
Kepada:		
Mahasiswa	Jurusan	Administrasi	Bisnis,		
Fakultas	Ilmu	Administrasi,	Universitas	Brawijaya	
Bimbingan	Nila	Firdausi	Nuzula,	PhD	
	
Berikut	saya	sampaikan	prinsip	penulisan	proposal	skripsi	dan	laporan	magang	
	
1. Format	penulisan	

a. Setiap	 kalimat	 harus	 berupa	 kalimat	 sempurna,	 yang	minimal	memiliki	
unsur	Subyek-Predikat-Obyek.	

b. Penulisan	 bahasa	 akademik/ilmiah	 harus	 menggunakan	 prinsip	 Ejaan	
Yang	 Disempurnakan	 (EYD),	 dan	 tidak	 menggunakan	 bahasa	
populis/novel.	

c. Setiap	 paragraph	 mengandung	 satu	 kalimat/pokok	 pikiran	 utama,	 dan	
minimal	 dua	 kalimat	 penjelas	 yang	 mendukung/menjelaskan	 kalimat	
utama.	

d. Mahasiswa	 tidak	 diperkenankan	menyusun	 kalimat	 yang	memiliki	 lebih	
dari	satu	anak	kalimat.	

e. Antar	paragraph	harus	memiliki	 alur	berpikir	 yang	 logis,	didukung	data	
faktual	atau	teori	(dibuktikan	dengan	adanya	kutipan).	

f. Nilai	 proposal	 akan	 dihargai	 tinggi	 jika	 memiliki	 zero-typo.	 Mahasiswa	
tidak	 diperkenankan	 menyerahkan	 proposal	 jika	 dalam	 satu	 halaman	
propsalnya	 terdapat	minimal	 3	 typo.	Typo	menunjukkan	 ketidaktelitian,	
suka	menunda	melakukan	koreksi,	tidak	kompeten,	dan	ceroboh.	

g. Mahasiswa	tidak	diperkenankan	menggunakan	bullet	untuk	penomoran.	
h. Penomoran	 bab,	 anak	 bab,	 sub	 bab	 dst	 harus	 konsisten	 dan	memenuhi	

unsur	kesetaraan	konsep.	
i. Format	 margin,	 penulisan	 cover,	 daftar	 pustaka,	 penomoran	 halaman,	

penulisan	judul	grafik/gambar/tabel,	dsb	menjadi	tanggung	jawab	penuh	
mahasiswa.	 Mahasiswa	 harus	 berpedoman	 pada	 Buku	 Pedoman	
Penulisan	Skripsi	dari	Fakultas.		

j. Penulisan	 kutipan	 yang	 menggunakan	 fasilitas	 bibliography	 dalam	
Microsoft	Word	akan	dihargai.	

	
2. Konten		

a. Bab	 1	mengandung	 alasan	mengapa	 topik	 skripsi	 atau	 laporan	magang	
tersebut	perlu	dibahas	sebagai	skripsi	atau	 laporan	magang.	Alasan	bisa	
berupa	 penelitian	 sejenis	 belum	 dilakukan,	 atau	 terdapat	 kesenjangan	
antara	 teori	 dan	 praktik,	 atau	 terdapat	 kebijakan	 pemerintah	 atau	
perusahaan	 yang	 diduga	 akan	 berdampak	 pada	 sampel	 pada	 periode	
amatan.	

b. Bab	 1	 tidak	 diperkenankan	mengandung	 kutipan	 teori	 secara	 langsung.	
Jika	ada,	mahasiswa	dianggap	tidak	mampu	menggunakan	kalimat	sendiri	
untuk	menjelaskan	teori/konsep.	

c. Bab	 1	 diperkenankan	 mengandung	 kutipan	 yang	 berisi	 pendapat	
seseorang	 atau	 ahli,	 dikutip	 dari	 sumber	 yang	 dapat	 dipercaya,	 dan	
digunakan	untuk	mendukung	alasan	pentingnya	mengambil	topik	skripsi.	

d. Penggunaan	 grafik	 dan	 atau	 tabel	 dari	 sumber	 atau	 institusi	 terpercaya	
(misal,	Badan	Pusat	Statistik,	data	Bank	Indonesia,	dst)	akan	dihargai.	



e. Rumusan	masalah	harus	jelas	dan	dapat	dilaksanakan.	Rumusan	masalah	
konsisten	 dengan	 tujuan	 penelitian	 dan	 variabel	 penelitian	 (jika	
menggunakan	 pendekatan	 kuantitatif),	 atau	 fokus	 penelitian	 (jika	
menggunakan	pendekatan	kualitatif).	

f. Untuk	 skripsi,	 Bab	 2	 menggunakan	 minimal	 dua	 jurnal	 internasional	
terindeks	 Scopus	 dan/atau	 Thomson	 Reuters	 sebagai	 penelitian	
terdahulu.	Bab	2	harus	menyebutkan	teori	yang	pernah	dipelajari	dalam	
perkuliahan.	

g. Skripsi	terdahulu	yang	diperkenankan	sebagai	referensi	minimal	berasal	
dari	universitas	setara	UB.	

h. Penggunaan	 kutipan	 langsung	 di	 Bab	 2	 yang	 minimalis	 dihargai	 tinggi,	
karena	 hal	 tersebut	 menunjukkan	 kemampuan	 untuk	 mem-paraphrase	
sumber	langsung	dan	untuk	menghindari	plagiasi.	

i. Untuk	 skripsi,	 Bab	 3	 menjelaskan	 jenis	 dan	 pendekatan	 penelitian,	
definisi	 operasional	 dan	 indikator	 variabel	 (untuk	 kuantitatif),	 fokus	
(untuk	 kualitatif),	 populasi	 dan	 metode	 sampling,	 teknik	 pengumpulan	
data,	dan	tahapan	metode	analisa	secara	detail	dan	wajib	disertai	dengan	
sumber	kutipan	yang	memadai.	Untuk	penelitian	yang	menggunakan	data	
sekunder,	penjelasan	lokasi	penelitian	tidak	diwajibkan,	tetapi	mahasiswa	
harus	menjelaskan	sumber	data	secara	jelas.	

j. Untuk	 penelitian	 kuantitatif	 dengan	 data	 sekunder,	 jumlah	 sampel	
minimal	 adalah	 30	 perusahaan	 dan	 rentang	 waktu	 analisa	 minimal	 3	
tahun.	Rentang	waktu	lebih	panjang	dihargai	lebih	tinggi.	

k. Untuk	penelitian	berjenis	studi	kasus	dengan	data	sekunder,	penggunaan	
time	 series	 data	 dengan	 rentang	waktu	 panjang	 dan	 ragam	 analisa	 dari	
minimal	5	perspektif	berbeda	dihargai	lebih	tinggi.	
	

3. Disclaimer	
a. Pedoman	 ini	 berlaku	 secara	 terbatas	 dan	 wajib	 dipenuhi	mahasiswa	 di	

bawah	bimbingan	Bu	Nila	Firdausi	Nuzula,	PhD.	
b. Terhadap	 hal-hal	 yang	 tidak	 disebutkan	 di	 pedoman	 umum	 ini,	

mahasiswa	 harus	 mengacu	 pada	 Buku	 Pedoman	 Penulisan	 Skripsi	 dan	
Laporan	Magang.	 Pedoman	 ini	 hanya	 sebagai	 pelengkap	Buku	Pedoman	
Penulisan	Skripsi	dan	Laporan	Magang.	

	
Mohon	prinsip-prinsip	tersebut	diterapkan	dalam	penyusunan	proposal	masing-
masing	sebelum	disampaikan	ke	saya.		
	
Terima	kasih	atas	kerjasama	yang	baik.	
	
Salam,	
Nila	
	
Malang,	19	Mei	2017	
Revisi	1.	


