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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Pengertian Skripsi 

Skripsi adalah adalah karya ilmiah mahasiswa tentang permasalahan yang sesuai 

dengan kompetensi program studi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana  (S-

1). Skripsi ini merupakan karya ilmiah mandiri mahasiswa berdasarkan hasil penelitian, 

baik penelitian lapangan (field research) maupun penelitian kepustakaan (library 

research). Skripsi dapat ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris 

yang baku. 

Penelitian lapangan (field research) adalah jenis penelitian yang berorientasi pada 

pengumpulan data empiris di lapangan. Untuk kalangan mahasiswa S-1, penelitian 

lapangan yang biasa dipakai adalah penelitian dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif 

Penelitian Kuantitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan analisis 

deduktif-induktif.  

Analisis ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, ataupun 

pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya terdahulu, kemudian dikembangkan 

menjadi permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan dalam bentuk hipotesa untuk 

memperoleh pembenaran (verifikasi) dari data empiris di lapangan. Sedangkan penelitian 

Kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap-kan gejala secara 

holistic kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatka diri 

peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung 

menggunakan analisis induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan 

dalam penelitian kualitatif. 

Penelitian kepustakaan (library research) adalah telaah kritis dan mendalam 

terhadap bahan-bahan pustaka yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah. Bahan-

bahan pustaka tersebut diperlukan sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran baru, 

sebagai bahan dasar untuk melakukan analisis deduksi dari pengetahuan yang telah ada 

sehingga dapat mengembangkan kerangka teori baru, atau sebagai dasar pemecahan 

masalah. 
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B. Tujuan Penulisan Skripsi 

Tujuan dalam pentusunan skripsi secara umum adalah memberikan pemahaman 

terhadap mahasiswa agar dapat berpikir secara logis danilmiah dalam menguraikan dan 

membahas suatu permasalahan serta dapat menuangkannya secara sistematis dan 

terstruktur. Secara khusus tujuan penyusunan skripsi adalah : 

1. Memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan dalam 

mengidentifikasi, memformulasi, dan menyelesaikan masalah sesuai bidang 

ilmunya; 

2. Sebagai tugas akhir untuk memperoleh kualifikasi strata satu (sarjana);  

3. Membantu research and development di institusi perguruan tinggi dan institusi 

mitra.  

Penyusunan skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam  Fakultas Ekonomi 

Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat diharapkan memenuhi aspek-aspek 

berikut :   

a. Relevan dengan konsentrasi Program Studi Ekonomi Islam Universitas Nahdlatul 

Ulama Nusa Tenggara Barat ; 

b. Mempunyai pokok permasalahan yang jelas dan menarik; 

c. Memenuhi standar dan etika akademik; 

d. Mempunyai daya guna untuk pengembangan akademik. 

 

C. Ruang Lingkup Penyusunan Skripsi 

Penyusunan skripsi merupakan tulisan ilmiah dan akademis yang dihasilkan dari 

penelitian mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas 

Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Skripsi yang akan disusun oleh mahasiswa 

Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Nusa 

Tenggara Barat memiliki ruang lingkup yang terikat dengan konsentrasi Program Studi 

Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, 

yakni: 1) Lembaga Keuangan Syariah dan konvensional, 2) Kuaangan Publik Islam, 3) 

Bisnis dan Prilaku Ekonomi Sosial Kemasyarakatan, 4) Teori ekonomi Islam , dan 

transaksi ekonomi baik syariah maupun konvensional. 
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D. Persyaratan Pengambilan Mata Kuliah Penyusunan Skripsi 

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan tidak dalam status cuti/berhenti sementara. 

2. Telah menyelesaikan (lulus) sekurang-kurangnya minimal 120 SKS dengan IPK 

minimal 2,75. 

3. Telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian Ekonomi Islam dengan nilai 

minimal C. 

4. Tidak ada nilai D dan E. 

5. telah memenuhi kewajiban administrasi keuangan dari semester pertama dengan 

semester yang bersangkutan (dibuktikan dengan slip pembayaran kuliah) 

6. Melampirkan foto copy KHS dari semester awal sampai semester akhir. 

7. Mengisi (key in) tugas akhir skripsi dalam Kartu Rencana Studi (KRS). 

8. Melunasi biaya bimbingan dan seminar pada Bagian Administrasi, Akademik, dan 

Keuangan (BAAK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

9. Mendaftarkan diri ke Bagian Administrasi, Akademik, dan Keuangan (BAAK) 

dengan menyerahkan bukti pelunasan biaya bimbingan skripsi bersamaan dengan 

pengisian KRS. 

 

E. Batas Waktu Penyusunan Skripsi 

1. Batas waktu proses penyusunan skripsi adalah 1 (satu) semester atau 6 (enam) bulan 

efektif perkuliahan. 

2. Penyusunan skripsi dinyatakan selesai bimbingan apabila telah memenuhi proses 

bimbingan minimal 3 (tiga) bulan dengan 5 (lima) kali bimbingan.  

3. Apabila dalam waktu 1 (satu) semester atau 6 (enam) bulan mahasiswa belum  

menyelesaikan penyusunan skripsi sampai dengan bab analisis data atau setara 

dengan 70% dari proses penyelesaian skripsi, maka proses penyusunan skripsi dapat 

dilanjutkan pada semester selanjutnya, namun apabila mahasiswa mengalami kendala 

pada proses penggalian data, mahasiswa wajib untuk mengkonsultasikan judul 

penelitian terkait dengan pembimbing. Proses monitoring ini dilakukan oleh Ketua 

Program Studi bekerjasama dengan Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang ditunjuk. 
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F. Prosedur Penyusunan Skripsi 

Prosedur penyusunan skripsi yang harus dilalui seorang mahasiswa, sebagai berikut: 

1. Pengusulan Judul Skripsi 

a. Sebelum mahasiswa mahasiswa menyiapkan tema/judul skripsi yang diusulkan, 

terlebih dahulu diteliti syarat-syarat adminsitratif yang untuk itu jika memenuhi 

persyaratan, oleh bagian akademik diberikan disposisi pengajuan judul. 

b. Setelah mendapatkan disposisi pengajuan judul, tema/judul skripsi tersebut 

diteliti lebih lanjut di bagian pengecekan judul skripsi yang selanjutnya diberikan 

sebuah formulir hasil pengecekan. 

c. Mahasiswa harus mempersiapkan tiga buah judul/topik kepada Tim Kajian 

Usulan Topik  Skripsi. 

d. Judul penelitian yang direkomendasi/dinyatakan layak untuk ditulis/diteliti oleh 

tim Kajian Topik Skripsi didaftarkan ke bagian akademik untuk diregistrasi. 

e. Ketua / Sekretaris Program Studi memeriksa dan menyeleksi dosen pembimbing 

yang memenuhi syarat.  

f. Judul skripsi dan dosen pembimbing yang telah disetujui oleh Ketua / Sekretaris 

Program Studi disampaikan melalui bagian akademik kepada Dekan untuk 

memperoleh persetujuan dan ditetapkan melalui  Surat Keputusan Dekan 

Tentang Pengangkatan  Dosen Pembimbing Skripsi. 

g. Judul skripsi dan dosen pembimbing yang telah ditetapkan melalui Surat 

Keputusan Dekan diserahkan kepada Bagian Administrasi, Akademik, dan 

Keuangan (BAAK) Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat untuk 

diumumkan kepada mahasiswa. 

h. Judul skripsi dapat diubah oleh dosen pembimbing dengan memperhatikan 

perumusan / perkembangan kebutuhan yang seharusnya 

2. Seminar Proposal 

a. Apabila proposal penelitian telah selesai disusun, Dosen Pembimbing 

menyampaikan pemberitahuan kepada Dekan dan Ketua Program Studi bahwa 

secara substansial proposal mahasiswa tersebut memenuhi persyaratan untuk 

diuji. 
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b. Dekan dan Ketua Program Studi menjadwalkan sidang ujian proposal. Ujian 

dilaksanakan dihadapan empat orang majelis penguji yang diusulkan oleh Ketua 

Program Studi dan ditetapkan oleh Dekan. 

 

3. Seminar Hasil Penelitian 

1. Mahasiswa yang dinyatakan lulus proposal penelitiannya berhak melakukan 

penelitian untuk menulis skripsinya. Kelulusan tersebut dapat dengan perbaikan 

atau tanpa perbaikan isi proposal. Untuk yang dinyatakan gagal, diwajibkan 

menjalani proses penyusunan proposal kembali. 

2. Berdasarkan berita acara ujian proposal penelitian yang menyatakan 

kelulusannya, Ketua Program Studi menerbitkan Surat Ijin Pembimbingan 

(format surat dapat dilihat di lampiran). Selanjutkan mahasiswa dapat melakukan 

penelitian secara intensif dibawah Dosen Pembimbingnya. 

3. Apabila penelitian sudah selesai dilakukan / disusun dan sudah memenuhi 

persyaratan untuk diuji, maka mahasiswa (peneliti) atas persetujuan pembimbing 

menyampaikan hasil penelitiannya (paling cepat 60 hari) terhitung sejak 

dinyatakan lulus ujuan proposal kepada bagian akademik untuk diseminarkan. 

Dengan menunjukkan kartu yang telah mengikuti seminar hasil penelitian 

skripsi, peneliti yang lain digelar di Fakultas Ekonomi Universitas Nahdltul 

Ulama Nusa Tenggara Barat. 

4. Kepala Program Studi Ekonomi Islam mengusulkan kepada Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara 3 (tiga) orang sebagai 

Majelis Penilai dengan komposisi 2 (dua) orang dosen majelis penilai ditambah 1 

(satu) orang penilai netral yang sesuai dengan kapasitas dan kompetensi 

keilmuan. 

5. Kaprodi menetapkan empat orang nama Majelis Penilai dan jadwal seminar hasil 

penelitian 

6. Mahasiswa yang hasil seminar penelitiannya telah dinyatakan layak oleh penilai, 

berhak untuk menulis skripsinya dengan memperbaiki / menyempurnakan hasil 

penelitian berdasarkan rekomendasi majelis penilai. 
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4. Ujian Skripsi 

1. Mahasiswa yang telah menyusun skripsi dan telah disahkan oleh dosen 

pembimbing dapat mendaftarkan skripsinya ke bagian akademik untuk diuji 

paling cepat 3 bulan sejak terbitnya surat penelitian dari kaprodi. 

2. Skripsi yang akan diujikan sudah di acc kan oleh pembimbing dengan 

menandatangani surat persetujuan pembimbing. 

3. Ketua Program Studi mengusulkan 4 orang nama majelis penguji  dan jadwal 

ujian skripsi. 

4. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian skripsi ketika dapat mempertahankannya di 

depan dewan penguji dan melakukan perbaikan berdasarkan saran dan 

rekomendasi dari dewan penguji. 

 

G. Bagan Alur Penyusunan Skripsi 
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BAB II 

PEMBIMBINGAN SKRIPSI 

 

A. Kriteria Dosen Pembimbing Skripsi 

Pembimbing adalah dosen tetap akademik Program Studi Ekonomi Islam Fakultas 

Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat yang telah ditetapkan oleh 

Ketua/Sekretaris Program Studi Ekonomi Islam dengan kriteria sebagai berikut: 

Syarat Pembimbing I:  

1. Dosen Pada Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat 

2. Berijazah Magister dan sudah mengusulkan jabatan akademik. 

Syarat Pembimbing II: 

1. Memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli IIIa, atau 

2. Berijazah Magister dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya setahun. 

 

B. Tata Cara Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi 

1. Pembimbing skripsi diusulkan oleh Ketua Program Studi Ekonomi Islam kepada 

Kepala Bagian Akademik yang selanjutnya diajukan kepada Dekan. 

2. Dekan menyetujui dan menerbitkan surat tugas Pembimbingan Penyusunan Skripsi. 

3. Dalam menetapkan pembimbing, Ketua Program Studi harus memperhatikan: 

1) Bidang keahlian calon pembimbing. 

2) Tema Skripsi mahasiswa bersangkutan. 

3) Beban bimbingan setiap dosen. 
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C. Bagan Alur Pengajuan Dosen Pembimbing Skripsi 

 

 

D. Tugas dan Kewajiban Dosen Pembimbing Skripsi 

1. Setiap pembimbing wajib menaati ketentuan pembimbingan yang berlaku; 

2. Pembimbing penyusunan skripsi memberikan saran-saran, baik tentang substansi 

(ontologi), metodologi (epistemologi) maupun manfaat (aksiologi);  

3. Pembimbing skripsi berkewajiban mengarahkan dan memberi masukan pada 

mahasiswa bimbingannya mengenai teknis penulisan skripsi;  

4. Pembimbing berkewajiban memantau dan memotivasi proses penyusunan skripsi 

mahasiswa bimbingannya agar dapat menyelesaikan penyusunan skripsi tepat waktu. 

Secara spesifik, pembagian tugas dan tanggung jawab antara dosen pembimbing 

utama dan dosen pembimbing pendamping adalah sebagai berikut : 

1. Pembimbing I 

1) Melakukan penggalian informasi mengenai latar belakang permasalahan agar 

mengetahui alasan mahasiswa menetapkan judul skripsi dan mahasiswa harus 

memberikan alasan dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan;  

2) Memberikan arahan yang berkaitan dengan usulan rancangan skripsi, materi 

yang akan diteliti dan tata cara sistematika penyampaian laporan hasil skripsi;  
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3) Apabila diperlukan, pembimbing utama dapat mengusulkan penggantian judul 

skripsi kearah isu yang lebih baru; 

4) Memberikan bimbingan atas instrumen pengumpulan data dan prosedur 

pengolahan data yang valid;  

5) Memberikan bimbingan atas keseluruhan isi laporan penelitian; 

6) Memberikan persetujuan untuk bebas plagiarisme, dan seminar hasil skripsi/ujian 

sidang skripsi; 

7) Pembimbing utama dapat menugaskan pembimbing pendamping untuk 

memberikan bimbingan pada bahasan tertentu. 

2. Pembimbing II 

1) Membantu pembimbing utama dalam menilai usulan rancangan skripsi dalam 

bentuk proposal; 

2) Pembimbing pendamping harus mengikuti arahan dari pembimbing utama 

dengan tetap mengupayakan terciptanya koordinasi diantara pembimbing utama 

dan pembimbing pendamping;  

3) Memberikan tanggapan terhadap materi skripsi; 

4) Memberikan pertimbangan dan saran mengenai instrumen dan prosedur 

pengolahan data yang akan dipergunakan; 

5) Membantu mahasiswa dalam hal penyusunan sistematika  pelaporan, termasuk 

diantaranya penggunakaan tata bahasa dan tata penulisan yang baku dan benar 

sesuai dengan pedoman penulisan skripsi;  

6) Membimbing mahasiswa agar tulisan tidak bersifat plagiarisme. 

  

E. Tujuan Pembimbingan Skripsi 

Tujuan dalam proses pembimbingan skripsi, antara lain : 

1. Untuk membantu mahasiswa dalam penyelesaian penyusunan skripsi secara 

berkualitas dan tepat waktu; 

2. Untuk membantu mahasiswa dalam menemukan, memahami, merumuskan dan 

menjelaskan permasalahan secara ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya;  
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3. Untuk membantu mahasiswa menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang 

dimiliki sesuai dengan bidang ilmunya; 

4. Untuk membantu mahasiswa agar memiliki kemampuan bersikap dan berperilaku 

dalam berkarya di bidang ilmunya; 

5. Untuk membantu mahasiswa agar dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang sesuai dengan bidang ilmunya. 

F. Prinsip Pembimbingan Skripsi 

Kegiatan dalam proses pembimbingan skripsi pada prinsipnya berpedoman pada : 

1. Mengutamakan kejujuran dan objektifitas sesuai prinsip akademik; 

2. Saling bekerjasama dengan ramah dan menghargai satu sama lainnya; 

3. Bersama-sama menjaga komitmen untuk meningkatkan mutu dan kualitas skripsi; 

4. Tidak melibatkan kepentingan pribadi; 

5. Tidak terlibat dalam kegiatan penyimpangan pribadi (affair); 

6. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun juga; 

7. Menghindari kekerasan baik verbal maupun fisik. 

 

G. Kontrak Pembimbingan Skripsi 

Untuk menjamin keberlangsungan proses bimbingan skripsi dapat berjalan dengan 

baik, dimana pembimbing maupun mahasiswa mengerti hak dan kewajiban masing-

masing, maka terdapat kontrak yang harus disepakati, yaitu : 

1. Kesepakatan untuk menjalankan proses pembimbingan selama 1 (satu) semester atau 

6 bulan; 

2. Memberikan kepastian baik dalam proses bimbingan dalam kesepakatan jadwal 

bimbingan; 

3. Mekanisme pemberian respon atau umpan balik baik dalam hal waktu maupun 

metodenya (misalnya e-mail, hard copy, sms, forum, dll); 

4. Peringatan dan hal-hal lain yang diperlukan. 
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H. Proses Pembimbingan Skripsi 

1. Bimbingan berlangsung dalam bentuk konsultasi antara pembimbing skripsi dan 

mahasiswa bimbingannya; 

2. Sesuai dengan Lampiran II e, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 

No.36/D/O/2001, konsultasi antara pembimbing skripsi dan mahasiswa 

bimbingannya dilaksanakan minimal 2 (dua) jam per minggu sepanjang semester;  

3. Bimbingan dilaksanakan sesuai jadwal yang disepakati bersama oleh dosen 

pembimbing dan mahasiswa; 

4. Konsultasi dan pembimbingan dilakukan didalam kampus dan tidak dibenarkan 

memberikan konsultasi diluar kampus Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara 

Barat;  

5. Konsultasi selama pengerjaan skripsi dilakukan untuk mengarahkan dan 

memperlancar pengerjaan skripsi yang sesuai dengan topik;  

6. Pada setiap akhir pertemuan bimbingan, pembimbing skripsi harus mengisi dan 

memberi paraf pada form pembimbingan penyusunan skripsi dilengkapi catatan-

catatan mengenai saran perbaikan materi skripsi agar dapat digunakan sebagai salah 

satu bahan saat ujian skripsi (Mahasiswa wajib membawa lembar konsultasi saat 

pembimbingan skripsi berlangsung);  

7. Dalam membimbing mahasiswa, semua dosen pembimbing tidak diperkenankan 

untuk meminta imbalan dalam bentuk apapun juga baik secara langsung maupun 

tidak langsung; 

8. Pembimbing berhak untuk mengajukan mahasiswa bimbingannya untuk mengikuti 

ujian skripsi apabila sudah dinyatakan bebas plagiarime, dan laporan akhir skripsi 

dinilai layak untuk diuji 
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BAB III 

KERANGKA PROPOSAL 

A. Bagian Awal 

1. Halaman Sampul 

Halaman sampul terdiri atas sampul dari kertas A4 putih. Pada halaman sampul 

proposal skripsi berisi : judul dan tulisan  “PROPOSAL SKRIPSI” (huruf kapital), 

judul proposal skripsi, lambang Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, 

nama lengkap penulis (tanpa gelar), nomor induk mahasiswa, tulisan “Program Studi 

..................., Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, 

Mataram, , dan tahun diajukan” (huruf kapital). (Lihat contoh di lampiran)  

2. Persetujuan Pembimbing 

Merupakan surat bahwa mahasiswa yang bersangkutan sudah melakukan 

bimbingan dan proposalnya siap diajukan di seminar proposal 

3. Pengesahan Penguji (dilampirkan setelah seminar proposal) 

Merupakan pengesahan dari tim penguji yang menyatakan bahwa proposal telah 

dinyatakan layak dan mahasiswa dapat melanjutkan ke penelitian. 

4. Daftar Isi; 

Daftar Isi yang ada pada proposal. 

  

B. Bagian Isi 

1. Latar Belakang 

Latar belakang penelitian berisi tentang alasan perlunya dilakukan  penelitian. 

Latar belakang penelitian dapat bersumber pada fenomena lapangan (penelitian 

aplikatif) maupun bersumber pada research gap (penelitian fundamental). Untuk 

memperkuat alasan perlunya dilakukan penelitian harus didukung dengan data yang 

memadai. Dalam bagian akhir ditulis dengan penegasan topik yang akan diteliti bukan 

judul penelitian.  
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2. Rumusan Masalah Penelitian 

Rumusan masalah merupakan intisari permasalahan yang akan  diselesaikan 

dalam penelitian yang akan dilakukan. Hasil dari rumusan masalah mengarah kepada 

pertanyaan penelutuan yang ditulis dalam bentuk kalimat tanya.  

 

3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian harus konsisten dengan latar belakang dan pertanyaan 

penelitian. Tujuan penelitian dapat berupa perbandingan metode, pengujian teori atau 

pengevaluasian suatuprogram/sistem/metode ataupun yang lainnya. Secara umum, 

tujuan penelitian merupakan kalimat positif dari pertanyaan penelitian yang lahir dari 

rumusan masalah penelitian.  

4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan manfaat-manfaat dan implikasi positif yang 

mungkin dapat diperoleh apabila tujuan penelitian tercapai,sehingga manfaat penelitian 

umumnya berkaitan erat dengan tujuan penelitian dan pengembangan akademik. 

Manfaat penelitian perlu ditegaskan oleh penulis teruntuk penerima manfaat baik 

secara teoritis maupun akademik.  

5. Kajian Pustaka 

Dalam bagian ini diuraikan penelitian-penelitian dan kajian-kajian  terdahulu, 

yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang bisa dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah. Kajian pustaka memuat informasi-informasi dari penelitian sejenis yang 

telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sumber telaah pustaka yang utama adalah 

jurnal ilmiah (internasional/nasional) dan hasil penelitian. Sumber-sumber lainnya 

antara lain: jurnal ilmiah, tesis, buku primer dan sumber lain yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.  Tujuan kajian pustaka adalah : 

a.  Mendemonstrasikan bahwa peneliti memang sudah familiar dengan area penelitian 

yang akan dijalankan sekaligus menunjukkan kredibilitasnya;  

b.  Menunjukkan penemuan-penemuan kajian sebelumnya sekaligus menunjukkan 

bagaimana penelitian yang akan dijadikan berhubungandengan penemuan kajian 

sebelumnya;  
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c.  Mengintegrasikan hal-hal yang telah ditemukan dalam area / bidang tertentu.  

6. Kerangka Teori 

Kerangka teori menguraikan konsep, prinsip, teori dan berbagai uraian lain yang 

relevan dengan permasalahan yang menjadi topik penelitian. Uraian yang terdapat di 

dalamnya bisa berupa deskripsi (penjelasan, penegasan) teori, bisa pula merupakan 

analisis (kajian) teori-teori yang kemudian diakhiri dengan memunculkan simpulan 

teoritik. Kerangka teori ini menjadi dasar bagi hipotesis penelitian. Landasan teori 

harus berisikan konsep-konsep (teori) yang benar-benar relevan dengan topik 

(masalah) penelitian, sehingga alur penyampaiannya harus teratur dan logis, sistematis 

dan argumentatif. Hal ini dikarena-kan kerangka teori digunakan sebagai landasan 

analisis terhadap data-data yang diperoleh.  

7. Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah tatacara pelaksanaan penelitian dalam  rangka mencari 

jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan secara logis, empiris, dan 

sistematis. Pokok-pokok bahasan yang terkandung dalam metode penelitian mencakup 

: 

a. Jenis & Pendekatan Penelitian; 

b. Jenis dan Sumber Data; 

c. Lokasi Penelitian (jika penelitian lapan; 

d. Populasi dan sampel (jika penelitian menggunakan metode sampel); 

e. Teknik pengumpulan data; 

f. Teknik analisis data. 

g. Tehnik Validasi Data 

 

8. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan diuraikan secara garis besar (outline) dalam bentuk bab-

bab secara logis berhubungan dan merupakan kesatuan serta mendukung dan mengarah 

tercapainya jawaban dari pokok masalah yang diajukan.  
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9. Daftar Pustaka  

Merupakan seluruh fererensi yang digunakan dalam penulisan proposal/skripsi 

baik berupa buku, jurnal, artikel, majalah dan lain sebagainya. 

 

C. Lampiran - Lampiran  

1. Jadwal penelitian merupakan timetable terkait waktu penyelesaian skripsi yang terdiri 

dari seminar proposal skripsi, seminar hasil penelitian, dan ujian skripsi adalah 

minimal 3 bulan dan maksimal 6 bulan, berikut adalah contoh jadwal kegiatan target 

penyelesaian skripsi, dan penulis harus mengacu setidak-tidaknya dari 10 (sepuluh) 

kegiatan sebagai berikut: 

 

No Kegiatan 
Bulan Ke- 

1 2 3 4 5 6 

1 Pengajuan Outline dan rekomendasi pembimbing       

2 Konsultasi awal dan menyusun rencana kegiatan       

3 Proses bimbingan untuk menyelesaikan proposal       

4 Seminar proposal Skripsi       

5 Pengumpulan dan pengolahan data       

6 Proses bimbingan untuk menyelesaikan skripsi       

7. Seminar hasil penelitian skripsi       

8. Revisi hasil penelitian skripsi       

9. Ujian skripsi (Munaqasah)       

10. Revisi dan Persetujuan skripsi       

 

2. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian berisi instrumen-instrumen yang akan digunakan dalam 

penelitian baik dalam bentuk draft wawancara, angket, quisioer, dokuentasi, observasi 

dan lain-lain. 
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BAB IV 

KERANGKA SKRIPSI 

 

Setelah penelitian rampung, selanjutnya adalah menyusunnya dalam bentuk laporan 

penelitian Skripsi. Adapun Kerangka Laparan Skripsi adaah sebagai berikut : 

A. Bagian Awal 

Bagian ini terdiri dari: 

a. Cover luar 

b. Cover Dalam 

b.  Lembar Pernyataan Keaslian 

c.  Lembar Persetujuan Pembimbing 

d.  Pengesahan Tim Penguji 

e.  Halaman Motto & Persembahan 

f.  Abstrak 

g.  Halaman Kata Pengantar 

h.  Halaman Daftar Isi 

i.  Halaman Daftar Tabel (jika ada) 

j.  Halaman Daftar Gambar (jika ada 

 

B. Bagian Isi  

Bagian ini terdiri dari bab – bab sebagai berikut:   

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi antara lain: 

A. Latar Belakang 

Latar belakang penelitian berisi tentang alasan perlunya dilakukan penelitian. 

Latar belakang penelitian dapat bersumber pada fenomena lapangan (penelitian 

aplikatif) maupun bersumber pada research gap (penelitian fundamental). Untuk 

memperkuat alasan perlunya dilakukan penelitian harus didukung dengan data yang 

memadai. Dalam bagian akhir ditulis dengan penegasan topik yang akan diteliti. 

 



PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM 
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA NUSA TENGGARA BARAT  17 
 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan intisari permasalahan yang akan diselesaikan 

dalam penelitian yang akan dilakukan. Hasil dari rumusan masalah mengarah kepada 

pertanyaan penelitian. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian harus konsisten dengan latar belakang masalah dan 

pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian dapat berupa perbandingan metode, 

pengujian teori, atau pengevaluasian suatu program/ sistem/metode ataupun yang 

lainnya. Secara umum, tujuan penelitian merupakan kalimat positif dari pertanyaan 

penelitian yang lahir dari rumusan masalah penelitian. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan manfaat-manfaat dan implikasi positif yang 

mungkin dapat diperoleh apabila tujuan penelitian tercapai, sehingga manfaat 

penelitian umumnya berkaitan erat dengan tujuan penelitian dan pengembangan 

akademik. Manfaat penelitian perlu ditegaskan oleh penulis teruntuk penerima 

manfaat baik secara teoritis maupun akademis. 

E. Telaah Pustaka 

Dalam bagian ini diuraikan penelitian-penelitian dan kajian-kajian terdahulu, 

yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang bisa dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah. Kajian pustaka memuat informasi-informasi dari penelitian sejenis 

yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sumber telaah pustaka yang utama 

adalah jurnal ilmiah (internasional/nasional) dan hasil penelitian. Sumber-sumber 

lainnya antara lain: jurnal ilmiah, prosiding, working paper, disertasi/tesis, buku 

primer, dan ensiklopedi serta sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan diuraikan secara garis besar (outline) dalam bentuk bab-

bab secara logis berhubungan dan merupakan kesatuan serta mendukung dan 

mengarah tercapainya jawaban dari pokok masalah yang diajukan. (lihat contoh) 

 



PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM 
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA NUSA TENGGARA BARAT  18 
 

BAB II KAJIAN TEORI 

A. Konsep 

Kerangka teori menguraikan konsep, prinsip, teori dan berbagai uraian 

lain yang relevan dengan permasalahan yang menjadi topik penelitian. Uraian 

yang terdapat di dalamnya bisa berupa deskripsi (penjelasan, penegasan) teori, 

bisa pula merupakan analisis (kajian) teori-teori yang kemudian diakhiri dengan 

memunculkan simpulan teoritik yang lazim disebut dengan hipotesis penelitian. 

Kerangka teori harus berisikan konsep-konsep (teori) yang benar-benar relevan 

dengan topik (masalah) penelitian, sehingga alur penyampaiannya harus teratur 

dan logis, sistematis dan argumentatif. 

B. Hipotesis (jika diperlukan) 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas suatu persoalan yang masih 

perlu dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dihasilkan dari analisis teori-teori yang 

diuraikan dalam landasan teori. Hipotesis harus logis, jelas dan dapat diuji serta 

memperjelas permasalahan dan memudahkan dalam menyusun cara-cara 

penelitian. 

C. Kerangka Berpikir  

Kerangka Berpikir merupakan sintesa dari serangkaian teori yang 

tertuang dalam telaah pustaka dan landasan teori, yang pada dasarnya merupakan 

gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternative 

solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan. Kerangka berpikir dapat 

disajikan dalam bentuk bagan, deskripsi kualitatif, dan atau gabungan keduanya. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Mengurikan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, 

(kerangka sama seperti proposal). 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Membahas dan menguraikan data yang ditemukan dilapangan berdasarkan 

rumusan masalah yang diajukan. Membahas tentang keterkaitan antar faktor-faktor 
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dari data yang diperoleh dari masalah yang diajukan kemudian menyelesaikan 

masalah tersebut dengan metode yang diajukan dan menganalisa proses dan hasil 

penyelesaian masalah. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan pernyataan singkat dan akurat yang 

disajikan dari hasil pembahasan. Kesimpulan bukan sekedar hasil penelitian yang 

ditulis ulang, tetapi makna yang dapat ditarik dari hasil penelitian. Kesimpulan yang 

baik menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang telah disusun. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Cara Menuliskan Daftar Pustaka: 

Satu Pengarang 

1. Budiono, Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta : Bagian Penerbitan Fakultas 

Ekonomi Universitas Gadjah Mada. 1982. 

2. Friedman. 1990. M. Capitalism and Freedom. Chicago : University of Chicago 

Press. 

 

Dua Pengarang 

1. Cohen, Moris R., and Ernest Nagel. An Introduction to Logic and Scientific 

Method. New york: Harcourt, 1939. 

2. Nasoetion, A. H., dan Barizi. Metode Statistika. Jakarta: PT. Gramedia, 1990.   

 

Tiga Pengarang 

1. Heidjrahman R., Sukanto R., dan  Irawan. Pengantar Ekonomi Perusahaan. 

Yogyakarta: Bagian penerbitan Fakultas Ekonomi UGM, 1980. 

 

D. Bagian Akhir 

Bagian ini terdiri dari: 

1. Surat izin penelitian yang dikeluarkan oleh kaprodi kelokasi penelitian 

2. Surat izin penelitian dari BAPPEDA lokasi penelitian 

3. Lampiran-lampiran hasil penelitian berupa foto-foto atau dokumen 

4. Riwayat Hidup Penulis. 
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BAB V 

KERANGKA NASKAH PUBLIKASI 

 

Pada dasarnya naskah publikasi merupakan ringkasan menyeluruh dari hasil penelitian 

(skripsi) ke dalam bentuk yang lebih singkat agar lebih mudah dibaca dan dipublikasikan 

secara luas. Naskah publikasi yang diharapakan oleh Program Studi Ekonomi Islam 

setidaknya mengacu pada aturan umum penulisan dengan format jurnal, agar mempermudah 

pihak Program Studi untuk mempublikasikannya pada jurnal-jurnal nasional dan internasional.   

Naskah publikasi dapat ditulis dalam dua Bahasa, yakni Bahasa Indonesia (primer) dan 

Bahasa Inggris (optional) yang terdiri dari kurang lebih 15-25 halaman. Berikut merupakan 

komponen dan deskripsi format penulisan naskah publikasi penelitian pada Program Studi 

Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat.  

1.  Judul 

Judul harus ringkas, lugas dan hanya terdiri dari 12-14 kata (tidak termasuk kata 

penghubung) dan sesuai dengan judul skripsi yang telah dilakukan oleh penulis. (lihat 

contoh dalam lampiran) 

2.  Nama dan Afiliasi 

Nama adalah identitas dari penulis yang ditulis tanpa mencantumkan gelar. Afiliasi 

merupakan identitas institusi penulis yang memuat institusi, alamat institusi, dan email 

penulis. (lihat contoh dalam lampiran) 

3.  Abstrak 

Abstrak merupakan ringkasan singkat dari hasil penelitian skripsi penulis. Namun, abstrak 

nasakah publikasi berbeda dengan abstrak yang telah disusun oleh penulis, dimana abstrak 

terdiri dari 150-250 kata dan dilengkapi dengan kata kunci maksimal 3-5 kata sesuai 

dengan topik penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Abstrak ini ditulis kedalam 

dua Bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. (lihat contoh dalam lampiran) 

4.  Pendahuluan 

Pendahuluan memuat latar belakang mengapa penulis meneliti topik tersebut didukung 

oleh data-data yang relevan dan dilengkapi dengan tujuan penelitian sebagai tolok ukur 

dan batasan penelitian serta menegaskan mengapa penelitian ini penting untuk dikaji. 
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Sangat penting bagi penulis untuk mendeskripsikan motif penelitian secara tegas dan 

lugas.  

5.  Kerangka Teori 

Kerangka teori memuat dua hal penting yakni telaah pustaka (penelitian terdahulu) dan 

landasan teori yang dijadikan bahan diskusi untuk menjelaskan hasil penelitian penulis.  

6.  Metodologi Penelitian 

Metode penelitian merupakan tatacara pelaksanaan penelitian dalam rangka  mencari 

jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan secara logis, empiris, dan sistematis 

serta dikemas secara singkat tanpa harus membuat sub-sub pokok metode. 

7.  Pembahasan 

Pembahasan merupakan hasil analisa atas temuan-temuan penulis yang dilakukan 

dalam penelitian. Pembahasan yang baik adalah pembahasan yang melampirkan data-data 

pendukung penelitian baik yang bersifat matematis, statistik, maupun deksriptif. 

8.  Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan akurat yang disajikan dari hasil pem-

bahasan. Kesimpulan bukan sekedar hasil penelitian yang ditulis ulang, tetapi makna yang 

dapat ditarik dari hasil penelitian dan dituliskan secara singkat dan tegas.  

9.  Daftar Pustaka 

Berisi daftar referensi (buku, jurnal, majalah, dan lain-lain), yang digunakan dalam 

penulisan skripsi. (lihat Bab VI untuk aturan penulisan daftar pustaka) 
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BAB VI 

FORMAT PENULISAN 

  

A. Format Penulisan 

1. Tipografi 

a. Menggunakan kertas ukuran A4. 

b. Margin atas 4 cm, margin kiri 4 cm, margin bawah 3 cm, margin kanan 3 cm. 

c. Jarak spasi: 1,5 (khusus ABSTRAKSI hanya 1 spasi). 

d. Jenis huruf (Font): Times New Roman. 

e. Huruf Arab diketik dengan jenis huruf Traditional Arabic dengan font size 14 

jarak 1 spasi. 

f. Ukuran/variasi huruf untuk Judul Bab: 14pt/Tebal + Huruf Besar (UPPER CASE); 

Isi: 12pt/Normal; Subbab 12pt / Tebal + Huruf Besar per kata (Tittle Case). 

 

2. Bahasa 

Penyusunan skripsi harus mengikuti standar penulisan karya ilmiah, baik dalam 

hal sistematika maupun penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa Indonesia dalam 

proposal maupun skripsi secara garis besar diatur sebagai berikut : 

a. Penulisan proposal maupun skripsi menggunakan bahasa Indonesia baku, sesuai 

dengan ejaan yang disempurnakan (EYD). 

b. Penyajian materi diuraikan dengan kalimat sempurna. 

c. Penggunaan kata atau istilah yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia 

harus digunakan, jika belum, maka kata tersebut ditulis dengan cetak miring. 

d. Transliterasi Arab-Latin menggunakan pedoman berdasarkan Keputusan Bersama 

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 158 Tahun 1987 Diperbaharui No. 0543b/U/487. (Pedoman Transliterasi 

Arab-Latin terlampir). 
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3. Penomoran Bab dan Sub-Bab 

a. Bab dinomori dengan menggunakan angka Romawi. 

b. Subbab dinomori dengan ketentuan sebagai berikut : 

I ………………... (Judul Bab) 

A. ……………….. (Judul Subbab level 1) 

1. ……………….. (Judul Subbab level 2)  

a ………………. (Judul Subbab level 3) 

1) …………… (Judul Subbab level 4) 

a) …………… (Judul Subbab level 5) 

(1) ……… (Judul Subbab level 6) 

(a) ……….. (Judul Subbab level 5) dan seterusnya. 

c. Penulisan nomor dan judul bab berada di tengah (center) dengan huruf besar 

semua, ukuran font 14, dan ditebalkan (bold). 

d. Penulisan nomor dan judul subbab dimulai dari kiri, dimulai dengan huruf besar, 

ukuran font 12, ditebalkan (bold). 

 

4. Penomoran Halaman 

1)  Bagian awal, nomor halaman ditulis dengan angka Romawi huruf kecil (i, ii,  iii, 

…). Posisi di kanan bawah (2 cm dari bawah). Khusus untuk lembar judul dan 

lembar pengesahan, nomor halaman tidak perlu diketik, tapi tetap dihitung. 

2)  Bagian tengah (pokok), nomor halaman ditulis dengan angka Arab (1, 2, 3,...). 

Halaman pertama dari bab pertama adalah halaman nomor satu. Nomor halaman 

untuk setiap awal bab ditulis di tengah bawah, sedangkan halaman lainnya di 

pojok kanan atas. 

3)  Bagian akhir, nomor halaman ditulis di bagian bawah kanan dengan angka Arab 

(1, 2, 3, ...) dan merupakan kelanjutan dari penomoran pada bagian tengah (khusus 

daftar pustaka), sedangkan untuk lampiran tidak perlu ditulis nomor halamannya.  

 

5. Judul dan Nomor Gambar/Grafik/Tabel 
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1) Judul gambar/grafik diketik di bagian bawah tengah dari gambar. Judul tabel 

diketik di bagian atas tengah dari tabel. Sedangkan untuk sumber baik gambar 

maupun tabel ditulis di bagian kiri bawah. 

Penomoran tergantung pada bab yang bersangkutan, contoh: gambar 3.1 berarti 

gambar pertama yang ada di bab III gambar No.1.  

 

B. Sistem Pengutipan 

Dalam penulisan karya ilmiah, seorang penulis sering meminjam pendapat atau 

ucapan orang lain yang terdapat dalam buku, majalah, bahkan bunyi pasal dalam 

peraturan perundang-undangan. Untuk itu seorang penulis harus memperhatikan prinsip-

prinsip mengutip: 

a. Tidak mengadakan perubahan naskah asli yang dikutip. Kalaupun perlu mengadakan 

perubahan, maka seorang penulis perlu memberikan keterangan bahwa kutipan 

diubah. Caranya adalah dengan memberi huruf tebal atau memberi keterangan 

tersebut dengan tanda kurung segi empat. 

b. Apabila dalam naskah asli yang dikutip terdapat kesalahan, penulis dapat memberikan 

tanda [sic!] langsung di belakang kata yang salah. Hal itu berarti bahwa kutipan 

tersebut ada pada naskah asli dan penulis tidak bertanggungjawab atas kesalahan 

tersebut. 

c. Apabila dalam kutipan ada yang dihilangkan, penghilangan itu dinyatakan dengan 

cara membubuhkan tanda elips yakni titik tiga (…). Penghilangan bagian kutipan 

tidak boleh mengakibatkan perubahan makna asli naskah yang dikutip. 

1) Cara Menulis Kutipan 

Kutipan yang digunakan dapat bersifat langsung maupun tidak langsung 

a) Kutipan Langsung 

Kutipan langsung sama dengan naskah aslinya baik mengenai susunan kata, 

tanda baca, maupun ejaannya (sesuaikan dengan ejaan baru yang baru 

disempurnakan) 

Cara menulis kutipan langsung jika kurang dari 5 baris. 
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“Kelangsungan keberadaan hutan tergantung pada sejauh mana kita mengakui 

dan melindungi nilai-nilai ekologis, kendali iklim, dan nilai sosial serta 

ekonominya. Manfaat ini perlu dimasukkan ke dalam sistem neraca ekonomi 

nasional yang dipakai untuk menimbang pilihan-pilihan pembangunan”. 
2)

 

2)
Michael Keating, Bumi Lestari Menuju Abad 21 Agenda 21 Dan 

Hasil KTT Bumi, (Jakarta: Konphalindo, 1996), hal 26 

Cara menulis kutipan langsung lebih dari 5 spasi: 

 Kutipan dipisahkan dari naskah dengan jarak 3 spasi. 

 Jarak antara baris dengan 1 baris. 

 Kutipan dapat diapit tanda kutip (“…”), dapat juga tidak. 

 Akhir kutipan diberi nomor urut penunjuk yang diketik setengah spasi ke 

atas. 

 Seluruh kutipan diketik menjorok ke dalam antara 5-7 ketikan. 

   Contoh : 

“Kelestarian sumber-sumber alam tidak saja terancam oleh langkah-

langkah yang kurang bijaksana, melainkan juga oleh gejala 

pertumbuhan penduduk yang amat pesat, sehingga di beberapa tempat 

telah melampaui daya dukung lingkungannya.  Untuk menghindari 

proses perusakan lebih lanjut dan untuk rehabilitasi sumber alam yang 

rusak…..”. 
3) 

  
3) 

Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Edisi keempat, 

Cet. Ke-6 (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1989), hal. 31
  

 
 

b) KutipanTidak Langsung 

Dalam menulis kutipan tidak langsung tidak mengutip naskah sebagaimana 

adanya, melainkan mengambil sari dari tulisan yang dikutip. 

Cara Menulis Kutipan Tidak Langsung : 

 Kutipan diintegrasikan dengan naskah. 

 Jarak antara baris 2 spasi 

 Kutipan tidak diapit dengan tanda kutip. 

 Akhir kutipan diberi nomor urut penunjuk yang diketik setengah spasi ke 

atas. 
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c) Kutipan dari  Peraturan Perundang-undangan 

Pasal peraturan perundang-undangan : teks pasal apabila jumlahnya lebih dari 

4 (empat) baris harus diketik dengan jarak 1 (satu) spasi dimulai setelah 5 

(lima) ketukan dari tepi kiri. Jarak antara teks sebelum dan sesudah kutipan 

adalah 2 (dua) spasi, dengan terlebih dahulu menyebutkan jenis peraturan 

perundang-undangan, nomornya, tahun diundangkannya, dan nomor pasal 

yang dikutip. 

Secara garis besar tata cara pengutipan dan penulisan daftar pustaka dapat  

Untuk program sarjana (S-1) Ekonomi Islam Universitas Nahdlatul Ulama 

Nusa Tenggara Barat adalah sistem catatan kaki (footnotes system). Kunci dari 

penggunakan sistem pengutipan dan penulisan daftar pustaka adalah konsistensi. 

Artinya, dalam sebuah karya ilmiah mutlak digunakan satu tata- cara atau sistem.  

Konsistensi yang sama juga berlaku dalam hal pengadopsian gaya-gaya 

pengutipan. 

  

2) Sistem Catatan Kaki 

Catatan kaki adalah keterangan-keterangan atau teks karangan yang 

ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Catatan kaki ada 

tiga macamnya, yaitu: 1) catatan kaki yang merupakan catatan penunjukkan 

sumber atau referensi, 2) catatan kaki yang merupakan catatan penjelas, 3) catatan 

kaki yang merupakan catatan gabungan sumber dan penjelas. 

Cara menulis catatan kaki: 

a) Buku ditulis oleh seorang pengarang atau lebih sampai 3 orang pengarang. 

Pengarang itu dapat berupa orang atau badan korporasi. Untuk 

pengarang yang merupakan badan korporasi tidak boleh disingkat, jadi kalau 

dikarang oleh Kemenperindag maka harus ditulis lengkap menjadi Kementrian 

Perindustrian dan Perdagangan. Pedoman penulisan untuk kutipan yang ditulis 

oleh seorang pengarang atau lebih caranya adalah sebagai berikut: 

 Font Time New Roman, Font 10 spasi 1. 

 Judul karangan  ditulis dengan tebal, miring. 

 Nama penulis Indonesia tidak dibalik penempatannya, kecuali untuk orang 

asing. 

 Gelar akademik tidak perlu dicantumkan. 

Contohnya: 
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    Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: 

Universitas Indonesia, 1986), hlm. 12. 

Proyek ELIPS, Pengantar Umum Hukum Ekonomi, (Jakarta: 

ELIPS, Desember 1997), hlm.42. 

 

b) Ditulis oleh lebih dari 3 orang pengarang 

Yang ditulis hanya nama pengarang pertama saja kemudian dibelakangnya 

ditambahkan “et al” yang artinya adalah dengan kawan-kawan atau dengan 

orang lain. 

Contoh 

Soerjono Soekanto, et. al, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: 

PT. RajaGrafindo Persada, 1994), hlm.92 

c) Kumpulan karangan 

Bila tulisan tersebut diambil dari bunga rampai atau kumpulan karangan. Yang 

ditulis adalah editornya. 

Pedomannya: Nama, ed, judul, (kota penerbitan: penerbit, tahun),halaman. 

Contoh: 

Lukman Ali, ed, Bahasa dan Kesusastraan Indonesia Sebagai 

Cermin Manusia Indonesia Baru, (Jakarta: Jakarta Press, 1987), hlm.80. 

 Harimurti Kridalaksana, “Pembentukan Istilah Ilmiah Dalam 

Bahasa Indonesia,” Bahasa dan Kesusastraan Indonesia sebagai 

Cermin Manusia Indonesia Baru, ed. Lukman Ali, (Jakarta: Jakarta 

Press, 1987), hlm. 80. 

 Ensiklopedi dan Kamus 

Apabila pengarang mengutip atau mengambil kalimat dari ensiklopedi atau 

kamus maka cara penulisannya tidak berbeda jauh dengan cara penulisan untuk 

penulisan yang mengambil buku sebagai sumbernya. Pedomannya adalah 

“Nama pengarang, judul tulisan, nama ensiklopedi atau kamus, nama kota 

penerbitan, nama penerbit dan tahun dalam kurung, diakhiri dengan nomor 

halaman. Contohnya adalah sebagai berikut: 

Soebekti dan Tjitrosudibio, “Conditio Sine Causa,” Kamus 

Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm.25 
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F.L. Gracia, Encyclopedia of Banking and Finance (New York: 

Mc. Graw Hill, 1962) hlm. 178. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Kemendikbud, 1985), hlm.25 

Black, Henry Campbell, Black’s Law Dictionary, 6
th

 ed, (ST. 

Paul, Minn: West Publishing, Co, 1990), hlm.384. 

 

d) Terjemahan. 

Dapat pula kita mengambil atau mengutip tulisan dari terjemahan seseorang. 

Contoh penulisannya adalah sebagai berikut: 

Ter Haar, Asas-asas dan susunan hukum adat, Terjemahan 

Soebekti Poesponoto, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hlm.25. 

Soebekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (Burgerlijk Weetboek), (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), 

pasal 1320. 

1). Referensi dari sumber kedua 

Terkadang penulis menemukan di dalam buku yang dikutipnya, ternyata 

penulis buku tersebut mengutip juga dari sumber utamanya. Maka cara 

penulisan catatan kakinya adalah: 

Sunaryati Hartono, “Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia” 

(Jakarta: Binacipta Aksara, 1982), hal. 21, mengutip Roscoe Pound, An 

Introduction to The Philosophy of Law, (New Heaven: Yale University 

Press, 1954), hal. 47. 

Atau:  

Roscoe Pound An Introduction to The Philosopy of Law, (New 

Heaven: Yale University Press, 1954), hal. 47, dikutip oleh Sunaryati 

Hartono, “Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia” (Jakarta: 

Binacipta, 1982), hal.21. 
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2) Artikel. 

Untuk tulisan yang diambil dari koran (media massa), majalah, tabloid, jurnal 

maka pedomannya “Nama penulis, judul tulisan, tempat tulisan dimuat, tanggal 

bulan dan tahun, halaman.” Sehingga bentuknya atau contohnya adalah seperti 

dibawah ini: 

Arswendo Atmowiloto, “Menggairahkan Pers Lamban,” 

Kompas, 24 Oktober 1999, hlm.4 

3) Naskah ilmiah yang tidak dipublikasikan. 

Tulisan ilmiah yang tidak dipublikasikan misalnya adalah skripsi, tesis, 

atau disertasi yang tidak dibuat buku (hanya ditempatkan di perpustakaan fakultas 

yang bersangkutan), maka pedomannya adalah, “Nama penulis, judul tulisan, di 

dalam kurung ditulis apa nama naskahnya (skripsi, tesis, disertasi) kemudian nama 

penerbit, tempat penerbitan dan tahun), dan diakhiri dengan nomor halaman.  

Contohnya adalah sebagai berikut: 

Jos D. Patera, “Fonologi Bahasa Gorontalo,” (Skripsi Sarjana 

Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta: 1984), hlm.30. 

Sri Harmini Ernawati, “Custady Perlu Kembangkan 

Diversifikasi Pelayanan,” (Makalah yang disampaikan pada seminar 

Asosiasi Custodian, Jakarta, 15 Juli 1991), hlm.17 

 

4) Penerbitan pemerintah dan Konvensi Internasional. 

Penerbitan Pemerintah contohnya dalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, 

SK Gubernur, dan hal-hal yang diterbitkan oleh pemerintah. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perseroan Terbatas, 

Pasal 1 ayat (1). 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 

tentang Pasar Modal, Pasal 1 Nomor 8. 

The 1958 New York Convention, The Convention on the 

Recognition and Enforcement of Foreign Arbital Awards, Artikel IX. 

5) Wawancara dan Surat  

Apabila penulis melakukan wawancara contohnya adalah sebagai berikut: 

Mutarto (Manager Pemasaran BRI), wawancara di BRI Kantor 

Cabang pada hari Senin, 20 Januari 2003  
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Andi Hamzah (Direktur PT.XY), wawancara di Hotel Le 

Meridien, Jakarta, 9 Agustus 1999. 

6) Catatan penjelas. 

Dalam membuat kutipan, khususnya catatan kaki / footnote, dapat juga 

footnote berupa penjelasan penulis. Jadi footnote bukan saja mengacu kepada apa 

yang dikutip, tapi dapat juga digunakan sebagai tempat untuk menjelaskan apa 

yang ditulis di atasnya, agar kalimat di atasnya tidak terputus dengan penjelasan 

penulis. 

Contoh: 

Deklarasi Hakhak Asasi Manusia (1948) dan Dua Perjanjian 

(Covenant) yang diterima di PBB pada tahun 1966, menunjukkan 

bahwa hak-hak asasi tidak hanya terbatas pada hak-hak di bidang sipil 

dan politik, tetapi juga mencakup hak-hak di bidang ekonomi, sosial 

dan budaya. 
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Didalam abstrak ini dituliskan rangkuman hasil Skripsi secara menyeluruh. 
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