KATA PENGANTAR

Max Weber, Mosca dan Michels, dalam teori birokrasinya menyatakan bahwa
semakin besar organisasi akan semakin besar pula kebutuhannya untuk membuat
aturan-aturan dan prosedur-prosedur secara tertulis, sehingga dapat diperoleh
keseragaman dan menjamin timbulnya objektivitas. Sekolah Tinggi Perpajakan
Indonesia sebagai institusi Perguruan Tinggi, tentu tidak terlepas dari kebutuhan
tersebut. Terutama untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Sebagai organisasi pendidikan di bidang perpajakan, salah satu kebutuhan akan
aturan-aturan dan prosedur-prosedur tertulis tersebut adalah berupa pedoman
penyusunan, karya tulis ilmiah berupa skripsi, yang merupakan pembelajaran kepada
mahasiswa dalam mengaplikasikan teori yang diperoleh dari kuliah dengan praktek di
lapangan. Dengan menyusun skripsi ini, mahasiswa dapat mengetahui perbedaanperbedaan yang terdapat di lapangan sehingga bisa memperkaya pengetahuan
mahasiswa.
Berikut ini adalah pedoman penulisan penyusunan karya tulis ilmiah berupa
skripsi yang akan diberlakukan pada Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia.
Mengingat cakupan ruang gerak Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia identik dengan
kegiatan ruang lingkup perpajakan, maka penyusunan karya tulis ilmiah/skripsi ini
tidak terlepas dari kegiatan pada Instansi Perpajakan ( Direktorat Jenderal Pajak ),
sehingga muatan materi pokok skripsi itu juga merupakan hasil dari praktek dalam
kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak di Instansi Pemerintah atau
pekerjaan-pekerjaan sehubungan dengan pemenuhan kewajiban pajak di perusahaan
swasta atau BUMN/D.

i

Untuk kemudahan dan kelancaran serta keseragaman dalam melaksanakan
tugas akhir bagi mahasiswa, maka pedoman penulisan skripsi ini juga memuat
ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan PKL karena hasil tersebut merupakan materi
pokok dalam penyusunan skripsi, yang pada akhirnya merupakan bahan ujian
komprehensif.
Para

mahasiswa

dianjurkan

menggunakan

ketentuan-ketentuan

yang

dituangkan dalam pedoman ini karena penilaian akhir karya tulis mencakup format
dan kandungan isinya. Untuk hal-hal yang belum termuat atau apabila ada ketentuan
yang bertentangan dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku, maka para mahasiswa
dianjurkan untuk berkonsultasi langsung dengan Pembimbingnya masing-masing.
Pedoman ini dapat tersusun menjadi bentuk seperti ini tidak terlepas dari
upaya tim penyusun, yang telah bekerja keras demi terlaksananya penyusunan buku
ini. Untuk itu maka atas nama lembaga, kami mengucapkan terima kasih.
Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat dan memberi dorongan untuk
penyusunan karya ilmiah yang bermutu di lingkungan Sekolah Tinggi Perpajakan
Indonesia.

Jakarta, 24 Maret 2021
Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia
Ketua

Dr. Herry Sumardjito, CA., M.Si.
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BAB I
INFORMASI UMUM

A. Tujuan
Tujuan penyusunan Karya Tulis Ilmiah / Skripsi adalah untuk mengukur kemampuan mahasiswa
dalam mengemukakan ilmu yang telah diperolehnya selama mengikuti proses belajar / perkuliahan
pada program D.IV. Sedangkan muatan skripsi ini merupakan pengembangan dan perpaduan
antara teori yang telah diperoleh dengan hasil Praktek Kerja Lapangan (PKL), sehingga menjadi
suatu pengetahuan yang utuh dan bersifat ilmiah.

B. Syarat Pengajuan Proposal Skripsi
a.

Syarat Akademik
1. Terdaftar sebagai mahasiswa STPI ( KRS aktif )
2. Minimum IPK: 2,75
3. Tidak ada nilai E, maksimal 2 nilai D
4. Minimal telah menyelesaikan beban studi dari total SKS yang harus ditempuh atau telah
menyelesaikan minimal 120 sks. Minimal telah menyelesaikan beban studi dari total
SKS yang harus ditempuh atau telah menyelesaikan minimal 120 sks.
5. Memperoleh nilai B untuk mata kuliah pendukung Tugas Akhir (Judul Thema).
6. Telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian dan Bahasa Indonesia.

b.

Syarat Administrasi ;
1. Tidak memiliki masalah keuangan, dibuktikan dengan keterangan pembayaran
keuangan dari Bagian Keuangan STPI.
2. Telah mengisi KRS Semester yang berjalan, diketahui Penasehat Akademik (PA).
3. Telah/sedang mengikuti Brevet A dan B yang diselenggarakan di STPI.

c.

Proposal yang layak untuk diterima adalah proposal dengan kriteria:
1. Memiliki nilai manfaat
2. Secara logis dapat diselesaikan oleh mahasiswa peserta tugas akhir.
3. Belum pernah dikaji pada periode tugas akhir sebelumnya (minimal 3 tahun
sebelumnya).

1

4

Merupakan bentuk penelitian terapan yatu Praktek Kerja Lapangan (PKL) sebagaimana
ditetapkan dalam Buku Pedoman Penyusunan Skripsi Bab I halaman 1, sehingga
diperlukan objek penelitian berupa perusahaan bukan penelitian teori/peraturan/undangundang.

d.

Waktu Pengajuan
Pengajuan proposal skripsi dimulai dari awal semester (baik Genap/Ganjil) hingga batas
waktu sebelum mid test (Tatap Muka s/d Tatap Muka 7). Lewat dari waktu yang ditentukan
proposal skripsi tidak diproses.

C. Prosedur Pengajuan Judul
1.

Mahasiswa menentukan judul dengan mengisi form pengajuan judul yang bisa diminta pada
sekretariat atau bagian akadmik, maksimal judul yang diajukan sebanyak 3 (tiga) judul. Tiap
judul dilengkapi dengan proposal penelitian

2.

Permohonan judul tersebut diajukan kepada Wakil Ketua I melalui Ketua Program Studi.

3.

a.

Ketua Program Studi mengevaluasi permohonan judul tersebut kemudian
menyetujuinya 1 (satu) dari 3 (tiga) judul yang diajukan oleh mahasiswa.

b.

Apabila dari 3 (tiga) judul tidak ada yang disetujui, maka mahasiswa mengajukan
kembali permohonan judul sesuai dengan pengarahan Ketua Program Studi dan atau
Wakil Ketua I.

4.

Menunjuk Dosen Pembimbing PKL, Pembimbing Materi (PM) dan Pembimbing Format
(PF) dengan membuat Surat Penunjukan Pembimbing PKL. Surat Penunjukan Pembimbing
PKL ini sekaligus merupakan persetujuan judul yang telah diajukan oleh mahasiswa.

5.

Surat Penunjukan Dosen Pembimbing PKL dan Formulir Konsultasi PKL diberikan kepada
mahasiswa yang bersangkutan. Mahasiswa yang bersangkutan mengisi Formulir Konsultasi
PKL sesuai dengan Dosen Pembimbing Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan judul yang telah
disetujui. Selanjutnya menyerahkan surat penunjukan dosen pembimbing tersebut kepada
dosen pembimbing yang sesuai dengan surat penunjukan tersebut.

6.

Setelah Surat Penunjukan Pembimbing disampaikan kepada dosen pembimbing, mahasiswa
yang bersangkutan mulai menyusun berdasarkan pengarahan dosen pembimbing.
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7.

Setelah proposal disetujui oleh pembimbing, selanjutnya mahasiswa mengajukan
permohonan Surat Pengantar Riset atau PKL / Tugas Akhir dari Sekolah Tinggi Perpajakan
Indonesia yang ditujukan untuk perusahaan ditandatangani oleh Wakil Ketua I.

8.

Bimbingan / tatap muka dengan dosen pembimbing dilaksanakan minimal 12 kali baik pada
saat PKL maupun pada saat penyusunan hasil PKL.

D. Persiapan Penyusunan Proposal
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan penyusunan proposal:
1.

Pemahaman Teori dan Konsep
Mahasiswa harus dapat memahami konsep dan teori dari bidang ilmu yang akan diteliti dan
disesuaikan dengan konsentrasinya. Untuk itu mahasiswa harus membaca jurnal2 ilmiah,
hasil penelitian terdahulu dan beberapa teori yang menunjang sesuai dengan kondisi yang
dihadapi, sehingga mampu membahas dan mengevaluasi masalah yang diteliti.

2.

Objek Penelitian
Topik dan Objek Penelitian yang dipilih harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

3.

a.

Ketercukupan dan ketersediaan data

b.

Sesuai dengan bidang ilmu yang diambil

c.

Didukung literatur dan referensi yang memadai

Survey Pendahuluan
Survey pendahuluan yang sifatnya umum perlu dilakukan terhadap organisasi atau entitas
yang akan diteliti juga menyangkut literatur yang akan digunakan dalam penelitian.

4.

Struktur Proposal
Struktur proposal terdiri atas:
a.

halaman depan: logo STPI. judul. nama dan npm, maksud dibuatnya penelitian, tempat
dan tahun.

b.

bagian utama: terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, metologi dan sistematika penelitian serta daftar pustaka.

3

BAB II
SKRIPSI

Format isi Tugas akhir terdiri dari 3 (tiga) bagian;
(a) Bagian Awal,
(b) Bagian Isi; dan
(c) Bagian Akhir.

A. Bagian Awal
Bagian awal Tugas Akhir terdiri atas:
1.

Halaman Judul
Halaman Judul ; secara umum berisi informasi singkat jelas menegnai judul , identitas
penulis institusi , tahun dan dalam rangka apa penelitian dibuat. Contoh terlampir

2.

Abstrak (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris)
Abstrak; merupakan ikhtisar suatu penelitian yang memuat permasalahan, tujuan, metode ,
hasil dan kesimpulan. Ditulis dalam satu paragraph. Diketik dengan spasi tunggal dan
disusun dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pada akhir abstrak,
bubuhkan kata kunci yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Jumlah kata kunci
berkisar antara tiga sampai lima kata yang dipisahkan dengan tanda koma. Contoh terlampir

3.

Halaman Pernyataan Persetujuan
Halaman persetujuan : merupakan halaman tanda persetujuan skripsi yang ditanda tanganin
oleh dosen pembimbing dan ketua Prodi. Contoh terlampir

4.

Halaman Pengesahan
Halaman penegsahan ; merupakan halaman tanda pengesahan yang ditanda tangini oleh tim
penguji. Diisi setelah skripsi di uji pada siding komprehensif.

5.

Kata Pengantar
Kata pengantar; halaman kata penganatar berisi ucapakan Terima kasih . Urutan pihak yang
diberi ucapan terimakasih dimulai dari Ketua Yayasan. Ketua STPI, Dosen Pembimbing,
pihak luar ( Tempat penelitian ) , keluarga dan teman.
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6.

Daftar Isi
Daftar isi ; memuat semua bagian tulisan beserta nomor halaman masing-masing. Biasanya
daftra isi ditulis dengan ringkas hanya samapai pada sub bab utama saja. Contoh terlampir.

7.

Daftar Tabel (jika diperlukan)

8.

Daftar Gambar (jika diperlukan)

9.

Daftar Lampiran (jika diperlukan)

10.

Daftar Lain (jika diperlukan)

B. Bagian Isi
Bagian isi merupakan bagian utama dari Tugas akhir yang terdiri dari:

BAB I
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang
Berisi uraian keadaan berbagai gejala yang memperliatkan adanya masalah yang penting dan
menarik untuk diteliti. Gejala tersebut dapat berbentuk kecenderungan, atau tanda-tanda yang
menunjukkan penyimpangan, ketidaksesuaian, atau kesenjangan dalam bidang perpajakan.
Gejala tersebut diterangkan dengan uraian yang jelas, singkat, dan tepat sasaran sebagai alasan
penilihan judul.

B.

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang maka dirumuskan masalah dalam bentuk narasi atau kalimat tanya.

C.

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian merupakan jawaban terhadap pertanyaan “Mengapa Penelitian dilakukan”.
Tujuan penelitian berkaitan erat dengan permasalahan. Penyajian tujuan penelitiannya sebaiknya
menggunakan nomor urut.

D.

Manfaat Penelitian
Manfaat Penelitian adalah hal positif yang dapat disumbangkan darai hasil penelitian tersebut
baik bagi kepentingan akademik maupun praktik.
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E.

Metodologi Penelitian
Metodologi penelitian merupakan suatu rangkaian proses dalam meneliti dimulai dari penegasan
apa yang akan diteliti, bagaimana mendapatkan data penelitian ( Pengumpulan data ) dan dengan
cara apa data tersebut diolah ( analisis data), sehinga bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan
dalam penelitian.
Dalam metodologi bisa diberikan beberapa pengertian

dari metode parameter/model

penelitiannya sesuai judul . Bila judulnya analasis sebutkan apa definisi analisis para ahli peneliti
dan apa yang a akan dianalisis. Demikian juga bila judulnya Implementasi maupun evaluasi.
Kalau judulnya “Analisis” misalnya menurut Riant Nugroho (2013, Metode Penelitian
Kebijakan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta) adalah penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui
keadaan sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkara, dsb) dengan tujuan. Penelitian/analisis
kebijakan untuk tujuan:
(a)

Formulasi,

(b)

Memperediksi dampak/impak,

(c)

Perbaiki implementasi,

(d)

Memperbaiki proses, dan membuat data base, kebijakan.

Evaluasi menurut Sugiyono (2004, Metode Penelitian Administrasi, Penerbit Alfabeta Bandung),
merupakan proses pembuatan keputusan dengan membandingkan suatu kejadian, kegiatan dan
produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan, dalam rangka menjelaskan suatu
fenomena.
F.

Sistematika Penulisan
Berisi uraian singkat tentang skripsi yg disusun per bab. mulai dari bab I s/d Bab V
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A.

Tinjauan pustaka berisi beberapa penelitian terdahulu yang sama minimal 2 penelitian yang sudah
dipublikasi di jurnal ilmiah, baik nasional maupun internasional. Kemudian dicari gap peneltian,
apa perbedaan penelitian sebelumnya dengan peneltian yang akan dilakukan.
Dengan tinjauan pustaka berupa kajian terhadap peneltian terdahulu maka diharapakan peneliti
mendapatkan beberapa manfaat antara lain:
(1)

menimba pelajaran dan pengalaman dari banyak orang lain

(2)

mengurangi plagiarisasi (penyontekan); dan

(3)

menentukan novelty kebaruan penelitian anda. Penelitian harus selalu membawa kebaruan,
paling kurang sasaran (tahun pajaknya).

B.

Kerangka Teori berisi pengetahuan sebelumnya dari literatur, penelitian, artikel, jurnal, bukubuku, media masa yang memungkinkan memahami masalah, membantu menganalisa, dan
menjawab pertanyaan penelitian. UU dan peraturan perundang-undangan bukan teori (kalau mau
dibuat itu masuk bagian Gambaran Objek Penelitian dan ketentuan terkait).
Gunakan literatur atau teori yang up to date, serta beberapa peraturan atau undang-undang yang
relevan dengan masalah yang akan diteliti.

BAB III
OBJEK PENELITIAN

A.

Gambaran Umum
Berisi, beberapa informasi umum dari objek penelitian

yang relevan dengan pembahasan

masalah, seperti kegiatan usaha, status kepemilikan usaha, dan company profile.
B.

Peraturan Terkait
Berisi beberapa undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan di
bahas (peraturan terkait).
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C.

Data dan Fakta
Data dan fakta berisi aspek yang diteliti dan data atau temuan fakta.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diarahkan untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan penelitian sebagaiamana sudah
dirumuskan pada bab 1.
Pembahasan masalah diuraikan dengan menggunakan data yang valid dan relefan dengan permasalahan,
sehingga dan dapat dibuktikan secara ilmiah.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan menjawab pertanyaan penelitian.
Saran mengusulkan sesuatu sesuai dengan kesimpulan dan analisis.

C.

Bagian Akhir
Bagian ini merupakan bagian terakhir dari skripsi. Pada bagian akhir skripsi ini anatar lain berisi
:
a.

Daftar Pustaka: Minimal 15 buku, 3 buku berbahasa asing, dan 2 artikel atau jurnal. Tahun
terbit tidak boleh lebih dari 10 tahun ketika penelitian disusun.

b.

Lampiran meliputi:
1.

Surat Penunjukan Dosen Pembimbing

2.

Surat telah melakukan riset yang dikeluarkan oleh perusahan / entitas lain yang menjadi
objek penelitian.

c.

3.

Lembar Konsultasi

4.

Data pendukung atau instrumen peneltian yang digunakan

Daftar riwayat hidup
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Contoh : halaman Judul

SEKOLAH TINGGI PERPAJAKAN INDONESIA

SKRIPSI
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….

DIAJUKAN OLEH :

NAMA

:

………………………………………….

NPM

:

………………………………………….

PROGRAM STUDI

:

PERPAJAKAN DIPLOMA EMPAT (D-IV)

KONSENTRASI

:

………………………………………….

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Terapan Pajak (S.Tr.Pa.)
Jakarta
2020
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Contoh Abstrak Bahasa Indonesia

ABSTRAK
Nama
Program Studi
Judul

: ………………………………………….
: ………………………………………….
: ………………………………………….

Skripsi ini membahas kemampuan perusahaan sebagai Wajib Pajak Badan, dalam
memahami peraturan perpajakan, dan bagaimana mengimplementasinya. Penelitian ini
adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan
bahwa perpustakaan perlu dilibatkan dalam pengembangan kurikulum; materi
pendidikan pemakai perpustakaan harus dikembangkan sesuai dengan komponenkomponen yang ada dalam information literacy; perpustakaan juga harus menyediakan
sarana dan fasilitas yang mendukung peningkatan literacy mahasiswa.
Kata kunci:
Informasi, information literacy, information skills
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Contoh Abstrak Bahasa Inggris
ABSTRACT

Name
Study Program
Title

: ………………………………………….
: ………………………………………….
: ………………………………………….

This thesis discusses the ability of companies as Corporate Taxpayers, in understanding
tax regulations, and how to implement them. This research is a qualitative research with
a descriptive design. The results suggest that libraries need to be involved in curriculum
development; library user education materials must be developed in accordance with the
existing components in information literacy; The library must also provide facilities and
facilities that support the improvement of student literacy.

Keyword :
information, information literacy, information skills
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Contoh : halaman persetujuan
SEKOLAH TINGGI PERPAJAKAN INDONESIA
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN DIPLOMA EMPAT (D IV)
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
Nama

:

………………………………………….

NPM

:

………………………………………….

Konsentrasi

:

………………………………………….

Mata Kuliah Pokok

:

………………………………………….

Judul Skripsi

:

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

Telah disetujui dan diterima dengan baik oleh pembimbing skripsi guna melengkapi persyaratan
mencapai gelar Sarjana Sains terapan Pajak Program Studi Perpajakan Diploma Empat (D-IV)
konsentrasi Akuntansi Pajak pada Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia (STPI).
Jakarta, …………………..
Pembimbing Format,

Pembimbing Materi,

………………………………

……………………………….

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perpajakan

…………………………………….
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Contoh : halaman pengesahan
SEKOLAH TINGGI PERPAJAKAN INDONESIA
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN DIPLOMA EMPAT (D-IV)
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
Nama

:

……………………………………………………

NPM

:

……………………………………………………

Konsentrasi

:

……………………………………………………

Mata Kuliah Pokok

:

……………………………………………………

Judul Skripsi

:

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

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia pada :
Hari

:

………………………………..

Tanggal

:

………………………………..

Pukul

:

………………………………..

Dan dinyatakan

:

LULUS
Jakarta, ………………………

Tim Penguji :
1.

Ketua Tim

……………………………….

( …………….. )

2.

Sekretaris

……………………………….

( …………….. )

3.

Anggota / Pembimbing

……………………………….

( …………….. )

4.

Anggota / Dosen Ahli

……………………………….

( …………….. )

13

Contoh Daftar Isi Skripsi

Daftar isi Skripsi meliputi:
-

Abstrak

-

Lembar Persetujuan Skripsi

-

Lembar Pengesahan Skripsi

-

Kata Pengantar

-

Daftar Isi

-

Daftar Label

-

Daftar Bagan

-

Daftar Lampiran

-

Bab I : Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Perumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian
E. Metodologi Penelitian
F. Sistematika Penulisan

-

Bab II : Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori
A. Konsep Perpajakan Secara Umum
B. Pengertian Pertambahan Nilai

-

Bab III : Objek Penelitian
A. Tempat dan Waktu Penelitian
B. Gambaran Umum Perusahaan
C. Data dan Fakta

-

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

-

Bab V : Kesimpulan dan Saran

-

Daftar Pustaka

-

Lampiran
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BAB III
PENULISAN SKRIPSI
A.

Umum
1.

Setiap Skripsi Diharuskan Mempunyai Komposisi Sebagai Berikut :
- 1/3 bagian berisi uraian deskriptif ( data ).
- 1/3 bagian berisi uraian teori ( ilmiah ).
- 1/3 bagian berisi pembahasan.

2.

Jumlah Halaman Minimal 60 halaman.
Dalam jumlah ini tidak termasuk judul, pendahuluan, lampiran-lampiran dan daftar pustaka
(sesuai porsi yang telah ditentukan).

B.

Cara Pengetikan
Kertas yang dipakai, kertas (8,5 x 11 inc) HVS dalam ukuran A4 – 80 gram. Skripsi diketik
dengan jarak ketikan baris berikutnya 2 (dua) spasi.
Diketik dengan jenis huruf Times New Roman ukuran (size) 12.
1.

Batas Pengetikan :
Batas yang diketik pada setiap lembar tidak boleh melampaui tinggi 21 cm dan lebar 15 cm
dimulai :
- Dari batas tepi kiri berjarak

4 cm.

- Dari batas tepi kanan berjarak

3 cm.

- Dari batas tepi atas berjarak

3 cm.

- Dari batas tepi bawah berjarak

3 cm.
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1,5 cm
No. hal
Contoh jarak penulisan :

Untuk Bab
jarak 3 cm

Jarak
4 cm

Jarak
3 cm

No. Bab baru
3 cm
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2.

Pengetikan Nomor Halaman
a.

Untuk bagian pendahuluan mulai dari halaman kulit sampai dengan batas Bab
pendahuluan menggunakan angka Romawi kecil dan ditempatkan di tengah halaman
Bagian bawah ( i, ii, iii, iv, ……… dan seterusnya ).
Catatan : Pada halaman kulit nomor halaman tidak dicantumkan, tetapi tetap
diperhitungkan.

b.

Untuk bagian tengah ( Body ) dan bagian akhir (Reference section) Nomor halamannya
menggunakan angka latin dan ditempatkan di tepi sebelah kanan atas ( 1, 2, 3, ……….
dst).

3.

c.

Halaman Bab di tengah bawah dengan jarak 1,5 cm dari tepi bawah.

d.

Halaman berikutnya di tepi kanan atas dan jaraknya 1,5 cm dari tepi kanan ke atas.

e.

Daftar Pustaka tidak diberi halaman, tetapi diperhitungkan halaman.

f.

Lampiran skripsi diberi nomor halaman.

Permulaan Alinea
Setiap alinea baru dimulai 1 Tab normal MS-Word (1,25 cm).

4.

Penggunaan Nomor dan huruf
a. Untuk nomor-nomor bab dipergunakan angka romawi.
b. Untuk bagian bab digunakan huruf kapital yang dimulai dari A dan seterusnya.
c. Untuk bagian dari bagian bab digunakan angka-angka dimulai dari 1 (satu) dan
seterusnya.
d. Untuk bagian seterusnya dipergunakan huruf kecil dimulai dari a dan seterusnya.

Contoh :
Pemberian nomor Bab dan bagiannya dengan menggunakan pola sbb :
I. __________________________
A. __________________________
1. __________________________
a. __________________________
1) __________________________
a) __________________________
(1) _________________________
(a) _________________________

( Bab )
( Judul samping )
( Sub judul samping )
( Sub-sub judul samping )
( dst )
( dst )
( dst )
( dst )
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5.

Ketentuan penulisan setiap untuk setiap bab;
a.

Setiap bab dimulai pada halaman baru

b.

Halaman bab ditulis ditengah bawah, halaman berikutnya di kanan atas

c.

Judul bab selruhnya diketik dengan huruf capital , simetris ditengah, dicetak tebal
tanpa tanda baca, ukuran huruf tetap 12.

C.

Footnotes
Footnotes adalah catatan kaki halaman untuk menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat,
buah pikiran fakta-fakta atau ikhtisar. Footnotes dapat juga berisi komentar mengenai suatu
hal yang dikemukakan di dalam teks. Footnotes atau catatan kaki diberi nomor urut dimulai
dengan Nomor 1. Dalam footnotes harus dicantumkan nama pengarang, nama buku, nomor
jilid, nama penerbit, tempat dan tahun penerbitan, halaman-halaman yang dikutip atau yang
Berkenaan dengan teks.
Footnotes ini ada sedikit seluk beluknya. Walaupun pada garis besarnya sama, ada pula
perbedaanya sehingga perlu diberikan penjelasan. Di bawah ini dijelaskan bentuk footnotes
untuk sumber-sumber berikut :
1. Buku

Contoh :
1

Alberty, Harold, Reorganizing the High School Curriculum, The MacMilan Company,

New York, 1953, hal. 78.
2

Nawawi, Harun, Mengukur Tanah dan Menyipat Tanah, H. Stam, Jakarta, 1953, hal.

25.
Pada contoh-contoh footnotes yang di atas kita lihat berturut-turut :
a.

Nomor footnotes, agak diangkat sedikit di atas baris biasa, tetapi tidak sampai
setinggi satu spasi. Nomor itu jauhnya tiga pukulan tik dari garis margin teks, yakni
sama dengan permulaan alinea baru. Kalau suatu footnotes, terdiri dari lebih dua
baris, maka baris kedua dan selanjutnya dimulai pada garis margin teks biasa.

b.

Nama pengarang menurut urutan sebagai berikut nama akhir, nama depan dan nama
selanjutnya. Pangkat atau gelar seperti, Prof., Dr., Mr., dan sebagainya tidak boleh
dicantumkan.
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Kalau pengarang memakai nama samaran atau nama singkatan, di antara tanda
kurung kita cantumkan nama yang sebenarnya.
Contoh :
3

Hamka ( Haji Abdul Malik Karim Amrullah ), Sejarah Ummat Islam, Penerbit

Islamiyah, Medan, 1950, hal. 47.
c.

Nama buku ( ditulis miring ).

d.

Keterangan – keterangan mengenai penerbit : nama, tempat dan tahun penerbitan.

e.

Nomor halaman yang bersangkutan.

Footnotes berhubung dengan jumlah pengarang.
a.

Pengarang: seorang Contoh : ( lihat di atas )

b.

Pengarang : dua atau tiga orang. Nama pengarang harus dicantumkan seluruhnya.
Contoh :
4

Woodworth, Robert, S. dan Marquis, Donald G., Psychology, Henry Holt and

Company, New York, 1947. hal. 56.
5

LCT Bigot, Ph. Kohnstamm, B.G. Palland, leerboek der Psychologie, J.B. Wolters,

Gronningen, 1949. hal. 44.
c.

Pengarang : lebih dari tiga orang. Dicantumkan hanya nama pengarang pertama dan
di belakangnya ditulis “et al”, asalnya dari et alii artinya “dengan orang lain”).
Contoh :
6

Stratemeyer, Florence B., (et al ), Developing a Curriculum for Modern Living,

Burea of Teacher College, Columbia University, New York, 1957, hal. 56 – 149.
d.

Kumpulan karangan. Yang dicantumkan nama editornya saja, dibelakangnya (ed).
Contoh :
7

Cottrell, Donald P. (ed), Teacher Education for a Free People, The American

Association of Colleges for Teacher Education, New York, 1956, hal. 220.
e.

Tidak ada pengarang tertentu. Sebagai pengarang disebut nama badan, lembaga,
perkumpulan, perusahaan, Negara dan sebagainya, yang menerbitkannya.
Contoh :
8

Balai Kursus Tertulis Pendidikan Guru. Large Scale Teachers Training, Nix and

Company, Bandung, 1953. hal. 17.
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f.

Buku yang diterjemahkan. Yang dicantumkan tetap nama pengarang aslinya, dan di
belakang nama buku nama penerjemahnya.
Contoh
9

Barth, Karl, The Doctrine of the World of God, terjemahan G.T. Thompson. Charles

Seribner’s Sons, New York, 1939, hal. 23.
2. Majalah/Jurnal
- Yang diketahui pengarangnya :
Naim, Mochtar, “Mengapa Orang Minang Merantau ?” Tempo, Jakarta, 31 Januari

10

1975, hal. 36.
L.J. Wetwood, “The Role of the Teacher”, Education Research IX No. 2, Februari

11

1976, hal. 70.
Urutan penulisan sebagai berikut. Di sini kita lihat berturut – turut.
a.

Nama pengarang.

b.

Judul karangan, di antara tanda kutip.

c.

Nama majalah ( di cetak miring ).

d.

Nama Kota.

e.

Nomor majalah, dengan angka Romawi ( kalau ada ).

f.

Bulan dan tahun penerbitan.

g.

Nomor halaman yang bersangkutan.

-

Tidak diketahui pengarang :

Suatu artikel dalam majalah maka nama pengarang ditiadakan, jadi footnote dimulai
dengan judul karangan.
Contoh :
12

”Sekolah Percobaan di Yogyakarta,” Suara Guru II, Yogyakarta, September, 1957,

hal. 18-19-21.
3. Surat Kabar
Contoh :
13

Pikiran Rakyat, Jakarta, 25 Januari 1977, hal. 2.

Bila ada data lain bisa dilengkapi sebagaimana pada masalah.
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4. Karangan yang Tidak Diterbitkan, seperti Tesis, Disertasi
14

A.H. Marimba Daeng, “Suatu Tinjauan Psikologis mengenai Hubungan Sosial di

‘Tambatan Hati” dan Pengaruhnya Terhadap Sikap Sosial Anak”, Tesis Sarjana
Pendidikan, Perpustakaan IKIP Bandung, hal. 17.
5. Interviu ( wawancara )
15

Wawancara dengan Direktur Jenderal Pajak, 8 April 1977.

6. Karangan dalam Ensiklopedi
a. Nama pengarang diketahui.
16

E.E Kellet, “Spinoza”, Encyclopedia of Religions and Ethics XI 1921, hal.

251.
b. Nama pengarang tidak diketahui.
17

”Katalisator”, Ensiklopedia Indonesia I, hal …..

7. Bahan yang Dikutip
18

Burton, William H. The Guidance of Learning Activities, D. Appleton – Century

Company, Inc., New York, 1952, hal. 186, dikutip dari Ernest Hilgard, Theories of
Learning, Appleton, New York, 1948, hal. 37.

D.

Mempersingkat Footnotes
1.

Pemakaian Ibid.
Ibid, kependekan dari ibidem, = “pada tempat yang sama” dipakai apabila suatu
kutipan diambil dari sumber yang sama dengan yang langsung mendahuluinya dengan
tidak disela oleh sumber lain tetapi halaman berbeda. Dalam hal ini boleh dipakai Ibid.,
walaupun di antara kedua kutipan itu terdapat beberapa halaman.
Ibid, tidak boleh dipakai, kalau di antara sumber itu terdapat sumber yang lain.
Dalam hal ini dipakai Op.cit.
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2. Pemakaian Op. cit.
Op. cit., kependekan dari opere citato artinya “dalam karangan yang telah
disebut”, dipakai untuk menunjuk kepada suatu buku yang telah disebut sebelumnya
dengan lengkap pada halaman lain dan telah diselingi oleh sumber-sumber lain.
Jadi yang dicantumkan nama pengarang, op. cit., dan nomor halaman. Kalau
dari seorang pengarang telah disebut dua macam buku atau lebih, maka harus
ditambahkan nama buku untuk menghindarkan kekeliruan.
3. Pemakaian Loc. cit.
Loc. cit. kependekan dari loco citato artinya “pada tempat yang telah disebut”
digunakan kalau kita menunjuk kepada halaman yang sama dari suatu sumber yang
telah disebut. Jadi yang dicantumkan : nama akhir pengarang, loc. cit. Nomor halaman
tidak perlu diberikan, sebab dengan sendirinya sama dengan halaman dalam buku yang
telah disebut sebelumnya.
Contoh pemakaian : ibid., op. cit., dan loc. cit.
18

Yamin, Muhammad, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia.

Jembatan, Jakarta, 1958, hal. 9.
19

Ibid., hal 27 ( berarti : dikutip dari buku yang disebut di atas )

20

Nasution, A.H., Pokok-pokok Gerilya, Pembimbing, Jakarta, 1953, hal. 63.

21

Nasution, A.H., loc. cit. ( buku yang telah disebut di atas pada halaman yang

sama yakni hal. 63 ).
22

R.F. Beerling, Filsafat Dewasa Ini, Balai Pustaka, Jakarta, 1951, hal. 23.

23

Yamin, Muhammad, op. cit., hal. 33. ( buku yang telah disebut di atas ).

24

Yamin, loc. cit. ( menunjuk kepada halaman yang sama dengan yang tersebut

terakhir, yakni hal. 33 ).
4. Rangkuman
Ibid. ( lat ibidem = pada tempat yang sama ) = Sumber yang sama yang
langsung mendahului tanpa diselingi footnote lain, tetapi halaman berbeda.
Op. cit. (Lat. Opere citato = pada tempat yang telah disebut ) = Sumber yang
sama yang mendahului, tetapi telah diselingi oleh sumber lain.
Loc. cit. ( Lat loco citato = dalam buku yang telah disebut ) halaman yang sama
dari sumber yang sama yang telah disebut terakhir.
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E.

Bahan Ilustrasi
Dengan bahan ilustrasi dimaksud : gambar grafik, foto, peta, lukisan, diagram. Tentang bahan
ilustrasi ini tak banyak yang perlu dikemukakan. Kami hanya memberi beberapa petunjuk
sebagai berikut :
1.

Grafik, diagram, dan sebagainya, harus ditempatkan segera sesudah teks yang
berkenaan dengan gambar itu, jadi sedapat mungkin pada halaman yang sama dengan
teksnya.

2.

Grafik, gambar denah, kurve, yang harus digambar tangan hendaknya dibuat dengan
tinta Cina.

3.

Lebar suatu gambar hendaknya jangan melewati lebar teks. Kalau gambar itu lebih
panjang dan lebar daripada kertas, gambar itu perlu dilipat baik-baik.

4.

Gambar diberi judul dan diberi nomor urutan dari mulai sampai akhir tulisan,
diletakkan di bawah gambar.

5.

Gambar perlu mencantumkan sumber dan tahun.

6.

Kalau dalam tesis itu banyak grafik, diagram atau foto, baik juga masing-masing diberi
nama dan nomor tersendiri, seperti “Grafik. 3”, “Peta 4”, “Diagram 6”, dan sebagainya

7.

Gambar dan sebagainya dapat juga ditempatkan secara memanjang menurut bentuk
suatu gambar. Kepala atau nama gambar itu harus pada tepi kiri, yakni pada bagian
penjilidan. Dalam hal itu nomor halaman seperti pada halaman teks biasa.

F.

Daftar Pustaka
Bibliografi, daftar pustaka atau daftar buku berisi sumber-sumber yang digunakan untuk
membuat tesis itu. Selain buku-buku dapat juga dimasukkan ke dalamnya majalah, pamflet
dan surat kabar.
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Daftar buku disusun menurut abjad nama pengarang. Menyusun nama pengarang menurut
abjad lebih mudah bila Saudara menulis nama-nama itu pada kartu-kartu atau secarik kertas
lepas. Untuk menyusun nama pengarang menurut abjad mula-mula kita perhatikan huruf
pertama nama-nama itu. Bila huruf pertama sama, maka kita bandingkan huruf kedua. Kalau
masih sama, maka kita perhatikan huruf berikutnya, sampai kita temui huruf yang berbeda.
Huruf inilah yang menentukan urutannya. Jadi disusun menurut abjad, maka dalam daftardaftar kepustakaan harus menulis nama-nama berikut menurut urutan : Suparman,Suparno,
Suparto, Sutarno, Susanto.
Nama pengarang juga dimaksud nama badan, lembaga, komisi dan sebagainya, yang
menciptakan karangan itu. Kalau ada dua karangan atau lebih dari pengarang yang sama nama
pengarangnya tak usah dicantumkan dua kali tetapi dibuat garis sepanjang nama di atasnya
dari margin, sebagai pengganti nama pengarang itu.
Bentuk keterangan dalam biografi hampir sama dengan dalam footnote. Perbedaanya
ialah:
1.

Nama pengarang dimulai dengan nama Akhirnya.

2.

Nomor halaman tidak ada.

3.

Nama pengarang mulai ditik pada garis margin biasa, sedangkan baris kedua dan
selanjutnya ditik kedalam sama dengan permukaan alinea baru. Dalam satu sumber
ditik 1 spasi dan antara dua sumber dikosongkan dua spasi.

4.

Daftar buku tidak perlu diberi nomor urut.
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Contoh Daftar Pustaka:
DAFTAR PUSTAKA
Literatur
Alberty, Harold B. dan Alberty, Elsie. J. Reorganizing the High School Curiculum. The Mamillan
Company, New York, 1965.
Bruner. J.S., Toward a Theory of Instruction, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts,
1967.
“Curiculum”, Webster’s New International Dictionary, 1953.
Dececco. J.P., The Psychology of Learning and Instruction, Prentice Hall, Hall, New Jersey, 1968.
Dewey. J., Democracy and Education. Macmillan Co., New York, 1928.
, Experience and Education. Minton, Balch, New York, 1938.
Ferster. C.B., “Individualized Instruction in a Large Introductory Psychology Course”, Psychological
Record, XVIII, 1968.
Fromm, E., Man for Himself. Rinehart, New York, 1947.
, The Sane Societ, Rineharty, New York, 1955.
Gagne, R.M., Conditions of Learning, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1965.
“Military Training and Principles of Learning”. Emerican Psychology, XVII, 1962.
Hilgard, E.R., (ed), Theories of Learning and Instruction, University of Chicago Press, N.S.SE.,
Chicago, 1964.
Lumasdaine, A.A., dan Glaser, R., (eds), Teakhing Machines and Programmed Instruction, N.E.A.,
Washington, 1960.

Undang-Undang dan Peraturan Terkait
Dasar konstitusional perpajakan Indonesia diatur dalam Pasal 23 Amandemen Ketiga UUD
1945, Pasal 23A yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa
untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.
…………….., Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009.
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……………., Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tanggal 22 November 2012
tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan
dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian dan Tata Cara
Pembatalan Faktur Pajak dan mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013.

G.

Kutipan dan Istilah Asing
1.

Pada umumnya kutipan harus sama dengan aslinya, baik mengenai Susunan katakatanya, ejaannya, maupun mengenai tanda bacanya.

2.

Kutipan yang panjangnya empat baris atau lebih, di-tik berspasi satu dengan
mengosongkan empat pukulan tik dari baris margin biasa di sebelah kiri, dan 3 pukulan
tik dari baris margin biasa di sebelah kanan.
Kutipan ini tidak diberi tanda kutip.
Contoh :
Demokrasi bukanlah sesuatu yang baru bagi masyarakat kita seperti yang
dikemukakan oleh Muhammad Yamin:
Sejak beribu-ribu tahun peradaban Indonesia, maka segala putusan yang mengenai
negara dan masyarakat dipungut dengan berunding antara anggota yang
berkepentingan. Kata mufakat ialah cara pemerintah menurut watak dan
peradaban bangsa Indonesia.
Perundingan itu menjamin bahwa Pemerintah berjalan menurut keinginan
sebanyak yang mengeluarkan suatu perimbangan dan perundingan itu sejajar
dengan kelahiran adat asli yang menghendaki mufakat ….32
Nyatakan, bahwa demokrasi bagi kita bukan barang impor, melainkan ………..

3.

Kutipan yang panjangnya kurang empat baris dimasukkan ke dalam teks dan di-tik
sebagai teks biasa, jadi ber-spasi dua, akan tetapi diberi tanda kutip pada awal dan
Akhir kutipan.
Contoh :
Bagi bangsa Indonesia demokrasi bukanlah suatu yang asing, melainkan sesuatu
yang sesuai dengan “watak dan peradaban bangsa Indonesia”.33.
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4.

Kalau dalam kutipan itu perlu dihilangkan bebarapa bagian dari kalimat, maka pada
bagian itu diberi titik tiga buah, yang masing-masing berjarak dua pukulan tik.
Contoh :
. . . Demokrasi bagi bangsa kita bukanlah sesuatu yang baru, suatu barang impor,
sebab “sejak beribu-ribu tahun ... segala keputusan ... dipungut dengan berunding
...”34

5.

Kalau ditiadakan satu kalimat atau lebih dalam kutipan itu maka ditik titik-titik berspasi
sepanjang satu baris. Titik-titik diberi berjarak dua pukulan tik.
Contoh :
Perhatikan : Kalau dalam buku ini dipakai huruf cetakan kecil, dalam tesis ditik
berspasi satu.
Kami datang berurai airmata keliling timbunan tanah merah tempat kau tidur
berkepanjangan.
…………………………………………………………………………………….
Tidur, tidurlah abadi dibuai tangisan rindu satu keluarga di bawah atap Bumi
siliwangi.35

6.

Sisipan. Kalau perlu disisipkan sesuatu di dalam kutipan, digunakan tanda kurung besar
 . Tanda ini biasanya tidak ada pada mesin tik dan harus dibubuhi dengan pena dan
tinta hitam.

7.

Kalau di dalam kutipan yang panjangnya kurang dari empat baris terdapat tanda kutip
(dua koma), maka tanda kutip itu harus diubah menjadi tanda kutip satu koma.

8.

Kata-kata yang tidak bergaris dalam aslinya, tetapi oleh pengutip dirasa perlu diberi
bergaris dibubuhi Catatan (diberi bergaris) dalam footnote.

9.

Tiap kutipan diberi Nomor pada Akhir kutipan. Nomor itu diangkat sedikit di atas baris
biasa. Nomor kutipan berurut sampai Akhir, jadi pada bab baru tidak perlu dimulai lagi
dengan Nomor 1. Nomor itu tidak dibubuhi titik, tanda kurung dan lain-lain. Nomor itu
ditik pada Akhir kutipan, bukan di belakang nama pengarang atau kalimat Pengantar
kutipan itu. Nomor kutipan harus berurutan sampai Akhir bab: tidak boleh disisipkan
Nomor seperti 4a. dan sebagainya. Demikian pula tidak boleh dihilangkan atau
dilampaui satu Nomor.

10.

Istilah asing ditik dengan huruf miring.
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BAB IV
TABEL

A. Nomor dan Kepala Tabel
Perkataan TABEL ditulis dengan huruf besar awal kata (Tabel …) di pertengahan
halaman. Tiap-tiap tabel diberi nomor pada tiap Bab. Gunakan angka Arab, contoh 1, 2, 1.2, 2.1,
2.2 dan seterusnya. Kepala atau nama tabel ditulis di bawahnya, ditulis dengan huruf besar awal
berjarak dua spasi dari perkataan Tabel kalau nama itu lebih panjang dari satu baris, maka
disusun sedemikian rupa sehingga berbentuk trapezium sama kaki terbalik, jadi baris kedua
lebih pendek dari baris pertama, dan baris ketiga lebih pendek dari baris kedua, dan seterusnya.
Nama tabel yang terdiri atas satu baris ditik berspasi satu.
B.

Garis-garis pada Tabel
Tabel yang terdiri atas dua lajur tidak usah diberi garis lajur. Lihat contoh Tabel 1. Tabel
lebih dari dua lajur diberi garis lajur, artinya lajur-lajur dipisah oleh garis-garis vertical. Lihat
contoh Tabel 2 (hal. 31).
Garis dua dibuat pada garis horizontal pertama; juga untuk memisahkan dua bagian yang
sama di dalam satu tabel, sebagai garis vertikal Lihat contoh Tabel 3 (hal. 53).

C. Penempatan Tabel
Tabel yang pendek biasanya dapat ditempatkan di bawah teks yang bersangkutan. Kalau
ini tidak mungkin oleh sebab teks sudah sampai di bawah halaman, maka halaman ini dipenuhi
dengan teks biasa dan tabel itu segera ditempatkan pada halaman berikutnya.
Tabel yang lebih panjang dari satu halaman dilanjutkan pada halaman berikutnya.Tabel
yang agak lebar ditempatkan memanjang pada kertas. Kepala tabel ditempatkan pada tepi kiri.
Kalau tabel ini sekian lebarnya, sehingga cara yang di atas tidak memadai, maka tabel itu
ditempatkan pada dua halaman yang berhadapan. Kepala tabel itu dicantumkan pada halaman
kiri. Pada halaman kanan ditulis hanya nomor tabel dan di belakangnya di antara tanda kurung
ditambahkan kata lanjutan (diberi bergaris). Lihat contoh Tabel 5. Kalau tabel itu lebih lebar
lagi, maka beberapa halaman harus direkat, lalu dilipat (tidak diberi contohnya dalam buku ini).
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D. Kepala Lajur
Kepala lajur harus tepat di atas lajurnya. Harus diatur sehingga cukup ruang kosong
sekeliling kepala lajur itu. Kadang-kadang perlu kepala lajur itu disingkat, asal saja jangan
menimbulkan salah tafsir. Untuk mencegahnya perlu diberi penjelasan arti singkatan itu dalam
“Catatan”. Kepala lajur lebih dari satu baris ditik berspasi satu.
Bila perlu, kepala lajur boleh ditik vertikal. Harus dijaga agar membacanya dari bawah
ke atas. Lihat Contoh Tabel 4.
E.

Sumber
Tabel diberi sumber pengambilan, apabila tabel adalah hasil olahan dari data-data tulisan
setelah diolah.

Tabel 1.1.
Laporan Laba Rugi

PT. XYZ
Per 31 Desember 2019 (dinyatakan dalam rupiah)
Keterangan
Pendapatan Usaha
Total Pendapatan Usaha
Biaya-biaya Operasional :
- Biaya Gaji
- Biaya Rumah Tangga
- Biaya Perbaikan & Pem. Gedung
- Biaya Listrik & Air
- Biaya Administrasi & Umum
- Biaya Asuransi
- Biaya Pajak
- Biaya Penyusunan
Total Biaya-Biaya Operasional
Laba Rugi Operasional
Pendapatan & Biaya Diluar Usaha:
Pendapatan Bunga
Selisih Kurs
Biaya Adm Bank
Group Office Exp
Total Pendapatan & Biaya Diluar Usaha
Laba / Rugi Sebelum Pajak
Pajak Penghasilan Final
Laba / Rugi Setelah Pajak
Sumber : Laporan Keuangan Perusaaan

2019
32.631.55857.0985
32.631.55857.0958
9.222.748.648
7.010.784.155
1.032.414.730
4.461.992.221
3.657.718.316
934.454.401
2.390.055.898
5.347.057.735
34.057.226.104
1.425.639.006
(2.063.007.091)
(6.470.200)
7.633.720
600.000.000
(1.461.843.570)
36.204.564
3.235.119.210
(3.198.914.646)
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Tabel 1.2.
Laporan Posisi Keuanngan

PT. XYZ
Untuk Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2019
Keterangan
AKTIVA
Aktiva Lancar :
Kas & Bank
Piutang Usaha
Piutang Lain-Lain
Biaya Dibayar Dimuka
Asuransi Dibayar Dimuka
Pinjaman Karyawan
Persediaan
Deposito Berjangka
Total Aktiva Lancar
Aktiva Tidak Lancar :
Gedung
Acc. Penyusutan Gedung
Mesin dan Peralatan
Acc. Penyusutan Mesin dan Peralatan
Kendaraan Bermotor
Acc. Penyusutan Kendaraan Bermotor
Perlengkapan Kantor
Acc. Penyusutan Perlengkapan Kantor
Total Aktiva Tidak Lancar
TOTAL AKTIVA
PASSIVA
Passiva Lancar :
Hutang Usaha
Hutang Lain-Lain
Jaminan Sewa
Penghasilan yang Ditangguhkan
Hutang Astek
Hutang Pajak
Biaya yang Masih Harus Dibayar
Total Passiva Lancar
Passiva Tidak Lancar:
Pinjaman Bank
Total Passiva Tidak Lancar
MODAL
Modal Ditempatkan
Laba / Rugi Tahun Lalu
Laba / Rugi Tahun Berjalan
Total Modal
TOTAL PASSIVA
Sumber : Laporan Keuangan Perusaaan

2019

15.651.121.463
6.249.102.634
3.359.245.558
8.299.850.969
1.309.687.787
1.193.301.428
317.005.000
20.709.475.523
57.088.880.362
114.123.690.565
(60.795.940.639)
38.255.960.502
(24.814.650.187)
3.148.318.000
(2.346.422.396)
3.288.189.379
(3.044.594.334)
67.784.550.890
124.873.431.252

132.075.705
68.519.239
8.434.621.087
6.254.258.502
24.365.442
625.497.090
9.601.296.038
25.140.633.102
140.000.000
102.791.712.796
(3.198.914.646)
99.732.798.150
124.873.431.252
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Tabel 1.3.
Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak 2019 PT. XYZ
Penghasilan Neto Fiskal
Kompensasi Kerugian Fiskal
Penghasilan Kena Pajak
PPh Terutang
Kredit Pajak Dalam Negeri
Kredit Pajak Luar Negeri
PPh yang Harus Dibayar Sendiri
PPh Pasal 25 (1/12 x 38.818.750)
PPh Final
Sumber : Laporan Keuangan Perusaaan

155.275.633
0
155.275.000
38.818.750
0
0
38.818.750
3.234.895
5.298.126.301

Tabel 1.4.
Lampran-1 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan
1.

Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri:
a. Peredaran Usaha
b. Harga Pokok Penjualan
c. Biaya Usaha Lainnya
d. Penghasilan Neto dari Usaha
e. Penghasilan dari Luar Usaha
f. Biaya dari Luar Usaha
g. Penghasilan Neto dari Luar Usaha
h. Jumlah Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri
2. Penghasilan Neto Komersial Luar Negeri
3. Jumlah Penghasilan Neto Komersial
4. Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan yang Tidak Termasuk Objek Pajak
5. Penyesuaian Fiskal Positif:
a. Biaya yang dibebankan / dikeluarkan untuk kepentingan Pemegang Saham
b. Pajak Penghasilan
c. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan yang modalnya tidak
terbagi atas saham
d. Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal
e. Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal
f. Biaya yang ditangguhkan pengakuannya
g. Penyesuaian fiskal positif lainnya
h. Jumlah penyesuaian fiskal positif
6. Penyesuaian Fiskal Negatif:
a. Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal
b. Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal
c. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya
d. Penyesuaian fiskal negatif lainnya
e. Jumlah penyesuaian fiskal negatif
7. Fasilitas Penanaman Modal berupa Pengurang Penghasilan Neto
8. Penghasilan Neto Fiskal
Sumber: SPT Tahunan Perusahaan PT. XYZ

32.631.587.098
0
37.292.345.314
(4.660.758.216)
2.069.477.290
607.633.720
1.461.843.570
(3.198.194.646)
0
3.198.194.646
32.351.192.098
0
0
0
0
0
0
35.705.382.377
35.705.382.377
0
0
0
0
0
0
155.275.633
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BAB V
PENILAIAN UJIAN SKRIPSI

A.

Penilaian.
1.

Komponen Penilaian terdiri dari :
a.

Nilai Tugas Akhir

b.

c.

2.

-

Teknis Penulisan

-

Kecermatan Penyajian Data

-

Kemampuan Analisa

-

Manfaat

-

Kemampuan Penyajian

Nilai Ujian Komprehensip
-

Materi Karya Tulis

-

Mata Kuliah Keahlian

-

Masalah Umum

Nilai Tugas Akhir dan Nilai Ujian Komprehensip dibuat dengan angka 0 – 100.

Selanjutnya nilai skripsi dapat ditetapkan berdasarkan konversi sebagai berikut :

No. Urut

Angka Absolut

Sebutan

IP

1.

80 ke atas

A

4

2.

77 s/d 79

A-

3,7

3.

74 s/d 76

B+

3,3

4.

70 s/d 73

B

3

5.

67 s/d 69

B-

2,7

6.

64 s/d 66

C+

2,3

7.

56 s/d 63

C

2

8.

45 s/d 55

D

1

9.

< 45

E

0
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B.

Nilai Skripsi
1.

Skripsi Tidak Lulus Dapat Memiliki Tiga Akibat :
a. Tidak lulus, dengan memperbaiki skripsi (karena materi penulisan kurang cukup)
dengan ketentuan sebagai berikut :
1) Naskah Skripsi dikembalikan kepada mahasiswa untuk diperbaiki di bawah
pengawasan dosen pembimbing.
2) Naskah Skripsi yang telah diperbaiki dan dinilai telah memenuhi persyaratan
diajukan kembali untuk diuji.
b. Tidak lulus, tanpa perlu memperbaiki skripsi (karena presentasi skripsi kurang cukup)
dan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
1) Mahasiswa harus memperdalam penguasaan materi skripsi agar dapat
mempresentasikannya dengan lebih baik lagi di bawah pengawasan pembimbing.
2) Setelah dinilai cukup, mahasiswa yang bersangkutan dapat diajukan kembali untuk
ujian.
c. Tidak lulus, karena skripsi tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka
mahasiswa harus menyusun kembali dari awal sebagaimana penyusunan skripsi baru.

2.

Nilai Lulus Dapat Memiliki Dua Kemungkinan :
a. Lulus, dengan syarat harus memperbaiki skripsi (karena penulisan skripsi kurang
cukup) :
1) Naskah dikembalikan kepada mahasiswa untuk diperbaiki di bawah pengawasan
pembimbing.
2) Setelah dinilai cukup diperbaiki, pembimbing menyatakan mahasiswa selesai
dengan skripsinya. Perbaikan harus sudah selesai dilakukan paling lambat 2
(dua) bulan setelah tanggal ujian.
b. Lulus, tanpa syarat, skripsi diserahkan ke Bagian Umum untuk penjilidan.

3.

Hasil Ujian Skripsi dimuat dalam Kartu Hasil Studi ( KHS ) Semester yang bersangkutan.
Jika Mahasiswa yang tidak sempat diuji dalam Semester yang sama, maka mahasiswa
tersebut di atas diberi nilai K, dan pada waktu mendaftar ulang mata kuliah Skripsi harus
dicantumkan lagi pada KRS.

C.

Upload Skripsi
Upload Skripsi dalam 2 Format :
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1.

Format Skripsi Full termasuk Lampiran-lampirannya.
Format skripsi dalam bentuk .pdf, apabila memungkinkan bisa di compress menjadi
format .zip atau .rar

2.

Format Jurnal dibuat minimal 10 sampai dengan 15 halaman.
Format Jurnal dalam bentuk .pdf

Adapun untuk upload bisa di URL : https://bit.ly/skripsistpi
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BAB VI
PERSYARATAN NASKAH UNTUK JURNAL PAJAK & BISNIS

A.

Isi pokok Artikel
Artikel yang diserahkan merupakan tulisan ilmiah dengan metoda kuantitatif, metoda
kualitatif, atau gabungan keduanya yang isi pokoknya berupa: studi pustaka, studi empiris,
atau hasil studi kasus, sebagai hasil pengembangan perpajakan dan bisnis dengan jangkauan
pembahasan nasional, regional dan internasional. Artikel yang dikontribusikan adalah artikel
orisinal yang belum pernah dipublikasikan di media lain dan menggunakan pustaka acuan
terkini, proporsi terbitan 10 tahun terakhir.

B.

Sistematika Penulisan
Naskah, baik yang berupa hasil penelitian dan bukan penelitian, secara minimal harus
memuat bagian-bagian seperti terangkum dalam gambar berikut:
Kategori Naskah

Penelitian
 Abstrak
 Kata Kunci
 Pendahuluan
 Metode Penelitian
 Hasil dan Pembahasan
 Kesimpulan
 Daftar Pustaka

Penelitian
 Abstrak
 Kata Kunci
 Pendahuluan
 Pembahasan
 Kesimpulan
 Daftar Pustaka
Gambar
Sistematika Penulisan
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C.

Gaya Penulisan
Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris baku. Artikel memuat judul, nama
penulis beserta keterangan, alamat kerja yang jelas dan email. Judul ditulis dengan huruf
kapital dan sub-judul ditulis dengan huruf besar-kecil. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris
untuk artikel berbahasa Indonesia dan sebaliknya, disertai kata kunci. Abstrak harus
meringkas tujuan, lingkup, hasil utama, dan kesimpulan penelitian. Bagian utama artikel
ditulis dengan sistematika: Pendahuluan, Sintesis Teori, Analisis dan Pembahasan,
Kesimpulan, Saran, Daftar Pustaka dan Lampiran (jika ada). Penyajian gambar, tabel, bagan,
dan pendukung lain harus disertai dengan nomor urut, judul, dan sumber yang konsisten.
Pengutipan dan penyusunan daftar pustaka menggunakan format gaya APA (American
Psychology Association). Referensi dalam teks ditulis nama belakang penulis, tahun
publikasi, dan halaman jika perlu. Pada Daftar Pustaka, sumber kutipan disusun menurut abjad
nama belakang penulis.

D.

Seleksi Artikel
Setiap artikel yang masuk ke Redaksi akan diseleksi oleh anggota Dewan Editor dan terbuka
kemungkinan untuk diedit dan/atau dikembalikan untuk diperbaiki dan atau dilengkapi.
Reviewer dapat meminta review ulang setelah penulis merevisi artikelnya. Pre review artikel
akan dilakukan untuk melihat kesesuaian format halaman, gambar, tabel, sitasi dan daftar
referensi serta sistematika pembaban artikel. Keputusan diterima tidaknya artikel menjadi
kewenangan Ketua Editor berdasarkan rekomendasi dari para reviewer. Artikel yang dimuat
merupakan hak Redaksi dan dapat ditampilkan dalam media lain untuk kepentingan
Akademik. Artikel yang tidak dimuat tidak dikembalikan.
Segala sesuatu yang menyangkut perijinan pengutipan atau penggunaan software komputer
untuk pembuatan naskah atau hal lain yang terkait dengan HAKI yang dilakukan oleh penulis
naskah, berikut konsekuensi hukum yang mungkin timbul karenanya, menjadi tanggung
jawab penuh penulis naskah tersebut.

E.

Frekuensi Penerbitan
Jurnal Pajak & Bisnis mulai tahun 2020 menerbitkan 2 (dua) nomor setiap tahun yaitu terbit
di bulan Maret dan September.
Jurnal Pajak & Bisnis menerima artikel setiap waktu, akan tetapi redaksi tidak bisa menjamin
untuk terbit di penerbitan terdekat.
Artikel yang terbit di Jurnal Pajak & Bisnis tersedia secara online dan bebas diakses fulltextnya dari alamat …………………………………………………….

F.

Penyerahan Artikel
Naskah artikel diserahkan/ dikirim berupa print-out ketikan dan softcopy dalam bentuk file
Microsof Word. Artikel dicetak pada kertas A4, spasi tunggal, huruf Tahoma 11, dengan
jumlah halaman 10-15 halaman. Artikel diserahkan/dikirim ke Redaksi Jurnal.
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G.

Pembatalan Naskah
Penulis tidak diperbolehkan untuk membatalkan naskah yang sudah dikirimkan karena
pembatalan atau penarikan naskah merupakan pekerjaan sia-sia (pemborosan tenaga dan
waktu) yang dilakukan oleh editor atau reviewer.

H.

Redaksi
Jurnal Pajak & Bisnis
KAMPUS STPI
JALAN MATRAMAN RAYA NO. 27, JAKARTA TIMUR 13140
TELP. /FAX : (021) 8506067
WEBSITE
: http://www.jurnal.stpi-pajak.ac.id
EMAIL
: info@stpi-pajak.ac.id
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