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Menurut Michael Okuda dan Denise Okuda (2000: 41), studi yang dilakukan oleh Hawaii’s 

Ocean Mammal Institute menunjukkan bahwa ikan hiu terpengaruh oleh kebisingan mesin 
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Aturan dasar 

1. Semua entri harus didaftar berdasarkan nama-akhir pengarang secara alpabetis  

2. Jika pengarang yang sama dikutip beberapa kali dari karya yang berbeda, entri harus didaftar 

dalam urutan kronologis berdasarkan tahun publikasi  

3. Jika pengarang dikutip untuk dua atau lebih karya yang dipublikasi pada tahun yang sama, 

tambahkan huruf kecil a, b, c, dst. setelah tahun terbit  
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JUDUL DITULIS DENGAN 

FONT TIMES NEW ROMAN 12 CETAK TEBAL  

(MAKSIMUM 12 KATA)  

 

Penulis1
1)

, Penulis2
2)

dst. [Font Times New Roman 10 Cetak Tebal dan Nama Tidak Boleh 

Disingkat] 
1
Nama institusi, nama program studi (penulis 1) 

email: penulis _1@abc.ac.id 
2
Nama institusi, nama program studi (penulis 2) 

email: penulis _2@cde.ac.id 

 

Abstract [Times New Roman 11CetakTebaldan Miring] 

Abstract ditulis dalam bahasa Inggris yang berisikan isu-isu pokok, tujuan penelitian, 

metoda/pendekatan dan hasil penelitian. Abstract ditulis dalam satua lenia, tidak lebih dari 200 kata. 

(Times New Roman 11, spasi tunggal, dan cetak miring). 

 

Keywords: Maksimum5 kata kunci dipisahkan dengan tanda koma. [Font Times New Roman 11spasi 

tunggal, dan cetak miring] 

1. PENDAHULUAN [Times New Roman 

11 bold] 

Pendahuluan mencakup latar belakang atas 

isu atau permasalahan serta urgensi dan 

rasionalisasi kegiatan (penelitian) Tujuan 

kegiatan dan rencana pemecahan masalah 

disajikan dalam bagian ini. Tinjauan 

pustaka yang relevan dan pengembangan 

hipotesis (jika ada) dimasukkan dalam 

bagian ini. [Times New Roman, 11, 

normal]. 

2. KAJIAN LITERATUR DAN 

PEGEMBANGAN HIPOTESIS (JIKA 

ADA) 

Bagian ini berisi kajian literatur yang 

dijadikan sebagai penunjang konsep 

penelitian. Kajian literature tidak terbatas 

pada teori saja, tetapi juga bukti-bukti 

empiris. Hipotesis peneltiian (jikaada) 

harus dibangun dari konsep teori dan 

didukung oleh kajian empiris (penelitianse 

belumnya). [Times New Roman, 11, 

normal]. 

3. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian menjelaskan rancangan 

kegiatan, ruang lingkup atau objek, bahan 

dan alat utama, tempat, teknik 

pengumpulan data, definisi operasional 

variable penelitian, dan teknik 

analisis.[Times New Roman, 11, normal]. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini menyajikan hasil penelitian. 

Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan 

tabel, grafik (gambar), dan/atau bagan. 

Bagian pembahasan memaparkan hasil 

pengolahan data, menginterpretasikan 

penemuan secara logis, mengaitkan dengan 

sumber rujukan yang relevan.[Times New 

Roman, 11, normal]. 

 

5. KESIMPULAN 

Kesimpulan berisi rangkuman singkat atas 

hasil penelitian dan pembahasan. [Times 

New Roman, 11, normal]. 

 

6. REFERENSI 

Penulisan naskah dan sitasi yang diacu 

dalam naskah ini disarankan 

menggunakana plikasi referensi (reference 

manager) seperti Mendeley, Zotero, 

Reffwork, Endnote dan lain-lain. [Times 

New Roman, 11, normal]. 

 

 

 

 



  
 

OUTLINE SKRIPSI 

 

Outline skripsi dibuat dalam kertas A4 spasi 1,5, margin kiri 4, atas 3, kanan 3 dan bawah 3 

maksimum 3 halaman 

 

Outline judul skripsi berisi 

1. Pendahuluan mencakup latar belakang atas isu atau permasalahan serta urgensi dan 

rasionalisasi kegiatan (penelitian) 

2. Tujuan Penelitian 

3. Rencana Metode dan alat analisis 

 

 

Sumber literatur  

1. buku  

2. jurnal online contoh : jurnal ilmu manajemen  

3. www.google.cendikia.com 

4. repository contoh: repository.usu.ac.id 

 

 

 

 


