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Lampiran format lembar pengesahan 

 

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI 

 

JUDUL SKRIPSI 

 

Diajukan sebagai syarat Salah Satu Syarat dalam Mencapai Gelar 

Sarjana Strata Satu (S1) pada program Studi ………………….  

Universitas Amikom Yogyakarta 

Diajukan oleh: 

Nama Mahasiswa 

NIM 

 

Menyetujui, 

Dosen Pembimbing 

 

Kartika Sari Devi S.IP., M.A. 

(NIK. 190302000) 

 

 

 

 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial               Ketua Program Studi 

 

 

 

Emha Taufiq Luthfi, S.T.,M.Kom               Nama Ketua Program Studi 

NIK. 190302125                 NIK. ……………… 
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Lampiran Format Lembar pernyataan 

 

LEMBAR PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama Mahasiswa  :  

NIM    :  

Program Studi   :  

Fakultas   : Fakultas Ekonomi dan Sosial 

Universitas   : Universitas Amikom Yogyakarta 

 

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya ilmiah asli, bukan plagiasi dari karya orang 

lain. Apabila pernyataan ini tidak benar dan ditemukan plagiasi pada karya lain maka saya bersedia 

menerima sanksi yang telah ditentukan oleh Universitas. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat 

dipertangunggjawabkan sepenuhnya. 

 

 

 

Yogyakarta, [Tanggal, Bulan, Tahun] 

Yang Memberikan Pernyataan 

 

[Materai 6000] 

 

                                                                                            Nama Mahasiswa 

                                                                                                             NIM. ……………… 
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Lampiran Kata Pengantar 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur, Alhamdulilah atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat 

dan karuniaNya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi yang diajukan 

sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) di program studi Ilmu 

Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. 

Adapun penyusunan skripsi ini digunakan sebagai bukti bahwa penyusun telah 

melaksanakan dan menyelesaikan penelitian Skripsi. Dalam proses penyusunan laporan ini 

penyusun mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu kami mengucapkan 

terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. M. Suyanto, M.M. (Rektor Universitas Amikom Yogyakarta). 

2. Emha Taufiq Luthfi, S.T.,M.Kom. (Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom 

Yogykarta) 

3. (Kaprodi, Universitas Amikom Yogykarta) 

4. (Pembimbing) 

5. (Pihak instansi/objek penelitian)* 

6. Dan lain-lain  

 

 

 

Yogyakarta, [Tanggal, Bulan, Tahun] 

 

 

Penulis   

*Tentatif 
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Prodi Ekonomi 

          Penyusun: 
 

Fitri Juniwati Ayuningtyas, S.E., 

M.Ec. Dev 
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MEKANISME SKRIPSI 

Alur mekanisme skripsi dapat dijelaskan pada bagan di bawah ini  

ALUR PROSES DESKRIPSI PROSES KETERANGAN 
/ FORM 

 
 
 
 

1. Mahasiswa mengajukan judul 
skripsi di formulir pengajuan judul 
skripsi pada sistem administrasi 
Direktorat Administrasi Akademik 
dan Kemahasiswaan (DAAK) 

2. Setelah judul disetujui, kaprodi dan 
sekprodi ekonomi menentukan 
dosen pembimbing 

3. Mahasiswa ke admisi DAAK 
untuk mengumpulkan lembar 
persetujuan judul skripsi yang 
sudah di tandatangani oleh 
pembimbing 

4. Mahasiswa mendapatkan kartu 
bimbingan skripsi untuk satu 
semester  

1. Form persetujuan 
judul skripsi 

2. Form bimbingan 
skripsi 

3. Form Persetujuan 
skripsi 

4. Laporan skripsi 
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ALUR PROSES DESKRIPSI PROSES KETERANGAN 
/ FORM 

 

5. Mahasiswa mengajukan surat 
pengantar penelitian skripsi ke 
DAAK dengan mengisi blangko 
yang ada di DAAK 

6. Mahasiswa melakukan bimbingan 
skripsi dengan dosen pembimbing 

7. Setelah skripsi selesai dikerjakan 
dan telah disetujui oleh dosen 
pembimbing 

8. Mahasiswa melakukan ujian skripsi 
dengan tiga penguji 

9. Nilai skripsi diumumkan ke 
mahasiswa                                                                     
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TOPIK SKRIPSI 

 

Topik skripsi terbagi menjadi beberapa bidang ilmu mencakup: 

1. Ekonomi Moneter, Keuangan, dan Perbankan (Analisis Permintaan dan Penawaran Uang, 

Analisis Investasi Properti dan Kredit Perumahan, Analisis Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi, 

Analisis Kinerja Bank/Perusahaan, Analisis Kebijakan Fiskal dan Moneter, Analisis Sistem 

Kelembagaan Perbankan/Perusahaan, Analisis Laporan Keuangan Perusahaan, dsb) 

2. Ekonomi Kreatif (Analisis Pembiayaan UMKM, Analisis Perkembangan Usaha Koperasi, 

Analisis Pendapatan Usaha Kreatif, Analisis Modal Sosial, Analisis Pengelolaan dan Kinerja 

BUMDes, Analisis Manajemen Aset Desa, Analisis Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri 

Kreatif, dsb) 

3. Ekonomi Pariwisata (Analisis Permintaan dan Penawaran Pariwisata, Analisis Tenaga Kerja dan 

Pendapatan Sektor Pariwisata, Analisis Dampak Ekonomi terhadap Sektor Pariwisata, Analisis 
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Peningkatan PAD dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui MICE, Analisis Sektor Pariwisata 

Bidang Perhotelan dan Usaha Jasa Makanan Minuman, dsb) 

4. Ekonomi Makro (Analisis Makro Ekonomi terhadap Kredit Bermasalah, Analisis Permintaan 

dan Penawaran Tenaga Kerja, Analisis Pinjaman pada Perbankan/Lembaga Pembiayaan, 

Analisis Upah pada Tenaga Kerja, Analisis Perdagangan Internasional, Analisis Neraca 

Pembayaran dan Perdagangan, dsb) 

5. Ekonomi Mikro (Analisis Perilaku Konsumen, Analisis Perilaku Produsen, Analisis Permintaan 

dan Penawaran Konsumen, Analisis Struktur Pasar dan Kinerja Industri, Analisis Konsumsi 

Listrik pada Rumah Tangga, dsb) 

6. Ekonomi Pembangunan (Analisis Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran, Analisis 

Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan, Analisis Pembangunan Rumah, Analisis 

Pengangguran dan Kemiskinan, Analisis Inklusi Keuangan dan Pemerataan Pendapatan, 

Analisis Produksi Beras, Analisis Keterkaitan Ketahanan Pangan dan Kemiskinan, dsb) 
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7. Ekonomi Regional (Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah, Analisis Potensi Wilayah 

dan Daya Saing, Analisis Kebijakan dan Otonomi Daerah, Analisis Upah Minimum Regional, 

Analisis Belanja Pemerintah, Analisis Sektor Unggulan Daerah, dsb) 

8. Ekonomi Publik (Analisis BMN/BMD, Analisis Eksternalitas, Analisis Anggaran Daerah, 

Analisis Pajak sebagai Upaya Peningkatan PAD, Analisis Dampak Tarif Cukai, Analisis 

Infrastruktur Publik, dsb) 

Ekonomi Digital (Analisis Pembiayaan Fintech, Analisis Pertumbuhan Ekonomi Digital, 

Analisis Peningkatan Daya Saing Daerah di Era Digital, Analisis Pendapatan Usaha E-

commerce, Analisis Transaksi Ekonomi Digital, Analisis Digitalisasi terhadap Kinerja 

UMKM, dsb) 
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SISTEMATIKA USULAN PENELITIAN SKRIPSI  

Usulan penelitian adalah rencana penelitian mahasiswa yang disusun dalam bentuk 

proposal. Proposal penelitian merupakan ringkasan dari BAB I sampai dengan BAB III 

laporan Skripsi. Usulan penelitian diserahkan ke Prodi setelah mahasiswa melakukan 

pengajuan judul Skripsi melalui DAAK dan selanjutnya Prodi akan menentukan Dosen 

Pembimbing. Nama-nama Dosen Pembimbing akan diumumkan pada waktu yang telah 

ditentukan. Sistematika penulisan proposal penelitian dapat disusun sebagai berikut: 

HALAMAN JUDUL 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR LAMPIRAN 

RINGKASAN 

PENDAHULUAN 
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1.1. Latar Belakang Masalah 

1.2. Rumusan Masalah  

1.3. Tujuan Penelitian 

1.4. Manfaat Penelitian 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

2.2. Penelitian Terdahulu 

2.3. Kerangka Konseptual 

2.4. Hipotesis 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian  

3.2. Jenis dan Sumber Data 

3.3. Definisi Operasional Variabel 

3.4. Teknik Analisis Data 
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DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

SKEMA PENULISAN PROPOSAL SKRIPSI 

Usulan penelitian terdiri atas 3 bagian, yaitu: bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. 

1. Bagian Awal 

Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar 

lampiran, serta ringkasan. Judul usulan penelitian ditulis lagi dalam isi usulan penelitian, sama 

seperti dalam halaman judul seperti berikut. 

Judul: ANALISIS PERMINTAAN UANG DI INDONESIA TAHUN 2000-2019 

Ringkasan berupa abstrak penelitian yang memuat latar belakang penelitian, tujuan penelitian 

serta metode dan teknik analisis data. Ringkasan ditulis minimal 250 kata yang disertai 

maksimal lima kata kunci. 

2. Bagian Utama 
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Bagian utama usulan penelitian terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, 

hipotesis, objek penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, dan tenik 

analisis data. 

a. Latar Belakang Masalah 

Latar belakang masalah memuat uraian permasalahan-permasalahan untuk kemudian dari 

permasalahan tersebut menghasilkan solusi dengan didukung oleh logika-logika dan teori-

teori yang mendasari timbulnya gagasan pemecahan suatu masalah. Dengan 

mengemukakan latar belakang, maka akan mempermudah menyusun rumusan masalah 

yang dituangkan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian. 

b. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah berisi tentang penarikan simpulan dari latar belakang yang telah 

diuraikan sebelumnya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian untuk kemudian 

dicari pemecahan dari permasalahan tersebut.  
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c. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian memuat uraian yang menyebutkan secara spesifik serta mengemukakan 

dengan jelas maksud atau tujuan yang hendak dicapai dari penelitian yang dilakukan, baik 

maksud utama maupun tambahan. 

d. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian pada prisipnya harus dapat dimanfaatkan sebagai langkah untuk 

pengambilan keputusan secara tepat dan jelas. Manfaat penelitian selanjutnya dapat 

bermanfaat baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan, manfaat bagi obyek yang diteliti 

dan manfaat bagi peneliti sendiri maupun bagi pengembangan negara pada umumnya. 

e. Landasan teori 

Landasan teori memuat ringkasan teori-teori yang mendasari penelitian. Teori-teori 

tersebut dapat berupa teori ekonomi dasar serta teori tambahan lainnya yang mendukung 

penelitian tersebut. 

f. Penelitian Terdahulu 
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Setiap penelitian harus didukung dengan kajian empiris, sehingga harus diuraikan berbagai 

hasil penelitian terdahulu yang bersumber dari jurnal ilmiah nasional mapun internasional. 

Untuk penelitian terdahulu dapat dibuat dalam bentuk tabel yang berisi nama penulis, 

judul penelitian, tahun publikasi, metode penelitian, serta hasil analisis. 

g. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual dituliskan dalam bentuk diagram alir yang disertai penjelasan terkait 

pengaruh atau hubungan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen 

yang bersumber dari jurnal atau artikel ilmiah. 

h. Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara dari suatu penelitian. Hipotesis 

dirumuskan berdasarkan rumusan masalah, tinjauan pustaka serta penelitian terdahulu yang 

telah diuraikan. 

i. Objek Penelitian 

Objek penelitian menguraikan pendekatan atau desain penelitian yang digunakan. Objek 
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penelitian dapat berupa keterangan lokasi penelitian, tahun pengamatan serta terkait 

dengan permasalahan yang akan diteliti.  

j. Jenis dan Sumber Data 

Penggunaan jenis data yang digunakan dalam penelitian dapat diperoleh secara langsung (data 

primer) ataupun dengan menggunakan data yang telah diterbitkan oleh instansi tertentu (data 

sekunder). Sedangkan untuk sumber data dapat diuraikan melalui berbagai sumber, yaitu 

melalui observasi, kuesioner, hasil wawancara, dokumen, artikel atau publikasi lainnya yang 

berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

k. Definisi Operasional Variabel 

Secara teoritis, penggunaan variabel mencerminkan suatu objek yang akan diteliti. Dalam hal 

ini definisi operasional variabel mencakup konsep, indikator, pengukuran variabel serta sumber 

data yang diperoleh.    

l. Teknik Analisis Data 
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Berdasarkan variabel-variabel yang telah diuraikan sebelumnya, maka langkah selanjutnya 

adalah merancang teknik analisis data untuk memperoleh data-data yang akurat dan tepat. 

Bagian ini lebih menjelaskan teknik dan software yang akan digunakan untuk menganalisis data, 

serta pembentukan model penelitian. 

3. Bagian Akhir 

a. Daftar Pustaka 

Jumlah kutipan dan referensi yang ada pada daftar pustaka minimal ada sejumlah 10 referensi. 

Penulisan kutipan dan referensi disarankan tidak dituliskan secara manual (menggunakan 

Mendeley) dan sumber referensi tidak diperkenankan menggunakan blog. 

b. Lampiran-Lampiran 

Lampiran yang wajib dituliskan pada usulan penelitian adalah kartu bimbingan Skripsi serta 

surat ijin penelitian jika ada. Lampiran-lampiran tersebut berupa scan dokumen yang 

dilampirkan di bagian paling akhir proposal setelah daftar pustaka. 
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SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

Berisi sistematika penulisan skripsi yang memuat uraian secara garis besar isi Skripsi untuk 

tiap-tiap bab. Sistematika penulisan Skripsi terdiri dari: 

HALAMAN SAMPUL 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PERSETUJUAN 

HALAMAN PENGESAHAN 

HALAMAN MOTTO  

HALAMAN PERSEMBAHAN 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

RINGKASAN 

BAB I  PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang Masalah 

1.2. Rumusan Masalah  

1.3. Tujuan Penelitian 

1.4. Manfaat Penelitian 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

2.2. Penelitian Terdahulu 

2.3. Kerangka Konseptual 

2.4. Hipotesis 

BAB III  METODE PENELITIAN  

3.1. Objek Penelitian  
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3.2. Jenis dan Sumber Data 

3.3. Definisi Operasional Variabel 

3.4. Teknik Analisis Data 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Analisis 

4.2. Pembahasan 

BAB V  PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

5.2. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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SKEMA LAPORAN SKRIPSI 

Laporan hasil penelitian ditulis dalam bentuk Skripsi, terdiri dari 3 bagian, yaitu: bagian 

awal, bagian utama, dan bagian akhir. 

1. Bagian Awal 

Merujuk Fakultas 

2. Bagian Utama 

a. Pendahuluan 

Dalam bab pendahuluan materinya sebagian besar berupa penyempurnaan dari latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

b. Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis. Pada 

bagian landasan teori menguraikan teori-teori yang mendasari pembahasan secara detail, 

dapat berupa definisi-definisi atau model yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah 

yang diteliti. Penelitian terdahulu berisi telaah atas jurnal ilmiah maksimal sepuluh tahun 
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terakhir yang terkait dengan topik tulisan. Kerangka konseptual berupa diagram yang 

menjelaskan secara garis besar alur berpikir dari sebuah penelitian yang dijelaskan secara rinci 

merujuk pada hasil penelitian terdahulu. Selanjutnya untuk hipotesis yang dirumuskan harus 

berdasarkan argumentasi, teori yang memadai serta dukungan hasil penelitian terdahulu. Contoh 

penulisan hipotesis adalah sebagai berikut. 

H1:     PDB berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan uang. 

H2:     Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan uang. 

c. Metode Penelitian 

Bagian ini berisi penjelasan mengenai objek penelitian, jenis dan sumber data, definisi 

operasional variabel, serta teknik analisis data. Dalam metode penelitian dijelaskan mengenai 

gambaran yang lengkap dan rinci terutama terkait alat analisis serta penerapan spesifikasi model 

penelitian. Sebagai contoh, dari persamaan model umum model dapat dibuat spesifikasi model 

sebagai berikut: 𝑀𝐷𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝐷𝐵𝑡 + 𝛽2𝐼𝑁𝐹𝑡 + 𝜀𝑡  ...................................................  1 
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Dimana MD adalah permintaan uang kartal riil, PDB adalah Produk Domestik Bruto, dan INF 

adalah inflasi. 

d. Analisis dan Pembahasan 

Hasil penelitian tertuang pada bagian analisis yang memfokuskan penyajian serta penjelasan 

hasil olah data secara rinci. Sedangkan di bagian pembahasan berisi tentang interpretasi dari 

suatu hasil penelitian yang telah dilakukan baik hasil penelitian tersebut sesuai dengan harapan 

atau tidak. 

e. Penutup 

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penarikan jawaban 

atas rumusan masalah serta bukti-bukti berupa hasil analisis dan pembahasan yang berkaitan 

dengan penelitian yang telah dilakukan. Saran berisikan tentang solusi atau sanggahan yang 

dapat direkomendasikan terkait permasalahan penelitian yang dikemukakan. Saran dapat 

berupa rekomendasi atau anjuran metode penelitian yang digunakan untuk penelitian 

selanjutnya atau kebermanfaatan atas solusi dari suatu karya ilmiah yang berdampak pada 
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orang lain seperti pembaca, pemerintah atau instansi tertentu.  

3. Bagian Akhir 

a. Daftar Pustaka 

Penulisan kutipan dan referensi disarankan tidak dituliskan secara manual (menggunakan 

Mendeley) dan sumber referensi dalam daftar pustaka tidak diperkenankan menggunakan blog. 

Daftar pustaka disusun menurut urutan abjad nama penulis pertama dengan susunan sebagai 

berikut: nama penulis, tahun publikasi, judul artikel atau nama buku, nama jurnal atau penerbit, 

nomor halaman. Jumlah kutipan dan referensi yang dituliskan minimal ada sejumlah 20 

referensi.  

b. Lampiran-lampiran 

Dalam lampiran dapat diisi dengan informasi tambahan yang mungkin tidak dapat termuat pada 

bagian utama skripsi (sebagai contohnya lembar kuesioner, hasil olah data yang bersumber dari 

sistem, surat ijin penelitian, bukti submit jurnal/prosiding, bukti submit artikel di media massa, 

dsb). 
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BIMBINGAN SKRIPSI 

Bimbingan Skripsi adalah kegiatan yang bersifat arahan yang dilakukan antara Dosen 

Pembimbing dan mahasiswa yang berkaitan dengan penyusunan Skripsi sebagai syarat 

menyelesaikan studi untuk jenjang sarjana pada Program Studi Ekonomi sesuai dengan waktu 

yang telah ditetapkan. Mahasiswa wajib melakukan konsultasi terkait perkembangan Skripsinya 

sesuai dengan arahan Dosen Pembimbing masing-masing terhitung sejak ditentukannya Dosen 

Pembimbing oleh Prodi. Guna kelancaran bimbingan, jadwal bimbingan hendaknya dapat 

dibuat sesuai dengan kesepakatan antara Dosen Pembimbing dan mahasiswa. Selanjutnya, dari 

hasil pembimbingan tersebut, maka dapat dituangkan dalam kartu bimbingan Skripsi yang berisi 

waktu pelaksanaan bimbingan, uraian konsultasi, serta paraf dari Dosen Pembimbing. 

Mahasiswa diharuskan melakukan bimbingan secara berkala sesuai dengan waktu yang telah 

ditetapkan minimal sebanyak 10 kali baik. Bimbingan dapat dilakukan baik secara tatap muka 

lamgsung maupun media lainnya seperti email, Whatsapp, video conference, dsb. 
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SEMINAR STRATEGI RISET 

Mahasiswa diwajibkan mengikuti Seminar Strategi Riset yang diagendakan oleh Prodi 

sebanyak satu kali dalam satu semester sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Tujuan 

diadakannya Seminar Strategi Riset adalah sebagai monitoring dan evaluasi kepada mahasiswa 

yang mengambil Skripsi agar mereka dapat menyelesaikan skripsi secara tepat waktu. Ketentuan 

Seminar Strategi Riset adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa wajib membuat laporan kemajuan Skripsi minimal 75% mencakup BAB I, BAB II, 

BAB III termasuk pengumpulan data-data penelitian. 

2. Mahasiswa wajib mempresentasikan hasil kemajuan penelitiannya di hadapan Dosen 

Pembimbing. 

3. Penilaian hasil Seminar Strategi Riset akan dimasukkan ke dalam komponen penilaian Skripsi. 

4. Waktu penyelenggaraan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Seminar Strategi Riset akan 

diinfokan berikutnya oleh Prodi.   
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FORMAT PENULISAN PROPOSAL DAN LAPORAN SKRIPSI 

 

Naskah ditulis dengan menggunakan huruf TNR font 12 dengan menggunakan halaman 

berukuran A4, dengan margin 4 cm (atas dan kiri) dan 3 cm (batas kanan dan bawah). Jumlah 

halaman untuk proposal termasuk daftar pustaka 15-20 halaman sedangkan untuk laporan 

Skripsi sejumlah minimal 70 halaman dan maksimal 100 halaman mencakup bagian awal, bagian 

utama, bagian akhir, serta lampiran. Pada bagian isi naskah dibuat ditulis dengan huruf 

berukuran font 12 dengan spasi 2. Tabel dibuat dengan spasi 2 dan judul terletak di atas dengan 

spasi 1. Gambar dibuat dengan spasi 1 dan judul terletak di bawah gambar dengan spasi 1. Hal-

hal yang terkait dengan format penulisan akan dituangkan dalam template penulisan proposal 

dan Skripsi secara terpisah. Secara ringkas untuk jumlah kata pada keseluruhan isi Skripsi terbagi 

menjadi: 

1. Judul (maksimal 12 kata baik proposal maupun Skripsi) 

2. Abstrak dan/atau Ringkasan (maksimal 250 kata untuk proposal dan 300 kata untuk Skripsi) 
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3. Pendahuluan (minimal 800 kata untuk proposal dan minimal 1500 kata untuk Skripsi) 

4. Tinjauan Pustaka (minimal 800 kata untuk proposal dan minimal 2500 kata untuk Skripsi) 

5. Metodologi/Metode Penelitian (minimal 800 kata untuk proposal dan minimal 1000 kata untuk 

Skripsi) 

6. Analisis dan Pembahasan (minimal 2.000 kata). 

7. Penutup (300 kata). 
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UJIAN SKRIPSI DAN PUBLIKASI 

 

Ketentuan ujian skripsi dan publikasi Prodi akan melakukan cek plagiasi kemiripan 

dokumen (plagiarism check) baik untuk laporan maupun naskah publikasi sebelum mahasiswa 

dinyatakan dapat mengikuti ujian Skripsi. Ujian Skripsi berbentuk ujian lisan yang dilakukan 

terhadap mahasiswa yang telah menyelesaikan Skripsi dan memenuhi syarat ujian skripsi yang 

telah ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi dan Sosial. Dosen Penguji adalah dosen yang ditunjuk 

dan ditugaskan untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan hasil 

penelitian Skripsi yang telah disusun. Dosen Penguji terdiri dari Dosen Pembimbing dan dua 

orang dosen lainnya yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang yang sesuai dengan topik 

Skripsi yang diujikan. Mahasiswa wajib menjadikan Skripsi sebagai luaran publikasi di 

Jurnal/Prodising serta publikasi artikel di media massa baik cetak maupun online. Format 

naskah publikasi mengikuti format Jurnal/prosiding yang dituju.   
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