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PENGANTAR 

 
Setiap mahasiswa dituntut mampu untuk menyusun karya ilmiah 

hasil penelitian dengan benar dalam bentuk Tugas Akhir/Skripsi. Untuk 
maksud tersebut mahasiswa perlu mendapatkan petunjuk cara penyusunan 
karya ilmiah dengan benar, sehingga dapat menghasilkan tulisan ilmiah yang 
baik, efektif, dan efisien. 

Tugas Akhir/Skripsi merupakan kegiatan belajar yang mengarahkan 
mahasiswa dalam  meningkatkan kemampuan mengintegrasikan 
pengalaman belajar dan keterampilan yang diperoleh untuk menyelesaikan 
permasalahan secara  mendalam. Penulisan Tugas Akhir/Skripsi ditujukan 
juga untuk memberikan peluang kepada mahasiswa dalam melatih diri, 
mengemukakan pendapat dan memecahkan masalah secara mandiri dan 
ilmiah. 

Pada Fakultas Ekonomika dan Humaniora, Tugas Akhir/Skripsi  
merupakan salah satu syarat yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk 
memperoleh gelar sarjana. Untuk menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi ini, 
mahasiswa dibantu oleh dosen  pembimbing. 

Untuk memudahkan dalam membimbing dan membantu mahasiswa  
menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi, serta agar adanya keseragaman format 
penulisan dalam menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi tersebut  maka 
diterbitkanlah pedoman penyusunan usulan penelitian dan Tugas 
Akhir/Skripsi yang berlaku di Fakultas Ekonomika dan Humaniora.   

Penerbitan pedoman penyusunan usulan penelitian dan Tugas 
Akhir/Skripsi ini selain diperuntukkan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomika 
dan Humaniora, juga diperuntukkan bagi dosen pembimbing, sehingga 
diharapkan dapat mencegah timbulnya perbedaan pendapat dalam 
membimbing dan mengarahkan mahasiswa  menyelesaikan Tugas 
Akhir/Skripsi . 

Secara garis besar isi buku pedoman format penyusunan Tugas 
Akhir/Skripsi antara lain sebagai berikut : 
1. Bab I Ketentuan Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi 
2. Bab II Tata Cara Penulisan Skripsi 
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3. Bab III Tata Cara Pembimbingan Skripsi 
4. Bab IV Mekanisme Pengujian Skripsi 
5. Lampiran-Lampiran Yang Memuat Contoh-Contoh.  

Selain hal tersebut di atas  dalam buku pedoman ini, dicantumkan 
juga  semua ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh mahasiswa yang 
akan menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi, mulai dari ketentuan akademik 
maupun ketentuan administrasi, ketentuan pembuatan usulan penelitian, 
laporan Tugas Akhir/Skripsi, ketentuan penulisan, ketentuan pembimbing 
dan ketentuan ujian komprehensif.  
 
 
Badung, Mei  2012 
Dekan Fakultas Ekonomika dan Humaniora 
 
 
I Gusti Bagus Rai Utama, SE, MMA., MA.  
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BAB I 
KETENTUAN PENYUSUNAN 

TUGAS AKHIR/SKRIPSI 
 

TATA CARA PENULISAN USULAN PENELITIAN (UP) 
 
 

A. Pengertian Usulan Penelitian (UP) 
 
 Usulan penelitian merupakan kerangka dasar rencana penelitian yang berisi: 

pokok masalah, tujuan penelitian, teori terkait dan metode penelitian dalam 
rangka penulisan skripsi. 

 
B. Syarat Mengajukan Usulan Penelitian  
 Syarat untuk mengajukan usulan penelitian adalah sebagai berikut: 

1) Mahasiswa telah menempuh 120 SKS termasuk mata kuliah 
Metodologi  

2) Nilai matakuliah metodologi penelitian minimal C  
3) Menunjukkan transkrip nilai akademik atau kartu hasil studi/KHS 

dengan nilai minimal D. 

C. Isi Usulan Penelitian 
 Usulan penelitian terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian utama dan 

bagian akhir. 
 
D. Bagian Awal, terdiri dari: 
 1.1.  Halaman Judul 

a. Judul penelitian dibuat singkat, jelas dan menunjukkan masalah 
yang diteliti serta tidak membuka peluang penafsiran yang 
beraneka ragam (judul mencerminkan inti dari karya tulis tersebut 
dan judul yang berbahasa asing ditulis miring). 

b. Di bawah judul ditulis maksud penulisan usulan penelitian, untuk 
menyusun skripsi S1. 

c. Lambang Universitas Dhyana Pura berbentuk bulat dengan 
diameter 4 cm. 
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d. Tulisan “Diajukan oleh di bawah lambang berisi: Nama mahasiswa 
ditulis lengkap, sesuai dengan ijazah terakhir dan di bawah nama 
dicantumkan nomor induk mahasiswa. 

e. Nama konsentrasi dan lembaga yaitu: konsentrasi (Manajemen 
Perhotelan, Manajemen Bisnis Pariwisata, Manajemen Keuangan) 
Universitas Dhyana Pura. 

f. Waktu pengajuan ditunjukkan dengan menuliskan tahun di bawah 
“BADUNG” (lihat lampiran 1a, 1b). 

 
1.2. Halaman Persetujuan 
 Halaman ini berisi persetujuan dari dosen mata kuliah, dosen 

pendamping seminar dan diketahui oleh ketua program studi lengkap 
dengan tanda tangan serta tanggal persetujuan (lihat lampiran 2). 

 
II. Bagian Utama 

2.1. Pendahuluan 
 Pada pendahuluan disajikan Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian. 
  

2.1.1. Latar Belakang Masalah 
 Merupakan landasan pemikiran secara garis besar, baik secara 

teoritis dan atau fakta serta pengamatan yang menimbulkan 
minat untuk dilakukan penelitian. Dengan demikian latar 
belakang berfungsi sebagai informasi yang relevan untuk 
membantu pokok permasalahan, justifikasi penelitian dan 
berangkat dari hal yang bersifat umum kepada hal yang lebih 
khusus, sehingga setelah membaca latar belakang masalah, 
pembaca dapat menduga pokok masalah yang akan diteliti. Pada 
penelitian tertentu, Latar belakang juga mendeskripsikan 
perbedaan atau kesenjangan antara yang seharusnya (harapan) 
dengan apa yang terjadi (kenyataan). 

 
2.1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah adalah pernyataan tentang keadaan fenomena 
dan konsep yang memerlukan pemecahan dan atau memerlukan 
jawaban melalui suatu penelitian dan pemikiran mendalam dengan 
menggunakan ilmu pengetahuan dan alat analisis yang tepat dan 
relevan. 
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Rumusan masalah yang baik mempunyai ciri-ciri : 
a. Mempunyai nilai penelitian dalam arti : 

- Mempunyai nilai keaslian dan atau kejelasan sumber. 
- Sebagai dasar dalam merumuskan tujuan penelitian. 
- Merupakan hal penting sehingga patut untuk diteliti. 
- Memberikan implikasi untuk kemungkinan pengkajian 

secara empiris. 
- Dapat diukur dengan alat penelitian. 

b. Layak (feasible) untuk dilaksanakan dalam arti didukung data 
primer dan atau data sekunder yang memiliki validitas dan 
reliabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. 

c. Sesuai dengan program studi dan konsentrasi yang dipilih 
(Manajemen Perhotelan, Manajemen Bisnis Pariwisata, 
Manajemen Keuangan). 

d. Berbentuk kalimat tanya. 
 

2.1.3. Tujuan Penelitian 
Dalam bagian ini disebutkan secara spesifik tujuan yang ingin 
dicapai sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dan 
biasanya berbentuk kalimat pernyataan. 

 
2.1.4. Manfaat Penelitian 

Dalam bagian ini disebutkan manfaat penelitian bagi khasanah 
ilmu pengetahuan dan perumusan kebijakan (“untuk apa” bukan 
“untuk  siapa”) 
 

2.2. Kajian Pustaka 
 Pada kajian pustaka disajikan landasan teori, penelitian sebelumnya 
dan hipotesis (jika ada). Jumlah pustaka yang digunakan dalam penulisan 
skripsi minimal 10 pustaka (termasuk  minimal 5 jurnal nasional maupun 
internasional, buku, majalah ilmiah, dan sumber lain yang dapat dipercaya) 
dengan ketentuan pustaka tersebut merupakan terbitan terbaru/edisi 
terbaru (minimal sepuluh tahun terakhir) dan jika lebih dari sepuluh tahun 
harus memiliki nilai kebaruan (muktahir atau langka). 

  
2.2.1. Landasan Teori 

Pada bagian ini dijabarkan landasan teori dan argumentasi-
argumentasi (konsep teori) sebagai alternatif jawaban sementara 
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terhadap permasalahan penelitian serta merumuskan hipotesis 
(kalau ada) yang diambil dari jurnal (paling diutamakan), buku teks, 
majalah ilmiah, dan sumber lain yang dapat dipercaya secara 
ilmiah. Landasan teori dapat berbentuk uraian kualitatif dan atau 
model yang langsung berkaitan dengan penelitian. 

 
2.2.2. Penelitian Sebelumnya  

 Pada bagian ini diuraikan secara sistematis tentang hasil-hasil 
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan relevan dengan 
penelitian yang akan dilakukan. Pada penyajian ini hendaknya 
ditunjukkan bahwa permasalahan yang diteliti belum terjawab, 
belum terpecahkan secara memuaskan dan atau penelitian yang 
sama diterapkan dalam dimensi waktu serta tempat yang berbeda. 
Fakta-fakta dan data yang dikemukakan harus diambil dari sumber 
aslinya. Jumlah penelitian sebelumnya yang ditampilkan minimal 
tiga penelitian yang relevan baik relevan tema penelitian dan atau 
alat analisis yang digunakan. Format penulisannya sama seperti 
kutipan alenia tanpa nomor. 

   
2.2.3. Hipotesis (jika ada) 

Hipotesis merupakan jawaban sementara masalah yang diteliti. 
Hipotesis berbentuk pernyataan singkat yang disimpulkan oleh 
peneliti dari tinjauan pustaka dan telaah hasil penelitian 
sebelumnya, oleh karena itu masih harus dibuktikan 
kebenarannya. Format penulisannya seperti kutipan alenia tanpa 
nomor. 
 

2.3. Metode Penelitian 
 Bagian ini memuat: 

1. Lokasi dan Objek Penelitian 
 Menjelaskan lokasi dan objek tempat penelitian dalam pengambilan 

data (perusahaan, hotel, dan lainya) untuk proses penelitian. 
2. Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel 
 Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel adalah bentuk 

operasional dari variable-variabel yang digunakan, biasanya berisi 
definisi konseptual, indikator yang digunakan harus terukur. 
Mengidentifikasi variabel-variabel yang diikutsertakan dalam 
penelitian. 
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3. Jenis dan Sumber Data 
 Menjelaskan jenis-jenis dan sumber-sumber data yang digunakan di 

dalam penelitian. 
4. Metode Penentuan Sampel 

Metode penentuan sampel adalah teknik penentuan jumlah sampel 
dan prosedurnya.  Metode penentuan sampel dikenal juga dengan 
istilah teknik sampling. Teknik sampling pada dasarnya dapat 
dikelompokkan menjadi dua yaitu probability sampling dan non 
probability sampling. 

5. Metode Pengumpulan Data 
 Menjelaskan metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada 

lokasi penelitian terhadap obyek yang diteliti pada penelitian. Pada 
umumnya ada beberapa metode pengumpulan data seperti 
wawancara, pengamatan langsung, penyebaran angket, dokumentasi 
dan sebagainya. 

6. Teknik Analisis 
Menjelaskan teknik yang digunakan untuk menjawab rumusan 
permasalahan dan tujuan penelitian. Teknik yang digunakan harus 
disesuaikan dengan tujuan penelitian yang diusulkan. Teknik analisis 
yang digunakan bisa berbentuk analisis kuantitatif, maupun analisis 
kualitatif. 

 
III. Bagian Akhir 
 Pada bagian ini memuat daftar pustaka (lihat Bab II butir 3.14. dan 3.15) 
 
IV.  Format Penulisan Usulan Penelitian 

1. Format penulisan usulan penelitian seperti bahan/ukuran kertas, 
penomoran, pengetikan, jenis dan ukuran huruf, penulisan daftar 
pustaka, dan lain-lain sama dengan format penulisan skripsi (lihat Bab II). 

2. Format Usulan Penelitian selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4. 
 
V.  Proses Pengajuan Usulan Penelitian (UP) menjadi Skripsi 

1. Usulan Penelitian (UP) telah diseminarkan dan telah mendapat masukan 
dari dosen mata kuliah seminar maupun dosen pendamping seminar. 

2. UP yang disetujui, ditandatangani oleh dosen mata kuliah seminar dan 
dosen pendamping seminar serta diketahui oleh Ketua Program Studi 
(lihat lampiran persetujuan UP/lampiran 2). 

4 
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3. Kemudian mahasiswa mengajukan UP tersebut tersebut ke Ketua 
Program Studi untuk memperoleh dosen pembimbing skripsi. Dengan 
ketentuan: 
 Mahasiswa telah menempuh minimal 130 SKS. 
 Telah registrasi (KRS) dengan menunjukkan bukti KRS untuk Tugas 

Akhir/Skripsi/skripsi. 
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BAB II 
TATA CARA PENULISAN SKRIPSI 

 
A.  Umum 

1. Definisi Skripsi 
Skripsi adalah karya ilmiah tertulis yang disusun oleh mahasiswa 

berdasarkan hasil penelitian dari analisis data primer dan atau data 
sekunder sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana. Mahasiswa 
yang akan menyusun Tugas Akhir/Skripsi mengajukan permohonan apabila 
telah memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan administrasi. 

 
2. Kerangka Skripsi 

Kerangka skripsi meliputi: 
 
2.1.    Bagian awal skripsi, terdiri dari : 

1. Halaman depan/kulit skripsi 
2. Halaman judul 
3. Halaman pengesahan 
4. Surat pernyataan persetujuan publikasi ilmiah 
5. Prakata (ucapan terimakasih) 
6. Abstrak (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) 
7. Daftar isi 
8. Daftar tabel (jika ada, minimal dua) 
9. Daftar gambar (jika ada, minimal dua) 
10. Daftar lampiran (jika ada, minimal dua) 

 
 

2.2.    Bagian isi skripsi, terdiri dari : 
1. Pendahuluan 

a. Latar belakang masalah 
b. Rumusan masalah 
c. Tujuan penelitian 
d. Manfaat penelitian 

2. Tinjauan Pustaka 
a. Landasan teori 
b. Penelitian sebelumnya 
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c. Hipotesis (kalau ada) 
3. Metode Penelitian 

a. Lokasi penelitian 
b. Identifikasi variabel 
c. Definisi operasional Variabel  
d. Jenis dan sumber data 
e. Metode penentuan sampel 
f. Metode pengumpulan data 
g. Teknik analisis 

4. Hasil dan Pembahasan 
a. Gambaran umum objek penelitian dan deskripsi hasil 

penelitian ….. 
b. Pembahasan hasil penelitian 

5. Kesimpulan dan Saran 
a. Kesimpulan 
b. Saran 

 
2.3. Bagian akhir skripsi, terdiri dari 

1. Daftar pustaka 
2. Lampiran-lampiran 

 
3. Penjelasan kerangka skripsi 

3.1. Halaman depan /kulit skripsi 
Halaman ini harus memuat judul skripsi, lambang Universitas Dhyana 
Pura dengan diameter 4 cm, penulis (nama dan nomor induk 
mahasiswa), fakultas, program studi, dan konsentrasi (psikologi 
industri, perhotelan, bisnis pariwisata, keuangan, dan sebagainya) 
Universitas Dhyana Pura dan tahun skripsi tersebut disetujui. 
Pengaturan kata-kata diatur sedemikian rupa sehingga menarik (lihat 
lampiran 5a. 

3.2. Halaman judul 
Halaman ini memuat hal yang sama dengan halaman depan/kulit 
skripsi, dengan tambahan kalimat yang menunjukkan bahwa skripsi 
tersebut diajukan untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar 
Sarjana atau diploma “program studi yang bersangkutan” (lihat 
lampiran 5b ).  
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3.3. Halaman pengesahan 
Halaman ini berisi pernyataan bahwa skripsi ini telah disetujui oleh 
pembimbing dan Ketua Program Studi yang disahkan dengan 
membubuhkan tanda tangan masing-masing (lihat lampiran 6). 

3.4. Surat Pernyataan Persetujuan Publikasi Ilmiah 
Surat ini merupakan surat pernyataan dari mahasiswa bahwa skripsi 
ini disetujui oleh mahasiswa untuk dipublikasikan untuk kepentingan 
akademis (lihat lampiran 7). 

3.5. Prakata (Ucapan Terimakasih) 
Berisi pernyataan terima kasih kepada semua pihak yang membantu 
kelancaran penulisan skripsi ini sampai mencapai bentuk yang 
disahkan dan maksimal hanya 2 halaman.  

3.6. Abstrak  
 Abstrak skripsi (maksimum 200 kata) adalah rangkuman (summary) 

ringkas dari semua pokok pikiran yang terdapat dalam skripsi yang 
meliputi:  

a. Judul 
b. Permasalahan 
c. Metode pemecahan masalah 
d. Hasil pemecahan masalah 
e. Kesimpulan dan saran 

 Abstrak ditulis dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia masing-
masing 1 (satu) halaman (Lihat penjelasannya pada point 11).  

3.7. Daftar isi skripsi 
Daftar isi harus disusun sesuai dengan urutan pada skripsi (lihat 
lampiran 8). 

3.8. Daftar Tabel, Daftar Gambar, dan Daftar Lampiran (kalau ada) (lihat 
lampiran 9a, 9b, 9c). 

3.9. Bab Pendahuluan 
Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 
permasalahan (jika ada), tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 

3.10. Kajian Pustaka 
Bab ini memuat landasan teori (teori-teori yang ada hubungannya 
dengan judul atau permasalahan yang dibahas), penelitian 
sebelumnya (minimal penelitian sepuluh tahun terakhir), dan 
hipotesis (kalau ada). 
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3.11. Metode Penelitian 
Metode penelitian memuat cara pemecahan yang dipergunakan 
dalam penelitian yang tepat untuk memecahkan persoalan yang ingin 
diteliti. Hal-hal seperti cara pemilihan daerah penelitian (lokasi 
penelitian), cara pemilihan responden dan sebagainya merupakan 
cara dalam mencari data dan perlu dimasukkan dalam bab ini. 
Selanjutnya metode analisis (teknik analisis) perlu dikemukakan rinci 
dalam bab ini. 

3.12. Hasil dan Pembahasan 
Dalam bab ini disampaikan gambaran umum tentang objek 
penelitian  dan deskripsi hasil penelitian (hasil perhitungan dengan 
menerapkan metode penelitian yang telah dibicarakan) dan hasil 
perhitungan yang diperoleh disertai dengan bahasan yang mengacu 
pada masalah dan tujuan. 

3.13. Kesimpulan dan Saran 
Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil dan pembahasan 
(kesimpulan harus menjawab rumusan permasalahan) sedangkan 
saran adalah rekomendasi yang diberikan berdasarkan atas hasil 
pembahasan. 

3.14. Daftar Pustaka 
Daftar pusataka adalah daftar yang memuat semua bacaan yang 
dituangkan ke dalam penelitian/skripsi. Penulisan mengikuti 
pedoman Harvard Style. 

3.15. Lampiran 
Lampiran merupakan segala sesuatu yang mendukung penulisan 
yang bila dimasukkan ke dalam teks dapat mengganggu konsentrasi 
pembaca. Lampiran dapat berupa tabel perhitungan atau rumus-
rumus.   

 
B. Format Penulisan  
  Format penulisan meliputi: 

1. Bahan dan ukuran kertas 
Bahan yang digunakan yaitu kertas HVS 80 gram dengan ukuran A4 
(21 cm x 29,7 cm) dan berwarna putih berlogo Universitas Dhyana 
Pura. 
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2. Pengetikan 
2.1. Margin kertas 
 Pengetikan naskah skripsi harus menggunakan komputer 

dengan margin: 
 Pinggir atas : 4 cm 
 Pinggir kiri : 4 cm 
 Pinggir bawah : 3 cm 
 Pinggir kanan : 3 cm 
2.2. Cara pengetikan  

1. Pengetikan hanya dilakukan pada satu muka kertas. 
2. Jenis huruf yang digunakan adalah Arial. 
3. Ukuran huruf yang digunakan harus standar yaitu 11 point 

(kecuali pada penulisan judul dan huruf – huruf tertentu). 
4. Penulisan bab dan judul bab menggunakan ukuran 13 

point dan cetak tebal (bold). Contoh: BAB I  
PENDAHULUAN. 

5. Penulisan sub bab menggunakan ukuran 12 dan cetak 
tebal (bold). Contoh: 1.1.  Latar Belakang Masalah 

6. Cetakan huruf berwarna hitam. 
7. Pencetakan pada dot matrik harus menggunakan LQ 

(Letter Full Just Quality). Kalau menggunakan “deskjet” 
atau “laserjet” cetakan tidak boleh menggunakan huruf 
draft. 
 

2.3. Spasi 
1. Jarak antara baris yang satu dengan baris yang berikutnya 

adalah 2 spasi 
2. Jarak antara tajuk bab (judul bab) dengan teks pertama 

yang ditulis atau antara tajuk bab dengan tajuk anak 
adalah 2 spasi. 

3. Jarak antara tajuk anak bab dengan baris pertama teks 
adalah 2 spasi dan alinea baru diketik menjorok ke dalam 
mulai dari karakter yang kesepuluh dari batas tepi kiri. 

4. Jarak antara teks dengan tajuk anak bab berikutnya 
adalah 2 spasi. 

5. Jarak antara teks dengan tabel, gambar grafik, diagram 
atau judulnya adalah 2 spasi. 
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6. Alinea baru diketik menjorok ke dalam 5 ketukan (mulai 
karakter yang keenam) dari margin kiri teks. Jarak antara 
alinea yang satu dengan alinea yang lain adalah 2 spasi. 

7. Penunjuk bab dan tajuk selalu dimulai dengan halaman 
baru. 

2.4.    Bab dan Sub Bab 
1. Bab dan judul bab ditulis di tengah-tengah bagian atas 

pada halaman baru dengan huruf kapital. 
2. Sub bab ditulis bagian kiri kertas dengan huruf kapital 

pada setiap awal kata, kecuali kata sambung. 
3. Kalau sub bab masih dibagi lagi menjadi beberapa sub 

(seksi), maka seksi tersebut ditulis dibagian kiri dengan 
huruf kapital hanya pada kata pertama.  

4. Pembagian seksi menjadi beberapa bagian tidak 
disarankan. Kalau terpaksa dilaksanakan, maka 
pembagian tersebut tidak perlu diperlakukan 
sebagaimana halnya bab dan sub bab (diberi nomor). Cara 
penulisan mulai dari bagian kiri ditulis dengan huruf 
kapital hanya pada kata pertama dan garis bawah. 

 
3.  Penomoran 
 3.1. Penomoran Halaman 

1. Isi dan akhir, mulai dari pendahuluan (bagian isi) sampai 
dengan lampiran-lampiran (bagian akhir) diberi nomor 
halaman dengan angka arab (1,2, dst). 

2. Nomor halaman ditempatkan di bagian kanan atas pada 
batas tepi, kecuali kalau ada judul atau bab pada bagian 
atas halaman itu. Untuk halaman yang demikian nomor 
halaman ditulis di bagian bawah simetris dengan tepi kiri 
dan kanan (ditengah) 

3. Penulisan nomor halaman dari halaman judul sampai 
daftar lampiran menggunakan angka Romawi kecil (i, ii, iii, 
dan seterusnya). 

 3.2 Tabel, Gambar dan Persamaan 
1. Semua tabel yang terdapat dalam skripsi diberikan nomor 

urut dengan angka arab. Contoh: Tabel 1.1. (disesuaikan 
dengan bab) 
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2. Semua gambar yang terdapat dalam skripsi diberikan 
nomor urut dengan angka arab. Contoh: Gambar 1.1. 
(disesuaikan dengan bab) 

3. Semua persamaan yang berbentuk rumus matematika 
statistik dan lain-lain diberi nomor dengan angka arab di 
dalam kurung dan ditempatkan didekat batas tepi kanan. 

 Contoh:  Q = α + βP  
3.3 Penomeran Bab dan Sub Bab. 

Penomeran Bab menggunakan angka romawi dan Sub Bab 
menggunakan angka arab. 
Contoh: 
BAB I   PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 
1.2 Rumusan Masalah 
1.3 Tujuan Penelitian 
1.4 Manfaat Penelitian 

 
4. Tabel dan Gambar 

4.1. Tabel 
1. Tabel-tabel, dan gambar-gambar ditempatkan di antara 

teks pada tempat sesuai dengan pembahasan tabel dan 
gambar tersebut. Tabel dan judul tabel ditulis dalam huruf 
kapital pada awal setiap kata kecuali pada kata 
penghubung dengan spasi satu.  

2. Tabel-tabel, dan gambar-gambar diberi nomor tabel dan 
judul tabel yang dituliskan secara menerus, jika bila tabel 
terdapat pada Bab I maka penulisan tabel menjadi Tabel 
1.1. dst.  

3. Satuan bagi angka-angka yang ditulis dalam tabel harus 
dicantumkan.  
Contoh penulisan Tabel:  
Tabel 1.1 Kondisi Pelayanan setiap Atribut Perjalanan 

untuk Kuisioner Stated Preference  
4. Kolom-kolom diberi judul dan dijaga agar pemisahan 

antara yang satu dengan yang lainnya cukup tegas dan 
beri garis pemisah kolom. Garis dua dibuat pada garis 
horizontal pertama dan juga untuk pemisah dua bagian 



 

 18 

yang sama dalam satu tabel berfungsi sebagai garis 
vertikal. 

5. Tabel yang lebih dari satu halaman dapat dilipat dan 
ditempatkan pada urutan halamannya. 

6. Judul kolom harus tepat di atas kolomnya sehingga cukup 
ruang kosong di sekeliling kolom itu. 

7. Sumber tabel yang terdiri dari tulisan sumber, nama 
sumber dan tahun terbitan, ditempatkan satu spasi tepat 
di bawah tabel. Bilamana sumber lebih dari satu baris, 
maka baris berikutnya diketik dengan satu spasi di 
bawahnya. Apabila tabel diambil dari buku, maka 
penulisan sumber tepat sama seperti dalam penulisan 
catatan kaki. Dalam sumber tabel tidak dikenal adanya 
ibid, op.cit maupun loc.cit. 

   
4.2. Gambar 

1. Nomor gambar yang diikuti dengan judul ditempatkan 
simetris di atas gambar tanpa diakhiri titik, yang 
mengikuti nomor bab. Contoh: bila gambar terdapat pada 
Bab I maka penulisan gambar menjadi: Gambar 1.1. 
Tulisan gambar dan nama gambar menggunakan huruf 
kapital hanya pada awal kata. Jarak tulisan gambar dan 
nama gambar adalah satu setengah (1,5) spasi ke bawah 
dan apabila nama gambar lebih dari satu baris digunakan 
satu spasi. 

2. Gambar (bagan, grafik, peta, foto) tidak boleh dipenggal. 
Gambar yang lebih dari satu halaman dapat dilipat dan 
ditempatkan pada urutan halamannya. 

3. Keterangan gambar dituliskan pada tempat-tempat yang 
lowong di bawah gambar dan tidak pada halaman lain, 
dengan jarak satu setengah (1,5) spasi di bawah gambar. 

 
 5. Rujukan dan Kutipan 

5.1. Rujukan dalam teks 
 Rujukan tidak dilakukan dengan menuliskan rujukan tersebut 

pada catatan kaki melainkan langsung dalam teks. Cara yang 
dapat dilakukan (contoh): 



 

 19 

1. Menurut Swastha (1996) pemasaran adalah “kegiatan 
manusia yang diarahkan pada usaha untuk memuaskan 
kebutuhan dan keinginan manusia melalui proses 
pertukaran”. 

2. Masyarakat miskin di Indonesia ikut menikmati hasil-hasil 
pembangunan (Hermawan, 1996). Perhatikan: setelah 
kata Hermawan perlu ada tanda koma. 

3. Feld (1998a dan 1998b) menemukan bahwa tingkat 
kemiskinan di Indonesia telah mengalami penurunan yang 
drastis pada periode 1960-an. 

4. Kotler, dkk (1997) mengatakan bahwa sektor informal 
merupakan jembatan bagi pencari kerja. Perhatikan: cara 
merujuk karya yang ditulis oleh lebih dari dua orang dapat 
dilakukan dengan menyebutkan nama seorang penulis 
saja yang diikuti kata “dkk”. Pada daftar rujukan/kutipan 
semua nama penulis harus dicantumkan. 

 
5.2. Kutipan 

Kutipan ditulis langsung pada teks seperti contoh pada point 
5.1 di atas dan merupakan bagian dari alenia. Untuk kutipan 
yang sifatnya definisi diberikan tanda petik dua di awal dan di 
akhir kutipan.  

 
 6. Bahasa 

Bahasa yang dipakai ialah bahasa Indonesia yang baku dengan 
memperhatikan kaidah ejaan yang telah disempurnakan. Penulisan 
peristilahan asing dapat dilihat pada butir 9. 
1. Bentuk kalimat tidak menampilkan orang pertama atau orang 

kedua (saya, kami, engkau, dan lain-lain), tetapi disusun dalam 
bentuk pasif. 

2. Istilah yang dipakai ialah istilah Indonesia atau yang sudah 
diIndonesiakan. Jika terpaksa memakai istilah asing, hurufnya 
harus miring pada istilah itu. 

3. Penggunaan kata penghubung, kata depan, awalan, akhiran dan 
tanda baca secara tepat. 

Contoh: 
a. Kata sedangkan, sehingga, dan, tidak boleh ditaruh pada 

awal kalimat. 
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b. Kata-kata yang dapat diawali oleh suku kata / kata : di, ke, 
dari, penulisannya dipisah, contoh : di atas, ke atas, dari 
atas. 

c. Di dalam satu alinea minimal ada dua kalimat, satu kalimat 
berfungsi sebagai kalimat kunci dan kalimat lain sebagai 
pendukung kalimat kunci. 
 

 
7. Penulisan Nama 
 Penulisan nama pada daftar pustaka disusun menurut pedoman penulisan 

Harvard Style. Untuk nama asing, nama keluarga didahulukan. Nama 
pengarang juga dimaksudkan nama badan, lembaga, komisi dan sebagainya 
yang menciptakan karangan tersebut.. 

 
8. Cara Penulisan Daftar Pustaka 

8.1.  Penyusunan Daftar Pustaka 
Disusun menurut urutan abjad nama belakang penulis pertama. 
Daftar pustaka ditulis dalam spasi tunggal. Antara satu pustaka dan 
pustaka berikutnya diberi jarak satu setengah spasi. Baris pertama 
rata kiri dan baris berikutnya menjorok ke dalam.  Nama keluarga 
untuk penulis barat adalah nama yang ditulis terakhir, sedangkan 
untuk penulis Cina dan Korea adalah nama pertama. Contoh untuk 
barat: Dudly G. Luckett, nama keluarganya adalah Luckett, untuk 
Cina atau Korea: Lee Kwan Yew, nama keluarganya adalah Lee. 
Orang Indonesia sebagian memiliki nama keluarga dan sebagian 
tidak. Dalam hal penulis Bali supaya ditulis seperti contoh berikut: I 
Gusti Nyoman Ketut Dharma Laksana supaya ditulis Dharma 
Laksana, I.G.N.K. Untuk orang Indonesia yang dalam hal ini tidak 
diketahui nama keluarganya, maka penulisan dilakukan dengan 
menyebut namanya secara lengkap (tanpa titel), misalnya 
Mohamad Nazir, SE., ditulis Mohamad Nazir, bukan Nazir 
Mohamad.  

 
8.2. Penulisan buku publikasi, buku terjemahan, artikel dalam buku 
 -  buku : 
 Penulis, tahun, judul buku (harus ditulis miring), volume (jika ada), 

edisi (jika ada), nama penerbit dan kota penerbit.   
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Contoh: 
Swastha, B., 2010,  Asas-asas Marketing, Edisi Ketiga, Liberty, 

Yogyakarta.  
 
- buku terjemahan : 
Penulis asli, tahun buku terjemahan, judul buku terjemahan (harus 
ditulis miring), volume (jika ada), edisi (jika ada), (diterjemahkan 
oleh : nama penerjemah), nama penerbit terjemahan dan kota 
penerbit terjemahan. 
 
- artikel dalam buku: 
Penulis artikel, tahun, judul artikel (harus ditulis miring), nama 
editor, judul buku (harus ditulis miring), volume (jika ada), edisi 
(jika ada), nama penerbit dan kota penerbit. 

 
8.3. Pustaka dalam bentuk artikel dalam majalah ilmiah : 
 Penulis, tahun, judul artikel, nama majalah (harus ditulis miring 

sebagai singkatan resminya), nomor, volume dan halaman.  
   Contoh: 

Widodo, 2006, Asymptotical Stability of Frobenius-Perron Operator 
Induced by Expanding Piecewise Linear Function, Journal 
of The Indonesian Mathematical Society, Vol. 12 No. 1, 
April 2006, pp. 73 – 82. 

 
8.4.  Pustaka dalam bentuk artikel dalam seminar ilmiah 
 - artikel dalam prosiding seminar : 
 Penulis, tahun judul artikel, Judul prosiding Seminar (harus ditulis 

miring), kota seminar. 
  

- Artikel lepas tidak dimuat dalam prosiding seminar : 
Penulis, tahun, judul artikel, Judul prosiding Seminar (harus ditulis 
miring), kota seminar dan tanggal seminar.  

    
8.5. Pengarang yang tidak disebutkan namanya. 
 Gunakan istilah “anonim” untuk referensi tanpa nama penulis. 
 Contoh: 

Anonim. 1998. Petunjuk Pelaksanaan Pemberantasan Penyakit 
Gondok. Jakarta: Departemen Kesehatan R.I. 
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8.6. Pustaka dalam bentuk Skripsi/Tesis/Disertasi 

Penulis, tahun, judul skripsi, Skripsi/Tesis/Disertasi (harus ditulis 
miring), nama fakultas/program pasca sarjana, , dan kota. 
Contoh: 
Husna, A., 2002, Sistem Linear dan Beberapa Aplikasinya, Skripsi, 

Jurusan Matematika FMIPA,  Gajah Mada, 
Yogyakarta. 

 
8.7. Pustaka dalam bentuk artikel dalam internet (tidak diperkenankan 

melakukan sitasi artikel yang tidak ada nama penulisnya). 
Penulis, tahun, judul artikel, alamat website (harus ditulis miring), 
diakses tanggal. 

 Contoh:  
Leung, D.H. and Tang, W., 2000, Functions of Baire Class One, 

http://www.arXiv:math.CA/0005013vl, 2 May 2000, 
diakses 12 Nopember 2007. 

 
8.8. Buku dengan editor, dan bab dengan pengarang tersendiri.  
 Contoh: 

Hillman, S. 1998. Iron Deficiencies and Other Hypoproliferative 
Anemias. In: Fauci, A.S., Braunwald, E., 
Isselbacher, K.J., Wilson, J.D., editors. Harrison’s 
Principle of Internal Medicine. 14th. Ed. New 
York: McGraw-Hill. p. 634-647. 

9. Peristilahan Asing 
 Pemakaian peristilahan asing dalam sebuah karya tulis sulit dihindarkan, 

lebih-lebih dalam bidang pariwisata. Untuk penulisan istilah asing dalam 
karya ilmiah perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
1. Istilah asing digunakan bila: 

 Belum ada padanan yang tepat dalam bahasa Indonesia. 
 Istilah itu sudah lazim atau sering dipakai oleh para ahli pada 

bidangnya masing-masing. 
2. Istilah asing ditulis dengan padanannya (penjelasannya) kemudian 

ditulis tanpa padanannya (penjelasannya). 
3. Istilah asing ditulis sama seperti aslinya apabila belum ada 

pelafalannya yang lazim dalam bahasa Indonesia. Contoh: check out 
bukan cek out. 
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4. Frase istilah asing ditulis mengikuti kaedah bahasa asalnya. House 
Keeping Department bukan Department House Keeping. 

5. Semua istilah asing ditulis dengan cetak miring dan tulisan asing pada 
judul tetap ditulis miring. 

6. Istilah asing yang penggunaannya digabung dengan Imbuhan bahasa 
Indonesia ditulis dengan tanda (-). Contoh: me-reconfirm, meng-
cancell, di-black list. 

10.  Lampiran 
 Lampiran adalah segala sesuatu yang mendukung penulisan yang bila 

dimasukkan dalam teks dapat mengganggu konsentrasi pembaca. 
Lampiran dapat berupa tabel perhitungan atau rumus-rumus, kuisioner 
(jika ada) supaya dicantumkan 1 buah, dan surat ijin penelitian dari 
perusahaan. 

 
11.  Pengetikan Abstrak 

1. Jarak spasi dalam pengetikan adalah 1 (satu) spasi. 
2. Jarak antara judul ABSTRAK dengan teks pertama abstrak adalah 4 

(empat) spasi. 
3. Jarak antara alinea satu dengan yang lain adalah 1,5 (satu setengah) 

spasi. 
4. Panjang abstrak tidak lebih dari 1 (satu) halaman (maksimal 200 

kata).  
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BAB III 
TATA CARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI 

 
 
A. Pendahuluan 
  Penulisan skripsi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap 

mahasiswa Universitas Dhyana Pura menjelang akhir studinya. Untuk 
melaksanakan kewajiban ini, Universitas Dhyana Pura menyusun buku pedoman 
penulisan skripsi sebagai acuan dalam penulisan skripsi. Kedudukan skripsi 
sebagaimana diatur dalam buku pedoman sama dengan mata kuliah yang lain. 
Skripsi diharapkan mencerminkan kedewasaan dan kematangan penguasaan 
materi/ilmu yang telah diterima selama mahasiswa bersangkutan menempuh 
perkuliahan di Universitas Dhyana Pura yang tercermin dalam bentuk kegiatan: 
1. Memilih topik usulan penelitian. 
2. Melakukan penelitian awal. 
3. Menyusun usulan penelitian. 
4. Mempresentasikan usulan penelitian dalam seminar. 
5. Melakukan penelitian. 
6. Menuliskan hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan 1–5 sesuai dengan 

pedoman yang berlaku. 
 Atas dasar pokok pemikiran tersebut maka diperlukan suatu pedoman 
pembimbingan yang mengatur, mengarahkan dan membatasi semua pihak yang 
terkait dalam penyelesaian skripsi agar diperoleh kelancaran dan kepastian 
dalam menjalankan tugas masing-masing. 

 
B. Tujuan Penulisan 
  Penulisan skripsi yang diwajibkan kepada setiap mahasiswa Universitas 

Dhyana Pura bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih baik dalam 
merangkai dan memadukan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh lebih 
mendalam, kritis dan analitis terhadap obyek penelitian atau pengamatan yang 
diminati. Upaya tersebut diharapkan dapat menghasilkan sarjana yang siap 
dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat 
pesat. 

  Dalam penyusunan skripsi dituntut adanya konsistensi antara judul, 
rumusan masalah, hipotesis dengan kerangka berpikir teoritis, pembuktian dan 
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atau analisis berdasarkan metode dan teknik penelitian serta penarikan 
kesimpulan.  

 
C. Pembimbingan 
 1.  Dosen Pembimbing 

1.1.  Syarat dan Jumlah Dosen Pembimbing 
 Syarat umum bagi seorang dosen untuk menjadi pembimbing 

adalah dosen tetap dengan jabatan fungsional minimal lektor 
untuk pembimbing 1, dan minimal asisten ahli untuk pembimbing 
2, dan atau sudah mempunyai gelar master/doktor. Jumlah dosen 
pembimbing skripsi adalah 2 (dua) orang dosen. Jika dipandang 
perlu fakultas dapat menentukan lain dari ketentuan tersebut di 
atas berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Ekonomika dan 
Humaniora pada Universitas Dhyana Pura.  

 
1.2. Pemilihan Pembimbing 
 Pembimbing 1 adalah dosen tetap atau dosen luar biasa yang 

diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dekan Fakultas 
Ekonomika dan Humaniora berdasarkan rekomendasi Ketua 
Program Studi yang bersangkutan. 
 
Pembimbing 2 adalah dosen tetap atau dosen luar biasa yang 
diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dekan Fakultas 
Ekonomika dan Humaniora berdasarkan rekomendasi Ketua 
Program Studi yang bersangkutan. 
 
Kewenangan untuk menetapkan dosen pembimbing adalah Ketua 
Program Studi dengan mempertimbangkan: 
1. Kemampuan pembimbing dalam bidang tertentu dan dapat 

bekerja sama. 
2. Jumlah beban tugas pembimbing pada saat itu. 

 
Untuk sementara waktu seorang pembimbing hanya 
diperkenankan membimbing mahasiswa dalam penulisan skripsi 
sebanyak 5 orang. Jika dipandang perlu program studi dapat 
menentukan lain dari ketentuan tersebut di atas berdasarkan surat 
keputusan Dekan Fakultas Ekonomika dan Humaniora pada 
Universitas Dhyana Pura. 
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1.3. Tanggung Jawab dan Wewenang Pembimbing 
 Tanggung jawab skripsi sepenuhnya ada pada mahasiswa yang 

bersangkutan, sedangkan pembimbing bertanggung jawab untuk 
mengarahkan dan memberikan bimbingan agar skripsi mahasiswa 
bimbingannya tidak menyimpang dari kaidah atau ketentuan yang 
berlaku.  

 
Wewenang pembimbing 1 meliputi: 

1) Mengarahkan mahasiswa dalam membangun kerangka 
dasar permasalahan yang dijadikan dasar pembuatan 
Tugas Akhir/Skripsi. 

2) Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan Tugas 
Akhir/Skripsi  

3) Membimbing mahasiswa dalam penulisan Tugas 
Akhir/Skripsi 

Wewenang pembimbing 2 meliputi: 
1) Format Penulisan Skripsi 
2) Penggunaan  Bahasa sesuai kaedah EYD 
3) Memberi Usulan kepada pembimbing 1 mengenai isi 

skripsi. 
4) Mengatur Jadual bimbingan sesuai target pertemuan yang 

disyaratkkan. 

1.4. Proses Bimbingan Skripsi Mahasiswa 
Proses bimbingan skripsi baru dimulai setelah  dosen pembimbing 
mendapatkan surat tugas membimbing skripsi. 
 

1.5. Penggantian Dosen Pembimbing. 
Dosen pembimbing dapat diganti karena beberapa hal sebagai 
berikut: 
1) Kesehatan tidak memungkinkan yang diperkuat oleh surat 

keterangan dokter. 
2) Tugas di luar daerah/luar negeri melampaui waktu 

penyusunan skripsi. 
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3) Perbedaan pendapat yang cukup mendasar/prinsip dengan 
mahasiswa selama bimbingan. 

Jika hal tersebut terjadi maka pembimbing wajib memberitahukan 
secara tertulis kepada Ketua Program Studi, selanjutnya Ketua 
Program Studi akan menunjuk pembimbing baru secara langsung 
atau mempertimbangkan usul mahasiswa yang bersangkutan. 
Dalam hal ini adanya perbedaan pendapat/prinsip seperti butir 3), 
maka penggantian pembimbing dilakukan setelah adanya 
pernyataan tidak keberatan melepaskan bimbingannya. 
 

2. Bentuk Bimbingan 
  Bimbingan skripsi diberikan pada mahasiswa yang telah mencapai 

130 SKS sesuai dengan ketentuan buku pedoman Universitas Dhyana 
Pura. Mahasiswa diwajibkan memanfaatkan kesempatan tersebut agar 
tidak terancam batas waktu studi. Untuk itu mahasiswa yang 
bersangkutan harus menyertakan bukti transkrip akademik, nilai 
kelulusan mata kuliah metodologi penelitian dan telah mengikuti mata 
kuliah seminar (dibuktikan dengan tanda tangan penguji seminar) pada 
waktu menyerahkan usulan penelitian (UP) kepada Ketua Program Studi. 

3. Jangka Waktu Pembimbingan dan Penulisan 
1. Jangka waktu penulisan maksimal satu semester (enam bulan) sejak 

kartu bimbingan penulisan skripsi disahkan oleh Dekan Fakultas 
Ekonomika dan Humaniora. 

2. Apabila dalam jangka waktu satu semester skripsi belum selesai 
maka mahasiswa diberikan perpanjangan waktu satu semester lagi 
untuk menyelesaikan skripsi atas persetujuan pembimbing skripsi 
dan pembimbing akademik. 

3. Apabila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan skripsi setelah 
perpanjangan waktu tersebut (butir 3.2) atas kelalaiannya sendiri 
maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan belum mampu dan 
diwajibkan untuk menempuh kembali mata kuliah seminar.  

4. Prosedur Administratif Bimbingan 
1. Setelah usulan penelitian disetujui oleh dosen pendamping, Ketua 

Program Studi selanjutnya menugaskan/menunjuk dosen 
pembimbing skripsi melalui surat tugas membimbing skripsi (lihat 
lampiran 10). 

2. Mahasiswa menghadap ketua program studi untuk registrasi dan 
mendapat Kartu Bimbingan Skripsi (lihat lampiran). Setelah 
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mahasiswa mendapatkan dosen pembimbing, selanjutnya mahasiswa 
menemui dosen pembimbing masing-masing untuk berkoordinasi 
tentang jadwal bimbingan skripsi. 

3. Bimbingan dilaksanakan minimal sekali dalam seminggu (atau sesuai 
dengan perjanjian dengan pembimbing skripsi) yang dibuktikan 
dengan Kartu Bimbingan Skripsi yang harus ditandatangai oleh setiap 
pembimbing skripsi setiap kali bimbingan.  

4. Penyusunan skripsi dinyatakan selesai dan siap diuji apabila sudah 
disahkan oleh dosen pembimbing dalam kartu bimbingan skripsi 
maupun Surat Keterangan Layak Uji (lihat lampiran 12). 

5.  Penggandaan Skripsi 
 Setelah mahasiswa dinyatakan lulus (baik skripsi maupun ujian 

komprehensif), mahasiswa wajib menggandakan skripsi yang telah 
disetujui dan ditandatangani oleh pembimbing I (utama) dan pembimbing 
II (pendamping) dan diketahui oleh Ketua Program Studi sesuai dengan 
ketentuan Fakultas.   
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BAB IV 
MEKANISME PENGUJIAN SKRIPSI 

 
A. Pengujian Skripsi 

1. Prosedur Administratif 
Ujian skripsi dapat dilaksanakan setelah selesainya penulisan skripsi oleh 
mahasiswa dengan prosedur sebagai berikut: 
 
1.1. Mahasiswa yang telah siap untuk diuji wajib mendaftarkan diri di 

bagian akademik dengan mengambil formulir Permohonan Ujian 
Skripsi dan Komprehensif (lihat lampiran 13). 

1.2. Formulir permohonan ujian skripsi dan komprehensip harus 
dilengkapi dengan: 
1. Skripsi yang telah disetujui oleh masing-masing pembimbing 

tetapi belum dijilid sebanyak 4 (empat) eksemplar dengan map 
plastik warna biru, yang terdiri dari 1 untuk pendamping ujian, 2 
untuk dosen penguji, 1 untuk mahasiswa bersangkutan. 

2. Surat keterangan layak uji skripsi yang telah ditandangani oleh 
kedua pembimbing dan disahkan oleh ketua program studi. 

3. Foto Copy kartu bimbingan skripsi. 
4. Foto Copy ijazah terakhir (STTB SMA/SMK) sebanyak 1 (satu) 

lembar. 
5. Pas foto terbaru berwarna dengan uniform kampus pakai jas 

almamater dengan background merah ukuran 3x4 cm sebanyak 
4 lembar dan ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar. 

6. Melampirkan lembar pengesahan administrasi pendidikan 
(diambil di bagian BAAP) yang berisi: 

a. Bukti pelunasan administrasi keuangan  
b. Transkrip nilai lengkap  
c. Sertifikat training atau keterangan kerja 
d. Sertifikat Seminar  
e. Sertifikat Matrikulasi Bahasa Inggris 
f. Sertifikat Widya Wisata 
g. Sertifikat PDSP 
h. Sertifikat Toefl 
i. Point KPKM 
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1.3. Setelah semua persyaratan ujian dipenuhi dan waktu ujian telah 

ditentukan, maka mahasiswa yang bersangkutan kehilangan hak 
untuk menempuh mata kuliah lainnya untuk kepentingan perbaikan 
nilai. 

 
2.  Syarat Penguji 

2.1.  Syarat Penguji 
 Syarat penguji sama dengan syarat/kriteria dosen pembimbing. 

Dalam keadaan tertentu Dekan fakultas bersama ketua program 
studi dapat menentukan lain di luar ketentuan-ketentuan tersebut.  

 
2.2. Jumlah dan Susunan Penguji 
 Jumlah penguji ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang untuk setiap 

mahasiswa.  Dosen penguji ditetapkan oleh Dekan dengan susunan 
sebagai berikut: 
1) Ketua penguji merangkap anggota Penguji I. 
2) Anggota Penguji II. 
3) Sekretaris, yang ditunjuk dari salah seorang dosen pembimbing 

skripsi. 
 

2.3. Penyerahan Berkas Skripsi Kepada Penguji 
 Berkas skripsi harus diterima oleh anggota tim penguji dan 

pembimbing selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum ujian 
berlangsung. 

 
2.4. Tugas Ketua dan Penguji 

1. Ketua penguji memimpin sidang dengan urutan sebagai berikut: 
a. Menetapkan saat dimulai dan selesainya ujian. 
b. Mengalokasikan waktu bagi mahasiswa untuk melakukan 

presentasi. 
c. Mengalokasikan waktu untuk setiap penguji. 
d. Menetapkan giliran menguji. 
e. Memimpin perumusan hasil ujian atau kelulusan. 
f. Mengumumkan kelulusan. 

 
2. Sekretaris 
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a) Memastikan sidang telah siap dimulai 
b) Berperan sebagai notulen 
c) Mengisi berita acara. 
d) Mendokumentasikan daftar perbaikan skripsi dalam 

formulir yang disediakan. 
e) Mengatur kesesuaian alokasi waktu ujian yang telah 

ditetapkan oleh ketua penguji. 
f) Membagikan formulir penilaian ujian kepada penguji. 
g) Menghitung rekapitulasi nilai ujian dari setiap penguji. 

 
3. Tugas Penguji 

Sebagai penguji komprehensif sesuai dengan konsentrasi dan 
skripsi serta memberi penilaian. 
 

4. Penguji Berhalangan 
Jika seorang penguji berhalangan untuk melaksanakan tugas 
pengujian (kecuali dosen pembimbing) maka penguji yang 
bersangkutan harus segera memberitahukan hal tersebut 
kepada ketua program studi sebelum pelaksanaan ujian 
berlangsung dan menyerahkan kembali skripsi mahasiswa yang 
bersangkutan. 

 
3.  Keabsahan Ujian 
  Ujian hanya dianggap sah jika dihadiri oleh semua dosen penguji. 

Dalam keadaan tertentu ketua program studi dapat menunjuk pengganti 
dosen penguji yang lain dan jika dosen pembimbing berhalangan hadir 
maka ujian ditunda. 

 
4. Pelaksanaan Ujian 

1. Waktu ujian ditetapkan maksimal 120 menit dimana maksimal 20 
menit pertama mahasiswa harus mempresentasikan materi skripsi 
dengan menggunakan LCD Projector. 

2. Waktu 100 menit berikutnya dipergunakan untuk ujian komprehensif 
dan skripsi. 
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5.  Ruang Lingkup Ujian 
  Ruang lingkup ujian meliputi komprehensif dan Skripsi. Ujian 

komprehensif meliputi pengetahuan dasar keilmuan mahasiswa terhadap 
bidang atau konsentrasinya masing-masing yang tertera pada SK penguji.  

  
6. Penilaian Ujian Skripsi 

6.1. Penilaian Ujian Komprehensif 

  Penilaian terhadap ujian komprehensif meliputi penguasaan 
atas setiap mata uji yang diujikan pada program studi bersangkutan. 
Penilaian komprehensif diberikan terhadap penilaian kemampuan 
mahasiswa dalam menjawab, memberikan alasan, mempertahankan 
pendapat, menunjuk bukti yang diajukan sah sikap/etika ilmiah 
dalam menjawab pertanyaan penguji secara sistematis dan logis 
serta kelancaran maupun pencerminan penguasaan materi 
komprehensif. 

 
6.2. Penilaian Ujian Skripsi 
  Penilaian terhadap ujian skripsi terdiri dua aspek yaitu aspek 

teknik penulisan skripsi dan aspek penguasaan terhadap materi 
skripsi. Penilaian terhadap teknik penulisan meliputi penilaian 
terhadap cara penyusunan skripsi yang mengacu pada kesesuaiannya 
dengan buku pedoman penulisan skripsi, sedangkan penilaian 
terhadap materi meliputi isi/kandungan skripsi secara keseluruhan 
yaitu, signifikansi skripsi atau nilai sumbangan terhadap khasanah 
ilmu dan aplikasinya di masyarakat. 

  Penilaian dilakukan berdasarkan hasil penelaahan secara 
menyeluruh dari skripsi tersebut. Penilaian terhadap penguasaan 
materi adalah kemampuan mahasiswa dalam menjawab, 
memberikan alasan, mempertahankan pendapat, menunjuk bukti 
yang diajukan dan sikap/etika ilmiah dalam menjawab pertanyaan 
penguji secara sistematis dan logis, serta kelancaran maupun 
pencerminan penguasaan materi skripsi. 

 
6.3. Bobot Penilaian 
  Penilaian terhadap ujian skripsi maupun ujian komprehensif, 

berada pada rentang bobot 0 hingga 100%. Untuk memperoleh nilai 
akhir, kedua penilaian tersebut diberi bobot. Ujian skripsi diberi 
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bobot 70% yang terdiri atas 30% dari penilaian aspek teknik 
penulisan dan materi skripsi, 40% sisanya dari aspek penguasaan 
materi, sedangkan ujian komprehensif diberi bobot 30%. 

  Setiap penguji melakukan penilaian tersendiri pada formulir 
nilai ujian skripsi dan komprehensif (lihat lampiran). Berdasarkan 
formulir ujian skripsi dan komprehensif tersebut, sekretaris ujian 
akan membuat berita acara ujian skripsi dan komprehensif (lihat 
lampiran 15). 

  Peserta ujian dinyatakan lulus jika sekurang-kurangnya 
memperoleh nilai 55 (lima puluh lima). Terhadap mahasiswa yang 
dinyatakan lulus namun skripsinya dianggap perlu diperbaiki, maka 
kepada yang bersangkutan diberikan Daftar Perbaikan Skripsi (lihat 
lampiran 16).  

 
 Adapun prosedur perbaikan skripsi adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa wajib memperbaiki skripsinya sesuai dengan daftar 
perbaikan yang diberikan oleh masing-masing dosen penguji. 

2. Hasil perbaikan skripsi harus ditunjukkan kepada masing-masing 
dosen penguji untuk disetujui dengan membubuhkan tanda 
tangan pada daftar perbaikan skripsi. Kemudian keseluruhan 
hasil perbaikan skripsi dimintakan persetujuan kepada kedua 
pembimbing skripsi untuk selanjutnya disetujui oleh ketua 
program studi (lihat lampiran 17). 

3. Jika peserta ujian memperoleh nilai ujian kurang dari 55, 
dinyatakan belum lulus dan harus mengulang dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. Nilai ujian antara 0 – 39, mengulang paling cepat sesudah 1 

bulan. 
b. Nlai ujian antara 40 – 54, mengulang paling cepat sesudah 2 

(dua) minggu. 
4.  Bagi mahasiswa yang belum lulus dan akan menempuh ujian 

ulangan skripsi dan harus melampirkan layak uji skripsi ke-2 dan 
seterusnya. 

 
7. Jangka Waktu Ujian 
  Seorang mahasiswa mempunyai hak untuk menempuh ujian skripsi 

dan komprehensif selama 1 tahun mulai tanggal penyelesaian skripsi, 
selama masa studinya masih memungkinkan. Jadi apabila sisa masa 
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studinya kurang dari satu tahun maka sisa masa studinya menjadi waktu 
batas dalam menggunakan hak untuk menempuh ujian akhir bagi 
mahasiswa yang bersangkutan. Dalam keadaan tertentu Dekan Fakultas 
Ekonomika dan Humaniora dapat mengambil kebijaksanaan khusus. 

 
 
8. Kriteria Yudisium 

8.1. Nilai Ujian 
 Perhitungan nilai skripsi dan komprehensif didasarkan pada kriteria 

seperti pada table 4.1 berikut: 
 
 

Tabel 4.1. Nilai Ujian 
 

Nilai Mutlak Huruf 

91 – 100 A + 
81 – 90 A - 
71 – 80 B + 
65 – 70 B - 
55 – 64 C 
40 – 54 D 
0 – 39 E 

   
 
8.2. Predikat Kelulusan 

Predikat kelulusan sarjana diberikan kepada mahasiswa yang telah 
lulus skripsi dan komprehensif yang dihitung berdasarkan Indeks 
Prestasi Kumulatifnya (IPK) mulai dari awal sampai dengan akhir 
pendidikan seperti pada table 4.2 berikut: 
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Tabel. 4.2. Predikat Kelulusan 
 

IPK Predikat Kelulusan 

2.00 – 2.75 Memuaskan 

2,76 – 3,50 Sangat Memuaskan 

3,51 – 4,00 Cum Laude/Dengan Pujian 

  
 

8.3. Yudisium 
Yudisium dilakukan pada akhir masa ujian dan ditentukan oleh 
Fakultas. 

 
9. Lain-lain 

9.1. Kecurangan (Plagiarisme) 
 Kecurangan dalam ujian akhir khususnya ujian skripsi pada 

hakekatnya adalah kecurangan dalam penulisan skripsi itu sendiri. 
Bentuk kecurangan skripsi adalah : 
1. Pernyataan bahwa bagian skripsi merupakan kutipan dari 

suatu sumber tertentu, namun kutipan tersebut ternyata tidak 
benar dari sumber itu. 

2. Karya plagiat sebagian atau seluruhnya 
Jika kecurangan tersebut ditemukan selama ujian berlangsung 
maka ujian dibatalkan dan mahasiswa yang bersangkutan 
dinyatakan tidak lulus serta skripsinya dibatalkan. Mahasiswa 
yang bersangkutan diharuskan menyusun skripsi yang baru 
dan diberikan kesempatan mengikuti ujian skripsi dan 
komprehensif paling cepat setelah 3 (tiga) bulan sesudah 
pelaksanaan ujian tersebut. 
 Secara eksplisit keadaan tersebut dicantumkan dalam 
berita acara ujian. Tetapi bila kecurangan tersebut ternyata 
diketahui setelah mahasiswa dinyatakan lulus maka Ketua 
Program Studi mengusulkan kepada Dekan Fakultas 
Ekonomika dan Humaniora untuk membatalkan kelulusan 
mahasiswa yang bersangkutan yang ditetapkan dalam SK 
Rektor Universitas Dhyana Pura. 
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9.2. Halangan Mahasiswa dalam Ujian 
1. Apabila mahasiswa berhalangan hadir dan menyatakan 

ketidakhadirannya dengan alasan yang dapat diterima 
misalnya sakit, kecelakaan, kedukaan keluarga inti, maka 
Ketua Program Studi menjadual ulang pelaksanaan ujian 
mahasiswa yang bersangkutan. Akan tetapi apabila mahasiswa 
berhalangan tanpa  pemberitahuan, maka dianggap telah 
menempuh ujian dengan nilai nol/gagal atau tidak lulus. 

2. Dalam hal mahasiswa berhalangan meneruskan/melanjutkan 
ujian yang sedang berlangsung artinya mahasiswa telah 
mengikuti sebagian ujian, maka: 
a. Jika alasan dapat diterima oleh penguji seperti sakit 

mendadak, ujian dapat dibatalkan dan ditunda tergantung 
kepada mahasiswa yang bersangkutan dan mengenai 
penetapan waktunya setelah berkonsultasi dengan Ketua 
Program Studi. 

b. Jika alasan tidak dapat diterima seperti meninggalkan 
ujian dan tidak kembali lagi maka tim penguji menyatakan 
mahasiswa tersebut gagal dan ujian ulangan dilakukan 3 
(tiga) bulan kemudian. 
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Lampiran 1a  

Contoh: Halaman Judul Usulan Penelitian 
 
 
 
 

USULAN PENELITIAN 
 
 

PENGARUH MOTIVASI FINANSIAL DAN NON FINANSIAL 
TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN  

PADA HOTEL MERCURE RESORT SANUR - BALI 
 
 

Usulan Penelitian ini diajukan sebagai salah satu syarat 
Untuk menyusun skripsi S1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diajukan oleh: 
 

I Made Budiartha 
2006210099 

 
KONSENTRASI MANAJEMEN PERHOTELAN 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
FAKULTAS EKONOMIKA DAN HUMANIORA 

UNIVERSITAS DHYANA PURA 
BADUNG 

2012 
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Lampiran 1b  
Contoh: Halaman Judul Usulan Penelitian 
 
 
 
 

USULAN PENELITIAN 
 
 

STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA TIRTA   
PADA PT. TIRTA ALPHA VIRGO DIVE AND WATER SPORT  

DI TANJUNG BENOA 
 

Usulan Penelitian ini diajukan sebagai salah satu syarat 
Untuk menyusun skripsi S1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diajukan oleh: 
 

Christian Widhinata 
2006210091 

 
 

 
KONSENTRASI MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
FAKULTAS EKONOMIKA DAN HUMANIORA 

UNIVERSITAS DHYANA PURA 
BADUNG 

2012  
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Lampiran 2 
 
 
 

SURAT PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN 
 

 
Nama  : …………………………………………. 
NIM  : …………………………………………. 
Fakultas  : ………………………………………….  
Program Studi : ………………………………………….  
Konsentrasi  : …………………………………………. 
 
 
Judul Usulan Penelitian (sebelum disetujui): 
 …………………………………………………………… 
  
Judul Usulan Penelitian (setelah disetujui): 
 …………………………………………………………… 
  
Disetujui tanggal : .....................................  
Diseminarkan tanggal : .....................................  
  
 
Dosen Mata Kuliah Seminar   Dosen Pendamping Seminar 
 
 
 
(………………………….)     (……….…………………….) 
 
Mengetahui 
Ketua Program Studi 
 
 
 
(…………………………) 
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Lampiran 3 
 
 

SURAT PENUGASAN PENDAMPING 
SEMINAR USULAN PENELITIAN 

 
Nomor : ……………………………… 
Lamp. : 1 bendel. 
Hal. : Seminar Usulan Penelitian 
 
Kepada Yth. 
Bapak/Ibu …………………………….. 
Di 
Badung 
 
Dengan hormat, 
Berkenaan dengan pelaksanaan Seminar Usulan Penelitian untuk penulisan skripsi mahasiswa berikut: 

Nama   : ………………………… 
NIM   : ………………………… 

 Fakultas   : ……………………….. 
Program Studi  : ………………………… 
Konsentrasi  :  
Judul   : Terlampir 

Kami mempercayakan kepada Bapak/Ibu untuk menjadi dosen pendamping dalam kegiatan seminar 
tersebut yang akan dilaksanakan pada: 

Hari/Tanggal  : ………………………….. 
Pukul   : ……………. Wita 
Tempat   : Ruang …………………. 

Demikian surat penugasan ini untuk dilaksanakan dan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan 
terima kasih. 
 
A.n. Dekan Fakultas Ekonomika dan Humaniora,  
Ketua Program Studi 
 
 
(………………………….) 
 
 
Tembusan: 

1. Mahasiswa yang bersangkutan 
2. Dekan 
3. Arsip. 
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Lampiran 4 
 
 

FORMAT USULAN PENELITIAN (UP) 
 

Judul 
……………………………………………….……….. 

……………………………………………………………… 
…………………………………………………. 
………………………………………………… 

…………………………………… 
 
 
 
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 Sebelumnya 
2.3. Hipotesis (kalau ada) 
 

BAB III METODE PENELITIAN 
3.1. Lokasi dan Objek Penelitian 
3.2. Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel 
3.3. Jenis dan Sumber Data 
3.4. Metode Penentuan Sampel 
3.5. Metode Pengumpulan Data 
3.6. Teknik Analisis 

 
Daftar Pustaka 
Lampiran (kalau ada) 
 



 

 43 

Lampiran 5a  
 

Contoh: Halaman Depan/Kulit Skripsi 
 
 
 
 

 
 

STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA TIRTA   
PADA PT. TIRTA ALPHA VIRGO DIVE AND WATER SPORT  

DI TANJUNG BENOA 
 

Usulan Penelitian ini diajukan sebagai salah satu syarat 
Untuk menyusun skripsi S1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diajukan oleh: 
 

Christian Widhinata 
2006210091 

 
 

 
KONSENTRASI MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
FAKULTAS EKONOMIKA DAN HUMANIORA 

UNIVERSITAS DHYANA PURA 
BADUNG 

2012  
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Lampiran 5b  
 

Contoh: Halaman Judul Skripsi (Depan/Kulit Skripsi) 
 
 

 
Strategi Pengembangan Wisata Tirta   

Pada PT. Tirta Alpha Virgo Dive and Water Sport  
Di Tanjung Benoa Bali 

 
Usulan Penelitian ini diajukan sebagai salah satu syarat 

Untuk menyusun skripsi S1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diajukan oleh: 
 

Christian Widhinata 
2006210091 

 
 
 

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi  
sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar 

Sarjana Ekonomi 
Program Studi Manajemen 

Fakultas Ekonomika dan Humaniora 
Universitas Dhyana Dura 

2012  
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Lampiran 6 
 

Contoh: Halaman Pengesahan Skripsi 
 
 
Skripsi  ini telah disetujui oleh Pembimbing dan diuji pada tanggal: ….…………….. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pembimbing I    Pembimbing II 

 
 

(………………………..)          (…………………….) 
 

 
 
 

 
Mengetahui, 

Ketua Program Studi………… 
Fakultas Ekonomika dan Humaniora 

Univeristas Dhyana Pura 
 
 
 
 

(………………………….) 
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Lampiran 7 

 
Contoh:  Halaman Persetujuan Publikasi Skripsi  
              Untuk Kepentingan Akademis. 
 
 
 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: 
 
Nama  :  ………………………………………….. 
NIM   :  …………………………………………. 

 Fakultas  : ………………………………………….  
Program Studi :  ………………………………………….  
Konsentrasi :  …………………………… 
 
Demi mengembangkan Ilmu Pengetahuan, menyetujui bahwa karya 
ilmiah/skripsi saya yang berjudul 
“…………………………………………………………………………………………………………………”, 
beserta dengan perangkat yang diperlukan (bila ada) untuk disimpan, 
dipublikasikan dan atau diperbanyak dalam bentuk apapun oleh Universitas 
Dhyana Pura bagi keperluan akademis. 
 
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. 
 
 
Dibuat di  : ……..……….. 
Pada tanggal : ……………… 
 
Yang menyatakan 
 
 
(………………..……) 
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Lampiran 8  
 

Contoh : Daftar Isi Skripsi 
 
 
 
 

DAFTAR ISI 
 

 
JUDUL                        
Halaman 
PRAKATA  
DAFTAR ISI  
DAFTAR TABEL  
DAFTAR GAMBAR  
DAFTAR LAMPIRAN  
ABSTRAK  
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. ………………… 
 2.2. ……………….dst 
 
Dan seterusnya 

 
 
 LAMPIRAN 
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Lampiran 9a  
 
 
 

DAFTAR TABEL 
 
No. Tabel Judul Tabel                   Halaman 
 
Tabel  4.1.  ……………………………………………. 

Tabel  4.2. …………………………………………….  

 

 

 
 

Lampiran 9b 
 

DAFTAR GAMBAR 
 

No. Gambar    Nama Gambar  Halaman 
 

Gambar 4.1.   ………………………………………………. 

Gambar 4.2.   ………………………………………………. 

 
 
 

    
Lampiran 9c 

 
DAFTAR LAMPIRAN 

 
No. Lampiran Nama Lampiran  (tanpa nomer halaman)             
 
Lampiran 1.    …………………………………………. 

Lampiran 2.    ….…………………………………..…. 
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Lampiran 10 
 
 
 

SURAT TUGAS MEMBIMBING SKRIPSI 
No. ……………… 

 
 
 
Menugaskan kepada Yth : ………………………….(nama dosen)   
Sebagai Pembimbing Pada Skripsi Mahasiswa  : 
  
 Nama : …………………………..  
 NIM : ………………………….. 

Fakultas : …………………………..  
Program Studi : ………………………….. 

 Konsentrasi : ………………………….. 
 Judul Skripsi : …………………………..  
 
Demikian untuk dilaksanakan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih. 
 
 
 
Badung, …………………. 
Universitas Dhyana Pura 
Ketua Program Studi 
 
 
 
(………………………….) 
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Lampiran 11 
 
 
 
 
 
 
      

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI 
 

Nama : ………………………… L / P    
NIM  : ……………………… 
Fakultas : ………………………….. 
Program Studi : …………………………….. 
Konsentrasi : …………………………….. 
Pembimbing I : ………………………………………. 
Pembimbing II : ……………………………………….. 
Judul Skripsi :…………………………………………………… 
   

No. Hari/Tanggal Uraian Materi Paraf Pembimbing 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
Badung, ……………………. 
Ketua Program Studi 
 
(………………………….) 

 
Photo  
Warna  
3 X 4 
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Lampiran 12 
 

 
 

SURAT KETERANGAN LAYAK UJI SKRIPSI 
 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa: 
 
Nama : ……………………………… 
NIM : ………………………………… 
Fakultas : …………………………………… 
Program Studi : ……………………………… 
Konsentrasi : ………………………………… 
Judul Skripsi : ………………………… 
  
Lama Penyusunan Skripsi : ………………… 
 
 
Memang benar mahasiswa yang bersangkutan sudah selesai menyusun skripsi dan 
layak untuk diujikan. 
 
 
Badung, ……………… 
 
Mengetahui  
Pembimbing I       Pembimbing II                     
 
 
(…………………..)    (…………………..)             
 
 
Ketua Program Studi 
 
 
 
(……………………) 
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Lampiran 13 
 

 
FORMULIR PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI DAN KOMPREHENSIF 

 
 
Kepada Yth, 
Ketua Program Studi…… 
Universitas Dhyana Pura 
 
Yang bertandatangan dibawah ini: 
Nama Lengkap  : ……………………………………………….. 
NIM   : ………………………………………………… 
Fakultas   : ………………………………………………… 
Program Studi  : ………………………………………………… 
Tempat/Tanggal Lahir : ………………………………………………… 
Alamat/Telp.  : ………………………………………………… 
 
Dengan ini mohon diperkenankan menempuh Ujian Skripsi Dan Komprehensif, dengan 
kelengkapan syarat-syarat sebagai berikut: 
1.    Skripsi (belum dijilid)   4 Eksemplar 
2.    Keterangan Layak Uji skripsi  1 lembar 
3.    Salinan/fotokopi Ijasah Terakhir  1 lembar  
4.    Pas photo berwarna ukuran 3X4 & 2X3 4 lembar  
5.    Kartu Bimbingan Skripsi   1 lembar 
6.    Transkip Nilai    1 lembar 
7.    Sertifikat Training   1 lembar  
8.    Bukti Pembayaran SPP dan SKS  1 lembar 
9.    Sertifikat OKAM/PDSP   1 lembar  
10.  Keterangan Bebas Pinjaman Perpustakaan 1 lembar  
11.  Sertifikat Seminar   2 lembar  
12.  TOEFL     1 lembar  
13.  KPKM    1 lembar  
 
 
Badung, …………………. 
Pemohon 
 
 
(……………………) 
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Lampiran 14 
 
 
 

FORMAT PENILAIAN SKRIPSI DAN KOMPREHENSIF 
 
Nama  : ………………………………………… 
NIM : ……………………………………… 
Fakultas : …………………………………………… 
Program Studi : ………………………………………… 
Konsentrasi : …………………………………………… 
Tempat/Tgl Lahir : ………………………………………… 
Alamat  : …………………………………………… 
Telepon/HP : …………………………………………… 
Tempat Bekerja : ………………………………………… 
 
Judul Skripsi : ……….………………………………………… 
    
 

SKRIPSI 
Prosentase 
Penilaian 

Nilai 

1 Penulisan  30%  
2 Penguasaan Materi 40%  
    

KOMPREHENSIF 30%  

TOTAL NILAI  

 
CATATAN : …………………………………………………………………………. 
    
 
Badung, …………………………. 
 Penguji I   Penguji II  Pendamping 
 
 
…………………  ……………………        ………………………. 
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Lampiran 15 
 

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI DAN KOMPREHENSIF 
 
UJIAN KE:……………….. 
NAMA   : …………………….. 
NIM   : …………………….. 
FAKULTAS  : ……………………… 
PROGRAM STUDI : …………………….. 
KONSENTRASI  : …………………….. 
TGL UJIAN  : …………………….. 
PUKUL   : …………. S/D …………… WITA 
JUDUL SKRIPSI :………………………………………….. 
         
DOSEN PENGUJI 

NO NAMA 
Nilai  

Skripsi 
Nilai 

Komprehensif 
Tanda 
Tangan 

1     
2     
3     

TOTAL NILAI    
 
HASIL SKRIPSI : LULUS/LULUS DENGAN PERBAIKAN/TIDAK LULUS * 

 
Rentangan Nilai 

Nilai Mutlak Huruf 

91 – 100 A + 
81 – 90 A - 
71 – 80 B + 
65 – 70 B - 
55 – 64 C 
40 – 54 D 
0 – 39 E 

Badung, ………………. 
Sekretaris Ujian Skripsi dan Komprehensif 
 
(……………………….) 
* Coret yang tidak perlu  
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Lampiran 16 
 

 
DAFTAR PERBAIKAN SKRIPSI 

 
NAMA : ……………………………………… 
NIM : ……………………………………… 
FAKULTAS : ……………………………………… 
PROGRAM STUDI : ……………………………………… 
KONSENTRASI : ……………………………………… 
TANGGAL UJIAN : ……………………………………… 
 

No Catatan Perbaikan Halaman 
Persetujuan Penguji 

(Paraf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

* Daftar perbaikan skripsi ini diberikan kepada mahasiswa setelah selesai ujian sebagai catatan 

perbaikan skripsi. 
Catatan lain-lain: …………………………………………………………………. 
Badung, ………………. 
Sekretaris Ujian Skripsi dan Komprehensif 
 
(……………………….) 
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Lampiran 17 
 
 

SURAT KETERANGAN SKRIPSI 
TELAH DIPERBAIKI 

 
 
Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa: 
 
Nama  : ………………………………… 
NIM  : ………………………………… 
Fakultas : ………………………………… 
Program Studi : ………………………………… 
Konsentrasi : ………………………………… 
Judul Skripsi : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
 
Memang benar mahasiswa yang bersangkutan sudah selesai memperbaiki skripsi 
yang telah diujikan. 
 
 
 
Penguji  Nama   Tandatangan 

I  …………………………… ………. 

II  …………………………… ………. 

 
 
Badung,……………… 
  Pembimbing I    Pembimbing II 
 
 
    (……………)     (………………) 
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Lampiran 18 
 

 
SURAT KETERANGAN LAYAK UJI SKRIPSI 

KE 2 DAN SETERUSNYA 
 
 
Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa: 
 
Nama  : ………………………………… 
NIM  : ………………………………… 
Fakultas : ………………………………… 
Program Studi : ………………………………… 
Konsentrasi : ………………………………… 
Judul Skripsi : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
 
Memang benar mahasiswa yang bersangkutan sudah selesai memperbaiki skripsi dan layak untuk diujikan 
kembali. 
 
 
Penguji Nama   Tandatangan 

I  …………………………………   ……….………. 
 

II  …………………………………   ………….……. 

 
Badung, …………… 
Pembimbing I                        Pembimbing II 
 
 
 
(……………………)                     (……………….) 
 
 

Mengetahui, 
Ketua Program Studi 

 
 
 

(………………………….) 
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Lampiran 19  
Contoh : Halaman Depan/Kulit Skripsi/Usulan Penelitian 
 

USULAN PENELITIAN/SKRIPSI 
(huruf Arial ukuran 13 bold)  

 
PENGARUH MOTIVASI FINANSIAL DAN NON FINANSIAL 

TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN  
PADA HOTEL MERCURE RESORT SANUR - BALI 

 (huruf Arial ukuran 13 bold spasi 1)   

 
Usulan Penelitian ini diajukan sebagai salah satu syarat 

Untuk menyusun skripsi S1 
(huruf Arial ukuran 12 bold spasi 1)  

 
 

 
 
 
 
 

(Diameter 4 cm) 

 
Diajukan oleh: 

 
I Made Budiartha 

2006210099 
(huruf Arial ukuran 12 bold spasi 1)  

 
KONSENTRASI MANAJEMEN PERHOTELAN 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
FAKULTAS EKONOMIKA DAN HUMANIORA 

UNIVERSITAS DHYANA PURA 
BADUNG 

2012  
(huruf Arial ukuran 13 bold spasi 1)  
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Lampiran 20 
 
Contoh : Halaman Judul Skripsi/Usulan Penelitian 
 

PENGARUH MOTIVASI FINANSIAL DAN NON FINANSIAL 
TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN  

PADA HOTEL MERCURE RESORT SANUR - BALI 
 

(huruf Arial ukuran 13 bold spasi 1)  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Oleh: 
 

I MADE BUDIARTA 
 

2006210099 
(huruf Arial ukuran 12 bold spasi 1)  

 
 

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi  
sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar 

Sarjana Ekonomi 
Program Studi Manajemen 

Fakultas Ekonomika dan Humaniora 
Universitas Dhyana Pura 

2012 
(huruf Arial ukuran 12 bold spasi 1)  
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BAGAN ALIR PENGURUSAN DAN UJIAN SKRIPSI 

Pengajuan Usulan 
Penelitian (UP) 

 

Seminar 

Harus sudah disetujui 
 

Mulai 
Pada Dosen MK. Seminar 

 

Surat Tugas Bimbingan 
Skripsi 

Pengajuan UP untuk 
menjadi Skripsi 

1. Surat Persetujuan UP 
(lampiran 2) 

2. Pengajuan ke Ketua 
Program Studi 

 

Ketua Program Studi 
Kartu Bimbingan Skripsi (lampiran 12) 
Surat Tugas Membimbing Skripsi (Ketua Program 
Studi) 
 

 

Bimbingan Skripsi 

1. Pembimbing I 
dan Pembimbing 

Pengajuan untuk 
Ujian Skripsi 

Ujian Skripsi dan MK 
Komprehensif 

1. Surat Keterangan Layak Uji (lampiran 13) 
2. Formulir Permohonan Ujian Skripsi dan 

Komprehensip (lampiran 14) 

 

Tidak Lulus 
Lulus Dengan 

Perbaikan 

 

Lulus 

Bimbingan Skripsi 
Surat Keterangan Layak 
Uji Kembali  
 

Surat Keterangan Skripsi 
Telah Diperbaiki  
 

 

Cetak/Jilid/CD 

WISUDA SELESAI 

 

Yudisium/Kelulusan 


