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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1  Pengantar 

Tugas akhir adalah kegiatan akademik berupa tulisan ilmiah mahasiswa 

sebagai bagian dari kurikulum program studi Diploma Tiga (D-3) Perbankan dan 

Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi yang ditempuh pada semester 

akhir sebagai kelanjutan dari Laporan Magang yang dibuat sebelumnya. Tugas 

akhir merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa agar dapat 

lulus dari Program Studi.  

Tugas akhir merupakan kegiatan kurikulum yang wajib ditempuh oleh 

mahasiswa pada semester akhir. Penelitian tugas akhir merupakan kerjasama antara 

mahasiswa dengan dosen pembimbing dengan beberapa ketentuan yang diatur oleh 

program studi. 

 
1.2 Tujuan 

Tujuan Penyusunan pedoman penelitian tugas akhir ini adalah untuk: 

1. Membantu mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian tugas akhir 

2. Memberikan panduan kepada mahasiswa agar adanya persamaan persepsi 

dalam membuat format penelitian tugas akhir 

3. Mengarahkan penelitian agar sesuai dengan kaidah kode etik dalam 

penelitian karya ilmiah. 

 
1.3 Syarat Mahasiswa 

Mahasiswa yang melakukan penelitian tugas akhir sudah menempuh 

minimal 105 SKS. 

 
1.4 Proses Penelitian Tugas akhir 

Tahapan-tahapan proses penelitian tugas akhir adalah sebagai berikut: 

a. Mahasiswa mengisi formulir permohonan penelitian tugas akhir dan 

menyiapkan outline penelitian untuk diajukan ke Koordinator Program Studi 

sebagai dasar penentuan dosen pembimbing. 
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b. Pembimbingan, yaitu kegiatan konsultasi penyusunan penelitian tugas akhir 

dengan dosen pembimbing, yaitu setelah disetujui judul oleh pembimbing 

kemudian menyusun BAB I sampai dengan BAB III, setelah dilakukan revisi 

BAB 1 sampai BAB III, dilanjutkan BAB IV sampai BAB V. 

c. Pelaksanaan kegiatan penelitian. Mahasiswa dalam melakukan penelitian 

menggunakan instrumen participant observer studies dan in depth interview. 

d. Pembimbingan laporan tugas akhir, diarahkan oleh 2 dosen pembimbing yaitu 

dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 yang mengacu pada pedoman 

Tata cara penulisan Tugas Akhir, sampai mahasiswa mendapat pengesahan 

untuk diajukan dalam ujian tugas akhir dari dosen pembimbing dan Koordinator 

Program Studi. 

e. Ujian Tugas akhir, merupakan forum akademik formal untuk 

mempertanggungjawabkan karya akhir mahasiswa berbentuk tugas akhir. 

 
1.5 Batas Waktu 

Batas waktu penyusunan tugas akhir ditentukan sebagai berikut: 

1. Batas awal penghitungan masa penyusunan tugas akhir adalah mulai terbitnya 

Surat Bimbingan Tugas akhir yang disahkan oleh Dekan, setelah mahasiswa 

menyerahkan outline penelitian dan persyaratan administratif lainnya dan telah 

mendapat persetujuan dari Koordinator Program Studi untuk mendapat Dosen 

Pembimbing. 

2. Batas akhir penghitungan masa penyusunan tugas akhir adalah sampai 

terselesaikannya laporan Tugas akhir, setelah diuji dalam Ujian Tugas akhir dan 

dilakukan revisi terhadap bagian yang diperlukan, yang ditandai dengan 

ditandatanganinya lembar pengesahan tugas akhir oleh Dosen Pembimbing dan 

Dosen Penguji. 

3. Durasi waktu bimbingan tugas akhir paling lama adalah 2 (dua) semester, dan 

apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan belum dapat diujikan, maka 

Koordinator Program studi Diploma Tiga (D-3) Perbankan atau Wakil Dekan 

Bidang Akademik dapat memberikan kebijakan perpanjangan waktu, selama 

tidak melampaui masa studi mahasiswa maksimal 10 semester. 
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BAB II 

PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR 

 

Dosen pembimbing mempunyai peran yang sangat penting dalam 

penyusunan tugas akhir yang dilakukan oleh mahasiswa yaitu mempunyai tugas 

untuk membimbing serta mengarahkan kegiatan penelitian agar tercipta keserasian 

keselarasan dan konsistensi dalam penelitian tugas akhir. Mengingat bahwa 

keserasian, keselarasan dan konsistensi antara judul, rumusan masalah, hipotesis 

dengan kerangka berpikir teoritis, pembuktian dan atau analisis berdasarkan metode 

dan teknik penelitian serta penarikan kesimpulan, merupakan syarat mutlak dalam 

penyusunan tugas akhir. Perlu diperhatikan, bahwa pada penyusunan tugas akhir 

tidak sama dengan penyusunan laporan yang sekedar berisi apa yang diamati. Lebih 

dari itu tugas akhir diharapkan dapat mengandung pemecahan masalah. Maka 

proses pembimbingan diatur rinci pada bagian berikut: 

 
2.1 Dosen Pembimbing 

a. Dosen Pembimbing Tugas akhir adalah dosen tetap DPK Perbankan dan 

Keuangan. 

b. Dosen pembimbing tugas akhir adalah tenaga edukatif yang memiliki 

jabatan akademik minimal Lektor untuk pembimbing I dan jabatan 

akademik Asisten Ahli untuk pembimbing II. 

c. Dosen Pembimbing Tugas Akhir ditentukan oleh Koordinator Program 

Studi dan diketahui oleh ketua jurusan dan disetujui oleh Wakil Dekan 

Bidang Akademik dengan memperhatikan kesesuaian antara bidang 

kajian/topik penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa dengan 

pembagian kelompok dosen serumpun atau bidang keahlian dosen 

pembimbing. 

d. Apabila sesuatu hal, pembimbing tidak dapat melaksanakan tugasnya, 

maka Koordinator Program Studi berkoordinasi dengan ketua jurusan 

manajemen dan Wakil Dekan Bidang Akademik untuk menetapkan 

dosen pembimbing pengganti. 

e. Koordinator prodi mengusulkan SK setelah diketahui ketua jurusan 

pengganti pembimbing Tugas Akhir kepada dekan. 
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f. Dosen pembimbing mempunyai hak dan berkewajiban untuk 

mengarahkan dan bahkan merevisi isi penelitian, ketika calon peneliti 

(mahasiswa) tidak bisa memberikan argumentasi yang jelas mengenai 

arah dari penelitian yang akan dilakukan.

 

2.2 Prosedur Pembimbingan Tugas akhir  

Setiap mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk melakukan penelitian 

Tugas Akhir berhak memperoleh bimbingan dari seorang dosen pembimbing 

selama proses penelitian tugas akhir, dengan prosedur sebagai berikut: 

a. Pembimbingan tugas akhir dimulai sejak diterimanya Surat Bimbingan 

Tugas akhir oleh Dosen Pembimbing sampai dengan terselesaikannya 

laporan penelitian Tugas Akhir setelah mahasiswa menempuh Ujian 

Tugas akhir, yaitu ditandai dengan ditandatanganinya lembar 

pengesahan tugas akhir oleh Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji. 

b. Dosen pembimbing menerima Surat Bimbingan yang telah disahkan 

oleh Dekan dan tanggal terbitnya surat tersebut menandai waktu 

dimulainya proses penelitian tugas akhir mahasiswa. 

c. Kelanjutan arah penelitian (yang menyangkut: judul, rumusan masalah, 

lokasi, data dan alat analisis penelitian) sangat ditentukan oleh kedua 

belah pihak antara dosen pembimbing dan mahasiswa melalui diskusi 

awal. 

d. Dosen pembimbing mempunyai kewenangan untuk merevisi penulisan 

penelitian, apabila mahasiswa tidak bisa memberikan argumentasi arah 

yang jelas mengenai penelitian yang akan dilakukan dan kurang 

menguasai teori-teori yang relevan. 

e. Setelah mahasiswa menempuh Ujian Tugas akhir, maka proses 

pembimbingan dilanjutkan untuk konsultasi perbaikan/revisi yang 

disarankan oleh Tim Penguji selama Ujian Tugas akhir, sampai 

terselesaikannya laporan Tugas akhir yang ditandai dengan 

ditandatanganinya lembar pengesahan tugas akhir oleh Dosen 

Pembimbing dan Dosen Penguji. 
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f. Rekap catatan selama proses pembimbingan disusun dalam bentuk 

lembar bukti konsultasi yang harus ditandatangani oleh dosen 

pembimbing dan disahkan oleh Koordinator Program Studi, dan 

disertakan dalam laporan tugas akhir. 

Prosedur bimbingan tersebut dapat dilihat dalam flowchart berikut ini: 

 

 
Gambar 2.1. Flowchart Pengajuan Tugas Akhir Program Studi  

D-3 Perbankan dan Keuangan 
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2.3 Plagiarisme 

Plagiarisme adalah penggunaan atau peniruan yang mirip dengan aslinya 

atas kalimat bahasa dan pemikiran dari pengarang lain dan mengakuinya sebagai 

hasil kerja asli dari yang bersangkutan (tidak menyebutkan sumber). Untuk 

memastikan bahwa penelitian dan artikel yang akan dipublikasikan tidak 

mengandung unsur-unsur plagiarisme, para dosen wajib memeriksa kesamaan 

artikelnya dengan artikel lain dengan menggunakan fasilitas software antiplagiasi. 

Universitas Siliwangi menggunakan Turnitin sebagai aplikasi yang dapat 

dipergunakan untuk melacak plagiasi dengan batas toleransi 35%. 
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BAB III  

TOPIK DAN SISTEMATIKA TUGAS AKHIR 

 

3.1 Topik Penelitian 

 Di Program Studi D-3 Perbankan dan Keuangan Universitas Siliwangi, 

terdapat lima topik penelitian yang dapat mahasiswa pilih untuk menjadi bahan 

penelitiannya, antara lain: 

1. Manajemen Pemasaran Bank 

2. Analisis Laporan Keuangan 

3. Ekonomi Moneter 

4. Manajemen Keuangan 

5. Manajemen Perkreditan 

6. Manajemen Dana Bank 

 
3.2 Sistematika Tugas Akhir 

Bagian-bagian tugas akhir dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian 

awal, bagian inti, dan bagian akhir. Berikut ini disajikan bagian-bagian isi tugas 

akhir. 

3.2.1 Bagian Awal Tugas Akhir 

SAMPUL  

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR  

HALAMAN KATA PENGANTAR 

ABSTRACT 

ABSTRAK 

HALAMAN DAFTAR ISI 

HALAMAN DAFTAR TABEL (jika ada)  

HALAMAN DAFTAR GAMBAR (jika ada)  

HALAMAN DAFTAR SINGKATAN (jika ada) 

HALAMAN DAFTAR SIMBOL (jika ada) 

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN (jika ada) 
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3.2.2 Bagian Utama Tugas akhir 

BAB I PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Penelitian 
1.2 Identifikasi Masalah 
1.3 Tujuan Penelitian 
1.4 Kegunaan Penelitian 
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH 
2.1 Tinjauan Pustaka 
2.2 Pendekatan Masalah 

 
BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum Perusahaan 
3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 
3.2.3 Teknik Analisis Data 

 
BAB  IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 4.1 Hasil Penelitian 
 4.2 Pembahasan 
 

 BAB V SIMPULAN DAN SARAN  
              5.1 Simpulan 
              5.2 Saran  
 

3.2.3 PENJELASAN BAGIAN POKOK TUGAS AKHIR 

Penjelasan bagian pokok tugas akhir ini memberikan uraian tentang bagian-

bagian yang ada dalam tugas akhir.  

I. Bagian Awal Tugas akhir 

Bagian awal tugas akhir terdiri atas: 

a. SAMPUL 

Halaman sampul terdiri atas dua bagian, yaitu halaman sampul luar (depan) 

dari kertas buffalo dan sampul dalam dari kertas HVS putih. Sampul luar 

tugas akhir berwarna Kuning. Pada halaman sampul luar naskah tugas akhir 

berisi: tulisan kata: ³1$6.$+� 78*$6� $.+,5´ (huruf kapital), judul 

tugas akhir, lambang Unsil, nama lengkap penulis (tanpa gelar), nomor 

induk mahasiswa, tulisan: ³Kementerian (................), Universitas 

Siliwangi, Fakultas Ekonomi, Program Studi (...............), dan tahun 

diajukan (ditulis dengan huruf kapitDO��´�6HWHODK�VLGDQJ� WXJDV�DNKLU�PDND�
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WXOLVDQ� ³1$6.$+�TUGAS AKHIR´� EHUXEDK� GLJDQWL�PHQMDGL� ³TUGAS 

AKHIR´� 
Contoh sampul luar Naskah tugas akhir (saat mau sidang tugas akhir) 
lihat pada Lampiran 2 
 
Contoh sampul luar tugas akhir (setelah ujian tugas akhir/siap cetak) lihat 
pada Lampiran 3 
 

b. HALAMAN JUDUL 

Judul penelitian sebaiknya ditulis secara singkat, jelas, menunjukkan 

dengan tepat topik masalah yang hendak diteliti, dan tidak membuka 

peluang penafsiran yang beraneka ragam. Jumlah kata dalam setiap judul 5 

- 20 kata. Halaman judul tugas akhir berisi hampir sama dengan sampul 

namun tidak ada lambang Unsil dan ditambahkan dengan tulisan kalimat: 

³Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Ahli Madya 

(A.Md.) pada Fakultas Ekonomi 8QLYHUVLWDV�6LOLZDQJL´��6HWHODK�XMLDQ�WXJDV�

DNKLU�GLODNVDQDNDQ�PDND�NDWD�³1$6.$+�78*$6�$.+,5��GLJDQWL�PHQMDGL�

³78*$6�$.+,5´ 

Contoh halaman sampul dalam naskah tugas akhir (untuk pengajuan 
ujian tugas akhir) lihat Lampiran 2 
Contoh halaman sampul dalam tugas akhir (setelah ujian tugas akhir) 
lihat Lampiran 3 
 

c. HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN 

Halaman persetujuan dan pengesahan tugas akhir memuat judul tugas akhir, 

nama penulis dan kata pengesahan, tanda tangan Pembimbing I, 

Pembimbing II, dan pengesahan Koordinator Program Studi (untuk 

pengajuan ujian tugas akhir). Setelah ujian tugas akhir, pengesahan 

ditambah tanda tangan penguji tugas akhir. Dalam halaman persetujuan dan 

SHQJHVDKDQ�� VDDW� DNDQ� VLGDQJ� PDND� PDVLK� WHUWXOLV� ³1$6.$+� 78*$6�

$.+,5´��7HWDSL�MLND�VXGDK�XMLDQ�PDND�NDWD�´1$6.$+�78*$6�$.+,5´�

EHUXEDK�PHQMDGL�³78*$6�$.+,5´� 

Contoh halaman persetujuan dan pengesahan lihat pada Lampiran 4 
(untuk pengajuan ujian tugas akhir) 
Contoh halaman persetujuan dan pengesahan lihat pada Lampiran 5 
(setelah ujian tugas akhir/siap cetak) 
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d. HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR 

Halaman pernyataan keaslian tugas akhir berisi tentang pernyataan, bahwa 

karya ilmiah tugas akhir merupakan hasil karya sendiri, bukan hasil plagiat, 

sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Fakultas Ekonomi Unsil. 

Halaman pernyataan keaslian tugas akhir juga dilengkapi dengan tanda 

tangan penulis dan dibubuhi meterai Rp. 6.000,-. Apabila ternyata hasil 

karya ilmiah tersebut hasil plagiat/bukan asli karya sendiri, maka penulis di 

minta untuk mempertanggungjawabkan dan bersedia menerima sanksi. 

Contoh halaman pernyataan keaslian tugas akhir lihat pada Lampiran 6 
 

e. HALAMAN KATA PENGANTAR 

Kata pengantar memuat uraian singkat proses penulisan tugas akhir, ucapan 

terima kasih atas bantuan yang telah diberikan, dan harapan penulis 

terhadap pembaca. Kata pengantar tidak boleh berisi uraian yang bersifat 

tidak ilmiah. 

Contoh halaman kata pengantar lihat pada Lampiran 1 
 

f. ABSTRACT 

Bagian ini merupakan terjemahan dari ringkasan yang berbahasa Indonesia  

ke dalam bahasa Inggris dan ditulis dengan satu spasi dengan jumlah 150-

250 kata (1 halaman). Kata ³ABSTRACT´ ditempatkan di tengah halaman 

bagian atas dengan huruf kapital. 

Contoh Abstract lihat pada Lampiran 8 

 
g. ABSTRAK 

Ringkasan mencakup judul penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian,  

hasil-hasil  penelitian  dan  implikasinya.  Di  dalam  ringkasan  tidak  boleh  

ada kutipan (acuan) dari pustaka.   Jadi ringkasan merupakan hasil tulisan 

atau uraian murni penulis. Abstrak disusun dengan jumlah maksimal 200 

kata (1 halaman) dan ditulis satu spasi. KDWD�³$%675$.´ ditempatkan 

di tengah halaman bagian atas dengan huruf kapital.  

Contoh Abstrak lihat pada Lampiran 7 
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h. HALAMAN DAFTAR ISI 

Halaman daftar isi ditulis pada halaman baru dan diberi judul ³DAFTAR 

IS,´ yang ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri titik dan diletakkan di 

tengah atas kertas. Dalam daftar isi dimuat daftar tabel, daftar gambar, judul 

bab dan sub bab, daftar pustaka, dan lampiran. Keterangan yang mendahului 

daftar isi tidak perlu dimuat dalam daftar isi. Judul bab ditulis dengan huruf 

kapital, sedangkan judul sub bab ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf 

pertama tiap kata dalam sub bab ditulis dengan huruf besar. Baik judul bab 

maupun sub bab tidak diakhiri dengan titik. Nomor bab ditulis 

menggunakan angka romawi. Jarak pengetikan antar baris dan judul bab 

yang satu dengan bab yang lain adalah dua spasi, sedangkan jarak spasi 

antara sub bab adalah satu spasi. 

Contoh halaman daftar isi Naskah Tugas akhir /Tugas akhir lihat pada 

Lampiran 12 

i. HALAMAN DAFTAR TABEL (jika ada)  
Contoh halaman daftar tabel lihat pada Lampiran 13 

j. HALAMAN DAFTAR GAMBAR (jika ada) 

k. HALAMAN DAFTAR SINGKATAN (jika ada) 

l. HALAMAN DAFTAR SIMBOL (jika ada) 

m. HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN (jika ada) 

 
II. Bagian Isi Tugas Akhir 

 BAB I PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Berisi tentang ide atau gagasan penelitian dalam bentuk uraian 

tentang apa yang menjadi masalah penelitian dan nilai pentingnya 

(urgensi). Dua pertanyaan perlu dijawab dalam rangka mengisi bagian 

latar belakang ini, yaitu: Mengapa dipilih permasalahan ini dan 

bagaimana arah pemecahan masalahnya? Untuk menjawab pertanyaan 

ini, maka langkah pertama perlu memiliki bidang keilmuan yang sesuai 

dengan kajian penelitiannya. Penelitian bidang tersebut diteruskan ke 

sub-bidang dan seterusnya hingga sampai pada topik tertentu yang 

diminati dan menjadi sentral masalah. Langkah kedua, perlu 
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memperbanyak informasi terkait permasalahan yang diangkat baik 

melalui survei, wawancara, studi pustaka dan langkah-langkah lain 

yang memungkinkan. Kemutakhiran (novelty) dan keaslian ide 

(originality) topik penelitian menjadi salah satu tolok ukur kualitas 

penelitian. Langkah berikutnya adalah melakukan kajian pustaka 

terutama laporan penelitian terkini berkaitan kemajuan terakhir ilmu 

pengetahuan dalam topik tersebut untuk mencari peluang 

pengembangan atau pemantapan teori. 

 
1.2 Identifikasi Masalah 

 Identifikasi masalah berisi pokok permasalahan yang bertolak dari 

latar belakang penelitian. Pokok permasalahan ini dituangkan dalam 

bentuk pertanyaan dan menjadi acuan penelitian. Identifikasi masalah 

tersebut hendaknya dapat diuji secara empiris, artinya memungkinkan 

dikumpulkannya data untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. 

1) Dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya 

2) Jelas dan padat 

3) Dapat menjadi dasar dalam merumuskan hipotesis dan judul 

penelitian  

 
1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam 

penelitian yang selaras dengan masalah penelitian. Isi dan rumusan 

tujuan penelitian mengacu kepada isi dan rumusan masalah penelitian. 

Perbedaanya terletak pada cara merumuskannya. Rumusan masalah 

penelitian dirumuskan dengan menggunakan kalimat tanya, sedangkan 

rumusan tujuan penelitian dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan. 

Tujuan penelitian pada prinsipnya merupakan jawaban terhadap 

pertanyaan penelitian. Karena itu tujuan penelitian harus sejalan dengan 

rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Kata kerja yang lazimnya 

digunakan untuk tujuan penelitian ialah untuk PHQJHWDKXL� «��

PHQHPXNDQ�«��PHQMHODVNDQ�«��PHPDKDPL�«���PHPEDQGLQJNDQ�«���

PHQJDQDOLVLV�«��PHQJXUDLNDQ�«��GDQ�VHEDJDLQ\D� 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

 Bagian ini berisi uraian tentang temuan baru yang dihasilkan dan 

manfaat temuan penelitian tersebut bagi kehidupan masyarakat secara 

langsung dan atau perkembangan ilmu pengetahuan, yang dapat 

dimanfaatkan oleh ilmuwan lain untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS). Perumusan manfaat 

sebaiknya merupakan manfaat yang terkait langsung dengan topik 

penelitian. Harap dihindari rumusan manfaat penelitian yang terlalu 

luas.  

Dengan demikian pada bagian ini mengungkapkan secara spesifik 

kegunaan yang hendak dicapai dari:  

1) Aspek teoritis (keilmuan) dengan menyebutkan kegunaan teoretis 

apa yang dapat dicapai dari masalah yang diteliti. 

2) Aspek praktis (guna laksana) dengan menyebutkan kegunaan apa 

yang dapat dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan 

penelitian ini. 

 
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Bagian ini menguraikan di mana penelitian dilakukan di lembaga 

perbankan dan keuangan. Selain itu, menguraikan jadwal dan lamanya 

penelitian yang dilakukan.  

Contoh tabel jadwal penelitian lihat pada Lampiran 12 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH 
           

2.1 Tinjauan Pustaka 

Memuat uraian yang sistematik tentang teori dasar yang relevan, 

yang berasal dari pustaka mutakhir yang memuat teori, proposisi, 

konsep atau pendekatan terbaru yang ada hubungannya dengan masalah 

yang diteliti. Selain untuk mencegah replikasi, tinjauan pustaka juga 

diharapkan mengasah kemampuan penulis untuk melakukan review dari 

pustaka yang dikajinya secara komprehensif sehingga menjadi landasan 

yang kuat untuk menyusun hipotesis dan metodologi penelitian. Teori 
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dan fakta yang digunakan seharusnya diambil dari sumber primer dan 

mencantumkan nama sumbernya. Tata cara penulisan kepustakaan 

harus sesuai dengan ketentuan pada panduan yang digunakan. 

 
2.2 Pendekatan Masalah 

Pendekatan analisis biasanya dilakukan dalam pembuatan suatu 

model pendekatan dengan penyederhanaan realita yang ada (masalah 

yang ada beserta parameter yang berpengaruh) untuk tujuan-tujuan 

tertentu seperti memberikan penjelasan maupun gambaran tentang 

keadaan dari hal-hal yang ditinjau. Tingkat akurasi dari analisia 

tergantung dari model yang digunakan. Beberapa hal yang diperhatikan 

antara lain: Tujuan yang ingin tercapai, kelengkapan data yang 

dibutuhkan, persyaratan ketepatan analisis yang dilaksanakan sangat 

ditentukan oleh ketepatan data yang ada, ketepatan pemodelan 

penyederhanaan masalah. 

 

BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Pada gambaran umum perusahaan dideskripsikan mengenai sejarah 

singkat perusahaan, produk perusahaan, visi dan misi perusahaan, 

struktur organisasi dan apabila diperlukan tugas pokok dan fungsi. 

 
3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang 

akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok masalah. Untuk 

menjawab masalah penelitian harus didukung oleh fakta-fakta lapangan 

(data empiris) dari hasil penelitian. Metode penelitian ini menguraikan 

dengan jelas mulai dari tahap awal perencanaan sampai dengan 

penelitian berakhir. Bab ini berisi antara lain: 

a. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data pada umumnya yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. 

Data kuantitatif merupakan data atau informasi yang di dapatkan 

dalam bentuk angka. Dalam bentuk angka ini maka data kuantitatif 
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dapat di proses menggunakan rumus matematika atau dapat juga di 

analisis dengan sistem statistik. Sedangkan data kualitatif 

merupakan data yang berbentuk kata-kata atau verbal. Cara 

memperoleh data kualitatif dapat di lakukan melalui wawancara.  

Berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian, apakah 

Data Primer atau Data Sekunder. Data primer merupakan sumber 

data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media 

perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara 

individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda 

(fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang 

digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu: (1) metode survei 

dan (2) metode observasi. Data sekunder adalah data yang diperoleh 

peneliti dari sumber yang sudah ada. Contoh data sekunder misalnya 

catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan 

keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang 

diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya. 

b. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian: 

1. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari berbagai 

literatur dan sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah 

yang sedang diteliti. 

2. Studi Lapangan, yaitu kegiatan pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara langsung mengadakan penelitian di lokasi 

penelitian melalui berbagai kegiatan seperti observasi, 

dokumentasi, kuisioner maupun wawancara.  

Pemilihan metode pengumpulan data harus disesuaikan dengan 

jenis data yang akan dikumpulkan. Oleh karenanya, pada bagian ini 

harap dijelaskan data apa saja yang akan digunakan. Lazimnya, data 

pada penelitian kualitatif berupa informasi-informasi yang berkaitan 

dengan proses, prosedur, sistem, mekanisme, kronologis, dan aspek 

data kualitatif lain yang dibuktikan melalui formulir wawancara, 
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data dari formulir observasi, foto- foto, maupun catatan-catatan 

selama penelitian. Sedangkan data pada penelitian kuantitatif 

datanya berupa angka, misalnya jumlah pendapatan selama 3 tahun 

terakhir, data perhitungan analisis rasio, data perkembangan ekuitas 

perusahaan, dan lain sebagainnya. 

c. Teknik Analisis Data 

Pada bagian ini harus dijelaskan metode apa yang digunakan 

untuk mengolah dan menganalisis data. Analisis data yang lazim 

digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu analisis deskriptif 

kualitatif. Analisis ini bentuknya dapat berupa analisis kualitatif 

model Miles & Huberman yakni reduksi, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan, maupun model analisis lain seperti analisis 

konten, analisis domain, analisis tema kultural, analisis 

perbandingan tetap, dan lain sebagainnya.  

Adapun metode analisis data yang dapat digunakan untuk 

penelitian kuantitatif adalah statistik deskriptif. Diantarannya terkait 

dengan sentral tendensi, menjabarkan data dalam tabel, grafik, 

maupun gambar, analisis trend, dan lain sebagainnya. Teknis 

analisis statistik deskriptif dapat dengan menggunakan bantuan 

aplikasi microsoft excel maupun SPSS.  

 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Hasil Penelitian  

Pada bagian ini terdapat dua hal pokok yaitu: 1) Deskripsi Data 

Penelitian, dan 2) Analisis Data. 

1. Deskripsi data penelitian, berisi tentang gambaran secara umum 

mengenai penyebaran data yang diperoleh di lapangan. Data yang 

disajikan berupa data mentah yang diolah menggunakan teknik 

statistik deskripsi. Hasil penelitian bagian yang menyajikan hasil 

dari penelitian dalam bentuk data. Selain dengan uraian, data 

penelitian dapat juga disajikan sebagai ilustrasi (gambar, foto, 

diagram, grafik, tabel, dll.). Dalam menyajikan tabel atau grafik, 

hendaknya tabel dan grafik tersebut berupa self explanatory. 
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Artinya, semua keterangan harus ada pada tabel dan grafik 

tersebut sehingga pembaca dapat memahaminya tanpa harus 

mengacu ke teks/naskah. 

2. Analisis data, berisi hasil analisis untuk menjawab masalah 

penelitian yang diajukan. Uraian analisis juga berisi interprestasi 

dari output olah data yang dihasilkan. 

 
b. Pembahasan 

Pembahasan berisi perbandingan hasil penelitian dengan teori 

maupun hasil penelitian sebelumnya untuk mengarahkan pada simpulan. 

Selain itu dalam pembahasan diuraikan alasan terjadi perbedaan atau 

persamaan dengan teori maupun penelitian sebelumnya. Yang 

dimaksud dengan pembahasan bukanlah mengulang data yang 

ditampilkan dalam bentuk uraian kalimat, melainkan berupa arti 

(meaning) data yang diperoleh. Pembahasan berarti 

membandingkan hasil yang diperoleh dengan data pengetahuan 

(hasil riset orang lain) yang sudah dipublikasikan, kemudian 

menjelaskan implikasi data yang diperoleh bagi ilmu pengetahuan atau 

pemanfaatannya. Temuan atau informasi yang diperoleh dapat 

dikaitkan dengan tujuan penelitian (implikasi hasil penelitian) atau 

dibandingkan dengan hasil penelitian orang lain yang telah 

dipublikasikan, sebagaimana diuraikan dalam bagian tinjauan 

pustaka. Dalam pembahasan ini sebaiknya diutarakan pula 

kelemahan dan keterbatasan penelitian.  

 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan 

Simpulan merupakan kristalisasi hasil analisis dan intepretasi. Simpulan ini 

harus terlebih dahulu dibahas dalam bagian Pembahasan sehingga apa 

yang dikemukakan dalam bagian Simpulan tidak merupakan pernyataan 

yang muncul secara tiba-tiba. Cara penulisan/pembahasan dirumuskan 

dalam bentuk pernyataan secara ketat dan padat sehingga tidak 

menimbulkan penafsiran lain. Informasi yang disampaikan dalam 
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simpulan bisa berupa pendapat baru, koreksi atas pendapat lama, 

pengukuhan pendapat lama, atau menumbangkan pendapat lama sebagai 

jawaban atas tujuan. 

2. Saran 

Saran tidak merupakan pernyataan yang muncul tiba-tiba akan tetapi 

merupakan kelanjutan dari simpulan, sering berupa anjuran yang 

dapat menyangkut aspek operasional, kebijakan, ataupun konseptual. 

Saran hendaknya bersifat konkret, realistis, bernilai keilmuan 

dan/atau praktis, serta terarah. 

 
III. Bagian Akhir Tugas Akhir 

Hal-hal yang perlu dimasukkan ke dalam bagian ini adalah hal yang 

mendukung atau terkait erat dengan uraian yang terdapat pada bagian inti. 

Bagian akhir tugas akhir biasanya terdiri dari: Daftar Pustaka/Rujukan dan 

Lampiran. 

1. Daftar Pustaka 

Bahan Pustaka yang dimasukkan dalam bagian ini adalah daftar 

rujukkan yang telah disebutkan dalam tubuh Tugas Akhir, sedangkan 

pustaka yang tidak dirujuk dalam penulisan Tugas Akhir tidak boleh 

dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Tata cara penulisan daftar pustaka 

dibahas dalam Bab VII tentang tata naskah. Penulisan daftar pustaka 

mengacu pada format American Psychological Association Style (APA 

Style). 

2. Lampiran 

Lampiran dapat terdiri atas data atau keterangan lain yang berfungsi 

untuk melengkapi uraian yang disajikan dalam bagian utama Tugas 

Akhir. Lampiran bisa berupa contoh perhitungan, kuesioner, uraian 

metode analisis, gambar, foto, data penunjang, dan lain-lain. Pada 

prinsipnya, lampiran adalah tambahan penjelasan yang bermanfaat, 

tetapi tidak dibahas secara langsung dalam teks yang apabila disajikan 

dalam teks akan mengganggu konteks bahasan. 
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3. Biodata Penulis 

Biodata penulis sebaiknya disajikan dalam bentuk narasi dan 

menggunakan sudut pandang orang ketiga (tidak menggunakan kata 

saya atau kami). Hal-hal yang perlu dimuat adalah nama lengkap 

penulis, tempat dan tanggal lahir, alamat rumah, nomer telpon yang 

dapat dihubungi, alamat email, riwayat pendidikan, pengalaman 

berorganisasi yang relevan, dan informasi tentang prestasi yang pernah 

diraih selama belajar di perguruan tinggi. Biodata penulis penting bagi 

pembaca jika ingin menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan tugas 

akhir yang ditulis. 

Contoh penulisan biodata penulis lihat pada Lampiran 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

BAB IV 

TATA NASKAH 

 

4.1  Tata Naskah Tugas akhir 

1. Kertas 

Kertas yang digunakan untuk membuat naskah Tugas akhir adalah kertas 

HVS ukuran kuatro (A4) dengan berat 80 gram dan tidak dicetak bolak 

balik. 

2. Pias (Margin) 

Pias atau margin adalah bagian kertas yang dikosongkan pada sisi kiri, 

kanan, atas, dan bawah. Pias kiri dan atas adalah 4 cm, dan pias kanan dan 

bawah 3 cm. 

3. Sampul 

Sampul dibuat dari kertas Buffalo, atau yang sejenis dan sebaiknya 

diperkuat dengan karton dan dilapisi dengan plastik (dilaminating). 

Tulisan yang dicetak pada sampul sama dengan yang terdapat pada 

halaman judul. 

4. Penomoran  

Organ struktural sebuah karangan ilmiah terdiri atas bab, sub-bab, sub-

subbab, dan seterusnya. Setiap organ karangan ilmiah itu harus dinomori, 

oleh karena itu, setiap karangan ilmiah membutuhkan penomoran untuk 

memperjelas organisasinya. Penomoran yang digunakan adalah 

penomoran model campuran angka dengan huruf. Contoh penomoran 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Penelitian 
1.2 Identifikasi Masalah 
1.3 Tujuan Penelitian 
1.4 Kegunaan Penelitian 
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH 
2.1 Tinjauan Pustaka 
2.2 Pendekatan Masalah 
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5. Nomor Halaman 

Nomor halaman-halaman bagian awal tugas akhir/tugas akhir ditulis  pada 

margin  bawah  di  tengah  kira-kira  1,5  cm  dari  tepi  bawah  dengan 

menggunakan angka romawi kecil (i, ii, iii«����+DODman yang memuat 

judul bab (bab 1, 2, 3, 4, 5 Daftar Pustaka, Simpulan dan Saran) nomor 

halaman disimpan di tengah bawah (bottom center), sedangkan nomor 

halaman berikutnya diletakkan di sebelah kanan atas atau margin kanan 

atas dengan menggunakan angka arab. Untuk halaman lampiran, nomor 

halamannya disimpan di kanan atas dengan meneruskan nomor halaman 

sebelumnya.  

6. Spasi Ketikan 

Jarak antara baris yang satu dengan baris yang lain dalam tugas akhir 

adalah dua spasi. Spasi untuk menulis kutipan langsung yang lebih dari 

empat baris adalah satu spasi. Jarak antara judul bab dan judul pasal/anak 

bab adalah empat spasi, antara judul pasal dengan uraian dan antara akhir 

uraian dengan judul pasal adalah tiga spasi. Selanjutnya, antara judul ayat 

dengan uraian sebelum dan sesudahnya ditulis dua spasi. 

7. Judul Bab, Judul Subbab, Dan Judul Anak Subbab 

a. Judul bab ditulis simetris ditengah-tengah kertas, ditebalkan dan ditulis 

dengan huruf besar  (kapital).  Judul  ditulis  dengan  jarak  4  cm  dari  

tepi  atas  kertas  tanpa  diakhiri dengan titik. 

 
BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum Perusahaan 
3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 
3.2.3 Teknik Analisis Data 

 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 
4.2 Pembahasan 

 
BAB V SIMPULAN DAN SARAN  
              5.1 Simpulan 
              5.2 Saran 
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b. Judul subbab mulai diketik dari tepi kiri. Judul ditulis dengan gaya  

penulisan  judul headline style, yaitu semua kata dimulai dengan huruf 

besar (kapital), kecuali kata penghubung dan kata depan, dan semua 

kata dicetak tebal tanpa diakhiri dengan titik. 

c. Judul anak subbab diketik dari tepi kiri. Judul ditulis dengan gaya  

penulisan judul sentence style, yaitu awal kata pertama ditulis dengan 

huruf besar (kapital) dan awal dari kata-kata selanjutnya ditulis dengan 

huruf kecil. Semua kata dicetak tebal tanpa diakhiri dengan titik. 

8. Perincian ke Bawah 

Jika pada penulisan naskah ada perincian yang harus disusun ke bawah, 

pakailah nomor urut dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat 

perincian. 

9. Paragraf 

Bentuk penulisan paragraf terdiri atas bentuk bertakuk (indented style). 

Paragraf bentuk bertakuk ditulis mulai ketukan delapan dari garis margin 

kiri. Bentuk penulisan paragraf bertakuk lazim digunakan dalam karangan 

ilmiah. Penulisan paragraf pada akhir halaman minimal dua baris. Jika 

hanya satu baris, lebih baik baris tersebut dimasukkan pada halaman 

berikutnya. 

10. Letak Simetris 

Gambar, tabel, persamaan, dan judul bab ditulis simetris (rata tengah) 

terhadap tepi kiri dan kanan pengetikan. 

11. Tabel dan Gambar 

Tabel dan gambar merupakan bentuk ilustrasi yang digunakan untuk 

memberikan informasi hasil penelitian. Tabel digunakan jika peubah yang 

diamati cukup banyak dan tidak sama satuannya. Tabel yang terlalu rumit 

perlu dihindari karena akan mengganggu jalannya pembahasan. 

Selanjutnya, gambar dipakai dalam tugas akhir untuk memperjelas 

informasi dan pembahasan atau untuk memberikan gambaran konkret 

kepada pembaca tentang proses yang berlangsung. Gambar yang 

digunakan dapat berbentuk diagram alir, grafik, dan foto atau gambar. 

Judul tabel dan gambar ditulis dengan menggunakan headline style yaitu 
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semua kata dimulai dengan huruf besar (kapital), kecuali kata penghubung 

dan kata depan, dan semua kata dicetak tebal tanpa diakhiri dengan titik. 

Pada dasarnya, tabel dan gambar memberikan informasi singkat 

yang  dapat dipahami oleh pembaca tanpa harus membaca tubuh tulisan 

karena di dalamnya terdapat pokok-pokok  informasi,  oleh karena  itu,  

judul  tabel  atau  gambar  dirumuskan  dalam kalimat yang ringkas tetapi 

dapat menyatakan kunci-kunci informasi dan dapat menerangkan arti tabel 

atau gambar. Judul tabel diletakkan di atas tabel. Huruf awal judul tabel 

ditulis dengan huruf kapital dan akhir judul tidak diberi tanda titik. Adapun 

judul gambar ditulis dari bawah gambar, diawali dengan huruf kapital, dan 

diakhiri dengan tanda titik. Jika dalam tulisan ilmiah terdapat lebih dari 

satu tabel atau gambar, setiap tabel dan gambar diberi nomor urut dengan 

angka arab. 

Contoh: 

Tabel XXX 
Capaian Return On Asset PT XYZ Periode 2014-2018 

 
Nomor Tahun Return On Asset (%) 

1 2014 2.6 
2 2015 4.6 
3 2016 4.8 
4 2017 5.2 

        Sumber: Publikasi Laporan Keuangan PT Lazuardi, 2019 (diolah kembali) 
 
 

 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 

Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2018 (diolah kembali) 
Gambar XXX 

Pertumbuhan Perekonomian Indonesia 2000-2018 
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12. Bentuk Kalimat 

Kalimat-kalimat tidak boleh menampilkan sudut pandang orang pertama 

atau orang kedua (saya, aku, kita, engkau, dan lain-lainnya). Pada 

penyajian ucapan terima kasih didalam kata pengantar, kata saya diganti 

dengan penulis. 

13. Istilah 

a. Istilah yang dipakai dalam penelitian adalah istilah dalam Bahasa 

Indonesia atau kata serapan yang sudah baku sesuai dengan KBBI. 

b. Jika terpaksa harus memakai istilah asing, maka dicetak miring dan 

dijelaskan artinya. 

14. Kutipan 

Kutipan yang diambil perlu dicantumkan sumbernya. Hal ini 

dilakukan untuk memenuhi  kode  etik  keilmuan  yang  berlaku  dan  untuk  

menghargai  karya  orang  lain. Unsur-  unsur  sumber  kutipan  yang  perlu  

dicantumkan  dalam  catatan  langsung  adalah nama belakang pengarang 

dan tahun penerbitan (untuk sumber berupa artikel ilmiah), dan ditambah 

nomor halaman untuk sumber referensi berupa buku. Unsur-unsur tersebut 

ditulis dalam tanda kurung (...), di antara nama pengarang dengan tahun 

diberi tanda koma (,) dan di antara tahun dengan nomor halaman diberi 

tanda titik dua (:). Jika nama pengarang ditulis sebelum kutipan, yang 

ditulis dalam tanda kurung adalah tahun penerbitan dan nomor halaman, 

sedangkan setelah nama pengarang tidak diberi tanda koma. Apabila 

pengarang lebih dari tiga orang, maka yang ditulis adalah nama belakang 

pengarang pertama diikuti dengan tulisan et al. 

Kutipan  dapat  ditulis  secara  langsung  dan  tidak  langsung.  

Kutipan langsung digunakan jika penulis mengutip tulisan apa adanya 

tanpa mengubah sedikit pun, baik ide maupun bahasanya, sedangkan 

kutipan tidak langsung digunakan jika penulis mengutip idenya saja dan 

dinyatakan dengan bahasa penulis. Kutipan langsung kurang dari empat 

baris ditulis  dua  spasi.  Jika lebih  dari  empat  baris,  maka  kutipan  ditulis  

satu  spasi. Penulisan baris pertama kutipan yang lebih dari empat baris 

dimulai dari ketukan ketujuh dari garis margin kiri seperti memulai 



25 
 

paragraf bertakuk, sedangkan baris berikutnya dimulai dari ketukan 

keempat. Penulisan kutipan langsung diberi tanda petik ganda (³«´). 

Aturan-aturan tersebut tidak berlaku dalam penulisan kutipan tidak 

langsung. 

 
Contoh kutipan langsung kurang dari empat baris bersumber dari 
buku:  
Indriantoro (2002: 23) menyatakan, ³Penelitian deduktif adalah penelitian 
yang bertujuan untuk menguji (testing) hipotesis melalui validasi teori atau 
pengujian aplikasi teori pada keadaan tertentu´� 
 

 
Contoh kutipan langsung lebih dari empat baris bersumber dari 
buku:  
Johansson (2006: 19) memberikan penjelasan tentang periklanan, yaitu: 

 
³Long well known for TV commercials depicting P&G products 
as problem solver for the harassed homemaker needing to  
impress her mother-in-law, the teenager looking for peer 
approval, or the young man who desperately need a date, P&G 
went into Jpang displaying Pampers diapers as a solution to a 
problem´� 

 

Contoh kutipan tidak langsung dari buku yang dikarang oleh 
pengarang satu orang. 
Implementasi strategi yang efektif  melahirkan kekuatan bersaing sebuah 
HQWLWDV�ELVQLV« (Lazuardi, 2016: 79) 
 
atau 

 
Lazuardi (2016: 79) menyatakan bahwa implementasi strategi yang efektif  
melahirkan NHNXDWDQ�EHUVDLQJ�VHEXDK�HQWLWDV�ELVQLV« 

 
atau 

Lazuardi (2016: 79) mengemukakan bahwa implementasi strategi yang 
HIHNWLI�PHODKLUNDQ�NHNXDWDQ�EHUVDLQJ�VHEXDK�HQWLWDV�ELVQLV«  

 
 

Contoh kutipan tidak langsung dari buku yang dikarang oleh 
Sugeng Setyadi dan Ahmad Ghanafi (pengarang dua orang)  
Implementasi strategi yang efektif  melahirkan kekuatan bersaing sebuah 
entitas bisnis..... (Lazuardi dan Dedi, 2016: 79) 
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atau 

Lazuardi dan Dedi (2016: 79) menyatakan bahwa implementasi strategi 
yang efektif  melahirkan kekuatan bersaing sebuah entitas bisnis. 
 
atau 

Lazuardi dan Dedi (2016: 79) mengemukakan bahwa implementasi 
VWUDWHJL�\DQJ�HIHNWLI��PHODKLUNDQ�NHNXDWDQ�EHUVDLQJ�VHEXDK�HQWLWDV�ELVQLV« 

 

Contoh  kutipan  tidak  langsung  dari  buku  yang  dikarang  oleh  
Prasetia Lazuardi, Dedi, dan Sinatria (pengarang lebih dari dua 
orang)  
 
Implementasi strategi yang efektif  melahirkan kekuatan bersaing sebuah 
entitas bisnis..... (Lazuardi et al., 2016: 79) 
 
atau 

Lazuardi et al., (2016: 79) menyatakan bahwa Implementasi strategi yang 
HIHNWLI��PHODKLUNDQ�NHNXDWDQ�EHUVDLQJ�VHEXDK�HQWLWDV�ELVQLV«� 
 
atau 

Lazuardi et al., (2016: 79) mengemukakan bahwa Implementasi strategi 
\DQJ�HIHNWLI��PHODKLUNDQ�NHNXDWDQ�EHUVDLQJ�VHEXDK�HQWLWDV�ELVQLV« 
 

15. Metode dan Tata Tulis Pengacuan Pustaka 

Pengacuan pustaka biasanya dilakukan secara tidak langsung atau ditulis 

ulang dengan bahan penulis itu sendiri, dan yang terpadu di dalam naskah. 

Nama penulis pustaka acuan dapat ditulis terpadu dengan naskah dan 

tahun di dalam tanda kurung, atau ditulis di dalam tanda kurung beserta 

tahun penerbitannya. Contoh: 

Penulisan sitasi: 

1. Narver  dan  Slater  (1998)  menyatakan  bahwa  orientasi  pasar  

akan  meningkatkan kinerja organisasi. 

2. Jaworsky et al., (1999) dan Kohli et al., (1999) menyatakan bahwa 

bahwa inovasi akan meninggatkan keunggulan bersaing« 

3. Mavondo  (2001, 2002)  menyatakan  bahwa  orientasi  belajar  akan  

meningkatkan kapabilitas pengetahuan pasar. 
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4. Data Badan Pusat Statistik (2000) menunjukkan bahwa pendapatan   

perkapita penduduk Indonesia meningkat sebesar 10 persen dari tahun 

sebelumnya. 

Nama penulis dan tahun di dalam tanda kurung: 

1. Sistem  reward  berbasis  pemasaran  akan  meningkatkan  motivasi  

tenaga  penjualan (Han dan Harris, 2008) 

2. Kualitas hubungan dengan pelanggan akan meningkatkan kinerja 

penjualan melalui keunggulan bersaing (Ogboma, 1981, Puelendran 

dan Stevenson, 1993). 

3. Kualitas komunikasi antara pelanggan dengan perusahaan akan 

mengurangi konflik (Agarwal, 1995). 

4. Orientasi  kewirausahaan  akan  meningkatan  inovasi,  baik  inovasi  

teknis  maupun inovasi adminsitratif (Avlonitis, 1995, 1997). 

 
4.2 Cara Menulis Daftar Pustaka Acuan 

Penulisan daftar pustaka mengacu pada gaya American Psychological 

Association (APA). Beberapa ciri gaya penulisan sitiran dari APA Styles adalah: 

1. Daftar Pustaka diurutkan alfabetis berdasarkan Nama Belakang Penulis 

atau Judul apabila tidak ada penulis. 

2. Nama depan penulis ditulis sebagai inisial. 

3. Apabila ada penulis sama dalam daftar pustaka ditulis berurutan dari 

tahun yang paling lama. 

4. Bisa ditambahkan huruf a, b, c setelah tahun. 

      Berikut ini adalah contoh bentuk penulisan daftar pustaka berdasarkan APA 

Styles : 

1. Jenis sumber: Jurnal Online 

Penulis. (Tahun). Judul Artikel. Nama Jurnal. Volume. halaman. Doi: 
xxx.xxx. Penulis. (Tahun). Judul Artikel. Nama Jurnal. Volume. 
Halaman. Diakses dari URL. 

Contoh : 

Kim, C., Mirusmonov, M., Lee, I. (2010). An empirical examination of 
factors influencing the intention to use mobile payment. 
Computers in Human Behavior, 26, 310Ǧ322. Doi: 
10.1016/j.chb.2009.10.013 
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Kim, C., Mirusmonov, M., Lee, I. (2010). An empirical examination of 
factors influencing the intention to use mobile payment. 
Computers in Human Behavior. 26. 310Ǧ322. Diakses dari 
http://www.sciencedirect.com 

 
 

2. Jenis sumber: Jurnal Cetak 

Penulis. (Tahun). Judul Artikel. Nama Jurnal. Volume. Halaman. 
Penulis. (Tahun). Judul Artikel. Nama Jurnal. Volume. Halaman 

 
Contoh : 

Kim, C., Mirusmonov, M., Lee, I. (2010). An empirical examination of 
factors influencing the intention to use mobile payment. 
Computers in Human Behavior, 26, 310Ǧ322. 

 
Kusmayadi, D., Firmansyah, I., & Badruzaman, J. (2016). The Impact of 

Macroeconomic on Non Performing Loan: Comparison Study at 
Conventional and Islamic Banking. Iqtishadia, 11 (2), 193-216. 

 
3. Jenis Sumber: Majalah Online 

Penulis. (Tahun, bulanǦtanggal). Judul Artikel. Nama Majalah. Diakses 
dari URL. 

 
Contoh : 

Barile,  L.  (2011,  April).  Mobile  technologies  for  libraries.  C&RL  
News.  Diakses  dari http://crln.acrl.org/content/72/4/ 222.full 

 
4. Jenis Sumber: Majalah Cetak 

Penulis. (Tahun, bulanǦtanggal). Judul Artikel. Nama Majalah. 
 
Contoh : 

Barile, L. (2011, April). Mobile technologies for libraries. C&RL News. 
 
 

5. Jenis Sumber: Surat Kabar Online 

Penulis. (Tahun, bulanǦtanggal). Judul artikel. Nama surat kabar. Diakses 
dari URL. 

Contoh : 

Hakim, C. (2016, Juni 16). Kode Morse THR. Kompas Online. Diakses    
dari http://www.kompas.com 

 
6. Jenis Sumber: Surat Kabar Cetak 

Penulis. (Tahun, bulanǦtanggal). Judul artikel. Nama surat kabar. 
Contoh : 

http://www.sciencedirect.com/
http://crln.acrl.org/content/72/4/
http://www.kompas.com/
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Hakim, C. (2016, Juni 16). Kode Morse THR. Kompas. 
 

7. Jenis Sumber: Buku Cetak 

Penulis. (Tahun). Judul Buku (edisi). Tempat Terbit: Penerbit 
Contoh: 

Kotler, Philip and Kevin Lane Keller. (2012). Marketing Management 
(13th ed). New Jersey: Pearson Prentice Hall, Inc 

 
8. Jenis Sumber: Buku (Pengarang Penerbit) Bagian dalam Buku 

Penulis. (Tahun). Judul Buku (edisi). Tempat Terbit: Penerbit 
Contoh: 

American Psychological Association. (2017). Publication manual of the 
APA Style (6th ed.). Washington, DC: Penulis. 
 

Yuan, P. (2017). Shanghai Jahwa: Liushen Shower Cream (A). In 
Kumar, S.R.  (Ed). Case Studies in Marketing Management (pp. 
1Ǧ11). Dehli: Pearson. 

 
9. Jenis Sumber: Buku (tanpa pengarang) 

Judul Buku (edisi). (Tahun). Tempat: Penerbit 
Contoh: 

MerriamǦWebster¶s Dictionary (12th ed). (2007). Springfield, MA: 
MerriamǦ Webster. 

 
10. Jenis Sumber: Buku Online (pengarang lembaga, dll) 

Penulis. (Tahun). Judul Buku (edisi). Tempat: Penerbit. Diakses dari 
URL. 

Contoh: 

Kusmayadi, D. (2018). Case studies in Accounting. Dehli: Pearson.  
Diakses dari http://books.google.com/books 

 
Badan Pusat Statistik. (2017). Statistik Indonesia 2010. Jakarta, DKI: 

Penulis. Diakses dari http://www.bps.go.id/books/file/1 2345.pdf 
 

11. Jenis Sumber: Disertasi, Tesis Online 

Penulis.  (Tahun).  Judul  tesis/disertasi  (catatan).  Tersedia  dari  nama  
database.  (nomor rekod). 

Contoh: 

Young, R.F. (2007). Crossing boundaries in urban ecology (doctoral 
dissertation). Tersedia dari Proquest Dissertation & Theses 
Database. (UMI No. 327681). 

 
 

http://books.google.com/books
http://www.bps.go.id/books/file/1%202345.pdf
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12. Jenis Sumber: Disertasi, Tesis Cetak 

Penulis. (Tahun). Judul tesis/disertasi (catatan). Nama Fakultas. Nama 
Universitas. Lokasi kota dari universitas. 

Contoh: 

Kusmayadi, D. (2004). Pengaruh Audit Operasional Terhadap  Penerapan 
Akuntansi Pertanggungjawaban Dan Implementasi Strategi Serta 
Dampaknya Pada  Kinerja Perusahaan (Disertasi Doktor. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Padjadjaran. Bandung 

 
13. Jenis Sumber: Online Encyclopedia 

Judul Kata. (Tahun). Dalam Nama Ensiklopedi. Diakses tanggal ..., dari 
URL 

Contoh: 

Digital Divide. (2016). Dalam Encyclopedia Britannica. Diakses 6 Mei 
2016, dari http://search.eb.com 

 
14. Jenis Sumber: Publikasi Pemerintah Online 

Institusi. (Tahun). Judul Publikasi (nomor publikasi). Tempat: Penerbit. 
Diakses dari URL 

Contoh: 

Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 
Indonesia. (2017). tentang Satuan Pengawasan Intern 
(Permendiknas Nomor 47 tahun 2011).     Jakarta, DKI: Penulis. 
Diakses dari http://spi.um.ac.id/ uploads/...SPI.pdf 

 
15. Jenis Sumber: Dari Situs Universitas Atau Bagian 

Penulis. (Tahun). Judul dokumen online. Diakses dari nama Institusi, 
Judul Web, URL  

Contoh: 

Sudibyo,  A.  (2008).  SOP  Perpustakaan  FEB  UNSIL.  Diakses  dari  
Universitas Jenderal Soedirman, Situs Web Perpustakaan 
http://lib.feb.Unsil.ac.id/files/sop/ 

 

16. Jenis Sumber: Situs Blog 

Penulis. (Tahun, tanggal). Judul Artikel/blog. Pesan pada URL 
Contoh: 

Sudibyo, A. (2013, 25 Mei). Akses EǦ Resources Perpustakaan Nasional 
RI. Tulisan pada http://sudibyo.blog.Unsil.ac.id 

 
17. Jenis Sumber: Web Professional 

Penulis. (Tahun). Judul dokumen online. Diakses tanggDO�«� dari URL 
Contoh: 

http://search.eb.com/
http://spi.um.ac.id/
http://lib.feb.unsoed.ac.id/files/sop/
http://sudibyo.blog.unsoed.ac.id/
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Ikatan Akuntan Indonesia. (2008). Standar Akuntansi Indonesia. Diakses 
27 Mei 2013, dari http://www.iai.or.id/standar/sai.ht ml 

 
18. Jenis Sumber: Database 

Contoh: 

Bloomberg, L.P. (2008). Return  on  Investment  for  Apple  Inc  12/31/00  
to 01/30/08. Diakses 21 Mei 2013, dari Bloomberg Database 

 
19. Jenis Sumber: Situs Web Tanpa Informasi Spesifik Dokumen 

Contoh: 

http://www.nasa.go.id 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.iai.or.id/standar/sai.ht
http://www.nasa.go.id/
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
 

Lampiran 1 Contoh Kata Pengantar 
 

KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah  SWT,  yang  telah  
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan tugas akhir yang 
berjudul ³««««««««��´� dapat terselesaikan dengan baik. 

Penyusunan tugas akhir ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai 
pihak, maka pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima 
kasih kepada: 

1. Ayah, Ibu, Kakak dan Adik-adik tercinta «««««««« 
2. 5HNWRU�««««««««««««««««� 
3. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi ««««« 
4. Koordinator 3URGL«««««««����� 
5. 'RVHQ�3HPELPELQJ�7XJDV�DNKLU��3HPELPELQJ�,�GDQ�,,�««««« 
6. 'RVHQ�:DOL««««««««««««««««««««««« 
7. 3DUD�'RVHQ�)DNXOWDV�(NRQRPL�8QVLO«««« 
8. 6WDI�$GPLQLVWUDVL�)DNXOWDV�(NRQRPL�8QVLO««««««« 
9. 7HPDQ�7HPDQ««««««««� 
10. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas 

akhir inL««« 
 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penyusunan tugas akhir ini 
masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kesediaan 
pembaca untuk memberikan kritik dan saran demi sempurnanya tugas akhir ini. 

Akhirnya penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya 
kepada pembaca seandainya terdapat kesalahan-kesalahan di dalam tugas akhir ini 
dan penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak 
yang membutuhkan 
 

 
 
                   Tasikmalaya��««��������������������.. 

 
 
 
 
 

Penulis 
 
 
 
(Huruf Times New Roman, bold/tebal, font 12) 
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Lampiran 2 Contoh Halaman Sampul Luar Tugas akhir (untuk pengajuan 
ujian tugas akhir 
 

JUDUL TUGAS AKHIR 

(Huruf Times New Roman, bold/tebal, font .16) 

 

 

NASKAH TUGAS AKHIR 

(Huruf Times New Roman, bold/tebal, font .12) 

untuk memenuhi salah satu syarat ujian 
guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) 
(Huruf Times New Roman, bold/tebal, font .10) 

 
 
 
 

 
 
 

Oleh: 

Nama Mahasiswa 
NIM .............. 

(Huruf Times New Roman, bold/tebal, font .12) 

 
 
 
 
 

PROGRAM STUDI D-3 PERBANKAN DAN KEUANGAN 
FAKULTAS EKONOMI  

UNIVERSITAS SILIWANGI 
TASIKMALAYA 

20XX 
 
 

(Huruf Times New Roman, bold/tebal, font 14) 
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Lampiran 3 Contoh Halaman Sampul Luar Tugas akhir  
(setelah ujian tugas akhir) 

 

JUDUL TUGAS AKHIR 

(Huruf Times New Roman, bold/tebal, font .16) 

 

 

TUGAS AKHIR 

(Huruf Times New Roman, bold/tebal, font 12) 

 
untuk memenuhi salah satu syarat ujian 

guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) 
(Huruf Times New Roman, bold/tebal, font 10) 

 
 
 
 

 
 
 
 

Oleh: 

Nama Mahasiswa 
NIM .............. 

(Huruf Times New Roman, bold/tebal, font 12) 

 
 

 
PROGRAM STUDI D-3 PERBANKAN DAN KEUANGAN 

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SILIWANGI 
TASIKMALAYA 

20XX 
 
 

(Huruf Times New Roman, bold/tebal, font .14) 
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Lampiran 4: Contoh Halaman Pengesahan Tugas akhir  
(untuk pengajuan ujian tugas akhir) 

 
 

JUDUL NASKAH TUGAS AKHIR 
(Huruf Times New Roman, bold/tebal, font 16) 

 

 

 

Oleh: 

Nama Mahasiswa 
(Huruf Times New Roman, bold/tebal, font 12) 

 
 
 

 
NASKAH TUGAS AKHIR 

(Huruf Times New Roman, bold/tebal, font 12) 

 

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka 
penulisan tugas akhir pada 3URJUDP�6WXGL����««««««�� 

(Huruf Times New Roman, bold/tebal, font 10) 

 
 

Disetujui untuk diseminarkan oleh: 
 
 
 

Pembimbing I Pembimbing II 
  
 
 
 
 

(Nama dan Gelar Pembimbing I ) 

 
 
 
 

(Nama dan Gelar Pembimbing II) 
NIDN. 0000000000 NIDN. 0000000000 

 

 

 

 

(Huruf Times New Roman, bold/tebal, font .12) 
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Lampiran 5 Contoh Halaman Pengesahan Tugas akhir  
(setelah ujian tugas akhir dan revisi) 

 
JUDUL TUGAS AKHIR 

(Huruf Times New Roman, bold/tebal, font 14) 
 
 

Oleh: 

Nama Mahasiswa 
(Huruf Times New Roman, bold/tebal, font 12) 

TUGAS AKHIR 
(Huruf Times New Roman, bold/tebal, font 12) 

untuk memenuhi salah satu syarat ujian 
guna memperoleh gelar Ahli Madya ««««««««� 

 
Telah disetujui oleh Tim Pembimbing 

pada tanggal seperti tertera di bawah ini 
 

Tasikmalaya, .................................... 
(Huruf Times New Roman, bold/tebal, font .10) 

 
Pembimbing I Pembimbing II 

 
 
 

(Nama dan Gelar Pembimbing I) 

 
 
 

(Nama dan Gelar Pembimbing II) 
NIDN.0000000000 NIDN0000000000 

  
 
 

 

Ketua -XUXVDQ««««« Koordinator 3URGL««� 
 
 
 
(Nama beserta Gelar Ketua Jurusan) 

 
 
 
(Nama dan Gelar Koordinator Prodi) 

NIDN.0000000000 NIDN.0000000000 
  
  

Dekan Fakultas Ekonomi, 
  

 
 

(Nama beserta Gelar Dekan) 
NIDN. 0000000000 

 

(Huruf Times New Roman, bold/tebal, font 12 
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Lampiran 6: Contoh Pernyataan Orisinalitas Tugas Akhir 
 

 
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR 

 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
 
N a m a            :  
N I M               :  
Prodi    :  
Fakultas            : 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa : 

1. Karya tulis saya, tugas akhir ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk 
mendapatkan gelar akademik (Ahli Madya), baik di Universitas Siliwangi 
maupun di perguruan tinggi lain. 

2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, 
tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing. 

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau 
dipublikasikan orang lain, kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai 
acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan 
dalam daftar pustaka. 

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari 
terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya 
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah 
diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang 
berlaku di perguruan tinggi ini. 

 
 
 
      7DVLNPDOD\D��«««« 
      Yang membuat pernyataan, 
   
       Materai Rp. 6000 
 

     Nama ditulis lengkap 
                                                             «««««««««« 
                    NIM 0000000000 
 
 
 
(Huruf Times New Roman, bold/tebal, font 12) 
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Lampiran 7  Contoh Abstrak 
 

 
ABSTRAK 

 
PENGARUH NON PERFORMING LOAN TERHADAP RETURN ON ASSET  

PADA PT BANK XYZ TBK  
 

 
Oleh: 

Rivo Surya Saputro 
NIM. 16340XXXX 

 
 

Pembimbing I : Della Puspa 
Pembimbing II : Rangga Diaz 

 
 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui besarnya pengaruh Non Performing 
Loan terhadap Return On Asset pada PT XYZ Tbk. Pendekatan penelitian yang 
digunakan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksplanatory, 
teknik sampel menggunakan purpossive sampling, teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan selama 10 tahun secara 
time series. Alat analisis menggunakan regresi sederhana. 

Berdasarkan hasil analisis, kondisi Non Performing Loan dan Retun on 
Asset pada PT XYZ Tbk Periode 2007-2017 cenderung mengalami fluktuatif. 
Besarnya kontribusi pengaruh Non Performing Loan terhadap Return On Asset 
pada PT XYZ Tbk sebesar 37.30%. Dari hasil pengujian hipotesis dapat 
disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan Non Performing Loan 
terhadap Return On Asset pada PT XYZ Tbk. 

 
 

Kata kunci: non performing loan, retun on asset. 
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Lampiran 8 Contoh Abstract 
 

ABSTRACT 
 
THE EFFECT  OF NON PERFORMING LOAN TO RETURN ON ASSET AT 

PT BANK XYZ TBK 
 
 

By: 
Rivo Suryo Saputro 
NIM. 16340XXXX 

 
 

Guidance: 
 

Guidance I : Della Puspa 
Guidance II : Rangga Diaz 

 
 

The objective of the research was to find out the effect of Non Performing 
Loan Return On Aseet at PT Bank XYZ Tbk. The research approach used is a 
quantitative approach with explanatory methods, the sample technique uses 
purposive sampling, the data collection technique used is secondary data in the 
form of financial reports for 10 years in a time series. The analysis tool uses simple 
regression.  

Based on the analysis, the condition of Non Performing Loan and Retun on 
Asset at PT XYZ Tbk Period 2007-2017 tend to fluctuate. The amount of 
contribution of Non Performing Loan influence on Return On Asset at PT BNI 
(Persero) Tbk amounted to 37.30%. From result of hypothesis testing can be 
concluded that there is no significant effect of Non Performing Loan to Return On 
Asset at PT BNI (Persero) Tbk. 

 
 
 
Keywords :  non performing loan, retun on asset. 
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