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Yogyakarta ini diterbitkan untuk menjadi acuan bagi sivitas akademik dalam 
pelaksanaan penyusunan Skripsi dengan harapan dapat mempermudah dan 
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Salah satu syarat mahasiswa dapat dikatakan telah menyandang gelar sebagai sarjana program S1 
dengan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yakni telah menyelesaikan skripsi/tugas akhir. 
Tugas penyusunan skripsi dimaksudkan untuk melatih mahasiswa menuangkan hasil kegiatan 
penelitiannya secara metodologis, logis, dan sistematis, ke dalam suatu karya ilmiah tertulis. Untuk 
mencapai tujuan tersebut diperlukan pedoman penyusunan skripsi hasil perencanaan, atau hasil 
pemodelan. Tujuan penyusunan pedoman umum penyusunan skripsi adalah sebagai pegangan bagi 
mahasiswa dan pembimbing dalam penyusunan skripsi, sehingga diperoleh kesamaan persepsi dan 
langkah-langkah antisipasi dalam penyusunan naskah skripsi. 
 
1.1 Definisi Skripsi 

Skripsi adalah salah satu jenis tulisan akademik yang ditulis oleh mahasiswa dengan kaidah 
tertentu yang berbeda dengan tulisan yang ada di blogspot, novel, cerita fiksi, note Facebook atau 
artikel koran dan majalah (Lele dkk, 2010, 5). Selain itu, skripsi juga didefinisikan sebagai sebuah 
karya ilmiah yang harus dibuat (disusun) oleh mahasiswa program Strata 1 (S1) untuk menerapkan 
ilmu pengetahuan dan atau teknologi di bidang keahliannya berdasarkan kaidah keilmuan, atau 
menghasilkan karya desain/seni beserta deskripsinya berdasarkan kaidah/metode rancangan 
baru, yang bertujuan sebagai syarat akhir kelulusan pendidikan akademiknya di Perguruan Tinggi 
Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang berada di Indonesia. Skripsi juga 
merupakan karya ilmiah yang berupa laporan penelitian yang ditulis dan disusun oleh mahasiswa 
S1 sebagai persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Hadirnya program kampus merdeka dan 
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merdeka belajar, maka cakupan skripsi diperluas tidak hanya dalam bentuk skrip tetapi juga dalam 
bentuk yang lain yakni:  
 

1.2 Jenis-jenis Skripsi 
Berdasarkan kampus merdeka dan merdeka belajar, maka skripsi diperluas menjadi beberapa jenis 
yakni: 
1. Scientist 

a. Tugas Akhir 
b. Publikasi Jurnal Ber ISSN 
c. Publikasi Conference ber ISSN 

2. Profesional 
a. Produk  
b. Internship 

3. Entrepreneur 
a. Business Plan 
b. Internship 

4. Artist 
a. Content Creator 
b. Film Maker 
c. Internship 
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1.3 Tujuan Penyusunan Skripsi  
      Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai setelah mahasiswa menyelesaikan kegiatan penyusunan 
skripsi: 

1) Mahasiswa secara mandiri mampu melakukan penelaahan kepustakaan yang relevan 
dengan masalah yang akan diteliti.  

2) Mahasiswa mampu menerapkan kemampuan bernalar keilmuan dalam merumuskan 
permasalahan dan mencari pemecahan masalah serta mampu mengkomunikasikan baik 
secara tertulis dalam bentuk laporan skripsi maupun secara lisan terutama pada ujian 
skripsi. 

3) Mahasiswa mampu menyusun dan menulis karya ilmiah yang sesuai dengan bidang ilmu 
yang digelutinya. 

4) Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengolah atau memecahkan masalah.  
5) Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengembangkan keilmuan yang dimilikinya 

dengan menggunakan metode ilmiah. 
 

1.4 Kedudukan dan Bobot SKS Skripsi 
Penyusunan skripsi berkedudukan sama dengan mata kuliah lainnya yang ada di universitas, akan 
tetapi berbeda dalam hal bentuk dan prosesnya serta cara penilaiannya. Ada pun bobot skripsi 
yang ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta dalam buku 
panduan skripsi mengacu pada ketentuan yang ada di Universitas Amikom yakni enam (6) SKS.   
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1.5 Prosedur Penyusunan Skripsi  
Ada pun prosedur pengajuan skripsi telah ditentukan oleh pihak Fakultas melalui koordinasi 
Universitas (DAAK) dengan ketentuan sebegai berikut: 
1.5.1 Pengajuan Judul Skripsi  

Pengajuan Judul Skripsi terdiri dari syarat dan waktu pengajuan serta mekanisme 
pengajuan judul skripsi: 

1.5.1.1 Syarat Pengajuan judul Skripsi  
Syarat pengajuan skripsi untuk Fakultas Ekonomi dan Sosial (FES) Universitas 
AMIKOM Yogyakarta dengan memenuhi sejumlah persyaratan umum sebagai 
berikut:  

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang ditempuh 
2. Mahasiswa telah menyelesaikan semester V atau telah menempuh 120 SKS  
3. Sudah/sedang mengambil program magang 
4. Memiliki IPK minimal 2.0 
5. Mengisi pengajuan skripsi online pada bimbingan amikom.ac.id 
6. Telah mempunyai pilihan topik dan judul yang hendak diajukan. 
7. Mahasiswa yang mengajukan Skripsi sudah atau sedang menempuh mata kuliah 

Metodologi Penelitian 
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1.5.1.2 Waktu Pengajuan judul skripsi  
Waktu pengajuan judul menyesuaikan jadwal yang telah ditentukan oleh DAAK 
 

1.5.1.3 Mekanisme pengajuan judul skripsi 
Adapun mekanisme pengajuan judul skripsi bisa dilihat di website DAAK melalui 
http://daak.amikom.ac.id/index.php/main/page/1010/info-pengajuan-judul-baru-
masa-covid 
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1.5.2 Mekanisme Pembimbingan Skripsi  
Mekanisme Pembimbingan skripsi terdiri dari empat (4) hal yakni: 1. Tata cara pengusulan 
pembimbingan, 2. Tata cara penggantian pembimbingan, 3. Tata cara pembimbingan, 4. 
Masa berlaku kartu pembimbingan. 

1.5.2.1 Tata cara pengusulan pembimbing  
Adapun tata cara pengusulan pembimbing dilakukan dengan: 

1. Masing-masing prodi membuat daftar dosen yang dapat menjadi pembimbing skripsi 
pada setiap awal semester 

2. Masing-masing prodi membuat surat permohonan persetujuan menjadi pembimbing 
kepada dosen yang telah memenuhi persyaratan melalui mekanisme DAAK 

3. Masing-masing prodi mengirimkan hasil persetujuan pembimbingan kepada fakultas 
yang telah disetujui oleh prodi untuk disahkan dan diarsipkan oleh administrasi 
fakultas  

4. Dosen pembimbing skripsi ditentukan oleh prodi masing-masing sesuai dengan 
kapasitas dosen tersebut yang bertugas untuk menumbuhkembangkan kemampuan 
mahasiswa untuk mempunyai keterampilan dalam membuat karya ilmiah sekaligus 
memberikan pertimbangan dan masukan yang dinilai penting serta memantau 
kemajuan mahasiswa selama bimbingan skripsi.  

5. Masing-masing prodi melalui persetujuan administrasi fakultas memberikan kartu 
bimbingan skripsi melalui mekanisme DAAK 
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1.5.2.2 Tata cara pembimbingan 
Ada pun tata cara pembimbingan skripsi sebagai berikut: 

1. Dosen Pembimbing adalah dosen tetap Program Studi yang bersangkutan atau yang 
ditunjuk oleh program studi tersebut dengan ketentuan memiliki kesesuaian keahlian 
dengan topik penelitian mahasiswa dan telah ditugaskan oleh pengelola program studi 
menjadi dosen pembimbing, sehingga dapat membantu mahasiswa selama proses 
penyusunan skripsi. 

2. Proses pembimbingan skripsi harus terekam pada kartu bimbingan skripsi. 
3. Bimbingan skripsi dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun online atau 

menyesuaikan dengan kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen pembimbing.  
4. Setelah hasil bimbingan dinilai telah memadai dengan mempertimbangkan kemiripan 

naskah (screening plagiarism) 40 % dan substansi maka mahasiswa dapat mengajukan 
untuk ujian skripsi. 
 

1.5.2.3 Tata cara penggantian pembimbing skripsi 
Penggantian pembimbing skripsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Pembimbing tidak mampu melanjutkan pembimbingan karena meninggal dunia 

atau sakit yang memerlukan istirahat lebih dari tiga bulan  
2. Mahasiswa melakukan konsultasi dan mengajukan surat kepada prodi untuk 

pergantian pembimbingan. 
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3. Ketua Program Studi maupun Sekretaris Program Studi mempelajari usulan 
mahasiswa bersangkutan dan melakukan komunikasi dengan dosen pembimbing 
yang dimaksud, dalam rangka untuk mengumpulkan informasi yang lengkap, dan 
komprehensif dari kedua belah pihak (mahasiswa dan dosen pembimbing). 

4. Penggantian penugasan pembimbingan bagi mahasiswa bersangkutan harus 
disampaikan kepada dosen pembimbing lama dan dosen pembimbing baru. 
 

1.5.2.4 Masa berlaku kartu pembimbingan  
Masa berlaku kartu bimbingan selama 1 semester dan akan diperbaharui kembali di 
semester berikutnya ketika dinyatakan oleh dosen pembimbing belum selesai 
menyelesaikan tugas skripsi yang ditandai dengan bukti surat pendadaran.  
 

1.5.3 Sidang Skripsi 
Dalam proses penyelesain tugas skripsi maka mahasiswa perlu mengetahui tata cara atau 
mekanisme dalam siding skripsi yakni: 1. Syarat Pendaftaran Pendadaran Skripsi, 2. Tata 
cara pengajuan sidang skripsi, 3. Tata cara pengujian skripsi, 4. Waktu ujian skripsi, 5. 
Penilaian skripsi, dan terakhir 6. Tata cara mengulang skripsi 
 

1.5.3.1 Syarat Pendaftaran Pendadaran Skripsi 
1. Pendaftaran di mulai tanggal 1 – 10 disetiap bulan 
2 S1 Minimal 138 SKS  
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3 Tidak boleh ada nilai E 
4 Nilai D tidak boleh lebih dari 25% dari total SKS 

1.5.3.2  Tata cara pengajuan sidang skripsi  
Sebelum melakukan ujian skripsi, mahasiswa terlebih dahulu mengajukan sidang 
skripsi dengan mekanisme sebagai berikut: 
1. Formulir Pendaftaran Pendadaran Tugas Akhir/ Skripsi 

(melalui web: daak.amikom.ac.id, menu download) 
2. Bukti pembayaran pendadaran yang disahkan oleh bagian DPK (asli) 
3. Photocopy seluruh Kartu bimbingan (Termasuk yang kosong) 
4. Photocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 
5. Print Out Transkip nilai 
6. Bukti persetujuan dari Pembimbing 
7. Menginputkan pendaftaran pendadaran di    http://bit.ly/inputpendadaran 
8. Setelah penginputan, pastikan semua berkas di kumpulkan di DAAK gedung 4 

pada jam kerja 
9. Jadwal Ujian bisa dilihat mulai tanggal 13 atau 15 di menu pendadaran pada 

dashboard mahasiswa atau di web amikom.ac.id 
10.  Pengumpulan naskah 2 hari sebelum jadwal ujian dimulai 

 
1.5.3.3  Tata cara pengujian skipsi  

Ada pun tata cara pengujian skripsi yakni: 
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1. Satu mahasiswa akan menempati satu ruang pendadaran dengan penguji sejumlah 
tiga orang (termasuk pembimbing). 

2. Satu sesi pendadaran digunakan oleh beberapa mahasiswa (beberapa ruang) untuk 
mempertanggungjawabkan penelitiannya. 

3. Pendadaran berlangsung paling lama maksimal 1 jam 30 menit. Alokasi waktu 
untuk presentasi 15 menit dan proses tanya-jawab hingga maksimal 1 jam 15 
menit untuk tiap mahasiswa. 

4. Pendadaran bersifat tertutup, dalam pengertian: 
a. Tidak dapat dihadiri oleh mahasiswa lain. 
b. Hanya dosen penguji, selain dosen pembimbing mahasiswa tersebut yang 

dapat memberikan koreksi, terhadap hasil presentasi dan ujian pendadaran 
mahasiswa yang bersangkutan. 

5. Pendadaran dipimpin oleh dosen pembimbing (S1), atau atas persetujuan 
bersama para penguji. 

6. Mahasiswa wajib mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan selama pendadaran 
(termasuk komputer untuk presentasi dan ujian, kabel listrik, copy laporan, dan 
alat bantu lain bila diperlukan) 

7. Mahasiswa wajib konfirmasi pihak Inovation Center untuk menggunakan fasilitas 
koneksi internet di ruang pendadaran (bila diperlukan). 
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1.5.3.4  Waktu ujian skripsi  
Waktu dalam pelaksanaan ujian skripsi dapt dilihat pada jadwal Ujian mulai tanggal 
13 atau 15 di menu pendadaran pada dashboard mahasiswa atau di web amikom.ac.id 
 

1.5.3.5 Penilaian Skripsi  
Penilaian skripsi (Terlampir) 
 

1.5.3.6 Tata cara mengulang Ujian Skripsi  
Ada pun tata cara yang dilakukan oleh mahasiswa dalam mengulang skripsi: 
1. Apabila mahasiswa dinyatakan Tidak Lulus, maka akan diberikan kesempatan 

untuk mengikuti Ujian Skripsi ulang maksimal sebanyak 2 (dua) kali. 
2. Bagi mahasiswa yang tidak lulus ujian Skripsi, diberikan kesempatan untuk 

melakukan ujian ulang dua minggu atau paling lambat satu bulan setelah 
melakukan perbaikan sesuai dengan masukan yang diberikan oleh tim penguji.  

3. Mahasiswa melakukan proses pendaftaran ulang pada waktu yang sesuai dengan 
menginputkan kembali semua syarat pendaftaran ujian skripsi sesuai jadwal 
pendaftaran. 

4. Apabila mahasiswa sampai dengan batas waktu ujian ulang belum dapat 
menyelesaikan perbaikan, maka mahasiswa dimungkinkan mengganti topik 
skripsi (membuat skripsi baru) atau pindah ke jalur non-skripsi. 
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5. Apabila mahasiswa tetap dinyatakan belum lulus sampai dengan ujian skripsi 
ulangan ke dua, maka dilanjutkan dengan ujian tertulis. Jika ujian tertulis belum 
lulus, maka skripsi akhir dinyatakan gagal.  

6. Apabila mahasiswa belum mengikuti ujian skripsi namun sudah melampaui batas 
masa studi, maka mahasiswa dinyatakan gagal atau putus studi (drop out). 
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BAB II  
 
SISTEMATIKA 
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Dalam memudahkan mahasiswa untuk menyelesaikan penulisan skripsi, maka dibutuhkan panduan 
skripsi terutama dalam hal sistematika penulisan skripsi. Penulisan skripsi merupakan bagian yang 
terpenting dari seluruh proses kegiatan mahasiswa selama mengikuti perkuliahan di kampus di suatu 
universitas sebagai bagian dari persyaratan mahasiswa dalam menyelesaikan studi. Mahasiswa yang 
akan mengakhiri masa studinya harus menyusun dan menyelesaikan skripsi kemudian diuji dihadapan 
para penguji yang terdiri dari dosen pembimbing dan dosen penguji. Ada pun sistematika penulisan 
skripsi sebagai berikut: 
 
2.1. Sistematika dan tata cara penulisan skripsi secara umum 

2.1.1 Bagian awal skripsi  
2.1.1.1 Halaman Sampul (lihat lampiran) 

Halaman sampul memuat judul, nama penulis serta identitas program studi masing-
masing serta logo universitas Amikom Yogyakarta. 

2.1.1.2 Halaman Judul (lihat lampiran) 
Halaman lembar judul sama seperti sampul depan, namun menggunakan kertas 
HVS ukuran A-4, warna putih. 

2.1.1.3 Halaman Pengesahan (lihat lampiran) 
Lembar pengesahan memuat tulisan LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI, judul 
Proposal, nama penyusun, nomor induk mahasiswa, nama pembimbing, tanggal 
penilaian, kolom persetujuan untuk dosen pembimbing, serta kolom pengesahan 
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untuk Ketua Program Studi dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas 
Amikom Yogyakarta 

2.1.1.4 Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi (lihat lampiran) 
Halaman pernyataan keaslian skripsi memuat tentang keaslian skripsi tanpa unsur 
plagiarism yang kemudian diberi materai 6000 dan ditanda tangani oleh mahasiswa 
yang bersangkutan  

2.1.1.5 Halaman Kata Pengantar  
Kata pengantar memuat uraian singkat mengenai maksud penyusunan skripsi serta 
ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berjasa selama penulisan skripsi. Kata 
pengantar tidak memuat hal-hal yang ilmiah. Di pojok kanan bawah paragraf terakhir 
kata pengantar ini ditulis nama tempat, bulan dan tahun penyusunan. 

2.1.1.6 Halaman Daftar Isi  
Berisi gambaran secara menyeluruh mengenai isi skripsi dan merupakan petunjuk 
bagi pembaca yang ingin langsung melihat suatu bagian tertentu dari skripsi. Daftar 
isi juga memberi informasi secara menyeluruh mengenai isi skripsi, mulai dari lembar 
judul hingga lampiran. Daftar isi dilengkapi dengan nomor halaman untuk 
menemukan hal-hal yang diinformasikan 

2.1.1.7 Halaman Daftar Tabel  
Daftar tabel memuat urutan tabel yang terdapat dalam naskah skripsi. Urutan tabel 
dibuat dengan angka Arab dalam kaitan dengan urutan bab-bab dalam bagian utama. 
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Setelah nomor tabel kemudian ditulis judul tabel. Daftar tabel juga dilengkapi dengan 
nomor halaman ditemukannya tabel tersebut. 

2.1.1.8 Halaman Daftar Gambar  
Memuat urutan judul tabel dan nomor halamannya baik yang berbentuk peta, gambar, 
diagram atau sejenisnya yang masuk dalam kategori gambar. 

2.1.1.9 Halaman Daftar Lampiran  
Daftar lampiran memuat urutan lampiran yang terdapat dalam naskah skripsi. Setelah 
nomor urut lampiran, kemudian ditulis judul lampiran.  
 

2.1.2 Bagian Utama/Inti Skripsi (Mengikuti aturan masing-masing prodi) 
Bagian utama skripsi memuat bab-bab: pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, 
hasil dan pembahasan, kesimpulan saran, dan daftar pustaka. Nomor urut bab harus 
menggunakan angka Romawi. Bagian inti skripsi tersebut akan mengikuti panduan 
penulisan masing-masing prodi (Terlampir) 

2.1.2.1 Pendahuluan  
Pendahuluan memuat: latar belakang permasalahan, rumusan masalah, hipotesis (bila 
ada), tujuan, dan manfaat penelitian.  
a) Latar belakang permasalahan memuat alasan-alasan penting dan perlunya meneliti 

masalah. Latar belakang merupakan bagian awal yang menunjukkan kepada 
pembaca mengenai adanya permasalahan yang menjadi pijakan awal dalam 
menulis, alasan menjadi masalah, dan perlunya pemecahan atau kajian atas 
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permasalahan tersebut (Lele dkk, 2010, 25). Pada latar belakang permasalahan juga 
dijelaskan kedudukan masalah yang diteliti dalam lingkup permasalahan yang lebih 
luas.  

b) Rumusan masalah memuat pernyataan singkat tentang masalah yang diteliti, 
batasan masalah yang diteliti, yang dapat disusun dalam kalimat pertanyaan. 

c) Hipotesis (bila ada) memuat pernyataan singkat sebagai jawaban sementara 
terhadap masalah yang dihadapi yang masih harus dibuktikan kebenarannya. 

d) Tujuan penelitian memuat sasaran yang akan diperoleh dalam penelitian. 
e) Manfaat penelitian memuat manfaat yang akan diperoleh dari penelitian. 

2.1.2.2 Tinjauan Pustaka  
Pada bagian ini menunjukkan inti masalah yang hendak diteliti. Biasanya masalah 
dirumuskan dalam sebuah kalimat pertanyaan. Rumusan hendaknya menampakkan 
variabel yang diteliti, jenis atau sifat hubungan antara variabel tersebut dan subjek 
penelitian. 

2.1.2.3 Metode Penelitian (terlampir masing-masing prodi) 
Menjelaskan tentang Pemilihan metode yang digunakan, Penetapan Lokasi Penelitian 
yang diambil, Teknik pengambilan sampel yang digunakan, teknik pengumpulan data 
hasil penelitian, teknik pengolahan data serta analisis data. 
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2.1.2.4 Hasil dan Pembahasan  
Untuk hasil dan pembahasan akan menyajkan hasil-hasil penelitian. Pembahasan 
pokok-pokok temuan penelitian dengan menginterpretasi dan membandingkan 
pokok-pokok temuan dari teori yang digunakan. 

2.1.2.5 Penutup  
Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang dinyatakan secara terpisah. 
 

2.1.3 Bagian Akhir (Terlampir Masing-masing Prodi) 
Pada bagian akhir memuat tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran dan Curriculum 
Vitae serta draf naskah jurnal ilmiah  

2.1.3.1 Daftar Pustaka 
Memuat pustaka yang diacu dalam skripsi dan disusun secara alfabetis. 

2.1.3.2 Lampiran  
Terdapat keterangan atau informasi yang diperlukan pada bagian isi skripsi 

2.1.3.3 Curriculum Vitae  
Memuat tentang biodata diri mahasiswa 

2.1.3.4 Naskah Jurnal Ilmiah  
Memuat tentang Draft Jurnal Ilmiah yang akan dipublikasikan ke dalam jurnal ilmiah. 
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Pada dasarnya isi keseluruhan dari tulisan akademik maupun skripsi yang diturunkan ke dalam 
argumentasi kecil pada setiap bab dan sub bab saling berkaitan dan menguatkan satu sama lain. Setiap 
bab memiliki topik spesifik yang berhubungan dengan pengantar, pertanyaan riset, teori dan 
hipotesis yang diuraikan pada bagian pendahuluan. Jika keseluruhan kriteria tulisan akademik ini 
tersebut dapat dipenuhi, mahasiswa dinilai telah mempunyai keterampilan yang baik dalam 
menuangkan gagasan secara ilmiah. Oleh karena itu, dalam menuliskan hasil dari riset sebagai tugas 
akhir dibutuhkan tata cara penulis skripsi sebagai pedoman mahasiswa dalam mengerjakan skripsi. 
 

3.1 Jenis dan ukuran kertas (template terlampir masing-masing prodi) 
Naskah diketik di atas kertas putih A4 ukuran 210 mm x 297 mm dengan berat 80 gram. 
 

3.2 Warna sampul skripsi (template terlampir masing-masing prodi) 
Ada pun warna sampul skripsi menyesuaikan prodi masing masing yakni: 
a. Prodi Ekonomi berwarna Hijau Tua 
b. Prodi Akuntansi berwarna Biru Dongker   
c. Prodi Kewirausahaan berwarna Putih 
d. Prodi Hubungan Internasional berwarna Orange 
e. Prodi Imu Komunikasi berwarna Biru Langit 
f. Prodi Ilmu Pemerintahan berwarna Merah Maroon 

3.3 Ukuran kertas halaman sampul (template terlampir masing-masing prodi) 
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Sampul luar Skripsi dengan kertas tebal yang terdiri dari: lapisan luar plastik, kemudian 
kertas buffalo atau linen warna (menyesuaiakan prodi masing-masing) dan tinta emas yang 
kemudian dicetak, lapisan dalam dengan kertas karton dan terakhir kertas putih. 
 

3.4 Halaman naskah dan penomoran (template terlampir masing-masing prodi) 
Bagian awal Skripsi atau tugas akhir diberi nomor dengan angka Romawi kecil (i,ii,iv), 
sedangkan bagian inti dan bagian akhir Skripsi atau tugas akhir diberi nomor halaman 
dengan angka Arab (1, 2, 3). Nomor halaman dicantumkan di kanan bawah, kecuali 
halaman bab baru penomorannya di tengah bawah. Pada tiap lembar isi harus diberi nomor 
halaman. Nomor halaman pada lembar judul terdapat pada bagian bawah tengah, dan 
halaman selain judul, terdapat pada kanan atas. 
 

3.5 Halaman pembatas (template terlampir masing-masing prodi) 
Halaman pembatas naskah diberi kertas berwarna untuk memisahkan antar bab 
 

3.6 Aturan Pengetikan (template terlampir masing-masing prodi) 
 Naskah Skripsi diketik dengan huruf standar (Times New Roman) dan ukuran (font size) 

yang sama, untuk seluruh naskah font size 12, kecuali acuan atau catatan kaki (font size 
10). Naskah diketik dengan komputer memakai program olah kata, misal Ms. Word atau 
Open Office.org Writter). 
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3.7 Batas Pengetikan (template terlampir masing-masing prodi) 
Batas-batas pengetikan diatur sebagai berikut: 
a. Tepi atas (top)            : 4 cm 
b. Tepi bawah (bottom) : 3 cm 
c. Tepi kiri (left)             : 4 cm 
d. Tepi kanan (right)      : 3 cm 

 
3.8 Tabel dan Gambar (template terlampir masing-masing prodi) 

Tabel 
a. Penulisan nomor dan judul tabel diletakan di atas tabel.  
b. Nomor tabel menggunakan angka arab ditempatkan di atas tabel simetris kiri kanan. 

Nomor table didahului dengan angka yang menunjukkan table tersebut berada pada 
bab berapa dan diikuti nomor urut tabel pada bab tersebut (dalam setiap bab nomor 
tabel dimulai dari nomor)  

c. Judul tabel diketik dengan huruf pertama judul huruf besar kecuali kata sambung dan 
kata depan. Judul dibuat simetris kiri kanan, jika judul tabel lebih dari satu  baris. 

d. Kolom-kolom dalam table harus dicantumkan nama kolom dan dijaga agar 
pemisahan antara kolom yang satu dengan kolom yang lain tegas. 

e. Jika table terlalu lebar atau kolom terlalu banyak maka dapat ditulis secara horizontal 
(landscape) dan bagian atas table harus diletakkan di sebelah kiri atau memakai kertas 
dobel kuarto, setelah dijlid kertas dilipat ke dalam sehingga tidak melebihi format. 
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f. Tabel yang panjang hendaknya diketik dalam satu halaman tersendiri tidak dijadikan 
satu dengan naskah. 

g. Tabel yang menunjukkan hasil analisis diletakkan di dalam naskah, tetapi yang 
menunjukkan perhitungan diletakkan pada lampiran. 
 

Gambar (template terlampir masing-masing prodi) 
Kategori yang masuk bagian gambar adalah bagan, grafik, foto, lukisan, iklan dan 
sebagainya. Kelengkapan yang harus ada dalam gambar adalah : 

a. Penulisan nomor dan judul gambar diletakan di bawah gambar 
b. Nomor gambar menggunakan angka arab ditempatkan di bawah gambar simetris kiri 

kanan. Nomor gambar didahului dengan angka yang menunjukkan gambar tersebut 
berada pada bab berapa diikuti dengan nomor gambar (dalam setiap bab nomor 
gambar dimulai dari nomor 1) 

c. Judul gambar ditulis dengan huruf pertama judul huruf besar kecuali kata sambung 
dan kata depan tanpa diakhiri titik, aturan penulisan judul sama dengan penulisan tabel  

d. Ukuran gambar (lebar dan tinggi), diusahakan proporsional. 
 

3.9 Pengutipan Pustaka  
Mengutip adalah meminjam gagasan ahli dengan tujuan untuk mendukung argumentasi 
penulis. Penulisan kutipan dibagi menjadi kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. 
Pertama, kutipan langsung mempunyai dua bentuk, yakni kutipan langsung pendek (tidak 
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lebih dari tiga baris disertai tanda “...” diantara kalimat) dan kutipan panjang (lebih dari 3 
baris disertai tanda “...”diantara kalimat). Keduanya ditulis tanpa merubah kalimat asli 
dengan tetap mencantumkan sumbernya. 
Jenii-jenis Kutipan:  

1. Kutipan Langsung 
Dalam penulisan kutipan langsung, mahasiswa sebagai penulis menyertainya 
dengan kalimat pengantar agar penyampaian kepada pembaca menjadi lebih 
komunikatif.  
Contoh:  
a. Contoh Kutipan Langsung (Pendek): 

• Sebagaimana dikatakan oleh Snyder bahwa, “konflik nasionalis berkorelasi 
dengan tahap-tahap awal demokratisasi” (2000,11). 

       atau 

• “Konflik nasionalis berkorelasi dengan tahap-tahap awal demokratisasi” 
(Snyder, 2000, 11). 

 
b. Contoh Kutipan Langsung (Panjang): 

• Sebagaimana yang dinyatakan Foucault bahwa, “tak diragukan lagi 
biokekuasaan merupakan satu elemen yang sangat diperlukan di dalam 
perkembangan kapitalisme: kapitalisme jelas mustahil muncul tanpa masuknya 
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tubuh-tubuh secara terkontrol ke dalam mekanisme produksi dan penyesuaian 
fenomena populasi dengan proses-proses ekonomi” (1977, 141). 

      atau 

• “tak diragukan lagi biokekuasaan merupakan satu elemen yang sangat 
diperlukan di dalam perkembangan kapitalisme: kapitalisme jelas mustahil 
muncul tanpa masuknya tubuh-tubuh secara terkontrol ke dalam mekanisme 
produksi dan penyesuaian fenomena populasidengan proses-proses ekonomi” 
(Foucault, 1977, 141). 

 
2. Kutipan Tidak Langsung 

Secara umum, kutipan tidak langsung dibagi menjadi dua bentuk, yakni ringkasan 
(summarize) dan paraphrase (paraphrase). 
 
a) Kutipan Tidak Langsung Bentuk Ringkasan 

Ringkasan digunakan untuk mengemukakan pokok gagasan yang hendak 
dikutip dengan menggunakan kalimat penulis sendiri Dengan tetap 
mencantumkan sumber asli. Jumlah kata bisa lebih sedikit dari teks asli. 
 
Contoh Kutipan Tidak Langsung (ringkasan): 
 
Teks Asli: 
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“Tahun 1974, PBB menyetujui the New International Economic Order, suatu 
tuntutan dari negara-negara miskin atas tata ekonomi dunia saat itu. Eksploitasi 
dari tata ekonomi dunia membawa akibat pada rendahnya pertumbuhan serta 
melebarnya jurang antara negara kaya dan miskin. Untuk menyembuhkannya, 
mereka menuntut accelerated growth atas ekonomi mereka, pemerataan 
antarnegara, dan realokasi kekuasaan. Yang dimaksud adalah tuntutan bantuan, 
praktik perdagangan baru yang menguntungkan negara miskin, serta 
pemerataan kekuasaan voting, khususnya di IMF dan Bank Dunia” 
(Fakih, 2002, 79-80). 
 
Teks Ringkasan (tanpa tanda “......”): 
Tahun 1974, PBB menyetujui the New International Economic Order 
sebagai tuntutan negara miskin akibat kesenjangan negara kaya dan 
miskin dengan cara pemerataan antarnegara dan realokasi 
kekuasaan (Fakih, 2002, 79-80). 
 
Tips Meringkas (Lele dkk, 2010, 46):  

• Baca dan pahami materi yang hendak dikutip.   

• Tutup buku/artikel asli kemudian catat kata kunci dari kalimat asli. 
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• Kembangkan kata kunci menjadi kalimat lengkap menggunakan bahasa sendiri 
dan baca ringkasan, pastikan bahwa substansi gagasan yang dikutip telah sesuai 
dengan sumber asli dan jaga netralitas. 

• Cantumkan sumber sesuai dengan kaidah pengutipan. 
 

b. Kutipan Tidak Langsung Bentuk Parafrase  
 Parafrase (paraphrase) merupakan gabungan ide orang lain yang ditulis dengan 

kalimat sendiri tanpa harus mengidentifikasi kata kunci dan memahami gagasan 
yang hendak disampaikan oleh penutur asli lalu menyampaikannya kembali 
dengan kalimat sendiri (Lele, 2010, 47). Pilihan kata bisa berbeda dengan teks 
asli, namun substansi gagasan tetap sama. Panjang paraphrase bisa sama 
dengan teks asli. 

 
Contoh Kutipan Tidak Langsung (parafrase): 
 
Teks Asli: 
“Tahun 1974, PBB menyetujui the New International Economic Order, suatu 
tuntutan dari negara-negara miskin atas tata ekonomi dunia saat itu. Eksploitasi 
dari tata ekonomi dunia membawa akibat pada rendahnya pertumbuhan serta 
melebarnya jurang antara negara kaya dan miskin. Untuk menyembuhkannya, 
mereka menuntut accelerated growth atas ekonomi mereka, pemerataan 
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antarnegara, dan realokasi kekuasaan. Yang dimaksud adalah tuntutan bantuan, 
praktik perdagangan baru yang menguntungkan negara miskin, serta pemerataan 
kekuasaan voting, khususnya di IMF dan Bank Dunia” (Fakih, 2002, 79-80). 
 
Teks Parafrase (tanpa tanda “......”): 
Pada tahun 1974 Negara miskin mengajukan tuntutan perubahan tata ekonomi 
dunia baru akibat eksploitasi perdagangan oleh negara maju dimana tuntutannya 
adalah memulihkan dan mempercepat pertumbuhan perekonomian melalui 
pemberian bantuan, pemberlakukan praktik perdagangan yang menguntungkan 
negara miskin serta penyeimbangan kekuasaan voting di IMF dan Bank Dunia. 
Semua hal ini merupakan upaya untuk melakukan accelerated growth dan 
rendahnya pertumbuhan perekonomian negara miskin (Fakih, 2002, 79-80). 
 

3.10 Penyusunan Daftar Pustaka 
Terdapat banyak standar gaya dalam penulisan kutipan (citation style) dalam teks dan daftar 
pustaka. Dalam dunia akademik dikenal gaya seperti the American Psychological Association 
(APA Style), Chicago Style, Turabian, dan Harvard Style. Setiap gaya penulisan referensi dan 
daftar pustaka tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda. Namun saat ini penulisan 
referensi dan daftar pustaka sudah dipermudah dengan adanya aplikasi pengutipan seperti 
Mendeley dan Zotero. Apapun gaya penulisan kutipan dan daftar pustaka yang dipilih, yang 
terpenting adalah semuanya disusun secara konsisten terhadap salah satu gaya yang 
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tersedia. Daftar pustaka ditulis secara berurutan sesuai dengan abjad pertama pengarang. 
Daftar pustaka tidak perlu dibeda- bedakan berdasarkan kriterianya. Semua referensi baik 
buku, jurnal, halaman web kecuali undang-undang dipisahkan dengan sub-heading. Pada 
bagian berikut adalah contoh penulisan kutipan dalam teks dan daftar pustaka 
menggunakan Harvard Style. 
 

3.11 Cara penulisan daftar Pustaka  

a) Sumber Buku 

Kriteria 
Dalam Teks 

(In-text 
Citation 

Contoh dalam Daftar 
Pustaka 

 
Satu 
Pengarang 

Penelitian empiris 
dalam ilmu politik 
…… (Powner, 
2015) 

Powner, L. C. (2015) Empirical Reseacrh and Writing: A Political Science Student’s Practical 

Guide. Los Angeles: SAGE & CQ Press. 

 

Dua 
pengarang 

Pertanyaan riset 
menghindari bentuk 
yang terlalu 
sederhana (Roselle 
and Spray, 2012) 

 

Roselle, L. and Spray, S. (2012) Research and Writing in International Relations. 
Boston: Longman. 

 

Tiga Pengarang 

Desain metodologi 
merupakan … 
(Marczyk, 
DeMatteo and 
Festinger, 2005) 

 
Marczyk, G., DeMatteo, D. and Festinger, D. (2005) Essentials of Research Design and 

Methodology. New Jersey: John Wiley & Sons. 
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Kriteria 
Dalam Teks 

(In-text 
Citation 

Contoh dalam Daftar 
Pustaka 

 
Lebih dari tiga 
pengarang 

Penelitian kualiatatif 
dan kuantitatif 
dibedakan dalam 
bentuk ….. (Rich et al., 
2016) 

 
Rich, R. C. et al. (2016) Empirical Political Analysis: Quantitative and Qualitative Research 
Methods. 9th editio, 

Empirical Political Analysis. 9th edition. New York & London: Routledge. 

 
Terjemahan 

Menurut Snyder “… 
(2003, pp. 21-23) 

Snyder, Jack. (2003) Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah: Demokratisasi dan 
Konflik Nasionalis.   

Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Martin Aleida From Voting to 
Violence: Democratization and Nationalist Conflict. Jakarta: Kepustakaan 
Populer Gramedia. 

Buku 
Penyuntinga
n (Editor) 

Porta dan Keating 
(2008, p. 17) …. 

Porta, D. della and Keating, M. (Eds). (2008) Approaches and Methodologies in the 

Social Science: A Pluralist Perspective. United States: Cambridge University 
Press. 

 

E Book 

 
Weber (2014) 
menyatakan bahwa, 
…. 

Weber, Cynthia. (2014) International Relations Theory: A Critical Introduction 4th 

Edition (e-book). 
London & New York: Routledge. Available at: 
https://books.google.co.id/books?id=vzsVAgAAQBAJ&printsec=frontcover&sou
rce=gbs_ge_summ ary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (Accessed: 2 
January 2019). 
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b) Jurnal/Koran/Majalah/Halaman Web 

Kriteria 
Dalam Teks 

(In-text 
Citation 

Contoh dalam Daftar 
Pustaka 

Artikel Jurnal 
(Cetak) 

Studi hubungan 
internasional 
merupakan …… 
(Neumann, 
2014) 

Neumann, I. B. (2014) ‘International Relations as a Social Science’, Millennium: Journal of 

International Studies, 43(1), pp. 330–350. 

Artikel Jurnal 
(Online) 

Keamanan Laut Cina 
Selatan 
….. (Suharman, 
2019). 

Suharman, Yoga. (2019) ‘Dilema Keamanan dan Respon Kolektif ASEAN terhadap 
Sengketa Laut Cina Selatan’, 

Intermestic Journal of International Studies. doi: 
http://dx.doi.org/10.24198/intermestic.v3n2.3 (Accessed: 21 January 2020). 

 
Koran 

 
……. (Hiariej, 2008) 

 
Hiariej, Eric. (2 November 2008) Terorisme dan Individualisasi Perang. Harian 
Kompas, hlm. 6. 

 
Majalah 

Menurut Haryatmoko 
(2002) menyatakan 
bahwa, ……. 

Haryatmoko. (2002) "Kekuasaan Melahirkan Anti-Kekuasaan: Menelanjangi 
Mekanisme dan Teknik Kekuasaan Bersama Foucault." Majalah Basis, Nomor 
01-02, tahun ke-51, Januari – Februari. 

 

Halaman 
Web 

Masalah pangan 
merupakan di Asia 
Tenggara …… 
(Gnanasagaran, 2018) 

 
Gnanasagaran, A. (2018) Taking Food to the Next Level. Available at: 

https://theaseanpost.com/article/taking-food- next-level (Accessed: 4 February 
2020). 

  

 

http://dx.doi.org/10.24198/intermestic.v3n2.3
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c) Tesis/Laporan Tahunan:   

Kriteria 
Dalam Teks 

(In-text 
Citation 

Contoh dalam Daftar 
Pustaka 

  

Tesis 

Relasi kuasa-
pengetahuan dalam 
wacana keamanan 
internasional …… 
(Suharman, 2014) 

  

Suharman, Yoga. (2014) Relasi Kuasa Pengetahuan dalam Wacana Global War on Terror. Tesis 
Pascasarjana. 

Yogyakarta: S2 Ilmu Politik/Hubungan Internasional Universitas Gadjah 
Mada. 

Laporan 
Tahunan 

PBB dalam 
laporannya 
menyatakan bahwa, 
….. (UN, 2016) 

United Nations. (2016) Empowering People to Protect the Planet. United Nations 
Environment. Annual Report Number: AR2016. 

 

d) Paper Seminar/Konferensi 

Kriteria 
Dalam Teks 

(In-text 
Citation 

Contoh dalam Daftar 
Pustaka 

Paper 
Seminar/ 
Konferensi 
dll. 

Meutia dan Suharman 
(2014) 
……. 

Meutia, Deni & Suharman, Yoga. (2013) “Pembentukan Piagam ASEAN: Tinjauan 
Konstruktivisme Politik Hukum Internasional'. Makalah dipresentasikan pada 

Konvensi Nasional III Asosiasi Ilmu Hubungan 
Internasional Indonesia, Malang, 8-10 Oktober 2013. 
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e) Sumber Sekunder (Kutipan dalam Kutipan) 

Kriteria 
Dalam Teks 

(In-text 
Citation 

Contoh dalam Daftar 
Pustaka 

 
Buku/Arti

kel 

Negri ….. (dikutip oleh 
Kiersey, 2000) 

Kiersiey, Nicholas J. (2016) Ekonomi Politik Neoliberal dan Subjektivitas Krisis: 
Mengapa Governmentalitas Tidak 
Hampa dalam Kiersey, Nicholas J. dan Stokes, Doug. Michael Foucault dan 
Hubungan Internasional: Kajian Kritis Terkini. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 
f) Dokumen Resmi Pemerintah 

Kriteria 
Dalam Teks 

(In-text 
Citation 

Contoh dalam Daftar 
Pustaka 

 

Undang-
undang 

Undang-undang 
Republik Indonesia 
1/2013 tentang 
“Lembaga 
Keuangan 
Mikro” menyatakan 
bahwa …… 

Dipisahkan tersendiri pada bagian akhir setelah daftar  
pustaka yang lain Undang-undang  
Undang-undang Republik Indonesia 1/2013 tentang Lembaga Keuangan 
Mikro. 

 
Laporan 
Resmi 

Data penduduk 
miskin biro pusat 
statistik (2019) 
menunjukkan bahwa 
……. 

Biro Pusat Statistik. (2019) Persentase Penduduk Miskin Maret 2019 Sebesar 9,41 

Persen. Tersedia di: 
https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-
maret-2019- sebesar-9-41-persen.html (Diakses: 21 januari 2020). 

 
Laporan 

Komisi 
Pemberantasan 
Korupsi (2008) … 

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2008) Laporan Investigasi Kasis Korupsi 
Bank Indonesia. Jakarta. 

https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-
https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-
https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html
https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html
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BAB IV  
 
 
PENUTUP 
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