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KATA PENGANTAR 

 

Proses pendidikan pada jenjang Strata 2 (S2) di Program Studi Magister 

Manajemen Fakultas Hukum, Ekonomi dan Pendidikan Universitas Narotama akan 

diakhiri dengan diwajibkannya bagi mahasiswa untuk menyusun Tesis.  Tesis 

merupakan karya ilmiah yang disusun menurut   kaidah keilmuan dan ditulis 

berdasarkan kaidah Bahasa Indonesia di bawah pengawasan atau pengarahan dosen 

pembimbing, untuk memenuhi kriteria-kriteria kualitas yang telah ditetapkan sesuai 

keilmuannya masing-masing. Tujuan dari penulisan Tesis adalah sebagai sarana 

bagi mahasiswa dalam menulis karya ilmiah dimana untuk menilai keberhasilan 

penulisan Tesis, mahasiswa harus mempertahankannya di depan tim penguji. 

Kualitas Tesis tidak hanya ditentukan oleh substansi atau materi tulisan saja, akan 

tetapi juga ditentukan oleh tata cara penulisannya. Dalam upaya untuk menjamin 

tercapainya kualitas tersebut maka diperlukan pedoman penulisan Tesis bagi 

mahasiswa. Disamping itu manfaat dari pedoman penulisan Tesis ini adalah untuk 

membantu memperlancar proses penulisan dan pembimbingan Tesis.  

Pedoman ini disusun oleh Tim Penyusun Pedoman Penulisan Tesis Program 

Studi Magister Manajemen, dan diterbitkan dengan tujuan memberikan tuntunan 

kepada penulis Tesis. Kami berharap semua pihak yang terkait dengan proses 

penyusunan dan pembimbingan Tesis memanfatkan buku pedoman ini dengan baik. 

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini, Program Studi 

Maguster  Manajemen menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-

besarnya.. 

Surabaya, Agustus 2021 

 

Tim Penyusun 

  



 4 

BAB I 

PENGERTIAN 

 

Pengertian  dan Istilah : 

Tesis  adalah  karya  tulis  akademik  hasil  studi  dan/atau  yang  dilakukan  secara  

mandiri yang  ditulis  dan  disusun  secara  sistematis  berdasarkan  metode  ilmiah,  

baik  melalui penelitian induktif maupun deduktif yang dilakukan oleh mahasiswa 

di bawah pengawasan  dosen  pembimbing,   serta   merupakan   salah   satu   syarat   

akademik yang harus  dipenuhi  untuk  mendapatkan  gelar  Magister  Manajemen 

(MM) 

Dosen Pembimbing adalah dosen yang membimbing penyusunan tesis 

mahasiswa yang ditentukan oleh Ketua Progranm Studi Magister Manajemen 

Universitas Narotama Surabaya. Bimbingan  tesis  adalah  proses  penyusunan  

tesis  melalui  konsultasi  yang  dilakukan secara intensif antara mahasiswa dengan 

dosen pembimbing. 

Dosen   Penguji   adalah   dosen   yang bertugas  menguji   tesis   mahasiswa   yang   

ditunjuk   oleh Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Narotama 

Surabaya.  

Ujian  Proposal  adalah  kegiatan  evaluasi  dan  penilaian  atas  proposal  yang  

telah  disusun  Oleh mahasiswa serta dipertahankan dalamujian Proposal Tesis.  

Ujian  tesis  adalah  kegiatan  evaluasi  dan  penilaian  atas  tesis  yang  telah  

disusun  oleh mahasiswa sebagai pertanggungjawaban akademik 

berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan. 
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BAB II 

PERSYARATAN DAN PROSEDUR TESIS 

 

A. PERSYARATAN PENGAJUAN PROPOSAL TESIS 

1. Mahasiswa   yang   diijinkan   mengajukan   Proposal   Tesis   adalah   

mahasiswa   yang telah  menempuh  matakuliah Metodologi Penelitian  

2. Mahasiswa  yang  bersangkutan adalah mahasiswa aktif dan KRS Tesis  

Tesis  pada semester tersebut. 

3. Mahasiswa mengajukan proposal tesis dengan  mengisi form  

Penjauan  Tesis  kepada Ketua Program Studi  Magister Manajemen. 

Mahasiswa dapat mengajukan dua pilihan pembimbing yang diinginkan  

4. Apabila  diperlukan,  Ketua Program Studi Magister Manajemen  dapat  

menetapkan     Pembimbing  tesis diluar yang diajukan mahasiswa. 

5. Mahasiswa yang telah memiliki dosen pembimbing  diperkenankan untuk 

melakukan konsultasi  tesis  kepada  Dosen  Pembimbing  dengan  

melampirkan  Surat Tugas Dosen Pembimbing.   

B. BIMBINGAN TESIS 

1. Mahasiswa  mengkonsultasikan  proposal  tesis  kepada  Pembimbing   

sampai disetujui untuk dilaksanakan penelitian. 

2. Mahasiswa  mengkonsultasikan  laporan  hasil  penelitiannya   kepada  

Pembimbing   sampai siap untuk diseminarkan dan diujikan. 

3. Mahasiswa  wajib  melakukan  perbaikan  hasil  ujian  proposal yang  

disarankan  oleh  Tim Penguji. 
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4. Ketua Program Studi Magister Manajemen  dapat   melakukan   

penggantian   pembimbing  Tesis berdasarkan pada pertimbangan - 

pertimbangan tertentu.  

5. Dalam proses bimbingan tesis mahasiswa diwajibkan 

menggunakan Kartu Bimbingan Tesis. 

6. Tesis  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia  atau  dalam  bahasa  Inggris  dengan  

baik  dan benar.  

7. Proses   bimbingan   tesis   dapat   dilakukan   menggunakan   berbagai   

media   belajar  meliputi tatap muka,  bimbingan  online, email dan media 

lain yang membantu  menyelesaikan dalam penyusunan Tesis.   

C. WAKTU PENYUSUNAN TESIS 

1. Waktu untuk menyelesaikan penyusunan tesis adalah 1 (satu)  Semester. 

2. Perpanjangan  waktu  penyelesaian  tesis  adalah dengan persetujuan  Ketua 

Program   Studi Magister Manajemen. 

D. UJIAN  TESIS 

Pelaksanaan  ujian Tesis adalah menmenuhi sebagai berikut: 

a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan melakukan Heregistrasi pada 

semester dan tahun akademik yang sedang berlangsung 

b. Telah lulus semua mata kuliah dengan nilai minimal B 

c. Telah lunas pembayaran biaya studi  

d. Tesis diuji dengan  dua tahapan  yaitu  Ujian proposal dan  Ujian Akhir 

e. Penguji Tesis terdiri atas dosen Pembimbing  ditambah dua dosen penguji 

lainnya 
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f. Ujian tesis dilaksanakan secara tertutup yang dihadiri oleh mahasiswa yang 

diuji, pembimbing, dan penguji. 

g. Pelaksanaan Ujian Tesis meliputi : 

1)  Pembukaan oleh Ketua Tim Penguji 

2)  Paparan Proposal Tesis 

3)  Ujian Proposal Tesis 

4)  Diskusi Tim Penguji 

5)  Penyampaian hasil ujian Proposal tesis oleh Ketua Tim Penguji. 

h. Luaran Tesis meliputi : 

1) Buku Laporan Tesis 

2) Artikel Ilmiah, dipublikasikan dalam jurnal nasional bereputasi Sinta 

atau Internasional Jurnal terindeks Internasional (DOAJ dan yang 

setara), atau Prosiding Internasional bereputasi (Scopus dan yang 

setara)  

E.  PEMBIMBING TESIS 

1. Pembimbing    adalah  pembimbing  materi  tesis  yang  berasal  dari  dosen  

Program Studi Magister Manajemen Universitas Narotama Surabaya. 

2. Pembimbing  berpendidikan  Doktor  (S3)  dengan  jabatan  fungsional  

minimal  Asisten Ahli. 

A. PENGUJI TESIS 

1. Penguji proposal tesis adalah 3 (tiga) orang yang  terdiri  atas  Ketua  dan 
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2 (dua) orang anggota,  yang  ditetapkan  oleh  Ketua Program Studi 

Magister Manajemen,   Pembimbing   menjadi  sekretaris  Tim   Penguji   

Tesis 

2. Penguji  berpendidikan  Doktor  (S3)   dan dimungkinkan penguji yang 

berasal dari praktisi  dengan level jabatan minimal Manajer pada 

perusahaan   nasional dan multinasional.   

B. NILAI TESIS 

Nilai Tesis diberikan dengan panduan sebagai berikut 

No Nilai Angka Nilai Huruf Bobot 

1 81,0 – 100 A 4,0 

2 73,0 – 80,9 AB 3,7 

3 67,0 – 73,9 B 3,3 

4 60,0 – 69,0 BC 2,7 

5 56,0 – 59,9 C 1,0 

6 49,0 – 55,9 D 1,0 

7 00,0 – 49,9 E 0,0 
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BAB III 

FORMAT PENULISAN TESIS 

 

KETENTUAN UMUM 

1. Tesis ditulis menggunakan ukuran kertas A4, Font  ukuran 12, Time New 

Roman, kecuali Judul Bab dan sub bab ukuran 14.  

2. Margin atas, kiri 4 cm, margin bawah, kanan 3 cm 

3. Reference dan Pustaka menggunakan APA style, dan penulisan reference 

dan sitasi  harus menggunakan Mendeley 

 

STRUKTUR TESIS 

BAGIAN AWAL  

1. Halaman Sampul Luar 

2. Halaman Sampul Dalam 

3. Surat Pernyataan  

4. Persetujuan  Tesis 

5. Halaman Persetujuan Pernyataan Publikasi Untuk Kepentingan Akademis 

6. Kata Pengantar 

7. Abstrak 

8. Daftar Isi 

9. Daftar Tabel 
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10. Daftar Gambar 

BAGIAN UTAMA  

1. Bab 1. Pendahuluan 

2. Bab 2. Kajian Pustaka 

3. Bab 3. Kerangka Konseptual dan Hipotesis 

4. Bab 4 Metodologi Penelitian  

5. Bab 5 Hasil Dan Pembahasan 

6. Bab 6 Kesimpulan Dan Saran 

BAGIAN AKHIR  

1. Daftar Pustaka 

2. Lampiran 1. Biodata 

3. Lampiran Data Pendukung 
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BAGIAN PENDAHULUAN  

Format 1. Halaman Sampul Luar dan dalam 

TESIS (Time New Roman 14 Bold, Capital) 

JUDUL (Time New Roman 14 Bold, Capital) 

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister 

Universitas Narotama 

Surabaya (Time New Roman 14) italic) 

 

 

  

Oleh : 

NAMA MAHASISWA (Time New Roman 11, Capital, Centre) 

NIM : 121... (Time New Roman 11, Centre) 

 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN 

FAKULTAS HUKUM, EKONOMI DAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NAROTAMA 

SURABAYA 

2021 

 



 12 

Format 2.  Surat Pernyataan 

SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 Nama    : .............................. 

 NIM   : .............................. 

 Fakultas  : .............................. 

 Jurusan  : .............................. 

 

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis  yang saya susun dengan judul: 

 

Judul  (Time New Roman 10, Capital, Centre) 

 

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari 

karya  orang lain.  

Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima 

sanksi akademis yang berlaku. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat 

digunakan apabila diperlukan. 

 

 

 

Surabaya, ............ 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

Nama Mahasiswa 
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Format 3.  Persetujuan Tesis 

 

PERSETUJUAN SKRIPSI 

JUDUL  

 

Diajukan Oleh: 

Nama 

Nim 

 

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH: 

 

Dosen Pembimbing,     Ketua Program Studi Manajemen, 

 

 

(.........................................)   (.........................................) 
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Format 4. Halaman Persetujuan Pernyataan Publikasi Tugas Akhir Untuk  

Kepentingan Akademis 

HALAMAN PERSETUJUAN PERNYATAAN PUBLIKASI 

TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 

Sebagai civitas akademik Universitas Narotama Surabaya, saya yang bertanda 

tangan di bawah ini: 

Nama  : ...................................... 

NIM  : ...................................... 

Fakultas  : ...................................... 

Program Studi  : ...................................... 

Jenis Karya  : ...................................... 

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 

Universitas Narotama hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalti 

Free Right) Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas 

royalty Noneksklusif ini Universitas Narotama berhak menyimpan, mengalih 

media formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, 

dan mempublikasikan   saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai 

penulis pencipta dan sebagai pemiliki Hak Cipta 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. 

Surabaya,  

 

(Nama Mahasiswa)  
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Format 5. Kata Pengantar 

KATA PENGANTAR 

 

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat 

dan karunia yang telah Allah berikan, saya dapat menyelesaikan penyusunan Tesis  

yang berjudul ............................  

Tesis  ini diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat kelulusan 

dalam meraih drajat Strata dua (S-2) program studi Magster Manajemen Fakultas 

Hukum,  Ekonomi dan Pendidikan  Universitas Narotama. 

Dalam penyusunan Tesis ini, saya menyadari bahwa keberhasilan dan 

terlaksananya penelitian ini bukan merupakan keberhasilan individu. Oleh karena 

itu, saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah 

memberikan bantuan, dorongan, maupun doa sehingga skripsi ini bisa 

terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih saya tujukan kepada : 

1. Kedua orang tua saya ................ yang selalu memberikan doa, restu, 

dukungan, dan kasih sayang yang sangat berarti bagi saya. 

2. Bapak ................... selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya. 

3. Bapak................ selaku Dekan Fakultas Hukum,  Ekonomi dan Pendidikan 

Universitas Narotama Surabaya. 

4. Bapak ................... Kepala Program Studi Magister Manajemen 

Universitas Narotama Surabaya. 

5. Bapak/Ibu ................... selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan 
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waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan petunjuk dan 

nasehat yang sangat berarti bagi saya. 

6. Bapak/Ibu dosen, staff, dan karyawan di lingkungan Universitas Narotama 

Surabaya yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan Tesis. 

7. Keluarga ........... tercinta yang tiada hentinya memberikan do’a, motivasi 

dan semangat kepada saya untuk menyelesaikan Tesis saya ini. 

8. Teman-teman saya: ............... yang telah memberi semangat  dan dorongan 

dalam proses penyelesaian Tesis. 

9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah 

memberikan bantuan kepada saya dalam menyusun Tesis. 

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya 

untuk membalas kebaikan dari semua pihak yang telah membantu saya selama ini. 

Semoga skripsi ini bermanfaat kepada semua pihak. 

 

Surabaya, ................ 

 

(Nama Mahasiswa)   
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Format 6. Abstrak 

 

Abstrak ditulis dalam bahasa indonesia dan bahasia Inggris yang  meliputi Tujuan 

Penelitian, Metode Penelitian, Hasil Penelitian, Temuan Penelitian, dan kata kunci 

 

Contoh :  

 

Keyword:  
Gender, Informal sector, locus of control, Personal traits, Slums 

. 
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A. BAGIAN UTAMA  

Bagian utama skripsi terdiri dari Bab 1,2,3,4,5,6 yang mana setiap Bab 

mengandung isi dan dijelaskan sebagai berikut:  

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

Uraikan latar belakang atau justifikasi ilmiah disusunnya TESIS  dan permasalahan 

yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi (keutamaan) penelitian. Pada bab ini 

juga dijelaskan temuan apa yang ditargetkan serta kontribusinya terhadap ilmu 

pengetahuan sesuai dengan bidang ilmunya.  

Bab 1, mencakup sub bab sebagai berikut: 

1.1.Latar Belakang  

1.2.Rumusan Masalah 

1.3.Tujuan 

1.4.Manfaat 

1.5.Batasan Masalah  
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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab 2, Tinjauan pustaka memuat sub bab sebagai berikut:  

2.1. Tinjauan Teoritis 

Kerangka Teori dalam tinjauan pustaka bukan kumpulan teori, namun 

merupakan rangkaian hasil yang sudah dikenali dan mempunyai sebuah atau 

beberapa alur pikir tentang terjadinya suatu peristiwa ilmiah dari suatu topik ilmiah 

yang akan dikaji atau diteliti (State of the Art). Kerangka teori mendukung  

permasalahan dan tujuan penelitian skripsi yang akan dilakukan. (kerangka  teori 

minimal terdiri dari 5 buku 10 tahun terakhir) 

Tinjauan teoritis meliputi Definisi, cara pengukuran, anteseden (pendahulu) dan 

konsekuensi (akibat) variabel penelitian  

2.2.  Tinjauan Empiris 

Menguraikan hasil temuan peneliti lain yang diperoleh dari pustaka acuan serta 

menjadi landasan disusunnya Skripsi (Penelitian terdahulu Minimal terdiri dari 10  

jurnal  nasional dan 20 jurnal Internasional, 5 tahun terakhir)  
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

 

 

2.3.  Kerangka Konseptual 

 

Kerangka konseptual merupakan sebuah alur pemikiran terhadap suatu hubungan 

antar konsep satu dengan konsep yang lainnya untuk dapat memberikan gambaran 

dan mengarahkan asumsi terkait dengan variable-variable yang akan diteliti. 

Melakukan sebuah penelitian diperlukan langkah-langkah yang baik dan sistematis 

guna menyusun data yang diperlukan untuk penelitian tersebut. Langkah-langkah 

yang tepat pada penelitian akan menghasilkan penelitian yang baik, terararh dan 

dapat di terapkan untuk penelitian selanjutnya. Oleh karena itu di perlukan sebuah 

kajian konseptual yang baik guna mendukung penelitian agar lebih terarah dan 

lebih baik lagi. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat di pertahankan 

kebenaranya. 
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Kerangka Teoritis CONTOH:  

LATAR BELAKANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.Hipotesis Penelitian  

 

 

 

 

 

 
1.   

Dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini dan dimasa yang akan datang dan 

dengan semakin banyaknya jumlah penduduk, maka tingkat kompleksitas yang ada di 

masyarakat akan semakin tinggi. Kebutuhan akan pelayanan psikologi akan menjadi 

sebuah tren untuk dapat membantu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Oleh 

karena itu peneliti ingin menganalisa pengaruh dari dimensi kualitas layanan terhadap 

kepuasan konsumen pada biro psikologi. 
 

1. Apakai tangibles memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen pada 

biro psikologi Cahyaning Perwita?  

2. Apakah emphaty memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen pada 

biro psikologi Cahyaning Perwita?  

3. Apakah assurance memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen 

pada biro psikologi Cahyaning Perwita?  

4. Apakah responsiveness memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

konsumen pada biro psikologi Cahyaning Perwita?  

5. Apakah reliability memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen 

pada biro psikologi Cahyaning Perwita? 
 

KAJIAN TEORITIS 

Kualitas Layanan: menurut Tjiptono (2005) 

mengatakan bahwa definisi kualitas jasa 

berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan 

dan keinginan pelanggan, serta ketepatan 

penyampaiannya untuk mengimbangi 

harapan pelanggan. Lovelock (2010) 

mengemukakan tentang dimensi kualitas 

layanan yaitu tangibles, emphaty, 

assurance, responsiveness, dan reliability. 

Kepuasan Konsumen: Tjiptono (2005) 

mengemukakan bahwa kepuasan pelanggan 

adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja (atau hasil) yang ia 

rasakan dibandingkan dengan harapannya. 

 

 

KAJIAN EMPIRIS 

1. Olsen et al (2013) “Turning 

customer satisfaction 

measurements into action”  

2. Kuo et al. (2009) yang berjudul 

“The relationships among 

service quality, perceived value, 

customer satisfaction, and post-

purchase intention in mobile 

value-added services”  

3. Janahi & Almubarak (2017) 

“The impact of customer service 

quality on customer satisfaction” 
 

HIPOTESIS 

ANALISA DATA 

PEMBAHASAN 

KESIMPULAN  



 22 

 

HIPOTESIS PENELITIAN  

Hipotesis tidak dapat terjadi begitu saja. Hipotesis dikembangkan dengan 

menggunakan teori yang relevan atau dengan logika dan hasil-hasil penelitian 

sebelumnya. Hipotesis dikembangkan dengan menggunakan teori karena 

memverifikasi teori tersebut di fenomena yang ada. Hipotesis perlu dikembangkan 

dengan penjelasan logis jika tidak ada teori yang dapat digunakan atau tujuan dari 

riset adalah untuk menemukan teori yang baru. 

Kriteria Hipotesis yang Baik 

Hipotesis yang baik memenuhi kriteria sebagai berikut ini. 

1. Dikembangkan dengan menggunakan teori yang sudah ada, penjelasan logis 

atau hasil-hasil penelitian sebelumnya. Arah hubungan variabel hipotesis 

dikembangkan melalui hasil-hasil penelitian sebelumnya. Jika hipotesis 

merupakan hal baru yang belum ada teorinya, penjelasan logis digunakan 

untuk membangun hipotesis ini. 

2. Hipotesis menunjukkan maksudnva dengan jelas. 

3. Hipotesis dapat diuji. 

4. Hipotesis dapat diuji jika tersedia alat analisis untuk mengujinya. 

5. Hipotesis ini lebih baik dari hipotesis kompetisinya 

6. Hipotesis lebih baik dari hipotesis kompetisinva jika dapat menjelaskan dan 

memprediksi lebih baik. 
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Contoh Pengembangan Hipotesis Penelitian:  

HIPOTESIS : Pengaruh Harga Saham Terhadap Aspek Sosial Perusahaan  

Menurut Murray et al (2006), teori yang jelas yang dapat menguraikan hubungan 

antara kinerja pasar perusahaan dengan keputusan pengungkapan sosial dan lingkungan 

perusahaan dinilai masih sangat minim.  

Penelitian yang dilakukan oleh Milne & Patten (2002) menemukan bahwa 

pelaporan lingkungan tertentu mempengaruhi persepsi investor dengan 

melegitimasi aktivitas operasi perusahaan. Penelitian yang dilakukan Blacconiere 

& Patten (1994) melaporkan bahwa perusahaan-perusahaan di industri kimia 

dengan pengungkapan lingkungan yang ekstensif sebelum bencana Bhopal pada 

tahun 1994 memperlihatkan reaksi pasar yang negatif yang lebih kecil 

dibandingkan dengan perusahaan- perusahaan yang kurang mengungkapkan isu 

lingkungannya. Namun penelitian Murray et al (2006) tentang pengungkapan sosial 

dan lingkungan dalam laporan tahunan 100 perusahaan teratas di Inggris tidak dapat 

mendukung hubungan antara imbal hasil pasar (market returns) dan pelaporan 

sosial dan lingkungan. 

Jones et al. (2007) mengungkapkan bahwa perusahaan dengan tingkat 

pengembalian yang tinggi dan konsisten akan menyediakan tingkat pengungkapan 

aspek sosial yang tinggi pula. Hal ini dikarenakan perusahaan memiliki 

kemampuan untuk mengalihkan sumber daya yang dimiliki kepada proyek-proyek 

yang berorientasi sosial. Sehingga, perusahaan yang menghasilkan tingkat 

pengembalian saham yang tinggi akan mengungkapkan aspek sosial perusahaan 

yang lebih luas. 
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Konsisten dengan pengukuran kinerja berbasis akuntansi, maka pengukuran 

kinerja berbasis pasar saham juga akan mencoba mendukung teori slack resources 

untuk memperlihatkan hubungannya dengan pengungkapan aspek sosial 

perusahaan. 

Dan dengan keterbatasan penelitian-penelitian terdahulu, peneliti mencoba 

menggunakan harga saham sebagai alat ukur kinerja berbasis pasar saham. Maka, 

dikembangkanlah hipotesis berikut ini: 

H1: Harga saham berpengaruh positif terhadap aspek sosial perusahaan. 
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BAB 4  

METODE PENELITIAN 

 

 

Bab ini mengungkapkan metode penelitian yang akan diterapkan disertai tahapan 

penelitian yang akan dilaksanakan, prosedur, teknik pengumpulan data, rumus -

rumus yang digunakan, keterangan dan notasi rumus,  Teknik analisis data, cara 

penafsiran dan cara penyimpulan hasil penelitian. 

 

Bab 4, mengandung sub bab sebagai berikut:  

4.1. Pendekatan Penelitian 

4.2. Obyek Penelitian 

4.3. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

- Jenis Data 

- Sumber Data 

- Teknik Pengumpulan Data 

4.4. Definisi Operasional 

5.5. Teknik Analisis Data 
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BAB 5 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian 

4.2 Deskripsi Data hasil Penelitian 

4.3.Hasil Penelitian (Perhitungan dan Pengolahan Data) 

4.4. Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian 
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BAB 6 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

 Uraikanlah Kesimpulan Hasil Penelitian , dengan menjawab rumusan 

masalah dan tujuan  yang diajukan dalam penelitian . 

5.2 Saran  

 Uraikanlah saran yang anda berikan dengan berdasarkan  hasil penelitian 

yang akan bermanfaat kepada bidang ilmu, kepada obyek penelitian dan saran bagi 

pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya dengan idang yang serupa.  

 

B. BAGIAN AKHIR  

Bagian akhir terdiri dari : 

1. Daftar Pustaka 

2. Lampiran 1. Biodata 

3. Lampiran 3. Berita Acara Bimbingan  

4. Lampiran 4. Plagiasi 

5. Lampiran 5,6,7........dst 
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Format 8. Penulisan Tabel 

Format penulisan tabel adalah  nama tabel (tengah halaman), garis border header 

dan bawah, posisi tabel tengah halaman, sebagaimana contoh tabel berikut ini  

 

Tabel 1.   

Judul Tabel  

 

Heading level Example Font size and 

style 

Title 

(centered) 

 16 point, bold 

1st-level 

heading 

1 1st level 12 point, bold 

2nd-level 

heading 

1.1 2nd level 10 point, bold 

3rd-level 

heading 

Headings.  Text 

follows … 

10 point, bold 

4th-level 

heading 

Remark.  Text 

follows … 

10 point, italic 
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Format 9. Peulisan Gambar 

 

Format penulisan gambar dan judul gambar sesuai dengan contoh gambar berikut 

ini: 

 

 

Gambar 1. Judul Gambar 
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Format 7. Daftar Pustaka  

DAFTAR PUSTAKA  

Penulisan referensi dan daftara pustaka  harus menggunakan reference tool 

MENDELEY dengan style “American Psichological Assosiation 6 edition”) 

 

Budita, S. (2014). Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja Usaha Kecil 

Menengah Pada Industri Kerajinan Rotan (Kasus pada UKM Mitra Furniture 

Rumbai Pekanbaru) Oleh:, 1–15. 

Cornelia Rambi, M., Tommy, P., & N. Untu, V. (2017). Analisis Sumber dan 

Penggunaan Modal Kerja Bank Pembangunan Daerah di Sulawesi, 5(2), 

1769–1780. 

Lisnawati Bahutala, J. S. (2014). Sumber dan Penggunaan Modal Kerja Pada PT 

Kentucky Fried Chicken (KFC) Periode 2009-2012. Ekonomi, Bisnis Dan 

Manajemen, 2(4), 309–319. 

Maswatu, A. G., Pelleng, F., & Tampi, D. (2003). Analisis Sumber Dan 

Penggunaan Modal Kerja Pada Pt. Bank Tabungan Negara, (Persero) Tbk. 

Cab. Manado, 1–12. 

Setyo, T., & Maqsudi, A. (2016). Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Untuk Mengukur Kinerja Keuangan pada PT. Timah (Persero) Tbk 

(Pengamatan di BEI Periode Tahun 2009-2012), 1(April), 109–118. 

Shinoda, E. (2013). Pengembangan Jamu Sebagai Warisan Budaya, 1–8. 

Silalahi, C. P., Tommy, P., & Murni, S. (2014). Efisiensi Penggunaan Modal Kerja 

Pada Perusahaan Kosmetik Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia 

Periode 2008-2012. Jurnal EMBA, 2(2), 902–912. 

Sopini, P., & Trifani, C. Y. (2017). Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Pada Mini Market Pelangi Jambi, 1(1), 197–212. 

Sudana, I. M. (2011). Kebijakan Investasi dan Pembelanjaan Modal Kerja. In 

Manajemen Keuangan Perusahaan (pp. 196–199). Jakarta: Erlangga. 

Wahyuni, D. (2016). Analisis Efisiensi Penggunaan Modal Kerja Pada UD. Arifa 

Souvenir Jombang, 10(2). Retrieved from 

https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/001/article/download/57/46 

Zaldi, L. (2014). Analisis Efisiensi Penggunaan Modal Kerja Pada Koperasi 

Pegawai Negeri (KPN) “Bhakti Nusa” SMK Negeri 5 Samarinda, 2(1), 66–

80. 

 

 


