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KATA SAMBUTAN 

 
 

Buku Ketentuan Pokok Pembuatan dan Persetujuan Tesis serta Ketentuan Pokok 
Pelaksanaan Ujian Tesis Program Studi Magister Akuntansi (MAKSI) ini merupakan revisi 
dari buku yang sama yang telah disusun sebelumnya. Buku ketentuan ini disusun dan 
diterbitkan untuk keperluan panduan bagi mahasiswa Proram Studi MAKSI yang akan 
menyusun tesis. 

Tujuan diterbitkannya buku ini adalah untuk mempermudah pembimbingan bagi 
dosen pembimbing tesis dan juga memberikan arahan bagi mahasiswa agar bisa lebih 
cepat dalam menyelesaikan tugas pembuatan dan ujian tesis. Karena materi dalam buku 
ini akan memberikan panduan dan aturan dalam proses pembimbingan, pembuatan dan 
ujian tesis bagi dosen pembimbing dan mahasiswa. Diharapkan dengan tersedianya buku 
ini akan terjadi kesepakatan antara dosen pembimbing/penguji dan antara dosen 
pembimbing dengan mahasiswanya. 

Besar harapan agar dengan tersedianya buku ini, Program Studi MAKSI dapat lebih 
meningkatkan intensitas dan mutu komunikasi antara dosen pembimbing dengan 
mahasiswa, mempercepat masa studi mahasiswanya dan makin tinggi mutu karya tesis 
yang dihasilkan. 

Tentu buku ketentuan ini belumlah sempurna, karena itu masukan masih 
diharapkan dari berbagai pihak untuk perbaikan selanjutnya, sehingga pada akhirnya buku 
ketentuan ini bisa benar-benar memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingannya. 

Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan 
kesediaannya membaca dengan cermat buku ketentuan ini. 
 

Jakarta,        September 2020 
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

 
  
 
 
 

Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., MBA. 
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BAB I 

PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENYUSUNAN TESIS 

A.  Pendahuluan  
Tesis merupakan karya ilmiah untuk memperoleh gelar magister. Sebagai karya 
ilmiah, tesis ditulis sesuai dengan kaidah metode ilmiah. Untuk Program Magister 
Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara (Maksi FEB 
Untar), Jakarta, penulisan tesis tersebut memiliki bobot sebesar 6 SKS (Satuan Kredit 
Semester) untuk tiap semester hingga tesis itu dinyatakan selesai.  

 
B. Tujuan penyusunan Tesis  

1) Mahasiswa mampu  memeroleh pengalaman serta dapat mencoba 
menerapkan atau membandingkan pengetahuan dan keterampilan yang 
diperoleh selama kuliah dengan kenyataan di masyarakat; 

2) Mahasiswa mampu  menganalisis, mengembangkan, dan 
mengimplementasikan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh 
pada saat melakukan penelitian suatu masalah ataupun dalam 
merancang/mendesain suatu produk, konsep, sistem, model, strategi, atau 
kebijakan sesuai dengan bidang ilmunya. 

 
C. Jenis Tesis 

Tesis dilaksanakan berdasarkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. 
a) Tesis  pendekatan  kuantitatif  berfungsi  untuk  menguji  hipotesis  dan  

menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan pengujian kuantitatif 
dan statistik. 

b) Tesis pendekatan  kualitatif berfungsi untuk observasi dan eksplorasi suatu 
sistem, produk, model, strategi atau kebijakan.  

c) Tesis pendekatan kuantitatif dan kualitatif (mix method).  
 

D. Proposal Tesis 
Proposal tesis adalah gagasan yang tertuang secara terstruktur dan sistematis dalam 
bentuk tulisan, yang kelak akan menjadi tesis yang harus diselesaikan oleh setiap 
mahasiswa MAKSI FEB Untar.  
Proposal tesis dibuat oleh tiap mahasiswa dengan arahan pembimbing tesis. Karena 
tesis merupakan karya ilmiah, maka penulisannya harus dilakukan sesuai dengan 
kaidah ilmiah yang telah disepakati dalam dunia akademis. Selain itu, penulisan tesis 
membutuhkan kemampuan, keterampilan dan pengalaman sehingga kehadiran 
pembimbing menjadi perlu. 
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1. Prosedur Penulisan Proposal Tesis 

a) Mahasiswa meminta informasi mengenai penulisan proposal tesis ke 
Sekretariat Program Studi MAKSI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Tarumanagara. Bersamaan dengan itu, mahasiswa dapat langsung meminta 
daftar nama dosen pembimbing yang sesuai dengan keahlian dalam bidang 
konsentrasinya dan yang berkaitan dengan topik Tesis yang direncanakan. 

b) Mahasiswa menyerahkan Proposal Tesis ke Sekretariat Program Studi MAKSI 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNTAR.  

c) Program studi menentukan dosen pembimbing sesuai dengan keahlian dan 
bidang konsentrasi yang berkaitan dengan topik Proposal Tesis yang 
diserahkan. 

d) Ketua Program Studi MAKSI Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNTAR  
menerbitkan Surat Penugasan untuk Dosen Pembimbing Tesis yang telah 
ditentukan oleh program studi.  

e) Setelah menerima surat penugasan, dosen pembimbing wajib segera 
membimbing mahasiswanya sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama 
antara pembimbing dengan mahasiswa. Setiap kali pembimbingan, dosen 
pembimbing wajib mengisi Kartu Bimbingan yang dapat diambil dan 
disimpan kembali di Sekretariat MAKSI. Jadwal bimbingan wajib 
diinformasikan ke Sekretariat MAKSI, dan pelaksanaan bimbingan Tesis 
dapat dilakukan di ruang perpustakaan MAKSI Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
UNTAR. Jadwal bimbingan disepakati bersama antara mahasiswa dengan 
dosen pembimbing. 

 
2. Persyaratan Penulisan Proposal Tesis 

Mahasiswa yang akan menulis proposal tesis dapat memulainya setelah kuliah 
selama tiga semester dan harus telah lulus semua mata kuliah dengan indeks 
prestasi kumulatif (IPK) paling rendah 3,00. Mahasiswa juga harus telah lulus 
mata kuliah metodologi penelitian dengan nilai paling rendah B.  

 
3. Ujian Proposal Tesis 

a) Proposal tesis harus diujikan di Program Maksi FEB Untar. Penulisan proposal 
diperkenankan mendaftar ujian proposal tesis setelah memperoleh 
persetujuan dari dosen pembimbing.  

b) Untuk bisa mendaftar ujian proposal, penulis proposal tesis harus telah 
mengikuti secara aktif ujian proposal tesis mahasiswsa lain di Program Maksi 
FEB Untar paling sedikit 3 kali. 

c) Pada waktu mahasiswa bimbingannya mempresentasikan proposal 
penelitian, dosen pembimbing diharapkan hadir dalam ujian proposal yang 
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dipandu oleh dosen yang tidak melakukan pembimbingan Tesis selaku Ketua 
Penguji. Diharapkan dalam ujian proposal tesis, kemajuan (progress) 
penulisan tesis dapat dimonitor oleh pembimbing. Apabila terjadi perbedaan 
pendapat yang cukup signifikan, maka akan diselesaikan bersama dengan 
Ketua Program Studi MAKSI Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNTAR. 

d) Ujian proposal tesis diikuti oleh 2 dosen selaku ketua penguji dan dosen 
pembimbing.  

e) Waktu pelaksanaan ujian adalah antara 30 menit hingga 1 jam. 
f) Hasil penilaian ujian berupa Berita Acara Ujian Proposal Tesis diisi dan 

ditandatangani oleh masing-masing dosen penguji (ketua maupun 
pembimbing). Hasil diberikan kepada penulis proposal tesis. 

g) Penulis proposal tesis menggandakan proposalnya sebanyak 2 eksemplar, 
dan didistribusikan kepada pembimbing dan ketua penguji yang ditunjuk 
oleh Ketua Program Maksi FEB Untar.  

h) Proposal tesis harus sudah diserahkan paling lambat 1 minggu sebelum Ujian 
Proposal Tesis.  

i) Penulis proposal tesis harus mengakomodasi masukan-masukan dalam ujian 
proposal untuk penyempurnaan proposal, sebagaimana dicatat dalam hasil 
ujian oleh dosen-dosen penguji, dengan arahan dari dosen pembimbing. 

 
E. Ujian Tesis 

Ujian tesis akan dilaksanakan setelah mahasiswa melalui tahap ujian proposal tesis. 
Dalam ujian proposal tesis diperkirakan akan banyak masukan-masukan yang 
diberikan kepada penulis proposal, dari dosen-dosen penguji. Penulis proposal 
hendaknya memperhatikan dan mengakomodasi masukan-masukan yang diperoleh 
pada waktu ujian proposal tesis agar tesisnya menjadi lebih baik. 
 Selanjutnya tesis yang dihasilkan dari proposal tesis itu akan diuji pada waktu 
tesis dinyatakan telah selesai dibuat oleh penulis tesis dengan persetujuan dosen 
pembimbing. Namun, untuk menyelesaikan tesis dan mengikuti ujian, penulis tesis 
harus mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.  

 
1. Prosedur Ujian Tesis 

a) Penyelesaian tesis dilakukan setelah mengakomodasi masukan-masukan 
dari dosen-dosen penguji dalam ujian proposal tesis sesuai arahan dosen 
pembimbing. Hal ini dapat dibuktikan dengan melampirkan lembar Formulir 
Persetujuan Dosen Penguji yang telah ditandatangani oleh dosen-dosen 
penguji proposal tesis tersebut. 

b) Selama proses penyelesaian tesis, penulis dan pembimbing tesis wajib 
mengisi Kartu Bimbingan yang telah disediakan. Bimbingan tesis dapat 
dilakukan di Perpustakaan Program Maksi FEB Untar. 
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c) Apabila tesis telah selesai dibimbing, maka dengan bukti Kartu Bimbingan 
yang telah ditandatangani dan dinyatakan selesai oleh pembimbing dan 
Lembar Formulir Persetujuan Dosen Penguji untuk hasil proposal tesis yang 
telah ditandatangani oleh ketua penguji dan pembimbing tesis, mahasiswa 
dapat mengajukan pendaftaran untuk ujian Tesis dengan melampirkan draft 
final Tesis dalam bentuk soft cover warna kuning kunyit sebanyak 3 (empat) 
copy / rangkap. 

d) Menyerahkan slip bukti pembayaran ujian Tesis ke Sekretariat Program Studi 
MAKSI Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNTAR. 

e) Sekretariat Program Studi MAKSI Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNTAR 
memeriksa persyaratan akademis dan administratif yang harus dipenuhi. 

f) Sekretariat Program Studi MAKSI Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNTAR  
menentukan jadwal ujian Tesis dan membuat serta mendistribusikan Surat 
Penugasan Penguji Tesis yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi 
MAKSI Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNTAR.  

g) Ketua Sidang Tesis bertugas memimpin pelaksanaan sidang yang terdiri atas 
1 (satu) orang dosen penguji independen dan 1 (satu) orang dosen penguji 
yang bertindak sebagai pembimbing Tesis. Ketiga penguji tersebut wajib 
mengisi Formulir Penilaian Tesis dalam bentuk angka. 

h) Ketua Sidang Tesis diwajibkan mengisi Berita Acara Ujian Tesis dalam bentuk 
angka dan huruf / mutu konversinya sesuai PUT 067 sebagai berikut (lihat 
Tabel 1.1). 

 
Tabel 1.1. Konversi Penilaian Tesis 

Skala 0-4 Skala 0 - 100 Nilai 

3.5 – 4  80 – 100  A 

3 – 3.49  70 – 79.99 B 

2 – 2.99  56 – 69.99  C 

1 – 1.99  45 – 55.99 D 

0 – 0.99 0 – 44.99 E 

 
2. Persyaratan Ujian Tesis  

a) Tesis telah selesai dan disetujui oleh pembimbing. 
b) Lolos hasil pemeriksaan TURNITIN dengan nilai maksimal 25% 
c) Menunjukkan bukti Kartu Bimbingan yang telah ditandatangani dan 

dinyatakan selesai oleh pembimbing. 
d) Menunjukkan lembar Formulir Persetujuan Koreksi Dosen Penguji Proposal 

yang telah ditandatangani oleh ketua dan pembimbing saat ujian proposal 
tesis. 
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e) Membuat 3 eksemplar tesis dengan sampul berwarna kuning kunyit,  
f) Menyerahkan bukti pembayaran Ujian Tesis. 
g) Menyelesaikan semua kewajiban keuangan dan administrasi lainnya yang 

berlaku. 
h) Paling lambat satu minggu sebelum ujian, tesis sudah harus diterima oleh 

para dosen penguji. Tesis itu harus memenuhi ketentuan yang telah diatur 
pada Buku Pedoman ini. 

i) Penulis tesis diperkenankan memiliki minimal nilai B tetapi harus lulus semua 
matakuliah yang telah diambil pada program studi MAKSI Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis UNTAR.  

j) Penulis tesis yang memiliki nilai C, maka ia wajib mengulang mata kuliah yang 
bernilai C itu.  

k) Waktu Ujian Tesis paling lama adalah 2 jam. 
 
F. Hasil Ujian Tesis 

Setalah menyelesaikan ujian tesis, mahasiswa berhak mengetahui hasil ujian tesis. 
Pengumuman kelulusan mahasiswa dilakukan oleh ketua penguji, setelah mendapat 
pertimbangan anggota penguji. 

  
1. Untuk Tesis Tanpa Revisi 

a) Hasil / nilai ujian Tesis dapat diumumkan kepada mahasiswa. 
b) Dosen Pembimbing tesis wajib menandatangani Tanda Pengesahan Tesis 

yang mencantumkan nama 3 dosen penguji tesis (1 dosen ketua dan 2 dosen 
anggota penguji),  Setelah Lulus Ujian Tesis. 

c) Mahasiswa wajib mengubah soft cover warna kuning kunyit menjadi hard 
cover warna kuning kunyit, dan menyerahkan 2 (dua) copy hard cover serta 
2 (dua) cd yang berisi hard cover tesis lengkap dan jurnal ringkasaan tesis ke 
Sekretariat Program Studi MAKSI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Tarumanagara.  

d) Sekretariat Program Studi MAKSI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Tarumanagara wajib menyerahkan Tanda Bukti Penyerahan hard cover dan 
cd  Tesis serta cd Jurnal kepada mahasiswa yang telah menyerahkan hard 
cover Tesis dan jurnalnya. 

e) Setelah mahasiswa menyelesaikan kewajibannya (memberikan 2 hard cover 
dan artikel jurnal ringkasan tesis) maka mahasiswa diberikan Surat 
Keterangan Tanda Lulus / SKTL di Sekretariat Program Studi MAKSI Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis UNTAR. 
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2. Tesis Dengan Revisi (baik signifikan maupun tidak signifikan) 
a) Mahasiswa wajib merevisi Tesisnya dalam waktu maksimal 1 (satu) bulan. 

Dan setelah disetujui oelh dosen pembimbing maka mahasiswa dapat 
meminta kepada pembimbing tesis untuk menandatangani Tanda 
Pengesahan Tesis yang mencantumkan nama 3 dosen penguji tesis (1 dosen 
ketua dan 2 dosen anggota penguji).  

b) Mahasiswa wajib mengubah soft cover warna kuning kunyit menjadi hard 
cover warna kuning kunyit, dan menyerahkan 2 (dua) copy hard cover serta 
2 (dua) cd yang berisi hard cover tesis lengkap dan jurnal ringkasaan tesis ke 
Sekretariat Program Studi MAKSI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Tarumanagara.  

c) Sekretariat Program Studi MAKSI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Tarumanagara wajib menyerahkan Tanda Bukti Penyerahan hard cover dan 
cd  Tesis serta cd Jurnal kepada mahasiswa yang telah menyerahkan hard 
cover Tesis dan jurnalnya. 

d) Setelah mahasiswa menyelesaikan kewajibannya (memberikan 2 hard cover 
dan artikel jurnal ringkasan tesis) maka mahasiswa diberikan Surat 
Keterangan Tanda Lulus / SKTL di Sekretariat Program Studi MAKSI Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis UNTAR. 

 
Mahasiswa yang gagal dalam ujian Tesis dapat mengulang dengan memenuhi 
prosedur dan persyaratan ujian tesis, dan wajib membayar biaya ujian tesis.  

 
G. Penilaian Tesis 

Penilaian tesis mencakup hasil karya tesis dan hasil ujian tesis. Dengan demikian, 
penguji harus memberikan dua sumber penilaian tesis. Untuk mempermudah para 
penguji memberikan nilai, pedoman penilaian berupa rincian komponen yang dinilai 
dan besaran nilai yang bisa diberikan sebagaimana diatur pada buku Ketentuan 
Pokok Pembuatan dan Persetujuan Tesis Serta Ketentuan Pokok Palaksanaan Ujian 
Tesis ini. 
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BAB II 
PROPOSAL PENELITIAN TESIS 

 
A. Pendahuluan 

Tesis merupakan tugas akhir yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi 
MAKSI FEB UNTAR dalam rangka pengembangan pengetahuan sesuai dengan bidang 
konsentrasinya.  
 
Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Statistik. Metode penelitian yang 
diajarkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara adalah metode 
penelitian kuantitatif, dan alat utama penelitian yang diajarkan adalah metode 
statistik. Konsekuensi logisnya adalah bahwa objek penelitiannya adalah variabel, 
yaitu objek yang memiliki ciri yang bervariasi dan variasi itu dinyatakan dalam bentuk 
angka atau bilangan. Objek atau variabel itu terdapat atau melekat pada subjeknya. 
Misalnya, harga saham perusahaan. Objeknya adalah harga saham, dan subjeknya 
adalah perusahaan. Contoh lainnya adalah jenis kelamin akuntan. Objeknya adalah 
jenis kelamin, dan subjeknya adalah akuntan.  

        
Dalam praktik, ada beberapa variabel yang digunakan pada suatu penelitian. 
Variabel-variabel itu, tentu saja, yang memiliki kaitan. Kaitan antara variabel-variabel 
itu diidentifikasi dan dijelaskan melalui teori.  

        
Variabel-variabel yang dikaitkan memiliki status atau fungsi. Berdasarkan status atau 
fungsi itu, variabel dibedakan menjadi variabel utama yang terdiri atas variabel 
dependen dan variabel independen. Fungsi variabel independen adalah untuk 
menjelaskan, memprediksi, membedakan atau mempengaruhi variabel dependen. 
Dengan pernyataan lain, variabilitas variabel independen digunakan untuk 
menjelaskan variabilitas variabel dependen. 

  
Dalam konteks teori himpunan, variabilitas tiap variabel sama dengan seratus 
persen. Terkait dengan itu, tujuan ilmu, teori maupun penelitian adalah untuk 
menjelaskan variabilitas variabel dependen berdasarkan variabilitas variabel 
independen. Secara teoritis maupun praktik, tidak mungkin satu variabel 
independen dapat digunakan untuk menjelaskan semua (seratus persen) variabilitas 
variabel dependen kecuali variabel independen itu sama dengan variabel 
dependennya. Dengan pernyataan lain, pada tiap penelitian yang terdiri atas 
variabel independen dan variabel dependen, ada beberapa variabel independen 
yang lazim digunakan dengan harapan agar makin besar variabilitas variabel 
dependen yang dapat dijelaskan. 
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Sebenarnya, masih ada jenis variabel lain berdasarkan status atau fungsinya jika 
dikaitkan dengan variabel lainnya. Misalnya adalah variabel eksogen, variabel 
endogen, variabel perlakuan, variabel kontrol, kovariabel, variabel moderator, dan 
variabel mediator. Pada kesempatan ini hanya variabel utama (dependen dan 
independen) serta variabel moderator dan variabel mediator yang dijelaskan. 

 
Penelitian Ilmiah yang Formal: Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Dalam bidang 
pendidikan formal, ada tiga penelitian ilmiah yang formal, yaitu dalam bentuk skripsi 
untuk Prodi S1, tesis untuk Prodi S2 dan disertasi untuk Prodi S3. Selain itu, tentu 
saja, ada jenis penelitian ilmiah lainnya tapi tidak dimaksudkan sebagai persyaratan 
untuk menyelesaikan suatu tingkatan pendidikan formal.  

 
Ciri utama dan mutlak yang menjadi syarat agar suatu penelitian dapat dikategorikan 
sebagai penelitian ilmiah adalah bahwa penelitian itu harus menghasilkan informasi 
yang baru atau disebut juga sebagai novelty (kebaruan). Namun demikian, hal itu 
tidak mutlak menjadi syarat untuk skripsi karena mahasiswi/a Prodi S1 lebih 
dimaksudkan untuk melakukan penelitian dengan benar berdasarkan materi kuliah 
yang telah diajarkan. Untuk tesis, terutama untuk disertasi, unsur kebaruan itu 
merupakan syarat mutlak agar dapat dikategorikan sebagai penelitian ilmiah. 

 
Dalam konteks skripsi, materi kuliah Prodi S1 di FEB Untar lebih diorientasikan pada 
penggunaan dua variabel utama di atas, yaitu variabel dependen dan (beberapa) 
variabel independen. Untuk tesis mestinya ada variabel lain yang ditambahkan 
sehingga tidak sama dengan skripsi. Variabel yang dimaksudkan dan dijelaskan 
selanjutnya adalah variabel moderator dan variabel mediator. Pengidentifikasian 
dan penggunaan dua variabel itu dapat dijadikan sebagai cara untuk menghasilkan 
informasi yang baru. Kabaruan itu akan memenuhi syarat utama dan mutlak untuk 
karya ilmiah, yang dalam hal ini adalah tesis. 

 
Variabel Moderator. Variabel moderator berfungsi mengubah arah (positif atau 
negatif, lebih besar atau lebih kecil) dan/atau kekuatan kaitan antara variabel 
indepeden dan variabel dependen (Baron & Kenny, 1986). Misalnya, menurut teori 
ilmu kedokteran dinyatakan bahwa pada masa (usia) pertumbuhan, gizi makanan 
anak berkaitan secara positif dengan tinggi badannya. Dengan pernyataan lain, 
makin baik gizi anak makin tinggi badannya, dan sebaliknya. Pada dua penelitian, 
misalnya, diketahui bahwa kaitannya justru sebaliknya, yaitu negatifm dan pada 
penelitian lainnya diketahui kaitannya positif tapi cukup lemah/kecil. Terkait dengan 
itu, berdasarkan tambahan teori diketahui bahwa tinggi badan pada masa 
pertumbuhan anak berkaitan juga dengan usia. Dengan pernyataan lain, usia anak 
dapat digunakan sebagai variabel moderator. Salah satu caranya adalah dengan 



  

 9 Program Studi Magister Akuntansi (MAKSI) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara 

Ketentuan Pokok Pembuatan dan Persetujuan Tesis  
Ketentuan Pokok Pelaksanaan Ujian Tesis 

memilih secara acak dua kelompok anak yang masih termasuk usia pertumbuhan. 
Satu kelompok yang berusia lebih muda dan satu kelompok yang berusia lebih tua. 
Atas dasar itu dilakukan penelitian secara terpisah pada tiap kelompok, dan ternyata 
hasilnya adalah bahwa kaitan antara gizi dan tinggi badan memang berkaitan secara 
positif dan tergolong kuat pada tiap kelompok itu.  

 
Dari contoh di atas dapat diketahui bahwa varibel moderator dapat mengubah arah 
kaitan antara variabel independen dan variabel dependen, yaitu dari yang negatif 
menjadi positif. Selain itu, kaitan antara variabel independen dan variabel dependen 
yang sebelumnya tidak kuat menjadi kuat.  

 
Variabel moderator digunakan juga untuk menjawab pertanyaan kapan atau untuk 
kedaan yang bagaimana efek variabel independen terhadap variabel dependen 
terjadi. Dengan pernyataan lain, variabel moderator merupakan kontingensi, 
bergantung. Misalnya, pada usia pertumbuhan, kaitan antara gizi dan tinggi badan 
bersifat positif dan kuat bergantung pada usianya.  

 
Variabel moderator (MO) dapat juga memiliki efek interaksi terhadap variabel 
dependen (Y), yaitu melalui interaksi antara variabel moderator itu dan variabel 
independen (X). Modelnya ditulis sebagai berikut: Y = a + bX + cMO + dXMO + e. 
Dalam hal ini, XMO merupakan interaksi, yakni hasil perkalian antara X dan MO. Jika 
MO memang berfungsi memoderasi kaitan antara X dan Y, maka koefisien efek d 
mestinya teruji secara empiris, baik dari segi arah (tanda + atau -), serta tergolong 
besar dalam nilai mutlak.  

 
Variabel moderator dapat bersifat kualitatif (misalnya gender) maupun kuantitatif 
(seperti besaran harga saham). Sifat kualitatif dan kuantitatif itu akan menjadi dasar 
untuk mengidentifikasi analisis statistik yang tepat untuk digunakan. 

 
Berikut ini disajikan beberapa contoh lain mengenai variabel moderator yang 
berkaitan dengan akuntansi. Contoh pertama menggunakan variabel moderator 
yang kualitatif berupa gender. Sampelnya adalah auditor. Variabel independennya 
adalah pengalaman kerja yang diukur dengan satuan bulan. Variabel dependennya 
adalah ketelitian dalam pembuatan laporan audit yang diukur dalam satuan jumlah 
kesalahan.  
 
Model penelitiannya disajikan pada Gambar 1. Gambar 1.a dan 1.b sebenarnya sama 
saja. Dengan pernyataan lain, kita dapat menggunakan salah satu dari dua gambar 
itu untuk merepresentasikan model untuk contoh penelitian di atas. 
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Contoh kedua diadaptasi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Eulerich, Henseler 
dan Kohler (2017). Sampelnya adalah 524 auditor internal. Variabel dependennya 
adalah IAF (portofolio of activities), variabel independennya adalah EB (role of 
executive board), dan variabel moderatornya adalah AC (role of audit committee) 
yang bersifat kuantitatif. Efek interaksi antara EB dan AC merupakan hasil perkalian 
antara EB dan AC, serta hasilnya disebut sebagai serving two masters. Modelnya 
disajikan pada Gambar 2.   

 
Variabel moderator (MO), sebenarnya, merupakan salah satu jenis variabel 
independen (X). Konsekuensi logisnya adalah bahwa dari segi dimensi waktu, MO 
maupun X berada pada waktu yang sama, yakni MO tidak mendahului X, dan X tidak 
mendahului MO. Pada model visualnya, MO tidak boleh berada pada bagian ekor 
panah dan X pada bagian kepala panah. Sebaliknya, X tidak boleh di ekor panah dan 
MO di kepala panah.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 1.a. Moderator Kualitatif: Diskrit 

 
 
 
 

Perempuan: 

 
 
 

Laki-laki   : 
 

Gambar 1.b. Moderator Kualitatif: Alternatif 
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Variabel Mediator. Sesuai dengan namanya, variabel mediator (M) berada di antara 
variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Fungsi M dimaksudkan untuk 
menjelaskan kenapa atau bagaimana X dapat berkaitan dengan Y, atau bagaimana 
proses yang terjadi sehingga variabilitas X dapat digunakan untuk menjelaskan 
variabilitas Y. Misalkan ada pernyataan hipotetis bahwa besaran biaya iklan (X) 
berkaitan secara positif dengan volume penjualan (Y) suatu produk. Pernyataan itu 
belum lengkap karena belum ada penjelasan mengenai kenapa atau bagaimana X 
dapat berkaitan secara positif dengan Y.   

 
Variabel mediator berada di antara X dan Y untuk menjembatani penjelasan kenapa 
dan bagaimana X dapat berkaitan secara positif dengan Y. Untuk contoh di atas, sikap 
subjek terhadap iklan produk itu dapat dijadikan sebagai variabel mediator. Melalui 
iklan yang tepat, sikap konsumen atau calon konsumen dapat diubah dari yang tidak 
positif menjadi positif terhadap produk yang diiklankan. Dengan sikap positif itu, 
calon konsumen akan memiliki niat yang kuat untuk membeli produk itu dan pada 
akhirnya akan membeli produk itu. Jadi, variabel mediator berfungsi untuk 
menjelaskan kenapa dan bagaimana X dapat berkaitan dengan Y, bagaimana X dapat 
digunakan untuk memprediksi Y. 

 
Peran mediasi suatu variabel dapat bersifat mutlak atau penuh dan parsial, 
sebagaimana disajikan pada Gambar 3. Pada Gambar 3.a, X dan Y hanya berkaitan 
jika ada M sehingga M disebut memiliki peran mediasi yang penuh. Pada Gambar 
3.b, X dan Y dapat memiliki kaitan (efek) langsung maupun tidak langsung melalui M. 
Dalam kenyataan, efek penuh (mutlak) mungkin tidak ada. 

 
 
 
 

 
                                         + 
                                         – 
                                            
                                         + 
 
 

Gambar 2. Kaitan antara EB dan AC dimoderasi 
oleh AC 

EB 

EB x AC 

AC 

IAF 
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Berikut ini disajikan beberapa contoh penggunaan variabel mediator dalam konteks 
bisnis, termasuk akuntansi. Contoh pertama diadaptasi dari hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Breaux, Finn dan Jones III (2011). Sampelnya adalah 241 akuntan yang 
terdaftar di American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Variabel 
independennya adalah BPC (Budgetary Participation Congruence), variabel 
mediatornya adalah BC (Budgetary Commitment), dan variabel dependennya adalah 
MP (Managerial Performance). Model penelitiannya disajikan pada   Gambar 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Contoh kedua diadaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh Bhattacharya, Ecker, 
Olssonand dan Schipper (2012). Variabel independennya adalah EQ (Earnings 
Quality), variabel mediatornya adalah IA (Information Asymmetry), dan variabel 
dependennya adalah CE (Cost of Equity). 

 
Mediasi yang Dimoderasi. Variabel moderator dan variabel mediator dapat 
digunakan pada satu penelitian. Contohnya diadaptasi dari hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Haider, Jabeen dan Ahmad (2018), dengan model penelitian yang 
disajikan pada Gambar 5. Dari gambar itu dapat diketahui bahwa peran mediasi 

 
 
       
 
 

Gambar 4. Peran Mediasi BC pada Kaitan antara 
BPC dan MP 

BPC MP 

BC 

 
 

Gambar 3.a. Peran Mediasi Penuh 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 3.b. Peran Mediasi Parsial  
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psychological wellbeing pada kaitan antara Work-life Balance dan Job Performance 
dimoderasi oleh satisfaction with coworkers. 
 
Variabel yang Sama sebagai Mediator dan Moderator. Variabel yang sama dapat 
digunakan sebagai variabel moderator atau variabel mediator. Hal itu dimungkinkan 
pada penelitian yang berbeda atau pada model penelitian yang berbeda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B. Struktur dan Format Proposal Tesis 
Untuk memberikan panduan dan memudahkan penyusunan proposal tesis, langkah 
pertama adalah memberikan pedoman kepada mahasiswa untuk menentukan 
materi apa saja yang perlu dituliskan dalam proposal tesis. Ini perlu dilakukan agar 
terjadi kesamaan struktur dan format proposal tesis di Prodi MAKSI FEB Untar. 
Meskipun struktur dan formatnya sama, tentu isi proposal tesis tidak boleh sama. 
Jadi, dalam hal materi tesis, mahasiswa diberi kebebasan seluas-luasnya. Justru 
mahasiswa dituntut melakukan eksplorasi agar bisa membuat tesis yang materinya 
benar-benar berkualitas, baik dari segi kebaruan materi maupun pengerjaannya.  

 

Tesis di Prodi MAKSI FEB Untar dibuat dengan struktur dan format sebagai berikut: 
 

1. BAGIAN AWAL 
Bagian awal ini terdiri dari empat unsur berikut. 
a) Halaman Judul Proposal Tesis (lihat lampiran 1)  
b) Judul harus mencakup secara eksplisit variabel-variabel penelitian, kaitan 

antara variabel-variabel penelitian, subyek dan tempat penelitian. Judul 
dapat dibuat dengan kalimat yang menarik dan sependek mungkin. 

c) Halaman Persetujuan Proposal Tesis (lihat lampiran 2) 
d) Halaman Daftar Isi Proposal Tesis (lihat lampiran 3) 

Hipotesis 1 (+) 

 
 
 
 
                  Hipotesis 2 (+) 

 
 
 
 

Gambar 5. Model Penelitian: Peran Mediasi yang Dimoderasi 
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2. BAGIAN ISI 

Bagian ini merupakan bagian utama proposal tesis. Bagian ini terdiri atas tiga 
bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, dan metode penelitian. Tiap bab terdiri 
atas beberapa pasal dan ayat, sebagaimana disajikan berikut ini. 

 
a) Bab I Pendahuluan 

Bab Pendahuluan terdiri atas dua pasal, yaitu permasalahan dan tujuan dan 
kontribusi. Permasalahan terdiri atas empat ayat berikut ini. 

 
(1) Latar Belakang Penelitian 

Latar belakang penelitian atau latar belakang masalah merupakan 
motivasi penulis melakukan penelitian. Materi latar belakang penelitian 
ini berisi jawaban atas pertanyaan mengapa penulis perlu menulis topik 
yang akan diteliti?  
Berikut adalah contoh-contoh materi yang bisa dijadikan latar belakang 
penelitian. 
Salah satu materi latar belakang penelitian bisa berkaitan langsung 
dengan variabel dependen yang akan diteliti. Kadang-kadang, ada juga 
yang menyatakan variabel dependen itu sebagai topik atau fenomena. 
Latar belakang penelitian diawali dengan uraian mengenai keberadaan 
variabel dependen (topik) dalam konteks yang lebih luas (umum) dan 
kemudian diakhiri dengan konteks khusus, yakni variabel penelitian. 
Misalnya, tingkat penerimaan atas teknologi audit oleh perusahaan 
audit. Dalam hal ini, teknologi itu merupakan bagian dari pengauditan. 
Latar belakang penelitian juga berisi alasan bahwa variabel dependen 
yang akan diteliti memang penting untuk diteliti. Alasan tersebut dapat 
disajikan dengan menunjukkan hal-hal negatif yang telah, sedang 
dan/atau akan terjadi jika topik tersebut tidak diteliti. Alasan lainnya 
dapat dikaitkan dengan hal-hal positif yang akan diperoleh jika topik itu 
diteliti. Untuk memperkuat alasan itu, penulis dapat menyajikan data 
sekunder maupun data awal yang dimiliki oleh penulis.  
 

(2) Identifikasi Masalah 
Penulis perlu menyajikan gambaran umum secara ringkas mengenai 
topik yang akan diteliti, yaitu  perkembangan mengenai topik tersebut. 
Hal itu dilakukan dengan meninjau kepustakaan yang terkait dengan 
topik itu. Perkembangan yang disajikan hanya yang penting dan 
dominan. Ringkasannya dapat disajikan dalam bentuk tabel dan disertai 
dengan uraiannya. Ringkasan itu terdiri dari nama penulis, tahun, dan 
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isinya. Selanjutnya, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang ada 
mengenai topik yang akan diteliti.  
Ada pendapat yang menyatakan bahwa masalah dapat dijadikan 
sebagai ciri utama kehidupan. Dengan pernyataan lain, orang yang 
masih hidup pasti tidak lepas dari masalah. Terkait dengan itu, suatu 
topik penelitian juga terdiri atas beberapa masalah yang perlu untuk 
diteliti. Jadi, penulis harus mengidentifikasi masalah apa saja yang masih 
ada mengenai topik yang akan diteliti. 
Pada dasarnya, masalah merupakan kesenjangan antara apa yang 
seharusnya dan apa yang senyatanya. Terkait dengan itu, 
pengidentifikasian masalah harus dilakukan dengan menyajikan apa 
yang seharusnya dan apa yang senyatanya. Kedua hal itu lazim disertai 
dengan sumber bacaannya. Kemudian, penulis menunjukkan secara 
eksplisit masalahnya. 
Cara yang mudah untuk mengidentifikasi masalah mengenai suatu topik 
adalah melalui saran-saran untuk penelitian yang akan datang yang 
lazim disajikan pada bagian akhir suatu laporan penelitian. Misalnya 
adalah di jurnal-jurnal internasional maupun tesis dan disertasi. 
Selain melalui saran dari para peneliti sebelumnya, ada lima cara lain 
untuk menemukan atau mengidentifikasi masalah penelitian. Satu, 
kesenjangan antara teori dan praktik. Misalnya, berdasarkan teori 
mengenai pajak dapat diketahui bahwa pajak merupakan wujud 
tanggung jawab warga negara sehingga tiap warga negara berkewajiban 
untuk membayarnya (Santoso, 2012). Namun demikian, dalam praktik, 
tidak semua warga negara merasakan pajak sebagai kewajibannya 
(Survei KPP Pajak Jakarta Timua, 2013). Kesenjangan antara kewajiban 
dan praktik kepatuhan membayar pajak itu dapat diteliti dengan 
mengajukan masalah mengenai (1) variabel-variabel apa saja yang dapat 
digunakan untuk menjelaskan ketidakpatuhan itu, (2) mengapa wajib 
pajak tidak patuh, (3) perbedaan kepatuhan membayar pajak antara di 
negara maju dan berkembang, dan (4) perbedaan kepatuhan membayar 
pajak antardaerah.  
Dua, kesenjangan antara suatu teori dan teori lainnya mengenai topik 
yang sama. Asumsi yang digunakan dalam teori keuangan, misalnya, 
adalah bahwa pelaku ekonomi berperilaku rasional (Rubeinsten, 2001) 
sedangkan menurut teori keuangan keperilakuan, pelaku ekonomi 
berperilaku tidak rasional (Thaler, 1997). Berdasarkan kesenjangan 
antara dua teori itu dapat diidentifikasi masalah penelitian, seperti (1) 
variabel-variabel lingkungan apa yang membedakan perilaku pada dua 
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teori itu, dan (2) variabel-variabel kepribadian apa saja yang dominan 
membedakan dua teori. 
Tiga, kesenjangan antara temuan-temuan empiris mengenai hal yang 
sama. Berdasarkan hasil penelitian empiris yang dilakukan oleh Sharpe 
(1964), misalnya, diketahui bahwa faktor utama yang menentukan 
return saham adalah pasar. Model yang digunakan oleh Sharpe pada 
penelitian itu dikenal sebagai model indeks tunggal. Pada 
perkembangan berikutnya, Fama dan French (1992) menemukan hasil 
penelitian empiris yang menunjukkan bahwa ada tiga faktor penentu 
return saham. Atas dasar itu, model penelitian mereka itu dikenal 
sebagai model tiga faktor. Dari perbedaan dua hasil penelitian empiris 
itu akan dapat diidentifikasi berbagai masalah. 
Empat, gejala (fenomena) atau peristiwa yang sedang menjadi trend di 
masyarakat. Akhir-akhir ini, misalnya, laporan keuangan tidak lagi cukup 
didasarkan pada laporan laba-rugi dan neraca. Ada kecenderungan 
untuk melengkapi laporan itu dengan laporan yang bersifat kualitatif, 
seperti Corporate Social Responsibility (CSR) dan Good Corporate 
Governance (GCG). Dari gejala itu dapat diidentifikasi berbagai masalah, 
seperti (1) apakah laba perusahaan berbeda berdasarkan CSR dan GCG, 
(2) apakah terdapat perbedaan kualitas laporan keungan perusahaan 
berdasarkan CSR dan GCG, dan (3) apakah kinerja manajemen 
perusahaan berbeda berdasarkan CSR dan GCG. 
Lima, replikasi penelitian terdahulu. Replikasi penelitian dapat 
dilakukan dengan mengganti datanya, metodenya atau periodenya. 
Misalnya, temuan penelitian pada butir empat di atas dilakukan di 
Amerika Serikat dengan hasil bahwa laba perusahaan berbeda secara 
statistik antara perusahaan yang menyertakan CSR dan GCG untuk 
melengkapi laporan keuangan perusahaan tersebut. Masalah yang akan 
diteliti dalam bentuk tesis dapat diidentifikasi dari temuan itu dengan 
menggunakan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Pada 
periode 1999-2010, hasil yang sama juga ditemukan di Indonesia. 
Terkait dengan itu, penelitian itu dapat direplikasi lagi dengan 
menggunakan periode 2011-2013. Namun demikian, penelitian dalam 
bentuk replikasi harus didasarkan pada alasan yang obyektif.  

 

b) Pembatasan Masalah 
Suatu topik terdiri atas banyak masalah yang perlu untuk diteliti, 
sebagimana sudah harus dijelaskan pada ayat sebelumnya. Terkait 
dengan itu, penulis harus membatasi masalah mana saja yang akan 
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diteliti dari berbagai masalah yang telah diidentifikasi. Pembatasan itu 
harus disertai dengan alasan yang obyektif, logis.  
Pembatasan masalah dapat mengacu dari keluasannya. Misalnya, 
masalah yang akan diteliti hanya mencakup sejumlah variabel, dan 
cakupan subjek tertentu. Dari segi cakupan subjek, penulis dapat 
membatasi hanya pada satu industri atau sebagian perusahaan dalam 
suatu industri.  
Pembatasan masalah dapat juga mengacu pada kedalaman atau 
intensitas penelitian yang akan dilakukan. Misalnya, penelitian 
dilakukan dengan desain penelitian deskriptif, bukan desain penelitian 
eksperimen. 
 

c) Rumusan Masalah 
Berdasarkan pembatasan masalah sebelumnya, penulis merumuskan 
masalah-masalah yang akan diteliti. Ada kemungkinan bahwa 
perumusan suatu masalah sama dengan yang terdapat pada identifikasi 
masalah. Masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan 
dengan memperhatikan hal-hal berikut:  
- menggunakan kata tanya, 
- menuliskan secara eksplisit variabel-variabel, 
- menuliskan secara eksplisit kaitan antara variabel-variabel, 
- kaitan antara variabel-variabel dinyatakan sesuai dengan analisis 

atau uji yang akan digunakan, dan 
- diakhiri dengan tanda tanya.  

 
Berikut adalah beberapa contoh rumusan masalah: 
- apakah ada hubungan antara X dan Y? 
- apakah X merupakan prediktor yang positif atas Y? 
- apakah M memediasi kaitan antara X dan Y? 
- apakah M memoderasi kaitan antara X dan Y? 
- apakah terdapat perbedaan harga saham antara perusahaan dalam 

industri U dan T? 
Penjelasan mengenai kaitan antara variabel-variabel pada contoh itu 
disajika berikut. 
- Contoh pertama adalah ‘hubungan’, berarti analisis yang akan 

digunakan adalah korelasi. 
- Contoh kedua adalah ‘prediktor’, berarti analisis yang akan 

digunakan regresi. 
- Contoh ketiga adalah ‘memediasi’, berarti yang akan digunakan 

adalah analisis jalur. 
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- Contoh keempat adalah ‘memoderasi’, berarti yang akan digunakan 
adalah analisis jalur atau analisis yang lain yang relevan. 

- Contoh kelima adalah ‘perbedaan’, berarti analisis yang digunakan 
adalah uji-t kalau yang akan dibandingkan adalah nilai rata-rata 
hitung dua nilai (misalnya harga saham dalam dua industri). 

 
d) Tujuan dan Manfaat 

 
(1) Tujuan 

Tujuan penelitian berkaitan langsung dengan rumusan masalah 
sehingga jumlah tujuan penelitian mestinya sama dengan jumlah 
rumusan masalah. Pada dasarnya, tujuan penelitian kuantitatif 
adalah untuk menguji secara empiris kebenaran jawaban teoritis 
(hipotesis) penelitian (baca BAB III). Berikut adalah dua contoh 
tujuan penelitian: 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris 
peran M dalam memediasi kaitan antara X dan Y, dan 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris 
perbedaan harga saham antara  perusahaan-perusahaan dalam 
industri U dan T. 

 
(2) Manfaat 

Manfaat penelitian merupakan sumbangan/kontribusi yang dapat 
diperoleh berbagai pihak dari hasil penelitian. Manfaat dapat 
disajikan untuk kepentingan praktisi (manfaat manajerial) dan 
pengembangan ilmu.  

 
b) Bab II Landasan Teori  

Fungsi landasan teori adalah untuk menghasilkan jawaban teoritis/hipotesis 
penelitian. Misalnya, hipotesis penelitian berkaitan dengan perilaku individu 
akuntan. Terori yang relevan dengan hal tersebut adalah teori motivasi. 
Penulis hanya wajib menulis teori motivasi yang memang digunakan untuk 
menghasilkan jawaban teoritis (hipotesis) atas rumusan masalah, tidak boleh 
menulis teori-teori yang tidak ada kaitannya dengan motivasi yang akan 
digunakan untuk menghasilkan hipotesis.  
 
Landasan teori berisi grand theory dan middle theory. Grand theory 
merupakan teori dasar atau utama. Middle theory merupakan 
pengembangan atau bagian atau cabang dari grand theory. Contoh grand 
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theory misalnya, Teori Keagenan (Agency Theory), Pecking Order Theory 
(untuk topik struktur modal), Signaling Theory (untuk topik kebijakan dividen) 
dan lain sebagainya.  
Sumber utama yang digunakan pada landasan teori adalah jurnal ilmiah, 
misalnya Journal of Accounting Research dan Journal of Auditing. Penggunaan 
buku sebagai referensi sangat dibatasi. Untuk pengutipan, sedapat mungkin 
penulis harus mencari sumber asli yang dikutip. 
Setelah menuliskan grand dan middle theory, berikutnya disajikan definisi 
konseptual variabel. Jika topik penelitian yang diteliti belum tersedia grand 
atau middle theory-nya, landasan teori bisa langsung dimulai dengan definisi 
konseptual variabel. 

 
(1) Definisi Konseptual Variabel 

Pada bagian ini penulis proposal menuliskan definisi secara teoritis tiap 
variabel yang terdapat pada rumusan masalah. Sumber tulisan harus 
dikutip secara langsung dari sumber bacaan tertentu, seperti jurnal 
ilmiah maupun buku teks. Definisi dari kamus atau sumber lain seperti 
Wikipedia tidak boleh digunakan. 
Berikut disajikan contoh menulis definisi konseptual. 
Menurut Moorman, Zaltman, dan Deshpande (1992: 315), “Trust is 
defined as a willingness to rely on an exchange partner in whom one has 
confidence.”  
Kemudian definisi yang dikutip harus diulas, bukan diterjemahkan. 
Ulasan mencakup penjelasan kata-kata utama, sehingga maknanya 
menjadi lebih jelas bagi pembaca. Penjelasan dapat dilengkapi dengan 
contoh.  
Contoh mengulas definisi konseptual disajikan berikut ini.  
Dari definisi itu (contoh definisi trust) dapat diketahui ada dua pihak 
yang berhubungan, yakni pihak yang mempercayai dan pihak yang 
dipercayai. Dalam konteks pengauditan, misalnya, klien menjadi pihak 
yang mempercayai dan auditor adalah pihak yang dipercayai. Untuk 
konteks itu, klien memiliki keinginan untuk mempercayai auditor. 
Sebagai keinginan, klien tersebut mempercayai dengan suka rela, bukan 
dengan terpaksa, auditor.   
Terkait dengan definisi itu, Moorman, Zaltman, dan Deshpande (1993: 
82) menyatakan lebih lanjut bahwa “. . . views as a belief, confidence, or 
expectation that results from the partner’s expertise, reliability, or 
intentionality.” Dari pernyataan itu dapat diketahui bahwa kepercayaan 
merupakan harapan, yakni sesuatu yang belum terjadi, seseorang 
mengenai mitranya.  
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Dari pernyataan itu dapat juga diketahui bahwa kepercayaan berkaitan 
dengan keahlian, reliabilitas, atau intensionalitas auditor. Keahlian 
auditor berkaitan dengan keterampilan atau pengalaman 
profesionalnya dalam pengauditan. Reliabilitas auditor dapat berkaitan 
dengan konsistensi hasil kerjanya sesuai dengan yang disepakati dengan 
kliennya. Intensionalitas auditor berkaitan dengan niatnya untuk tidak 
merugikan kliennya, untuk berbuat sesuai dengan harapan kliennya. 
Seringkali satu variabel memiliki beberapa definisi yang diajukan ahli 
yang berbeda. Terkait dengan ini, penulis harus mengutip definisi-
definisi itu, kemudian mengaitkan dan membandingkannya. 
Pembandingan dapat dari segi kemiripan maupun perbedaannya. 
Berdasar pembandingan ini penulis harus merumuskan sendiri definisi 
variabel tersebut. Jika tidak merumuskan sendiri, penulis dapat 
menggunakan salah satu definisi yang diulas, tapi harus berdasarkan 
alasan yang obyektif.  
Dalam menyajikan definisi variabel ini penulis harus mampu 
membedakan definisi dan bukan definisi. Penulis perlu memperhatikan 
apakah pada sumber yang dikutip terdapat kata ‘definisi’ atau 
‘definition’. Contoh yang benar adalah  “Auditor professional 
commitment is defined as . . . .” Pada contoh itu terdapat kata “defined,’ 
sebagaimana contoh mengenai definisi kepercayaan di atas. 

 
(2) Kaitan antara Variabel-variabel 

Kaitan antara variabel-variabel atau sering juga disebut kerangka teori 
(theoretical frame work) dibuat untuk menjadi dasar perumusan 
hipotesis. Jadi, hipotesis hanya dapat dirumuskan jika ada temuan atau 
teori yang menyatakan variabel-variabel dalam hipotesis tersebut 
berkaitan. Temuan atau teori itu didapatkan setelah membaca 
penelitian-penelitiaan sebelumnya yang relevan. Penelitian-penelitian 
ini bisa diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah. Salah satu sumber jurnal 
ilmiah adalah situs proquest. Semua mahasiswa FEB Untar bisa 
mengakses situs proquest, emerald dan JSTOR dengan memasukkan ID 
dan password yang bisa diminta di perpustakaan.  
Contoh kaitan antara variabel-variabel disajikan berikut ini. 
Menurut Lerbin (2008), keahlian pekerja berpengaruh positif terhadap 
kualitas hubungan pekerja ahli dengan kliennya. Sebaliknya, Ainun 
(2010) menemukan hasil bahwa keahlian pekerja justru memiliki 
hubungan yang negatif dengan kualitas pekerja ahli dengan kliennya. 
Peneliti lainnya, yaitu Yogi (2011), menemukan hubungan yang positif 
antara keahlian pekerja dan kualitas hubungan pekerja ahli dengan 
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kliennya, tetapi secara statistik tergolong kecil. Temuan Santi (2012) 
menunjukkan hubungan dua variabel itu tidak terlalu tinggi, yang 
ditunjukkan dengan koefisiennya yang kecil. 
Jika ada teori-teori maupun hasil-hasil penelitian yang bertentangan 
(seperti Lerbin dan Ainun), penulis harus menentukan pilihan - dengan 
didasarkan pada argumentasi yang logis - ketika menggunakan kaitan 
antara variabel-variabel itu untuk merumuskan hipotesis.  

 
(3) Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Fungsi kerangka pemikiran adalah untuk menyimpulkan temuan-
temuan pada kaitan antara variabel-variabel, yang pada gilirannya 
digunakan untuk merumuskan hipotesis. Kerangka pemikiran langsung 
diikuti dengan hipotesisnya. 

 
Contohnya disajikan berikut ini. 
Berdasarkan temuan-temuan dari penjelasan mengenai kaitan antara 
variabel-variabel maka dapat diketahui bahwa pemberi jasa yang ahli akan 
dapat memberikan layanan yang diharapkan oleh konsumen sehingga ia akan 
merasa puas. Pemberi jasa yang ahli dapat juga membuat konsumen 
mempercayai bahwa ia akan dapat melakukan tugasnya. Selanjutnya, 
kepuasan dan kepercayaan konsumen atas pemberi jasa yang ahli itu akan 
mendorong konsumen untuk berkomitmen mengembangkan suatu 
hubungan. Dengan demikian, pemberi jasa yang ahli akan dapat menciptakan 
kualitas hubungan dengan konsumennya.  

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut dapat dirumuskan hipotesis 
sebagai berikut:  
 

H1: Keahlian pekerja merupakan prediktor yang positif terhadap kualitas 
hubungan pekerja ahli dengan konsumen. 

atau 
H1: Semakin tinggi keahlian pekerja, semakin tinggi kualitas hubungan pekerja 

ahli dengan konsumen. 
 

Kaitan antara variabel-variabel yang terdapat pada kerangka pemikiran 
maupun pada hipotesis dapat dilengkapi dengan gambar dan/atau model 
persamaan matematika. Contohnya adalah sebagai berikut: 
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atau 
 
  KH = α + βKP + ε 
 
dengan: 
- KH: Kualitas hubungan pekerja dengan konsumen, dan 
- KP: Keahlian pekerja 

 
Hipotesis keterkaitan bersama. Ada perbedaan pendapat mengenai 
keberadaan hipotesis penelitian dalam konteks analisis regresi ganda, yakni 
yang terkait dengan uji-F (analisis variansi). Ada yang berpendapat bahwa 
harus ada hipotesis penelitiannya dan ada juga yang berpendapat tidak 
perlu. Untuk kejelasan, penulis proposal dibebaskan membuat hipotesis 
regresi gandanya atau tidak menuliskan.  
 
Contohnya disajikan berikut ini. 

H1:  Keahlian pekerja merupakan prediktor yang positif terhadap kualitas 
hubungan pekerja ahli dengan konsumen. 

 

H2: Kepribadian pekerja merupakan prediktor yang positif terhadap kualitas 
hubungan pekerja ahli dengan konsumen. 

 

H3: Keahlian dan Kepribadian pekerja secara bersama-sama merupakan 
prediktor yang positif terhadap kualitas hubungan pekerja ahli dengan 
konsumen. 

 

H3 bisa dituliskan bisa juga tidak dituliskan. 
 

c) Bab III Metode Penelitian 
Metode penelitian perlu ditulis agar pembaca mengetahui bagaimana 
penelitian dilakukan? Data apa saja yang digunakan? Bagaimana memperoleh 
datanya? Dengan demikian pembaca akan mudah untuk memahaminya dan 
memudahkan peneliti lain untuk menguji atau melanjutkan penelitian yang 
dilakukan. 
 

KP KH 
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Bab mengenai metode penelitian terdiri atas desain penelitian, populasi dan 
teknik pemilihan sampel, operasionalisasi variabel dan instrumen, analisis 
validitas dan reliabilitas (jika memang diperlukan), serta analisis dan 
asumsinya. Tiap unsur metode penelitian itu memiliki beberapa alternatif 
yang dapat dipilih untuk digunakan. Terkait dengan itu, tiap kali penulis 
memilih alternatif, penulis harus menjelaskan alasan obyektifnya dan disertai 
dengan sumber acuannya.  

 
(1) Desain Penelitian 

Desain penelitian terdiri atas desain penelitian eksploratif dan konklusif 
(Aritonang R., 2007; Kerlinger & Lee, 2000; Malhotra, 2007). Desain 
penelitian konklusif terdiri atas desain penelitian deskriptif dan kausal. 
Desain penelitian deskriptif digunakan untuk menguji hipotesis yang 
tidak bersifat kausal, tidak ada variabel yang dimanipulasi atau yang 
lazim disebut sebagai variabel perlakuan. Desain penelitian kausal, 
disebut juga sebagai eksperimen, lazim digunakan untuk menguji 
pengaruh variabel perlakuan terhadap variabel dependen. Variabel 
perlakuan itu sendiri harus direncanakan berdasarkan teori tertentu. 
Terkait dengan itu, istilah “pengaruh” seharusnya hanya digunakan pada 
penelitian yang menggunakan desain penelitian kausal. Untuk 
penggunaan analisis regresi yang bukan kausal, sebaiknya menggunakan 
istilah “prediksi”, bukan pengaruh. Untuk analisis komparatif 
(pembandingan beberapa rata-rata, misalnya) yang bukan kausal, 
penulis lebih baik menggunakan istilah “perbedaan.” 
Pemilihan desain penelitian yang digunakan harus didasarkan pada 
kesesuaian antara ciri desain itu dan penelitian yang akan dilakukan. 
Selain itu, implikasi dari desain penelitian yang dipilih juga perlu 
dijelaskan, yakni dari segi ukuran subjek penelitian, instrumen 
perolehan data penelitian maupun analisis data penelitian.  
 

(2) Populasi dan Teknik Pemilihan Sampel 
Populasi dan sampel perlu ditulis untuk menunjukkan apakah penulis 
proposal tesis melakukan penelitian terhadap populasi atau sampel.  
Populasi adalah keseluruhan subjek yang menjadi perhatian penelitian. 
Sampel merupakan bagian dari populasi.  
 
Contohnya disajikan berikut ini. 
Penulis proposal tesis ingin meneliti perilaku akuntan di Jakarta. Jika 
penulis menggunakan data seluruh akuntan di Jakarta, berarti penelitian 
dilakukan terhadap populasi. Jika tidak menggunakan data semua 
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akuntan, penulis bisa mengambil sebagian akuntan di Jakarta. Ini berarti 
penulis meneliti dengan menggunakan sampel. Jika akuntan di Jakarta 
berjumlah 1000 orang, misalnya sampel yang akan dipilih adalah 10% 
atau 100 orang. 
 
Untuk memilih sampel sebanyak 100 orang tersebut, penulis tidak bisa 
sembarangan memilih. Penulis harus menggunakan metode dan teknik 
tertentu. Ada banyak metode pemilihan sampel. Penulis harus 
menuliskan metode yang digunakan.   Jika pemilihannya dilakukan 
bantuan program komputer, maka penggunaannya harus dijelaskan, 
termasuk nama dan versi program yang akan digunakan. 
Secara garis besar metode pemilihan sampel ada dua, yaitu acak atau 
random dan tak acak. Untuk penelitian dengan metode kuantitatif 
sebaiknya pemilihan sampelnya menggunakan metode acak. Metode 
pemilihan sampel tak acak – berdasar tujuan (purposive/judgmental 
nonrandom sampling) – digunakan untuk penelitian kualitatif.  
Jika penulis memang akan menggunakan metode pemilihan sampel tak 
acak berdasarkan tujuan, maka subjek yang dipilih hendaknya memiliki 
pengetahuan tentang variabel yang diteliti yang memadai atau lebih 
dibandingkan subjek yang tidak dipilih.  
 
Contohnya disajikan berikut ini. 
Misalkan penulis akan meneliti variabel-variabel yang membuat 
mahasiswa akuntansi lulus dengan predikat summa cum laude. Untuk ia, 
ia seharusnya memilih para lulusan yang  summa cum laude sebagai 
sampel, bukan dosen penasehat akademik, orang tua, sahabat atau yang 
lainnya.  

 
(3) Operasionalisasi Variabel dan Instrumen 

Operasionalisasi variabel atau definisi operasional variabel merupakan 
penjelasan secara operasional tentang variabel yang akan diukur dengan 
menggunakan instrumennya. Definisi operarsional variabel berbeda 
dengan definisi konseptual variabel yang ditulis di bab Landasan Teori. 
Operasionalisasi variabel berisi uraian mengenai kegiatan apa saja yang 
dilakukan untuk memperoleh data mengenai variabel itu sedemikian 
sehingga data dalam bentuk angka atau bilangan yang 
merepresentasikan variasi atributnya diperoleh.  
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Contohnya disajikan berikut ini. 
Harga Saham. Ada banyak definisi konseptual harga saham, misalnya 
oleh Lo dan MacKinlay (1988) menyatakan harga saham merupakan 
prediksi para analis apakah harga saham akan naik atau turun di masa 
mendatang. Sedangkan definisi menurut Ehrhardt & Brigham (2013: 
278), harga saham merupakan harga selembar saham dari sejumlah 
saham sebuah perusahaan yang dapat dijual.  
 
Definisi operasioanal/operasionalisasi variabel harga saham adalah apa 
yang dimaksud dengan harga saham dalam penelitian penulis? Ini 
tergantung apa yang akan di ukur. Ukurannya bisa Indeks Harga Saham 
Gabungan (IHSG) di BEI, bisa harga penutupan saham-saham di industri 
properti di BEI, bisa Indeks harga saham rata-rata di dunia atau yang 
lainnya, sesuai yang akan diukur penulis.  
Jika sudah dibuat definisi operasionalnya, misalnya IHSG di BEI, maka 
harus ditentukan bagaimana mengukurnya? Jika diukur dengan rumus 
tertentu harus dituliskan rumusnya, tapi jika langsung diambil dari data 
situs BEI, maka harus dituliskan “Diambil dari situs BEI”. 
 
Penulisan operasionalisasi variabel bisa dalam bentuk narasi, bisa juga 
dalam bentuk tabel. 

 
Contohnya disajikan berikut ini. 
Dalam bentuk narasi.  Yang dimaksud harga saham dalam penelitian ini 
adalah IHSG penutupan harian di Bursa Efek Indonesia. Adapun harga 
saham ini diperoleh dengan mengambil langsung dari situs BEI.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 26 Program Studi Magister Akuntansi (MAKSI) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara 

Ketentuan Pokok Pembuatan dan Persetujuan Tesis  
Ketentuan Pokok Pelaksanaan Ujian Tesis 

Dalam bentuk tabel. 

Variabel Definisi Pengukuran 

Harga Saham IHSG penutup an harian Diambil dari situs BEI 

  Atau* 
Dihitung dengan rumus 
Passche:  
 

∑HtiKti 
IHSG  = -------   x 100 
∑H0iKti 
 

H: Harga 
K: Jumlah saham beredar 
i : Saham 
t: Harian 
0: Harga Dasar 

 

Operasionalisasi variabel dengan cara ini bisa dilakukan jika variabelnya 
dapat diobservasi langsung atau jika skalanya rasio, seperti harga 
saham. Untuk variabel yang tidak dapat diobservasi secara langsung, 
operasionalisasinya didasarkan pada indikator-indikator yang 
merupakan manifestasi dari variabel tersebut. Variabel yang demikian 
disebut variabel laten. Model pengukurannya bersifat reflektif.  
 
Variabel laten dapat dimanifestasikan (direfleksikan) dalam dimensi. 
Dalam keadaan yang demikian, model pengukurannya disebut sebagai 
dua tingkat, dengan variabel laten sebagai tingkat kedua dan dimensi 
sebagai tingkat pertama (lihat gambar 2.1). 
 
Pengukuran indikator dilakukan dengan menggunakan instrumen 
berupa skala Likert (misalnya, 1 untuk jawaban sangat tidak setuju dan 
5 untuk jawaban sangat setuju). Jawaban tersebut didapat dari 
pertanyaan/pernyataan yang disebarkan lewat angket (questioner).  
 
 
 
 
 

                                                
*Jika pengukuran dilakukan dengan menghitung sendiri 
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Operasionalisasi variabel yang tidak dapat diobservasi langsung itu 
dapat disajikan dalam bentuk Tabel 2.1. 

 
Tabel 2.1. Contoh Ringkasan Operasionalisasi Variabel Latent  

                 Dua Tingkat: Kualitas Layanan* 
Dimensi Indikator Pernyataan Skala 

Nomor Sifat 

Tangibles  Physical facilities, equipment, 
and apperance of personnal 

1-4 
(P1- P4) 

Semua 
positif 

Ordinal 

Reliability Ability to perform the 
promised service dependably 
and accurately 

5-9 
(P5- P9) 

Semua 
positif 

Ordinal 

Responsiveness Willingness to help customers 
and provide prompt service 

10-13 
(P10-P13) 

Semua 
negatif 

Ordinal 

Assurance Knowledge and courtesy of 
employees and their ability to 
inspire trust and confidence 

14-17 
(P14-P17) 

Semua 
positif 

Ordinal 

Empathy Caring, individualized 
attention the firm provides its 
customers 

18-22 
(P18-P22) 

Semua 
positif 

Ordinal 

      * dikutip dari Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1998) 
 

Jika peneliti menggunakan instrumen yang telah dikembangkan peneliti 
sebelumnya, penulis cukup menuliskan bahwa variabel penelitian diukur 
dengan menggunakan instrumen tersebut. 
 

(4) Analisis Validitas dan Reliabilitas 
Analisis atau pengujian validitas dan reliabilitas harus ditulis jika variabel 
yang diukur tidak dapat diobservasi secara langsung, seperti komitmen 
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dan kepuasan.  Untuk variabel yang dapat diobservasi langsung tidak 
lazim dilakukan analisis validitas dan reliabilitas. Contoh variabel yang 
demikian adalah harga saham. 
Definisi dan jenis validitas maupun reliabilitas yang akan digunakan 
harus disajikan dengan disertai sumber bacaannya. Penulis juga harus 
menjelaskan nama alat analisis dan kriteria yang akan digunakan untuk 
menyatakan valid maupun reliabel. Nama maupun versi program 
komputer yang digunakan untuk menganalisis validitas dan reliabilitas 
harus dituliskan.  
Validitas maupun reliabilitas lazim dianalisis melalui uji-coba. Penulis 
harus menjelaskan uji-coba yang dilakukan. Ukuran subyek uji-coba dan 
sumber acuannya harus dituliskan. 
Jika penulis mengadopsi instrumen yang telah dikembangkan oleh 
peneliti sebelumnya, penulis harus memperhatikan hal-hal berikut: 
- validitas dan reliabilitas instrumen itu telah teruji, 
- ada kesesuaian antara subyek uji-coba untuk menganalisis validitas 

dan reliabilitas instrumen itu dengan subyek penelitian penulis, dan 
- ada kesesuaian definisi konseptual yang digunakan penulis (Bab II) 

dengan yang digunakan peneliti terdahulu.   
 

(5) Analisis Data 
Bagian ini menyajikan/menjelaskan rencana analisis data yang akan 
digunakan untuk menguji kebenaran empiris hipotesis penelitian. 
Penulis harus menuliskan semua teknik analisis yang akan digunakan. 
Nama program komputer dan versi yang digunakan harus ditulis secara 
jelas. Jika dilakukan pengujian secara statistik, maka penulis harus 
menyajikan taraf signifikansi yang digunakan.  

 
(6) BAGIAN AKHIR 

 
a) Daftar Bacaan 

Daftar Bacaan atau Daftar Pustaka berisi semua sumber acuan (referensi) 
yang digunakan pada bagian utama proposal. Cara penulisan Daftar Bacaan 
dapat dipelajari pada Bab IV.  

 
b) Lampiran 

Bagian lampiran berisi segala materi yang bisa mendukung kejelasan dan 
kelengkapan proposal, seperti instrumen untuk memperoleh data, hasil asli 
program komputer, data mentah penelitian, gambar dan lainnya.  
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BAB III 

LAPORAN PENELITIAN TESIS 
 
A. PENDAHULUAN 

 
Laporan penelitian tesis berisi realisasi rencana (proposal) penelitian. Bagian inilah yang 
disebut tesis. Dengan demikian, laporan penelitian tesis merupakan dokumen yang akan 
diuji dalam ujian tesis. Karena itu, penulis laporan tesis harus benar-benar menguasai dan 
memahami apa yang ditulis dalam laporan peneltian tesis ini agar bisa menjawab 
pertanyaan penguji tesis dan menjadi dasar profesionalisme di masyarakat.  
 
B. BAGIAN AWAL 

 
Bagian awal laporan tesis terdiri atas 
- Halaman Judul bagian luar (Lihat Lampiran 4), 
- Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing Tesis (Lihat Lampiran 5), 
- Halaman Peretujuan Para Penguji Tesis (Lihat Lampiran 6), 
- Kata Pengantar, 
- Abstrak (lihat Lampiran 7), 
- Daftar Isi (Lihat Lampiran 8), 
- Daftar Tabel, 
- Daftar Gambar, dan 
- Daftar Lampiran. 

 
C. BAGIAN UTAMA 
 

1. Bab I Pendahuluan 

 lihat proposal 
 

2. Bab II Landasan Teori, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis 

 lihat proposal 
 
3. Bab III Metode Penelitian 

Selain yang telah disajikan di proposal, di Bab III ini juga perlu ditambah hasil 
analisis validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Jika ada pernyataan 
(maupun dimensi instrumen) yang tidak valid dan/atau tidak reliabel, penulis 
melaporkannya. Laporan itu diakhiri dengan kesimpulan apakah instrumen itu 
masih layak digunakan. 
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4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada dasarnya, hasil penelitian hanya yang berkaitan langsung dengan hipotesis 
penelitian. Namun demikian, deskripsi mengenai subjek dan objek penelitian 
lazim disajikan sebelum menyajikan hasil penelitian tersebut. Itu pula yang 
menjadi alasan hasil pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian 
disajikan pada BAB III. 
 
a) Deskripsi Subyek Penelitian 

Deskripsi mengenai subjek penelitian disajikan dalam bentuk statistik 
deskriptif, yang terdiri atas nilai maksimum dan minimum, nilai tendensi 
sentral (rata-rata hitung, median dan mode), dan ukuran variabilitas (rentang 
dan deviasi standar). Penyajian atribut bergantung pada subjeknya. Untuk 
orang, misalnya, statistik deskriptifnya dapat mencakup jenis kelamin, usia, 
domisili, bidang pekerjaan, jabatan, dan lain-lain. Untuk perusahaan, statistik 
deskriptifnya dapat mencakup ukuran perusahaan, nilai perusahaan, industri 
dan lain-lain. 
Deskripsi subjek penelitian dapat disajikan dalam bentuk tabel dan/atau 
gambar, namun penulis harus menjelaskannya secara naratif. 

 
b) Deskripsi Obyek Penelitian 

Deskripsi objek penelitian mencakup data mengenai tiap variabel penelitian. 
Jika ada, deskripsi dapat juga mencakup dimensi dan indikator variabel 
penelitian. Deskripsi bisa disajikan dalam bentuk statistik deskriptif, tabel 
maupun gambar, namun harus dilengkapi dengan narasi.  
 

c) Hasil Uji Asumsi 
Jika ada asumsi yang menyimpang jauh dari yang disyaratkan, penulis harus 
menjelaskan apa yang dilakukan untuk mengatasinya. Jika hal itu tidak diatasi 
sebelum analisis dilakukan, maka peneliti harus menjelaskan konsekuensi 
dari penyimpangan itu. Terkait dengan cara mengatasi asumsi yang 
menyimpang dan konsekuensinya, peneliti harus menggunakan sumber 
acuan untuk membenarkannya.  

 
d) Hasil Uji Hipotesis 

Penyajian hasil pengujian hipotesis mencakup koefisien (besaran statistik) 
yang dihasilkan, tanda dan signifikansinya (jika ada). Kesimpulan dari segi 
statistik atas hasil analisis dan pengujian juga harus disajikan. 
Hasil analisis dan pengujian tiap hipotesis disajikan pada alinea tersendiri. 
Jadi, jika terdapat tiga hipotesis, penyajiannya paling sedikit tiga alinea.  
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e) Pembahasan 

Penyajian pembahasan dapat berupa perbandingan empat komponen, yaitu 
teori, hasil penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian dan hasil analisis data. 
Yang diperbandingkan antara lain adalah tanda atau arah koefisien (positif 
dan negatif); besaran koefisien (lebih besar atau lebih kecil).  
Contohnya disajikan berikut ini. 
Peneliti menghipotesiskan ada hubungan yang positif antara variabel 
dependen dengan independen. Hasil yang didapat dari hasil uji hipotesis 
dibandingkan dengan hasil keempat komponen di atas.  Dengan 
perbandingan tersebut, maka kesimpulan penelitian yang disajikan di Bab V 
sama dengan kesimpulan hasil analisis ini. Jika demikian halnya, maka hasil 
analisis itu dapat dilanjutkan dengan hasil uji signifikansinya. 
 

Sebaliknya, jika ada tanda yang berbeda pada keempat komponen di atas, 
peneliti harus menjelaskan kemungkinan penyebabnya. Argumentasi yang 
digunakan dalam menjelaskan penyebab itu harus logis dan obyektif.  
Penyebab itu dapat diidentifikasi dari segi teori maupun metode penelitian 
yang digunakan. Dari segi teori, misalnya, mungkin ada variabel lain yang 
penting tapi tidak disertakan. Dari segi metode penelitian, misalnya, mungkin 
ada asumsi analisis data yang digunakan yang tidak terpenuhi, yang 
menyimpang jauh dari yang disyaratkan. Penjelasan itu seharusnya disertai 
dengan sumber acuan yang relevan.   

 
5. Bab V Penutup (KESIMPULAN DAN SARAN) 

Bagian akhir tesis adalah BAB V PENUTUP. Bab itu terdiri atas kesimpulan dan 
saran. Bab ini sebaiknya dilengkapi dengan kelemahan atau keterbatasan 
penelitian. 

 
a) Kesimpulan 

Kesimpulan di bagian ini adalah kesimpulan penelitian, bukan kesimpulan 
hasil analisis data. Kesimpulan penelitian harus didasarkan pada 
pembahasan yang disajikan pada bab sebelumnya. Jadi, ada kemungkinan 
bahwa kesimpulan berdasarkan hasil analisis berbeda dari kesimpulan 
penelitian, yang didasarkan pada pembahasan. 
Kesimpulan penelitian yang disajikan hanya yang berkaitan langsung 
dengan hipotesis penelitian. Jadi, tidak boleh ada kesimpulan yang tidak 
didasarkan pada hasil analisis. Jumlah kesimpulan harus sama dengan 
jumlah hipotesis penelitian. 
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b) Saran 

Saran tidak mutlak harus ada pada tiap penelitian. Saran harus didasarkan 
pada kesimpulan. Saran dapat ditujukan kepada praktisi (saran manajerial), 
pengembang ilmu (saran teoritis) dan saran untuk penelitian lebih lanjut. 
Saran dapat dirumuskan berdasarkan kelemahan penelitian. 

 
D. BAGIAN AKHIR 
 

1. Daftar Bacaan 

 lihat proposal 
 

2. Lampiran 

 lihat proposal 
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BAB IV 
TATA CARA PENULISAN TESIS 

 
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan Tesis antara lain terkait dengan jenis dan 
ukuran kertas, tatacara pengetikan, penulisan kalimat, dan penulisan acuan (daftar 
pustaka). 
 

A. Jenis dan Ukuran Kertas 
Jenis dan ukuran kertas untuk menulis Tesis dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bagian 
yaitu: bagian sampul depan, bagian naskah, dan bagian lain-lain. 
1. Bagian Sampul Depan 
 Untuk Tesis yang belum diuji, menggunakan soft cover karton bufalo warna 

kuning kunyit. Untuk Tesis yang telah diuji dan telah direvisi (bila ada), sampul 
depan menggunakan hard cover berlapis plastik warna kuning kunyit. Pada 
bagian belakang dalam sampul tidak ditulis  apapun. Pada bagian luar  depan 
sampul diberi keterangan seperti cover dengan dibubuhi logo Universitas 
Tarumanagara, keterangan jenis Program Studi, Judul Tesis, Nama dan NIM 
penulis, dan tujuan serta tahun penulisan Tesis. 

2. Bagian Naskah 
 Semua isi Tesis diketik dengan menggunakan kertas HVS putih ukuran A4 (21cm 

X 29,7cm) dengan berat 80 gram. Penulisan naskah tidak bolak balik. 
3.  Bagian Lain-Lain 
 Antar bagian maupun bab diselipkan kertas pembatas berwarna kuning muda 

dengan lambang Universitas Tarumanagara berdiameter sekitar lima cm. 
 
B. Tatacara Pengetikan 

Pengetikan mencakup marjin pembatas, huruf, spasi, alinea, judul, dan penomoran. 
1. Marjin Pembatas 

Batas tepi penulisan yang digunakan dalam penulisan Tesis adalah sebagai    
berikut: 
a. tepi atas  : 4 cm 
b. tepi bawah  : 3 cm 
c. tepi kiri  : 4 cm 
d. tepi kanan  : 3 cm 

2. Huruf 
Semua huruf dan angka diketik dengan menggunakan model huruf Times New    
Roman font 12. Istilah asing beserta singkatannya diketik miring (italic). 
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3. Spasi 
Seluruh naskah baik proposal maupun tesis diketik dengan jarak dua spasi antar 
baris, kecuali untuk kutipan langsung yang panjangnya lebih dari 3 (tiga) baris 
diketik dengan jarak satu spasi dengan indensi (masuk) kiri dan kanan sebanyak 
5 huruf (satu kali tab.). 

4. Alinea 
Setiap alinea dimulai pada baris baru dengan indensi 5 huruf (satu tab). Setiap 
alinea minimal terdiri dari 2 kalimat, menggunakan kalimat pasif dan ditulis 
dalam bentuk narasi tanpa pointers. Pointers hanya diperbolehkan untuk 
penulisan judul, sub-judul, dan sub-sub judul saja. 

5. Judul 
Judul Tesis dan Judul Bab diketik di tengah halaman naskah dengan jarak satu 
spasi dan seluruhnya (termasuk kata penghubung) diketik dengan huruf besar 
dengan dihitamkan (di-bold).  
Sub Judul diketik sejajar dengan batas kiri dan hanya huruf pertama dari setiap 
kata (kecuali kata penghubung) yang diketik dengan huruf besar. Seluruh Sub 
Judul dihitamkan (di-bold). Kata penghubung dan kata depan diketik dengan 
huruf kecil semua. 
Sub-sub Judul diketik sejajar dengan batas kiri dan hanya huruf pertama dari 
setiap kata (kecuali kata penghubung) yang diketik dengan huruf besar. Seluruh 
Sub-sub Judul tidak dihitamkan (tidak di-bold). Kata penghubung dan kata depan 
diketik dengan huruf kecil semua. 

6. Penomoran 
Penomoran mencakup pemberian nomer pada halaman, bab / sub-bab / sub-sub 
bab, tabel, gambar, dan lampiran. 
Halaman bagian awal proposal maupun Tesis diberi nomor berupa angka romawi 
kecil, sedangkan pada bagian isi proposal maupun Tesis diberi nomor berupa 
angka arab, dengan penempatan di tengah bawah. 
Bab / sub-bab / sub-sub bab diberi nomor / kode secara berurutan sebagai 
berikut: I, A, 1, a, 1), a), (1), dan (a). 
Tabel dan gambar diberi nomor dengan angka arab yang mengacu pada dua hal, 
yaitu: mengacu pada bab dimana tabel dan gambar itu ditampilkan serta 
mengacu pada urutan nomor tabel dan gambar tersebut. Kedua hal itu diantarai 
oleh tanda titik, contoh: Tabel 2.1., Gambar 4.1. Nomor dan judul tabel serta 
gambar diketik di bagian atas tabel atau gambar tersebut. 
Lampiran diberi nomor urut yang jika jumlahnya banyak dapat dikelompokkan 
dengan penomoran lampiran sebagai berikut: A-1, A-2,…, B-1, B-2… dan 
seterusnya. 
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C. Penulisan Kalimat 

Seluruh kalimat Tesis ditulis dengan Bahasa Indonesia kecuali untuk istilah-istilah 
tehnis yang umum dapat menggunakan bahasa aslinya (bahasa asing) dengan diketik 
miring (italic).  Penulisan kalimat ini mencakup struktur dan bentuk kalimat, kata, 
tanda baca, dan pengutipan. 

1. Struktur dan Bentuk Kalimat 
Struktur kalimat lengkap yang digunakan terdiri dari subyek, predikat, obyek, dan 
keterangan. Dalam penulisan kalimat dapat menggunakan beberapa struktur 
kalimat saja dan lebih dianjurkan berbentuk kalimat pasif. Penulisan subyek tidak 
menggunakan kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga (impersonal). 

2. Kata 
Setiap kata kerja ditulis dengan lengkap dengan membubuhi awalan dan akhiran 
sesuai maksud kalimat. Contoh: 

Yang tidak lengkap  : ”IAI tegaskan agar .........” 
Yang lengkap : ”IAI menegaskan agar .......” 
Setiap kata depan harus digunakan secara tepat, misalnya: 
Kata ”di” dan ”ke”  : untuk menunjukkan tempat 
Kata ”daripada”  : hanya untuk tujuan pembandingan 

Setiap angka atau bilangan yang berada pada awal kalimat harus diganti dengan 
huruf. 
Pemisahan suku kata dilakukan dengan memperhatikan huruf konsonan dan 
vokal sebagai berikut: 
Bila terdapat dua vokal berurutan maka harus dipisahkan, pemisahan dilakukan  
diantara dua vokal itu. Misalnya: pu-ing, ru-as. Bila ditengah suatu kata terdapat 
konsonan diantara dua vokal, maka pemisahan dilakukan sebelum konsonan itu. 
Misal: pu-nya, i-sya-rat, a-khir, akh-lak. 

3. Pengutipan. 
Kutipan langsung berarti mengutip langsung sebagaimana tertulis pada sumber 
yang dikutip. Bila panjang kutipan langsung tidak lebih dari tiga baris maka 
kutipan itu dirangkai langsung dengan kalimat yang digunakan dengan membuat 
kutipan itu diantara dua tanda petik. 

4. Tabel dan gambar 
Untuk penomoran tabel dan gambar digunakan 2 (dua) angka latin yang 
dipisahkan dengan tanda titik (.). Angka pertama menunjukkan nomor urut tabel 
pada Bab yang bersangkutan. Setiap kata dari nama tabel dimulai dengan huruf 
besar dan dicetak tebal (bold). Di bawah tabel dan gambar, penulis wajib 
mencantumkan sumber data/gambar. 
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D. Penulisan Daftar Acuan/Referensi/Pustaka 

Penulisan daftar referensi menganut APA Style. Berikut contoh penulisan referensi 
dari berbagai sumber: 

Jurnal dengan pengarang tidak lebih dari dua orang:  
Wegener, D. T., & Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states: The 

hedonic contingency hypothesis. Journal of Personality & Social Psychology, 66 
(3): 1034-1048. 

 
Jurnal dengan pengarang lebih dari tiga hingga orang: 
Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T., & Bach, J. S. (1993). 

There's more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of 
stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-
1204. 

 
Jurnal dengan pengarang lebih dari tujuh orang: 
Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. A., Thomas, S. T., . . . 

Rubin, L. H. (2009). Web site usability for the blind and low-vision user. Technical 
Communication 57, 323-335. 

 
Pengarang merupakan institusi/organisasi: 
American Psychological Association. (2003). 
 
Sumber bacaan anonim 
Merriam-Webster's collegiate dictionary (10th ed.).(1993). Springfield, MA: Merriam-
Webster. 
 
Jurnal dengan Dua atau lebih karya tulis oleh pengarang yang sama: 
Berndt, T. J.(1995). Friends' influence on adolescents' adjustment to school. Child 

Development, 66, 1312-1329. 
 
___(1999). Friends' influence on students' adjustment to school. Educational 

Psychologist, 34, 15-28. 
 
Wegener, D. T., Petty, R. E., & Klein, D. J. (1994). Effects of mood on high elaboration 

attitude change: The mediating role of likelihood judgments. European Journal 
of Social Psychology, 24, 25-43. 

 
___(2000). Flexible corrections of juror judgments: Implications for jury instructions. 

Psychology, Public Policy, & Law, 6, 629-654. 
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Jurnal dengan dua atau lebih karya tulis oleh pengarang dan tahun yang sama: 
Berndt, T. J. (1981a). Age changes and changes over time in prosocial intentions and 

behavior between friends. Developmental Psychology, 17, 408-416. 
 
Berndt, T. J. (1981b). Effects of friendship on prosocial intentions and behavior. Child 

Development, 52, 636-643. 
 
Jurnal dengan dengan nomor penerbitan saja dan halaman 
Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. Journal 

of Comparative and Physiological Psychology, 55, 893-896. 
 
Jurnal dengan nomor dan volume (issue) perbitan serta halaman:  
Scruton, R. (1996). The eclipse of listening. The New Criterion, 15(30), 5-13. 
 
Artikel dalam majalah:  
Henry, W. A. (1990, April 9). Making the grade in today's schools. Time, 135, 28-31. 
 
Artikel dalam suratkabar:  
Schultz, S. (2005, December 28). Calls made to strengthen state energy policies. The 

Country Today, pp. 1A, 2A. 
 
Hasil tulisan kepada pihak editor: 
Moller, G. (2002, August). Ripples versus rumbles [Letter to the editor]. Scientific 

American, 287(2), 12. 
 
Hasil Review 
Baumeister, R. F. (1993). Exposing the self-knowledge myth [Review of the book The 

self-knower: A hero under control ]. Contemporary Psychology, 38, 466-467. 
 
Bunga Rampai dengan editor namun tanpa nama pengarang: 
Duncan, G. J., & Brooks-Gunn, J. (Eds.). (1997). Consequences of growing up poor. 

New York, NY: Russell Sage Foundation. 
 
Bunga Rampai dengan editor dan nama pengarang:  
Plath, S. (2000). The unabridged journals. K.V. Kukil, (Ed.). New York, NY: Anchor. 
 
Karya terjemahan: 
Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities. (F. W. Truscott & F. L. 

Emory, Trans.). New York, NY: Dover. (Original work published 1814). 
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Note: When you cite a republished work, like the one above, work in your text, it 
should appear with both dates: Laplace (1814/1951). 

 
Edisi buku setelah yang pertama: 
Helfer, M. E., Keme, R. S., & Drugman, R. D. (1997). The battered child (5th ed.). 

Chicago, IL: University of Chicago Press. 
 
Artikel atau bab dalam bunga rampai: 
O'Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men's and women's gender role journeys: Metaphor 

for healing, transition, and transformation. In B. R. Wainrib (Ed.), Gender issues 
across the life cycle (pp. 107-123). New York, NY: Springer. 

 
Karya dengan volume jamak: 
Wiener, P. (Ed.). (1973). Dictionary of the history of ideas (Vols. 1-4). New York, NY: 

Scribner's. 
 
Suatu topik yang bersumber dari ensiklopedia: 
Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopedia britannica (Vol. 26, pp. 

501-508). Chicago: Encyclopedia Britannica. 
 
Abstrak disertasi: 
Yoshida, Y. (2001). Essays in urban transportation (Doctoral dissertation, Boston 

College, 2001). Dissertation Abstracts International, 62, 7741A. 
 
Pelbagai dokumen pemerintah: 
National Institute of Mental Health. (1990). Clinical training in serious mental illness 

(DHHS Publication No. ADM 90-1679). Washington, DC: U.S. Government 
Printing Office. 

 
Laporan dari institusi/organisasi swasta: 
American Psychiatric Association. (2000). Practice guidelines for the treatment of 

patients with eating disorders (2nd ed.). Washington, DC: Author. 
 
Prosiding: 
Schnase, J. L., & Cunnius, E. L. (Eds.). (1995). Proceedings from CSCL '95: The First 

International Conference on Computer Support for Collaborative Learning. 
Mahwah, NJ: Erlbaum. 
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Artikel yang berasal dari situs online periodical yang memuat DOI 
Brownlie, D. (2007). Toward effective poster presentations: An annotated 

bibliography. European Journal of Marketing, 41(11/12), 1245-1283. 
doi:10.1108/03090560710821161. Retrieved from http://Web address 

 
Artikel yang berasal dari situs online periodical tanpa memuat DOI 
Kenneth, I. A. (2000). A Buddhist response to the nature of human rights. Journal of 

Buddhist Ethics, 8. Retrieved from http://www.cac.psu.edu/jbe/twocont.html 
Whitmeyer, J. M. (2000). Power through appointment [Electronic version]. Social 

Science Research, 29, 535-555. Retrieved from http://Web address. 
 
Artikel dalam surat kabar online 
Author, A. A. (Year, Month Day). Title of article. Title of Newspaper. Retrieved from 

http://www.someaddress.com/full/url/ 
Parker-Pope, T. (2008, May 6). Psychiatry handbook linked to drug industry. The New 

York Times. Retrieved from http://www.nytimes.com 
 
Electronic Books 
De Huff, E. W. Taytay’s tales: Traditional Pueblo Indian tales. Retrievedfrom 

http://digital.library.upenn.edu/women/dehuff/taytay/taytay.html 
Davis, J. Familiar birdsongs of the Northwest. Retrieved from 

http://www.powells.com/cgi-bin/biblio?inkey=1-9780931686108-0 
 
Dissertation/Thesis dalam Database 
Biswas, S. (2008). Dopamine D3 receptor: A neuroprotective treatment target in 

Parkinson's disease. Retrieved from ProQuest Digital Dissertations. (AAT 
3295214) 

 
Online Bibliographies dan Bibliographies teranotasi 
Jürgens, R. (2005). HIV/AIDS and HCV in Prisons: A Select Annotated Bibliography. 

Retrieved fromhttp://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/alt_formats/hpb-
dgps/pdf/intactiv/hiv-vih-aids-sida-prison-carceral_e.pdf 

 
Unduhan perangkat lunak: 
Ludwig, T. (2002). PsychInquiry [computer software]. New York: Worth. 
Hayes, B., Tesar, B., & Zuraw, K. (2003). OTSoft: Optimality Theory Software (Version 

2.1) [Software]. Available from 
http://www.linguistics.ucla.edu/people/hayes/otsoft/ 
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Artikel dari forum online:  
Frook, B. D. (1999, July 23). New inventions in the cyberworld of toylandia [Msg 25]. 

Message posted to http://groups.earthlink.com/forum/messages/00025.html 
 
Artikel dari Blog (Weblog): 
Dean, J. (2008, May 7). When the self emerges: Is that me in the mirror? [Web log 

comment]. Retrieved from http://www.spring.org.uk/ 
 
Wikipedia 
OLPC Peru/Arahuay. (n.d.). Retrieved from the OLPC Wiki: http://wiki.laptop. 

org/go/OLPC_Peru/Arahuay 

* (n.d) = no date 
 
E.   Penulisan Abstrak 

Abstrak dituliskan dalam dua bahasa yaitu Indonesia dan Inggris dan masing-masing 
terpisah terbatas pada satu halaman A4. Abstrak dituliskan dengan menggunakan satu 
spasi (lihat lampiran 7). 



  

 41 Program Studi Magister Akuntansi (MAKSI) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara 

Ketentuan Pokok Pembuatan dan Persetujuan Tesis  
Ketentuan Pokok Pelaksanaan Ujian Tesis 

BAB V 
PEDOMAN PENILAIAN BAGI PEMBIMBING/PENGUJI TESIS 

 
 Komponen penilaian tesis terdiri penulisan tesis dan ujian tesis. Kedua nilai ini 
nantinya dituangkan dalam formulir penilaian† oleh tim penguji. Untuk memudahkan para 
pembimbing dan penguji memberikan nilai, berikut disajikan pedoman penilaian 
keduanya. 
 Untuk penulisan tesis, komponen penilaian terdiri teknik penyusunan dan substansi 
tesis.  
A. Teknik Penyunan 

Nilai bagian ini merupakan seberapa sesuai penulisan tesis yang diuji dengan format 
dan sistematika penulisan tesis yang ada di buku Ketentuan Pokok Pembuatan Dan 
Persetujuan Tesis Serta Ketentuan Pokok Pelaksanaan Ujian Tesis. Semakin sesuai 
semakin tinggi nilainya. 

B. Substansi Tesis 
Nilai bagian ini merupakan keseluruhan isi tesis, mulai dari judul hingga lampiran-
lampiran yang diperlukan. Tinggi rendahnya nilai ditentukan pertimbangan penguji. 
Adapun yang menjadi dasar pertimbangan adalah unsur-unsur dalam isi tesis, 
seperti disajikan pada Tabel Pedoman Penilaian Isi Tesis berikut: 

 
Tabel Pedoman Penilaian Isi Tesis 

NO. KOMPONEN UNSUR YANG DINILAI 
BOBOT 

(%) 

1. JUDUL Sesuai dengan isi tesis 10 

2. 
 
 

BAB I. PENDAHULUAN 
1.1. Alasan meneliti topik 

 
a. Komprehensif 
b. Kuat 
c. Dengan referensi 

10 

 1.2. Kaitan dengan teori dan  
       penelitian yang relevan 

a. Eksplisit 
b. Komprehensif 

 

 1.3. Kontribusi pada teori  
       dan/atau praktik 

a. Kebaruan 
b. Sigifikan/urgen 

 

3. BAB II. LANDASAN TEORI 
2.1. Relevan menjawab secara 

teoritis rumusan masalah 

 
a. Referensi utama topik 
b. Penting 
c. Cukup 
d. Kebaruan 

20 

                                                
†Lihat Formulir Nilai Penulisan Tesis dan Formulir Nilai Ujian Tesis 
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NO. KOMPONEN UNSUR YANG DINILAI 
BOBOT 

(%) 

 2.2. Definisi variabel: ulasan,  
       pembandingan (jika ada  
       beberapa definisi) dan  
       kesimpulan 

a. Referensi utama variabel 
b. Jumlahnya cukup 
c. Ulasan 
d. Pembandingan 
e. Kesimpulan 

 

 2.3. Kaitan antarvariabel- 
       variabel: teori 

a. Referensi utama  
b. Relevan 
c. Kebaruan 
d. Jelas dan kuat 

 

 2.4. Kaitan antarvariabel: 
       penelitian yang relevan 

a. Referensi utama 
b. Relevan 
c. Kebaruan 

 

 2.5. Kerangka Pemikiran a. Berdasarkan definisi dan 
kaitan antarvariabel 

b. Runtut 
c. Argumentatif 
d. Tiap hipotesis 

 

 2.6. Hipotesis a. Berdasarkan dan sesuai 
dengan Kerangka 
Pemikiran 

b. Variabel-variabel ekslitif 
c. Kaitan antarvariabel 

eksplisit dan mengacu 
pada analisis datanya 

 

4. BAB III. METODE PENELITIAN 
3.1. Desain penelitian 

 
a. Sesuai dengan masalah 
b. Implikasi pada metode 

penelitian (ukuran 
sampel, instrumen dan 
analisis data) 

20 

 3.2. Populasi dan pensampelan a. Kesesuaian teknik 
b. Rincian pensampelan 

 

 3.3. Ukuran sampel a. Alasan dan referensi 
b. Relevan 

 

 
 

3.4. Operasionalisasi variabel a. Jelas 
b. Runtut 
c. Operasional 
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NO. KOMPONEN UNSUR YANG DINILAI 
BOBOT 

(%) 

 3.5. Analisis validitas dan 
reliabilitas  
(jika memang ada dan perlu) 

 Jenis uji-coba: uji-coba 
atau uji-      coba-terpakai 

 Subyek uji-coba tidak 
boleh sama dengan 
subyek penelitian, kecuali 
uji-coba-terpakai 

a. Sesuai dengan 
operasionalisasi variabel 

b. Ketentuan 
c. Referensi 
d. Jenis uji-coba 
e. Subyek uji-coba  
f. Perangkat lunak 

 

 3.6. Asumsi analisis data (jika ada  
dan perlu) 

a. Kecukupan jumlah 
b. Pemenuhan 
c. Alasan dan referensi jika 

tak terpenuhi 

 

 3.7. Analisis data a. Kesesuaian dengan 
hipotesis 

b. Dikaitkan dengan tiap 
hipotesis 

c. Ketentuan penolakan H0 
d. Perangkat lunak 

 

5. BAB IV. HASIL PENELITIAN  
               DAN PEMBAHASAN 
4.1. Hasil Analisis 

 
 
a. Dikaitkan dengan tiap 

hipotesis 
b. Kecermatan pembuatan 

kesimpulan analisis 

20 

 4.2. Pembahasan a. Pembandingan hipotesis, 
kesimpulan analisis, teori 
maupun penelitian yang 
relevan 

b. Disertai dengan 
argumentasi penyusun 
tesis 

 

6. BAB V. PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 

 
a. Jumlahnya sesuai dengan 

hasil analisis 
b. Berdasarkan 

Pembahasan 

10 
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NO. KOMPONEN UNSUR YANG DINILAI 
BOBOT 

(%) 

 5.2. Saran (jika ada) a. Berdasarkan hasil analisis 
dan pembahasan 
 

b. Sama dengan jumlah 
masalah/hipotesis 

c. Berdasarkan hasil 
penelitian/analisis 

d. Operasional 

 

7. DAFTAR BACAAN 
6.1. Penulisan alfabet 

 
Alfabet dan nama keluarga 

5 

 6.2. Penulisan sesuai dengan Buku 
Pedoman 

Huruf: besar, kecil, miring, 
urutan, tanda kurung 

 

 6.3. Jurnal internasional 
bereputasi 

Kuantitas dan relevansi  

 6.4. Buku teks standar dan bukan 
terjemahan 

Kuantitas dan relevansi  

8. LAIN-LAIN 
7.1. Kecermatan penulisan:  
       kesasalahan pengetikan 

 
a. Kesalahan pengetikan 
b. Pilihan kata 
c. Kebakuan kata 

5 

 7.2. Ketepatan tata bahasa Struktur kalimat (S-P-O)  

TOTAL 100 

 
Untuk memberikan waktu yang cukup bagi para penguji melakukan penilaian atas 

substansi tesis, Sekretariat Program Maksi FEB Untar akan memberikan tesis yang akan 
diuji kepada tiap penguji tesis satu minggu sebelum Ujian Tesis dilaksanakan. Pada saat 
ujian tesis, dosen penguji memberikan nilai untuk penulisan tesis. Nilai penulisan tesis ini 
merupakan 60% dari total nilai tesis. 

Selanjutnya, untuk penilaian ujian tesis, penguji akan memberi nilai sesuai dengan 
kemampuan mahasiswa menjawab pertanyaan yang diajukan penguji. Sebagai pedoman 
penilaian dapat dilihat pada Tabel Pedoman Penilaian Ujian Tesis. Nilai dari ujian tesis ini 
merupakan 40% dari total nilai tesis. 

Penentuan nilai yang diperoleh penyusun tesis merupakan hasil penjumlahan nilai 
penulisan tesis dan nilai ujian tesis. Konversi nilai didasarkan pada ketentuan PUT No. 067.  
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Tabel Pedoman Penilian Ujian Tesis 

NO. KOMPONEN RINCIAN 
BOBOT 

(%) 

1. Kemampuan menyampaikan 
gagasan 

 
a. Lancar 
b. Logis  
c. Sistematis 
d. Didukung oleh data, 

referensi, hasil 
analisis 

15 

2. Penguasaan tesis  
a. Mudah menjawab 

hal-hal yang terkait 
dengan tesis 

b. Mudah mencari 
materi pada tesis 
terkait dengan 
pertanyaan penguji 

30 

3. Kemampuan dan dasar 
berargumentasi 

 
a. Logis 
b. Didukung dengan 

materi yang ada di 
tesis 

c. Efektif  

25 

4. Sikap ilmiah dalam menanggapi  
pertanyaan dan menyampaikan 
pendapat 

 
a. Menerima kesalahan 
b. Memperhatikan 

pendapat penguji 

15 

5. Kesopanan selama ujian  15 

TOTAL 100 

 
 

 
  



  

 46 Program Studi Magister Akuntansi (MAKSI) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara 

Ketentuan Pokok Pembuatan dan Persetujuan Tesis  
Ketentuan Pokok Pelaksanaan Ujian Tesis 

FORMULIR NILAI PENULISAN TESIS 
 

Nama Mahasiswa : ____________________________________________________ 
Nomor Mahasiswa : ____________________________________________________ 
 
 
 

No. Faktor yang dinilai Nilai Angka 
(1 – 100) 

A. Teknik Penyusunan: 
Kesesuaian penulisan tesis yang diuji dengan 
format dan sistematika penulisan tesis yang ada di 
buku Ketentuan Pokok Pembuatan Dan Persetujuan 
Tesis Serta Ketentuan Pokok Pelaksanaan Ujian 
Tesis. 

 
 
 
 
 
______________________ 
 

B. Substansi Tesis 
Nilai keseluruhan isi tesis, mulai dari judul hingga 
lampiran-lampiran yang diperlukan. Unsur-unsur 
yang dinilai seperti disajikan pada Tabel Pedoman 
Penilaian Isi Tesis  

 
 
 
 
_______________________ 

  
Jumlah nilai ........................................................... 
Nilai rata-rata Tesis ............................................ 

 
_______________________ 
_______________________ 

 
 
Jakarta, .................................... 

Dosen Pembimbing/Penguji 
 
 
 

( .............................................. ) 
 
 
 

REKAPITULASI NILAI UJIAN 
 

JENIS PENILAIAN NILAI 
PenulisanTesis (lihat Daftar Nilai Tesis)  

Ujian Tesis (lihat Daftar Pertanyaan dan Nilai Ujian Tesis)  
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FORMULIR NILAI UJIAN TESIS 

 
Nama Mahasiswa : ____________________________________________________ 
Nomor Mahasiswa : ____________________________________________________ 
 
 

No. Ikhtisar Pertanyaan: Nilai Angka (1-100) 
Pertanyaan Dari Tesis: 

1.  __________________ 
2.  __________________ 

3.  __________________ 

4.  __________________ 

5.  __________________ 

6.  __________________ 

7.  __________________ 

8.  __________________ 
9.  __________________ 

   
Pertanyaan Bersifat Umum (Current Issues) 
1.   __________________ 

 Jumlah: __________________ 
 Nilai Rata-rata  
 …………………………………………………. __________________ 

 
 

Jakarta, ……………………….. 
Dosen Penguji 

 
 
 
 

( ……………………………… ) 
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BAB VI 
KETENTUAN POKOK PELAKSANAAN UJIAN TESIS 

 
 

A. Tahap Persiapan Ujian 
Tahap persiapan ujian terdiri dari: 

1. Ketua Program Studi MAKSI mengusulkan daftar Tim Penguji Tesis ke Dekan 
melalui Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untar. 

2. Berdasarkan Surat Keputusan Dekan, Ketua Program MAKSI menyusun komposisi 
Tim Penguji Tesis yang terdiri dari Ketua, Pembimbing Tesis dan seorang Anggota. 

3. Komposisi Tim Penguji yang telah disusun oleh Ketua Program MAKSI bersifat 
rahasia. 

4. Ketua Program MAKSI mengundang Tim Penguji untuk melaksanakan ujian dengan 
menyebutkan: 
a. saat pelaksanaan ujian (hari, tanggal, jam) 
b. tempat ujian. 

Melalui surat penugasan selambat-lambatnya satu hari sebelumnya. 
 

B. Tahap Pelaksanaan Ujian 
Tahap pelaksanaan ujian terdiri dari: 

1. Sesuai dengan penugasan Ketua Program MAKSI Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Untar, ujian sidang dilaksanakan oleh Tim Penguji secara lengkap. 

2. Apabila Tim Penguji belum hadir secara lengkap setelah waktu yang ditentukan 
maka Ketua Program MAKSI memutuskan apakah ujian dapat dilaksanakan atau 
tidak. 

3. Sebelum ujian dimulai, Ketua Tim Penguji menanyakan kepada para Anggota 
Penguji tentang kelayakan Tesis yang diajukan oleh mahasiswa yang akan diuji. 
Tesis tidak layak apabila: 
a. ditemukan adanya unsur plagiat, 
b. diketahui/ditemukan menggunakan data fiktif, 
c. isi Tesis tidak sesuai dengan judul, 
d. masih mengandung banyak kesalahan 
e. susunan Tesis ternyata tidak sesuai dengan Ketentuan Pokok Penyusunan Tesis 

4. Penolakan Tesis dinyatakan oleh Ketua Tim Penguji setelah mendengar penjelasan 
dari para anggota Penguji. Bila Tesis dinyatakan tidak layak, maka Ketua Tim 
Penguji perlu menjelaskan alasan-alasannya kepada mahasiswa. Mahasiswa 
diharuskan memperbaiki Tesisnya. 
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C. Pertanyaan Ujian 
Materi pertanyaan yang diujikan adalah sebagai berikut: 

1. Pertanyaan mengenai materi/isi Tesis (90%) 
2. Pertanyaan yang bersifat pengetahuan umum yang ada kaitannya dengan topik  

Tesis (10%) 
 
D. Penilaian 

Tatacara penilaian ujian sidang adalah sebagai berikut: 

1. Kepada masing-masing anggota, Ketua Tim Penguji membagikan lembaran 
penilaian ujian yang terdiri dari: 
a) Formulir Nilai Penulisan Tesis yang memuat juga rekapitulasi nilai ujian dan 

Formulir Nilai Ujian  Tesis. 
b) Setiap penguji harus mengisi kedua formulir tersebut. 

2. Penilaian tesis mencakup: 
a) Penulisan tesis yang terdiri 

(1). Teknik Penyusunan 
(2). Substansi Tesis 

a. Ujian tesis  
3. Masing-masing  Anggota dan Ketua Tim Penguji  Tesis  memasukkan nilai hasil 

penilaian tesis ke dalam Formulir Nilai Penulisan  Tesis dan Formulir Nilai Ujian 
Tesis. Selanjutnya dimasukkan ke Rekapaitulasi Nilai Ujian dengan bobot 60% 
untuk nilai penulisan tesis dan 40% nilai ujian tesis. Adapun tinggi rendahnya 
penilaian mengacu pada Tabel Pedoman Penilaian Penulisan Tesis dan Tabel 
Pedoman Penilaian Ujian Tesis  

 
E. Kelulusan 
      Ketentuan kelulusan mahasiswa dilihat dari beberapa hal berikut: 

1. Nilai ditentukan atas dasar Nilai Penulisan Tesisdan Nilai Ujian Tesis yang 
merupakan nilai rata-rata dari nilai gabungan yang diberikan semua penguji 

2. Sebelum Nilai Ujian Tesis digabung dengan Nilai Penulisan Tesis, nilai rata-rata 
Ujian Tesis harus mencapai batas terendah untuk lulus, yaitu: 
a) rata-rata minimal B atau 70 s.d 79.99 
b) tidak ada dua penguji yang memberikan nilai < 70 atau di bawah B 
c) tidak ada penguji yang memberikan nilai mati (yaitu nilai ”E”), atau di bawah 45 

3. Setelah hasil rata-rata penilaian para Anggota dan Ketua Penguji diperoleh, Ketua 
Tim Penguji menetapkan lulus-tidaknya mahasiswa yang bersangkutan di dalam 
ujian. 
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4. Setelah mahasiswa dinyatakan lulus, nilai tersebut dipindahkan ke dalam Berita 
Acara Ujian Tesis dan ditandatangani oleh setiap Anggota Penguji. 

5. Apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus, ketidaklulusannya juga dicatat dalam 
berita Acara. 

6. Nilai kelulusan Ujian dinyatakan dalam bentuk huruf 
7. Apabila masih diperlukan perbaikan Tesis dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 

yang ditentukan oleh Tim Penguji. 
8. Mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian Tesis diberi kesempatan untuk mengulang 

sampai dua kali, selama belum melewati batas masa studinya.  
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BAB VII 
PELANGGARAN AKADEMIK 

 
 
Lembaga / Universitas sangat memegang teguh Etika Akademik dan tidak akan menerima 
pelanggaran-pelanggaran Akademik seperti menyontek, melakukan plagiat, dan tindakan 
pelanggaran lainnya, karena hal tersebut akan memberikan citra buruk terhadap lembaga 
/ Universitas maupun individu yang melakukannya. Apabila diketahui bahwa seorang 
anggota Civitas Academica telah melakukan suatu pelanggaran akademik maka Pimpinan 
Fakultas akan memberikan berbagai jenis hukuman sebagai sanksi kepada yang 
bersangkutan. 
Barang siapa yang mengetahui adanya pelanggaran-pelanggaran akademik tersebut di 
atas dapat memberitahukan kepada Dekan, Wakil Dekan / Wakil Rektor I secara rahasia 
disertai dengan bukti-bukti yang cukup. Dalam penyusunan Tesis, apabila mahasiswa 
terbukti melakukan plagiat akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Universitas 
Tarumanagara (PUT) No. 062 tentang pelanggaran yang telah dilakukan oleh anggota 
Civitas Academica yang bersangkutan. 
Keputusan sanksi untuk pelanggaran-pelanggaran akademik yang bersifat ringan 
diberikan oleh Dekan dan untuk pelanggaran berat oleh Rektor. Dalam rangka penegakan 
etika akademik tersebut, maka mahasiswa penulis tesis wajib membuat Surat Pernyataan 
Keaslian Tesis (lihat lampiran 9) yang dibubuhi materai dan ditandatangani. 
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Lampiran 1 : Contoh Halaman Judul Proposal Penelitian untuk Tesis 
 
 
 
 

RELASI PERAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN AKUNTAN PUBLIK  
DI PASAR MODAL INDONESIA 

 
 
 
 

PROPOSAL PENELITIAN 
 
 
 

Diajukan kepada Program Magister Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara 

Untuk menyusun Tesis S2 
 
 
 
 
 
 

Oleh: 
Sulastri 
N.I.M : 
N.I.R.M : 

 
 
 
 
 
 
 

FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS 
UNIVERSITAS TARUMANAGARA 

JAKARTA 
AGUSTUS 2020 
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Lampiran 2 : Contoh Halaman Persetujuan Judul Tesis 
 
 
 

FORMULIR PERSETUJUAN JUDUL TESIS 
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI 
FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS UNTAR 

SEMESTER GANJIL/GENAP 
TAHUN AKADEMIK 2019/2020 

 
NAMA  : ....................................................................................  Pria/Wanita 
N.I.M / N.I.R.M. : .................................................................................... 
ALAMAT  :  
1.JAKARTA  : .................................................................................... 
   : .................................................................................... 
   : .................................................................................... 
   : .................................................................................... 
2. LUAR JAKARTA :  
   : .................................................................................... 
   : .................................................................................... 
   : .................................................................................... 
   : .................................................................................... 
NO. TELEPON : ..................... (R) ...................... (K) .......................... (HP) 
KONSENTRASI  : ……………………………………………………… 
JUDUL YANG  
DIAJUKAN  : ……………………………………………………… 
   : ……………………………………………………… 
   : ……………………………………………………… 
JUDUL YANG 
DISETUJUI  : ……………………………………………………… 
   : ……………………………………………………… 
   : ……………………………………………………… 
 
 
Jakarta, ………………………….   Jakarta, ……………………… 
CO PEMBIMBING     PEMBIMBING UTAMA 
 
 
 
 
………………………………….                      ………………………………. 
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Lampiran 3 : Daftar Isi Proposal Tesis 

 
 
 

DAFTAR ISI 
 

KATA PENGANTAR  .......................................................................................  i 
DAFTAR ISI   ..................................................................................................  ii 
DAFTAR TABEL (Kalau Ada)............................................................................  iii 
DAFTAR GAMBAR (Kalau Ada)  ......................................................................  iv 
DAFTAR LAMPIRAN   .....................................................................................  v 
BAB I PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang Permasalahan  .........................................................  1 
1.2. Identifikasi Masalah.........................................................................  3 
1.3. Pembatasan Masalah ......................................................................  3 
1.4. Perumusan Masalah ........................................................................  3 
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian ........................................................  4 

 
BAB II LANDASAN TEORI   

2.1. Definisi Konseptual Variable/Grand Theory  .....................................  7 
2.2. Kaitan Antar Variable  ......................................................................  11 
2.3. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis  ..................................................  12 

 
BAB III. METODE PENELITIAN  

3.1. . Desain Penelitian  ............................................................................  26 
3.2. Populasi dan teknik Pemilihan Sample  ............................................  26 
3.3. Operasionalisasi Variabel dan Instrumen  ........................................  27 
3.4. Analisis Validitas dan Reliabilitas  .....................................................  28 
3.5. Teknik Analisis Data  ........................................................................  30 

 
 
DAFTAR PUSTAKA  
SKEDUL PENYELESAIAN PENELITIAN 
LAMPIRAN 
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Lampiran 4 : Contoh Halaman Cover 
 
 

RELASI PERAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN AKUNTAN PUBLIK  
DI PASAR MODAL INDONESIA 
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Lampiran 5: Contoh Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing Untuk Ujian Tesis  
 
 

UNIVERSITAS TARUMANAGARA 
MAGISTER AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS 
JAKARTA 

 
 
 
 
TANDA PERSETUJUAN TESIS 
 
 
NAMA   : SULASTRI 

NO. MAHASISWA  : 1270000000 
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BIDANG KONSENTRASI : AKUNTANSI KEUANGAN & PASAR MODAL 

JUDUL TESIS  : PENGARUH EARNINGS PER SHARE DAN ARUS   

  KAS TERHADAP HARGA SAHAM 

 

 
 
 
 

Jakarta, Agustus 2020 
 

Pembimbing, 
 
 
 
 

Dr. Jonnardi, Ak., MM., BAP 
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Lampiran 6: Contoh Halaman Tanda Persetujuan Tesis oleh Penguji Tesis 
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     (Prof. Dr. Sukrisno Agoes, Ak., MM) 
 
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2020  ANGGOTA PENGUJI 
 
 
 
 
     (Dr. Ngadiman, SE., SH., M.Si) 
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Lampiran 7: Abstrak  
 
Abstrak terdiri naskah abstrakdan key words (kata-kata kunci). Naskah abstrak mengandung: latar 
belakang masalah, pertanyaan penelitian, metode riset yang digunakan dan hasil penelitian. Sedang 
kata-kata kunci terdiri kata-kata utama yang mendasari penelitian. Abstrak dibuat tidak lebih dari 
satu halaman. Kata-kata kunci maksimal lima kata. 
 
Contoh: 
 

Demand Uncertainty and Cost Behavior 
Banker, Rajiv DView Profile; Byzalov, DmitriView Profile; Plehn-Dujowich, Jose Mview Profile 

 
Abstrak 

 
We investigate analytically and empirically the relationship between 
demanduncertainty and cost behavior. We argue that with more uncertain 
demand, unusually high realizations of demand become more likely. 
Accordingly, firms will choose a higher capacity of fixed inputs when 
uncertainty increases in order to reduce congestion costs. Higher capacity 
levels imply a more rigid short-run cost structure with higher fixed and 
lower variable costs. We formalize this «counterintuitive» argument in a 
simple analytical model of capacity choice.  
(Fenomena/latar belakang penelitian) 
 
Following this logic, we hypothesize that firms facing higher demand 
uncertainty have a more rigid short-run cost structure with higher fixed and 
lower variable costs.  

(Hipotesis (setara dengan) pertanyaan penelitian) 
 
We test this hypothesis for the manufacturing sector using data from 
Compustat and the NBER-CES Industry Database.  
(Metode: regresi—memprediksicost structre menggunakan variabel 
demand uncertainty) 
 
Evidence strongly supports our hypothesis for multiple cost categories in 
both datasets. The results are robust to alternative specifications. 

(Hasil) 
 

Key words (Kata-kata kunci): demand, cost, behavior, capacity 
(Kata-kata utama) 
 
 
Sumber: The Accounting Review, 89.3 (May 2014): 839. 
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Contoh abstrak yang sudah jadi: 
 

 
 

Demand Uncertainty and Cost Behavior 
Banker, Rajiv Dview Profile; Byzalov, DmitriView Profile; Plehn-Dujowich, Jose Mview Profile 

 
Abstrak 

 
We investigate analytically and empirically the relationship between 
demanduncertainty and cost behavior. We argue that with more uncertain 
demand, unusually high realizations of demand become more likely. 
Accordingly, firms will choose a higher capacity of fixed inputs when 
uncertainty increases in order to reduce congestion costs. Higher capacity 
levels imply a more rigid short-run cost structure with higher fixed and 
lower variable costs. We formalize this «counterintuitive» argument in a 
simple analytical model of capacity choice. Following this logic, we 
hypothesize that firms facing higher demand uncertainty have a more rigid 
short-run cost structure with higher fixed and lower variable costs. We test 
this hypothesis for the manufacturing sector using data from Compustat 
and the NBER-CES Industry Database. Evidence strongly supports our 
hypothesis for multiple cost categories in both datasets. The results are 
robust to alternative specifications. 

 
Key words: demand, cost, behavior, capacity 
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Lampiran 8 : Halaman Daftar Isi 
DAFTAR ISI 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................................................................... i 
PERSETUJUAN PENGUJI ............................................................................................. ii  
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ABSTRAK .................................................................................................................... iv 
DAFTAR ISI .................................................................................................................. v 
DAFTAR TABEL (Kalau Ada) ........................................................................................ vi 
DAFTAR GAMBAR (Kalau Ada) .................................................................................... vii 
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................... viii 
BAB I PENDAHULUAN  
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1.10. Tujuan dan Manfaat Penelitian ...................................................................... 4 
1.11. Kontribusi ...................................................................................................... 5 
1.12. Sistematika Pembahasan .............................................................................. 6 

 

BAB II LANDASAN TEORI   
2.4. Definisi Konseptual Variable/Grand Theory..................................................... 7 
2.5. Kaitan Antar Variable ...................................................................................... 11 
2.6. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis .................................................................. 12 

 

BAB III. METODE PENELITIAN  
3.6. Desain Penelitian ............................................................................................ 26 
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BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN  
4.1. Diskripsi Subyek Penelitian  ............................................................................. 32  
4.2. Diskripsi Obyek Penelitian  .............................................................................. 34 
4.3. Hasil Uji Asumsi  .............................................................................................. 34 
4.4. Hasil Uji Hipotesis  ........................................................................................... 46 

 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN   
5.1. Kesimpulan ...................................................................................................... 51  
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Lampiran 9 : Surat pernyataan keaslian Tesis 
 
 
 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 
 
 
Saya Mahasiswa Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara: 
 
N a m a  : ________________________________________________________ 
N I M  : ________________________________________________________ 
Program  : ________________________________________________________ 
 
Dengan ini menyatakan bahwa tugas akhir (Tesis) yang saya buat dengan judul: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Pada PT ___________________________________________________________________ 
Adalah: 
 

1. Dibuat sendiri, dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan 
referensi acuan, yang tertera di dalam referensi pada tugas saya. 

2. Tidak merupakan hasil duplikat Tesis yang telah dipublikasikan atau pernah dipakai untuk 
mendapatkan gelar Magister di Universitas lain kecuali pada bagian-bagian sumber 
informasi dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya. 

3. Tidak merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku dan referensi acuan yang tertera 
dalam referensi pada tugas akhir saya. 

 
Jika terbukti saya tidak memenuhi apa yang telah dinyatakan di atas, maka tugas akhir ini batal. 
 
 
 

Jakarta, ........................................... 
Yang membuat pernyataan, 

 
 

Meterai 6000 
 

(.........................................................) 
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BAB VIII 
PETUNJUK PENULISAN TESIS KUALITATIF 

PENULISAN TESIS KUALITATIF 
I.1.     Format kertas dan jenis huruf yang digunakan 
I.2.     Susunan Tesis 

I.2.1.  Format Bagian Awal 
I.2.2.  Format Bagian Isi 
I.2.3.  Format Bagian Penutup 

I.3.     Cara Penulisan Kutipan 

I.4.     Cara Penulisan Referensi 
 
Komposisi  penulisan  Tesis  dapat  mengacu  pada  ukuran  bobot  uraian  dan  
komposisi  dengan ketentuan sebagai berikut: 

No Bab Judul Bab Bobot Jumlah Halaman 

1 Pendahuluan 10% 4-8 
2 Landasan Teori 20% 10-16 
3 Metode Penelitian 20% 10-16 
4 Pembahasan Hasil Penelitian 40% 23-35 
5 Simpulan dan Saran 10% 3-5 

   60  
(minimum) 

*Jumlah halaman di atas hanya sebagai panduan saja. Pada praktiknya, 
jumlah halaman tidak mengikat karena tergantung pada kedalaman 
permasalahan yang diteliti. 
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Susunan Tesis 
Isi tesis terdiri dari tiga bagian pokok yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian 
penutup dengan susunan sebagai berikut: 

 

Bagian Susunan 

 
 

Awal 

-  Halaman Sampul 
-  Halaman Judul 
-  Halaman Pernyataan Orisinalitas 

-  Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing  

-  Abstrak 

-  Kata Pengantar 

-  Daftar Isi 
-  Daftar Tabel 

-  Daftar Gambar 
-  Daftar Lampiran 

 
 

Isi 

-  Bab I    : Pendahuluan 
-  Bab II   : Landasan Teori 
-  Bab III : Metode Penelitian 

-  Bab IV : Hasil dan Bahasan 
-  Bab V  : Simpulan dan Saran 

Penutup -  Referensi 

-  Lampiran (termasuk dengan fotokopi Surat Survei) 
-  Riwayat Hidup 

 
 
Bab I Pendahuluan  
Pendahuluan berisi latar belakang, masalah/isu pokok atau fenomena dari topik yang 
diteliti, fenomena sesuai topik yang ditemui pada perusahaan yang digunakan sebagai 
situs penelitian, formulasi masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian (evaluasi sistem, 
mengaudit suatu siklus dan lain-lain), manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. 
Penelitian tidak harus dilakukan pada PT berskala besar (bisa dilakukan pada CV). Dalam hal 
ini yang terpenting adalah seberapa banyak peneliti mampu memberikan solusi atas 
permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan yang digunakan sebagai situs penelitian.  
 
Bab II Landasan Teori  
Landasan teori berupa teori (Grand Theory), konsep, hasil rancangan terdahulu 
(produk, sistem, model, strategi, dan kebijakan) yang mendukung bagaimanakah 
observasi dan evaluasi tersebut dilakukan dalam Tesis. 
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Unsur kebaruan (novelty) pustaka acuan juga harus dipertimbangkan. Pustaka acuan 
berupa textbooks dan minimum 5  (lima) literatur ilmiah (3  (tiga) di antaranya 
dimuat dalam jurnal ilmiah internasional) yang diterbitkan 5 (lima) tahun terakhir. 
Literatur yang dimaksud adalah artikel ilmiah, kritik dari suatu karya/teori di 
jurnal/prosiding/sumber lainnya. 
 
Bab III Metode Penelitian  
Objek Penelitian berisi antara lain:  sejarah singkat objek penelitian, bidang usaha, 
produk-produk, Struktur Organisasi/Manajemen/Mekanisme dan Prosedur yang saat 
ini berlangsung, metode penelitian: metode perolehan data, metode pengolahan data, 
dan metode analisis data.  
 
Bab IV   Hasil dan Bahasan 
Hasil dan Bahasan T e s i s  yang dikembangkan berisi evaluasi, analisis dan 
observasi  terhadap  sistem,  produk,  kebijakan,  sistem/prosedur yang  telah menjadi 
objek penelitian dalam Bab III. Di dalam bab ini, diskusi atau analisis deskriptif 
kuantitatif dan/atau kualitatif harus dihubungkan dengan konsep (termasuk Grand 
Theory), pendekatan, dan proses pada objek penelitian yang telah ada dalam Bab III. 
Data ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, dan gambar, dilanjutkan dengan 
penyajian hasil yang sesuai dengan bahasan.  
 
Bab V Simpulan dan Saran 
Simpulan berisi analisis/evaluasi (Bab IV) yang dapat menjawab masalah yang 
disampaikan dalam Bab 1. 
Saran berisi implikasi hasil evaluasi/analisis sistem model, strategi, kebijakan kegiatan  
dan  usulan  untuk  pengembangan  selanjutnya,  serta  saran  bagi pengguna yang akan 
menggunakan hasil evaluasi atau analisis tersebut. Saran harus sesuai dengan manfaat 
penelitian yang telah ditulis di Bab I. 
 
Surat Keterangan Penelitian 
Surat Keterangan Penelitian harus dibuat diatas kop surat dan berstempel perusahaan 
serta ditandatangani oleh pejabat perusahaan. Jika perusahaan tidak memiliki kop 
surat dan/atau cap perusahaan, maka perusahaan harus membuat surat keterangan 
dan kemudian mahasiswa meminta memo tertulis dari Program Studi sebagai tanda 
persetujuan atas surat keterangan tersebut. Apabila perusahaan yang menjadi situs 
penelitian keberatan atas dicantumkannya nama perusahaan di dalam buku Tesis, maka 
perusahaan harus melampirkan surat keterangan keberatan pencantuman nama 
dengan kop surat, stempel dan ditandatangani pejabat perusahaan, untuk ditujukan ke 
Program Studi. Selanjutnya, Program Studi akan membuat surat keterangan 
penelitian tanpa kop surat dan tanpa stempel yang ditandatangani oleh Ketua 
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Program Studi sebagai pengganti surat keterangan survei dari perusahaan yang 
menyatakan bahwa benar mahasiswa tersebut telah melakukan survei/mengadakan 
penelitian. Kemudian mahasiswa wajib melampirkan : 
a. Surat keberatan pencantuman nama dari perusahaan (asli) dan surat 

keterangan penelitian dari Program Studi (asli) di berkas map. 
b. Surat keterangan survei dari Program Studi (fotokopi) untuk dijilid di soft cover. 

Mahasiswa dibolehkan untuk menyebutkan nama perusahaan dengan initialnya 
saja. Namun demikian, mahasiswa tidak diperbolehkan menyebut nama 
perusahaan dengan misalnya, PT X atau PT XYZ, tetapi harus nama initial dari 
perusahaan tersebut. 

 
 

 



 

 

 

 

 


