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Prakata

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta
alam. Atas kehendak dan kasih sayang-Nya jualah, Pedoman Penulisan Tugas
Akhir/Skripsi Jurusan Akuntansi Edisi 2019.2 (Versi ANH-19) ini akhirnya dapat
diterbitkan bertepatan dengan perayaan Dies Natalis Politeknik Negeri
Banjarmasin yang ke-22. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada pimpinan
dan seluruh rekan di Jurusan Akuntansi atas kepercayaan yang diberikan kepada
kami untuk menyusun pedoman ini.
Dalam proses penyusunannya, tim penyusun menjadikan Pedoman Tugas
Akhir/Skripsi Jurusan Akuntansi versi 12.1 sebagai acuan. Revisi dan perbaikan
terhadap pedoman tersebut dilakukan berdasarkan hasil telaah dan diskusi serta
mempertimbangkan saran dan masukan dari berbagai pihak. Bagian yang
dipandang masih relevan tetap dipertahankan, sedangkan hal-hal lain yang masih
belum tercakup di dalamnya ditambahkan pada pedoman terbaru ini disertai
dengan penjelasan dan contoh penggunaannya agar lebih mudah dipahami.
Tidak ada hal yang sempurna, termasuk dalam penyusunan pedoman ini.
Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami menerima saran dan kritik
dengan tangan terbuka demi perbaikan pedoman ini di kemudian hari.
Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi para mahasiswa yang sedang
menyusun Tugas Akhir/Skripsi maupun bagi para dosen yang membimbing dan
menguji karya-karya tersebut. Akhirnya, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Esa, memberikan kemudahan dan kesuksesan kepada seluruh mahasiswa dalam
proses studi dan pengerjaan Tugas Akhir/Skripsi mereka di Jurusan Akuntansi,
Politeknik Negeri Banjarmasin. Aamiin.

Banjarmasin, 28 April 2019
Tim Penyusun,
Dr. Mochammad Arif Budiman, S.Ag, M.E.I
Nailiya Nikmah, S.Pd, M.Pd
Heldalina, S.E.I, M.M
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BAB I
PEDOMAN UMUM

A. Pengertian
1.
2.

3.
4.

5.

Tugas Akhir/Skripsi adalah karya tulis yang memenuhi kaidah dan
metode ilmiah yang disusun mahasiswa pada akhir masa studinya.
Tugas Akhir/Skripsi disusun dalam kerangka otonomi keilmuan, budaya
akademik, dan capaian pembelajaran lulusan 1 sesuai dengan program
studi (prodi) mahasiswa.
Proposal adalah usulan penelitian Tugas Akhir/Skripsi yang diajukan
mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan melaksanakan penelitian.
Panitia adalah organ tetap yang terdiri atas tenaga admin jurusan dan
admin prodi yang bertugas mengelola kegiatan Tugas Akhir/Skripsi
yang bersifat teknis-administratif pada tingkat jurusan.
Penanggungjawab Prodi (person in charge, selanjutnya disingkat PIC
Prodi) adalah dosen yang ditunjuk pada setiap prodi yang bertanggung
jawab mengelola kegiatan Tugas Akhir/Skripsi pada tingkat prodi.

B. Tujuan
Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi bertujuan untuk:
1. Menunjukkan penguasaan ilmu pengetahuan dan keahlian mahasiswa
sesuai dengan disiplin keilmuan atau prodinya.
2. Mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keahlian yang dimiliki
mahasiswa dalam upaya menemukan, memahami, menjelaskan dan
merumuskan cara penyelesaian masalah yang dihadapi di dunia kerja.
3. Melatih mahasiswa berpikir dan bertindak secara ilmiah, kritis dan
obyektif sebagai persiapan menghadapi dunia kerja.
4. Memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada
program D3/D4.
C. Kedudukan dan Beban Studi
1.

Tugas Akhir/Skripsi merupakan mata kuliah inti prodi dan termasuk
dalam kelompok Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) yang harus
diselesaikan pada semester akhir dari masa studi mahasiswa.

1

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 46 ayat 2.
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2.

Beban studi Tugas Akhir/Skripsi masing-masing adalah 4 sks2 (program
D3) dan 6 sks (program D4).

D. Persyaratan
Mahasiswa dapat mengerjakan Tugas Akhir/Skripsi apabila telah memenuhi
persyaratan berikut:
1. Persyaratan Akademik
a. Telah menyelesaikan perkuliahan pada semester 5 (program D3)
atau semester 7 (program D4).
b. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 2,00.
c. Tidak memiliki nilai E pada seluruh mata kuliah yang sudah
diambil.
2. Persyaratan Administrasi
a. Telah melunasi pembayaran SPP hingga semester 5 (program D3)
atau semester 7 (program D4).
b. Telah melaksanakan kewajiban kompensasi (bebas kompensasi).
E. Tahapan dan Mekanisme
1.

2.

3.

Tahap pengajuan topik penelitian
a. Mahasiswa mengajukan topik penelitian untuk Tugas
Akhir/Skripsinya kepada PIC Prodi masing-masing.
b. Setelah topik penelitian disetujui, mahasiswa kemudian menyusun
proposal penelitiannya.
Tahap proposal penelitian
a. Mahasiswa mengumpulkan proposal penelitian kepada Panitia
untuk diujikan dalam seminar proposal.
b. Mahasiswa yang proposal penelitiannya disetujui dalam seminar
proposal selanjutnya akan dibimbing oleh dosen pembimbing.
Tahap pembimbingan
a. Konsultasi pembimbingan dilaksanakan minimal 8 kali dan
dibuktikan dengan lembar bimbingan Tugas Akhir/Skripsi.
b. Pembimbingan Tugas Akhir/Skripsi dilaksanakan di lingkungan
kampus Poliban.
c. Konsultasi pembimbingan Tugas Akhir/Skripsi hendaknya tidak
sampai mengganggu pelaksanaan PKL.

2

Kepanjangan sks (huruf kecil) adalah satuan kredit semester atau ukuran beban perkuliahan untuk
tiap mata kuliah, sedangkan kepanjangan SKS (huruf besar) adalah Sistem Kredit Semester.
Sistem Kredit Semester pada umumnya diterapkan di universitas atau institut, sedangkan di
politeknik diterapkan Sistem Paket.
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d.

4.

5.

F.

Mahasiswa sangat dianjurkan melakukan proses pembimbingan
dengan dosen pembimbing secara teratur dan tidak menundanundanya hingga ke minggu-minggu terakhir masa pembimbingan
karena dapat mempengaruhi penilaian.
e. Setelah berakhirnya masa pembimbingan, mahasiswa menyerahkan
lembar penilaian pembimbingan kepada dosen pembimbing.
Tahap pengujian
a. Draft Tugas Akhir/Skripsi yang sudah disetujui dosen pembimbing
diajukan kepada Panitia untuk diujikan.
b. Lembar penilaian pembimbingan diserahkan oleh dosen
pembimbing kepada Panitia sebelum ujian berlangsung.
c. Panitia dan PIC Prodi menetapkan jadwal ujian untuk Tugas
Akhir/Skripsi mahasiswa.
d. Draft Tugas Akhir/Skripsi telah diterima dosen penguji minimal 3
(tiga) hari sebelum hari ujian.
e. Apabila pada hari ujian salah satu dosen penguji tidak hadir hingga
batas waktu yang ditentukan, maka ujian tetap dilaksanakan dengan
dosen penguji lain yang ditunjuk oleh PIC Prodi.
f. Rekapitulasi nilai Tugas Akhir/Skripsi dilakukan oleh Panitia dan
disampaikan kepada Kaprodi.
g. Setelah divalidasi oleh Kaprodi, nilai Tugas Akhir/Skripsi
diumumkan kepada mahasiswa oleh Panitia.
h. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan
memperbaiki draft Tugas Akhir/Skripsinya dan mengikuti ujian
ulang.
Tahap perbaikan (revisi)
a. Mahasiswa wajib memperbaiki draft Tugas Akhir/Skripsinya sesuai
saran-saran yang diberikan oleh dosen penguji hingga batas waktu
yang ditetapkan.
b. Mahasiswa wajib menunjukkan catatan perbaikan kepada dosen
penguji pada saat meminta tanda tangan pengesahan.
c. Tugas Akhir/Skripsi yang telah diperbaiki harus disahkan oleh
dosen pembimbing, dosen penguji, dan Ketua Jurusan.
d. Tugas Akhir/Skripsi yang telah disahkan selanjutnya dikumpulkan
kepada Panitia dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

Dosen Pembimbing
1.

Dosen pembimbing Tugas Akhir/Skripsi harus memiliki keahlian di
bidang ilmu yang sesuai dengan topik Tugas Akhir/Skripsi.
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2.

3.

4.

5.

6.

Dosen pembimbing minimal memiliki kualifikasi pendidikan S2
(Magister) dengan jabatan fungsional Lektor atau S3 (Doktor) dengan
jabatan fungsional Asisten Ahli. Apabila jumlah dosen Lektor dalam
suatu program studi masih terbatas, maka dosen berkualifikasi
pendidikan S2 dengan jabatan fungsional Asisten Ahli dapat diangkat
menjadi dosen pembimbing.
Dosen pembimbing ditunjuk oleh Ketua Jurusan berdasarkan
rekomendasi dari PIC Prodi dan selanjutnya ditetapkan dengan Surat
Keputusan Direktur.
Jumlah dosen pembimbing maksimal dua orang yang terdiri atas dosen
pembimbing utama (pembimbing I) dan dosen pembimbing pendamping
(pembimbing II). Khusus untuk Prodi Komputerisasi Akuntansi, dosen
pembimbing dapat ditambah dengan dosen pembimbing III.
Tugas dosen pembimbing utama adalah:
a. Memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan Tugas
Akhir/Skripsi kepada mahasiswa bimbingannya.
b. Memberikan petunjuk tentang metode penelitian yang digunakan.
c. Menunjukkan sumber pustaka yang relevan dan menunjang
pembahasan.
d. Mengoreksi dan menyetujui draft Tugas Akhir/Skripsi.
e. Mengisi lembar bimbingan Tugas Akhir/Skripsi.
f. Membuat usulan pelaksanaan sidang ujian Tugas Akhir/Skripsi
(nota dinas) kepada Ketua Jurusan.
g. Memberikan nilai pembimbingan.
h. Memberikan bantuan revisi Tugas Akhir/Skripsi jika diperlukan.
Tugas dosen pembimbing pendamping adalah membantu dosen
pembimbing utama dalam penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa
bimbingannya, termasuk yang terkait dengan tata tulis laporan.

G. Dosen Penguji
1.
2.

3.

Dosen penguji untuk proposal dan Tugas Akhir/Skripsi harus memiliki
keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan topik Tugas Akhir/Skripsi.
Dosen penguji minimal memiliki kualifikasi pendidikan S2 (Magister)
dengan jabatan fungsional Lektor atau S3 (Doktor) dengan jabatan
fungsional Asisten Ahli. Apabila jumlah dosen Lektor masih terbatas,
maka dosen berkualifikasi pendidikan S2 dengan jabatan fungsional
Asisten Ahli dapat diangkat menjadi dosen penguji.
Dosen penguji ditunjuk oleh Ketua Jurusan berdasarkan rekomendasi
dari PIC Prodi dan selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan
Direktur.
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4.

Jumlah dosen penguji adalah dua orang yang terdiri atas ketua penguji
(penguji I) dan anggota penguji (penguji II).
5. Ketua penguji berfungsi sebagai pemimpin jalannya seminar/ujian.
6. Tugas dosen penguji adalah:
a. Mengevaluasi substansi materi dan format penulisan proposal dan
Tugas Akhir/Skripsi.
b. Mengonfirmasi validitas dan orisinalitas proposal dan Tugas
Akhir/Skripsi.
c. Memberikan saran dan masukan untuk perbaikan Tugas
Akhir/Skripsi.
d. Memberikan nilai hasil ujian proposal dan Tugas Akhir/Skripsi.
e. Menentukan status kelulusan ujian mahasiswa.
f. Memberikan bantuan revisi Tugas Akhir/Skripsi.
7. Dosen penguji harus berpakaian rapi dan bagi dosen penguji laki-laki
disarankan memakai dasi.
H. Sistem Penilaian
1.
2.

I.

Penilaian Tugas Akhir/Skripsi merupakan gabungan dari penilaian yang
diberikan oleh dosen pembimbing dan dosen penguji.
Penilaian Tugas Akhir/Skripsi ditetapkan berdasarkan kisi-kisi berikut:
a. Penguasaan terhadap isi/materi
b. Kualitas pembahasan dan solusi
c. Kualitas penulisan
d. Kualitas penyajian/presentasi
e. Manfaat penelitian secara teoritis dan praktis
f. Tingkat inovasi
g. Keaktifan bimbingan
h. Etika, kesopanan dan semangat

Tata Tertib Seminar/Ujian
1.
2.
3.
4.

Peserta seminar/ujian wajib mengenakan kemeja putih, celana/rok hitam,
berdasi (bagi laki-laki), jas almamater, dan bersepatu.
Peserta seminar/ujian wajib hadir minimal 20 menit sebelum
seminar/ujian dimulai.
Peserta ujian diperkenankan membawa sumber pustaka dan dokumen
pendukung lainnya selama seminar/ujian.
Sebelum mempresentasikan isi proposal dan Tugas Akhir/Skripsi,
peserta ujian diberi kesempatan untuk menyampaikan daftar ralat (jika
ada) kepada dosen penguji.
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5.

6.

J.

Peserta ujian harus mempresentasikan isi Tugas Akhir/Skripsinya di
hadapan tim penguji sekitar 7 menit dengan menggunakan slide
(Microsoft PowerPoint). File slide presentasi harus dikumpulkan kepada
Panitia minimal 2 hari sebelum hari ujian.
Seminar proposal dan ujian Tugas Akhir/Skripsi bersifat terbuka dan
dapat dihadiri oleh mahasiswa dan dosen lain sepanjang disetujui oleh
ketua penguji.

Kode Etik Penelitian
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Setiap mahasiswa wajib menjunjung tinggi kode etik penelitian. Kode
etik berisi seperangkat norma dan aturan yang wajib diperhatikan dalam
melaksanakan penelitian dan penulisan karya ilmiah.
Mahasiswa harus melaksanakan seluruh rangkaian penelitian secara
obyektif, jujur dan bertanggung jawab serta menjaga nama baik
Politeknik Negeri Banjarmasin.
Tugas Akhir/Skripsi harus merupakan hasil penelitian asli mahasiswa
yang bersangkutan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar akademik dari Politeknik Negeri Banjarmasin.
Tugas Akhir/Skripsi tidak pernah dipergunakan atau dipublikasikan
untuk keperluan lain oleh siapapun juga.
Kegiatan mengutip (quotation) dan merujuk (reference) pada karya
orang lain dalam penulisan karya ilmiah sangat dianjurkan karena dapat
membantu pengembangan ilmu pengetahuan, namun harus disertai
dengan pengakuan terhadap sumber aslinya.
Penulis harus menyebutkan secara jujur semua sumber kutipan dan
rujukan yang dipergunakan dalam Tugas Akhir/Skripsi. Pengambilan
hasil karya atau pemikiran orang lain tanpa menyebutkan sumbernya
adalah perbuatan terlarang dan termasuk kategori plagiat.
Kegiatan lain yang juga termasuk sebagai pelanggaran kode etik antara
lain memalsukan data, membuat data fiktif, menyuruh orang lain
mengerjakan penelitian atas namanya, memaksakan kehendak kepada
subyek atau responden dalam pengumpulan data, dan lain-lain.
Pelanggaran terhadap kode etik menyebabkan dijatuhkannya sanksi
kepada mahasiswa mulai dari surat peringatan, dinyatakan tidak lulus
ujian, hingga dibatalkannya gelar akademik yang telah diperoleh.
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BAB II
STRUKTUR TUGAS AKHIR/SKRIPSI

A. Sistematika Proposal
Proposal Tugas Akhir/Skripsi terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal,
bagian isi, dan bagian akhir dengan perincian sebagai berikut:
1. Bagian Awal
a. Halaman Judul
b. Halaman Persetujuan Proposal
2. Bagian Isi
BAB I: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Permasalahan
C. Rumusan Masalah
D. Tujuan Penelitian
E. Manfaat Penelitian
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori
B. Hasil Penelitian Terdahulu
BAB III: METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
B. Variabel Penelitian
C. Jenis dan Sumber Data
D. Metode Pengumpulan Data
E. Teknik Analisis Data
3. Bagian Akhir
a. Daftar Pustaka
b. Surat Izin dari tempat yang diteliti
c. Lampiran lain
B. Sistematika Tugas Akhir/Skripsi
Tugas Akhir/Skripsi terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan
bagian akhir dengan perincian sebagai berikut:
1. Bagian Awal
a. Halaman Sampul
b. Halaman Judul
c. Halaman Persetujuan
d. Halaman Pengesahan
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2.

3.

e. Halaman Pernyataan Keaslian
f. Halaman Motto
g. Halaman Persembahan
h. Abstrak
i. Abstract
j. Kata Pengantar
k. Daftar Isi
l. Daftar Tabel
m. Daftar Gambar
n. Daftar Lampiran
Bagian Isi
BAB I: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Permasalahan
C. Rumusan Masalah
D. Tujuan Penelitian
E. Manfaat Penelitian
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori
B. Hasil Penelitian Terdahulu
BAB III: METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
B. Variabel Penelitian
C. Jenis dan Sumber Data
D. Metode Pengumpulan Data
E. Teknik Analisis Data
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
B. Pembahasan Hasil Penelitian
BAB V: SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
B. Saran
Bagian Akhir
a. Daftar Pustaka
b. Surat Izin dari tempat yang diteliti
c. Lembar Bimbingan Tugas Akhir/Skripsi
d. Peta Daerah Penelitian
e. Daftar Riwayat Hidup
f. Lampiran lain
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C. Uraian tentang Sistematika
Kandungan isi dan penjelasan untuk setiap komponen di dalam proposal dan
Tugas Akhir/Skripsi dipaparkan dalam uraian di bawah ini.
1. Bagian Awal
a. Halaman Sampul
Halaman sampul memuat judul proposal atau judul Tugas
Akhir/Skripsi, lambang Poliban, tujuan pembuatan Tugas
Akhir/Skripsi, nama penulis, nomor induk mahasiswa, nama
perguruan tinggi, dan tahun (Lampiran 1).
1) Judul harus dibuat singkat, jelas dan informatif sehingga dapat
menggambarkan isi pembahasan Tugas Akhir/Skripsi. Panjang
judul sebaiknya tidak melebihi 20 kata.
2) Lambang Politeknik Negeri Banjarmasin menggunakan bentuk
yang standar dengan ukuran panjang dan lebar sebesar 5x5 cm.
3) Nama penulis harus ditulis lengkap, tidak boleh disingkat, dan
tanpa gelar akademik (jika sudah memiliki).
4) Nomor induk mahasiswa ditulis sesuai dengan nomor yang
tercantum pada kartu tanda mahasiswa (KTM).
5) Nama lembaga secara berurutan terdiri atas nama prodi, nama
jurusan, dan nama perguruan tinggi.
6) Tahun yang dituliskan adalah tahun dipertahankannya Tugas
Ahir/Skripsi, bukan tahun dilakukannya penelitian.
b. Halaman Judul
Halaman judul memuat unsur-unsur yang sama dengan halaman
sampul.
c. Halaman Persetujuan
Halaman persetujuan proposal berisi pernyataan PIC Prodi bahwa
proposal mahasiswa sudah dapat diseminarkan (Lampiran 2),
sedangkan halaman persetujuan Tugas Akhir/Skripsi berisi
pernyataan dosen pembimbing yang ditujukan kepada Ketua
Jurusan bahwa Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa sudah dapat
diujikan (Lampiran 3).
d. Halaman Pengesahan
Halaman pengesahan berisi judul Tugas Akhir/Skripsi, nama
penulis, nomor induk mahasiswa, nama prodi, tanggal pelaksanaan
ujian, nama dan tanda tangan dosen pembimbing, dosen penguji dan
Ketua Jurusan (Lampiran 4).
e. Halaman Pernyataan Keaslian
Pada halaman ini penulis membuat pernyataan bahwa Tugas
Akhir/Skripsinya adalah murni hasil karya sendiri, tidak pernah
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dipublikasikan untuk keperluan lain, dan bebas dari plagiat. Penulis
harus membubuhkan tanda tangan di atas materai Rp 6.000,(Lampiran 5).
f. Halaman Motto
Motto adalah kalimat semboyan yang menggambarkan motivasi,
semangat, atau tujuan hidup. Jika memungkinkan, motto diusahakan
relevan dengan isi Tugas Akhir/Skripsi.
g. Halaman Persembahan
Halaman persembahan merupakan bentuk dedikasi khusus penulis
kepada orang atau pihak yang dianggap paling berjasa dalam
studinya. Halaman persembahan dapat ditulis jika diperlukan.
h. Abstrak
Abstrak berisi empat unsur, yaitu argumentasi perlunya penelitian
untuk memecahkan masalah, metode penelitian yang digunakan,
hasil penelitian yang diperoleh dan kesimpulan. Abstrak ditulis
dalam satu paragraf dengan jarak 1 spasi. Panjang abstrak maksimal
300 kata. Abstrak dilengkapi dengan tiga sampai lima buah kata
kunci (Lampiran 6).
i. Abstract
Abstract berisi hal yang sama dengan abstrak, namun dalam versi
Bahasa Inggris.
j. Kata Pengantar
Pada bagian ini penulis menyampaikan bentuk kesyukuran, maksud
penulisan Tugas Akhir/Skripsi dan ucapan terima kasih kepada
pihak-pihak yang telah berjasa dalam studi dan penelitiannya. Kata
pengantar maksimal terdiri atas 2 halaman dengan jarak 1,5 spasi.
k. Daftar Isi
Daftar isi memuat sistematika Tugas Akhir/Skripsi secara garis
besar disertai nomor halamannya. Hanya judul bab, subbab, dan
anak subbab 1 (Tingkat I-III) yang perlu dicantumkan pada daftar
isi (Lampiran 7).
l. Daftar Tabel
Daftar tabel memuat urutan judul tabel disertai nomor halamannya.
Penomoran tabel diawali dengan nomor bab sesuai dengan tempat
tabel itu berada. Apabila jumlah tabel kurang dari tiga buah, maka
daftar tabel tidak perlu dibuat (Lampiran 8).
m. Daftar Gambar
Daftar gambar mencantumkan urutan judul gambar, termasuk
grafik, diagram, foto atau bentuk lain, disertai nomor halamannya.
Seperti daftar tabel, penomoran gambar diawali dengan nomor
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n.

2.

babnya dan apabila jumlah gambar kurang dari tiga buah, maka
daftar gambar tidak perlu dibuat (Lampiran 9).
Daftar Lampiran
Daftar lampiran memuat urutan semua judul lampiran disertai
nomor halamannya (Lampiran 10).

Bagian Isi
BAB I: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Latar belakang menguraikan hasil identifikasi permasalahan disertai
dengan kondisi obyektif yang melatarinya. Latar belakang menjadi
titik tolak munculnya permasalahan penelitian. Bagian ini juga
berisi alasan (justifikasi) yang menjelaskan bahwa topik penelitian
yang dipilih dipandang menarik, penting dan perlu untuk diteliti.
B. Permasalahan
Permasalahan merupakan problem utama yang diteliti oleh penulis
untuk dicarikan penyelesaiannya melalui penelitian. Permasalahan
muncul karena adanya kesenjangan (gap) antara kondisi riil
(realitas) dengan kondisi ideal (idealitas) atau antara kenyataan dan
harapan. Apabila permasalahan dipandang terlalu luas, penulis
dapat membuat pembatasan masalah dengan menegaskan ruang
lingkup permasalahan yang diteliti agar penelitian dapat menjadi
lebih fokus dan efisien untuk dilaksanakan. Pembatasan masalah
dapat dilakukan dengan cara mengurangi variabel atau
mempersempit wilayah, komunitas, atau periode yang diteliti
dengan mempertimbangkan keterbatasan peneliti.
C. Rumusan Masalah
Bagian ini menguraikan pertanyaan penelitian secara jelas dan
ringkas yang mengandung variabel-variabel penelitian dan bentuk
hubungan antarvariabel yang diteliti. Pertanyaan dalam rumusan
masalah inilah yang akan dicarikan jawabannya melalui kegiatan
pengumpulan data dan analisis. Apabila jumlah rumusan masalah
lebih dari satu buah, maka tiap rumusan masalah diberi nomor.
D. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian berisi uraian tentang hal yang ingin dicapai dalam
penelitian dengan mengacu pada rumusan masalah yang telah
dibuat.
E. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian menjelaskan kegunaan dan kontribusi yang
dihasilkan dari penelitian, baik secara teoritis untuk pengembangan
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keilmuan maupun secara praktis untuk kepentingan instansi/
perusahaan yang diteliti.
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori
Landasan teori memuat konsep dan teori yang relevan dengan topik
penelitian yang berasal dari artikel jurnal ilmiah, buku, atau hasil
penelitian lainnya. Bagian ini diharapkan dapat memberikan dasar
teoritis yang kokoh bagi penelitian yang sedang dilaksanakan.
Sumber pustaka yang dirujuk dalam penelitian diutamakan
merupakan karya terbaru yang terbit dalam kurun waktu 10 tahun
terakhir. Mahasiswa sangat dianjurkan untuk lebih banyak
menggunakan sumber pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah.
B. Hasil Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu yang dimaksudkan disini dibatasi pada
penelitian dengan topik sejenis yang dilakukan oleh sesama
mahasiswa, baik dari Poliban maupun dari perguruan tinggi lain.
Pemaparan dilakukan secara singkat dan komparatif yang
ditampilkan dalam bentuk tabel. Nama instansi/perusahaan yang
diteliti cukup dituliskan satu kali pada judul, sedangkan NIM
peneliti tidak perlu dicantumkan. Data sumber penelitian terdahulu
yang dikutip juga harus dicantumkan di daftar pustaka. Jika dirasa
perlu, format kertas dapat diubah menjadi landscape. Setelah
menampilkan tabel, penulis perlu menjelaskan aspek persamaan dan
perbedaan antara penelitian yang sedang dilaksanakannya dengan
penelitian-penelitian terdahulu tersebut (Lampiran 11).
BAB III: METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian meliputi penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif
atau kombinasi keduanya, sedangkan pendekatan penelitian yang
digunakan meliputi antara lain pendekatan eksploratif, deskriptif
atau pengujian hipotesis. Pada bagian ini, penulis menunjukkan
jenis dan pendekatan penelitian yang digunakannya secara spesifik
sesuai dengan topik penelitiannyadisertai penjelasan mengenai
alasan pemilihannya secara singkat, jadi tidak semata-mata
menampilkan definisi dari jenis dan pendekatan penelitian saja.
B. Variabel Penelitian
Variabel penelitian adalah atribut atau karakteristik dari seseorang,
perusahaan, atau obyek lain yang diteliti. Variabel juga dapat
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merupakan atribut dari bidang keilmuan, seperti aktiva tetap, sistem
akuntansi pokok, kinerja keuangan, atau risiko pembiayaan. Dalam
praktiknya, istilah variabel identik dengan konsep atau hal yang
sedang diteliti. Variabel mempunyai tiga ciri, yaitu mempunyai
variasi nilai, dapat membedakan satu obyek dengan obyek yang lain
dalam satu populasi, dan dapat diukur. Definisi operasional dari
variabel penelitian harus ditampilkan secara eksplisit untuk
memperjelas pengertian dan penggunaannya dalam penelitian.
C. Jenis dan Sumber Data
Jenis data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Pada
bagian ini, penulis menjelaskan jenis dan sumber data yang
digunakannya secara spesifik sesuai dengan topik penelitiannya
disertai penjelasan mengenai alasan pemilihannya secara singkat,
jadi bukan sekadar menampilkan definisinya saja. Penulis juga
menyebutkan secara jelas dan lengkap sumber informasi atau
tempat diperolehnya data penelitian.
D. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk
mengumpulkan data penelitian. Secara garis besar, metode
pengumpulan data yang lazim digunakan adalah studi lapangan dan
studi pustaka. Studi lapangan meliputi kuesioner, tes, wawancara,
observasi, dan dokumentasi, sedangkan studi pustaka merupakan
kegiatan mempelajari, mendalami dan mengutip teori, konsep atau
informasi dari literatur seperti artikel jurnal ilmiah, buku, atau karya
tulis lainnya. Studi lapangan dan studi pustaka dapat digunakan
bersamaan dalam satu penelitian.
E. Teknik Analisis Data
Penulis menjelaskan teknik analisis data yang digunakannya secara
spesifik disertai alasan pemilihannya, jadi bukan sekadar
menampilkan definisinya saja. Analisis data dalam penelitian
kuantitatif pada umumnya dilakukan setelah semua data terkumpul,
sedangkan dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak
tahap awal hingga akhir penelitian.
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian atau deskripsi
tentang objek yang diteliti, seperti sejarah singkat instansi/
perusahaan, struktur organisasi dan personalia, produk dan jasa
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yang dihasilkan, informasi keuangan, dan lain-lain. Pemaparan
disajikan dalam bentuk uraian, tabel, dan/atau gambar.
B. Pembahasan Hasil Penelitian
Pada bagian ini, penulis melakukan elaborasi, pemaknaan dan
penafsiran terhadap data hasil penelitian dengan menggunakan teori
dan konsep yang relevan. Pembahasan disusun sedemikian rupa
dalam upaya memecahkan masalah penelitian, sekaligus untuk
melakukan pembuktian atas hipotesis yang diajukan (jika ada).
BAB V: SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Simpulan adalah rangkuman hasil temuan penelitian secara induktif
yang dikemukakan secara singkat dan padat. Bagian ini berisi
jawaban terhadap rumusan masalah penelitian dan mengacu pada
tujuan penelitian.
B. Saran
Saran atau rekomendasi adalah masukan dari peneliti untuk
menyelesaikan masalah atau memperbaiki kekurangan yang
ditemukan selama penelitian. Saran dapat ditujukan kepada tempat
penelitian, pemegang kebijakan, kampus, peneliti selanjutnya, dan
pihak terkait lainnya.
3.

Bagian Akhir
a. Daftar Pustaka
Daftar pustaka mencantumkan sumber pustaka berupa artikel jurnal
ilmiah, buku, buletin, majalah, surat kabar, hasil wawancara dan
berbagai sumber lainnya yang dikutip atau dirujuk di dalam Tugas
Akhir/Skripsi. Sumber pustaka yang hanya dibaca, tetapi tidak
dikutip oleh peneliti tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka.
b. Lembar Bimbingan Tugas Akhir/Skripsi
Lembar bimbingan harus ditandatangani oleh dosen pembimbing
dan dilampirkan sebagai bukti telah dilaksanakannya proses
pembimbingan.
c. Surat Izin dari tempat yang diteliti (jika ada)
Hasil scan surat izin dilampirkan sebagai bukti bahwa penelitian
telah dilaksanakan di instansi/perusahaan yang bersangkutan. Untuk
penelitian yang menggunakan data sekunder, surat izin dari tempat
yang diteliti tidak diperlukan.
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d.

e.
f.

Peta Daerah Penelitian
Peta daerah penelitian ditampilkan dengan menggunakan aplikasi
Google Maps dengan ukuran yang proporsional. Penelitian yang
dilakukan pada lebih dari dua instansi/perusahaan tidak perlu
mencantumkan peta daerah penelitiannya.
Daftar Riwayat Hidup
Daftar riwayat hidup berisi data pribadi penulis (Lampiran 12).
Lampiran lain
Lampiran lain disediakan bagi penulis yang ingin menyertakan data
lain yang mendukung pembahasan Tugas Akhir/Skripsi yang
apabila dicantumkan pada bagian isi dipandang dapat mengganggu
alur pembahasan, seperti peraturan, kuesioner, dan sebagainya.
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BAB III
TEKNIK PENULISAN

A. Bahasa Yang Digunakan
1.

2.

3.
4.
5.

Bahasa yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir/Skripsi adalah
Bahasa Indonesia yang baku dengan ragam bahasa tulisan, bukan ragam
bahasa lisan (bahasa percakapan sehari-hari).
Istilah-istilah yang dipakai adalah istilah Bahasa Indonesia atau yang
sudah diIndonesiakan. Apabila digunakan istilah dari bahasa asing atau
bahasa daerah, cara penulisannya adalah dengan dicetak miring (italic).
Ide atau gagasan hendaknya dikemukakan dengan kalimat yang singkat,
jelas dan konsisten dalam logika.
Setiap kalimat harus ditulis dalam bentuk kalimat sempurna yang
sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat.
Penulisan kata ganti orang pertama, seperti saya, diganti dengan penulis.

B. Kertas, Batas dan Jumlah Halaman
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Jenis kertas yang digunakan adalah kertas HVS putih 80 gram dengan
ukuran A4 (21 x 29,7 cm).
Batas halaman (margin) untuk tepi kiri dan atas adalah 4 cm, sedangkan
untuk tepi kanan dan bawah adalah 3 cm.
Tugas Akhir/Skripsi diketik pada satu muka (tidak bolak balik).
Jumlah halaman proposal minimal 10 halaman dan maksimal 15
halaman, tidak termasuk bagian awal dan bagian akhir.
Jumlah halaman Tugas Akhir/Skripsi minimal 50 halaman dan maksimal
150 halaman, tidak termasuk bagian awal dan bagian akhir, disesuaikan
dengan kebutuhan pembahasan dengan proporsi terbesar pada bagian
Hasil Penelitian dan Pembahasan (Bab IV).
Di awal setiap bab perlu disisipkan satu halaman pembatas bab dengan
kertas berwarna kuning, diberi lambang Poliban berukuran 12x12 cm
yang dicetak di tengah-tengah halaman (center page).
Halaman pembatas bab tidak diberi nomor halaman.

C. Spasi dan Paragraf
1.

Jarak antarbaris adalah 1,5 spasi, kecuali pada abstrak, daftar isi, daftar
tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan daftar pustaka yang semuanya
berjarak 1 spasi (tunggal).
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2.

Pengetikan paragraf baru dimulai menjorok ke dalam (indent) sebesar
0,8 cm dari batas tepi kiri pada masing-masing tingkatannya.

D. Jenis dan Ukuran Huruf
1.
2.
3.
4.
5.

Jenis huruf untuk judul Tugas Akhir/Skripsi pada halaman sampul
adalah Times New Roman ukuran 16 pt.
Jenis huruf untuk judul bab adalah Times New Roman ukuran 14 pt.
Jenis huruf untuk tulisan teks secara umum adalah Times New Roman
ukuran 12 pt.
Jenis huruf untuk tulisan catatan kaki (footnote) adalah Times New
Roman ukuran 10 pt.
Jenis huruf untuk tulisan teks berbahasa Arab adalah Traditional Arabic
ukuran 16 pt.

E. Penulisan Bab dan Subbab
1.

2.

Judul bab ditulis secara simetris dengan batas pengetikan di tengah
paling atas, seluruhnya menggunakan huruf kapital, dicetak tebal, dan
selalu dimulai di halaman baru.
Penulisan bab, subbab dan anak subbab secara berturut-turut adalah
sebagai berikut:
Tingkat
I
Bab
II
Subbab
III

Anak
subbab 1

IV

Anak
subbab 2
Anak
subbab 3
Anak
subbab 4

V
VI

Cara Penulisan
Semua huruf kapital dan dicetak tebal, font 14
Huruf kapital di awal tiap kata (selain kata
sambung dan kata depan) dan dicetak tebal
Huruf kapital di awal tiap kata (selain kata
sambung dan kata depan) dan dicetak tebal,
indentsebesar 0,8 cm
Huruf kapital hanya di awal kata pertama,
dicetak tebal, indentsebesar 1,6 cm
Huruf kapital hanya di awal kata pertama,
dicetak tipis, indentsebesar 2,4 cm
Huruf kapital hanya di awal kata pertama,
dicetak tipis dan miring, indentsebesar 3,2 cm

Penomoran
I, II, III …
A., B., C., ...
1., 2., 3. ...

a., b., c. ...
1), 2), 3), ...
a), b), c), ...

Contoh penulisan dan penomoran subbab dan anak subbab:
A. Landasan Teori
1. Jenis Pajak
a. Pajak penghasilan
1) Akuntansi pajak penghasilan
a) Pencatatan pajak penghasilan
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3.
4.

F.

Penulisan judul subbab dan anak subbab dimulai dari batas tepi kiri dan
tidak diakhiri dengan tanda titik.
Jarak antara nomor subbab atau anak subbab dengan judulnya masingmasing adalah 0,8 cm.

Penomoran Halaman
1.
2.

3.

4.

Penomoran halaman dimulai dari halaman judul.
Setiap halaman pada bagian awal Tugas Akhir/Skripsi (halaman
judul sampai daftar lampiran) diberi nomor angka Romawi kecil (i, ii,
iii, dan seterusnya), diletakkan pada bagian tengah bawah setiap
halaman sekitar 2 cm dari tepi bawah kertas.
Setiap halaman pada bagian isi dan bagian akhir Tugas Akhir/Skripsi
diberi nomor angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya), diletakkan pada sudut
kanan atas sejauh 2 cm dari tepi atas kertas, kecuali untuk halaman bab
baru yang penomorannya diletakkan di tengah bawah.
Di belakang nomor halaman tidak diberi tanda titik.

G. Penulisan Tabel, Gambar dan Persamaan
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Tiap tabel dan gambar diberi nomor urut dengan angka Arab (1, 2, 3,
dan seterusnya), diawali dengan nomor bab dimana tabel atau gambar
tersebut berada. Misalnya, jika suatu tabel terdapat pada Bab II, maka
penulisan tabelnya adalah Tabel 2.1, dan seterusnya.
Judul tabel ditempatkan di atas tabelnya, sedangkan judul gambar
ditempatkan di bawah gambarnya.
Judul tabel dan gambar ditulis dengan huruf kapital pada huruf pertama
setiap kata, kecuali kata depan dan kata sambung, dan diletakkan di
tengah. Apabila judul tabel dan gambar lebih panjang dari satu baris,
maka disusun menyerupai trapesium terbalik dan berjarak 1 spasi
(Lampiran 13).
Jarak tulisan di dalam tabel adalah 1 spasi.
Apabila tabel dan gambar diambil dari sumber lain, maka harus
dicantumkan sumber kutipannya sebagaimana tata cara kutipan tidak
langsung dengan menambahkan kata “Sumber:” yang diletakkan di
bagian bawah tabel dan gambar.
Tabel, gambar, dan lampiran tidak boleh disajikan terpotong, kecuali
terdapat keterangan yang menunjukkan “lanjutan” (diberi garis).
Tabel, gambar dan lampiran yang lebar, dapat disajikan pada posisi
memanjang dengan judul dicantumkan pada posisi halaman sebelah kiri.
Apabila tabel, gambar dan lampiran lebih lebar lagi, maka halaman
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dapat diperlebar dengan cara direkatkan dan dilipat.
8. Tabel dan gambar tidak diperkenankan berada langsung di bawah judul
subbab atau anak subbab, melainkan harus didahului dengan adanya
suatu kalimat pengantar terlebih dahulu.
9. Untuk bagan atau diagram, aturan penulisannya disamakan dengan
aturan penulisan gambar.
10. Tiap persamaan, rumus matematika, statistik atau lainnya diberi nomor
dengan angka Arab yang diketik di dalam kurung pada posisi tepi kanan
sejajar dengan penulisan persamaan atau rumus tersebut. Nomor urut ini
diberi dari awal sampai akhir dengan angka Arab (1, 2, 3, dan
seterusnya), tidak untuk masing-masing bab.
Contoh: y = a + bx (1)
H. Kutipan
1.

2.
3.
4.

5.

Kutipan dibedakan atas kutipan langsung dan kutipan tidak langsung.
Kutipan langsung adalah mengambil pendapat orang lain secara lengkap
berupa kata atau kalimat sesuai dengan teks aslinya. Sedangkan kutipan
tidak langsung adalah mengambil intisari pendapat orang lain yang
kemudian dituliskan dengan menggunakan bahasa penulis sendiri
(parafrase).
Sepanjang memungkinkan, penulis disarankan lebih banyak
menggunakan kutipan tidak langsung daripada kutipan langsung.
Setiap kutipan pendapat orang lain, baik kutipan langsung maupun tidak
langsung, harus dicantumkan sumbernya.
Nama penulis yang dicantumkan sebagai sumber kutipan adalah nama
belakangnya saja, tanpa dibubuhi gelar akademik, diiringi dengan tahun
dan nomor halaman (nama belakang, tahun: halaman).
Cara penulisan kutipan langsung adalah sebagai berikut:
a. Kutipan yang panjangnya kurang dari lima baris (<5 baris) diketik
dengan jarak 1,5 spasi dan dimasukkan dalam teks, ditandai dengan
tanda petik pada awal dan akhir kata atau kalimat yang dikutip.
Contoh:
Penentuan laba merupakan salah satu fungsi penting dalam
akuntansi. Hal ini karena “laba merupakan ukuran prestasi manajemen, dimana mereka diberi imbalan atas dasar kinerjanya. Laba
juga merupakan penunjuk untuk melakukan investasi” (Triyuwono,
2012: 77).
b. Kutipan yang panjangnya lima baris atau lebih(≥5 baris), diketik
dengan jarak 1 spasi, tanpa tanda petik pada awal dan akhir kalimat,
dan diletakkan menjorok ke dalam paragraf.
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Contoh: (masuk dalam paragraf)
Embrio gerakan ekonomi Islam di Indonesia sebenarnya sudah
mulai berkembang di awal masa Orde Baru yang digagas oleh para
cendekiawan muslim.

6.

7.

8.

Sejak awal tahun 1970-an, gerakan Islam di tingkat nasional
telah memasuki bidang ekonomi dengan diperkenalkannya
sistem ekonomi Islam sebagai alternatif terhadap sistem
kapitalis dan sistem sosialis. Wacana sistem ekonomi Islam itu
diawali dengan konsep ekonomi dan bisnis yang nonribawi
(Karim, 2014: 12).
c. Apabila pada kutipan langsung tersebut ada beberapa bagian kata
atau kalimat yang dihilangkan, maka bagian tersebut diganti dengan
tanda tiga buah titik.
Contoh: (masuk dalam paragraf)
Wacana sistem ekonomi Islam itu diawali dengan konsep
ekonomi dan bisnis yang nonribawi. Sebenarnya sistem
ekonomi Islam itu mencakup semua aspek ekonomi ... namun
dewasa ini terkesan bahwa ekonomi Islam itu identik dengan
konsep tentang sistem keuangan dan perbankan (Karim, 2014:
12).
Cara penulisan kutipan tidak langsung adalah dengan menggunakan
kalimat dari penulis sendiri dan tidak menggunakan tanda petik dengan
jarak antar baris sebesar 1,5 spasi.
Dalam mengutip pendapat orang lain, nama penulisnya dapat ditulis di
bagian awal, di tengah, atau di akhir kalimat.
Contoh:
Di awal kalimat:
Mulyadi (2017: 124) menyatakan bahwa ....
Di tengah kalimat:
Operasi perusahaan yang efisien menurut Mulyadi (2017: 21) akan
mempengaruhi jumlah laba.
Di akhir kalimat:
Operasi perusahaan yang efisien akan mempengaruhi jumlah laba
(Mulyadi, 2017: 21).
Apabila penulis sumber kutipan terdiri dari dua orang, maka yang ditulis
adalah nama belakang penulis pertama dan nama belakang penulis kedua
diiringi dengan tahun dan halaman.
Contoh:
Historical cost tidak menggunakan konsep time value of money dalam
pengukuran akuntansinya (Triyuwono dan As'udi, 2011: 235).
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9.

10.

11.

12.

13.

Apabila penulis sumber kutipan terdiri dari tiga orang atau lebih, maka
yang ditulis adalah nama belakang penulis pertama diikuti dengan
singkatan “dkk” (dan kawan-kawan) atau “et al.” diiringi dengan tahun
dan halaman. Penulis dapat memilih antara menggunakan “dkk” atau “et
al.”, namun selanjutnya harus konsisten dengan pilihan tersebut di
seluruh naskah Tugas Akhir/Skripsi.
Contoh:
Banjarmasin mempunyai potensi yang besar untuk mengembangkan
industri wisata halal (Budiman dkk, 2019: 2-3). Atau,
Banjarmasin mempunyai potensi yang besar untuk mengembangkan
industri wisata halal (Budiman et al., 2019: 2-3).
Apabila terdapat dua sumber kutipan yang mempunyai nama penulis dan
tahun terbit yang sama, maka penulisannya dilakukan dengan
mencantumkan abjad (a, b, dstnya) di belakang tahun.
Contoh:
Baridwan (2008a: 60)
Baridwan (2008b: 187)
Baridwan (2008a: 60; 2008b: 187) menyatakan bahwa …
Apabila sumber kutipan berasal dari buku kumpulan tulisan atau bunga
rampai, maka cukup dituliskan nama belakang editor/penyunting dan
diikuti dengan singkatan “ed.”
Contoh:
Yusuf ed. (2015: 23) menyatakan bahwa nilai wajar (fair value) adalah
nilai dimana sebuah sekuritas dapat dijual di pasar normal.
Apabila sumber kutipan berasal dari kitab suci atau sumber keagamaan
lainnya, cara penulisannya adalah dengan mencantumkan nama kitab
sucinya beserta nama surah (dicetak miring) dan nomor ayatnya.
Contoh:
Riba diharamkan dalam Islam (al-Quran, al-Baqarah: 275).
atau,
Al-Quran (al-Baqarah: 275) menyatakan dengan tegas tentang
pengharaman riba.
Kutipan langsung berupa terjemahan al-Quran dan al-Hadits dicetak
miring (italic) dengan jarak 1 spasi dan diberi tanda petik di awal dan
akhir kutipan.
Contoh:
“Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah
bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhan-Mulah
engkau berharap” (al-Insyirah: 7-8).
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14. Apabila terdapat kalimat kutipan yang merupakan rangkuman dari
berbagai sumber namun menguraikan hal yang sama, maka nama para
penulisnya dituliskan secara berturut-turut dipisahkan tanda titik koma.
Contoh:
Di tengah kalimat:
Farida (2013: 60); Iriyani (2017: 21); dan Sirajudin (2015: 23)
menyatakan bahwa ...
Di akhir kalimat:
Skandal akuntansi terbaru menyatakan beberapa perusahaan
menghabiskan terlalu banyak waktu mengelola pendapatannya dan tidak
cukup waktu untuk mengelola bisnisnya (Laplante, 2010: 89; Mulyadi,
2017: 21; Weygant, 2013: 287).
15. Apabila pada sumber kutipan tidak terdapat nama penulisnya, maka
nama penulis dapat diganti dengan nama lembaga yang menerbitkannya,
dan jika terlalu panjang, maka penulisannya dapat disingkat.
Contoh:
OJK (2015: 90) menerbitkan peraturan terbaru tentang ….
16. Kutipan dari kutipan diperbolehkan apabila memang terpaksa, misalnya
publikasi aslinya sulit sekali untuk ditemukan, namun pengutipan seperti
ini sebisa mungkin diminimalisir.
Contoh:
Sebagaimana dinyatakan oleh Chapra (1968) yang dikutip oleh
Heldalina (2010: 37), sistem ekonomi yang baik membutuhkan ….
17. Tidak ada perbedaan dalam cara menulis sumber kutipan baik yang
berasal dari buku, artikel jurnal ilmiah, surat kabar atau lainnya. Untuk
sumber kutipan dari e-book, cara pengutipannya sama seperti buku
biasa.
18. Apabila sumber kutipan berasal dari website atau dokumen yang ada
pada sebuah website, maka sumber kutipannya harus jelas dan
terpercaya, misalnya website perguruan tinggi atau institusi
pemerintahan/swasta yang resmi seperti Biro Pusat Statistik, Otoritas
Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kemenristekdikti, LIPI, dan lain-lain.
19. Tulisan yang berasal dari blog informal, forum, email, facebook, wiki,
chatting, twitter, dan lain-lain tidak diperkenankan dijadikan sumber
kutipan kecuali dengan alasan kuat yang dapat dipertanggungjawabkan.
I.

Daftar Pustaka
1.

Ketentuan umum
a. Daftar pustaka hanya menyajikan sumber pustaka yang betul-betul
dikutip atau dirujuk dalam Tugas Akhir/Skripsi.
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b.

2.

Gelar akademik atau kesarjanaan penulis sumber pustaka tidak
perlu dicantumkan dalam penyusunan daftar pustaka.
c. Daftar pustaka ditulis dengan jarak 1 spasi, sedangkan jarak antara
satu sumber pustaka dengan sumber berikutnya adalah 2 spasi.
d. Baris pertama untuk setiap sumber pustaka diketik tepat pada batas
kiri halaman, sedangkan untuk baris selanjutnya diketik masuk ke
kanan (indent) dengan jarak 0,8 cm.
e. Daftar pustaka tidak diberi nomor urut dan di akhir penulisan setiap
sumber pustaka harus diberi tanda titik.
f. Penyajian daftar pustaka diurutkan secara alfabetis dengan
menempatkan nama belakang penulis di bagian awal dari sumber
pustaka (nama penulis dibalik), sedangkan nama depan dan nama
tengah penulis diletakkan di belakangnya setelah tanda koma.
g. Apabila suatu sumber pustaka terdiri dari dua penulis atau lebih,
maka hanya penulis pertama yang susunan namanya dibalik,
sedangkan penulis kedua dan seterusnya ditulis sesuai susunan
nama aslinya.
Ketentuan khusus
a. Susunan pengetikan sumber pustaka untuk buku secara berurutan
adalah: Nama Penulis (dibalik). Tahun. Judul Buku (dicetak
miring). Edisi (jika ada). Kota Terbit: Nama Penerbit.
Contoh:
Nikmah, Nailiya. 2014. Sekaca Cempaka. Jakarta: Quanta.
Rahman, Zaharuddin Abdul. 2014. Contemporary Islamic Finance
Architecture. Kuala Lumpur: IBFIM.
b. Apabila sumber pustaka merupakan terjemahan, maka susunan
pengetikannya adalah: Nama Penulis. Tahun. Judul Buku
Terjemahan. Nama Penerjemah (terj.) Edisi. Kota Terbit: Nama
Penerbit.
Contoh:
Sekaran, Uma. 2007. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Kwan
Men Yon (terj.). Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
c. Apabila pada sumber pustaka terdapat nama penulis dan editor,
maka susunan pengetikannya adalah: Nama Penulis (dibalik).
Tahun. Judul Bab atau Tulisan. Dalam Nama Editor (ed.). Judul
Buku. Edisi. Kota Terbit: Nama Penerbit.
Contoh:
Saidi, Zaim. 2003. Peluang dan Tantangan Filantropi Islam di
Indonesia. Dalam Idris Thaha (ed.). Berderma untuk Semua:
Wacana dan Praktik Filantropi Islam. Jakarta: Teraju.
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d.

e.

f.

g.

Apabila sumber pustaka adalah buku yang tanpa penulis, maka yang
ditulis adalah nama lembaga yang menerbitkannya. Apabila nama
lembaganya tidak ada juga, maka digantikan dengan kata Anonim.
Contoh:
Anonim. 2010. Metodologi Penelitian Sejarah. Jakarta: Balai
Pustaka.
Ikatan Bankir Indonesia. 2018. Memahami Bisnis Bank Syariah.
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Apabila sumber pustaka berupa artikel jurnal atau majalah ilmiah,
maka susunan pengetikannya adalah: Nama Penulis Artikel. Tahun.
Judul Artikel. Nama Jurnal atau Majalah Ilmiah (dicetak miring),
Volume (Nomor), dan Nomor Halaman dari awal hingga akhir.
Contoh:
Budiman, Mochammad Arif, Manik Mutiara Sadewa, and Lusiana
Handayani. 2019.Opportunity and Threat of Developing Halal
Tourism Destinations: A Case of Banjarmasin, Indonesia.
International Journal of Economic Behavior and Organization,
7(1), 7-13.
Meisida, Novita, Oni Soesanto, dan Heru Kartika Candra. 2017. KMeans untuk Klasifikasi Penyakit Karies Gigi. Klik-Kumpulan
Jurnal Ilmu Komputer, 1(1), 12-22.
Apabila sumber pustaka berupa makalah (paper) yang
dipresentasikan pada seminar atau konferensi, cara penulisannya
adalah: Nama Penulis. Tahun. Judul Makalah. Nama
Seminar/Konferensi (dicetak miring), Kota, Tanggal dan Bulan
Seminar/Konferensi, dan Nomor Halaman dari awal hingga akhir
(jika ada).
Contoh:
Anwar, Andriani dan Mairijani. 2017. Regulations on Supporting
the Business Zakat Implementation in Indonesia. The 2nd
International Conference on Indonesian Economy and
Development. Jakarta, 13-15 Agustus.
Wulandari, Phaureula Artha. 2016. Potensi Pajak Rumah Kos
sebagai Upaya Meningkatkan Pajak Daerah dalam Pendapatan
Asli Daerah di Kota Banjarmasin. Proceeding of National
Conference on ASBIS 1(1). Banjarmasin, 8 November, 257263.
Apabila sumber pustaka berupa tugas akhir, skripsi, tesis atau
disertasi, cara penulisannya adalah: Nama Penulis. Tahun. Judul
(huruf tegak). Jenis publikasi pada Nama Institusi, Kota.
Contoh:
Heldalina. 2013. Pengaruh Customer Service terhadap Customer
Satisfaction Nasabah Bank Syariah (Studi pada Bank
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h.

i.

j.

Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri). Tesis pada
Program Magister Manajemen, Universitas Lambung
Mangkurat, Banjarmasin.
Nasikin, Muhammad. 2018. Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga
dan Nilai Tukar terhadap Pembiayaan dengan Dana Pihak
Ketiga sebagai Variabel Intervening Perbankan Syariah di
Indonesia 2013-2017. Skripsi pada IAIN Salatiga.
Apabila sumber pustaka berupa surat kabar atau majalah, cara
penulisannya adalah: Nama Penulis. Tahun, Tanggal Bulan. Judul
Artikel (huruf tegak) Nama Surat Kabar (dicetak miring). Informasi
Seksi/Rubrik: Halaman (Kolom).
Contoh:
Piliang, Iwan. 2010, 10 Juni. Demokrasi di Era Otonomi
Daerah. Kompas. Rubrik Opini: 6 (kol. 1-6).
Apabila sumber pustaka berupa website atau dokumen yang ada di
website, cara penulisannya adalah: Nama Penulis. Tahun dokumen.
Judul Tulisan. Alamat URL (diakses pada Tanggal Bulan Tahun).
Contoh:
Wanto, Sugeng. 2013. Pemimpin Berkarakter Ulul Albab.
http://waspadamedan.com (diakses pada 23 Desember 2013).
Apabila terdapat dua sumber pustaka atau lebih yang ditulis oleh
penulis yang sama, maka nama penulisnya dicantumkan pada
sumber pustaka yang pertama, sedangkan untuk sumber berikutnya
nama penulis tidak dicantumkan lagi, tetapi digantikan dengan garis
panjang delapan ketukan. Urutannya dimulai dari tahun terbit yang
lebih dahulu. Apabila tahunnya sama, maka ditambahkan abjad di
belakang tahun.
Contoh:
Chapra, M. Umer. 1999. Socioeconomic and Political Dynamics in
Ibn Khaldūn’s Thought. The American Journal of Islamic
Social Sciences, 16(4), 17-38.
--------. 2008a. Ibn Khaldun’s Theory of Development: Does It Help
Explain the Low Performance of the Present-Day Muslim
World? The Journal of Socio-Economics, 37(2), 836-863.
--------. 2008b. Muslim civilization: The Causes of Decline and the
Need for Reform. Markfield, UK: The Islamic Foundation.
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DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. (2010). Manajemen Penelitian. Cet. 11. Jakarta: Rineka
Cipta.
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). Pedoman Umum Ejaan
Bahasa Indonesia. Cet. 4. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Panitia Tugas Akhir/Skripsi. (2012). Pedoman Penyusunan Proposal, Tugas
Akhir/Skripsi Mahasiswa Jurusan Akuntansi. Versi 12.1. Banjarmasin:
Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Banjarmasin.
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun
2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Sekaran, Uma. (2007). Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Kwan Men Yon
(terj.). Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
Sudaryono. Metodologi Penelitian. Edisi 1. Jakarta: Rajawali Pers.
Widodo. (2017). Metodologi Penelitian Populer dan Praktis. Edisi 1. Jakarta:
Rajawali Pers.
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Lampiran 1. Halaman Judul
Times New Roman
16pt, huruf kapital
posisi di tengah
jarak antarbaris 1 spasi
dicetak tebal

JUDUL
TUGAS AKHIR/SKRIPSI

3 cm

4 cm

Times New Roman 14 pt
huruf kapital, dicetak tebal
* pilih salah satu:
1. PROPOSAL TUGAS AKHIR
2. PROPOSAL SKRIPSI
3. TUGAS AKHIR
4. SKRIPSI

logo Poliban yang standar
panjang & lebar 5x5 cm

PROPOSAL TUGAS AKHIR/SKRIPSI*
Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Ahli Madya/Sarjana Sains Terapan**pada Program Studi
Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah**
TNR 14 pt, huruf kapital hanya untuk
awal kata, kecuali untuk kata depan
dan kata sambung, jarak antarbaris 1
spasi
dicetak tipis

Oleh:
TNR 14 pt
huruf kapital, jarak
antarbaris1 spasi
dicetak tebal

NAMA MAHASISWA
NIMXXXXXXX

TNR 12 pt, huruf kapital, jarak
antarbaris1 spasi, dicetak tebal

PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN
2018

3 cm

** Sesuaikan istilah gelar dan nama program
studi masing-masing
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Lampiran 2. Halaman Persetujuan Proposal

NOTA DINAS
Hal

Times New Roman
14 pt, huruf kapital, dicetak tebal

: Proposal Tugas Akhir/Skripsi* Sdr./i* … (nama lengkap mahasiswa)
3 spasi tunggal

Kepada Yth.:
Kaprodi ……… (nama prodi)
Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Banjarmasin
Di Tempat
Dengan hormat,
Setelah membaca, mengoreksi dan melakukan perbaikan, maka sayaselaku PIC
Prodi ……….. berpendapat bahwa proposal Tugas Akhir/Skripsi* saudara/i*:
Nama
NIM
Judul Proposal

: ………………….………………….………………
: ………………….………………….………………
: ………………….………………….………………
………………….………………….………………

dapat diajukan dalam seminar proposal Tugas Akhir/Skripsi* pada Program Studi
…………. Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin.
Demikian persetujuan ini. Atas perhatiannya, sayaucapkan terima kasih.
3 spasi tunggal

Banjarmasin, ………………..…..
PIC Prodi ………………

6 spasi tunggal

Nama dosen
NIP ……………………

*Pilih salah satu yang sesuai
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Lampiran 3. Halaman Persetujuan Pembimbing
Times New Roman
14 pt, huruf kapital, dicetak tebal

NOTA DINAS
Hal

: Persetujuan Tugas Akhir/Skripsi* Sdr./i* … (nama lengkap mahasiswa)
3 spasi

Kepada Yth.:
Ketua Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Banjarmasin
Di Tempat
Dengan hormat,
Setelah membaca, mengoreksi dan melakukan perbaikan, maka saya/kami* selaku
pembimbing berpendapat bahwa Tugas Akhir/Skripsi* yang disusun oleh:
Nama
NIM
Program Studi
Judul TA/Skripsi*

: ………………….………………….………………
: ………………….………………….………………
: ………………….………………….………………
: ………………….………………….………………
………………….………………….………………

dapat diajukan dalam sidang ujian Tugas Akhir/Skripsi* untuk memenuhi salah
satu persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya/Sarjana Sains Terapan* pada
Program Studi …………. Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin.
Demikian persetujuan ini. Atas perhatiannya, saya/kami* ucapkan terima kasih.
3 spasi

Banjarmasin, ………………..…..
Pembimbing I

Pembimbing II

6 spasi

Nama dosen
NIP ……………………

Nama dosen
NIP ……………………

*Pilih salah satu yang sesuai
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Lampiran 4. Halaman Pengesahan

PENGESAHAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI*

TNR 14 pt, huruf
kapital, dicetak tebal

4 spasi tunggal

Tugas Akhir/Skripsi* dengan judul:
JUDULTUGAS AKHIR/SKRIPSI DITULIS DENGAN HURUF BESAR
TIMES NEW ROMAN 12 PT DAN DICETAK TEBAL JARAK 1 SPASI
Yang disusun oleh:
Nama
: ……………………………………………….
NIM
: ……………………………………………….
Program Studi : ……………………………………………….
Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian Tugas Akhir/Skripsi* di Jurusan
Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin pada tanggal …………..…. dengan
predikat …. dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli
Madya(A.Md)/Sarjana Sains Terapan (S.ST).*
Ketua Jurusan Akuntansi,

Nama dosen
NIP ……………………

Tim Penguji dan Pembimbing
Ketua Penguji

Anggota Penguji

Pembimbing I

Pembimbing II

: Nama dosen
NIP ……………………

( …………………)

: Nama dosen
NIP ……………………

( …………………)

: Nama dosen
NIP ……………………

( …………………)

: Nama dosen
NIP ……………………

( …………………)

*Pilih salah satu yang sesuai
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Lampiran 5. Halaman Pernyataan Keaslian

PERNYATAAN KEASLIAN
TNR 12 pt, jarak
antarbaris 1 spasi

TNR 14 pt, huruf
kapital, dicetak tebal

4 spasi tunggal

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa
TugasAkhir/Skripsi* ini merupakan hasil karya asli saya untuk memenuhi salah
satu persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya/Sarjana Sains Terapan* dari
Politeknik Negeri Banjarmasin. Tugas Akhir/Skripsi* ini belum pernah
dipergunakan atau dipublikasikan untuk keperluan lain oleh siapapun juga. Semua
sumber yang saya gunakan telah saya cantumkan sebagaimana mestinya sesuai
ketentuan yang berlaku.
Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka
saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Politeknik Negeri
Banjarmasin.
3 spasi

Banjarmasin, .................................
Yang membuat pernyataan,
Materai
Rp 6.000

Nama lengkap mahasiswa
NIM ……………….

*Pilih salah satu yang sesuai
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Lampiran 6. Abstrak

ABSTRAK
TNR 12 pt, jarak antarbaris
1 spasi, dicetak tebal

TNR 14 pt, huruf
kapital, dicetak tebal

4 spasi tunggal

Nama mahasiswa (NIM). Judul Tugas Akhir/Skripsi. Tugas Akhir/Skripsi*,
Program Studi ......................., Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri
Banjarmasin, tahun.
Abstrak adalah rangkuman (ikhtisar) dari isi Tugas Akhir/Skripsi yang berfungsi
membantu pembaca mendapatkan gambaran tentang isi Tugas Akhir/Skripsi
dengan cepat. Abstrak harus mengandung empat unsur, yaitu argumentasi
perlunya penelitian untuk memecahkan masalah, metode penelitian yang
digunakan, hasil penelitian yang diperoleh serta kesimpulan. Setiap unsur
hendaknya ditulis menggunakan kalimat yang singkat dan jelas dalam satu
paragraf dengan jumlah kata maksimal 300 kata dan jarak antarbaris sebesar 1
spasi. Abstrak tidak boleh mengandung sumber pustaka, tabel, atau
gambar. Abstrak pada umumnya dibuat terakhir, setelah seluruh pembahasan
Tugas Akhir/Skripsi selesai dikerjakan. Di bagian bawah abstrak dicantumkan
tiga sampai lima buah kata kunci yang mengandung konsep-konsep pokok yang
dibahas dalam Tugas Akhir/Skripsi. Pilihlah kata kunci terbaik yang dapat
mewakili topik yang dibahas karena hal tersebut penting untuk tujuan
pengindeksan dan membantu keteraksesan suatu karya ilmiah melalui pemindaian
di internet.
Kata kunci: kata kunci1, kata kunci2, kata kunci3, kata kunci4
TNR 12 pt,
jarak antarbaris 1 spasi

*Pilih salah satu yang sesuai
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Lampiran 7. Daftar Isi

DAFTAR ISI
Ditulis 1 spasi, huruf besar
hanya di awal kata

TNR 14 pt, huruf
kapital, dicetak tebal

4 spasi tunggal

1cm

Halaman Sampul .............................................................................................
Halaman Judul .................................................................................................
Halaman Persetujuan .......................................................................................
Halaman Pengesahan ......................................................................................
Halaman Pernyataan Keaslian .........................................................................
Halaman Motto ................................................................................................
Halaman Persembahan ....................................................................................
Abstrak ............................................................................................................
Abstract ...........................................................................................................
Kata Pengantar ................................................................................................
Daftar Isi ..........................................................................................................
Daftar Tabel ....................................................................................................
Daftar Gambar .................................................................................................
Daftar Lampiran ..............................................................................................

i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
xii
xiii
xiv
xv

2 spasi

BAB I

: PENDAHULUAN ..........................................................................
A. Latar Belakang .........................................................................
B. Permasalahan ...........................................................................
C. Rumusan Masalah ...................................................................
D. Tujuan Penelitian .....................................................................
E. Manfaat Penelitian ...................................................................

1
1
2
3
4
4

2 spasi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................
A. Landasan Teori ........................................................................
1. Istilah Teori/Konsep 1 .................................................................
2. Istilah Teori/Konsep 2 ................................................................
3. Istilah Teori/Konsep 3 ................................................................
4. Istilah Teori/Konsep 4 ................................................................
B. Hasil Penelitian Terdahulu ......................................................
dan seterusnya ….

5
5
7
15
18
21

26

Nomor halaman
diketik rata kanan
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Lampiran8. Daftar Tabel

DAFTAR TABEL

TNR 14 pt, huruf
kapital, dicetak tebal

4 spasi

1cm

Tabel 2.1 Judul tabel 1 ..................................................................................

7

2 spasi

Tabel 2.2 Judul tabel 2 ..................................................................................

10

Tabel 3.1 Judul tabel 3 ..................................................................................

27

Tabel 4.1 Judul tabel 4 ..................................................................................

45

Tabel 4.2 Judul tabel 5 ..................................................................................

47

Tabel 4.3 Judul tabel 6 ..................................................................................

49

Nomor halaman
diketik rata kanan
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Lampiran 9. Daftar Gambar

DAFTAR GAMBAR

TNR 14 pt, huruf
kapital, dicetak tebal

4 spasi tunggal

1cm

Gambar 1.1 Judul gambar 1 ..........................................................................

3

2 spasi

Gambar 2.2 Judul gambar 2 ..........................................................................

8

Gambar 3.1 Judul gambar 3 ..........................................................................

33

Gambar 3.2 Judul gambar 4 ..........................................................................

34

Gambar 3.3 Judul gambar 5 ..........................................................................

35

Gambar 4.1 Judul gambar 6 ..........................................................................

59

Gambar 4.2 Judul gambar 7 ..........................................................................

62

Nomor halaman
diketik rata kanan
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Lampiran 10. Daftar Lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

TNR 14 pt, huruf
kapital, dicetak tebal

4 spasi tunggal

1cm

Lampiran 1. Judul lampiran 1 .......................................................................

91

2 spasi

Lampiran 2. Judul lampiran 2 .......................................................................

92

Lampiran 3. Judul lampiran 3 .......................................................................

93

Lampiran 4. Judul lampiran 4 .......................................................................

95

Lampiran 5. Judul lampiran 5 .......................................................................

100

Nomor halaman
diketik rata kanan
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Lampiran 11. Contoh Hasil Penelitian Terdahulu
B. Hasil Penelitian Terdahulu
Penelitian yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
margin pembiayaan murabahah selama ini telah cukup banyak dilakukan oleh
para peneliti sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.1.
Tabel 2.1. Hasil Penelitian Terdahulu
Aspek

TNR 10 pt

Adi (2013)

Wahyudi (2017)

Sumarna (2018)

Faktor-faktor yang
Mempengaruhi
Pendapatan Margin
Pembiayaan
Murabahah (Studi
Kasus pada BRI
Syariah dan Bank
Mega Syariah)
BRI Syariah dan
Bank Mega Syariah
Maret 2009 –
Desember 2012
Bagaimana pengaruh
DPK, biaya overhead,
NPF, BI rate dan
inflasi terhadap
margin pendapatan
murabahah?

Pengaruh ROA,
DPK, Inflasi dan BI
Rate terhadap Margin
Pembiayaan
Murabahah
Perbankan Syariah di
Indonesia

Analisis Pengaruh BI
Rate, Nilai Tukar,
Inflasi dan CAR
terhadap Tingkat
Margin Pembiayaan
Murabahah di Bank
Umum Syariah

5 bank umum syariah
di Indonesia
Januari 2012 –
Desember 2015
Bagaimana ROA,
DPK, inflasi dan BI
rate berpengaruh
secara parsial dan
simultan terhadap
margin murabahah?

9 bank syariah di
Indonesia
2011-2016

Tujuan Penelitian

Melihat pengaruh
DPK, Biaya
Overhead, NPF, Bi
Rate dan Inflasi
terhadap margin
pendapatan
murabahah

Metode
Penelitian

Regresi Linear
Berganda

Menjelaskan
seberapa besar ROA,
DPK, Inflasi dan BI
Rate berpengaruh
secara parsial dan
simultan terhadap
margin pembiayaan
murabahah
Regresi data panel
dengan pendekatan
fixed effect

Hasil Penelitian

DPK, NPF, BI Rate
dan Inflasi
berpengaruh negatif
tidak signifikan,
sedangkan Biaya
Overhead
berpengaruh positif
signifikan

Judul

Institusi yang
Diteliti
Periode Analisis
Rumusan
Masalah

DPK dan BI Rate
berpengaruh positif
signifikan terhadap
margin murabahah,
sedangkan ROA dan
Inflasi tidak memiliki
pengaruh terhadap
margin murabahah

Apakah BI rate, nilai
tukar, inflasi dan
CAR berpengaruh
secara parsial dan
simultan terhadap
tingkat margin
pembiayaan
murabahah?
Menganalisis
pengaruh BI rate,
nilai tukar, inflasi dan
CAR secara parsial
dan simultan terhadap
tingkat margin
pembiayaan
murabahah
Regresi data panel
dengan metode yang
dipilih common effect
model.
BI Rate, Nilai Tukar,
Inflasi dan CAR
memiliki pengaruh
terhadap tingkat
margin pembiayaan
murabahah
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Penelitian yang penulis lakukan secara umum memiliki kesamaan
dengan penelitian-penelitian terdahulu dalam beberapa hal: (1) metode
analisis yang digunakan, yaitu regresi linear berganda; (2) variabel
independen yang digunakan, yaitu inflasi, suku bunga dan nilai tukar; dan (3)
variabel dependen yang digunakan, yaitu margin pembiayaan murabahah.
Sementara itu, penelitian penulis memiliki perbedaan dengan penelitianpenelitian tersebut dalam hal subyek penelitian dan periode analisis. Penulis
hanya membahas BNI Syariah dan periode analisisnya dari awal tahun 2015
hingga akhir tahun 2018. Selain itu, penulis hanya memfokuskan penelitian
pada faktor-faktor yang bersifat eksternal (inflasi, suku bunga, nilai tukar
rupiah) saja, sedangkan penelitian-penelitian terdahulu menggabungkan
antara faktor internal (CAR, ROA, DPK dan NPF) dan faktor eksternal bank.

JURUSAN AKUNTANSI - POLIBAN |

38

PEDOMAN PENULISAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI VERSI 2019.2

Lampiran 12. Contoh Daftar Pustaka
TNR 14 pt, huruf
kapital, dicetak tebal

DAFTAR PUSTAKA
4 spasi tunggal

Anonim. 2010. Metodologi Penelitian Sejarah. Jakarta: Balai Pustaka.
Anwar, Andriani dan Mairijani. 2017. Regulations on Supporting the Business
Zakat Implementation in Indonesia. The 2nd International Conference on
Indonesian Economy and Development. Jakarta, 13-15 Agustus.
0,8 cm

2 spasi

Budiman, Mochammad Arif, Manik Mutiara Sadewa, and Lusiana Handayani.
2019.Opportunity and Threat of Developing Halal Tourism Destinations: A
Case of Banjarmasin, Indonesia. International Journal of Economic Behavior
and Organization, 7(1), 7-13.
Chapra, M. Umer. 2008a. Ibn Khaldun’s Theory of Development: Does It Help
Explain the Low Performance of the Present-Day Muslim World? The
Journal of Socio-Economics, 37(2), 836-863.
--------. 2008b. Muslim civilization: The Causes of Decline and the Need for
Reform. Markfield, UK: The Islamic Foundation.
Heldalina. 2013. Pengaruh Customer Service terhadap Customer Satisfaction
Nasabah Bank Syariah (Studi pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank
Syariah Mandiri). Tesis pada Program Magister Manajemen, Universitas
Lambung Mangkurat, Banjarmasin.
Ikatan Bankir Indonesia. 2018. Memahami Bisnis Bank Syariah. Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama.
Nikmah, Nailiya. 2014. Sekaca Cempaka. Jakarta: Quanta.
Piliang, Iwan. 2010, 10 Juni. Demokrasi di Era Otonomi Daerah. Kompas. Rubrik
Opini: 6 (kol. 1-6).
Saidi, Zaim. 2003. Peluang dan Tantangan Filantropi Islam di Indonesia. Dalam
Idris Thaha (ed.). Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi
Islam. Jakarta: Teraju.
Sekaran, Uma. 2007. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Kwan Men Yon (terj.).
Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
Wanto,
Sugeng.
2013. Pemimpin
Berkarakter
Ulul
http://waspadamedan.com (diakses pada 23 Desember 2013).

Albab.
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Lampiran 13. Daftar Riwayat Hidup
TNR 14 pt, huruf
kapital, dicetak tebal

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
4 spasi tunggal

A. Identitas Diri
1 Nama Lengkap
2 Jenis Kelamin
3 Tempat dan Tanggal Lahir
4 Alamat
5
6
7
8
9

NIM
Program Studi
Alamat E-mail
Nomor Telepon/HP
Nama Ayah

B. Riwayat Pendidikan
Nama Sekolah
SD
SLTP
SLTA
C. Organisasi yang Pernah Diikuti
No
Nama Organisasi
1
2
D. Kegiatan Kemahasiswaan yang Pernah Diikuti
No
Jenis Kegiatan
Tempat dan Waktu
1
2

Kota

Th.Lulus

Jabatan

Tahun

Status dalam Kegiatan

E. Prestasi/Penghargaan yang Pernah Diraih
No
Nama Prestasi/Penghargaan
Pihak Penyelenggara
1
2

Tahun

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.
Tertanda,

Nama Mahasiswa
Catatan: Jumlah baris dalam tabel dapat ditambah jika diperlukan
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Lampiran 14. Contoh Penulisan Tabel dan Gambar
Jumlah respondendalam penelitian ini adalah 374 orang dengan perincian
sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.1.
3 spasi

Tabel 4.1. Karakteristik Demografis Responden
2 spasi

Variabel
Jenis
kelamin
Usia

Kategori

Judul tabel
berada di
atas tabelnya

Frekuensi Persentase
341
91,2
33
8,8
92
24,6
48
12.8
69
18.4
84
22.5
81
21.7

Laki-laki
Perempuan
< 30 tahun
30 - 40 tahun
41 - 50 tahun
51 - 60 tahun
> 60 tahun
Sumber: Noer (2015: 68)
3 spasi

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki (91,2%).
Dari segi usia, sebesar 44,2% responden berusia di atas 50 tahun, …..
Adapun contoh penulisan gambar dapat dilihat di bawah ini.
3 spasi
Posisi tabel dan gambar
berada di tengah (centered)

2 spasi

Gambar 3.2. Gedung Petronas, Kuala Lumpur
Sumber: www.marifbudiman.wordpress.com

Judul gambar
berada di bawah
gambarnya
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Lampiran 15. Lembar Pembatas Bab

12cm

12cm
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Lampiran 16. Lembar Bimbingan Tugas Akhir/Skripsi

LEMBAR BIMBINGAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI*/**

a. Nama Mahasiswa

: ……..……………………………………………

b. NIM

: ……………………………………..……………

c. Program Studi

: ………………………………………………….

d. JudulTugas Akhir/Skripsi* : .…………………………………………………
e. Dosen Pembimbing 1

No

Tgl Konsultasi

: .…………………………………………………

Materi Bimbingan

Paraf

Mengetahui
Ketua Jurusan,

Dosen Pembimbing 1,

Nama Ketua Jurusan
NIP …………………..

Nama dosen pembimbing
NIP …………………..

*Pilih salah satu yang sesuai
** Lembar bimbingan harus dicetak di kertas dengan kop Poliban di bagian atas
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Lampiran 17. Catatan Perubahan

Catatan Perubahan

Edisi 2019.2
Tambahan:
1. Dicantumkannya nama lengkap tim penyusun pada Prakata.
2. Penelitian yang dilakukan pada lebih dari dua instansi/perusahaan tidak
perlu mencantumkan peta daerah penelitian (Bab II, Bagian C, No. 3.d).
3. Untuk bagan atau diagram, aturan penulisannya disamakan dengan aturan
penulisan gambar (Bab III, Bagian G, No. 9).
Penghapusan:
Ketentuan tentang Penjilidan dan Pengumpulan (Bab III, Bagian J)
dihapuskan dari pedoman karena langsung ditangani oleh Jurusan.
Edisi 2019.1
Perubahan :
1. Ukuran kertas menjadi 21 x 29,7 cm (Bab III, Bagian B, No. 1).
2. Jarak antara judul tabel dengan tabel sebanyak 2 spasi (Lampiran 14).
Tambahan:
1. Penelitian yang menggunakan data sekunder tidak perlu ada surat izin dari
obyek yang diteliti (Bab II, Bagian C, No. 3.c).
2. Ketentuan tentang lembar pembatas bab (Bab III, Bagian B, No. 6-7).
3. Kebolehan menggunakan "et al." selain “dkk”, apabila mahasiswa
menggunakan software reference (Bab III, Bagian H, No. 9).
4. Lembar bimbingan TA/skripsi harus dicetak di kertas dengan kop Poliban
di bagian atas (Lampiran 16).
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