul bab, serta dicetak
tebal (bold).
4. Perpindahan antar bab tidak perlu diberi sisipan halaman khusus.
Contoh penulisan bab : BAB I
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
3.18. Kutipan dalam karya ilmiah
Kutipan adalah bagian pernyataan, pendapat, pemikiran, definisi, rumusan, atau
hasil penelitian dari penulis lain atau penulis sendiri yang telah terpublikasi. Kealpaan
untuk merujuk kutipan dapat dianggap melanggar etika penulisan karya ilmiah. Ada
dua cara mengutip dapat diterapkan dalam penulisan yaitu kutipan langsung dan
kutipan tidak langsung.
Kutipan langsung adalah menyalin ide/konsep orang lain sesuai aslinya. Ada
dua cara melakukan kutipan langsung yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan
langsung panjang. Kutipan langsung pendek, jika kutipan tidak lebih dari empat
baris, dilakukan dengan cara diintegrasikan langsung dengan teks, diberi jarak antar
baris yang sama dengan teks, dan dicantumkan sumber kutipan. Kutipan langsung
panjang, jika kutipan lebih dari empat baris, dilakukan dengan cara dipisah dari
teks, kutipan diberi jarak baris 1 spasi, boleh diapit tanda kutip boleh juga tidak, dan
dicantumkan sumber kutipan.
Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang diuraikan kembali dengan katakata sendiri. Kutipan tidak langsung dapat dibuat secara panjang maupun pendek
dengan cara dintegrasikan dengan teks, diberi jarak antar baris yang sama dengan
teks, tidak diapit tanda kutip, dan dicantumkan sumber kutipan.
Adapun sistem pencatuman sumber yang ditetapkan di lingkungan STEI adalah
format Pengarang-tanggal (Author-Date) yang lebih populer dengan nama Sistem
Harvard. Sumber kutipan terdiri atas nama keluarga penulis, tahun terbitan buku,
dan halaman tempat kutipan berasal. Aturan penulisan sumber kutipan adalah :
1. Sumber kutipan dapat ditulis pada awal dan akhir kutipan
2. Nama penulis hanya ditulis nama belakang diikuti tahun dan halaman
sumber kutipan, dilanjutkan dengan isi teks yang dikutip
3. Jika penulis terdiri dari dua orang, kata penghubung penulis pertama dan
kedua menggunakan kata “dan”
4. Jika penulis lebih dari dua orang, hanya nama belakang penulis pertama saja
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yang ditulis sebagai sumber kutipan, diikuti et al., kemudian tahun dan halaman
sumber kutipan
5. Jika sumber kutipan merupakan literatur terjemahan (buku, artikel, dll), maka
yang disebut sebagai sumber adalah nama penulis asli (bukan penerjemah), diikuti
tahun literatur asli (bukan tahun penerbitan hasil terjemahan).
Contoh :
1. Nama penulis disebutkan di dalam kalimat :
Namizo (2014: 212) menyatakan bahwa tidak semua transaksi restrukturisasi
menghasilkan penurunan nilai piutang.
Menurut

Namizo

(2014:

212)

tidak

semua

transaksi

restrukturisasi

menghasilkan penurunan nilai piutang.
2. Nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat :
Tidak semua transaksi restrukturisasi menghasilkan penurunan nilai piutang
(Namizo, 2014: 212).

3.19. Tabel dan Gambar
Gambar dapat berbentuk gambar, grafik, dan diagram. Ketentuan pembuatan
tabel dan gambar adalah sebagai berikut :
1. Gambar, grafik, dan diagram diberi nama.
2. Penulisan nama tabel, gambar, dan lainnya menggunakan huruf besar di awal kata
(title case).
3. Tabel dan gambar ditempatkan di antara bagian teks yang paling banyak
membahasnya. Tabel dan gambar harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat
berdiri sendiri, agar dapat dimengerti oleh pembaca tanpa membaca keterangan
dalam teks.
4. Jika tabel ditulis dalam posisi landscape, sisi atas tabel adalah sisi yang dijilid.
5. Tabel dan gambar selalu simetris di tengah (center) terhadap halaman.
6. Nomor tabel dan gambar harus menyertakan nomor bab tabel dan gambar
tersebut berada. Misalnya Tabel 1.1. berarti tabel pertama yang ada di Bab I tabel
nomor 1.
7. Jika dalam suatu karya ilmiah hanya terdapat 1 (satu) buah tabel atau gambar,
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maka tidak perlu diberi nomor.
8. Penulisan judul tabel dan gambar. Judul tabel ditulis di atas tabel, judul gambar
ditulis di bawah gambar, rata kiri atau simetris di tengah (center) berjarak 1,5
spasi terhadap tabel atau gambar yang bersangkutan. Judul tabel atau gambar
ditulis langsung mengikuti nomor tabel atau gambarnya. Penulisan dengan Times
New Roman 12 font. Apabila judul gambar atau tabel melebihi satu baris,
penulisannya simetris di tengah (center) dan diketik dengan 1 spasi.
9. Penulisan sumber tabel dan gambar
Sumber tabel dan gambar (jika bukan olahan sendiri) ditulis di bagian bawah tabel
dan gambar, berjarak 1,5 spasi dari tabel dan gambar, huruf tegak tipe Times New
Roman 10 font. Sumber yang sudah diolah lebih lanjut perlu diberi catatan ”telah
diolah kembali”. Jika tabel dan gambar terlalu panjang, dapat diputus dan
dilanjutkan dengan mengetikkan nomornya dan keterangan “Lanjutan Tabel/
Gambar ...” di sebelah kanan-atas tabel atau gambar.
10. Jika tabel dan gambar terlalu lebar, m a k a tabel dan gambar ditempatkan
secara memanjang di halaman tersendiri; ditempatkan pada kertas lebar
kemudian dilipat agar tidak melebihi format kertas; diperkecil ukurannya sesuai
format skripsi, tetapi ukuran huruf yang tercantum di dalamnya tidak boleh lebih
kecil dari10 point (ukuran sebenarnya).
Berikut ini adalah contoh cara penulisan judul, pembuatan, dan sumber tabel
pada bagian dalam skripsi.
Tabel 4.5.

Perkembangan Produksi, Konsumsi dan Impor Beras di Sumatera
Utara, Tahun 2015 – 2017.

Tahun
2015
2016
2017

Produksi Beras
(ton)
676.600
691.625
755.564

Konsumsi Beras
(ton)
731.475
748.867
789.101

Impor Beras
(ton)
70.600
40.510
46.267

Sumber : Badan Pusat Statistik (2017)

Tabel 4.5 menunjukkan tabel tersebut terdapat di Bab IV dan merupakan tabel
ke-5 di bab itu.
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Di bawah ini adalah contoh gambar pada bagian dalam karya ilmiah, berkaitan
dengan cara penulisan judul dan sumber gambar.
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Gambar 4.2. Pertumbuhan Assets, Liabilities dan Equity PT. Terang Bulan
Purnama, Yogyakarta, Tahun 2006 – 2012 (Laporan Keuangan PT.
Terang Bulan Purnama, 2013).
Gambar 4.2 menunjukkan gambar tersebut terdapat di Bab IV dan merupakan tabel
ke-2 di bab itu.

3.20. Daftar Referensi
Setiap artikel harus memuat daftar referensi (hanya yang menjadi sumber
kutipan) yang disusun alfabetis sesuai dengan nama belakang penulis atau nama
institusi. Peneliti harus menggunakan aplikasi yang memudahkan penyusunan
daftar referensi, misalnya aplikasi dari www.mendeley.com.
Ketentuan umum penulisan daftar referensi.
1. Sumber yang dikutip dalam uraian/teks harus ditulis lengkap dalam “DAFTAR
REFERENSI“. Sebaliknya, sumber yang terdaftar dalam DAFTAR REFERENSI
harus dikutip dalam teks.
2. Nama penulis ditulis nama keluarga/nama belakang terlebih dahulu, kecuali nama Cina,
Jepang, dan Korea, karena nama keluarga sudah di awal.
Contoh :
Nama : Kwik Kian Gie.
Nama : Heribertus Andi Mattalata.

Penulisan : Kwik Kian Gie.
Penulisan : Mattalata, Heribertus Andi.
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Nama : Joyce Elliot-Spencer.
Nama : Anthony T. Boyle, PhD.
Nama : Sir Philip Sidney.
Nama : Arthur George Rust Jr.
Nama : John D. Rockfeller IV.

Penulisan : Elliot-Spencer, Joyce.
Penulisan : Boyle, Anthony T.
Penulisan : Sidney, Philip.
Penulisan : Rust, Arthur George, Jr.
Penulisan : Rockfeller, John. D., IV

3. Gelar kebangsawanan, akademik, dan keagamaan tidak perlu ditulis.
4. Jika tidak ada nama penulis, judul karya dituliskan sebagai tema utama
5. Baris kedua setiap sumber ditulis dengan jarak 5 ketuk/spasi dari margin kiri baris
pertama dengan jarak antar baris 1 spasi.
6. Daftar diurutkan berdasarkan abjad nama keluarga/nama belakang dengan jarak
1,5 spasi

Contoh penulisan referensi dari berbagai sumber sebagai berikut :
1. Buku
Satu Penulis
Bringham, E. F. 2014. Fundamental of Financial Management. 6th. Fort
Wort : The Dryden Press.
Dua sampai 3 Penulis
Cooper, D. R. and P. S. Schindler. 2016. Business Research Method. New York :
Mc Graw Hill.
Guan, L., D. R. Hansen and M. M. Mowen. 2009. Cost Management. Mason :
South Western.
Lebih dari 3 Penulis
Booth, W. C. et. al. 2015. The Craft of Research. Chicago : University of Chicago
Press.
2. Terjemahan
Kotler, Philip. (2014). Manajemen Pemasaran : Analisis, Perencanaan, d a n
Implementasi (Hendra Teguh dan Ronny Antonius Rusli : Penerjemah).
Jakarta : Prenhallindo
3. Penulis Institusi
Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta :
Divisi Penerbitan IAI.
4. Artikel Jurnal
Gumanti, T. A. 2001. Earnings Management dalam Penawaran Saham Perdana di
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Bursa Efek Jakarta. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, 4 (2), 165-183.
Geiger, M. A. and S. M. Ogilby. 2000. The First Course in Accounting: Students
Perceptions and their Effect on the Decision to Major in Accounting.
Journal of Accounting Education, 18, 63-78.
5. Artikel Majalah
Greenberg, G. (2001, August 13). As Good as Dead : Is There Really Such A
Thing as Brain Death ? New Yorker, 36-41.
6. Artikel surat kabar
Crossette, Barbara. (1990, January 23). India Lodges First Charges in Arms
Scandal. New York Times, 44.
7. Artikel surat kabar, tanpa penulis
Understanding Early Years as A Prerequisite to Development. (1986, May 4).
The Wall Street Journal, p. 8
.
8. Website
Australian Bureau of Statistics. 2000. 1996 Census of Population and Housing:
Northern (Statistical Division) Queensland. Diunduh tanggal 19 Agustus
2001, http://www.abs.gov.au.
Bond, T. 2004. ED1401: Childhood and Adolescence, week 12 notes. Diunduh
tanggal 25 Februari 2005, http://learnjcu2004.jcu.edu.au.
9. Workshop/Seminar
Abbott, K. and J. Seymour. 1997. Trapping The Papaya Fruit Fly in North
Queensland. Paper presented at The Australian Entomological Society
Conference, Melbourne.
Fitriany dan D. Sari. 2008. Studi atas Pelaksanaan PBL dan Hubungannya
dengan Prestasi Mahasiswa. Paper dipresentasikan pada acara Simposium
Nasional Akuntansi XI, Pontianak.

3.21. Lampiran
Ketentuan pembuatan lampiran adalah sebagai berikut :
1. Nomor dan judul lampiran ditulis seperti menuliskan judul tabel, dengan huruf
tegak tipe Times New Roman 12 font.
2. Judul lampiran ditulis dalam satu baris menggunakan huruf kapital di awal kata
(title case).
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3. Lampiran yang lebih dari satu halaman, pada halaman berikutnya diberi keterangan
“Lanjutan Lampiran …” dalam tanda kurung pada sudut kanan atas halaman
(right-aligned).

3.22. Daftar Riwayat Hidup Peneliti
Judul halaman Daftar Riwayat Hidup Peneliti diketik dengan huruf Times News
Roman, 16 font, dan dicetak tebal. Naskah Daftar Riwayat Hidup Peneliti
menggunakan huruf Time News Roman ukuran 12 font dengan ukuran 1,5 spasi.
Seluruh kata diawali dengan huruf kapital. Contoh format daftar riwayat hidup di
Lampiran 11.
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IV. NASKAH PUBLIKASI
Ketentuan Penulisan Naskah Publikasi
Mahasiswa yang telah melakukan penelitian (karya ilmiah) diwajibkan
menyusun ringkasan dari karya ilmiah dengan ketentuan berikut :
1. Naskah dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
2. Naskah diketik 1 spasi pada kertas HVS A4 sebanyak maksimal 25 halaman
(termasuk daftar referensi, gambar dan tabel), Times New Roman 12 font.
Format isi naskah publikasi sama dengan karya ilmiah, terdiri dari 5 bab.
3. Penulisan naskah harus disertai dengan abstrak (ketentuan abstrak dapat dilihat
pada butir 3.13) dan mencantumkan key words.
4. Naskah merupakan karya asli penulis sendiri dan/atau bersama Dosen
Pembimbing, dan belum pernah diterbitkan.
5. Penulis diharapkan menyertakan biodata singkat.
6. Naskah diserahkan ke program studi melalui email (S-1 Akuntansi :
s1akuntansi.stei@gmail.com; S-1 Manajemen : pmanajemens1@gmail.com) dan
ke dosen pembimbing.
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V. KETENTUAN PENCETAKAN, PENJILIDAN,
DAN DIGITALISASI
Karya ilmiah dalam format Hardcopy dan format Softcopy diserahkan ke
Bagian Perpustakaan STEI. Naskah karya ilmiah diringkas dan diformat sesuai
ketentuan naskah publikasi pada bagian 4 buku pedoman ini. Karya ilmiah dan
naskah publikasi disimpan ke dalam satu CD.

5.1. Ketentuan Format Hardcopy
1. Naskah karya ilmiah dibuat dengan menggunakan bantuan komputer yang
dicetak dengan menggunakan pencetak (printer) dengan tinta hitam (bukan dot
matrix). Khusus pada pencetakan gambar/tabel yang membutuhkan warna, dapat
dicetak berwarna.
2. Naskah karya ilmiah dicetak pada satu muka halaman (tidak bolak-balik).
3. Halaman kosong diperlukan untuk pemisah antar bab, menggunakan kertas tipis
berwarna hijau muda dan berlogo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
hitam putih dengan ukuran tinggi 10 cm dan diletakkan di tengah-tengah.
4. Karya ilmiah harus dijilid dengan sampul keras (hardcover) ukuran A4 dengan
warna hijau tua dan menggunakan tulisan kuning emas.
5.2. Ketentuan Format Softcopy
Format softcopy dalam sebuah Compact Disc (CD). Untuk menjaga kualitas
dan kelestarian CD, direkomendasikan CD yang dipergunakan adalah yang
berkualitas baik. Ketentuan format CD untuk karya ilmiah dalam bentuk softcopy
sebagai berikut :
1. File softcopy karya ilmiah disimpan dalam CD berukuran standar (diameter 12 cm
atau 4,6 inci)
2. File softcopy karya ilmiah dalam bentuk pdf dan MS word
3. CD diberi label yang berisi :
a.

Judul karya ilmiah

b. Nama peneliti
c. NPM peneliti
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d. Program Studi
e. Tahun lulus (contoh: tahun 2019).
3. Label diletakkan pada permukaan CD.
4. Penulisan label menggunakan huruf Times New Roman berukuran 10 font
dengan jarak 1 spasi, yang ketentuan sebagai berikut :
a. Judul, nama peneliti dan NPM menggunakan huruf kapital yang dicetak
tebal (bold).
b. Nama Program Studi (S2, S1, D3 Manajemen) STEI dan tahun lulus tidak
perlu menggunakan huruf kapital semua, hanya pada awal kata saja dan tidak
perlu dicetak tebal (bold).

5.3. Standarisasi Format Pdf Naskah karya ilmiah
Mahasiswa diwajibkan mengumpulkan karya ilmiah dalam bentuk digital
dengan ketentuan:
1. Isinya sama dengan naskah hardcopynya
a. Lembar pengesahan sudah ditandatangani dan di stempel
b. Lembar pernyataan sudah ditandatangani dan dibubuhi materai Rp. 6000,2. Dilengkapi dengan book mark sama seperti daftar isi karya ilmiah
3. Disertai ringkasan karya ilmiah yang ditulis dalam format jurnal
4. Diserahkan dalam bentuk CD ke perpustakaan dan melalui email ke Program
Studi dan dosen pembimbing.

34

Contoh Format label pada permukaan CD :

PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP
INDEKS SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR
DI INDONESIA TAHUN 2014-2015
SKRIPSI

SKRIPSI
DEYHAN NAMIZO
NPM 2115000899
Program Studi S1 Manajemen STEI
2019

5.4. Format Label CD di Tempat/Kotak CD
CD disimpan dalam tempat penyimpanan yang terbuat dari plastik bening.
Tempat penyimpanan CD diberi label yang berukuran 12 x 12 cm. Jenis huruf (font)
yang digunakan pada label adalah Times New Roman dengan huruf kapital, yang
diletakkan di tengah, dengan ketentuan ukuran sebagai berikut :
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1. Judul karya ilmiah, ukuran huruf 11 font, cetak tebal.
2. Nama Mahasiswa, ukuran huruf 11 font, cetak tebal.
3. NPM, ukuran huruf 11 font, cetak tebal.
4. Logo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia ukuran tinggi 2 cm dengan garis
segi lima.
5. Program Studi (S2, S1, D3 Manajemen), ukuran huruf 11 f o nt, dan dicetak
tebal.
6. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, ukuran huruf 11 font, d a n d i cetak
tebal.
7. Tahun penyelesaian, ukuran huruf 11 font, dan dicetak tebal.
8. Jarak tiap baris adalah 1 spasi.
9. Label ini dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan CD yang terbuat dari plastik
bening.
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Lampiran 1. Contoh Halaman Sampul (Cover)
3 cm
Batas Atas

PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP
INDEK SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI
INDONESIA TAHUN 2014-2019
(Times New Roman; 16 pt,1 spasi, tebal, tengah)

SKRIPSI
(Times New Roman; 16 pt, tebal, tengah)

Batas kiri
4 cm

DEYHAN NAMIZO
2115000899
(Times New Roman; 14 pt, 1 spasi, tebal, tengah)

(Ukuran 3,5 x 3,5 cm)

PROGRAM STUDI STRATA 1 MANAJEMEN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
JAKARTA
2019
(Times New Roman; 14 pt, 1 spasi, tebal, tengah)

3 cm
Batas Bawah
38

Batas kanan
3 cm

3 cm
Batas Atas

Lampiran 2. Contoh Halaman Judul

PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP
INDEK SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI
INDONESIA TAHUN 2014-2019
(Times New Roman; 16 pt, 1 spasi, tebal, tengah)

SKRIPSI
(Times New Roman; 16 pt, tebal, tengah)

DEYHAN NAMIZO
2115000899
(Times New Roman; 14 pt, 1 spasi , tebal, tengah)

(Ukuran 3,5 x 3,5 cm)

SKRIPSI INI DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI SEBAGIAN
PERSYARATAN MENJADI SARJANA MANAJEMEN
(Times New Roman; 14 pt, 1 spasi, tebal, tengah)

PROGRAM STUDI STRATA 1 MANAJEMEN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
JAKARTA
2019
(Times New Roman; 14pt, spasi 1, tebal, tengah)
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Batas Atas

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH
(Times New Roman; 16 pt, tebal, tengah)
3 Spasi

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Karya Ilmiah dengan judul :
(Time New Roman; 12 pt)

PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP
INDEK SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI
INDONESIA TAHUN 2014-2019
yang disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Manajemen
(Magister Manajemen, D3 Manajemen Perdagangan) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Indonesia (STEI) Jakarta, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan,
duplikasi ataupun plagiat dari karya ilmiah yang sudah dipublikasikan dan atau
pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan STEI dan di
Perguruan Tinggi lainnya, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan
sebagaimana mestinya. Jika dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa terdapat unsur
tiruan, duplikasi ataupun plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 27 September 2019

DEYHAN NAMIZO
NPM 2115000899
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3 cm
Batas Atas

Lampiran 4. Contoh Halaman Persetujuan Pembimbing

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Karya ilmiah dengan judul :

PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP
INDEK SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI
INDONESIA TAHUN 2014-2019
dibuat untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Manajemen
(Magister Manajemen, D3 Manajemen Perdagangan)

Sekolah Tinggi Ilmu

Ekonomi Indonesia. Karya Ilmiah ini ditulis di bawah bimbingan DR. … … . .
dan diketahui oleh Kepala Program Studi ………., serta dinyatakan memenuhi
syarat sebagai karya ilmiah pada Program Studi ………… Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta.

Jakarta, 27 September 2019

Pembimbing,

Kepala Program Studi ….…..,

ttd

ttd

Nama

Nama
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HALAMAN PENGESAHAN
Karya Ilmiah dengan judul :

PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP
INDEK SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI
INDONESIA TAHUN 2014-2019
telah diuji dalam suatu sidang Karya Ilmiah yang diselenggarakan oleh
Program Studi ............. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia pada tanggal 27
September 2019 dengan nilai A.

Panitia Ujian Karya Ilmiah
1. ............................. ; Nama
(Kepala Program Studi …………)
2. ............................. ; Nama
(Sekretaris Program Studi …………)
3. ............................. ; Nama
(Pembimbing)
4. ............................. ; Nama
(Anggota Penguji)
5. ............................. ; Nama
(Anggota Penguji)
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Lampiran 6. Contoh Kata Pengantar

KATA PENGANTAR
Puji syukur peneliti panjatkan atas ke hadirat Allah SWT berkat karuniaNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya ilmiah

yang merupakan

sebagian, persyaratan dalam memperoleh gelar …………. Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi Indonesia (STEI), Jakarta.
Karya ilmiah

ini dapat diselesaikan berkat bantuan, bimbingan dan

dorongan dari berbagai pihak, sehingga semua

kendala yang dihadapi dapat

diatasi dengan baik. Pada kesempatan ini disampaikan ungkapan terima kasih
yang setulusnya kepada :
1. Drs. AA selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga
dan pikiran untuk mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Dr. YZ dan Bapak HN MSi selaku dosen penguji yang telah meluangkan
waktu dan tenaga atas saran dan kritikan selama proses sidang.
3. Bapak Drs. RD, MSc selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia,
Jakarta.
4. Ibu LM, SE, MSi selaku Kepala Program Studi S-1 Akuntansi.
5. Bapak Dr. C. atas waktu dan kesabaran yang telah diberikan untuk berdiskusi.
6. Pihak PT ABC yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data
yang peneliti perlukan.
7. Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan bantuan dukungan
material dan moral, dan
8. Sahabat yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan karya
ilmiah ini.
Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam karya ilmiah ini masih terdapat
kekurangan/kelemahan. Untuk itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk
penyempurnaan karya ilmiah ini.
Jakarta, 27 September 2019
DEYHAN NAMIZO
NPM 1115000899
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Lampiran 7. Contoh Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya
Ilmiah untuk Kepentingan Akademis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
Sebagai sivitas akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, saya yang
bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NPM
Program Studi
Jenis Karya

:
:
:
:

………………………………
………………………………
………………………………
Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty- Free Right) atas Karya Ilmiah saya yang berjudul:
PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP
INDEK SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA TAHUN
2014-2019
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia berhak menyimpan,
mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database)
merawat, dan mempublikasikan Karya Ilmiah saya selama tetap mencantumkan
nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
Dibuat di
: ……………………………
Pada tanggal : ……………………………

Yang menyatakan,
ttd

Nama
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Lampiran 8. Contoh Abstrak
Deyhan Namizo
NPM : 211500899
Program Studi S1 Manajemen

Dosen Pembimbing :
Dr. AA

PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP
INDEK SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA
TAHUN 2014-2018

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan
terhadap indek harga saham perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia
tahun 2014-2018. Indeks harga saham sebagai variabel dependen, sedangkan
ratio profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas sebagai variabel
independen yang menjadi indikator kinerja keuangan.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif pendekatan
kuantitatif, yang dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda
berbasis data panel berdasarkan uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier,
dengan software SPSS 22.00. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018.
Sampel ditentukan berdasarkan metode Purposive Sampling, dengan sampel
sebanyak 35 perusahaan manufaktur sehingga total observasi dalam penelitian
ini sebanyak 165 observasi. Data panel yang digunakan dalam penelitian ini
berupa data sekunder tentang saham. Teknik pengumpulan data menggunakan
metoda dokumentasi melalui situs resmi IDX: www.yahoofinance.com. dan
www.idx.co.id .Pengujian hipotesis dengan menggunakan menggunakan Uji t.
Hasil penelitian membuktikan bahwa likuiditas dan aktivitas tidak
berpengaruh signifikan t e r h a d a p
indeks
harga
saham
perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2018,
sedangkan profitabilitas dan solvabilitas berpengaruh signifikan positif.
Kata Kunci : Stock Index, profitability, liquidity, solvability, and activity
ratios.
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Lanjutan Lampiran 8
Deyhan
NPM : 211500899
Program Studi S1 Manajemen

Dosen Pembimbing :
Dr. AA

THE INFLUENCE OF FINANCIAL PERFORMANCE ON
THE STOCK PRICE INDEX OF MANUFACTURE COMPANIES IN
INDONESIA 2014-2015

ABSTRACT

Keywords : Stock Index, profitability, liquidity, solvability, and activity
ratios.
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daftar pustaka
14 Metode /
Kualitatif / Manual, Excel, SPSS
Program statistik dll
yang biasa
digunakan

Kualitatif lanjut / SPSS, Eview,
Lisrel, Amos dll

Sumber : Agung Wahyudi Biantoro, Metode Penelitian Ekonomi Islam, 2009

SKRIPSI
Merujuk kepada pengertian asal skripsi dari Scriptum, (English: Script), maka
pengertian skripsi adalah: tulisan ilmiah, untuk membedakannya dari tulisan nonilmiah seperti: fiksi ataupaun bentuk-bentuk penulisan essai dan opini. Perbedaan
yang mendasar dari bentuk-bentuk yang terakhir adalah: tulisan ilmiah sangat terikat
secara ketat dengan kaidah-kaidah dan norma-norma penulisan ilmiah. Kaidahkaidah tersebut selain substansi tulisan yang mengupas suatu fenomena dengan
memakai acuan teori yang sudah diakui keberadaannya dalam khasanah ilmu
pengetahuan, mencakup juga kaidah dalam teknik – teknik baku penulisan ilmiah
seperti: teknik mengutip, penulisan kepustakaan, penulisan catatan kaki, bentuk
outline tulisan, penulisan tabel, singkatan maupun pilihan diksi yang lebih ketat
(sedapat mungkin memakai teknik denotative bukan konotatif), dan lain-lain.
Dengan pengertian sebenarnya yang dipentingkan dari pembuatan skripsi (selain
teknik penulisan yang sudah baku) adalah bagaimana si penulis mencoba
menjelaskan suatu gejala dengan merujuk kepada satu atau lebih teori. Dari
pengertian ini dapat terlihat bahwa bagi suatu karya skripsi yang dipentingkan adalah
soal rujukan ilmiahnya. Dengan pengertian ini substansi pengertian skripsi terletak
pada usaha untukmenjelaskan (eksplanasi) dan mungkin pemerian yang lebih jelas
(deskripsi) suatu gejala.
.
Dengan skripsi memang dituntut kemampuan mahasiswa untuk merumuskan
penalaran ilmiahnya terhadap suatu gejala, bagaimana gejala itu dicoba untuk
dijelaskan dengan suatu rujukan teori dan bagaimana kesimpulan yang diambil dari
usaha-usaha untuk menjelaskan gejala tersebut. Bisa jadi penalaran mahasiswa tadi
berkembang lebih jauh, untuk mengembangkan suatu posisi ilmiah tertentu (berupa
suatu tesis atau hipotesis tertentu) dan dituntut untukdibuktikan lewat suatu
penelitian ilmiah yang cukup rumit.
.
Tapi menurut kami, skripsi tidak harus dituntut untuk mengembangkan suatu tesis
tertentu, sekalian pula dituntut pembuktian hipotesis tadi dengan penelitian empiris
yang bisa memakan waktu 6 bulan – 1 tahun. Mungkin pada titik ini kita harus
menentukan pilihan skripsi tadi harus serta merta berbentuk tulisan ilmiah berupa
laporan penelitian. Artinya, apakah skripsi identik dengan penelitian?
.
Karena menurut pengertian skripsi pada pengertiannya yang asli, bisa saja jawaban
terhadap persoalan ilmiah yang dilontarkan mahasiswabisa dijawab dengan memakai
pembuktian teori (ada yang mengatakannya dengan teoritis, atau pembuktiannya
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lewat analisis yang lebih bersifat kualitatif misalnya? (bisakah misalnya skripsi
hanya menganalisis novel Saman dengan memakai teori Jung?). Menurut kami bisa
saja, yang penting dalam skripsi adalah kemahiran membedah masalah dengan
rujukan teori, dan bagaimana dengan rujukan teori tersebut “tertib berpikir ilmiah”
mahasiswa terlihat dengan jelas.
.
TESIS
Tesis menurut pengertiannya adalah pengajuan suatu proposisi teoritis
(tesa), dan lewat pembuatan tesis ini, tesa (academic standpoint) sekaligus harus
dibuktikan lewat penelitian ilmiah yang sudah harus lebih advance; tidak lagi sekedar
deskripsi tapi layaknya berada pada taraf: theory testing.
.
Dengan serta merta kaidah-kaidah teknik penulisan ilmiah seperti yang sudah
disebutkan di atas HARUS dikuasai dengan baik. Perbedaan yang mendasar
antara skripsi dan tesis adalah: dalam tesis pengajuan suatu tesa (academic
standpoint) adalah ROH dari suatu penelitian tesis. Karena maksud dan tujuan
pembuktian tesis ini, maka metodologi penelitian yang dipakai untuk membuktikan
tesa tadi harus sudah lebih advance, untuk membedakannya dengan penelitian yang
dilakukan kalangan-kalangan di luar tuntutan untuk menjadi akademisi – survey, riset
pemasaran, ataupun lembaga-lembaga pooling.
.
.
TUGAS AKHIR
Tugas akhir adalah penulisan laporan suatu proyek, yang ditulis bisa oleh satu atau
maksimal oleh dua penulis mengenai suatu proyek yang didesain untuk mencoba
mencari model pemecahan (problem solving) terhadap suatu permasalahan riil.
Tugas akhir bisa berbentuk proyek payung (pelaksanaan proyek bisa berkelompok),
namun penulisan laporan akhirnya bisa dipecah dan dikerjakan oleh satu atau dua
orang masing-masing.
Penulisan tugas akhir, praktis kaidah teknisnya juga tunduk pada format
penulisan ilmiah seperti skripsi dan tesis. Namun ada perbedaan yang mendasar dari
tugas akhir, tugas akhir adalah bukan penelitian ilmiah yang advance untuk menguji
suatu tesa, tetapi bagaimana dari suatu pendekatan teoritis yang dipilih bisa
diturunkan
model-model
pemecahan
masalah
yang
langsung
diaplikasikan untuk menjawab suatu permasalahan riil di lapangan.
Jadi concernnya bukan pada pembuktian teori, tapi kepada bagaimana disusun
suatu program konkrit, danprogram konkrit itu diaplikasikan pada permasalahan riil.
Kadang – kadang memang ada unsur penelitian juga dalam tugas akhir,
misalnya untuk mengetahui efek dari program, atau berbentuk action research,
misalnya.
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