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Lampiran SK Nomor 009/SK/KEP/STIEBPD/I/3/2019 Tanggal 28 Maret 2019 

 

PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI 

 

1. Format Penulisan  

 

1.1    Ketentuan Umum 

• Ditulis dalam format jurnal ilmiah.  

• Jumlah halaman 10-30 halaman (termasuk daftar isi dan lampiran).  

• Ditulis dengan jarak 1 spasi.  

• Ukuran kertas A4. 

• Batas Tepi Kertas:  margin 3 (top), 3 (left), 2 (bottom), dan 2 (right). 

• Penomoran halaman menggunakan angka latin seperti 1,2,3,4.. dan seterusnya pada 

bagian pojok kanan bawah. 

 

1.2    Sistematika Penulisan 

• Judul Skripsi (CAPITAL, 12 TIMES NEW ROMAN, CENTER, BOLD) 

 

• Nama Mahasiswa (12 Times New Roman, Center) 

• NIM Mahasiswa (12 Times New Roman, Center) 

• Program Studi Akuntansi/ Manajemen STIE Bank BPD Jateng (12 Times New Roman, 

Center) 

• e-Mail Mahasiswa (12 Times New Roman, Center) 

 

• Abstrak. Abstrak ditulis 1 kolom, tidak lebih dari 250 kata (justified, 12 pt, Times New 

Roman).  

• Kata kunci: antara 3 s.d. 6 kata (italic) dipisahkan dengan tanda koma  

 

• Abstract. Ditulis 1 kolom, dalam bahasa Inggris tidak lebih dari 250 kata (justified, 12 

pt, italic, Times New Roman).  

• Keyword: antara 3 s.d. 6 kata dipisahkan dengan tanda koma  

 

• Pendahuluan (bold 12 pt) 

Pendahuluan berisi (i) masalah (problem) yang diteliti, (ii) penelitian sebelumnya yang 

membahas masalah tersebut, (iii) kekurangan-kekurangan (defisiencies) penelitian-penelitian 

sebelumnya sehingga memunculkan argumentasi yang jelas terhadap perlunya dilakukan 

penelitian ini dan variabel yang diusulkan dalam penelitian ini. Ditulis dengan jarak 1 spasi, 

12 pt, Times New Roman. 

Penulisan kutipan di semua bab dilakukan dengan menggunakan aplikasi reference 

manager (Mendeley, EndNote, dsb) style APA (American Psychological Association). Contoh: 

menurut Gandal, Hamrick, Moore, & Oberman (2018), bla bla bla.  

Paragraf terakhir berisi pernyataan mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan 

pertanyaan penelitian yang ditulis secara mengalir (bukan penomoran bertingkat). Sebagai 

contoh: Menurut Lehman (2017), fenomena cryptocurrency lebih tepat dipahami melalui 

perspektif behavioral. Atas dasar tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi 

perilaku investor yang melakukan transaksi bitcoin dalam perspektif behavioral finance dengan 

mengajukan pertanyaan penelitian (i) apakah confirmation bias berpengaruh terhadap transaksi 

bitcoin, dan (ii) apakah loss aversion bias berpengaruh terhadap transaksi bitcoin.  

 

• Kajian Pustaka  

Kajian pustaka dalam metode kuantitatif membahas tentang teori dan penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian yang menjadi landasan dalam 

mengembangkan hipotesis penelitian dan kerangka penelitian. Apabila menggunakan metode 
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kualitatif, penggunaan teori dalam bagian ini digunakan untuk menjelaskan perilaku dan 

sikap-sikap obyek yang diteliti. Tidak ada sistematika baku dalam bagian ini. Sub-bab dalam 

bagian ini dapat dibuat atau disesuaikan dengan isi penelitian, misalnya kajian teori, hipotesis 

penelitian, dll. Dalam sub bab digunakan penomoran bertingkat.  

Penulisan kutipan dilakukan dengan menggunakan aplikasi reference manager 

(Mendeley, EndNote, dsb) style APA. Apabila terdapat rumus, gunakan nomor persamaan 

(right justified, dengan memberikan nomor yang dikawal oleh tanda kurung biasa).  

 

• Metode Penelitian 

Tidak ada sistematika baku dalam bagian ini. Sub-bab metode kuantitatif dalam bagian 

ini dapat dibuat atau disesuaikan dengan isi penelitian, misalnya populasi dan sampel, teknik 

pengambilan data atau teknik sampling, definisi operasional variabel dan alat analisis, dll. 

Apabila menggunakan metode kualitatif, sub-bab dalam bagian ini dapat berisi prosedur 

pengumpulan data, prosedur perekaman data dan prosedur analisis serta interpretasi data.  

 

• Hasil penelitian dan Pembahasan 

Membahas hasil penelitian. Apabila terdapat tabel atau gambar, maka penomorannya 

dilanjutkan dari nomor sebelumnya. Tabel dan gambar diletakkan di tengah halaman.   

 

• Simpulan, Saran dan Keterbatasan  

Dituliskan secara mengalir dalam paragraf yang terpisah.  

 

• Referensi 

Penulisan dilakukan dengan menggunakan aplikasi reference manager (Mendeley, 

EndNote, dsb) style APA (American Psychological Association). Contoh:  

 

Gandal, N., Hamrick, J., Moore, T., & Oberman, T. (2018). Price manipulation in the Bitcoin 

ecosystem. Journal of Monetary Economics.  

 

• Lampiran (jika ada) 

 

2. Distribusi Draft Naskah untuk Ujian Skripsi   

• Naskah skripsi yang sudah lolos uji plagiasi digandakan sebanyak 3 buah dan 

diserahkan ke BAAK untuk didistribusikan kepada dosen pembimbing dan penguji.  

 

3. Distribusi Naskah Final  

• Naskah skripsi yang sudah final disimpan dalam format pdf dan word dengan format 

nimmahasiswa.pdf dan nimmahasiswa.doc.  

i. Disimpan di 2 buah compact disc dalam format word dan pdf, diserahkan 

kepada perpustakan dan P3M.  

ii. Dikirimkan melalui email dalam format word dan pdf ke alamat email 

finalskripsi.stiebankbpd@gmail.com 

iii. Dikirimkan melalui email dalam format word dan pdf kepada dosen 

pembimbing.  

• Dijilid dalam bentuk softcover warna biru muda sebanyak 2 buah, masing-masing 

untuk perpustakaan dan mahasiswa ybs dengan urutan sbb: 

i. Halaman judul. 

ii. Halaman persetujuan 

iii. Halaman pengesahan. 

iv. Isi skripsi sesuai dengan format penulisan jurnal.  

v. Daftar Riwayat Hidup mahasiswa 

 

 


