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Tim penyusun menyadari bahwa penyusunan pedoman ini masih jauh dari sempurna. Untuk 

itu, tim penyusun mengharapkan masukan dari semua pihak guna perbaikan panduan ini pada masa 
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BAB I  

RUANG LINGKUP 

 

1.1 Pengertian Tugas Akhir 

Tugas akhir adalah satu bentuk karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa pada 

tahap akhir dari masa studinya, yang merupakan persyaratan yang harus ditempuh mahasiswa agar 

dapat dinyatakan LULUS sebagai sarjana terapan. Tugas akhir ini merupakan sarana pembuktian 

kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah secara ilmiah sesuai dengan disiplin ilmunya, 

sehingga tugas akhir harus dipertahankan dalam suatu ujian akhir guna mencapai gelar Sarjana 

Terapan.  

1.2 Tujuan Tugas Akhir 

Tugas akhir merupakan karya ilmiah akhir dari mahasiswa guna menyelesaikan studi sarjana 

terapan di Politeknik Kutaraja. Tujuan utama tugas akhir adalah untuk mengetahui tingkat 

kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu-ilmu yang telah mereka pelajari untuk 

menyelesaikan masalah sesuai dengan kompetensi mereka agar dapat dinyatakan lulus atau tidak 

sesuai dengan standar kualitas lulusan yang ditetapkan. Selain mendorong mahasiswa agar memiliki 

kemampuan atau keterampilan dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan kompetensinya. Tugas 

akhir ini juga bertujuan agar mahasiswa mampu menulis proposal penelitian dan dapat 

mempertanggungjawabkan hasilnya secara akademik. 

1.3 Manfaat Penyusunan Tugas Akhir 

Manfaat dari penyusunan tugas akhir memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 

memanfaatkan sarana dan prasarana kepustakaan sebagai referensi sehingga mahasiswa terlatih 

untuk membuat intisari dari berbagai sumber kepustakaan dan mengembangkannya serta 

menghasilkan pemikiran dalam bentuk tulisan yang lebih bermakna bagi dirinya dan orang lain. 

Manfaat lainnya adalah memperoleh kepuasan intelektual, apabila dapat menyelesaikan penulisan 

tugas Akhir dengan baik. 

1.4 Bobot SKS Tugas Akhir 

Sesuai kurikulum yang berlaku di Politeknik Kutaraja, maka bobot tugas Akhir dan ujian 

komprehensif adalah 6 SKS. 
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1.5 Bentuk Tugas Akhir 

Adapun bentuk tugas akhir adalah sebagai berikut: 

a. Berhubungan dengan kompetensi baik teknis maupun non teknis. Telah memiliki tambahan 

analisa melalui pendekatan statistik deksriptif. 

b. Hanya bisa dirubah/diganti, dengan persetujuan dosen pembimbing 

c. Bisa dikerjakan di dalam maupun di luar kampus Politeknik Kutaraja. 

d. Bersifat aplikatif dan konstruktif serta menganalisis dan membantu pengambilan keputusan. 

e. Bermanfaat untuk pengembangan industri/organisasi non publik/organisasi privat/organisasi 

pemerintah. 

f. Terjangkau dalam hal waktu dan biaya. Biaya dalam pelaksanaan tugas akhir ini, ditanggung 

oleh masing-masing mahasiswa. 

1.6 Pengajuan Judul Tugas Akhir 

Judul Tugas Akhir diajukan berupa draft pengajuan judul kepada ketua laboratorium tugas akhir 

untuk direkomendasikan kepada ketua program studi. 

1.7 Perubahan/Penggantian Judul 

Adapun definisi perubahan atau penggantian judul adalah: perubahan judul adalah 

memperbaiki beberapa kata, atau sebagian kata dalam sebuah judul, seperti penggantian objek. 

Penggantian judul adalah perubahan secara keseluruhan, termasuk nama judul, objek, teori 

pendukung dan lain-lain. 

1.8 Proses Bimbingan dan Absensi Selama Tugas Akhir 

a. Tugas akhir dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik Politeknik Kutaraja. Pengajuan 

judul, proses bimbingan proposal serta seminar proposal, bimbingan tugas akhir, dan sidang 

dilakukan di semester genap. 

b. Proses bimbingan antara dosen pembimbing dan mahasiswanya dilaksanakan sesuai 

kesepakatan waktu dan tempat. Program studi merekomendasikan agar bimbingan 

dilakukan di waktu kerja dan berlokasi di Kampus Politeknik Kutaraja. 

c. Mahasiswa melaksanakan bimbingan sebelum seminar proposal secara intensif dengan 

minimal 3 (tiga) kali bimbingan kepada dosen pembimbing, yang dibuktikan dengan lembar 

konsultasi tugas akhir. 
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d. Mahasiswa melaksanakan bimbingan setelah seminar proposal tugas akhir secara intensif 

minimal 3 kali bimbingan kepada dosen pembimbing, yang dibuktikan dengan lembar 

konsultasi tugas akhir. 

1.9 Dosen Pembimbing 

Dosen sebagai pembimbing tugas akhir mahasiswa bertugas dan bertanggung jawab untuk:  

1. Membimbing penyusunan rencana (proposal) tugas akhir 

a. Memeriksa konsep, kerangka dan arah serta sasaran rencana tugas akhir 

b. Memonitor pelaksanaan tugas akhir 

c. Membimbing penyusunan tugas akhir 

d. Memeriksa draft tugas akhir 

2. Dosen Pembimbing dengan syarat: 

a. Sesuai dengan bidang ilmunya 

b. Pembimbing ditunjuk dan diberhentikan dengan surat keputusan wakil direktur bidang 

akademik atas usul ketua program studi. 

c. Dosen pembimbing tugas akhir dapat diganti apabila dosen yang bersangkutan: 

1. Tugas belajar 

2. Mengundurkan diri yang disetujui oleh ketua program studi. 

3. Tidak dapat menyelesaikan seminar proposal mahasiswa dalam waktu 3 (tiga) bulan. 

4. Berhalangan tetap. 

5. Mahasiswa mengganti topik/materi tugas akhir. 

6. Alasan lain berdasarkan pertimbangan ketua program studi. 

1.10 Jumlah Pembimbing 

Dosen pembimbing tugas akhir sebanyak 1 orang pembimbing, dengan tugas membidangi isi, 

inti, tata tulis, metode dan tahapan dari tugas akhir.  

1.11 Form Tugas Akhir 

Untuk tercapainya tertib administrasi, maka mahasiswa diwajibkan mengungah form tugas 

akhir yang ada di web Politeknik Kutaraja. Setiap Form harus diketik sebelum diserahkan ke 

akademik. Berikut form-form tersebut: 

a. Form 1  : Form Pengajuan Judul Tugas Akhir 

b. Form 2  : Form Pengajuan Perubahan Judul Tugas Akhir 
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c. Form 3 : Form Konsultasi Tugas Akhir (dibawa setiap konsultasi dengan dosen 

pembimbing) 

d. Form 4 : Form Pendaftaran Seminar Proposal Tugas Akhir (diisi kemudian diserahkan ke 

Akademik) 

e. Form 5   : Form Pendaftaran Sidang Tugas Akhir (diisi kemudian diserahkan ke Akademik) 

f. Form 6  : Form Lembar Penyerahan Tugas Akhir yang akan disidangkan (diisi dan ditanda 

tangan kemudian diserahkan ke Akademik H-1 sebelum sidang) 

g. Form 7  : Form Persetujuan Cetak Tugas Akhir (syarat pendaftaran yudisium) 

h. Form 8 : Form Lembar Pengesahan Komisi Sidang (diisi dan ditanda tangani oleh komisi 

sidang) 

i. Form 9 : Form Lembar Pengesahan Tugas Akhir (diisi dan ditanda tangani setelah 

memperoleh persetujuan cetak tugas akhir dan pegesahan komisi sidang) 

j. Form 10  : Form Lembar Persetujuan Perbaikan Tugas Akhir 

k. Form 11  : Form Pendistribusian Tugas Akhir (syarat pendaftaran wisuda) 

l. Form 12 : Form Penunjukan dan Persetujuan Dosen Pembimbing 

 

Akademik akan meyediakan kelengkapan dokumen form tugas akhir yaitu sebagai berikut: 

a. Form 13  : Form Berita Acara Seminar Proposal Tugas Akhir  

b. Form 14  : Form Berita Acara Sidang Tugas Akhir  

c. Form 15   : Form Lembar Perbaikan Tugas Akhir  

d. Form 16 : Form Penilaian Seminar Tugas Akhir  

e. Form 17 : Form Daftar Hadir Seminar 

f. Form 18 : Form Penilaian Sidang Tugas Akhir  

g. Form 19 : Form Revisi Hasil Sidang Tugas Akhir  

h. Form 20 : Form Surat Keterangan Pengambilan Data Penelitian 
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BAB II 

PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS AKHIR 

 

2.1 Persyaratan Tugas Akhir 

Tugas akhir dapat diajukan oleh mahasiswa dengan syarat indeks prestasi kumulatif minimal 

2,50 dan telah lulus seluruh mata kuliah dengan total 139 SKS dengan melampirkan transkrip nilai 

sementara dari akademik. 

2.2 Prosedur Pelaksanaan Penyusunan Tugas Akhir 

Prosedur pelaksanaan penyusunan tugas akhir yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Mahasiswa mengajukan draft pengajuan judul Tugas Akhir (TA) kepada Ketua Laboratorium 

Tugas Akhir dengan melampirkan: 

a. Surat Pengajuan Judul Tugas Akhir yang ditandatangani oleh Mahasiswa/i yang 

bersangkutan. Adapun maksimal pengajuan judul Tugas Akhir adalah 3 (tiga) judul. 

b. Melampirkan minimal 2 (dua) artikel penelitian utama yang menjadi acuan utama 

dalam pengajuan judul Tugas Akhir dalam 3 (tiga) artikel penelitian pendukung. Hal 

ini berlaku untuk pengajuan 1 judul Tugas Akhir. 

c. Matriks penelitian terdahulu berdasarkan pada poin 2 (dua) (tabel) 

2. Ketua Laboratorium Tugas Akhir menerima pengajuan judul dari Mahasiswa/i lalu melakukan 

penyeleksian dan penyaringan terhadap judul pengajuan Tugas Akhir yang telah diajukan. 

3. Apabila judul penelitian Tugas Akhir diterima, maka Ketua Laboratorium Tugas Akhir akan 

mempersiapkan dokumen Surat Pengantar Persetujuan Judul Tugas Akhir kepada Akademik. 

Namun apabila judul ditolak, maka mahasiswa dapat mengajukan judul kembali. 

4. Setelah Akademik menerima pengantar, selanjutnya Akademik akan melakukan proses 

penjaringan dengan calon Dosen Pembimbing bagi Mahasiswa/i. 

5. Akademik memilih Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa/i dan mempersiapkan Surat 

Penunjukan Dosen Pembimbing Tugas Akhir. 
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6. Mahasiswa/i berkomunikasi terkait judul Tugas Akhir yang telah diterima dengan Calon 

Dosen Pembimbing Tugas Akhir dan turut serta membawa Surat Penunjukan Dosen 

Pembimbing Tugas Akhir. 

7. Setelah Calon Dosen Pembimbing menerima penunjukan sebagai Dosen Pembimbing Tugas 

Akhir Mahasiswa/i yang bersangkutan, Mahasiswa/i kemudian mengembalikan Surat 

Penunjukan Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah ditandatangani oleh Dosen 

Pembimbing kepada Akademik. 

8. Akademik mengeluarkan dokumen kelengkapan Tugas Akhir untuk Mahasiswa/i berupa:  

a. Nota Tugas Bimbingan Tugas Akhir yang berlaku selama 6 (enam) Bulan dengan 

syarat:  

i. Proses bimbingan Tugas Akhir berlaku selama 3 (Tiga) Bulan pertama dari 

tanggal dikeluarkannya Nota Tugas sampai dengan Seminar Proposal Tugas 

Akhir;  

ii. Proses bimbingan Tugas Akhir Pasca Seminar Proposal berlaku 3 (Tiga) Bulan 

selanjutnya dari tanggal dikeluarkannya Nota Tugas Bimbingan Tugas Akhir 

sampai dengan Ujian Akhir Tugas Akhir;  

iii. Apabila syarat yang tertera pada poin 1 & 2 tidak berjalan sebagaimana 

mestinya, maka Nota Tugas Bimbingan Tugas Akhir tidak berlaku lagi dan 

Mahasiswa/I wajib melakukan pengajuan judul Tugas Akhir yang baru. 

b. Buku History Jadwal Bimbingan dan Panduan Penulisan Tugas Akhir. 

9. Laboratorium Tugas Akhir melakukan: 

a. Penyimpanan data terkait penelitian yang telah dilakukan; 

b. Riwayat pengajuan dan penerimaan judul penelitian pada database Laboratorium 

Tugas Akhir. 

Agar memudahkan mahasiswa dalam pengajuan judul tgas akhir, maka berikut dapat dilihat 

pada Gambar 2.1 dibawah ini : 
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Gambar 2.1 Alur Pengajuan Tugas Akhir Diploma Empat 
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Ketentuan program studi diploma empat dalam menetapkan dosen pembimbing tugas akhir 

adalah sebagai berikut: 

1. Syarat menjadi dosen pembimbing adalah: 

a) Dosen tetap Politeknik Kutaraja. 

b) Memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli dan atau memiliki pengalaman 

mengajar di program studi (dalam bidang keahlian yang relevan) minimal 2 (dua) 

tahun. 

2. Masing-masing dosen hanya dapat membimbing sebanyak 7 (tujuh) mahasiswa sebagai 

dosen pembimbing. 

3. Tugas dan tanggungjawab dosen pembimbing tugas akhir : 

a) Dosen pembimbing bertugas dan bertanggungjawab untuk membimbing mahasiswa 

dalam pelaksanaan tugas akhir mulai diterbitkannya surat tugas dari bagian akademik 

sampai dengan selesainya pelaksanaan sidang tugas akhir untuk setiap mahasiswa.  

b) Dosen pembimbing bertanggung jawab membimbing mahasiswa dalam tugas akhir 

yang diajukan oleh mahasiswa sesuai dengan Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir 

Tahun 2023.  

4. Pada saat proses pembimbingan terjadi pergantian judul tugas akhir maka mahasiswa 

diwajibkan untuk melapor kepada ketua Laboratorium Tugas Akhir kembali untuk membuat 

dan mengajuan kembali judul baru. 

5. Mahasiswa melakukan proses pembimbingan tugas akhir kepada dosen pembimbing sesuai 

dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dosen pembimbing memberikan jadwal dan waktu 

untuk proses bimbingan. Kegiatan pembimbingan tugas akhir untuk mahasiswa diizinkan 

dilakukan didalam atau diluar kampus Politeknik Kutaraja. Kegiatan pembimbingan harus 

dibuktikan dengan ketersediaan lembar konsultasi dalam setiap proses pembimbingan. 

6. Mahasiswa yang telah mendapat persetujuan seminar proposal oleh dosen pembimbing 

maka mahasiswa tersebut dapat mendaftar seminar proposal ke bagian akademik dengan 

melengkapi dokumen pendaftaran seminar tugas akhir sebagai berikut: 

a) Mengisi formulir pendaftaran seminar proposal. 
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b) Menyerahkan fotocopi bukti lunas uang tunggal kuliah (UKT) semester berjalan. 

c) Menyerahkan bukti asli penyerahan laporan kuliah kerja praktek (LKKP) 

d) Seluruh persyaratan dimasukkan ke dalam map warna merah (diploma empat) dan 

map warna biru (diploma tiga). 

7. Bagi mahasiswa yang memerlukan surat keterangan pengambilan data penelitian tugas 

akhir, dapat melalui bagian akademik untuk dibuatkan surat keterangan pengambilan data 

kepada perusahaan/instansi. Selanjutnya mahasiswa akan mengantarkan surat kepada 

perusahaan dengan melampirkan proposal tugas akhir yang telah disetujui dosen 

pembimbing, apabila diperlukan. 

8. Bagian akademik menerima balasan dari perusahaan/instansi yang menyatakan apakah 

mahasiswa yang bersangkutan dapat atau tidak dapat melaksanakan pengambilan data 

untuk kepentingan tugas akhir. 

9. Bagian akademik membuat surat keterangan pengambilan data ulang ke 

perusahaan/instansi lain atas usulan dari mahasiswa, apabila perusahaan/instansi yang awal 

menolak untuk memberikan data. Proses administrasi hanya dapat dilakukan jika sudah 

dilengkapi surat keterangan balasan dari perusahaan/instansi yang menyatakan penolakan 

tersebut. 

10. Mahasiswa melanjutkan proses pembimbingan tugas akhir kepada dosen pembimbing sesuai 

dengan jadwal yang telah ditetapkan. Mekanisme pelaksanaan bimbingan langsung 

dikomunikasikan pada dosen pembimbing mengikuti jadwal proses belajar mengajar di 

kampus. Pembimbingan hanya dapat dilakukan di dalam atau luar kampus Politeknik 

Kutaraja. 

11. Setiap kali bimbingan, mahasiswa diwajibkan mengisi lembar konsultasi tugas akhir dan 

ditandatangani oleh dosen pembimbing. Lembar konsultasi diserahkan kepada bagian 

akademik sebagai syarat kelengkapan administrasi untuk sidang tugas akhir. 

12. Mahasiswa yang telah mendapat persetujuan sidang oleh dosen pembimbing maka 

mahasiswa tersebut dapat mendaftar ujian sidang ke bagian akademik dengan melengkapi 

dokumen pendaftaran sidang tugas akhir sebagai berikut: 

a) Mengisi formulir pendaftaran sidang. 

b) Menyerahkan fotocopi pelunasan biaya sidang dan wisuda. 



10 

 

c) Menyerahkan pas poto hitam putih terbaru (memakai jas almamater) dengan 

ukuran 3x4 = 4 lembar dan 4x6 = 4 lembar 

d) Menyerahkan fotocopi Ijazah SMA sebanyak 1 (satu) lembar 

e) Menyerahkan fotocopi Kartu Keluarga 

f) Menyerahkan transkrip nilai terakhir 

g) Seluruh persyaratan dimasukkan ke dalam map warna merah (diploma empat). 

13. Bagian akademik membuat surat tugas, yang ditujukan kepada dosen pengujii 1(satu) dan 

dosen penguji 2 (dua) sidang tugas akhir. 

14. Syarat dan tugas dosen penguji 1 (satu): 

a) Syarat Dosen Penguji 1 (satu) adalah:  

1. Dosen Tetap Politeknik Kutaraja. 

2. Pengalaman mengajar dalam bidang keahlian sesuai dengan bidang yang diuji 

pada sidang tugas akhir. 

b) Tugas dosen penguji 1 (satu) adalah menguji mahasiswa tentang tugas akhirnya serta 

kompetensi inti di bidang keuangan dan/atau bidang yang mendukung dan relevan 

dengan tugas akhir  yang ditulis oleh mahasiswa tersebut. Dosen penguji 1(satu) juga 

bertugas untuk memutuskan hasil pelaksanaan sidang Ujian Tugas Akhir, apakah 

mahasiswa dinyatakan LULUS, TIDAK LULUS, pada Sidang Ujian Tugas Akhir tersebut. 

15. Syarat dan tugas dosen penguji 2 (dua): 

a) Syarat Dosen Penguji 2 (dua) adalah :  

1. Dosen Tetap Politeknik Kutaraja. 

2. Pengalaman dalam bidang keahlian yang relevan dengan tugas akhir yang akan 

diujikan. 

b) Tugas dosen penguji 2 (dua) adalah menguji mahasiswa tentang tugas akhir serta  

kompetensi yang mendukung yang relevan dengan tugas akhir yang ditulis oleh 

mahasiswa tersebut. 

c) Dosen penguji 2 (dua) bertugas menguji mahasiswa di bidang tata tulis laporan dan 

metodologi yang digunakan pada tugas akhir tersebut. Sehingga dengan 

memperhatikan tugas tersebut dosen penguji boleh berasal dari semua kompetensi 

ilmu, baik kompetensi ekonomi umum, akuntansi, keuangan, manajemen. 

16. Syarat dan tugas mahasiswa untuk mengikuti ujian sidang tugas akhir adalah :  

a) Telah mengikuti seminar proposal tugas akhir 

b) Telah menyerahkan tugas akhir disertai kelengkapannya kepada bagian akademik. 
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c) Tugas mahasiswa dalam pelaksanaan sidang tugas akhir adalah mempersiapkan 

kelengkapan dokumen untuk sidang tugas akhir. 

17. Sidang dilaksanakan kepada mahasiswa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Setelah 

selesai sidang tugas akhir, dosen penguji 1 (satu) dan dosen penguji 2 (dua) bersidang untuk 

menentukan status LULUS atau TIDAK LULUS mahasiswa dalam pelaksanaan sidang tugas 

akhir dengan mengisi form berita acara sidang tugas akhir. Mahasiswa yang gagal sidang 

tugas akhir akan dibuatkan jadwal sidang ulang yang ditentukan oleh akademik. 

18. Dosen penguji memberikan nilai sidang tugas akhir sebelum ujian sidang ditutup dengan 

mengisi form penilaian sidang tugas akhir. 

19. Dosen penguji 1(satu), dosen penguji 2 (dua), dan dosen pembimbing akan memberikan 

penilaian tugas akhir mahasiswa sesuai dengan proporsinya masing-masing. Dosen penguji 

1(satu) akan melakukan rekap nilai sidang tugas akhir.  

20. Dosen penguji memberikan masukan kepada mahasiswa pada saat sidang agar tugas akhir 

menjadi lebih baik. Jika ada perbaikan dari dosen penguji, maka mahasiswa memperbaiki 

tugas akhir dan meminta persetujuan dosen penguji dengan menggunakan formulir lembar 

perbaikan tugas akhir. 

21. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dan telah bebas perbaikan, dapat memperbanyak tugas 

akhir, dan mengisi formulir bukti pendistribusian. Menyerahkan tugas akhir kepada : 

a) Dosen pembimbing (hardcopy tugas akhir) 

b) Perpustakaan (hardcopy dan softcopy tugas akhir) 

c) Perusahaan (jika diperlukan) 

d) Mahasiswa yang bersangkutan 

22. Formulir pendistribusian tugas akhir yang asli harus diserahkan kepada bagian akademik dan 

dijadikan sebagai syarat pendaftaran wisuda. Mahasiswa yang tidak menyerahkan formulir 

pendistribusian tugas akhir tidak didaftarkan sebagai peserta wisuda.  
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BAB III 

PROSEDUR TUGAS AKHIR 

 

Prosedur tugas akhir merupakan tahapan yang harus diikuti oleh seorang mahasiswa Politeknik 

Kutaraja yang hendak menyelesaikan tugas akhir. Setiap mahasiswa diharuskan untuk mengikuti 

seminar proposal terlebih dahulu sebelum menyusun Bab IV, dan V tugas akhir.  

3.1 Pelaksanaan Seminar Proposal 

1. Mahasiswa  melakukan  penyusunan  proposal  yang  terdiri  dari  BAB  I sampai BAB III yang 

dibimbing oleh dosen pembimbing. 

2. Mahasiswa  yang  telah  disetujui  BAB  I  sampai  BAB  III  oleh dosen pembimbing dapat 

segera mendaftar untuk mengikuti seminar proposal. 

3. Pelaksanaan seminar proposal dihadiri oleh, dosen pembimbing, dan dosen penguji. 

4. Teknik pelaksanaan seminar proposal adalah mahasiswa menyampaikan presentasi dengan 

menggunakan power point slides dan diadakan tanya jawab dengan t i m  dosen. Hasil 

dari pelaksanaan seminar proposal tersebut berupa : 

a. Proposal seminar disetujui tanpa perbaikan 

b. Proposal seminar disetujui dengan perbaikan 

c. Proposal seminar tidak disetujui maka mahasiswa berdiskusi dengan Kaprodi dan Dosen 

Pembimbing 

5. Bagi  mahasiswa  yang  telah  disetujui  tanpa  perbaikan  atau  dengan perbaikan, 

selanjutnya melakukan penelitian dan menyusun BAB IV dan BAB V. 

 

3.2 Pelaksanaan Penelitian dan Penyusunan Tugas akhir 

1. Bagi mahasiswa yang meneliti di perusahaan/instansi dapat meminta surat pengantar 

penelitian kepada bagian administrasi akademik (BAA). 

2. Konsultasi  mahasiswa  kepada pembimbing  harus  dilakukan  secara teratur sesuai 

dengan perjanjian yang sekurang-kurangnya 6 (enam) kali konsultasi. 

3. Setiap hasil penelitian dan penulisan diajukan pada pertemuan antara pembimbing 

dengan mahasiswa yang dibimbing. 

4. Proses bimbingan ini terekam dalam lembar konsultasi bimbingan dan bagi dosen 

pembimbing dan mahasiswa wajib mengisi lembar konsultasi bimbingan dan ditanda 

tangani. 
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5. Pembimbing menjalankan tugas sebagai pembimbing dengan ketentuan: 

a. Memberikan arahan tentang rumusan akhir usul penelitian, sistematika dan materi 

tugas akhir. 

b. Menelaah     dan     memberikan     rekomendasi    tentang     prosedur 

pengumpulan data, analisis data serta format laporan tugas akhir yang sesuai 

dengan buku pedoman tugas akhir. 

c. Memberikan persetujuan terhadap naskah tugas akhir yang akan diuji pada seminar 

dan sidang tugas akhir 

d. Memberikan   laporan   minimal  dua  minggu   sekali   kepada   Ketua Program 

Studi menyangkut kemajuan mahasiswa yang dibimbing. 

6. Dosen pembimbing dan mahasiswa wajib menjaga etika selama proses pembimbingan   

dan   mentaati   aturan   yang   telah   ditetapkan   oleh Politeknik Kutaraja. 

7. Dosen pembimbing dan mahasiswa agar menghindari terjadinya plagiat dalam menyusun 

tugas akhir. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh 

atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk satu karya ilmiah dengan mengutip 

sebagian atau seluruh karya  dan atau  karya  ilmiah  pihak  lain  yang  diakui  sebagai  

karyanya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. 

8. Bagi  mahasiswa  yang  terbukti  melakukan  plagiat  maka  akan  dicabut gelarnya. 

 

3.3 Pelaksanaan Sidang Tugas akhir 

1. Setelah proses penyusunan BAB I sampai BAB V selesai sesuai dengan format yang telah 

ditentukan dan telah mendapat persetujuan oleh dosen pembimbing untuk mengikuti ujian 

sidang.  

2. Mahasiswa mendaftarkan diri untuk pelaksanaan ujian sidang tugas akhir di bagian 

akademik. 

3. Mahasiswa melengkapi berkas pendaftaran sidang.  

4. Bagian akademik akan melakukan verifikasi berkas persyaratan mahasiswa, jika telah  

memenuhi  persyaratan  selanjutnya bagian akademik menentukan  jadwal sidang 

mahasiswa. 

5. Bagian akademik menetapkan   jadwal   acara   sidang   dan   mahasiswa   yang 

bersangkutan wajib hadir 30 menit sebelum sidang dimulai.  

a. Bila mahasiswa tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan, maka acara 

sidang  dinyatakan  batal. 
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b.  Mahasiswa  tersebut  harus mendaftar ulang sesuai dengan atura n yang 

berlaku.  

6. Pelaksanaan  acara  sidang  dihadiri  oleh  dua  dosen  penguji,  dosen pembimbing, 

mahasiswa yang diuji dan tertutup untuk dihadiri pihak lain. 

7. Teknik pelaksanaan sidang adalah mahasiswa menyampaikan presentasi dengan 

menggunakan  power  point  slides  dan  diadakan  tanya  jawab  dengan dosen penguji dan 

pembimbing. Hasil dari pelaksanaan sidang tersebut berupa : 

a. Pernyataan Lulus dan tanpa perbaikan tugas akhir.  

b. Pernyataan Lulus dengan perbaikan tugas akhir. 

c. Pernyataan Tidak lulus dan harus dilakukan sidang ulang 

8. Tugas akhir di distribusikan selambat lambatnya 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan sidang 

dalam bentuk hardcopy dan softcopy. 

9. Ijazah tidak diberikan apabila tugas akhir tidak di distribusikan 

10. Pendaftaran wisuda baru dapat dilakukan apabila tugas akhir telah di distribusikan. 
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BAB IV 

 PENELITIAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF 

 

4.1. Penelitian Kualitatif 

Menurut Williams (2008) penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian lainnya dalam 

beberapa hal. Dalam hubungan ini, Williams menyebutkan dalam tiga hal pokok yaitu (1) 

pandangan-pandangan dasar (axioms) tentang sifat realitas, hubungan peneliti dengan yang diteliti, 

posibilitas penarikan generalisasi, posibilitas dalam membangun jalinan hubungan kausal, serta 

peranan nilai dalam penelitian. (2) karakteristik pendekatan penelitian kualitatif itu sendiri, dan (3) 

proses yang diikuti untuk melaksanakan penelitian kualitatif. 

Sehubungan dengan pandangan-pandangan dasar (axioms) itu, perbedaan antara 

penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lainnya (pendekatan kuantitatif), gambaran 

ringkasnya seperti terlihat dalam matriks berikut ini.  

 

Tabel 4.1 Perbedaan Pandangan-pandangan Dasar Antara Penelitian Kualitatif Dengan 

Pendekatan Penelitian Kuantitatif-Positivistik. 

Beberapa Pandangan (Axiom) 
mengenai 

Pandangan Penelitian 
Kualitatif 

Pandangan Penelitian 
Kuantitatif 

Sifat Realitas Realitas itu bersifat ganda, 
hasil konstruksi dalam 
pengertian, dan holistic 

Realitas itu tunggal, konkret 
teramati, dan dapat 
dipragmentasikan 

Hubungan peneliti dengan 
yang diteliti  

Interaktif, tak dapat tak dapat 
dipisahkan 

Independen, suatu dualisme 

Posibilitas generalisasi Hanya mungkin dalam ikatan 
konteks dan waktu 
(idiographicstatements) 

Bebas dari ikatan konteks dan 
waktu (nomothetic 
statements) 

Posibilitas membangun jalinan 
hubungan kausal 

Mustahil memisahkan sebab-
sebab dengan akibat-
akibatnya sebab pada semua 
keadaan secara simultan 

Ada sebab-sebab riil yang 
secara temporal atau secara 
simultan senantiasa 
mendahului dan melahirkan 
akibatakibat 

Peranan nilai Tidak bebas nilai Bebas nilai 

 

Sedangkan mengenai karakteristik penelitian kualitatif itu sendiri, Williams (2008) 

menyebutkan ada 13 buah yang tergolong utama, yaitu sebagai berikut:  

1. Pengumpulan data dilakukan dalam latar yang wajar/alamiah (natural settings). Penelitian 

kualitatif lebih tertarik menelaah fenomena-fenomena sosial dan budaya dalam suasana 

yang berlangsung secara wajar/alamiah, bukan dalam kondisi yang terkendali atau 
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laboratoris sifatnya. 

2. Peneliti merupakan instrumen utama dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data. 

Alat-alat yang lain seperti angket, tes, film, pita rekaman, dan sebagainya hanyalah sebagai 

alat Bantu (bila memang diperlukan); bukan pengganti peneliti itu sendiri 18 sebagai 

pengkonstruksi realitas atas dasar pengalamannya di medan penelitian. 

3. Kebanyakan peneliti kualitatif sangat kaya dan sarat dengan deskripsi. Peneliti yang 

terdorong untuk memahami fenomena secara menyeluruh tentunya harus memahami 

segenap konteks dan melakukan analisis yang holistik, yang tentu saja perlu dideskripsikan. 

Laporan penelitian kualitatif biasanya juga berisi sintesis dan abstraksi kesimpulan-

kesimpulan. 

4. Meskipun penelitian kualitatif sering memperhatikan hasil dan akibat dari berbagai variabel 

yang saling membentuk secara simultan, namun lebih lazim menelaah proses-proses yang 

terjadi, termasuk di dalamnya bagaimana berbagai variabel itu saling membentuk dan 

bagaimana orang-orangnya saling berinteraksi dalam latar alamiah yang menjadi medan 

penelitian.  

5. Kebanyakan penelitian kualitatif menggunakan analisis induktif, terutama pada tahap-tahap 

awalnya. Dengan demikian, akan terbuka kemungkinan munculnya masalah dan fokus 

penelitian pada hal-hal yang memang mendesak dan bernilai. Jadi, peneliti tidak berpegang 

pada masalah yang telah dibatasi sebelumnya (pre-defined issues). Walau demikian, 

analisis deduktif juga digunakan, khususnya pada fase-fase belakangan (seperti penggunaan 

analisis kasus negatif atau negative case analysis)  

6. Makna dibalik tingkah laku manusia merupakan hal esensial bagi penelitian kualitatif. 

Peneliti tidak hanya tertarik pada apa yang dikatakan atau dilakukan manusia yang satu 

terhadap manusia lainnya, tetapi juga pada maknanya dalam sudut pandangan mereka 

masing-masing. 

7. Penelitian kualitatif menuntut sebanyak mungkin kepada penelitiannya untuk melakukan 

sendiri kegiatan penelitian di lapangan (sebagai tangan pertama yang mengalami langsung 

di lapangan). Ini tidak hanya akan membantu peneliti dalam memahami konteks dan 

berbagai perspektif dari orang yang sedang diteliti, tetapi juga supaya mereka yang diteliti 

menjadilebih terbiasa dengan kehadiran peneliti ditengah-tengah mereka sehingga “efek 

pengamat” (the observer effect) menjadi seminimal mungkin adanya. 

8.  Dalam penelitian kualitatif terdapat kegiatan triangulasi yang dilakukan secara ekstensif, 

baik triangulasi metode (menggunakan lintas metode dalam pengumpulan data) maupun 
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triangulasi sumber data (memakai beragam sumber data yang relevan) dan triangulasi 

pengumpul data (beberapa peneliti yang mengumpulkan data secara terpisah). Ini sebagai 

upaya verifikasi atas data yang ditemukan. 

9. Orang yang distudi diperhitungkan sebagai partisipan, konsultan. Atau kolega peneliti 

dalam menangani kegiatan penelitian. Jarang, orang yang distudi tersebut dianggap sebagai 

“subjek” apalagi “objek” penelitian.  

10. Perspektif emic/partisipan sangat diutamakan dan dihargai tinggi dalam penelitian 

kualitatif. Minat peneliti banyak tercurah pada bagaimana persepsi dan makna-makna 

menurut sudut pandangan pastisipan yang sedang diteliti sehingga bisa menemukan apa 

yang disebut dengan fakta fenomenologis. 

11. Pada penelitian kualitatif, hasil atau temuan penelitian jarang dianggap sebagai “temuan 

final” sepanjang belum ditemukan bukti-bukti kuat yang tak tersanggah melalui bukti-bukti 

penyanggah (contrary evidence). Bila belum sampai ketingkat itu, penelitian kualitatif 

biasanya sekedar mengajukan hipotesis yang belum secara final terbuktikan.  

12. Pengambilan sampel biasanya dilakukan secara purposif rasional (logical, purposive 

sampling). Di sini, penelitian harus dapat menjelaskan kenapa orang-orang tertentu yang 

dijadikan sampel, serta mengapa latar-latar tertentu yang diobservasi. Tentu saja, tak 

semua keadaan dapat tercakup dalam suatu kegiatan penelitian. Rancangan sample 

probabilitas atau rancangan sampel 21 statistik biasanya tidak digunakan dalam penelitian 

kualitatif meskipun tidak berarti menolaknya.  

13. Baik data kuantitatif maupun data kualitatif dalam penelitian kualitatif sama-sama 

digunakan. Penelitian kualitatif tidaklah menolak data yang menunjuk pada “seberapa 

banyak” dari sesuatu.  

Sedangkan, proses penelitian kualitatif lazimnya menggunakan proses yang berbentuk 

siklus, bukan linear sebagaimana halnya pendekatan penelitian yang bersifat deduktif-hipotesis, 

positivistic, empirik-behavioristik, nomotetik, atomistik, dan universalitik. Dalam penelitian 

kualitatif, siklus penelitian dimulai dengan memilih projek penelitian. Kemudian diteruskan dengan 

mengajukan pertanyaanpertanyaan yang berkaitan dengan projek penelitian, seterusnya 

mengumpulkan data yang menyangkut pertanyaan-pertanyaan dimaksud tadi, menyusun catatan 

data yang telah dikumpulkan, dan menganalisisnya. Proses ini berlangsung berulang beberapa kali, 

bergantung pada lingkup dan kedalaman yang diperlukan dari pertanyaan-pertanyaan penelitian itu 

sendiri. 
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4.2 Penelitian Kuantitatif 

Menurut Lincoln dan Guba, rancangan penelitian kuantitatif lazimnya menuntut kejelasan 

tentang tujuh hal berikut:  

1. Pernyataan masalah beserta mengapa masalah tersebut penting diteliti dan apa tujuan 

yang dingin dicapai dengan meniliti masalah tersebut.  

2. Pernyataan landasan/tinjauan teori yang akan digunakan untuk menuntun operasionalisasi 

suatu penelitian. 

3. Pernyataan tentang prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian, termasuk di 

dalamnya prosedur pengambilan sampel, instrumentasi, dan analisis data. 

4. Penggambaran tentang jadwal waktu pelaksanaan penelitian, termasuk bagi masing-masing 

tahap yang perlu dilalui. 

5. Penggambaran tentang petugas-petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian, 

termasuk siapa dan akan melakukan pekerjaan yang mana.  

6. Penggambaran tentang besar anggaran yang diperlukan, termasuk rincian alokasi 

penggunaan yang direncanakan. 

7. Hasil akhir yang diharapkan dari suatu penelitian. Pada penelitian kuantitatif ketujuh hal 

tadi lazimnya bias, dan malah seharusnya dapat dipastikan dari awal, yaitu ketika 

merancang suatu penelitian.  

Lazimnya, diharapkan hal itu tertuang secara eksplisit dan spesifik di dalam setiap 

usulan/rancangan penelitian kuantitatif. Ini wajar dan bisa dimengerti karena penelitian kuantitatif 

bersifat deduktif-verifikatif, etika priori, dan berlangsung linear. Lain sekali halnya dengan 

penelitian kualitatif yang induktifkonseptual, emic post priori, dan prosesnya berbentuk siklus. 

Karenanya, ketujuh elemen yang disebutkan tadi (yang biasanya diharapkan terbatasi sebelumnya 

secara jelas dan pasti dalam rancangan penelitian kuantitatif) umumnya sukar (dan bahkan tidak 

mungkin) dibatasi sebelumnya pada usulan/rancangan penelitian kualitatif. Sebab, rancangan 

penelitian kualitatif menuntut pengembangan sewaktu penelitian itu sendiri tengah berlangsung. Ia 

terbuka untuk berubah, dan karena itu harus luwes mengikuti tuntutan perkembangan masalah 

dilapangan. 
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BAB V 

 SISTEMATIKA TUGAS AKHIR 

 

5.1 Kerangka Umum 

Secara umum kerangka penyusunan tugas akhir adalah sebagai berikut: 

1. BAGIAN AWAL  

Sampul (cover) Lembar Judul 

Lembar Pengesahan 

Lembar Pengesahan Komisi Sidang 

Lembar Pernyataan  

Kata Pengantar 

Abstrak 

Daftar Isi 

Daftar Tabel (bila ada)  

Daftar Gambar(bila ada)  

Daftar Lampiran (bila ada)  

2. BAGIAN UTAMA 

Bab I. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Perumusan Masalah 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.4. Manfaat Penelitian 

Bab II. Landasan Teori 

2.1 Kajian Pustaka 

2.2 Penelitian Terdahulu 

2.3 Kerangka Pemikiran 

2.4 Hipotesis 

Bab III. Metode Penelitian 

3.1 Rancangan Penelitian 

3.2 Teknik Pengumpulan Data  

3.3 Teknik Analisis Data 

3.4 Teknik Pengujian Instrumen  

 



20 

 

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.1  Hasil Penelitian 

4.2 Pembahasan 

Bab V. Kesimpulan  dan Saran  

5.1  Kesimpulan 

5.2  Saran 

3. BAGIAN AKHIR  

  Daftar Pustaka, Biodata Penulis, dan Lampiran-Lampiran 

 

5.2  Template Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif 

Penelitian terbagi 2 (dua) yaitu dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. 

Mahasiswa dapat menggunakan template penelitian sesuai dengan pendekatan yang digunakan 

dalam penulisan tugas akhir.  

Berikut template pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif : 

1. Template Format  Penulisan  Tugas Akhir dengan Pendekatan Kualitatif 

 

TEMPLATE FORMAT PENULISAN TUGAS AKHIR 

SARJANA TERAPAN/DIPLOMA IV (D-IV) 

PENDEKATAN KUALITATIF 
 

JUDUL 

LEMBAR PENGESAHAN 

LEMBAR PENGESAHAN KOMISI SIDANG 

LEMBAR PERNYATAAN 

KATA PENGANTAR 

ABSTRAK 

ABSTRACT 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR LAMPIRAN 

Keterangan: 

- Font Hitam: Dilengkapi pada daftar isi dan kelengkapannya untuk Proposal Tugas Akhir 

- Font Hitam & Biru: Dilengkapi pada daftar isi dan kelengkapannya untuk Tugas Akhir 
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Penjelasan : 

Bagian awal dari tugas akhir ini terdiri dari sampul Judul, lembar pengesahan, lembar 

pengesahan komisi sidang, lembar pernyataan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel (bila 

ada), daftar gambar (bila ada), daftar pustaka, daftar lampiran (bila ada), dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Sampul Judul 

Sampul tugas akhir dari karton berwarna merah bagi diploma empat. Sampul memuat 

judul tugas akhir, nama lengkap penulis, nomor induk mahasiswa, logo Politeknik Kutaraja, 

program studi, nama Politeknik Kutaraja, dan tahun penulisan tugas akhir. Pada halaman ini 

dituliskan pula maksud dari penulisan tugas akhir yakni “Diajukan Sebagai Salah Satu 

Syarat Untuk Menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Terapan”. Contoh terlampir 

(Lampiran 1). Lembar judul memuat judul tugas akhir dan seterusnya sebagaimana halnya 

halaman sampul. Contoh Terlampir (Lampiran 2). 

2. Lembar Pengesahan Tugas Akhir 

Halaman ini berisi judul tugas akhir, nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa, program 

studi, serta pihak yang menyetujui seperti: dosen pembimbing, ketua program studi,  wakil  

direktur akademik, dan direktur  lengkap  dengan  gelarnya  yang  dibubuhi  dengan  tanda 

tangan. (Form 10: Lembar Pengesahan Tugas Akhir). 

3 .  Lembar Pengesahan Komisi Sidang 

Halaman ini berisi judul tugas akhir, nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa, program 

studi, serta pihak yang menyetujui seperti: dosen pembimbing, dosen penguji 1 (satu), dan 

dosen penguji 2 (dua)  lengkap  dengan  gelarnya  yang  dibubuhi  dengan  tanda tangan. 

(Form 9: Lembar Pengesahan Komisi Sidang). 

4. Lembar Pernyataan 

Halaman ini berisikan tentang pernyataan mahasiswa bahwa tugas akhir yang dibuat 

adalah buatan sendiri tanpa ada unsur plagiat dan bersedia menerima sanksi jika terbukti 

plagiat. Contoh terlampir (Lampiran 3).  

5.  Kata Pengantar 

Kata pengantar berisi uraian yang mengantarkan penulis kepada permasalahan  yang  

dikajinya.  Dalam  kata  pengantar  ini  penulis  dapat mencantumkan ucapan terima 

kasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa atau membantu penyelesaian tugas 

akhirnya. Bagian kata pengantar diketik dengan satu spasi dan panjang kata pengantar 
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tidak lebih dari satu halaman. Penulisan   ucapan   terima   kasih   diurut   mulai   dari   

orang-orang   yang memberikan kontribusi dalam penyelesaian tugas akhir di Politeknik 

Kutaraja kemudian dilanjutkan dengan Lembaga / Perusahaan yang disusun berdasarkan 

hirarki Jabatan. Contoh terlampir (Lampiran 4) 

6. Abstrak 

Abstrak merupakan ringkasan dari Bab I sampai dengan Bab V, ditulis dalam Bahasa 

Indonesia dan tidak berparagraf.  Abstrak terdiri dari dua bagian yaitu bagian identitas 

yang berisi  nama  penulis,  judul  tugas  akhir,  tahun  penulisan  serta  bagian  isi abstrak. 

Bagian identitas abstrak diketik hanya dengan satu spasi dan dicetak tebal, nama penulis 

diketik dengan huruf besar sedangkan judul hanya huruf awal dari setiap kata yang 

diketik dengan huruf besar kecuali kata sambung. Bagian isi abstrak diketik dengan satu 

spasi dan panjang abstrak tidak lebih 250 kata dan pada baris akhir dituliskan kata kunci 

dari tugas akhir (3 s.d. 5 kata). Kata kunci mengandung konsep pokok  yang dibahas  

dalam  tugas akhir, yang berkaitan dengan bidang ilmu dalam penelitian, yang ada 

hubungannya dengan variabel dalam penelitian. Contoh terlampir (Lampiran 5) 

7. Daftar Isi 

Daftar isi ditulis secara rinci memuat sistematika tugas akhir dengan menyertakan halaman 

pada sudut kanan. Jarak antar bab adalah dua spasi sedangkan antar sub bab berjarak satu 

spasi. Judul bab ditulis dengan huruf besar dan sub bab hanya huruf awal katanya saja 

yang ditulis dengan huruf besar. Nomor-nomor untuk halaman awal sebelum BAB I 

digunakan angka Romawi kecil (misalnya i, ii, iii, dst), sedangkan dari halaman pertama BAB 

I sampai dengan  halaman  terakhir  dari  tugas akhir  digunakan angka  arab (1,2,3, dst). 

Contoh terlampir. (Lampiran 6) 

8. Daftar Tabel 

Pada dasarnya fungsi daftar tabel ini sama dengan daftar isi, yakni menyajikan tabel secara 

berurutan mulai dari tabel pertama sampai dengan tabel  terakhir  yang  ada  dalam  

Tugas Akhir.  Secara  berurutan  daftar  tabel  ini menyatakan nomor urut tabel yang 

masing-masing menyatakan nomor urut tabel dan nomor urut bab di dalam Tugas Akhir. 

Contoh terlampir (Lampiran 7) 

9. Daftar Gambar 

Daftar  gambar berfungsi untuk menyajikan gambar masing-masing secara berurutan. 

menuliskan nomor urut gambar dengan menggunakan 2 Judul gambar ditulis dengan huruf 

besar untuk setiap huruf awal dari setiap kata, seperti halnya penulisan judul tabel. 
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Setiap judul gambar disertai nomor urut halaman tempat gambar terletak. Contoh 

terlampir (Lampiran 8) 

10. Daftar Lampiran 

Daftar Lampiran ini mempunyai fungsi yang sama dengan daftar-daftar lain, yakni  

menyajikan  lampiran  secara  berurutan.  Dalam  daftar  lampiran, disajikan nomor urut 

lampiran, nama lampiran sesuai dengan urutan lampiran.Contoh terlampir (Lampiran 9) 

 

BAB   I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.5 Batasan Penelitian 

 

Penjelasan : 

Bagian isi dari tugas akhir ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, 

dan manfaat masalah, dijelaskan sebagai berikut :  

Bab I. Pendahuluan, pada bab ini menguraikan tentang hal sebagai berikut : 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Latar belakang merupakan uraian kata-kata yang dirangkum menjadi kalimat, yang terdiri 

dari 3 pokok bahasan, yang mencakup: 

Pokok bahasan 1  :  Pemaparan   langsung   terhadap   pokok  atau   topik   yang bersifat umum, 

yang memiliki keterkaitan langsung dengan masalah atau kondisi yang akan 

diteliti, dan merupakan hasil pemikiran sendiri, bukan kutipan. 

Pokok bahasan 2  :  Berisi uraian  atau  paparan  yang  sudah  pernah  dilakukan oleh peneliti  

sebelumnya, yang dikutip dari jurnal. Tugas akhir, dan pencantuman 

penulisannya menyebutkan hasil penelitian serta nama penelitinya. 

Pokok bahasan 3 : Berisi penjelasan mengenai topik yang diteliti, berbeda dari   peneliti  
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sebelumnya,  dan  menguraikan  topik  yang  akan diteliti serta 

pernyataan pemilihan judul. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah adalah bentuk pertanyaan ataupun pernyataan yang jelas dan tegas 

sehingga mudah diketahui ruang lingkup masalah dan arah kegiatan yang akan dilakukan agar 

usulan penelitian dipandang menarik, penting dan perlu diteliti (biasanya lebih mudah 

merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan). 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Menyajikan hasil yang ingin dicapai setelah penelitian selesai dilakukan. Oleh sebab itu, tujuan 

penelitian harus konsisten dengan perumusan masalah yang dinyatakan dalam bentuk kata kerja. 

1.4 Manfaat Penelitian  

 Dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan saran, menjelaskan  manfaat  penelitian  

untuk  peneliti,  perusahaan/ lembaga tempat penelitian dilaksanakan dan bagi Politeknik Kutaraja. 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis berisikan manfaat dari sisi akademik terhadap pengembangan literatur 

ilmu pengetahuan dari kajian yang dilakukan.dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi 

teoritis.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis berisikan hasil penelitian yang diarahkan untuk merumuskan kebijakan.  

 

1.5 Batasan Penelitian 

 Batasan penelitian merupakan batas-batas sebuah topik penelitian yang sedang dikaji dan 

diteliti. Cara memilih batasan masalah yang baik adalah mengambil masalah yang benar-benar 

penting untuk penelitian dan memberikan koridor yang jelas untuk penelitian yang dibahasnya nanti. 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Pustaka  

2.1.X Penelitian Terdahulu (Sesuaikan dengan urutan setelah seluruh kajian pustaka telah terpenuhi) 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. 
Peneliti dan 

Tahun 
Objek Penelitian Metode Analisis Hasil Penelitian 

     

     

Sumber: Data diolah (2022) 

 

Penjelasan : 

Bagian bab II dari tugas akhir ini terdiri dari kajian pustaka dan peneltian terdahulu, 

dijelaskan bahwa kajian pustaka membahas  teori,  temuan,  bahan  penelitian   lain  yang 

diperoleh dari berbagai referensi, yang dijadikan kajian untuk melakukan penelitian yang diusulkan. 

Kajian pustaka diarahkan untuk menyusun kerangka pendekatan atau konsep yang akan diterapkan 

dalam penelitian dengan rincian sebagai berikut : 

1) Buku yang digunakan sebagai sumber maksimal 5 tahun terakhir.  

2) Kutipan dapat diambil dari internet 

3) Kajian pustaka juga disarankan berasal dari jurnal ilmiah, majalah ilmiah,teks dan lain-

lain. 

4) Kutipan kajian pustaka yang bersifat definisi berasal dari sumber. 

  

Bab II. Kajian Pustaka, pada bab ini menguraikan tentang hal sebagai berikut : 

2.1 Kajian Pustaka 

Memuat uraian sistematis tentang informasi hasil penelitian yang disajikan dalam pustaka 

dan menghubungkannya dengan masalah penelitian yang sedang diteliti. Fakta-fakta yang 

dikemukakan sejauh mungkin diacu dari sumber aslinya, dengan mengikuti cara sitasi nama-tahun 

dalam kurung biasa. Sitasi tidak dari sumber asli hanya boleh dilakukan dalam keadaan terpaksa 

(sumber aslinya sangat sulit ditemukan). 

2.1.X Peneltian Terdahulu 

Menjelaskan keterkaitan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian lain 

dengan topik yang sama. Hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah-masalah yang 

diteliti untuk memperkaya/memperkuat dukungan terhadap pengembangan kerangka pikir. Dengan 

demikian, akan dihasilkan kerangka pikir yang lebih rasional, sistematis, dan logis. 



26 

 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

  

3.1 Rancangan Penelitian 

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

3.3 Metode Analisis Data 

 

Penjelasan :  

 Pada bagian ini dijelaskan meliputi jenis penelitian, populasi dan sampel, metode 

pengumpulan data, definisi operasional, hipotesis, serta metode  pengumpulan  data (populasi  dan  

sampel,  definisi  operasional,  hipotesis, dan teknik analisis data). 

Pada bab III menguraikan tentang hal sebagai berikut : 

3.1 Rancangan Penelitian 

1) Menyebutkan dan memilih salah satu dari jenis metode penelitian yang digunakan, di 

antaranya yaitu: 

a) Metode penelitian kualitatif 

b) Metode penelitian kuantitatif 

c) Metode penelitian deskriptif 

d) Metode penelitian gabungan 

2) Menyebutkan dan memilih salah satu dari jenis sumber data penelitian yang digunakan, di 

antaranya yaitu: 

a) Data primer  

 b) Data sekunder 

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

 Ada dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Sumber data dapat dibedakan menjadi 

sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil observasi di lapangan. 

Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek 

penelitian atau dari sumber lain yang dipublikasikan dari lembaga resmi. 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Menjelaskan tentang bagaimana cara pengambilan data pada penelitian ini, yaitu: 
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1) Penelitian lapangan (field research), mengumpulkan data-data mengenai objek penelitian 

di lapangan atau di lokasi objek penelitian berkedudukan. Penelitian lapangan dapat 

berupa :  

a) Pengamatan fisik, observasi, wawancara (dilengkapi dengan lembar observasi dan 

atau kuisioner). 

b) Pengukuran variabel-variabel untuk mendapatkan data-data teknis.  

2) Penelitian kepustakaan (library research), mengumpulkan data-data melalui berbagai 

referensi yang relevan tanpa berhubungan secara langsung dengan tempat atau objek 

penelitian sebenarnya. 

3.3 Metode Analisis Data 

 Mencakup uraian tentang model dan cara menganalisis data yang mana di sini dilakukan 

secara kualitatif. Metode analisis data dapat berupa explanatory, statistik deskriptif, korelasi, 

kausalitas, kointegrasi, regresi (regresi linear sederhana dan regresi linear berganda), SEM (Structural 

Equation Model), dan metode lainnya yang relevan. 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Objek Penelitian 

4.1.2 Analisis Hasil Penelitian 

4.2 Pembahasan 

Penjelasan: 

Pada   bagian   ini   dijelaskan   secara   rinci   hasil   penelitian   dan pembahasannya, 

diuraikan sebagai berikut : 

4.1 Hasil Penelitian 

 Merupakan pemaparan kondisi apa adanya dari objek penelitian. Berisi serangkaian data 

(dalam bentuk tabel, grafik atau bentuk uraian kualitatif) yang berhasil dikumpulkan. Data yang 

diperoleh berupa permasalahan apa saja yang terjadi dalam objek penelitian yang ditemukan 

dilapangan pada saat melakukan studi lapangan (Riset), serta mekanisme cara pembuatan karya 

nyata (bagi penelitian yang membuat karya nyata). Sebaiknya hasil penelitian juga dibandingkan 

dengan hasil penelitian terdahulu yang sejenis. 
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4.1.1 Gambaran Objek Penelitian 

 Pada bagian ini peneliti mendeskripsikan secara lengkap objek dan variabel penelitian. Isi 

bagian ini dapat dimulai dari sejarah/objek penelitian atau perkembangan variabel/indikator 

penelitian. 

4.1.2 Analisis Hasil Penelitian 

 Pada bagian ini peneliti memeriksa atau menyelidiki hasil dari penelitian berdasarkan data 

yang telah diperoleh untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. 

 

4.2 Pembahasan 

 Bagian ini berisi pembahasan (analisis atau troubleshooting) tentang hasil penelitian. Bagian 

pembahasan ini memperlihatkan bagaimana ketajaman dan keluasan wawasan penulis mengenai 

permasalahan yang dikajinya.  Bagian ini berisikan tentang pembahasan antara data lapangan atau 

perencanaan dengan kenyataan yang dilakukan /ada di lapangan untuk setiap permasalahan yang 

diajukan dalam bab pendahuluan. Pembahasan dapat berupa keganjilan, kekurangan, kesalahan, 

kelebihan atau keunggulannya. Pembahasan ini ditulis sesuai urutan pertanyaan penelitian dan 

pembatasan masalah. 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran 

Penjelasan: 
Menjelaskan tentang kesimpulan  dan saran, yaitu : 
 

5.1 Kesimpulan  

 Dalam bab ini disajikan penafsiran/pemaknaan penelitian secara terpadu terhadap semua 

hasil penelitian dan pembahasan yang telah diperoleh sebagai jawaban dari tujuan penelitian. 

Kesimpulan  berbeda dengan rangkuman,   karena   sudah   ada   unsur   penafsiran.   Bentuk   

penulisan Kesimpulan    dapat ditulis dalam bentuk esai atau dengan cara butir demi butir. 

5.2 Saran 

Saran atau rekomendasi dapat berupa kekurangan atau kelemahan yang terdapat pada 

hasil penelitian dan pembahasan yang dibuat berdasarkan mengenai keterangan yang telah 

disimpulkan oleh penulis, dan hal ini terkait dengan manfaat penelitian. 
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2. Template Format  Penulisan  Tugas Akhir dengan Pendekatan Kuantitatif 

 

TEMPLATE FORMAT PENULISAN TUGAS AKHIR 

SARJANA TERAPAN/DIPLOMA IV (D-IV) 

PENDEKATAN KUANTITATIF 
 

JUDUL 

LEMBAR PENGESAHAN 

LEMBAR PENGESAHAN KOMISI SIDANG 

LEMBAR PERNYATAAN 

KATA PENGANTAR 

ABSTRAK 

ABSTRACT 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Keterangan: 

- Font Hitam: Dilengkapi pada daftar isi dan kelengkapannya untuk Proposal Tugas Akhir 

- Font Hitam & Biru: Dilengkapi pada daftar isi dan kelengkapannya untuk Tugas Akhir 

 

Penjelasan : 

Bagian awal dari tugas akhir ini terdiri dari sampul Judul, lembar pengesahan, lembar 

pengesahan komisi sidang, lembar pernyataan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel (bila 

ada), daftar gambar (bila ada), daftar pustaka, daftar lampiran (bila ada), dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Sampul Judul 

Sampul tugas akhir dari karton berwarna merah bagi diploma empat. Sampul memuat 

judul tugas akhir, nama lengkap penulis, nomor induk mahasiswa, logo Politeknik Kutaraja, 

program studi, nama Politeknik Kutaraja, dan tahun penulisan tugas akhir. Pada halaman ini 

dituliskan pula maksud dari penulisan tugas akhir yakni “Diajukan Sebagai Salah Satu 

Syarat Untuk Menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Terapan”. Contoh terlampir 
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(Lampiran 1). Lembar judul memuat judul tugas akhir dan seterusnya sebagaimana halnya 

halaman sampul. Contoh Terlampir (Lampiran 2). 

2. Lembar Pengesahan Tugas Akhir 

Halaman ini berisi judul tugas akhir, nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa, program 

studi, serta pihak yang menyetujui seperti: dosen pembimbing, ketua program studi,  wakil  

direktur akademik, dan direktur  lengkap  dengan  gelarnya  yang  dibubuhi  dengan  tanda 

tangan. (Form 10: Lembar Pengesahan Tugas Akhir). 

3 .  Lembar Pengesahan Komisi Sidang 

Halaman ini berisi judul tugas akhir, nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa, program 

studi, serta pihak yang menyetujui seperti: dosen pembimbing, dosen penguji 1 (satu), dan 

dosen penguji 2 (dua)  lengkap  dengan  gelarnya  yang  dibubuhi  dengan  tanda tangan. 

(Form 9: Lembar Pengesahan Komisi Sidang). 

4. Lembar Pernyataan 

Halaman ini berisikan tentang pernyataan mahasiswa bahwa tugas akhir yang dibuat 

adalah buatan sendiri tanpa ada unsur plagiat dan bersedia menerima sanksi jika terbukti 

plagiat. Contoh terlampir (Lampiran 3).  

5.  Kata Pengantar 

Kata pengantar berisi uraian yang mengantarkan penulis kepada permasalahan  yang  

dikajinya.  Dalam  kata  pengantar  ini  penulis  dapat mencantumkan ucapan terima 

kasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa atau membantu penyelesaian tugas 

akhirnya. Bagian kata pengantar diketik dengan satu spasi dan panjang kata pengantar 

tidak lebih dari satu halaman. Penulisan   ucapan   terima   kasih   diurut   mulai   dari   

orang-orang   yang memberikan kontribusi dalam penyelesaian tugas akhir di Politeknik 

Kutaraja kemudian dilanjutkan dengan Lembaga / Perusahaan yang disusun berdasarkan 

hirarki Jabatan. Contoh terlampir (Lampiran 4) 

6. Abstrak 

Abstrak merupakan ringkasan dari Bab I sampai dengan Bab V, ditulis dalam Bahasa 

Indonesia dan tidak berparagraf.  Abstrak terdiri dari dua bagian yaitu bagian identitas 

yang berisi  nama  penulis,  judul  tugas  akhir,  tahun  penulisan  serta  bagian  isi abstrak. 

Bagian identitas abstrak diketik hanya dengan satu spasi dan dicetak tebal, nama penulis 

diketik dengan huruf besar sedangkan judul hanya huruf awal dari setiap kata yang 

diketik dengan huruf besar kecuali kata sambung. Bagian isi abstrak diketik dengan satu 
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spasi dan panjang abstrak tidak lebih 250 kata dan pada baris akhir dituliskan kata kunci 

dari tugas akhir (3 s.d. 5 kata). Kata kunci mengandung konsep pokok  yang dibahas  

dalam  tugas akhir, yang berkaitan dengan bidang ilmu dalam penelitian, yang ada 

hubungannya dengan variabel dalam penelitian. Contoh terlampir (Lampiran 5) 

7. Daftar Isi 

Daftar isi ditulis secara rinci memuat sistematika tugas akhir dengan menyertakan halaman 

pada sudut kanan. Jarak antar bab adalah dua spasi sedangkan antar sub bab berjarak satu 

spasi. Judul bab ditulis dengan huruf besar dan sub bab hanya huruf awal katanya saja 

yang ditulis dengan huruf besar. Nomor-nomor untuk halaman awal sebelum BAB I 

digunakan angka Romawi kecil (misalnya i, ii, iii, dst), sedangkan dari halaman pertama BAB 

I sampai dengan  halaman  terakhir  dari  tugas akhir  digunakan angka  arab (1,2,3, dst). 

Contoh terlampir. (Lampiran 6) 

8. Daftar Tabel 

Pada dasarnya fungsi daftar tabel ini sama dengan daftar isi, yakni menyajikan tabel secara 

berurutan mulai dari tabel pertama sampai dengan tabel  terakhir  yang  ada  dalam  

Tugas Akhir.  Secara  berurutan  daftar  tabel  ini menyatakan nomor urut tabel yang 

masing-masing menyatakan nomor urut tabel dan nomor urut bab di dalam Tugas Akhir. 

Contoh terlampir (Lampiran 7) 

9. Daftar Gambar 

Daftar  gambar berfungsi untuk menyajikan gambar masing-masing secara berurutan. 

menuliskan nomor urut gambar dengan menggunakan 2 Judul gambar ditulis dengan huruf 

besar untuk setiap huruf awal dari setiap kata, seperti halnya penulisan judul tabel. 

Setiap judul gambar disertai nomor urut halaman tempat gambar terletak. Contoh 

terlampir (Lampiran 8) 

10. Daftar Lampiran 

Daftar Lampiran ini mempunyai fungsi yang sama dengan daftar-daftar lain, yakni  

menyajikan  lampiran  secara  berurutan.  Dalam  daftar  lampiran, disajikan nomor urut 

lampiran, nama lampiran sesuai dengan urutan lampiran.Contoh terlampir (Lampiran 9) 
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BAB   I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 

Penjelasan : 

Bagian isi dari tugas akhir ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, 

manfaat masalah, dan batasan penelitian, dijelaskan sebagai berikut :  

Bab I. Pendahuluan, pada bab ini menguraikan tentang hal sebagai berikut : 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Latar belakang merupakan uraian kata-kata yang dirangkum menjadi kalimat, yang terdiri 

dari 3 pokok bahasan, yang mencakup: 

Pokok bahasan 1  :  Pemaparan   langsung   terhadap   pokok  atau   topik   yang bersifat umum, 

yang memiliki keterkaitan langsung dengan masalah atau kondisi yang akan 

diteliti, dan merupakan hasil pemikiran sendiri, bukan kutipan. 

Pokok bahasan 2  :  Berisi uraian  atau  paparan  yang  sudah  pernah  dilakukan oleh peneliti  

sebelumnya, yang dikutip dari jurnal. Tugas akhir, dan pencantuman 

penulisannya menyebutkan hasil penelitian serta nama penelitinya. 

Pokok bahasan 3 : Berisi penjelasan mengenai topik yang diteliti, berbeda dari   peneliti  

sebelumnya,  dan  menguraikan  topik  yang  akan diteliti serta 

pernyataan pemilihan judul. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah adalah bentuk pertanyaan ataupun pernyataan yang jelas dan tegas 

sehingga mudah diketahui ruang lingkup masalah dan arah kegiatan yang akan dilakukan agar 

usulan penelitian dipandang menarik, penting dan perlu diteliti (biasanya lebih mudah 

merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan). 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Menyajikan hasil yang ingin dicapai setelah penelitian selesai dilakukan. Oleh sebab itu, 

tujuan penelitian harus konsisten dengan perumusan masalah yang dinyatakan dalam bentuk kata 

kerja. 

1.4 Manfaat Penelitian  

 Dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan saran, menjelaskan  manfaat  penelitian  

untuk  peneliti,  perusahaan/ lembaga tempat penelitian dilaksanakan dan bagi Politeknik Kutaraja. 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis berisikan manfaat dari sisi akademik terhadap pengembangan literatur 

ilmu pengetahuan dari kajian yang dilakukan.dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi 

teoritis.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis berisikan hasil penelitian yang diarahkan untuk merumuskan kebijakan.  

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Pustaka  

2.1.X Penelitian Terdahulu (Sesuaikan dengan urutan setelah seluruh kajian pustaka telah terpenuhi) 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. 
Peneliti dan 

Tahun 
Objek Penelitian Metode Analisis Hasil Penelitian 

     

     

Sumber: Data diolah (2022) 

 

2.2 Kerangka Konseptual (Jika Ada) 
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Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

 

2.3 Hipotesis (Jika Ada) 

 

Penjelasan : 

Bagian bab II dari tugas akhir ini terdiri dari kajian pustaka dan peneltian terdahulu, 

dijelaskan bahwa kajian pustaka membahas  teori,  temuan,  bahan  penelitian   lain  yang 

diperoleh dari berbagai referensi, yang dijadikan kajian untuk melakukan penelitian yang diusulkan. 

Kajian pustaka diarahkan untuk menyusun kerangka pendekatan atau konsep yang akan diterapkan 

dalam penelitian dengan rincian sebagai berikut : 

1) Buku yang digunakan sebagai sumber maksimal 5 tahun terakhir.  

2) Kutipan dapat diambil dari internet 

3) Kajian pustaka juga disarankan berasal dari jurnal ilmiah, majalah ilmiah,teks dan 

lain-lain. 

4) Kutipan kajian pustaka yang bersifat definisi berasal dari sumber. 

  

Bab II. Kajian Pustaka, pada bab ini menguraikan tentang hal sebagai berikut : 

2.1 Kajian Pustaka 

Memuat uraian sistematis tentang informasi hasil penelitian yang disajikan dalam pustaka 

dan menghubungkannya dengan masalah penelitian yang sedang diteliti. Fakta-fakta yang 

dikemukakan sejauh mungkin diacu dari sumber aslinya, dengan mengikuti cara sitasi nama-tahun 

dalam kurung biasa. Sitasi tidak dari sumber asli hanya boleh dilakukan dalam keadaan terpaksa 

(sumber aslinya sangat sulit ditemukan). 
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2.1.X Peneltian Terdahulu 

Menjelaskan keterkaitan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian lain 

dengan topik yang sama. Hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah-masalah yang 

diteliti untuk memperkaya/memperkuat dukungan terhadap pengembangan kerangka pikir. Dengan 

demikian, akan dihasilkan kerangka pikir yang lebih rasional, sistematis, dan logis. 

2.2 Kerangka Konseptual 

Kerangka pemikiran berisi logika peneliti menggambarkan keterkaitan antar variabel yang 

dikembangkan berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan. Kerangka pemikiran 

dapat dituangkan dalam bentuk uraian narasi dan/atau gambar bagan. 

2.3 Hipotesis 

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara dari perumusan masalah yang diajukan 

didukung kajian pustaka, dirumuskan secara singkat, lugas, dan jelas yang dinyatakan dalam kalimat 

pernyataan. Hal ini agar hipotesis dapat diuji sesuai dengan teknik analisis yang telah ditentukan. 

 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi Penelitian 

3.2.2 Sampel Penelitian 

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

3.4 Operasionalisasi Variabel (Jika Ada) 

3.4.1 Variabel Dependen (Jika Ada) 

3.4.2 Variabel Independen (Jika Ada) 

3.4.3 Variabel Mediasi (Jika Ada) 

3.4.4 Variabel Moderasi (Jika Ada) 

3.5 Metode Analisis 

3.5.1 Metode Analisis Data 

3.5.2 Rancangan Pengujian Hipotesis (Jika Ada) 
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Penjelasan :  

 Pada bagian ini dijelaskan meliputi jenis penelitian, populasi dan sampel, metode 

pengumpulan data, definisi operasional, hipotesis, serta metode  pengumpulan  data (populasi  dan  

sampel,  definisi  operasional,  hipotesis, dan teknik analisis data). 

Pada bab III menguraikan tentang hal sebagai berikut : 

3.1 Rancangan Penelitian 

3) Menyebutkan dan memilih salah satu dari jenis metode penelitian yang digunakan, di 

antaranya yaitu: 

a) Metode penelitian kualitatif 

b) Metode penelitian kuantitatif 

c) Metode penelitian deskriptif 

d) Metode penelitian gabungan 

4) Menyebutkan dan memilih salah satu dari jenis sumber data penelitian yang digunakan, di 

antaranya yaitu: 

a) Data primer  

 b) Data sekunder 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi Penelitian 

 Populasi adalah sekelompok orang, benda, atau hal yang menjadi objek pengambilan sampel 

dan suatu kumpulan yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

3.2.2 Sampel Penelitian 

 Sampel adalah objek yang terpilih dari populasi penelitian. Pada bagian ini juga dijelaskan 

terkait teknik pengambilan sampel (teknik sampling) yang digunakan oleh peneliti. 

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

 Ada dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Sumber data dapat dibedakan menjadi 

sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil observasi di lapangan. 

Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek 

penelitian atau dari sumber lain yang dipublikasikan dari lembaga resmi. 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Menjelaskan tentang bagaimana cara pengambilan data pada penelitian ini, yaitu: 
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1) Penelitian lapangan (field research), mengumpulkan data-data mengenai objek penelitian 

di lapangan atau di lokasi objek penelitian berkedudukan. Penelitian lapangan dapat 

berupa :  

a) Pengamatan fisik, observasi, wawancara (dilengkapi dengan lembar observasi dan 

atau kuisioner). 

b) Pengukuran variabel-variabel untuk mendapatkan data-data teknis.  

3) Penelitian kepustakaan (library research), mengumpulkan data-data melalui berbagai 

referensi yang relevan tanpa berhubungan secara langsung dengan tempat atau objek 

penelitian sebenarnya. 

3.4 Operasionalisasi Variabel 

 Pada bagian ini diuraikan pengertian operasional variabel penelitian, indikator, pengukuran 

yang digunakan dalam penelitian. Penulisan definisi operasional ini boleh dalam bentuk tabel atau 

penulisan perpoin sesuai dengan jumlah indikator yang dipakai (opsional). 

 Adapun berikut contoh penulisan definisi operasional variabel penelitian dalam bentuk 

tabel. 

Tabel 3.4 

Definisi Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Operasional Indikator Skala  

Variabel Dependen 

Kualitas Audit (Y) Kualitas audit dapat 
didefinisikan sebagai 
probabilitas auditor 
pada lingkungan yang 
akan dinilai/diperiksa 
untuk menemukan 
pelanggaran dalam 
sistem akuntansi 
auditing, dan 
melaporkan 
pelanggaran tersebut 
(DeAngelo, 1981 dalam 
Rohman, 2018) 

Dummy variabel dengan 
penilaian skor (1) untuk 
yang menerapkan  
auditor eksternal yang 
tergolong Big4, dan skor 
(0) untuk yang tidak 
menerapkan auditor 
eksternal yang tergolong 
Big4. 
 

Ordinal 

Variabel Independen 

Audit Complexity (X1) Menurut Gupta (2018), 
kompleksitas tugas 
didefinisikan dengan 
kompleksnya analitis 
suatu tugas, serta 

                     

           
 

Rasio 
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adanya prosedur  
operasi standar, 
sedangkan variabilitas 
tugas diartikan dengan 
sejauh mana suatu 
tugas asing atau non 
asing, rutin atau non-
rutin, kerap terjadi 
atau jarang terjadi, dan 
sebagai akibat dari 
tersedianya prosedur 
operasi standar. 

Ukuran Perusahaan (X2) Ukuran suatu 
perusahaan dapat 
digambarkan dalam 
hal hasil penjualan 
rata-rata dari saat ini 
hingga beberapa tahun 
di masa depan (Tasya, 
2022:15) 

Log10 (Total Asset) Rasio 

Time Budget (X3) Wahyuni (2018) 
mendefinisikan 
tekanan anggaran 
waktu sebagai alokasi  
waktu kepada auditor 
dalam proses audit 
yang ditentukan oleh 
klien untuk  
menghindari adanya 
kecurangan waktu oleh 
auditor ketika proses 
pengumpulan  
bukti ketika 
mendukung temuan 
audit. 

Time budget  = Tanggal 
laporan audit – tanggal 
laporan keuangan 

Rasio 

 

3.5 Metode Analisis  

3.5.1 Metode Analisis Data 

Mencakup uraian tentang model dan cara menganalisis data yang mana di sini dilakukan 

secara kuantitatif. Metode analisis data dapat berupa explanatory, statistik deskriptif, korelasi, 

kausalitas, kointegrasi, regresi (regresi linear sederhana dan regresi linear berganda), SEM (Structural 

Equation Model), dan metode lainnya yang relevan. 
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3.5.2 Rancangan Pengujian Hipotesis 

Terdapat 2 teknik yaitu Uji Validitas dan Uji Reabilitas. Pengujian validitas dan reliabilitas ini 

dilakukan agar dalam pengujian hipotesis nantinya tidak memberikan hasil yang bias, yang akan 

mempengaruhi hasil akhir atau penarikan kesimpulan dari penelitian ini.  

a) Validitas menunjukkan keandalan yang menggambarkan tingkat instrument yang 

bersangkutan mampu mengukur apa yang akan diukur  

b) Reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat ketepatan, keakuratan dan 

konsistensi alat pengumpulan data apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih 

terhadap gejala yang sama dari sekelompok individu, walaupun dilakukan dalam 

waktu yang berbeda. Teknik pengujian reliabilitas menggunakan koefisien alfa alfa 

cronbach. 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Variabel Penelitian 

4.1.2 Uji Kualitas Data (Jika Ada) 

4.1.3 Uji Asumsi Klasik (Jika Ada) 

4.1.4 Analisis Data  

4.1.5 Pengujian Hipotesis 

4.1.5.1 Hipotesis Pertama  

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Hasil Hipotesis Pertama (Jika Ada) 

 

Penjelasan: 

Pada   bagian   ini   dijelaskan   secara   rinci   hasil   penelitian   dan pembahasannya, 

diuraikan sebagai berikut : 

4.1 Hasil Penelitian 

 Merupakan pemaparan kondisi apa adanya dari objek penelitian. Berisi serangkaian data 

(dalam bentuk tabel, grafik atau bentuk uraian kualitatif) yang berhasil dikumpulkan. Data yang 

diperoleh berupa permasalahan apa saja yang terjadi dalam objek penelitian yang ditemukan 



40 

 

dilapangan pada saat melakukan studi lapangan (Riset), serta mekanisme cara pembuatan karya 

nyata (bagi penelitian yang membuat karya nyata). Sebaiknya hasil penelitian juga dibandingkan 

dengan hasil penelitian terdahulu yang sejenis. 

4.1.1 Deskripsi Variabel Penelitian 

 Pada bagian ini peneliti mendeskripsikan secara lengkap objek dan variabel penelitian. Isi 

bagian ini dapat dimulai dari sejarah/objek penelitian atau perkembangan variabel/indikator 

penelitian. 

4.1.2 Uji Kausalitas Data 

 Uji kausalitas adalah suatu uji yang mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau 

lebih. Dengan kata lain, studi kausalitas mempertanyakan masalah sebab akibat. Uji kausalitas 

dilakukan untuk mengetahui apakah suatu variabel endogen dapat diperlakukan sebagai variabel 

eksogen. 

4.1.3 Uji Asumsi Klasik (Jika Ada) 

 Uji asumsi adalah persyaratan statistic yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear 

berganda yang berbasis ordinary leas square (OLS). 

4.1.4 Analisis Data 

Sesuaikan dengan metode analisis data yang digunakan. Apabila menggunakan Regresi 

Linear Berganda, maka cukup diberi nama subsub bab ini dengan ‘Analisis Regresi Linear Berganda’. 

4.1.5 Pengujian Hipotesis 

 Bagian ini disesuaikan dengan ada atau tidaknya hipotesis yang diajukan dalam penelitian. 

Uji hipotesis statistik menguji kebenaran teori yang digunakan. Uji hipotesis statistik ditulis dengan 

menggunakan simbol. 

4.1.5.1 Hipotesis Pertama  

Narasikan sesuai hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya kemudian dilanjutkan ke 

hipotesis selanjutnya (dibuat subsubsub bab baru). 

4.2 Pembahasan 

 Bagian ini berisi pembahasan (analisis atau troubleshooting) tentang hasil penelitian. Bagian 

pembahasan ini memperlihatkan bagaimana ketajaman dan keluasan wawasan penulis mengenai 

permasalahan yang dikajinya.  Bagian ini berisikan tentang pembahasan antara data lapangan atau 

perencanaan dengan kenyataan yang dilakukan /ada di lapangan untuk setiap permasalahan yang 

diajukan dalam bab pendahuluan. Pembahasan dapat berupa keganjilan, kekurangan, kesalahan, 

kelebihan atau keunggulannya. Pembahasan ini ditulis sesuai urutan pertanyaan penelitian dan 

pembatasan masalah. 
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4.2.1 Hasil Hipotesis Pertama  

Narasikan sesuai hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya kemudian dilanjutkan ke 

hipotesis selanjutnya (dibuat subsub bab baru). 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran 

Penjelasan: 

Pada   bagian   ini   dijelaskan   secara   rinci   kesimpulan dan saran, diuraikan sebagai 
berikut : 
 

5.1 Kesimpulan  

 Dalam bab ini disajikan penafsiran/pemaknaan penelitian secara terpadu terhadap semua 

hasil penelitian dan pembahasan yang telah diperoleh sebagai jawaban dari tujuan penelitian. 

Kesimpulan  berbeda dengan rangkuman,   karena   sudah   ada   unsur   penafsiran.   Bentuk   

penulisan Kesimpulan    dapat ditulis dalam bentuk esai atau dengan cara butir demi butir. 

5.2 Saran 

Saran atau rekomendasi dapat berupa kekurangan atau kelemahan yang terdapat pada 

hasil penelitian dan pembahasan yang dibuat berdasarkan mengenai keterangan yang telah 

disimpulkan oleh penulis, dan hal ini terkait dengan manfaat penelitian.
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BAB VI 

TATA CARA PENULISAN 

 

Tata cara penulisan meliputi kebahasaan, bahan dan ukuran, pengetikan, pengutipan 

referensi, dan penulisan daftar pustaka. 

 

6.1 Kebahasaan 

 Penulisan tugas akhir dalam hal ini mengacu pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 

(PUEBI) yang telah di tetapkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) 

Nomor 50 Tahun 2015 yang menggantikan Permendikbud Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Dalam penulisan nantinya diharapkan tidak 

menulis kata dengan penggalan kata dan atau jika pun terpaksa diharapkan mengacu pada 

Permendikbud Nomor 50 Tahun 2015. 

 

6.2 Bahan dan Ukuran 

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

ukuran naskah, diuraikan sebagai berikut: 

Deskripsi Keterangan 

Naskah Naskah dibuat di atas kertas A4 80 gram dan tidak 
timbal balik. 

Sampul 
 

Sampul depan dibuat dari kertas buffalo atau yang 
sejenis yang diperkuat dengan karton dan di 
laminating. Tulisan yang tercetak pada sampul sama 
dengan yang terdapat pada halaman judul. 

Warna Sampul Warna sampul ditetapkan untuk Program Studi 
Diploma Empat berwarna Merah Hati. 

 

6.3 Pengetikan 

Pada pengetikan disajikan huruf, bilangan, dan satuan, jarak baris, batas tepi, pengisian 

ruangan, alinea baru, permulaan kalimat, judul dan sub judul, perincian ke bawah dan letak simetris, 

diuraikan sebagai berikut: 

Deskripsi Keterangan 

Jenis Huruf a) Naskah diketik dengan jenis huruf (font) Times New 
Roman, ukuran (size) 12;  

b) Untuk seluruh naskah harus dipakai jenis huruf yang sama; 
dan 

c) Istilah atau kalimat (yang bukan berasal dari Bahasa 
Indonesia) ditulis menggunakan huruf miring (italic). 
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Batas Tepi Tulisan 
 

Tulisan diketik pada daerah yang ada di dalam margin yang 
mempunyai ketentuan jarak sebagai berikut: 
a) Jarak dari tepi kanan kertas = 3 cm 
b) Jarak dari tepi bawah kertas = 3 cm 
c) Jarak dari tepi kiri kertas = 4 cm 
d) Jarak dari tepi atas kertas = 4 cm 

Bilangan dan Satuan 

 

a) Pada awal kalimat tidak dibenarkan menggunakan 
bilangan atau satuan.  

b) Bilangan   digunakan   untuk   menyatakan   tanggal,   
nomor   halaman, persentase dan waktu. 
Contoh : tanggal 1 Juni 2021; halaman 25; 50 %; 
pukul 14.00 dan sebagainya. 

c) Jika suatu bilangan atau satuan mengawali suatu kalimat, 
penulisannya harus diawali dengan huruf. 
Contoh : Satu kilogram bahan “X” membutuhkan tempat 

seluas 50 cm2 pada wadah tersebut. 
d) Ukuran atau jumlah dapat menggunakan bilangan 

sedangkan satuan dapat disingkat. 
Contoh : 5 cm; 220 V; 10 kg; 10 ha; 8 km dan seterusnya 
(tanpa tanda titik pada akhir singkatannya) atau 3 in. 
(dengan tanda titik pada akhir singkatannya). 

e) Kombinasi  bilangan  dan  huruf  dapat  dituliskan  bagi  
bilangan  yang jumlahnya besar. 
Contoh : 1.500.000 ditulis 1,5 juta. 

f) Hasil  pengukuran  atau  suatu jumlah  harus  ditulis  
dengan  huruf  bila kurang dari 10 karakter. 
Contoh : dua orang; tujuh mahasiswa; 10 buah buku. 

g) Jika   menyatakan   suatu   rangkaian   atau   deretan,   
bilangan   dapat digunakan. 
Contoh : Pemberian libur kepada karyawan adalah 10 
hari, 6 hari dan 4 hari masing-masing untuk golongan I, II, 
dan III. 

h) Rumus  dan  kalimat  matematika  dapat  ditulis  dengan  
bilangan  atau simbol-simbol. Apabila rumus atau kalimat 
matematika tersebut hanya terdiri dari satu baris, 
penulisannya harus ditempatkan di tengah. 

 
Jarak Antar Baris Dalam Bab 
atau Subbab 

a) Spasi antara bab dan judul bab sebesar 2 spasi; 
b) Spasi antara isi dengan judul bab sebesar 4 spasi;  
c) Spasi antar baris tulisan dan jarak baris tulisan akhir 

paragraf dengan tulisan awal paragraf  berikutnya sebesar 
2 spasi; 

d) Spasi antara baris tulisan akhir paragraf dengan judul 
subbab atau sub-subbab sebesar 3 spasi; 

e) Spasi antara judul subbab atau sub-subbab dengan baris 
tulisan awal paragraf  sebesar 2 spasi; 

f) Apabila judul subbab lebih dari satu baris, maka baris 
berikutnya diketik berjarak satu spasi dan dimulai di bawah 
huruf pertama baris di atasnya; 

g) Spasi antara baris tulisan akhir paragraf dengan rumus  
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sebesar 3 spasi; 
h) Spasi antara rumus dan keterangan rumus sebesar 3 spasi; 
i) Spasi antara keterangan rumus dengan isi tulisan di 

bawahnya sebesar 3 spasi; 
j) Spasi antara isi tulisan dengan nomor tabel sebesar 3  

spasi; 
k) Spasi antara nomor tabel dengan judul tabel sebesar 1 

spasi;  
l) Spasi antara judul tabel dengan tabel sebesar 1,5 spasi; 
m) Spasi antara tabel dengan tulisan sumber tabel sebesar 1,5 

spasi; 
n) Spasi antara tulisan sumber tabel dengan isi tulisan sebesar 

3 spasi;  
o) Spasi antara isi tulisan dengan gambar sebesar 3  spasi; 
p) Spasi antara gambar dengan judul gambar sebesar 1,5 

spasi; 
q) Spasi antara judul gambar dengan tulisan sumber gambar 

sebesar 1,5 spasi; 
r) Spasi antara tulisan sumber gambar dengan isi tulisan 

sebesar 3 spasi; 
s) Spasi antara nomor sub bab atau sub-sub bab dengan 

huruf pertama judul sub bab atau sub-sub bab sebesar 1 
spasi; dan 

t) Spasi antara nomor tabel, nomor gambar, dan nomor 
lampiran dengan huruf pertama judul tabel, judul gambar, 
dan judul lampiran di Daftar Tabel, Daftar Gambar, dan 
Daftar Lampiran sebesar 1 ketukan (1 spasi).  

Jarak antar Baris Pada Daftar 
Isi 

a) Spasi dari tajuk ke tajuk berikutnya sebesar 2 spasi; 
b) Spasi dari tajuk ke sub tajuk sebesar 1,5 spasi; 
c) Spasi antar sub tajuk sebesar 1,5 spasi; 
d) Spasi dari sub tajuk ke tajuk sebesar 2 spasi; 
e) Jika judul tajuk atau sub tajuk lebih dari satu baris, maka 

baris kedua diketik dengan jarak 1 spasi dari baris di 
atasnya. 

f) Spasi antara BAB dengan angka I dan V sebesar 3 ketukan 
(3 spasi); 

g) Spasi antara BAB dengan angka II dan IV sebesar 2 ketukan 
(2 spasi); dan 

h) Spasi antara BAB dengan angka III sebesar 1 ketukan (1 
spasi). 

Penomoran Tabel Tabel diberi  nomor  dengan  angka Arab,  sesuai  dengan  
nomor  Bab  tempat  tabel dicantumkan, diikuti dengan nomor 
urut tabel dengan angka Arab.  
Contoh penulisan nomor tabel:  
Tabel 2.1 (Tabel ini berada di Bab 2 dan merupakan tabel 
pertama). Tabel diberi judul di atas tabel, berjarak 1 spasi.  
 
Sumber diketik pada sisi rata kiri di bagian bawah tabel 
(sejajar dengan bagian kiri tabel). 
Contoh:  
Sumber: Badan Pusat Statistik (2022) 
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Penomoran Gambar Gambar diberi nomor urut dengan angka Arab, sesuai dengan 
nomor Bab tempat gambar dicantumkan, diikuti dengan 
nomor urut gambar dengan angka Arab.  
Contoh penulisan nomor gambar:  
Gambar 2.1 (Gambar ini berada di Bab 2 dan merupakan 
gambar pertama). Gambar diberi judul di bawah gambar, 
berjarak 1 spasi.  
 
Sumber diketik pada sisi rata kiri di bagian bawah gambar. 
(sejajar dengan bagian kiri gambar). 
Contoh:  
Sumber: Badan Pusat Statistik (2022) 

Penomoran Halaman Nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan atas kecuali 
kalau ada judul atau bab maka halaman yang demikian 
nomornya diletakkan pada bagian tengah bawah. 
Nomor halaman diketik dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 
3 cm dari tepi atas atau tepi bawah. 

Penulisan Matematis atau 
Formula 

Nomor  urut  persamaan  yang  berbentuk  rumus  
matematika dan lainnya ditulis dengan angka arab dan 
ditempat pada sisi tengah (center). 
Contoh: 
        Y = α + β1X1 + β2X2 + …….. + e 
 

 

6.4 Pengutipan Referensi 

Dalam pengutipan referensi terdapat 2 (dua) jenis yang dapat diterapkan pada penulisan 

tugas akhir yakni dengan menggunakan metode Kutipan Langsung dan Kutipan Tidak Langsung. 

Adapun penulisan referensi dalam tugas akhir mengacu pada format American Psychological 

Association (APA). Diharapkan dalam melakukan proses pengutipan referensi atau sitasi agar dapat 

memudahkan menggunakan fasilitas dari Mendeley Reference Manager.  

 

6.4.1 Penulisan Kutipan  

6.4.1.1 Kutipan Langsung (Kurang dari 40 kata) 

Kutipan langsung adalah kutipan dengan mengambila ide atau konsep tulisan peneliti lain  

sesuai aslinya. Kutipan langsung yang berisi kurang dari 40 kata ditulis dengan memberikan tanda 

petik pada awal dan akhir dari kutipan. 

Contoh: 

Menurut Efriyenty (2022:15), “Teori akuntansi akan dapat bermanfaat apabila rumusan teori 

dapat dijadikan sebagai alat meramalkan apa yang diharapkan mungkin terjadi dimasa yang 

akan datang”. 
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Efriyenty (2022:15) mengemukakan bahwa “Teori akuntansi akan dapat bermanfaat apabila 

rumusan teori dapat dijadikan sebagai alat meramalkan apa yang diharapkan mungkin 

terjadi dimasa yang akan datang”. 

 

6.4.1.2 Kutipan Langsung (Lebih dari 40 kata) 

Jika mengutip kalimat langsung dari penulis lain yang memiliki lebi dari 40 kata maka format 

penulisan yang sudah disepakati. 

Contoh: 

Sastroatmodjo & Purnairawan (2021:3) menyatakan bahwa: 

 Akuntansi biaya merupakan akuntansi yang bertujuan menganalisis biaya perusahaan untuk 
membantu manajemen dalam hal pengawasan biaya dan dalam hal penetapan harga jual 
produk sehingga diperoleh laba yang lebih besar. Selain itu, akuntansi biaya juga dapat 
digunakan pihak manajemen sebagai bahan pertimbangan terhadap produk mana yang harus 
dipertahankan dan produk mana yang harus dihentikan karena dianggap tidak 
menguntungkan. 

 

6.4.1.3 Kutipan Tidak Langsung 

Kutipan Tidak Langsung adalah kutipan dengan mengambil ide atau konsep tulisan orang lain 

dan menulis kembali konsep tersebut dengan kalimat penelitian sendiri. Penulisan kutipan tidak 

langsung dengan mencantumkan nama penulis dan tahun penerbitan dengan tanpa menuliskan 

pada halaman berapa kutipan dikutip. 

Contoh: 

Soraida (2022), menggambarkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah 

masing-masing melalui Pendapatan Asli Daerah dan ditopang oleh dana perimbangan yang 

diberikan oleh pemerintah pusat. 

 

Jika nilai pasar mengalami kenaikan, maka ketertarikan calon investor untuk membeli saham 

perusahaan ikut meningkat, dan begitupun keadaan sebaliknya (Savitri & Pinem, 2022). 

 

6.4.1.4 Parafrase (Disarankan) 

Parafrase merupakan pengutipan yang direkomendasikan untuk mengurangi tingkat plagiasi 

yang terdeteksi oleh alat pendeteksi namun tidak menghilangkan makna kutipan dari penulis asli. 

Contoh: 

Menurut Sastroatmodjo & Purnairawan (2021:3), ilmu akuntansi yang menganalisis biaya 

produksi yang digunakan oleh pihak manajemen guna pengambilan keputusan. 
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6.4.1.5 Kutipan Satu Penulis 

Bila terdapat satu penulis dalam satu jurnal, buku, dan sumber lainnya dalam mengutip 

setiap kalimat dari penulis lain pada akhir kalimat selalu gunakan nama belakang tanpa 

menggunakan singkatan nama depan, lalu ikuti koma dan tahun terbit dan apabila mengutip di awal 

kalimat, maka gunakan nama belakang tanpa menggunakan singkatan nama depan lalu tanda 

kurung. 

Contoh: 

Nama Penulis: Abd. Rohman Taufiq dengan tahun terbit artikel jurnal tahun 2020 

Awal Paragraf: 

Taufiq (2019) mengemukakan bahwa standar operasional prosedur lebih diorientasikan pada 

penilaian kinerja internal kelembagaan, terutama dalam hal proses kerja di lingkungan 

organisasi termasuk kejelasan unit kerja yang bertanggungjawab. 

 

Akhir Paragraf: 

Standar operasional prosedur lebih diorientasikan pada penilaian kinerja internal 

kelembagaan, terutama dalam hal proses kerja di lingkungan organisasi termasuk kejelasan 

unit kerja yang bertanggungjawab (Taufiq, 2019). 

 

6.4.1.6 Kutipan Dua Penulis 

Bila terdapat dua penulis dalam satu jurnal, buku, dan sumber lainnya dalam mengutip 

setiap kalimat dari penulis lain pada akhir kalimat selalu gunakan nama belakang tanpa 

menggunakan singkatan nama depan, lalu ikuti koma dan tahun terbit dan apabila mengutip di awal 

kalimat, maka gunakan nama belakang tanpa menggunakan singkatan nama depan lalu tanda 

kurung. 

Contoh: 

Nama Penulis: Amalia Savitri dan Dahlia Br. Pinem dengan tahun terbit artikel jurnal tahun 

2022 

Awal Paragraf: 

Savitri & Pinem (2022) mengemukakan naik turunnya nilai pasar yang dinilai menggunakan 

EPS dapat mempengaruhi ketertarikan investor untuk membeli saham. Hal ini berarti jika 

nilai pasar mengalami kenaikan, maka ketertarikan calon investor untuk membeli saham 

perusahaan ikut meningkat, dan begitupun keadaan sebaliknya. 
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Akhir Paragraf: 

Naik turunnya nilai pasar yang dinilai menggunakan EPS dapat mempengaruhi ketertarikan 

investor untuk membeli saham. Hal ini berarti jika nilai pasar mengalami kenaikan, maka 

ketertarikan calon investor untuk membeli saham perusahaan ikut meningkat, dan 

begitupun keadaan sebaliknya (Savitri & Pinem, 2022). 

 

6.4.1.7 Kutipan Tiga atau lebih Penulis 

Riris Reysa, Uswatul Fitroh, Cesario Rizqi Wibowo, Dini Rustanti 

Awal Paragraf: 

Reysa et al. (2022) pengukuran kinerja ialah proses menetukan seberapa baik kegiatan bisnis 

dilakukan buat mencapai tujuan, strategi, mengeliminasi pemborosan-pemborosan yg 

menyajikan berita tepat ketika buat penyempurnaan secara berkesinambungan. 

 

Akhir Paragraf: 

Pengukuran kinerja ialah proses menetukan seberapa baik kegiatan bisnis dilakukan buat 

mencapai tujuan, strategi, mengeliminasi pemborosan-pemborosan yg menyajikan berita 

tepat ketika buat penyempurnaan secara berkesinambungan (Reysa et al., 2022). 

 

6.4.1.8 Institusi, Grup, atau Organisasi  

Apabila mengutip dari sebuah institusi, grup, atau organisasi maka tulis nama instirusi, grup, 

atau organisasi tersebut lalu diikuti koma dan tahun terbit. Namun sebagai catatan bahwa ketika 

menuliskan kutipan tersebut pertama kali untuk menulis nama lengkap instirusi, grup, atau 

organisasi tersebut di paragraf atau kalimat pertama kali.  

Contoh:  

Institusi: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang selanjutnya disingkat DJPK 

Kutipan pertama:   

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) (2022) menjelaskan bahwa 

berdasarkan data APBD TA 2021, diketahui bahwa banyak daerah yang memiliki besaran 

belanja pegawai yang mendominasi belanja daerah pada masing-masing level pemerintahan. 

Kutipan selanjutnya:  

Berdasarkan data APBD TA 2021, diketahui bahwa banyak daerah yang memiliki besaran 

belanja pegawai yang mendominasi belanja daerah pada masing-masing level pemerintahan 

(DJPK, 2022). 
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6.5 Penulisan Daftar Pustaka 

Penulisan daftar Pustaka dalam tugas akhir ini mengacu pada format American 

Psychological Association (APA) 7th Edition. Untuk memudahkan hal tersebut, penggunaan 

Mendeley Reference Manager bagi penulisan daftar pustaka wajib untuk mahasiswa/i Diploma 

Empat (D-IV) dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Penulisan daftar pustaka pada baris pertama rata 

kiri dan baris kedua menjorok ke dalam kanan 5 (lima) spasi ketukan dengan jarak 1 spasi.  

Adapun beberapa contoh penulisan daftar pustaka tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 

1) Artikel jurnal satu penulis 

Septa Soraida. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Sebelum 
dan Selama Pandemi. Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 1(2), 78–82. 
https://doi.org/10.56127/jekma.v1i2.154 

 
2) Artikel jurnal satu penulis 

Sarmigi, E., & Maryanto, M. (2020). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Good 
Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. Jurnal Apresiasi 
Ekonomi, 8(1), 153–162. https://doi.org/10.31846/jae.v8i1.256 

 
3) Artikel jurnal tiga penulis 

Kusiyah, K., Kalbuana, N., & Rusdiyanto, R. (2022). Pengaruh Narsisme Ceo dan Arus Kas Bebas 
terhadap Kinerja Perusahaan. Jurnal Riset Akuntansi Politala, 5(1), 36–45. 
https://doi.org/10.34128/jra.v5i1.127 

 
4) Artikel jurnal empat penulis lebih 

Apriliani, A. S., Dirgantari, N. ., Hariyanto, E. ., & Wibowo, H. . (2022). Pengaruh E-Planning, E-
Budgeting, dan E-Procurement Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 
Daerah. Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi, 7(1), 254-264. 
https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1289 

 
5) Artikel prosiding, tanpa DOI 

Bahri, A. (2016). Exploring The Correlation Between Metacognitive Skills and Retention of 
Students in Different Learning Strategies in Biology Classroom. Proceeding of 
ICMSTEA: International Conference on Mathematic, Science, Technology, Education 
and Their Applications, October, 156–162. 
https://ojs.unm.ac.id/icmstea/article/view/2645 

 
6) Artikel prosiding, dengan DOI 

Savitri, E. D., Made Rai, N. G., & Ratu, A. (2021). Preparing Future Skills and Professional 
Communication Skills. IPTEK Journal of Proceedings Series, 0(7), 15. 
https://doi.org/10.12962/j23546026.y2020i7.9526 

 
7) Buku satu penulis 

Mardiasmo. (2021). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Terbaru). Penerbit Andi. 
 
 

https://doi.org/10.56127/jekma.v1i2.154
https://doi.org/10.34128/jra.v5i1.127
https://doi.org/10.12962/j23546026.y2020i7.9526
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8) Buku dua penulis 

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research Methods for Business – A Skill Building Approach 
(Seventh Edition). Wiley. 

 
9) Buku tiga penulis 

Judd, C. M., McClelland, G.H., & Ryan, C. S. (2017). Data Analysis: A Model Comparison 
Approach to Regression, ANOVA, and Beyond (Third Edition). Routledge. 

 
10) Buku empat penulis lebih 

Fahmier, L., Kneib, T., Lang, S., & Marx, B. (2013). Regression: Models, Methods, and 
Applications. Springer. DOI: 10.1007/978-3-642-34333-9 

 
11) Book Chapter, satu editor 

Rismaningsih, F. (2021). Pengumpulan Data. In S. Haryanti. Pengantar Statistika 1 (Edisi 1, pp. 
13-25). Media Sains Indonesia. 
https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Statistika_1/Vm1XEAAAQBAJ?hl=
en&gbpv=1&dq=statistika&printsec=frontcover 

 
12) Book Chapter, dua atau tiga editor 

Roosinda, F., W. (2021). Pengertian Penelitian Kualitatif. In D.U. Sutiksno. (Edisi 1), Ratnadewi 
(Edisi 1), & I. Aziz (Edisi 1), Metode Penelitian Kualitatif (Edisi 1, p. 1). Zahir Publishing. 
https://www.google.co.id/books/edition/METODE_PENELITIAN_KUALITATIF/xmtgEAA
AQBAJ?hl=en&gbpv=0 

 
13) Skripsi/Tesis/Disertasi 

Rifka, S. (2022). Pengaruh Efisiensi, Efektivitas, Kemandirian Keuangan Daerah terhadap 
Pertumbuhan APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2017 – 2020. Universitas 
Syiah Kuala. 

 
14) Skripsi/Tesis/Disertasi (didapat dari online database) 

Nasution, M., F., H. (2022). Pengaruh Modal Psikologis dan Penerimaan Teknologi terhadap 
Sikap Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pegawai Negeri Sipil 
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Universitas Sumatera Utara. 
https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/73417 

 
15) Webpage 

Naku, K. (2021). Etika Tao dan Keseimbangan Alam. www.kompas.id. Retrieved 12 Januari, 
2023, from https://www.kompas.id/baca/opini/2021/02/12/etika-tao-dan-
keseimbangan-alam 

 
16) Webpage, tanpa tanggal 

Rizky, F. (n.d.). Merajut Asa Dalam Mimpi. www.alpennews.com. Retrieved Desember 26, 2022, 
from https://alpennews.com/merajut-asa-dalam-mimpi-114350/ 

 
 
 

https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/73417
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17) Webpage, penulis anonim 

Anonim. (2020). Merantau Negeri Seberang. Alpennews. https://alpennews.com/merantau-
negeri-seberang-345781/ 

 
18) Undang-undang, laporan statistik, atau artikel yang ditulis oleh institusi atau organisasi 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2015). Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. 
https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/post/download_doc/87 

 
19) Penulis institusi atau organisasi dengan singkatan, sumber tersedia online 

Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). (2020). Kejati Sumut Tangkap Buronan Terkait Kasus 
Korupsi di Bapemas Pemprov. https://www.iapi-indonesia.org/berita/kejati-sumut-
tangkap-buronan-terkait-kasus-korupsi-di-bapemas-pemprov- 

 
20) Artikel majalah cetak 

Kementerian Perindustrian. (2020, Januari). Geliat Manufaktur Tembus Level Ekspansif. Media 
Industri, 10-12. 

 
21) Artikel majalah online 

Bustillos, M. (2013, March 19). On video games and storytelling: An interview with Tom Bissell. 
The New Yorker. https://www.newyorker.com/books/pageturner/on-videogames-
and-storytelling-aninterview-with-tom-bissell 

 
22) Berita cetak (koran) 

Nasir, M. (2023, Januari 23). Warung Kojex Peunayong Terbakar. Serambi Indonesia, 3-4. 
 
 
23) Berita online 

Riatmoko, F., I. (2023, Januari 23). Kunjungan Wisatawan di Yogyakarta Saat Libur Cuti Bersama. 
www.kompas.id. https://www.kompas.id/baca/foto/2023/01/23/kunjungan-
wisatawan-di-yogyakarta-saat-libur-cuti-
bersama?utm_source=external_kompascom&utm_medium=berita_terkini&utm_cam
paign=kompascom 
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Lampiran 1.  Contoh halaman sampul tugas akhir 

 

APLIKASI SOFTWARE AKUNTANSI DALAM  

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN  

PADA UD. RICKO JAYA 

 

 

 

  4,5 cm 

 

 

TUGAS AKHIR 
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan 

 Pendidikan Program Sarjana Terapan 

 
 3 cm 

 

RIMA DWI SUKMASARI  

NIM : 08620024 
 

 2 cm 

4 cm 

 

 

 

 

       4 cm 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI ANALIS KEUANGAN 

POLITEKNIK KUTARAJA 

BANDA ACEH 

2022 
 

Times New 

Roman 14 Bold 

Times New 

Roman 14 Bold 

Times New 

Roman 14 Bold 

Times New 

Roman 14 Bold 
1 spasi 

1  spasi 

Times New 

Roman 12 Bold 

1 spasi 
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Lampiran 2.  Contoh Lembar Halaman Judul 

 

APLIKASI SOFTWARE AKUNTANSI DALAM  

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN  

PADA UD. RICKO JAYA 

 

 

 

  4,5 cm 

 

 

TUGAS AKHIR 
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan 

 Pendidikan Program Sarjana Terapan 

 
 3 cm 

 

RIMA DWI SUKMASARI  

NIM : 08620024 
 

 2 cm 

4 cm 

 

 

 

 

       4 cm 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI ANALIS KEUANGAN 

POLITEKNIK KUTARAJA 

BANDA ACEH 

2022 

Times New 

Roman 14 Bold 

Times New 

Roman 14 Bold 

Times New 

Roman 14 Bold 

Times New 

Roman 14 Bold 

Times New 

Roman 12 Bold 

1 spasi 

1 spasi 

1  spasi 
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Materai Rp. 

10.000,- 

Lampiran 3. Contoh Surat Pernyataan 

 

SURAT PERNYATAAN  
 

 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, 

 

Nama : .............................................................. 

Tempat/Tgl Lahir : .............................................................. 

NIM : .............................................................. 

Program Studi : .............................................................. 

 
Dengan ini menyatakan bahwa dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang 

pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan di suatu perguruan 

tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 

yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis 

diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari 

terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima 

hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku. 

 

Banda Aceh, ............................ 

Penulis, 

 

 

Nama & Tanda Tangan 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 

 

Lampiran 4. Contoh Kata Pengantar 

 

 

KATA PENGANTAR 
 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena 

dengan berkat dan kasih anugrahnya-Nya penulis masih diberikan kesehatan 

sehingga akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

Tugas Akhir disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada 

........dst dengan judul : “.......................................................................................”. 

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian 

penyusunan tugas akhir ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Direktur Politeknik Kutaraja, Ibu Desy Puspita, S.P., M.M 

2. Wakil Direktur Akademik, Ibu Zahriatul Aini., S.E., M.M 

3. Ketua Program Studi Analis Keuangan, Ibu Agustina, S.E, M.Si 

4. Dosen Pembimbing, Bapak / Ibu ............................... 

5. Pimpinan ..............., Bapak / Ibu ................................ 

6. Nama Orang Tua.......................................................... 

7. ..................................................................................... 

 

Penulis juga menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini belum 

sempurna baik dalam penulisan maupun isi disebabkan keterbatasan kemampuan 

penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya 

membangun dari pembaca untuk penyempurnaan isi tugas akhir ini.   

        

Banda Aceh, 

…………. 

Penulis 

 

  

<Nama Mahasiswa> 

        NIM 

 

 

 

 

4 spasi 

Tandatangan  

mahasiswa 

 

2 spasi 

1 spasi 

4 -5 spasi 

3 spasi 

1 spasi 

Times New Roman 12 

Bold 
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Lampiran 5. Contoh Abstrak 

 

ABSTRAK 

 

 
RIMA DWI SUKMASARI, Aplikasi Software Akuntansi Dalam Penyusunan 

Laporan Keuangan Pada UD. Richo Jaya (2020) 

 

Sebuah Laporan Keuangan memiliki peran bagi suatu perusahaan untuk 

memberiukan informasi dari kondisi keuangan perusahaan tersebut. Selain itu 

pula laporan keuagan memiliki tanggung jawab dan pula menjadi acuan untuk 

pengambilan suatu keputusan-keputusan ekonomi. 

Teknologi berkembang semakin pesat, menggunakan system 

komputerisasi menjadi hal yang sangat diperlukan dalam penyelesaian laporan 

keuangan agar lebih akurat, cepat, dan tepat, dan mengurangi resiko kesalahan 

pada penyusunan laporan keuangan itu sendiri, hal ini sangat membantu 

dibandingkan dengan system manual. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder, dan sumber data pula digunakan system data internal dan eksternal. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi. Metode analisis data 

menggunakan metode deskriptif. 

Dilihat dari hasil penelitian yang digunakan penulis, kesimpulannya adalah 

bahwa UD. Ricko Jaya sendiri belum pernah memakai Aplikasi Software 

Accounting ini dan setelah diaplikasikan atas trasnsasksi bulan Juli 2013 maka 

laporan keuangan yang dihasilkan sangat cepat dan tepat hasilnya 

 

Kata Kunci : Software Akuntansi, Laporan Keuangan 
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Lampiran 6. Contoh Format Daftar Isi 

DAFTAR ISI 
 

 

 

        

      Halaman 

 

JUDUL .........................................................................................................   i 

 LEMBAR PENGESAHAN........................................................................   ii 

LEMBAR PENGESAHAN KOMISI SIDANG.......................................  iii 

LEMBAR PERNYATAAN.......................................................................  iv 

KATA PENGANTAR.................................................................................  v 

ABSTRAK....................................................................................................  vi 

DAFTAR ISI .............................................................................................  vii 

DAFTAR TABEL .....................................................................................  viii 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................  x 

DAFTAR LAMPIRAN..............................................................................  xi 

 

BAB I     PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang..............................................................................   1 

1.2  Perumusan Masalah .....................................................................   6 

1.3  Tujuan Penelitian ..........................................................................   8 

1.4 Manfaat Penlitian...........................................................................   9 

 

BAB II    LANDASAN TEORI 

2.1  Kajian Pustaka............................................................................... 13 

2.2 Penelitian Terdahulu..................................................................... 17 

2.2.2 ....................................................................................................... 25 

 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  
3.1  Rancangan Penelitian ........................................................... 35 

3.2   Teknik Pengumpulan Data.................................................... 38 

3.3   ....................................................................................................... 40 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

4.1  Hasil Penelitian ..........................................................................    48 

4.2  Pembahasan .................................................................................   75 

 

BAB V    KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1  Kesimpulan ..................................................................................  98 

5.2  Saran  ............................................................................................ 100 

 

DAFTAR PUSTAKA  

BIODATA PENULIS 

LAMPIRAN 

 

Times New Roman 12 Bold 

2 spasi 

4 spasi 

1 spasi 

2 spasi 

2 spasi 

2 spasi 

1 spasi 

Jangan lupa ada tulisan 

Halaman 

Tab 1.7 cm 

Times New Roman 14 Bold 

2 spasi 

2 spasi 
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Lampiran 7.  Contoh Daftar Tabel 

 

 

DAFTAR TABEL 
 

    

 

      Halaman 

Tabel 2.1 Algoritma Penyusuan Laporan Keuangan...................................      1 

Tabel 3.1 .......................................dst .........................................................      5 

Tabel 3.2 .......................................dst .........................................................    24 

Tabel 3.3 .......................................dst .........................................................    25 

Tabel 4.1 .......................................dst .........................................................    33 

Tabel 4.2 .......................................dst .........................................................    45 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 spasi 

1 spasi 
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Lampiran 8.  Contoh Daftar Gambar 

 

 

DAFTAR GAMBAR 
 

  

 

          Halaman 

Gambar 2.1 Penyusunan Laporan Keuangan Pada UD Ricko Jaya.........      1 

Gambar 3.1 ............dst.............................................................................       5 

Gambar 3.2 ............dst ............................................................................     24 

Gambar 3.3 ............dst ............................................................................     25 

Gambar 4.1 ............dst ............................................................................     33 

Gambar 4.2 ............dst ............................................................................     45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 spasi 

1 spasi 
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Lampiran 9.  Contoh Daftar Lampiran 

 

DAFTAR LAMPIRAN 
 

  

 

           Halaman 

Lampiran 1. Lembar pengesahan Tugas Akhir..........................................       L-1 

Lampiran 2. .......................................dst ..................................................        L-2 

Lampiran 3. .......................................dst .................................................         L-3 

Lampiran 4. .......................................dst ..................................................        L-4 

Lampiran 5. .......................................dst ..................................................        L-5 

Lampiran 6. .......................................dst ..................................................        L-6 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 spasi 

1 spasi 
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1,27 cm 

1,27 cm 

Lampiran 10.  Contoh penulisan Judul Bab, Sub Bab dan Anak Sub Bab  

BAB I  

PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang semakin cepat mendorong manusia untuk 

selalu mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam dunia akuntansi 

penyusunan laporan keuangan sangat diperhatikan dan sangat berguna di dunia 

industri. Oleh karena itu perlu adanya teknologi yang berguna untuk penyusunan 

laporan keuangan 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalahnya yaitu, 

apakah software MYOB Accounting V17 Dapat Menghasilkan Laporan Keuangan 

dengan cepat dan tepat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan masalah penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui: 

1. Bagaimana implementasi.......................................................... 

2. .................................................................................................. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

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

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

1 spasi 

3 spasi 

2 spasi 

Times New Roman 14 Bold 
Times New Roman 12 Bold 

2 spasi 

2 spasi 

Satu 

Paragrap 

terdiri dari 

minimal 5-6 

baris, baru 

masuk 

paragraph 

kedua  
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2. Bagi Perusahaan 

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

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

3. Bagi Akademisi 

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

.............................................................................................................................. 
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1,27 cm 

 

BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Akuntansi 

 Menurut para ahli ekonomi sendiri, akuntansi ada sejak manusia mengenal 

uang sebagai alat tukar yang sah, mulai dari pencacatan keluar masuknya uang, 

berbagai transaksi serta dicatatnya hutang piutang yang dengan sendirinya 

berkembang semakin pesat hingga menjadi sampai sekarang ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 spasi 

3 spasi 

2 spasi 

Times New Roman 14 Bold 

Times New Roman 12 Bold 

Satu 

Paragrap 

terdiri dari 

minimal 5-6 

baris, baru 

masuk 

paragraph 

kedua  
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Lampiran 11.  Contoh penulisan Gambar (letakkan di tengah) 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  Elemen-elemen kunci sistem penilaian kinerja 
        Sumber    : Sjafri Mangkuprawira (2005) 

 

 

Kinerja Karyawan Penilaian Kinerja Umpan Balik 

Karyawan  

Ukuran Kinerja 

Catatan Karyawan Keputusan SDM 

Standar Kinerja 

Font 10 
Times new roman font 

12. (Gambar 2.2 bold) 
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Lampiran 12. Contoh Penulisan Tabel ( letakkan di tengah) 

 

 

 

Tabel 4.1 Taksiran Harga Peralatan Transtainer dan Head Truck 

 

Peralatan Tunai  Sewa Beli 

Trainstainer (used) $ 1.575.000 $ 2.337.768 

- down payment : $ 472.500 

- angsuran / bln  : $   51.813 

Head Truck + Chasis $ 784.000 $ 997.000 

- down payment : $ 199.400 

- angsuran / bln  : $   22.155,56 
    Sumber : PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Medan (2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font 10 

1,5 spasi 

Times new roman 12. 

Khusus  kata Tabel 4.1 di-

bold 
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Lampiran 13.  Contoh penulisan Daftar Pustaka 

 

DAFTAR PUSTAKA 
      

     

 

Darsono, (2008), Laporan Keuangan, Jakarta: PT. Grasindo Persada. 

  

Horngren, Charles T dan Walter T. Horrison (2007),Akuntansi Jilid 1 :Erlangga 

 

Sharpe, William F, et.al, (2004), Investasi, Jilid I, Jakarta : Prenhallindo. 

 

Soemarso, (2009), Akuntansi Sauatu Pengantar, Jakarta: Salemba Empat 

 

Sugiyono. (2003), Metode Penelitian Bisnis, Penerbit : CV. Alfabeta, Bandung. 

 

Van Horne, James C dan Marchowicz, Jhon M, (2003), Prinsip-Prinsip 

Manajemen Keuangan, Buku Dua, Edisi Kesembilan, Jakarta : Salemba 

Empat. 

 

_____________________________________, (2004), Prinsip-Prinsip 

Manajemen Keuangan, Buku Satu, Edisi Kesembilan, Jakarta : Salemba 

Empat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

**  Daftar pustaka disusun berdasarkan abjad 

Antara baris pertama dan kedua (spasi 1), dan baris kedua menjorok 

(hanging indent) 

  Jarak antar pustaka 2 spasi 

4 spasi 

Disusun Alphabet! 

Nama pengarang sama dengan yang 

diatasnya tidak perlu lagi ditulis ulang 

Judul di-Italic-kan! 

Font 14 bold 
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Foto 

Ukuran 

4 x 6 cm 

Lampiran 14. Contoh Biografi Penulis 

 

BIODATA PENULIS 
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