
PEDOMAN PENULISAN  
PROPOSAL DAN TESIS 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FAKULTAS EKONOMI 
UNIVERSITAS SANATA DHARMA 

2016 



ii 
 

 

PENGANTAR 
 

Tesis adalah karya ilmiah mahasiswa yang ditulis berdasarkan hasil penelitian yang 
sebelumnya telah dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri. Penelitian mandiri yang 
dilaksanakan oleh mahasiswa mengikuti tahapan sebagai berikut: penulisan proposal penelitian, 
pelaksanaan penelitian, dan penulisan tesis berdasarkan data hasil penelitian dan analisisnya.  

Proposal penelitian pada dasarnya adalah suatu rencana yang dituangkan dalam bentuk 
rancangan kerja secara terperinci dan sistematis yang akan dilaksanakan atau dikerjakan setelah 
memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satu hal penting yang dijelaskan dalam sebuah proposal 
adalah metode penelitian. Program Studi Magister Manajemen Universitas Sanata Dharma 
mendorong mahasiswa untuk secara serius memperhatikan masalah metode penelitian. 
Mahasiswa bisa memilih metode penelitian kuantitatif atau kualitatif, sesuai dengan tema 
penelitiannya masing-masing. Untuk bisa memilih metode penelitian yang paling tepat, 
mahasiswa diharapkan memahami dengan baik perbedaan antara metode penelitian kuantitatif, 
kualitatif dan metode campuran. 

Program Studi Magister Manajemen Universitas Sanata Dharma menawarkan dua jenis 
tesis untuk ditulis oleh mahasiswa, yaitu tesis umum dan tesis rencana bisnis. Tesis umum adalah 
karya ilmiah mahasiswa di bidang manajemen berdasarkan kaidah keilmuan yang dapat diakses 
oleh masyarakat akademik. Sedangkan tesis rencana bisnis adalah karya ilmiah mahasiswa di 
bidang keahlian manajemen berdasarkan kaidah keilmuan yang berlaku dan secara khusus 
dimaksudkan sebagai rencana strategis pengembangan entitas bisnis yang sedang diteliti oleh 
mahasiswa. 

Sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi di bidang manajemen yang berorientasi global, 
selain penulisan tesis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, Program Studi Magister 
Manajemen Universitas Sanata Dharma juga mendorong mahasiswa untuk menulis tesis dalam 
bahasa Inggris, sehingga karyanya dapat diakses oleh kalayak yang lebih luas. Berkaitan dengan 
hal tersebut, Program Studi Magister Manajemen Universitas Sanata Dharma juga mendorong 
mahasiswa untuk mempublikasikan karya ilmiahnya melalui seminar/konferensi nasional dan 
atau internasional, atau dengan mempublikasikannya pada jurnal-jurnal ilmiah 
nasional/internasional yang bereputasi.  

 
Yogyakarta, 4 Januari  2016 
Ketua Program Studi Magister Manajemen 
 
 
 
Drs. T.Handono Eko Prabowo, MBA, Ph.D 
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Proposal tesis terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu: Bagian Awal, Bagian Utama, dan Bagian 

Akhir. 
 

1.1 BAGIAN AWAL 

Bagian awal pada proposal tesis ialah halaman judul, yang memuat: judul, maksud usulan 

penelitian, lambang USD, nama dan nomor mahasiswa, instansi yang bersangkutan, dan waktu 

pengajuan. 

a. Judul penelitian dibuat sesingkat-singkatnya dan jelas, menunjukkan dengan tepat masalah 

yang hendak diteliti, dan tidak membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam. 

b. Maksud usulan penelitian/proposal ialah untuk menyusun tesis S-2 dalam Program Studi 

Magister Manajemen. 

c. Lambang Universitas Sanata Dharma ditempatkan di tengah halaman dengan diameter 

sebesar 5,5 cm. 

d. Nama mahasiswa ditulis dengan lengkap, sesuai pada ijazah S1, dan tanpa derajat 

kesarjanaan. Cantumkan nomor mahasiswa di bawah nama mahasiswa. 

e. Instansi yang dituju ialah Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. 

f. Waktu pengajuan ditunjukkan dengan menuliskan tahun. 

Contoh: halaman judul proposal tesis (Lampiran 1). 

 

1.2  BAGIAN UTAMA 

Bagian utama dalam proposal tesis mencakup hal-hal berikut, yang secara sistematis dibagi dalam 

tiga (3) bab, yaitu Bab I. Pendahuluan, Bab II. Landasan Teori/Tinjauan Pustaka, dan Bab III. 

Metode Penelitian. Secara lebih rinci, masing-masing bab dalam proposal adalah sebagai berikut: 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

Secara umum bab ini menjelaskan tentang konteks penelitian, arti penting dan relevansi 

penelitian (significance), dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti dalam 

menjalankan penelitiannya. 

 
a. Latar Belakang 

 Pada latar belakang berisi tentang landasan konseptual dan kaitannya dengan landasan 

kontekstual yang melatar-belakangi penelitian yang akan dilakukan. 
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b. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah penjelasan tentang apa yang menjadi masalah dalam penelitian yang 

akan dipecahkan. Rumusan masalah memuat penjelasan yang lebih lengkap dan terperinci 

mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi masalah. Kualitas 

rumusan masalah akan dinilai berdasarkan tiga kriteria: relevan, dapat dipraktekkan dan 

menarik. Rumusan masalah yang relevan adalah rumusan tentang masalah yang dapat 

memberikan manfaat dilihat dari perspektif manajerial, akademik, atau keduanya. Rumusan 

masalah yang dapat dipraktekkan adalah rumusan tentang masalah yang dapat dilaksanakan 

dalam praktek nyata. Rumusan masalah yang menarik adalah rumusan tentang masalah yang 

sedang menjadi pusat perhatian atau yang menimbulkan rasa keingintahuan yang besar.  

 

Dalam menulis rumusan masalah, mahasiswa minimal harus dapat menjawab dengan jelas: 

“apa yang menjadi masalah?” dan “kenapa masalah tersebut menarik perhatian?” Rumusan 

masalah tidak dinyatakan dalam kalimat tanya, tetapi merupakan paparan tentang pokok 

masalah yang akan menjadi fokus penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut 

kemudian disusun pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian disusun secara singkat, padat 

dan jelas, dan dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya. Pertanyaan penelitian harus dapat diuji 

secara empiris, yaitu dapat dijawab melalui penelitian dan tersedia data yang cukup.  

 

c. Tujuan Penelitian 

 Pertanyaan penelitian memuat penjelasan tentang sasaran yang lebih spesifik dan akan 

menjadi tujuan penelitian. Isi dari rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi rumusan 

masalah dan ditulis dalam bentuk kalimat pernyataan 

 

d. Manfaat Penelitian 

 Rumusan manfaat penelitian memuat kontribusi penelitian bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan penerapan kebijakan dalam praktek nyata. Rumusan manfaat penelitian juga 

memuat alasan yang menunjukkan kenapa penelitian tersebut layak untuk dilaksanakan. 

 

e. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 

 Bagian ini memuat asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian, dan merupakan 

penegasan tentang masalah secara lebih spesifik dan akan dijawab dalam penelitian.  
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BAB II. LANDASAN TEORI/KAJIAN PUSTAKA 

 

Bab ini memaparkan tentang teori atau pustaka yang relevan dengan penelitian yang 

akan dilakukan. Penyebutan judul bab ini berkaitan dengan paradigma penelitian yang akan 

digunakan oleh peneliti. Penelitian yang mengikuti paradigma kuantitatif biasanya 

menuliskan “LANDASAN TEORI” sebagai judul dari bab ini, karena penelitian kuantitatif 

menggunakan pendekatan deduktif, dimana peneliti mendasarkan penelitiannya pada teori-

teori tertentu. Sementara itu, penelitian yang mengikuti tradisi kualitatif biasanya menuliskan 

“KAJIAN PUSTAKA” sebagai judul bab ini, karena penelitian kualitatif menggunakan 

pendekatan induktif, dimana peneliti mendasarkan penelitiannya pada realitas yang 

ditemukannya selama proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif, biasanya peneliti tidak 

bermaksud menguji teori/hasil penelitian empiris, tetapi menggunakan  teori/hasil penelitian 

empiris tersebut sebagai pembanding atau sebagai bahan untuk membantu menjelaskan 

temuan penelitiannya. Dalam beberapa kasus khusus, penelitian kualitatif bisa tidak memuat 

teori/hasil penelitian empiris. 

Dalam bab ini peneliti perlu menunjukkan relevansi teori/hasil penelitian empiris 

dengan tema penelitiannya. Peneliti juga perlu menunjukkan posisi penelitiannya dalam 

konstelasi teori/pustaka yang diacu. Bab ini dibagi menjadi sub-bab sub-bab yang memuat 

teori/hasil penelitian empiris sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.  

  

BAB III. METODA PENELITIAN 

 

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana mahasiswa akan melaksanakan penelitiannya 

guna menjawab pertanyaan penelitian yang sudah dirumuskan. Tujuan dari bab ini adalah 

untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai metoda yang digunakan untuk 

mengumpulkan dan menganalisis data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. 

Bab ini dibagi menjadi beberapa sub-bab, dimulai dari uraian singkat tentang tujuan 

penelitian, uraian singkat tentang paradigma, metode dan strategi penelitian yang akan 

digunakan. Selanjutnya, diuraikan tentang data dan jenis data yang akan dicari selama 

penelitian, serta bagaimana data tersebut akan dianalisis untuk menjawab pertanyaan 

penelitian dan bagaimana peneliti akan merumuskan kesimpulan dan rekomendasi 

berdasarkan hasil analisisnya. 
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1.3 BAGIAN AKHIR 

Bagian akhir proposal tesis terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran. 

a. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang diacu dalam usulan penelitian dan disusun ke 

bawah menurut abjad  (lihat penulisan Daftar Pustaka di hal 23). 

b. Lampiran (jika ada) 

Lampiran memuat penjelasan-penjelasan lebih rinci yang dianggap perlu didalam penulisan 

proposal tesis. Lampiran proposal tesis misalnya kuesioner, pedoman wawancara, dsb.  

 

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL TESIS 
 
BAGIAN AWAL PROPOSAL 

BAB I PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

2. Rumusan Masalah 

3. Tujuan Penelitian 

4. Manfaat Penelitian 

5. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 

6. Sistematika Penulisan 

 

BAB II LANDASAN TEORI/KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Pendahuluan Bab II 

2.2.  *******  dst 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1. Pendahuluan Bab III 

3.2. Paradigma Penelitian 

3.3. Metode dan Strategi Penelitian 

3.4. Data 

3.4.1. Data Penelitian 

3.4.2. Metode Pengumpulan Data 

3.4.3. Metode Analisis Data 

BAGIAN AKHIR PROPOSAL   
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Tesis merupakan karya tulis ilmiah hasil penelitian mandiri untuk memenuhi sebagian persyaratan 

memperoleh derajat kesarjanaan S-2 pada Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Bagian ini menjelaskan secara rinci sistematika penulisan 

untuk masing-masing bagian tesis. Sama halnya dengan proposal tesis, tesis ditulis dalam tiga 

bagian pokok: Bagian Awal, Bagian Utama, dan Bagian Akhir. Pada tesis, masing-masing 

bagian dikembangkan dengan panduan sebagai berikut: 
 

BAGIAN AWAL terdiri dari: 

1. Sampul Tesis (Lampiran 2) 
2. Halaman Judul (Lampiran 3) 
3. Lembar Persetujuan Tim Penguji Tesis (Lampiran 7) 
4. Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing (Lampiran 6) 
5. Pernyataan Originalitas (Lampiran 3) 
6. Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Ilmiah 
7. Kata pengantar 
8. Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran 
9. Arti Simbol dan Singkatan (bila ada) 
10. Abstrak/Abstract (Lampiran 5) 

 
BAGIAN UTAMA terdiri dari: 
 
BAB I. PENDAHULUAN 

1. Latar belakang 
2. Rumusan masalah 
3. Tujuan penelitian 
4. Manfaat penelitian 
5. Batasan penelitian 
6. Sistematika penulisan 

 
BAB II. LANDASAN TEORI/ KAJIAN PUSTAKA 

1. LANDASAN TEORI/ KAJIAN PUSTAKA  
2. Penelitian Terdahulu 
3. Hipotesis (jika diperlukan) 
4. Kerangka Penelitian 

 
BAB III. METODA PENELITIAN 

1.  Desain penelitian 
2.  Populasi dan sampel Definisi istilah/operasional  



6 
 

3.  Instrumen penelitian 
4.  Metode pengumpulan data 
5.  Metode analisis data 

  
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Deskripsi data 
2. Pengujian hipotesis (jika diperlukan) 
3. Pembahasan 

 
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan 
2. Keterbatasan 
3. Implikasi 
4. Saran 

 
BAGIAN AKHIR terdiri dari: 

1. Daftar pustaka 
2. Lampiran 

 

2.1 BAGIAN AWAL 

Dalam penulisan tesis, bagian awal tesis mencakup sampul tesis, halaman judul, halaman 

pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar 

lampiran, arti simbol dan singkatan, dan abstrak. 

 

a. Sampul Tesis terdiri dari beberapa hal yang dituliskan berurutan kebawah sebagai berikut:  

(Lampiran 2) 

1. Pada halaman sampul, pada urutan paling atas ditulis judul tesis secara lengkap dengan 

huruf Times New Roman, ukuran 16, tebal. 

2. Di bawahnya dituliskan kata tesis dengan huruf Times New Roman, ukuran 14, tebal. 

3. Di bawahnya dituliskan Program Studi Magister Manajemen dengan huruf Times New 

Roman, ukuran 14, tebal. 

4. Lambang Universitas Sanata Dharma dengan diameter 5.5 cm. 

5. Nama lengkap (tanpa gelar) dan nomor induk mahasiswa (NIM) 

6. Fakultas dan nama Universitas secara lengkap, dan tahun lulus dengan huruf Times New 

Roman, ukuran 14, tebal. 

 

b. Halaman Judul Tesis terdiri dari beberapa hal yang dituliskan berurutan kebawah sebagai 

berikut: (Lampiran 3) 
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1. Judul tesis dibuat sesingkat-singkatnya seperti yang sudah diuraikan pada bagian usulan 

penelitian dengan huruf Times New Roman, ukuran 16. 

2. Di bawahnya dituliskan kata tesis dengan huruf Times New Roman, ukuran 14, tebal. 

3. Maksud tesis ialah untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh derajat Sarjana S-2 pada 

Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi USD dengan huruf Times New 

Roman, ukuran 14. 

4. Di bawahnya dituliskan Program Studi Magister Manajemen dengan huruf Times New 

Roman, ukuran 14, tebal. 

5. Lambang Universitas Sanata Dharma dengan diameter 5,5 cm. 

6. Nama mahasiswa ditulis dengan lengkap, sesuai pada ijazah S1, dan tanpa derajat 

kesarjanaan. Cantumkan nomor induk mahasiswa di bawah nama. 

7. Fakultas, Program Studi dan nama Universitas secara lengkap, dan tahun lulus dengan huruf 

Times New Roman, ukuran 14, tebal. 

 

Semua huruf pada halaman judul ditulis dengan huruf kapital. Komposisi huruf dan tata letak 

masing-masing diatur secara simetris, rapi dan serasi.   

 

c. Halaman Pengesahan 

Halaman ini memuat tanda tangan Dosen Pembimbing dan para Penguji, beserta tanggal ujian 

disediakan oleh Program Studi Magister Manajemen pada saat ujian tesis  (Lampiran 7). 

 

d. Halaman Pernyataan Originalitas 

Halaman ini berisi pernyataan bahwa isi tesis tidak merupakan jiplakan juga bukan dari karya 

orang lain (Lampiran 4). 

 

e. Kata pengantar terdiri dari: 

1. Ungkapan rasa syukur atas selesainya penyusunan tesis 

2. Tujuan penulisan tesis 

3. Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian tesis 

4. Harapan-harapan penulis atas hasil tesis 
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f. Daftar Isi 

Daftar isi dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang isi tesis dan sekaligus sebagai 

petunjuk bagi pembaca yang ingin langsung membaca tulisan dalam bab atau sub-bab tertentu. 

Daftar isi memuat secara urut judul bab, judul sub-bab, dan judul anak sub-bab disertai dengan 

nomor halamannya. 

 

g. Daftar Tabel 

Daftar tabel memuat judul tabel, nomor tabel, dan nomor halamannya dalam tesis. 

 

h. Daftar Gambar 

Daftar gambar memuat judul gambar, nomor gambar dan nomor halamannya dalam tesis.  

 

i. Daftar Lampiran 

Daftar lampiran memuat judul lampiran, nomor lampiran dan halaman di mana lampiran 

tersebut berada. 

 

j. Arti Singkatan 

Apabila dalam tesis digunakan banyak singkatan, maka perlu dibuat daftar khusus tentang hal 

tersebut. Singkatan-singkatan yang tertulis pada tesis harus ditulis sesuai dengan konvensi 

internasional dan dalam penulisannya diurutkan sesuai abjad. 

 

k. Abstrak dan Kata Kunci 

Abstrak/intisari tesis ditulis dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris. Bagian ini merupakan 

uraian singkat tesis dalam 100-300 kata dengan urutan sebagai berikut: tujuan penelitian, 

metode, dan hasil penelitian. Kata abstrak ditulis paling atas sebagai judul di tengah halaman 

dengan huruf kapital. Teks di dalam abstrak ditulis dengan spasi tunggal dan huruf miring. 

Abstrak disertai kata kunci yang ditulis di bagian akhir, maksimal 5 kata kunci. 

 

2.2. BAGIAN UTAMA 

Bagian utama atau tubuh tesis terdiri dari beberapa bab, yaitu: Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, 

Metoda Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan Simpulan, Keterbatasan, dan Implikasi. 

Masing-masing bab dapat terdiri dari beberapa sub-bab. 
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BAB I. PENDAHULUAN 

Bagian pendahuluan adalah bab pertama yang dituliskan dalam tesis, yang dapat mengantar 

pembaca untuk mengetahui siapa dan apa yang diteliti, mengapa dan untuk apa diteliti, 

kapan diteliti, dimana diteliti, dan bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Oleh karena itu 

bab pertama tesis memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Latar belakang masalah; 2.  

Rumusan masalah; 3. Pertanyaan penelitian; 4. Tujuan penelitian; 5.  Manfaat 

penelitian; 6. Ruang lingkup atau batasan penelitian; dan 7. Sistematika penelitian. 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Dalam latar belakang masalah dipaparkan bahasan tentang hal yang menyebabkan 

munculnya masalah. Penjelasan yang menguraikan kesenjangan antara harapan dan 

kenyataan, baik kesenjangan teoritik (konseptual), maupun kesenjangan praktis yang 

melatarbelakangi masalah yang diteliti (kontekstual). Bagian ini menjelaskan secara ringkas 

beberapa teori, hasil-hasil penelitian, kesimpulan seminar, diskusi ilmiah, pengalaman dan 

pengamatan pribadi yang terkait dengan pokok masalah yang akan diteliti. 

Latar belakanng masalah juga dapat diambil dari kekurangan/keterbatsan dan saran 

penelitian sebelumnya yang mempunyai tema yang sama dengan tema yang akan diambil 

dalam penelitian. Bagian ini juga perlu menegaskan alasan-alasan tentang mengapa masalah 

yang akan diteliti meupakan masalah yang penting, menarik dan perlu diteliti. 

 

2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah penjelasan tentang apa yang menjadi masalah dalam penelitian 

yang akan dipecahkan. Rumusan masalah memuat penjelasan yang lebih lengkap dan 

terperinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi 

masalah. Kualitas rumusan masalah akan dinilai berdasarkan tiga kriteria: relevan, dapat 

dipraktekkan dan menarik. Rumusan masalah yang relevan adalah rumusan tentang masalah 

yang dapat memberikan manfaat dilihat dari perspektif manajerial, akademik, atau 

keduanya. Rumusan masalah yang dapat dipraktekkan adalah rumusan tentang masalah yang 

dapat dilaksanakan dalam praktek nyata. Rumusan masalah yang menarik adalah rumusan 

tentang masalah yang sedang menjadi pusat perhatian atau yang menimbulkan rasa 

keingintahuan yang besar. Rumusan masalah tidak dinyatakan dalam kalimat tanya, tetapi 

merupakan pernyataan masalah (statement of the problem). 
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Berdasarkan rumusan masalah tersebut kemudian disusun pertanyaan penelitian. Pertanyaan 

penelitian disusun secara singkat, padat dan jelas, dan dinyatakan dalam bentuk kalimat 

tanya. Pertanyaan penelitian harus dapat diuji secara empiris, yaitu dapat dijawab melalui 

penelitian dan tersedia data yang cukup.  

 

3. Tujuan Penelitian 

Pertanyaan penelitian memuat penjelasan tentang sasaran yang lebih spesifik dan akan 

menjadi tujuan penelitian. Isi dari rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi rumusan 

masalah dan ditulis dalam bentuk kalimat pernyataan 

 

4. Manfaat Penelitian 

Rumusan manfaat penelitian memuat kontribusi penelitian bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan penerapan kebijakan dalam praktek nyata. Rumusan manfaat penelitian 

juga memuat alasan yang menunjukkan kenapa penelitian tersebut layak untuk dilaksanakan. 

 

5. Batasan Penelitian 

Bagian ini memuat asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian, dan merupakan 

penegasan tentang masalah secara lebih spesifik dan akan dijawab dalam penelitian. Dalam 

bagian ini juga diuraikan variabel-variabel dan indikator-indikatornya yang akan digunakan 

dalam penelitian. 

 

6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan menjelaskan tentang pengorganisasian penulisan tesis secara ringkas 

disertai isi dari setiap bagiannya. 

 

BAB II. LANDASAN TEORI/ KAJIAN PUSTAKA  

1. Landasan teori/ Kajian Pustaka 

Landasan teori/kajian pustaka merupakan uraian sistematis mengenai beberapa teori dan 

hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Landasan 

teori/kajian pustaka memuat dugaan-duagaan atau jawaban sementara terhadap suatu 

masalah. Dugaan sementara dibuat dengan menggunakan pengetahuan ilmiah/teori yang 

relevan dan jelas sebagai dasar argumentasi dalam mengkaji persoalan. Adanya dugaan 
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sementara menunjukkan bahwa tujuan penyelesaian masalah yang akan diteliti belum 

terjawab atau belum sepenuhnya terpecahkan secara memuaskan. 

 

Tinjauan pustaka/kajian pustaka sebaiknya menggambarkan fakta-fakta yang berkaitan 

dengan penelitian langsung dari sumbernya/sumber kepustakaan primer. Sumber 

kepustakaan sekunder dapat digunakan sebagai pendukung sumber kepustakaan primer. 

Sumber-sumber yang digunakan harus dicantumkan nama dan tahun penerbitan yang sesuai 

dengan sumber yang tercantum dalam daftar pustaka. Selain itu, landasan teori/kajian 

pustaka juga memaparkan hasil studi literatur yang sudah dilakukan peneliti. Landasan 

teori/kajian pustaka sebaiknya  mengkaji secara mendalam teori-teori yang terkait dengan 

penelitian. Landasar teori/kajian pustaka merupakan acuan/kerangka berpikir untuk 

memecahkan masalah, atau  untuk merumuskan hipotesa dalam penelitian induktif. 

 

Dua prinsip utama dalam menuliskan Landasan teori/Kajian pustaka adalah prinsip 

kemuthakiran dan relevansi. Prinsip kemuthakiran berkaitan dengan ilmu yang akan 

digunakan dalam penelitian, yaitu teori yang dipandang paling muthakir. Hal tersebut 

penting untuk dilakukan mengingat bahwa ilmu pengetahuan berkembang sangat cepat, 

sehingga peneliti diharapkan dapat berargumentasi berdasarkan teori-teori yang dianggap 

paling mewakili pada saat penelitian tersebut dilakukan. Sedangkan prinsip relevansi 

dimaksudkan agar peneliti dapat menyajikan kajian teori yang berkaitan erat dengan 

masalah yang ada dalam penelitian. 

 

Mengenai perbedaan antara landasan teori dan kajian pustaka dapat dibaca pada uraian 

tentang hal tersebut pada bagian proposal penelitian sebagaimana telah diuraikan di depan. 

 

2. Hipotesis (jika diperlukan) 

Hipotesis adalah pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori tentang jawaban 

sementara terhadap suatu masalah dan masih harus dibuktikan kebenarannya. Alur 

pembentukan hipotesis merupakan sebuah alur penalaran logis yang melalui beberapa tahap 

tertentu. Perumusan hipotesis ilmiah sebaiknya dilakukan dengan cermat, teliti, dan terarah 

secara logis yang langsung dapat diuji. 
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BAB III. METODA PENELITIAN 

 

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana mahasiswa akan melaksanakan penelitiannya guna 

menjawab pertanyaan penelitian yang sudah dirumuskan. Tujuan dari bab ini adalah untuk 

memberikan informasi kepada pembaca mengenai metoda yang digunakan untuk 

mengumpulkan dan menganalisis data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. 

Secara umum penjelasan tentang metode penelitian dalam buku panduan ini dituliskan 

berdasarkan metode penelitian kuantitatif. Untuk penelitian dengan metode kualitatif, 

penulisan judul sub-bab dan penjelasannya perlu disesuaikan dengan tradisi yang berlaku 

dalam metode penelitian kualitatif. 

 

1. Desain penelitian 

Rancangan penelitian digunakan sebagai acuan strategi penelitian agar peneliti dapat 

memeperoleh data dan alat penelitian yang valid sesuai dengan karakteristik dan tujuan 

penelitian. Rancangan penelitian merupakan arahan yang digunakan untuk menghubungkan 

antara pertanyaan penelitian dengan cara penelitian. Bagian ini juga memuat penjelasan 

singkat tentang cara yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam 

penelitian terdapat tiga jenis rancangan penelitian yang paling umum digunakan, yaitu 

eksplorasi, deskripsi, dan eksplanatori. 

 

2. Definisi Operasional 

Bagian ini menjelaskan definisi operasional. Penjelasan operasional diperlukan agar tidak 

timbul perbedaan pengertian atau kesalahpahaman makna dari sebuah istilah yang 

digunakan dalam penelitian. Istilah yang perlu diberi penegasan adalah istilah-istilah yang 

berhubungan dengan konsep-konsep pokok dalam penelitian. 

 

3. Populasi dan Sampel 

Bagian ini menjelaskan tentang populasi dan sampel penelitian. Penjelasan akurat tentang 

karakteristik populasi dan sampel diperlukan agar sampel penelitian dapat dipilih dan 

ditentukan secara cermat, teliti dan memenuhi persyaratan representasi. Apabila informasi 

mengenai populasi tidak lengkap dan akurat, maka penelitian dapat memberikan penjelasan 

tentang siapa yang menjadi responden penelitian. Untuk penelitian kualitatif, dapat 

digunakan istilah obyek dan subyek penelitian. 
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4. Instrumen penelitian 

Bagian ini menjelaskan tentang instrumen yang digunakan dalam penelitian, tatacara 

pengembangan instrumen, dan persyaratan tentang reliabilitas dan validitas. 

 

5. Metode pengumpulan data 

Bagian ini menjelaskan tentang bagaimana data dikumpulkan, mencakup langkah-langkah 

pengumpulan data, waktu pelaksanaan pengumpulan data, dan metode pengumpulan data 

yang digunakan. 

 

6. Metode analisis data 

Bagian ini menjelaskan tentang metode analisis data digunakan dalam penelitian dan alasan 

mengapa jenis analisis tersebut digunakan dalam penelitian. Pemilihan jenis analisis data 

ditentukan berdasarkan kebutuhan penelitian, sesuai dengan tujuan penelitian yang akan 

dicapai. 

  

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian yang menguji hipotesis, sebaiknya dalam bab empat disajikan dua bagian 

besar, yaitu bagian pertama yang berisi uraian tentang deskripsi/karakteristik data, dan 

bagian kedua yang memuat uraian tentang hasil pengujian hipotesis. Dalam penelitian yang 

tidak menggunakan hipotesis, bagian ini menguraikan proses penelitian yang dilakukan dan 

pembahasan tentang hasil penelitian. 

 

1. Deskripsi data 

Deskripsi data berisi uraian tentang data yang diperoleh. Deskripsi data dapat disajikan 

dalam bentuk statistik deskriptif, distribusi frekuensi yang disertai grafik atau histogram, 

nilai rerata, dan lain sebagainya. 

 

2. Pengujian hipotesis (jika diperlukan) 

Penjelasan hasil pengujian hipotesis secara ringkas dan padat. Penjelasan dibatasi pada 

interpretasi atas hasil olah data pada angka statistik dan arti hasil tersebut. 
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3. Pembahasan 

Bagian ini menguraikan beberapa hal, yaitu: jawaban atas masalah penelitian yang telah 

dipaparkan dalam Bab I atau bahasan tentang hasil pencapaian tujuan penelitian, kaitan 

antara hasil penelitian dengan bahasan ilmu yang terkait dengan penelitian. Penjelasan hasil 

sebaiknya disertai perbandingan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. 

 

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

1.Simpulan 

Simpulan hasil penelitian dijelaskan secara singkat, tepat dan terkait langsung dengan 

rumusan masalah dan tujuan penelitian. Simpulan merupakan intisari pembahasan yang 

relevan dan dapat memperkaya hasil temuan penelitian. 

2. Keterbatasan 

   Bagian ini memaparkan keterbatasan-keterbatasan penelitian, future reseach 

3. Implikasi  

Implikasi dari temuan penelitian mencakup dua hal, yaitu implikasi teoritis dan praktis. 

Implikasi teoritis berhubungan dengan kontribusi hasil penelitian terhadap perkembangan 

teori-teori yang ada, dan implikasi praktis adalah kontribusi temuan penelitian terhadap 

penguatan pelaksanaan manajerial, di luar lingkungan pendidikan. 

 

Rekomendasi yang diajukan harus terkait dengan topik penelitian dan bersumber pada 

temuan, pembahasan, dan kesimpulan penelitian. Rekomendasi ditulis secara rinci dan 

operasional sehingga mudah dipahami oleh semua pihak yang berkaitan dengan penerapan 

hasil peneltiian tersebut. 

        

2.3 BAGIAN AKHIR 

1. Daftar pustaka 

Bagian ini memuat cara penulisan acuan dalam naskah dan daftar pustaka. Mahasiswa 

sangat direkomendasikan untuk menggunakan model kutipan dan penulisan daftar pustaka 

sesuai standar American Psychological Association (APA) Style. Untuk keterangan lebih 

lengkap, mahasiswa dapat merujuk Bibliographic references Harvard format APA style. 

(2011). Retrieved from University of Portsmouth website:  

http://www.port.ac.uk/library/guides/filetodownload,137568,en.pdf 
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Gaya penulisan daftar pustaka menurut American Psychological Association (APA) 

adalah gaya yang mengikuti format Harvard. Beberapa ciri penulisan daftar pustaka 

dengan APA style adalah: 

1. Tanggal publikasi dituliskan setelah nama(-nama) pengarang. 

2. Referensi di dalam isi tulisan mengacu pada item di dalam daftar pustaka dengan cara 

menuliskan nama belakang (surname) pengarang diikuti tanggal penerbitan yang 

dituliskan di antara kurung. 

3. Urutan daftar pustaka adalah berdasarkan nama belakang pengarang. Jika suatu 

referensi tidak memiliki nama pengarang maka judul referensi digunakan untuk 

mengurutkan referensi tersebut di antara referensi lain yang tetap diurutkan 

berdasarkan nama belakang pengarang. 

4. Daftar pustaka tidak dibagi-bagi menjadi bagian-bagian berdasarkan jenis pustaka, 

misalnya buku, jurnal dan sebagainya. 

5. Judul referensi dituliskan secara italic. Jika daftar pustaka ditulis tangan maka judul 

digarisbawahi. 

 

Berdasarkan jenis referensi, berikut ini adalah panduan dan contoh penulisan daftar pustaka 

berdasarkan APA style: 

 

BUKU: Pola dasar penulisan referensi berjenis buku adalah: 

Nama Belakang Pengarang, Inisial. (tahun penerbitan). Judul buku (Edisi jika edisinya 

lebih dari satu). Tempat diterbitkan: Penerbit. 

Yang perlu diperhatikan adalah judul buku yang dituliskan secara italic dengan 

penggunaan huruf kapital mengikuti standar penulisan kalimat. Jumlah pengarang yang 

boleh didaftarkan di satu referensi maksimal berjumlah enam. Jika pengarang 

berjumlah lebih dari enam maka pengarang ketujuh dan selanjutnya dituliskan et al. 

 

Contoh: 

Bray, J., & Sturman, C. (2001). Bluetooth: Connect without wires. Upper Saddle River, 

NJ: Prentice Hall. 

Forouzan, B.A., & Fegan, S.C. (2007). Data communications and networking (4th ed.). 

New York: McGraw-Hill. 
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Penulisan buku dengan editor disertai (Ed.) untuk satu editor dan (Eds.) untuk lebih dari 

satu editor. Contoh: 

Maher, B. A. (Ed.). (1964–1972). Progress in experimental personality research (6 

vols.). New York: Academic Press. 

 

ARTIKEL JURNAL: Pola dasar penulisan referensi berjenis artikel jurnal adalah: 

Nama Belakang Pengarang, Inisial. (tahun penerbitan). Judul artikel. Judul Jurnal, 

Nomor volume – jika ada (Nomor issue), nomor halaman awal dan akhir dari artikel. 

 

Yang perlu diperhatikan adalah penulisan judul artikel dan judul jurnal. Huruf kapital 

pada penulisan judul artikel digunakan mengikuti standar penulisan kalimat. Huruf 

kapital pada penulisan judul jurnal dituliskan menuruti standar penulisan judul. Hanya 

judul jurnal yang dituliskan secara italic. 

 
Contoh: 

Tseng, Y.C., Kuo, S.P., Lee, H.W., & Huang, C.F. (2004). Location tracking in a wireless 

sensor network by mobile agents and its data fusion strategies. The Computer Journal, 

47(4), 448–460. 

 

PAPER yang diterbitkan di dalam proceeding:  

Pola penulisan referensi berjenis paper adalah: 

Nama Belakang Pengarang, Inisial. (tahun penerbitan). Judul artikel. In Inisial Editor 

Nama Belakang Editor (Ed.), Judul proceedings (pp. halaman awal–halaman akhir). 

Tempat penerbitan: Penerbit. 

 
Contoh: 

Fang, Q., Zhao, F., & Guibas, L. (2003). Lightweight sensing and communication 

protocols for target enumeration and aggregation. In M. Gerla, A. Ephremides, & M. 

Srivastava (Eds.), MobiHoc ’03 fourth ACM symposium on mobile ad hoc networking 

and computing (pp. 165–176). New York, NY: ACM Press. 
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HALAMAN WEB: Pola dasar penulisan referensi berjenis halaman web adalah; 

Nama Belakang Pengarang, Inisial. (tahun situs diproduksi atau tahun penerbitan 

dokumen). Judul dokumen. Retrieved from situs sumber 

Aturan-aturan lain adalah: 

1. Jika tanggal tidak ada maka gunakan n.d. 

2. Jika nama pengarang tidak ada maka nama organisasi bisa dituliskan sebagai 

pengarang. 

3. Jika pengarang sama sekali tidak ada maka awali referensi dengan judul dokumen. 

4. Jika dokumen tersebut merupakan bagian dari situs web yang besar maka sebutkan 

nama organisasi dan departemen yang bersangkutan diikuti karakter : dan alamat 

situs. 

 

Contoh: 

Banks, I. (n.d.). The NHS Direct healthcare guide. Retrieved from 

http://www.healthcareguide.nhsdirect.nhs.uk 

 

Alexander, J., & Tate, M. A. (2001). Evaluating web resources. Retrieved from Widener 

University, Wolfgram Memorial Library website: http://www2.widener.edu/Wolfgram-

Memorial-Library/webevaluation/webeval.html 

 

2. Lampiran 

Lampiran memuat penjelasan-penjelasan lebih rinci yang dianggap perlu didalam 

penulisan tesis tetapi akan dirasakan mengganggu apabila diletakkan di dalam bagian 

utama tesis. Lampiran tesis misalnya adalah data penelitian, hasil uji reliabilitas dan 

validitas, hasil pengujian data, analisis data, dsb. 
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Bagi mahasiswa yang menulis tesis dalam bentuk rencana bisnis (business plan), maka format tesis 

dapat menggunakan contoh format berikut. Rincian penjelasan pada masing-masing sub-bab 

dimaksudkan sebagai acuan dasar dalam penulisan tesis dalam bentuk rencana bisnis. Selanjutnya, 

tentang kedalaman dan cakupan kajian dapat didiskusikan dengan dosen pembimbing. 

 

3.1 BAGIAN AWAL 

(sama dengan tesis umum) 

 

3.2  BAGIAN UTAMA 

 
BAB I. PENDAHULUAN 

Bagian pendahuluan adalah bab pertama yang dituliskan dalam tesis, yang dapat mengantar 

pembaca untuk mengetahui siapa dan apa yang diteliti, mengapa dan untuk apa diteliti, kapan 

diteliti, dimana diteliti, dan bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Oleh karena itu bab 

pertama tesis memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Lingkungan eksternal bisnis; 2.  

Lingkungan internal bisnis; 3. Rumusan masalah; 4. Tujuan bisnis; 5.  Manfaat bisnis; 6. 

Sistematika penulisan. 

 
1. Lingkungan Eksternal Bisnis 

Sub-bab ini menyajikan ulasan mengenai industri terkait, mencakup tren, peluang bisnis, 

pemain-pemain utama dalam industri, dan perkiraan penjualan total dalam industri serta 

mencakup ringkasan mengenai posisi perusahaan dalam industri (khusus untuk topik 

pengembangan usaha yang sudah ada). 

 

Selain itu, perlu juga dipaparkan penjelasan khusus mengenai pasar sasaran utama bagi 

bisnis, termasuk lokasi geografis, karakteristik demografis, psikografis, kebutuhan dari 

sasaran pasar dan bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut. Investigasi mengenai pesaing 

langsung dan tidak langsung, penilaian keunggulan kompetitif masing-masing pesaing, dan 

analisis mengenai bagaimana perusahaan dapat mengatasi hambatan-hambatan (ancaman-

ancaman) untuk masuk ke dalam industri yang dipilih. 
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2. Lingkungan Internal Bisnis 

Lingkungan internal perusahaan memaparkan mengenai status kepemilikan perusahaan, 

status hukum perusahaan, sejarah perusahaan (untuk bisnis yang telah berdiri) atau rencana 

pendirian perusahaan (untuk bisnis yang belum berdiri). Pada bagian ini juga harus 

dijelaskan lokasi perusahaan dan berbagai fasilitas yang dimiliki yang dapat digunakan 

untuk menunjang bisnisnya. 

3. Rumusan Rencana Bisnis 

Bagian ini menjelaskan permasalahan bisnis yang menjadi fokus pembahasan yang akan 

dipecahkan melalui penelitian. Masalah dapat berupa kebutuhan untuk melakukan kajian 

terhadap bisnis yang sudah berjalan dari perusahaan yang sudah berdiri, untuk 

mengembangkan/merancang hal baru seperti unit usaha baru, pengembangan produk baru 

dan lain sebaginya. Inti dari bagian ini adalah memaparkan permasalahan yang dihadapi 

oleh lembaga bisnis (jika telah berdiri) maupun kondisi atau permasalahan yang 

melatarbelakangi bedirinya suatu lembaga bisnis (jika bisnis belum berdiri). 

4. Tujuan Rencana Bisnis 

Tujuan penelitian memuat penjelasan tentang sasaran yang lebih spesifik dan akan menjadi 

tujuan dalam penelitian. Isi dari rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dan rumusan 

masalah. Dalam rumusan pertanyaan penelitian digunakan kalimat tanya. Dalam rumusan 

tujuan penelitian digunakan kalimat pernyataan. 

5. Manfaat Rencana Bisnis 

Bagian ini menjabarkan keuntungan dan kebaikan yang dapat diberikan kepada seluruh 

pemangku kepentingan, baik pemilik perusahaan, karyawan, pelanggan, maupun 

masyarakat luas. Lihat bagian manfaat pada tesis umum. 

6. Sistematika Penulisan Rencana Bisnis 

Struktur laporan menjelaskan tentang pengorganisasian penulisan tesis secara singkat 

beserta isi dari setiap bagiannya. Lihat bagian sistematika penulisan tesis umum. 

 

BAB II. LANDASAN TEORI/KAJIAN PUSTAKA 

Bagian ini membahas teori/konsep yang digunakan dalam penelitian. Teori/konsep tersebut 

akan menjadi kerangka dasar berpikir yang membingkai penelitian yang sedang dilakukan. 

1. Landasar Teori/Kajian Pustaka (Sama dengan tesis umum) 

2. Model Teoritikal (Sama dengan tesis umum) 

 



20 
 

BAB III. METODE PENELITIAN 

 

1. Level Analisis 

Level analisis mengacu pada level dimana analisis dilakukan. Penulisan level analisis 

tergantung pada konteks penelitian yang dilakukan, baik pada level individu, wilayah, 

maupun organisasi. 

 

2. Sumber Data 

Bagian ini menjelaskan bagaimana data diperoleh, apakah data dapat diperoleh secara 

langsung oleh peneliti untuk tujuan penelitian (data primer) atau merupakan data yang 

dikumpulkan dan digunakan oleh peneliti lain untuk kepentingan penelitian sebelumnya 

(data sekunder) atau merupakan kombinasi keduanya. 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

(Sama dengan tesis umum) 

 

4. Teknik Analisis Data 

(Sama dengan tesis umum) 

 

BAB IV. FORMULASI STRATEGI 

Atas persetujuan dosen pembimbing, mahasiswa dapat memilih salah satu jenis sistematika 

strategi dan rencana.  

 

BAB V. IMPLEMENTASI STRATEGI BISNIS 

Rencana aksi merupakan bagian yang membantu untuk mengelola pelaksanaan strategi 

melalui rincian kegiatan berbasis harian yang harus diperbaharui secara terus menerus. 

Rencana aksi terdiri dari empat bagian, yaitu: (1) kegiatan, (2) penanggungjawab, (3) 

ukuran kinerja, dan (4) waktu. 

 

3.3 BAGIAN AKHIR 

(Sama dengan tesis umum) 
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4.1. Bahan dan Ukuran 

Baik naskah proposal tesis maupun tesis dicetak satu muka pada kertas HVS 80 g dengan 

ukuran kertas yang digunakan ialah A4 (297 x 210 mm). Naskah tesis diserahkan ke 

Sekretariat Program Studi Magister Manajemen USD dalam bentuk belum dijilid. 

 

4.2 Pengetikan 

1. Jenis Huruf 

a. Naskah diketik dengan huruf Times New Roman ukuran 12. 

b. Istilah asing, apabila tidak diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, ditulis menggunakan 

huruf miring. 

2. Spasi Baris 

Naskah harus ditulis dengan 2 spasi. Satu spasi hanya digunakan pada halaman judul, 

tabel, kutipan panjang, dan pada daftar pustaka. 

  

3. Batas Tepi 

    Batas-batas pengetikan, ditinjau dari tepi kertas, diatur sebagai berikut: 

a. Tepi atas : 4 cm 

b. Tepi bawah : 3 cm 

c. Tepi kiri : 4 cm 

d. Tepi kanan : 3 cm 

 

4. Jumlah Kata 

Tesis yang diajukan untuk diujikan hendaknya berjumlah ±30.000 kata (tidak termasuk 

intisari (abstract), kata pengantar, dan lampiran). 

 

5. Pengisian Ruang 

Ruang terdapat pada halaman naskah harus diisi penuh, artinya pengetikan harus dari batas 

tepi kiri hingga batas tepi kanan, dan jangan sampai ada ruangan yang terbuant-buang 

kecuali akan mulai dengan alinea baru, daftar persamaan, gambar, subjudul, atau hal-hal 

yang khusus. 
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6. Judul Bab, Sub-bab, dan Anak Sub-bab 

Beberapa aturan mengenai judul bab, sub-bab, dan anak sub-bab diatur sebagai berikut. 

a. Judul bab harus ditulis cetak tebal (bold) dengan huruf kapital seluruhnya, simetris 

tengah, dengan jarak 4 cm dari tepi atas tanpa diakhiri dengan titik. 

b. Judul sub-bab ditulis cetak tebal rata kiri dengan semua kata dimulai dengan huruf 

kapital kecuali kata penghubung dan kata depan, tanpa diakhiri dengan titik. 

c. Judul anak sub-bab juga ditulis dengan format yang sama dengan judul sub-bab. 

 
7. Rincian ke Bawah 

Jika pada penulisan naskah terdapat rincian yang harus disusun ke bawah, gunakan nomor 

urut dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat rincian. Penggunaan bullet atau garis 

penghubung “-” tidaklah dibenarkan. 

 
4.3. Penomoran Halaman 

1. Semua nomor halaman ditulis pada sisi pojok kanan bawah dengan jarak 1 cm dari tepi 

bawah. 

2. Nomor halaman ditulis dengan ukuran 10. 

3. Bagian awal laporan, mulai dari halaman judul sampai ke intisari, diberi nomor 

menggunakan angka Romawi kecil (i, ii, iii, dst.). 

4. Bagian utama dan akhir, mulai dari Pendahuluan (Bab I) sampai ke halaman terakhir, 

menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dst.) 

 
4.4. Tabel dan Gambar 

1. Tabel 

Tabel ditempatkan di tengah halaman dan diberi judul sesuai dengan bab terkait. Dengan 

demikian, sebagai contoh, tabel pada Bab 3 diberi nomor secara berurutan: Tabel 3.1, 

Tabel 3.2, dst. Judul tabel ditulis di atas tabel dengan format sebagai berikut: 

Tabel 3.1 : Judul Singkat 

 

Jika tabel mencakup lebih dari satu halaman, tabel lanjutan pada halaman berikutnya harus 

menunjukkan bahwa itu adalah lanjutan tabel sebelumnya: sebagai contoh, ‘Tabel 3.7, 

lanjutan’. Jika pada tabel memuat kutipan, sumber referensi harus ditulis di bawah tabel. 



23 
 

 

2. Gambar 

Gambar, seperti halnya tabel, ditempatkan di tengah halaman dan diberi judul sesuai 

dengan bab terkait. Dengan demikian, sebagai contoh, tabel pada Bab 3 diberi nomor 

secara berurutan: Gambar 3.1, Gambar 3.2, dst. Gambar memuat grafik, ilustrasi atau foto 

dan judulnya ditulis di bawah gambar (menggunakan format yang sama dengan tabel). 

Jika gambar mencakup lebih dari satu halaman, gambar lanjutan pada halaman berikutnya 

harus menunjukkan bahwa itu adalah lanjutan gambar sebelumnya: sebagai contoh, 

‘Gambar 3.7, lanjutan’. Jika pada gambar mengandung kutipan, sumber referensi ditulis di 

bawah judul. 

 

4.5. Bahasa 

1. Bahasa yang Dipakai 

Naskah tesis ditulis dalam Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dipakai ialah Bahasa 

Indonesia yang baku (ada subyek dan predikat, dan supaya lebih sempurna, ditambah 

dengan obyek dan keterangan) sesuai Ejaan yang Disempurnakan (EYD). Panduan EYD 

bisa di download pada web MM USD. 

 

2. Bentuk Kalimat 

Kalimat-kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama dan orang kedua (saya, aku, kami, 

engkau), tetapi dibuat berbentuk kalimat pasif. Pada penyajian ucapan terima kasih pada kata 

pengantar, saya diganti dengan penulis. 
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5.1 SEMINAR DRAFT PROPOSAL 

Seminar Draft Proposal Tesis merupakan forum ilmiah mahasiswa dan dosen MM USD yang 

membahas Draft Proposal Tesis mahasiswa Semester III. Mahasiswa Semester III 

mempresentasikan draft proposalnya, kemudian memperoleh masukan dari dosen pembahas, 

para dosen, mahasiswa dan tamu undangan. Secara by design Seminar Draft Proposal Tesis 

diselenggarakan agar dihasilkan kualitas ilmiah riset tesis yang baik dan mahasiswa bisa 

menyelesaikan studinya tepat waktu bahkan bisa dalam waktu 18 bulan.  

 
Mahasiswa MM USD pada akhir Semester III yang sudah menyelesaikan Draft Proposal 

Tesis bisa mendaftarkan diri ke sekretariat MM USD  untuk mengikuti Seminar Draft 

Proposal Tesis (sebagai presentator) dengan menyiapkan persyaratan: 

1. Menyerahkan foto copy/scan bukti lunas pembayaran uang kuliah. 

2. Menyerahkan manuskrip Draft Proposal Tesis  sebanyak 3 (tiga) copy.  

Mahasiswa mempersiapkan presentasi (PPT) Seminar Draft Proposal Tesis; Seminar 

berlangsung terbuka untuk umum (total 50 menit per mahasiswa), tersedia waktu presentasi 

20 menit; pembahasan oleh dosen pembahas dan atau invited persons 10 menit, tanggapan 

peserta seminar 20 menit, dan diakhiri kesimpulan dari moderator selama 5 menit. 

 

Mahasiswa MM USD yang telah menyelesaikan Seminar Draft Proposal Tesis, selanjutnya 

melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Mahasiswa segera memperbaiki (merevisi) Draft Proposal Tesisnya. Dalam bimbingan 

Dosen Pembimbing Tesis (DPT) revisi dilakukan dengan memperhatikan masukan, 

rekomendasi dari Dosen Pembahas dan peserta Seminar Draft  Proposal Tesis. 

2. Proposal Tesis yang telah direvisi sesuai dengan ketentuan Pedoman Penulisan Proposal 

dan Tesis MM USD diajukan untuk memperoleh persetujuan (acc) DPT.  

3. Proposal tesis yang telah disetujui oleh DPT untuk segera bisa dilanjutkan ke tahap riset 

lapangan. Mahasiswa bisa mengajukan surat tugas atau keterangan dari Prodi MM USD 

terkait pelaksanaan riset lapangan. Riset lapangan dapat dilakukan mahasiswa pada masa 

jeda (libur semester) antara bulan Januari - Februari atau Juli - Agustus. Selama masa 

jeda tersebut di atas, komunikasi antara mahasiswa dan DPT terkait riset lapangan yang 

dilakukan bisa menggunakan media email, medsos, dan media lainnya (sesuai 

kesepakatan). 
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5.2 Kolokium Riset Tesis 

Setelah mahasiswa menyelesaikan Semester III kemudian pada “jeda (libur) semester” 

mahasiswa melanjutkan  melakukan riset lapangan dan riset lapangan terselesaikan (minimal 

75 % tingkat penyelesaian) dalam “masa jeda” tersebut, maka mahasiswa bisa mengusulkan 

diadakannya Kolokium Riset Tesis. Hal yang sama bisa dilakukan para mahasiswa yang 

melakukan riset lapangannya pada Semester IV. Kolokium Riset Tesis merupakan forum 

ilmiah wajib bagi setiap mahasiswa yang pelaksanaannya diatur oleh Kaprodi MM USD. 

Persyaratan mengikuti Kolokium Riset Tesis sebagai berikut: 

1. Foto copy/scan bukti lunas Pembayaran Uang Kuliah. 

2. Ringkasan hasil riset tesis:  abstrak, keywords (minimal 3 kata), Pendahuluan, Landasan 

teori, Metode Penelitian, Hasil dan Diskusi, Kesimpulan dan Saran (maksimum 5000 Kata, 

Times New Roman 12, Spasi 1,5, Ukuran Kertas  A4s) dan soft copy  (proceeding). 

3. Makalah/paper  untuk publikasi (seminar atau jurnal atau proceeding seminar). 

4. Manuskrip hasil Riset Tesis - lengkap (items sama dengan poin no1 di atas)  3 exemplar. 

Kolokium riset tesis berlangsung terbuka untuk umum (total 50 menit per mahasiswa), 

terdiri dari waktu presentasi 20 menit; pembahasan oleh dosen pembahas dan atau invited 

persons 10 menit, tanggapan peserta kolokium riset 20 menit. Tersedia prosiding 

(kumpulan ringkasan hasil riset tesis) para mahasiswa Kolokium Riset Tesis. Pengumuman 

agenda Kolokium Riset Tesis ada di web dan papan  pengumuman. Dalam satu (1) 

semester secara reguler dilaksanakan sebanyak dua (2) kali Kolokium Riset Tesis. 

 

Pasca Kolokium Riset Tesis, dalam bimbingan DPT, mahasiswa melanjutkan 

menyelesaikan penelitian dan penulisan tesisnya dengan memperhatikan masukan yang 

diperoleh dalam forum Kolokium Riset Tesis. Setelah penulisan tesis dinyatakan lengkap 

dan selesai dengan persetujuan DPT, mahasiswa dapat mendaftarkan diri untuk ujian tesis 

(mahasiswa mohon memenuhi juga persyaratan ujian tesis lainnya). Paper/makalah yang 

dipresentasikan dalam Forum Kolokium Riset Tesis dan sudah “diperbaiki”, dapat 

dipublikasikan dalam sebuah jurnal Nasional atau Internasional, atau dipresentasikan 

dalam seminar Nasional/Internasional dengan dukungan pendanaan sebagian dari USD 

atau sumber dana yang lain. Hal ini memenuhi ketentuan dari Surat Edaran Dirjen 

Kemenristek Dikti Nomor: 444/B/Se/2016, Desember 2016:  Mahasiswa Program 

Magister wajib menerbitkan makalah (karya ilmiah penelitian) di jurnal ilmiah 

terakreditasi atau diterima di jurnal internasional. 
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6.1. Pendaftaran Ujian Tesis 

Pelaksanaan Ujian Tesis secara reguler dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam setiap semester (pada 

periode awal semester, pertengahan semester, dan akhir semester) atau pertimbangan lain 

sehingga pelaksanaan Ujian Tesis bisa terjadi lebih dari 3 (tiga) kali. Setelah tesis 

mendapatkan persetujuan untuk diujikan oleh Dosen Pembimbing, mahasiswa dianjurkan 

segera mendaftar Ujian Tesis dengan proses sebagai berikut: 

1. Sudah dinyatakan bebas teori - Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum 3.00 tanpa nilai 

B-. 

2. Mengisi formulir pendaftaran Ujian Tesis di Sekretariat MM-USD dengan melampirkan: 

a) Print-out transkrip nilai. 

b) Tiga rangkap kopi tesis yang sudah disetujui (tesis lengkap). 

c) Kartu kontrol bimbingan tesis yang telah terisi dan ditandatangani oleh Dosen 

Pembimbing. 

3. Menyelesaikan persyaratan bebas administrasi dan keuangan 

4. Menyerahkan formulir yang telah terisi lengkap ke Sekretariat MM-USD 

5. Pemberitahuan jadwal Ujian Tesis akan dilakukan melalui HP atau email atau WA. 

6. Pada umumnya penjadwalan tesis membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu setelah 

berkas lengkap diterima oleh Sekretariat MM-USD. Namun dalam prosesnya penjadwalan 

sangat tergantung pada ketersediaan jadwal dari Tim Penguji. 

 

6.2. Syarat Ujian Tesis  

1. Mahasiswa sudah mengikuti kolokium riset . 

2. Mahasiswa sudah menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah berdasarkan hasil penelitian 

tesisnya dalam jurnal ilmiah nasional, atau minima tesis sudah memperoleh bukti surat 

keterangan kepastian untuk dimuat dari jurnal tersebut. 

2. Mahasiswa sudah mencapai minimal  skor TOEFL 450 (Institutional TOEFL) 

  

6.3. Pelaksanaan Ujian Tesis 

Setelah jadwal ujian tesis diumumkan, mahasiswa akan menempuh proses ujian tesis dengan 

urut-urutan sebagai berikut: 



27 
 

1. Datang 30 menit sebelum jadwal ujian. 

a) Mengikuti pengarahan oleh staff akademik. 

b) Menyiapkan file presentasi di komputer yang telah disediakan. 

c) Keterlambatan Mahasiswa dapat mengakibatkan gagalnya ujian tesis 

2. Dipanggil memasuki ruang ujian Sidang. 

a) Menandatangani berita acara ujian tesis. 

b) Presentasi tesis oleh Mahasiswa. 

c) Tanya jawab oleh tim penguji tesis. 

d) Setelah selesai pelaksanaan ujian tesis, mahasiswa diminta menunggu di luar Ruang 

sidang. 

3. Evaluasi Penilaian tim Penguji. 

Setelah Tim penguji melakukan diskusi terhadap penilaian, pengumuman hasil ujian tesis 

akan diberitahukan secara individual. 

4. Hasil Ujian Tesis. 

Hasil ujian tesis dapat dikategorikan sebagai berikut: 

a) LULUS TANPA REVISI 
Mahasiswa yang dinyatakan LULUS TANPA REVISI, nilai langsung diberikan oleh 
Tim Penguji. Selanjutnya Mahasiswa dapat minta Surat keterangan Lulus di Bagian 
Akademik. 

b) LULUS DENGAN REVISI 
Bila Mahasiswa dinyatakan LULUS DENGAN REVISI, nilai baru dapat diberikan 
setelah revisi disetujui. Batas maksimum waktu revisi tesis paling lama adalah 2 (dua) 
bulan. 

c) TIDAK LULUS 
Mahasiswa yang dinyatakan TIDAK LULUS, harus mendaftar untuk ujian tesis lagi. 

 

Mahasiswa yang dinyatakan LULUS TESIS akan diberikan lembar halaman judul, 

halaman pengesahan yang akan digunakan sebagai kelengkapan syarat wisuda dan jilid 

tesis. 

 

6.4. Aspek Penilaian Ujian Tesis 

 1. Presentasi tesis 

Pada saat ujian tesis, mahasiswa diminta mempresentasikan tesisnya mengunakan 

PowerPoint (10-15 slide) dengan waktu maksimal 15 menit. Presentasi tesis akan 

dilakukan pada saat ujian tesis di hadapan 3 atau 4  dosen penguji. Sistematika penyajian 

Power Point diatur sebagai berikut: 
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a) Judul 
b) Rumusan Masalah 
c) Tujuan dan Manfaat 
d) Teori yang Relevan 
e) Pertanyaan Penelitian/Hipotesis 
f) Metoda Penelitian 
g) Analisis Data 
h) Temuan dan Simpulan 

 

2. Penilaian Ujian Tesis 

Dalam ujian tesis, mahasiswa akan dinilai berdasarkan aspek-aspek berikut: 

 

No. Aspek yang Dinilai Butir Penilaian 

1. Oral Communication 
(Komunikasi Lisan) 

1. Kualitas penggunaan media presentasi 
2. Kejelasan dan sistematika presentasi 
3. Kemampuan penyampaian presentasi (bahasa tubuh) 
4. Kemampuan menjawab pertanyaan 

2. 
Written 

Communication 
(Komunikasi Tertulis) 

1. Kejelasan dan sistematika penulisan 
2. Kualitas tata tulis 
3. Ketepatan penggunaan tatabahasa 

3. Analytical Skills 
(Ketrampilan Analitis) 

1. Kejelasan dan kedalaman issue/problem 
2. Kadar kecukupan kajian literatur 
3. Kualitas analisis dan pembahasan hasil penelitian 
4. Kesesuaian kesimpulan dan saran-saran 

4. Research Method 
(Metoda Penelitian) 

1. Kejelasan pertanyaan penelitian 
2. Kesesuaian pendekatan dengan pertanyaan penelitian 
3. Ketepatan proses pengumpulan data 
4. Ketepatan penggunaan alat analisis data 

 

6.5. Ringkasan Tesis (Abstrak/Abstract) 

Mahasiswa wajib membuat Ringkasan Tesis (Abstrak) dalam Bahasa Inggris (Abstract) sebagai 

persyaratan Wisuda. Abstrak ditulis dalam spasi tungal dan pada bagian akhir ada kata kunci 

(keywords) minimal 3 kata kunci. Ringkasan tesis (abstrak adn abstract) tersebut harus 

dikonsultasikan dan disetujui oleh dosen pembimbing terkait format dan substansi abstrak dan 

abstract.  

6.6 Lain-lain 

Hal lain terkait penyelesaian studi mahasiswa di MM USD seperti ketentuan/kelengkapan  

administrasi untuk Yudisium, form yang harus diisi, surat keterangan bebas perpustakaan, 

ringkasan penelitian, ketentuan wisuda,  foto, dan lainnya bisa ditanyakan langsung ke Sekretariat 

MM USD. 
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LAMPIRAN 
 
 
Lampiran 1: Contoh Halaman Judul Proposal Tesis 
 
 

 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KRITIS XXXXXXX  

. 
 

PROPOSAL PENELITIAN UNTUK TESIS S-2 
. 
. 

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN 
. 
 
. 
 

..  
. 
 
 
. 

Diajukan oleh 
Harry Potter 
132222200. 

 
. 
. 
 

FAKULTAS EKONOMI 
UNIVERSITAS SANATA DHARMA 

2016 
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Lampiran 2: Contoh Halaman Sampul Tesis 

 
 
 
 

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KRITIS XXXXXXX  
. 
 

TESIS 
. 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN 
. 
 
 
 
 

..  
. 
 
 
. 

Diajukan oleh 
Harry Potter 
132222200. 

 
. 
. 
 
 

FAKULTAS EKONOMI 
UNIVERSITAS SANATA DHARMA 

2016 
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Lampiran 3: Contoh Halaman Judul Tesis  
 
 

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KRITIS XXXXXXXXX. 
. 

TESIS 
 

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN 
MENCAPAI DERAJAT SARJANA S-2 

. 

. 
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN 

. 

. 

.  
. 
. 
. 
. 

Diajukan oleh 
Harry Potter 
132222200. 

. 

. 
 
. 
 

FAKULTAS EKONOMI 
UNIVERSITAS SANATA DHARMA 

2016 
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Lampiran 4:  Contoh Halaman Pernyataan Originalitas 

 

 

 

PERNYATAAN ORIGINALITAS 

 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang 

pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 

dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 

pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 

dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 

 

 

Yogyakarta, ……………… 

 

Tandatangan  

 

      (Nama terang) 
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Lampiran 5:  Contoh Halaman Abstrak / Abstract 
 
 

ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah literasi TIK perangkat desa 

berpengaruh positif terhadap persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahaan penggunaan e-

desa, kemudian apakah persepsi kemudahaan penggunaan e-desa berpengaruh positif 

terhadap persepsi kemanfaatan e-desa. Selanjutnya, apakah persepsi kemanfaatan dan 

persepsi kemudahaan penggunaan e-desa berpengaruh positif terhadap intensitas 

penggunaan e-desa. Kerangka penelitian ini mengadopsi Technology Acceptance Model 

(TAM) dan menggunakan teknik proportionate stratified random sampling. Jumlah sampel 

sebanyak 153 orang. Data penelitian dianalisis menggunakan PLS-SEM (Partial Least 

Square – Structural Equation Modeling) dengan perangkat lunak SmartPLS 3.0. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa literasi TIK perangkat desa tidak berpengaruh 

positif/signifikan terhadap persepsi kemanfaatan e-desa, sedangkan literasi TIK perangkat 

desa berpengaruh positif terhadap persepsi kemudahan penggunaan e-desa. Persepsi 

kemudahan penggunaan e-desa berpengaruh positif terhadap persepsi kemanfaatan e-desa. 

Persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan e-desa berpengaruh positif terhadap 

intensitas penggunaan e-desa. Berdasarkan hasil penelitian ini, lembaga pemerintahan desa 

di DIY dapat mengetahui hubungan literasi TIK terhadap penggunaan e-desa. Lembaga 

pemerintahan desa dapat meningkatkan intensitas penggunaan e-desa dengan memperkuat 

tiga aspek yaitu literasi TIK perangkat desa, kemudahan penggunaan e-desa, dan 

kemanfaatan e-desa.  

 
Kata Kunci: Literasi TIK, Elektronik-Desa (E-Desa), Technology, Acceptance Model 

(TAM) 
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ABSTRACT 

 
The aim of this research is to find out whether ICT literacy of village government officials 

will positively affects the perception about usefulness and easeness in using e-desa. At the 

next step, this research will find out whether perception about easeness of e-desa will 

positively affect the perception usefulness of e-desa. Finally, research will observe whether 

perception about usefulness and easeness in using e-desa will positively affect the intention 

of e-desa usage. This research adopted the Technology Acceptance Model (TAM) and 

employed proportionate stratified random sampling. Total sample were 153 people. Data 

were analyzed using PLS-SEM (Partial Least Square - Structural Equation Modeling) with 

software SmartPLS 3.0. The results show that the ICT literacy of village government 

officials do not give positively affect on the perception about usefulness of e-desa, while the 

ICT literacy of village government officials positively affect on the perception easeness of e-

desa usage. The perception about easeness of e-desa positively affects on the perception 

about usefulness of e-desa. The perception about usefulness and easeness of e-desa 

positively affect on the intention of e-desa usage. Based on this result, the village 

government agency could find out the ICT literacy towards the intention of e-desa usage. 

The village government agency could increase the intention of e-desa usage by 

strengthening three aspects which are the ICT literacy of village government officials, the 

easeness of e-desa, and the usefulness of e-desa. 

 

Keywords: ICT Literacy, E-Desa Technology Acceptance Model (TAM) 
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Lampiran  6: Contoh Lembar Persetujuan Pembimbing Tesis / Approval of Thesis’s Supervisor  
 
 
 
 

LEMBAR PERSETUJUAN 
DOSEN PEMBIMBING 

 
 
 

TESIS 
 
 

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KRITIS XXXXXXXXX. 
 
 
 

 
 
 
 

Diajukan oleh 
Harry Potter 
132222200. 

 
 
 
 
 

 
Telah disetujui oleh dosen pembimbing 

 
 
 
 
 
 

. . . . . . . . . 
 

Dr. Titus Odong Kusumajati, MA. 
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Contoh Halaman Approval of Thesis’s Supervisor  
 
 
 

 
 
 

CRITICAL SUCCESS FACTORS ANALYSIS XXXXXXXX 
 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 

Submitted by: 
Harry Potter 
132222200. 

. 
 
 
 
 
 

Approved by: 
Main Supervisor 

 
 
 

. . . . . . . . .  
 

Dr. Titus Odong Kusumajati, MA. 
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Lampiran 7:  Contoh Halaman Persetujuan Tim Penguji Tesis 
 
 

LEMBAR PERSETUJUAN 
 
 
Setelah membaca hasil perbaikan tesis dari mahasiswa Program Magister Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Sanata Dharma: 

 
 

Harry Potter 
132222200. 

 
dengan judul : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KRITIS XXXXXXXXX 

Tanggal ujian tesis: DD MM YY.  

 
Kami Tim Penguji Ujian Tesis dapat menyetujui, karena perbaikan sudah sesuai dengan saran Tim 

Penguji Tesis. 

 

Tim Penguji  Tesis: 
 

Nama Keterangan Tanda Tangan Tanggal 
Persetujuan 

Drs. T. Handono EP, MBA, Ph.D 
Kaprodi MM USD/Ketua Tim 

Penguji  
  

Dr. Titus Odong Kusumajati, MA. 

 

Pembimbing/Anggota Tim 

Penguji 
  

Dr. F. Ninik Yudianti, M.Acc. 

 
AnggotaTim Penguji   

 

 

 




