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BAB I  

PENGENALAN 

 

Setiap perguruan tinggi mempunyai ketentuan baku mengenai 

persyaratan untuk menyelesaikan  studi  mahasiswanya.  Bagi mahasiswa 

jenjang  pendidikan  Vokasi Diploma 3 (DIII) Program Studi Perpajakan 

yang ingin mendapatkan gelar akademik Ahli Madya Perpajakan (A.Md.P) 

mempunyai tugas adalah yaitu membuat suatu karya ilmiah berupa 

Laporan Tugas Akhir (LTA) yang temanya disesuaikan dengan Program 

Studi. Tugas Akhir yang dibuat oleh mahasiswa harus dibuat dalam tiga 

bentuk laporan, yaitu : 

1. Laporan Tugas Akhir sesuai dengan judul tugas akhir 

2. Artikel Ilmiah sesuai dengan judul tugas akhir 

3. Produk luaran dari karya ilmiah baik berupa infografis, brosur, blueprint 

ataupun produk lainnya yang relevan dengan tema penelitian. 

 

1.1 Pengertian Laporan Tugas Akhir 

Laporan Tugas  Akhir  Program  Vokasi  Diploma  3  Perpajakan 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi adalah sebuah laporan kegiatan dari 

hasil Praktek Kerja Lapangan (PKL) dalam bentuk tulisan Karya Ilmiah. 

Setelah mahasiswa mengikuti program PKL, maka mahasiswa yang 

telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan  menyusun  tulisan  

laporan  karya  ilmiah  tersebut  di  semester  VI (Enam), sebagai tahap akhir 

dari kegiatan proses perkuliahan jenjang Diploma 3 untuk memperoleh gelar 

akademik Ahli Madya Perpajakan (A.Md.P). Adapun tulisan laporan 

tersebut dibuat dalam bentuk format Laporan Tugas Akhir (LTA), sebagai 

tulisan karya ilmiah yang disusun berdasarkan sistematika serta standar-

standar penulisan yang ditetapkan oleh Program Studi DIII Perpajakan 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 
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Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk : 

1. Laporan   tugas akhir    disusun   untuk   memberikan evaluasi   akhir   

terhadap   mahasiswa Program Diploma III Program Studi Perpajakan 

yang mengakhiri masa studinya. 

2. Memperdalam  penguasaan  teori    dan    praktek    serta    penanganan     

masalah/ problem melalui penyusunan Laporan Tugas Akhir. 

3. Pembelajaran dan kepekaan terhadap masalah dilapangan serta problem 

solving yang diterapkan. 

4. Pemantapan kepribadian  dan  performance  sebagai  alumnus Program 

D III Program Studi Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

 

1.2 Materi Laporan Tugas Akhir 

Materi atau isi dari Laporan Tugas Akhir ini merupakan suatu 

pengembangan dari terapan ilmu khususnya ilmu Perpajakan yang 

didasarkan pada: 

1. Kegiatan observasi pada saat mahasiswa melakukan kegiatan Praktek 

Kerja Lapangan (PKL) di instansi/ Perusahaan. 

2. Data dan informasi diperoleh  dari penelitian sebelumnya ataupun dari 

kegiatan PKL yang dikaitkan dengan studi kepustakaan, 

3. Data sekunder yang sudah tersedia di instansi/ perusahaan. 

Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa memperoleh pengalaman saat 

melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan dapat 

menuangkannya dalam bentuk karya tulis ilmiah. 

Setiap karya ilmiah mempunyai karakteristik dalam kajian ruang 

lingkup materi yang dijadikan tema utama. Setiap mahasiswa wajib memilih 

salah satu dari beberapa tema utama yang telah disedikan oleh Program 

Studi dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir (LTA) ini. Tema utama yang 

telah disediakan tersebut adalah : 

1. Pajak Pusat 

1) Kepatuhan Wajib Pajak 

2) Teknologi Informasi Perpajakan 
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3) SDM dan Organisasi Perpajakan 

4) Edukasi Perpajakan 

5) Layanan Perpajakan 

6) Penegakan Hukum Perpajakan 

7) Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan 

8) PPh OP dan Badan 

a) PPh 21 

b) PPh 22 

c) PPh 23 

d) PPh 24 

e) PPh 4(2) 

f) PPh 15 

g) PPh 25 

h) PPh 26 

i) PPh 29 

j) PP No.46 Tahun 2013 

k) PP No.23 Tahun 2018 

9) PPN 

10) PPnBM 

11) Akuntansi Perpajakan 

12) Keberatan Pajak 

13) Banding Pajak 

14) Peninjauan Kembali 

15) Sanksi Perpajakan 

16) Lelang Pajak 

17) Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Pertambangan dan 

Perhutanan (PBB P3) 

18) Pemeriksaan Pajak 

19) Penyidikan Pajak 

20) Ketetapan Pajak 

21) Penagihan Pajak 
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22) Tax Amnesty 

23) Perencanaan Pajak Perusahaan 

2. Pajak Daerah 

1) Potensi Pajak 

2) Pemungutan Pajak dalam Rangka Peningkatan PAD 

3) Pajak Kota/ Kabupaten 

a) Pajak Hotel 

b) Pajak Restoran 

c) Pajak Hiburan 

d) Pajak Reklame 

e) Pajak Penerangan Jalan 

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

g) Pajak Parkir 

h) Pajak Air Tanah 

i) Pajak Sarang Burung Walet 

j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) 

k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

4) Pajak Provinsi 

a) Pajak Kendaraan Bermotor; 

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

d) Pajak Air Permukaan; dan 

e) Pajak Rokok. 

5) Retribusi Daerah 

a) Retribusi Jasa Umum 

b) Retribusi Jasa Usaha 

c) Retribusi Perijinan Tertentu 

3. Pajak Internasional 

1) Tax Treaty 

a) UN Model 

b) OECD Model 
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2) Taxing Inbound Income 

3) Taxing Outbound Income 

4) Transfer Pricing 

5) Treaty Shopping 

6) Tax Heaven 

7) Automatic Exchange of Information (AEOI) 

 

1.3 Syarat Pendaftaran Tugas Akhir 

Syarat pendaftaran tugas akhir adalah sebagai berikut: 

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Studi DIII Perpajakan 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi dan terdaftar dalam PDPT Dikti. 

2. Telah mengikuti minimal 80% dari total SKS yang ditawarkan oleh 

Program Studi. 

3. Nilai Indeks Prestasi Komulatif Akhir (IPK) sampai dengan semester 5 

minimal 3.0. 

4. Telah mengumpulkan poin kegiatan sampai dengan semester 5 sebanyak 

300 poin kegiatan (berlaku bagi mahasiswa mulai tahun 2018). 

5. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh Fakultas. 

6. Telah membayar semua biaya yang dibebankan pada semester 6 minimal 

50%. 

7. Telah mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan mendapatkan nilai 

minimal C (Cukup). 

8. Telah lulus mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) I – IV 

dengan nilai minimal C (Cukup). 

9. Telah lulus mata kuliah Metodologi Penulisan Tugas Akhir dengan nilai 

minimal C (Cukup). 

10. Mengajukan rencana judul tugas akhir, dengan ketentuan: 

a) Surat ijin penggunaan judul dari perpustakaan 

b) Latar belakang yang mendasari pengambilan judul yang diajukan 

c) Pendaftaran judul dilakukan secara online melalui website 

http://lta.perpajakan-ummi.ac.id/  
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d) Membayar Biaya Tugas Akhir Minimal 50% dari biaya yang 

dikenakan. 

11. Berkas pengajuan Judul disampaikan kepada Fakultas dalam Map Kertas 

Berwarna Kuning berbolong (Map Snailhecter). 

12. Tempelkan kertas persyaratan pengajuan judul didepan berkas map 

yang akan diajukan. 
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BAB II 

PROSES PELAKSANAAN 

 

2.1 Pendaftaran Laporan Tugas Akhir 

Mahasiswa akhir Program Studi DIII Perpajakan dapat mengajukan 

pendaftaran Pembuatan Laporan Tugas Akhir (LTA) dengan menyerahkan 

semua syarat yang telah disebutkan pada poin 1.3 panduan ini dimana 

semua berkas dokumen harus ditandatangi terlebih dahulu oleh pihak-pihak 

terkait, yaitu oleh pihak Fakultas/dekanat, pihak Program Studi dan 

mahasiswa itu sendiri. 

 

2.2 Prosedur Pengajuan Judul Tugas Akhir 

1. Mahasiswa mengisi formulir pengajuan judul dengan melapirkan semua 

dokumen yang disebutkan pada poin 2.1 pedoman ini. 

2. Mengajukan rencana judul penelitian tugas akhir dengan disertakan latar 

belakang yang mendasarinya minimal 2 lembar dan surat keterangan 

judul dapat digunakan yang dikeluarkan oleh perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi. 

3. Membayar biaya tugas akhir minimal 50% dari total biaya. 

4. Rencana judul yang diajukan akan diproses oleh Program Studi untuk 

ditentukan judul yang diterima dengan kriteria: 

a) Mendapatkan rekomendasi dari Perpustakaan Pusat Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi. 

b) Judul sesuai dengan tema yang telah ditentukan oleh Program Studi 

sesuai dengan poin 1.2 panduan ini. 

5. Proses penentuan judul yang diterima akan dilaksanakan minimal 

selama 5 hari kerja. 

6. Judul yang diterima akan diumumkan kepada mahasiswa melalui media 

Papan Pengumuman dan website Program Studi. 
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7. Setiap judul yang diterima oleh Program Studi akan direkomendasikan 

kepada Fakultas dengan mencantumkan nama pembimbing untuk setiap 

mahasiswa. 

8. Fakultas akan membuatkan surat keputusan berupa nama judul dan 

pembimbing yang telah disahkan oleh dekan paling lama 5 hari kerja 

setelah penyerahan surat rekomendasi judul dan pembimbing pada poin 

7 diatas. 

 

2.3 Proses Pembimbingan 

1. Setiap mahasiswa yang mengambil mata kuliah Laporan Tugas Akhir 

(LTA) akan mendapatkan dua dosen pembimbing. 

2. Setiap dosen pembimbing yang diamanahi tugas oleh Program Studi 

mempunyai tugas berbeda dalam membimbing mahasiswa. 

a) Pembimbing 1, membantu mahasiswa yang dibimbingnya dalam 

proses pembuatan Tugas Akhir lebih terarah pada kesesuaian isi 

konten (materi) yang dibuat oleh mahasiswa bimbingannya. 

b) Pembimbing 2, membantu mahasiswa yang dibimbingnya dalam 

proses pembuatan Tugas Akhir lebih terarah pada tata cara penulisan 

dan metodologi penelitian yang digunakan harus sesuai dengan 

panduan. 

3. Dosen pembimbing yang ditunjuk akan diberikan Surat Keputusan (SK) 

Dekan Fakultas. 

4. SK Dekan yang diberikan hanya berlaku untuk satu semester, apabila 

melewati waktu berlaku maka SK akan diperbaharui. 

5. Mahasiswa berhak mengajukan penggantian pembimbing, apabila 

pembimbing yang ditunjuk oleh Program Studi tidak melaksanakan 

tugasnya dengan melampirkan: 

a) Surat Pengajuan Penggantian Pembimbing 

b) Alasan yang mendasari pergantian pembimbing 

c) Surat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dengan up. Kepada 

Ketua Program Studi DIII Perpajakan UMMI 



9 | h a l a m a n  

 

6. Poin diatas berlaku apabila pembimbing mengabaikan tugasnya sebagai 

pembimbing sehingga Laporan Tugas Akhir (LTA) Mahasiswa tersebut 

molor hingga masuk ke semester kedua LTA (semester 7). 

7. Poin diatas tidak berlaku apabila kesalahan dalam proses bimbingan 

terdapat pada mahasiswa itu sendiri. 

8. Setelah mahasiswa mendapatkan dosen pembimbing, mahasiswa 

tersebut diwajibkan untuk berkonsultasi dengan dosen pembimbing 

mengenai isi (Pembimbing 1) dan tatacara penulisan (Pembimbing 2) 

dengan terlebih dahulu membuat janji dengan dosen pembimbing. 

9. Dosen pembimbing memantau proses bimbingan mahasiswa dengan 

menggunakan Kartu Bimbingan Tugas Akhir yang dapat diperoleh di 

Bidang Akademik Fakultas. 

10. Proses bimbingan tugas akhir untuk masing-masing pembimbing 

minimal 5 (lima) kali bimbingan. 

11. Setelah mahasiswa selesai menyusun Laporan Tugas Akhir, dosen 

pembimbing melakukan evaluasi akhir mengenai isi konten dan tatacara 

penulisan. Apabila telah memenuhi syarat maka draft LTA mahasiswa 

harus ditandatangani oleh dosen pembimbing untuk selanjutnya 

didaftarkan dalam sidang akhir. 

 

2.4 Prosedur Pengajuan Sidang Tugas Akhir 

Dalam mengajukan Sidang Tugas Akhir, mahasiswa harus memenuhi 

persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Universitas Muhammadiyah 

Sukabumi melalui Program Studi. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh 

mahasiswa tersebut adalah: 

1. Lulus Persyarat Akademik 

a) Lulus semua mata kuliah mulai dari Semester I – VI, kecuali mata 

kuliah LTA. 

b) Tidak terdapat nilai “D” dan nilai “E” 

c) Indeks Prestasi Komulatif (IPK) Akhir mahasiswa minimal 3.0. 

d) Bebas dari plagiat karya ilmiah. 
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2. Mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing LTA. 

3. Lulus Persyaratan Keuangan 

Telah melunasi semua biaya yang dibebankan kepada mahasiswa mulai 

dari semester 1 – VI, seperti biaya pendidikan dan biaya lainnya. 

4. Tugas Akhir yang diajukan telah dilakukan pengecekan atas plagiat, 

dimana tingkat kemiripan harus dibawah atau sama dengan 30%. 

5. Telah membuat artikel ilmiah yang telah disetujui oleh Dosen 

Pembimbing. 

6. Telah membuat infografis (statis/gambar) yang telah diberikan kepada 

Perusahaan tempat penelitian atau PKL dan ke Program Studi. 

 

2.5 Proses Sidang Tugas Akhir 

1. Sidang tugas akhir akan dilaksanakan dengan minimal peserta sidang 

sebanyak 5 orang. 

2. Selama proses sidang, mahasiswa berpakaian rapi dengan ketentuan : 

a) Laki-laki, menggunakan kemeja putih, celana hitam (bahan bukan 

jeans), menggunakan dasi dan jas (blezer) hitam. 

b) Perempuan, menggunakan pakaian putih, rok/celana hitam (bahan 

bukan jeans), menggunakan jilbab dan menggunakan blezer hitam. 

3. Draft LTA yang diajukan saat Sidang, harus dijilid (cover) dengan 

ketentuan jilid depan dengan mengunakan plastik mika bening dan jilid 

belakang dengan menggunakan kertas cover warna kuning. 

4. Peserta akan diuji oleh 2 orang dosen penguji sesuai dengan keahliannya. 

5. Pertanyaan yang diajukan oleh penguji dikategorikan menjadi 2 bagian, 

yaitu: 

a) Pertanyaan LTA, pertanyaan yang berhubungan dengan laporan 

tugas akhir yang telah disusun oleh mahasiswa. 

b) Pertanyaan Komprehensif, yaitu pertanyaan dasar yang 

berhubungan keilmuan program studi, diantaranya pertanyaan 

mengenai perpajakan secara umum, pajak penghasilan, PPN dan 

lainnya. 
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6. Kelulusan mahasiswa peserta sidang merupakan hak prerogatif dosen 

penguji. 

7. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dosen penguji dalam menilai 

mahasiswa peserta sidang adalah: 

a) Bobot pembahasan 

b) Keterkaitan antara judul, identifikasi masalah, pembahasan dan 

kesimpulan 

c) Sistematika penulisan 

d) Penguasaan materi 

e) Penampilan 

f) Kemampuan menjawab 

g) Kelengkapan data 

h) Analisa  

i) Kemampuan berbahasa 

 

2.6 Kriteria dan Bobot Penilaian Tugas Akhir 

Komponen kriteria dan bobot penilaian akhir Laporan Tugas Akhir 

Mahasiswa secara umum adalah sebagai berikut: 

1. Nilai Dosen Pembimbing 

Merupakan nilai yang diberikan oleh dosen pembimbing selama proses 

bimbingan berlangsung. Nilai dari tiap pembimbing akan digabungkan 

dan dibagi 2 dan dikalikan dengan bobot nilai pembimbing sebesar 40%. 

 

 

2. Nilai Dosen Penguji 

Merupakan nilai yang diberikan oleh dosen penguji LTA saat sidang 

berlangsung, secara umum penilaian dosen penguji sebagai berikut: 

a) Sistematika Penulisan (Isi, Analisa, Penguasaan pengetahuan, 

Menaggapi dan pemecahan masalah) 

b) Komprehensif (pengetahuan umum dan khusus mengenai 

perpajakan) 

Nilai Pembimbing 1 + Nilai Pembimbing 2   x 40% 

                                     2 
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Nilai dari tiap penguji akan digabungkan dan dibagi 2 dan dikalikan 

dengan bobot nilai penguji sebesar 60%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Penguji 1 + Nilai Penguji2   x 60% 

                           2 
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BAB III 

SISTEMATIKA PENULISAN 

 

3.1 Sistematika Laporan Tugas Akhir 

1. Page Setup 

a) Paper Size       : A4 / 80 gram  

b) Line Spacing  : 2 lines 

c) Margins: 

1) Left Margin (batas kiri)   : 4 Cm 

2) Right Margin (batas kanan)  : 3 Cm 

3) Top Margin (batas atas)  : 4 Cm 

4) Bottom Margin (batas bawah)  : 3 Cm 

5) Untuk satu paragraph baru adalah 1 centimeter atau satu tab dari 

tepi kiri. 

6) Line spacing untuk cover, daftar isi, abstrak, kata pengantar 

adalah 1 lines. 

2. Pengetikan 

a) Judul bab 

1) Jenis Huruf : Times News Roman 

2) Efek Cetak : Bold 

3) Ukuran Huruf : 12 

4) Diketik dengan menggunakan huruf kapital. 

b) Kata Pengantar, Daftar Pustaka, Sub judul, Abstrak dan halaman 

lainnya. 

1) Jenis Huruf : Times News Roman 

2) Ukuran Huruf : 12 

3) Diketik dengan awalan huruf besar dan teks berikutnya kecil. 

4) Line Spacing : 1 Lines 

c) Huruf miring (italic) hanya digunakan untuk istilah asing. 

d) Jumlah halaman dari mulai BAB 1 – BAB 5 minimal harus 50 Lembar. 
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3. Penomoran Halaman 

a) Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Gambar, Daftar Tabel, dan Daftar 

Lampiran, dimulai dengan halaman i, ii, iii, iv, v dan seterusnya.    

b) Halaman 1 dimulai dari BAB I. 

c) Pada setiap awal Bab penomoran terletak dibawah tengah. 

d) Jika bukan Bab penomoran terletak di kanan atas dan dicantumkan. 

4. Pemonoran Judul 

a) Urutan Sub Judul 1 dimulai dari angka 1.1, 1.2, 1.3 dan seterusnya. 

b) Urutan  Sub  Judul  2  dimulai  dari  angka  1.1.1,  1.1.2,  1.1.3,  dan 

seterusnya. 

c) Urutan  Sub  Judul  3  dimulai  dari  angka  1.1.1.1,1.1.1.2,1.1.1.3 dan 

seterusnya. 

d) Urutan Sub Judul 3 dimulai dari Huruf 1., 2., 3, dan seterusnya.  

e) Urutan Sub Judul 4 dimulai dari angka a., b., c., dan seterusnya. 

f) Urutan Sub Judul 5 dimulai dari garis penghubung (-) dan 

seterusnya. 

g) Jarak antara nomor sub bab dengan teks adalah dua ketukan. 

 

Contoh : 

1.1 

1.1.1  

1.1.1.1 

1. 

a. 

1) 

a) 

(1) 

(a) 
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5. Tabel, Gambar dan Grafik 

Penomoran tabel, gambar dan grafik menggunakan kombinasi 

angka yang dipisahkan oleh titik. Angka dibagian depan menunjukkan 

Bab yang dibelakang menunjukkan nomor urut Tabel dan gambar 

tersebut dalam bab dan menggunakan efek bold. Contoh : 

Gambar 2.5  

Struktur Organisasi 

Artinya gambar tersebut ada di bab 2 dan gambar adalah urutan kelima. 

Tatacara penulisan ilustrasi Tabel dan gambar adalah sebagai 

berikut: 

a) Gambar 

1) Judul gambar ditempatkan simetris ditengah bawah gambar, 

didahului kata Gambar dan dicetak huruf tebal (bold), sedangkan 

keterangan gambar ditulis dibawah tulisan “Gambar …” dicetak 

biasa kecuali menggunakan bahasa asing maka dicetak miring. 

2) Gambar diletakkan simetris ditengah. 

3) Sumber   gambar  harus   disebutkan   diletakkan dibawah 

gambar dengan menggunakan huruf Times News Roman dengan 

ukuran huruf 10. 

4) Line Spacing yang digunakan adalah 1 Lines. 

b) Tabel dan Grafik 

1) Judul  tabel  dan grafik ditempatkan  simetris  ditengah,  diatas  

Tabel didahului kata “Tabel” atau “Grafik” dan dicetak huruf 

tebal (bold), sedangkan keterangan table atau grafik ditulis 

dibawah tulisan “Tabel …” atau “Grafik …” dicetak biasa kecuali 

menggunakan bahasa asing maka dicetak miring. 

2) Tabel tidak boleh dipenggal kecuali sangat terpaksa, misalnya 

kerana tidak cukup pada satu halaman penuh, Jika terjadi 

pemenggalan Tabel maka pada halaman selanjutnya harus diberi 

kepala Tabel. 
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3) Tabel atau grafik diletakkan simetris ditengah atas dan dicetak 

huruf tebal 

4) Tabel yang lebih dari 2 halaman diletakkan pada lampiran. 

5) Line Spacing yang digunakan adalah 1 Lines. 

6. Tata Bahasa 

a) Tugas  Akhir  ditulis  dengan  menggunakan  bahasa  Indonesia  

baku, sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. 

b) Sedapat mungkin menggunakan istilah yang telah di-indonesiakan, 

jika menggunakan istilah asing harus diberikan tanda khusus berupa 

tulisan yang dicetak miring. 

c) Kalimat dalam Tugas Akhir sebaiknya menggunakan kata penulis, 

tidak menggunakan kata ganti orang, misalnya saya, kami, dan 

sebagainya termasuk di dalamnya adalah pada kata pengantar. 

d) Gelar kesarjanaan dan gelar lainnya tidak boleh dicantumkan dalam 

penulisan nama, kecuali dalam ucapan terima kasih, pembimbing, 

penguji serta pengesahan oleh pejabat berwenang. 

e)  

7. Kutipan 

Format penulisan harus sama dengan format yang dipakai pada 

penulisan daftar referensi. Sebagai contoh, jika penulisan kutipan 

menggunakan format American Psychological Association (APA), penulisan 

daftar referensi atay daftar pustaka juga harus menggunakan format 

APA.  

Ada dua jenis kutipan, yaitu: (1) kutipan langsung; (2) kutipan 

tidak langsung. Adapun uraian dari masing-masing jenis kutipan adalah 

sebagai berikut: 

a) Kutipan Langsung 

Kutipan langsung adalah pemakaian kutipan yang dilakukan 

penulis dengan cara menulis kembali pikiran atau pendapat atau ide 

atau gagasan orang lain sama persis dengan aslinya. Dengan kata 

lain, penulis secara langsung memakai teknik copy kemudian paste 



17 | h a l a m a n  

 

tanpa adanya pengubahan dari kalimat aslinya. Kutipan langsung 

dibedakan menjadi dua, yaitu Kutipan Langsung Panjang dan 

Kutipan Langsung Pendek. Berikut penjelasannya: 

1) Kutipan Langsung Panjang  

Nama lain Jenis kutipan ini yaitu block quote. Syaratnya 

adalah sebagai berikut: 

(a) APA Style, Kepanjangan dari American Psychological 

Association, apabila panjang kalimat yang penulis kutip 

melebihi 40 kata. 

(b) MLA Style, kepanjangan dari Modern Language Asociation, 

apabila panjang kalimat yang penulis kutip melebihi 4 baris. 

Jika penulis mengutip sumber bacaan berjumlah 4 baris atau 

lebih, teks yang dikutip tersebut diketik pada alenia baru.  

Ciri – ciri kutipan langsung panjang  adalah dipisahkan dari teks 

dengan spasi (jarak antarbaris) lebih dari teks, 

(a) Diberi jarak rapat antar baris dalam kutipan, 

(b) Boleh diapit tanda kutip, boleh juga tidak. 

Contoh : 

Golcman (2002:143) dalam karyanya yang berjudul The new 

leader; Transforming the art of leadership into the science of 

results yang mengutip pendapat Kolb menyatakan bahwa 

belajar dapat melalui cara – cara berikut: 

1. Concrete experience: Having an experience that allows 

them to see and feel wat it is like 

2. Reflection: Thinking about their own and others’ 

experiences 

3. Mode building: Coming up with a theory that makes 

sense of what they observe 

4. Trial and error learning: Trying something out by 

actively experimenting with a new approach. 
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2) Kutipan langsung pendek 

Jika penulis mengutip sumber bacaan berjumlah kurang 

dari 4 baris, teks yang ia kutip dimasukkan menjadi bagian 

dalam tulisannya dan sebagai kelanjutan tubuh tulisan (bukan 

paragraf baru) dengan mempergunakan tanda kulipan berupa 

koma dua di bagian atas dan koma dua di bagian atas kalimat 

yang dikutip. Kutipan langsung pendek ini ditulis menjadi satu 

dalam sebuah paragraf karya tulis. Tanda petik tersebut 

memisahkan antara kalimat kutipan dengan kalimat penulis. 

Sumber kutipan ditulis dekat dengan kalimat kutipan. 

Ciri – ciri kutipan langsung pendek: 

(a) Terintegrasi langsung dengan teks 

(b) Berjarak antar baris yang sama dengan teks 

(c) Diapit dengan tanda kutip 

(d) Tidak lebih dari empat baris 

 

Contoh kutipan langsung pendek : 

Hubungan antara organisasi dengan manusia yang 

menciptakannya  sangat erat, hal ini sesuang dengan pengertian 

organisasi, “Organisasi merupakan respons terhadap dan alat 

penciptaan nilai untuk memuaskan kebuluhan manusia.” 

(Wirawan, 2007). atau 

Ekarasi (Ekarasi, 2015 : 132) menyatakan bahwa “mental 

seseorang akan tertekan ketika tuntutan semakin besar namun ia 

tidak sanggup mengejar tuntutan tersebut.” 

b) Kutipan Tidak Langsung 

Untuk penulisan skripsi yang menggunakan kutipan tidak 

langsung, kutipan ini merupakan ide/konsep orang lain yang 

dikutip dengan menggunakan kata-kata penulis/peneliti sendiri. 

Pada format APA, kutipan tidak langsung dituliskan dalam 

kalimat/teks dengan mencantumkan nama pengarang dan tahun 
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penerbitan, tanpa menuliskan halaman karya yang dikutip. Kutipan 

tidak langsung (inderect quatation) merupakan kutipan hasil 

penelitian, hasil karya, atau pendapat orang lain yang 

menyajikannya tidak sama dengan teks aslinya, melainnya 

menggunakan bahasa atau kalimat penulis/peneliti sendiri. Kutipan 

tidak langsung dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1) Kutipan tidak langsung pendek (short indirect quatation) adalah 

kutipan tidak langsung yang terdiri dari satu alinea atau kurang. 

2) Kutipan tidak langsung panjang (long indirect quatation) adalah 

kutipan tidak langsung yang terdiri lebih dari satu alinea. 

Kutipan tidak langsung dapat dilakukan dengan cara: 

1) Yang dikutip hanya ide pokoknya, bahasa kutipan dengan 

bahasa sendiri, (menggunakan kata-kata sendiri), akan tetapi 

pengertiannya tidak berbeda dengan ide/bahan/data orang lain 

yang dikutip. 

2) Kutipan diintegrasi dalam badan naskah/teks. 

3) Jarak bagian kutipan sama dengan jarak badan teks lainnya. 

4) Kutipan tidak menggunakan tanda kutip 

Contoh Kutipan Tidak Langsung 

a) Penulisan hanya 1 orang 

Contoh: 

(1) Nama penulis disebutkan dalam kalimat 

Gitman (2012) calculated taxes at the appropriate tax rates... 

In 2012, Gitman calculated taxes at the appropriate tax 

rates... 

(2) Nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat 

Dividing earning available for common stockholders by... 

(Gitman, 2012). 

b) Penulisan terdiri dari 2 sampai 6 orang 

(1) Nama keluarga/nama belakang penulis disebutkan 

semua 
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Contoh: 

Menurut Erosvhita dan Wirawati (2016) Setiap kesempatan 

diukur dengan menggunakan Earning per share / Price 

(E/P). Proksi ini menggambarkan perusahaan yang stabil 

akan memperlihatkan stabilitas pertumbuhan earning per 

share / price, namun perusahaan yang tidak stabil akan 

memperlihatkan pertumbuhan Earning per share / Price 

yang fluktuatif. 

Atau 

Setiap kesempatan diukur dengan menggunakan Earning 

per share / Price (E/P). Proksi ini menggambarkan 

perusahaan yang stabil akan memperlihatkan stabilitas 

pertumbuhan earning per share / price, namun 

perusahaan yang tidak stabil akan memperlihatkan 

pertumbuhan Earning per share / Price yang fluktuatif. 

(Erosvhita dan Wirawati, 2016). 

c) Penulis lebih dari 6 orang 

Jika karya yang dikutip ditulis lebih dari 6 pengarang, yang 

ditulis hanya nama keluarga/belakang penulis pertama, 

dengan memberik inisial et al. 

Contoh:  

Massachusetts state and municipal goverment have initiated 

several programs to improve public safety, including 

community politicing and after school activities (smith et al., 

1997) 

d) Lebih dari 1 karya dengan penulis yang sama 

Semua tahun penerbitan publikasi harus disebutkan semua. 

Contoh: 

Deitiana (2011) deviden merupakan bagian keuntungan 

perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Oleh 
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karena itu kebijakan deviden akan mempengaruhi..... 

(Deitiana, 2013)  

e) Mengutip dari beberapa karya dari penulis yang berbeda dan 

tahun penerbitan dalam 1 kalimat (kutipan diambil dari 

sumber yang berbeda). 

Contoh: 

Risiko bisnis diartikan sebagai kemungkinan terjadinya 

kerugian yang akan dialami investor atau ketidakpastian atas 

return... (Gumanti, 2011; Wardana dan Sudiartha, 2015; 

Sawitri dan Lestari, 2016). 

f) Karya dengan nama belakang penulis sama 

Jika mengutip dari karya dengan nama belakang penulis 

yang sama dengan kutipan sebelumnya, nama depan penulis 

perlu dicantumkan pada kutipan berikutnya.  

Contoh: M. Smith (1994) and P. W. Smith (1995) both reached 

the same conclusion about parenting styles and child 

development. 

g) Mengutip rumus, hasil penelitian/exact quatation 

Harus mencantumkan nomor halaman. 

Contoh: 

Untuk mengukur likuiditas perusahaan digunakan rasio 

lancar (current Ratio), membandingkan antara besarnya 

aktiva lancar dengan hutang lancar (Sunartono, 2014). 

Adapun keterangan rasio lancar sebagai berikut: 

 

 

Sartono (2014: 240) 

h) Mengutip dari kutipan 

Jika mengutip dari sumber yang mengutip, nama penulis asli 

dicantumkan pada kalimat, dan nama penulis yang 

mengutip dicantumkan pada akhir kalimat kutipan. 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 =
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
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Contoh: 

Teori kepemimpinan kontigensi model Fred Fiedler, menurut 

Robins dan Coulter hasil alih bahasa Slamet dan Lestari 

(2015): Model Fiedler mengemukakan bahwa kinerja 

kelompok yang efektif tergantung pada perpaduan yang 

memadai antara gaya interaksi pemimpin dengan 

bawahannya, serta situasi yang memungkinkan pemimpin 

mengendalikan dan mempengaruhi. Model tersebut 

didasarkan pada premis bahwa gaya kepemimpinan itu akan 

sangat efektif dalam situasi-situasi yang berbeda. Kuncinya 

adalah mendefinisikan gaya-gaya kepemimpinan tadi dan 

jenis situasi yang berbeda itu, dan kemudian 

mengidentifikasi kombinasi yang pas antara gaya dengan 

situasi. 

8. Kepustakaan (Daftar Pustaka) 

Ditulis sesuai aturan penulisan karya ilmiah, yaitu: 

a) Disusun berdasarkan abjad 

b) Nama penulis dimulai dengan nama keluarga, diikuti dengan tanda 

koma kemudian nama pertama.  

c) Tidak mencantumkan: nomor urut, gelar (kesarjanaan, kelas sosial, 

dll.) 

d) Tidak menggunakan nomor halaman. 

e) Daftar buku minimal 5 (lima) buku. 

f) Tahun terbit untuk buku-buku ilmu sosial diusahakan paling tua 5 

(lima) tahun dari tahun penelitian. Jadi kalau menyusun skripsi pada 

tahun 2016, maka buku referensi paling tua adalah tahun 2012. 

g) Nama pengarang mulai diketik pada garis batas biasa, sedangkan 

baris kedua dimulai 5 (lima) ketukan dari garis batas. Apabila 

penulisannya melebihi 1 (satu) baris, maka baris kedua dst ditulis 

menggunakan jarak 1 (satu) spasi. 

h) Jarak antara buku 2 (dua) spasi. 
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i) Judul buku ditulis dalam huruf cetak miring. 

j) Daftar pustaka ditulis dengan ketentuan seperti contoh dibawah ini: 

NAMA PENULIS, TAHUN, JUDUL BUKU, KOTA: PENERBIT 

Contoh: 

Rangkuty, Freddy. 2015. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus 

Bisnis Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk 

Menghadapi Abad 21. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.  

k) Nama pengarang ditulis dengan cara dibalik, nama belakang terlebih 

dahulu kemudian nama depannya 

Contoh: Hermawan Kartajaya, ditulis: 

Kartajaya, Hermawan. 2014. Hermawan Kartajaya on Marketing. 

Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 

l) Bila nama penulis dua atau tiga orang, hanya orang pertama yang 

namanya dibalik (jika penulis asing atau memiliki marga), selebihnya 

mengikuti apa yang tertera pada referensi. 

Contoh 2 nama penulis: 

Philip Kotler dan Gary Armstrong, ditulis: 

Kotler, Philip dan Gary Armstrong. 2014. Principles of Marketing 

13th Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall. 

m) Bila nama penulis empat orang atau lebih, hanya dituliskan nama 

pertama sesuai aturan berikutnya:  

Contoh 4 nama penulis: 

Charles T. Homgren + Walter T. Harrison Jr. + Michael A. 

Robinson + Thomas H. , maka penulisannya: 

Homgren, Charles T. W T Harrison Jr, M A Robinson and Thomas 

H. 2015. Akuntansi di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. 

n) Bila mereferensi dari jurnal ilmiah, maka ditulis Nama Jurnal 

diterbitkannya penelitian tersebut lengkap dengan nomor 

volumenya. 

 

Contoh Jurnal: 



24 | h a l a m a n  

 

Acharya, V.V dan Pedersen, L.H. 2015. Asset Pricing with 

Liquidity Risk. Journal of Financial Economics Vol. 3 No. 4, 375-

410. 

Contoh Tesis: 

Ferreira, T. 2013. Analisis Pengaruh Likuiditas, Suku Bunga dan 

Jangka Waktu Terhadap Perubahan Harga Obligasi yang 

Diterbitkan Oleh Beberapa Pemerintah Di Dunia Periode Juni 2010 

– November 2012. Tesis. Program Studi Magister Ekonomika 

Pembangunan Bidang Ilmu-ilmu Sosial FEB. 

o) Bila mereferensi artikel dari internet, maka ditulis nama situs tempat 

artikel tersebut dimuat dan tanggal akses situs tersebut. Hanya situs-

situs yang resmi yang boleh dijadikan referensi. 

1) Bila karya perorangan 

Cara penulisannya ialah: 

Pengarang/penyuntmg. (Tahun). Judul (edisi), [jenis medium]. 

Tersedia: alamat di internet. [tanggal diakses] 

Contoh: 

Thomson, A. 1998. The Adult and the Curiculum. [Online]. 

Tersedia:http: / /www.ed.uiuc.edu/EPS/PES - Yearbook/ 

1998/ thompson.hotml [30 Maret 2000] 

2) Bila bagian dari karya kolektif 

Pengarang/ penyunting. (Tahun). Dalam Sumber (edisi), [jenis 

media]. Penerbit. Tersedia: alamat di internet. [tanggal diakses] 

Contoh: 

Daniel, R.T. 1995. The history of Western Music. In Britanica 

online: Macropedia[Online]. Tersedia: http: //www.eb.com: I 

80/cgi-bin/g : DocF macro /5004/45/0.html[28Maret 2000]. 

 

 

 

3) Bila artikel dalam jurnal 
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Cara penulisannya: 

Pengarang (Tahun). Judul. Nama jurnal [Jenis Media], volume 

(terbitan) halaman. Tersedia: alamat di internet. [tanggal 

diakses] 

Contoh: 

Supriadi, D. 1999. Restructuring the Schoolbook Proviison 

System in Indonesia:  Some Recent Initiatives. Dalam 

Educational Policy Analtsis Archives [Online], Vol 7 (7), 12 

halaman. Tersedia: http:// epaa.asu.edu/epaa/v7n7.html [ 17 

Maret 2000] 

4) Bila artikel dalam majalah 

Cara penulisannya. 

Pengarang. (Tahun, tanggal, bulan). Judul. Nama Majalah 

[Jenis media]. volume,  jumlah halaman. Tersedia: alamat di 

internet [tanggal diakses] 

Contoh: 

Goodstein, C. (1991, September). Healers from the deep. 

American Health [CD-ROM], 60-64. Tersedia1994 SIRS/ SIRS 

1992 Life Science/ Article 08A [13 Juni 1995] 

5) Bila artikel di surat kabar 

Cara penulisannya: 

Pengarang. (Tahun, tanggal, bulan). Judul. Nama Surat Kabar 

[Jenis media], jumlah halaman, Tersedia: alamat di internet  

[tanggal diaskses] 

Contoh: 

Cipto, B (2000, 27 April). Akibat Perombakan Kabinet 

Berulang, Fondasi Reformasi Bisa Runtuh. Pikiran Rakyat 

[Online], halaman 8. Tersedia: http://www.[pikiran-

rakyat.com. [9 Maret 2000] 
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6) Bila pesan dari E-mail 

Cara penulisannya: 

Pengirim (alamat e-mail pengirim). (Tahun, tanggal, bulan). 

Judul pesan. E-mail kepada penerima [alamat e-mail penerima] 

Contoh: 

Musthafa, Bachrudin (Musthafa@indo.net.id). (2000, 25 April). 

Bab V Laporan Penelitian. E-mail kepada Dedi Supriadi 

(supriadi@indo.net.id). 

9. Penjilidan  

a) Warna Kulit Tugas Akhir adalah Kuning  

b) Dijilid Lux (hard cover) 

c) Sampul depan berisikan Judul Laporan, Nama Penulis, NIM, Logo 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi  

d) Lembar kosong berwarna kuning berlogo UMMI yang diwatermark 

pada lembar pertama setelah sampul. 

e) Cover juga dicetak pada kertas HVS dihalaman pertama. 

f) Setiap bab memiliki pemisah bab (Lembar kosong berwarna kuning 

berlogo UMMI yang diwatermark). 

g) CD yang berisi Materi tugas akhir dibuat dalam bentuk doc dan pdf 

diserahkan kepada Bagian Akademik Fakultas. Adapun isi CD LTA 

1) LTA dalam bentuk word (doc/docx) dan dalam bentuk pdf. 

2) Semua dokumen pendukung, seperti laporan keuangan atau data 

lainnya. 

3) Jurnal dalam bentuk word (doc/docx) dan dalam bentuk pdf. 

4) File LTA dan Jurnal baik bentuk doc, docx dan pdf diberi nama 

dan NIM.  

Contoh: LTA Astri Sulastri 0123456 

               Jurnal Astri Sulasrti 0123456 

h) Dijilid sebanyak 2 exp, yang masing-masing diserahkan kepada : 

1) Perpustakaan 

2) Mahasiswa bersangkutan 
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3.2 Bagian Awal 

1. Sampul luar berupa hardcover; (Lampiran A) 

2. Halaman untuk sampul  bagian dalam skripsi; (Lampiran B) 

3. Halaman pengesahan pembimbing; (Lampiran C) 

4. Halaman pengesahan penguji; (Lampiran D) 

5. Halaman sistematika penulisan tugas akhir; (Lampiran E) 

6. Halaman penyataan tidak melakukan plagiarisme (Lampiran F) 

7. Halaman dedikasi (motto dan persembahan); namun bukan bagian dari 

halaman persiapan penulisan naskah sehingga tidak mencantum 

halaman persiapan dan boleh tidak ada (Lampiran G) 

8. Abstrak (Lampiran H)  

9. Halaman kata pengantar; (Lampiran I) 

10. Halaman daftar isi; (Lampiran J) 

11. Halaman daftar tabel; (Lampiran K) 

12. Halaman daftar gambar; (Lampiran L) 

13. Halaman daftar lampiran; (Lampiran M) 

14. Halaman daftar pustaka; (Lampiran N)  

15. Halaman Curriculum Vitae (Lampiran O) 

 

3.3 Bagian Inti 

BAB I PENDAHULUAN (sekurang- kurangnya terdiri atas sub-sub judul):  

1.1 Latar Belakang Penelitian  

1.2 Identifikasi Masalah 

1.3 Maksud Penelitian  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.5 Metodologi Penelitian 

1.6 Teknik Pengumpulan Data 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan tentang teori-teori dari variabel-variabel penelitian yang 

digunakan (Variabel: bebas, terikat dan variabel lainnya beserta teori- 
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teori pendukungnya jika lebih dari satu variabel). Keterikatan Variabel 

yang di teliti secara teori, perlu diingat bahwa dalam tinjauan pustaka 

bukan hanya sekedar teori yang relevan saja tetapi intinya bahwa 

tinjauan pustaka merupakan jawaban terhadap rumusan masalah 

ditinjau dari sudut teori para ahli, untuk itu maka tinjauan pustaka selalu 

menggambarkan kondisi-kondisi ideal terhadap permasalahan yang 

dihadapi. 

 

BAB III OBJEK PENELITIAN 

Menguraikan mengenai semua hal terkait dengan tempat data diperoleh 

seperti menjelaskan mengenai instansi daerah atau perusahaan. Dalam 

objek penelitian ini, hal penulis menceritakan sekurang-kurangnya 

mengenai Profil Perusahaan, Sejarah Singkat Perusahaan, Visi Misi 

Perusahaan, Struktur Organisasi Perusahaan. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Menguraikan dan menganalisis hasil penelitian berdasarkan fakta dan 

data yang diperoleh di lapangan yang pembahasannya berlandaskan 

pada identifikasi masalah masalah yang telah ditentukan di bab I. 

 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Menguraikan dan menjawab identifikasi masalah penelitian yang telah 

ditentukan di Bab I. Kepada uraian yang lebih simpel, tepat dan harus 

merupakan simpulan penelitian bukan merupakan simpulan statistik 

5.2 Saran 

Menguraikan saran/rekomendasi yang diberikan oleh peneliti baik 

kepada tempat dan objek penelitian maupun untuk peneliti yang akan 

datang, pemberian saran harus di dasarkan pada hasil analisis 

pembahasan pada BAB IV. 
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3.4 Bagian Akhir 

Bagian akhir dari Laporan Tugas Akhir merupakan Lampiran. Penulis 

melampirkan dokumen-dokumen yang dianggap penting dan 

menunjang Laporan Tugas Akhir ini seperti bentuk SPT, Peraturan 

tertentu dan lainnya. 
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BAB IV 

PANDUAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH 

 

JUDUL 

Setiap jurnal ilmiah harus memiliki judul yang jelas. Dengan 

membaca judul, akan memudahkan pembaca mengetahui inti jurnal tanpa 

harus membaca keseluruhan dari jurnal tersebut. Judul tidak boleh memiliki 

makna ganda. Disarankan tidak boleh lebih dari 12 kata jurnal berbahasa 

Indonesia dan lebih dari 10 kata jurnal berbahasa Inggris. Judul ditulis di 

tengah atas halaman, menggunakan huruf kapital, dan dicetak tebal. Nama 

peneliti ditulis tanpa menggunakan gelar akademik dan mencantumkan 

nama kampus (universitas/ STIE/Institut/lainnya) dan alamat email aktif 

peneliti. 

 

ABSTRAK 

Bagian abstrak harus menyajikan sekitar 250 kata yang merangkum 

tujuan, metode, hasil dan kesimpulan. Jangan gunakan singkatan atau 

kutipan dalam abstrak. Pada abstrak harus berdiri sendiri tanpa catatan kaki. 

Abstrak ini biasanya ditulis terakhir. Cara mudah untuk menulis abstrak 

adalah mengutip poin-poin paling penting di setiap bagian jurnal. 

Kemudian menggunakan poin-poin untuk menyususn deskripsi singkat 

tentang jurnal yang telah kita buat. Kata Kunci sebanyak 3 – 5 kata. 

 

PENDAHULUAN 

Pendahuluan adalah pernyataan  dari penelitian yang kita selidiki, 

yang memberikan informasi kepada pembaca untuk memahami tujuan 

spesifikasi pneliti dalam kerangka teoritis yang lebih besar. Bagian ini 

mencakup informasi tentang latar belakang masalah, ruusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan hipotesa penelitian. 
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METODE 

Peneliti menjelaskan desain percobaan, peralatan, metode 

pengumpulan data, dan jenis pengendalian. Pada bagian ini harus 

memaparkan secara rinci dan jelas sehingga pembaca memiliki 

pengantahuan dan teknik dasar agar bisa dipublikasikan seperti lokasi 

penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan cara 

menganalisa data. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peneliti menyajikan data yang ringkas dengan tinjauan menggunakn 

teks naratif, tabel, atau gambar. Data yang dikumpulkan dalam 

tabel/gambar harus lengkap dengan teks naratif dan disajikan dalam bentuk 

yang mudah dipahami. Peneliti menafsirkan data dengan pola yang diamati. 

Setiap hubungan antar variabel percobaan yang penting dan setiap korelasi 

antara variabel dapat dilihar jelas. Peneliti harus menyertakan penjelasan 

yang berbeda dari hipotesis atau hasil yang berbeda atau serupa dengan 

setiap percobaan terkait dilakukan oleh peneliti lain. Hasil yang positif 

maupun negatif perlu dijelaskan alasannya. 

 

KESIMPULAN 

Bagian ini hanya menyatakan bahwa peneliti berpikir mengenai 

setiap data yang disajikan berhubungan kembali pada pernyataan yang 

dinyatakan dalam pendahuluan.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

Semua informasi (KUTIPAN) yang didapat peneliti harus ditulis 

sumbernya sesuai abjad pada bagian ini. Hal tersebut berguna untuk 

pembaca yang ingin merujuk literatur asli.  

 

 



32 | h a l a m a n  

 

Contoh : 

Ghozali, Imam. Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi dengan 

Program Amos 21.0. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 

2013. 

Sierra, J.J. dan M. R. Hyman. 2008. Ethical Antecendents of Cheating 

Intentions: Evidence of Mediation. Journal Academic Ethics, 6. Hal 51-66 

Colby, B. (2006). Cheating; What is it (Online), 

(http://clas.asu.edu/files/AI%20Flier.pdf, diakses 18 Mei 2010). 
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BAB V 

PRODUK LUARAN 

 

Produk luaran merupakan salah satu luaran yang harus dibuat oleh 

mahasiswa tingkat akhir sebagai salah satu syarat mengajukan sidang tugas 

akhir. Produk luaran yang dihasilkan harus berupa produk yang sesuai 

dengan tema tugas akhir yang telah dikerjakan oleh mahasiswa tersebut. 

Produk luaran yang dapat dihasilkan oleh mahasiswa tingkat akhir 

adalah dapat berupa : 

1. Infografis, yang berisikan informasi dan grafis (gambar atau grafik) 

dalam satu halaman penuh dengan ukuran kertas minimal A4 serta satu 

muka mengenai tugas akhir yang dibuat misalnya infografis mengenai 

“Tata Cara Pembuatan NPWP” dimana dalam infografis tersebut 

dijelaskan tahapan dalam pembuatan NPWP di Kantor Pajak. Infografis 

ini dibuat karena mahasiswa tersebut mengambil tugas akhir dengan 

tema “Tinjauan atas Pembuatan NPWP di Kantor Pelayan Pajak (KPP) 

Pratama Sukabumi”. 

2. Brosur, yang berisikan informasi dan gambar dalam satu atau dua 

halaman penuh dengan ukuran kertas minimal A4 serta satu atau dua 

muka mengenai tugas akhir yang dibuat misalnya brosur mengenai 

“Tata Cara Pembuatan NPWP” dimana dalam broseu tersebut dijelaskan 

mengenai tahapan dalam pembuatan NPWP di Kantor Pajak. Brosur ini 

dibuat karena mahasiswa tersebut mengambil tugas akhir dengan tema 

“Tinjauan atas Pembuatan NPWP di Kantor Pelayan Pajak (KPP) 

Pratama Sukabumi”. 

3. Produk lainnya yang dibuat oleh mahasiswa selain infografis dan brosur. 

 

Syarat Isi dalam sebuah Produk Luaran 

1. Tema produk luaran yang dibuat harus sesuai judul tugas akhir yang 

dibuat. 
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2. Ukuran minimal produk luaran yang dibuat adalah A4 (21,6 cm x 29,7 

cm). 

3. Dalam produk luaran dicantumkan logo Universitas Muhammadiyah 

Sukabumi dan Program Studi. Apabila perusahaan/instansi 

menghendaki logonya dicantumkan, silahkan cantumkan dalam produk 

apabila tidak menghendaki maka logo perusahaan/instansi jangan 

dicantumkan. 

4. Produk luaran yang dibuat harus dapat mewakili isi dari Tugas Akhir. 

5. Sumber/ referensi dicantumkan. 

 

Produk luaran yang dibuat oleh mahasiswa tingkat akhir merupakan 

produk hasil penelitian atau Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang telah 

dilaksanakan sebelumnya, untuk itu produk luaran yang dibuat harus 

diserahkan kepada pihak perusahaan atau instansi tempat mahasiswa 

tersebut melakukan penelitian atau PKL dan dapat dibuktikan dengan surat 

keterangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 | h a l a m a n  

 

BAB VI 

SANKSI 

 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi berhak melakukan hukuman 

atau sanksi bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap aturan 

Tugas Akhir sebagai berikut: 

1. Apabila Tugas Akhir yang disusun oleh mahasiswa terbukti merupakan 

tiruan, jiplakan atau gubahan dari suatu karya tulis ilmiah, maka Tugas 

Akhir tersebut dinyatakan TIDAK SAH/ BATAL dan mahasiswa yang 

bersangkutan masih merupakan mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi, maka mahasiswa tersebut akan dikenai 

sanksi akademik berupa skrosing selama 1 (satu) tahun dan kepada 

mahasiswa tersebut melakukan daftar ulang serta membuat Laporan 

Tugas Akhir dari awal. 

2. Apabila Tugas Akhir yang disusun oleh mahasiswa terbukti merupakan 

tiruan, jiplakan atau gubahan dari suatu karya tulis ilmiah, maka Tugas 

Akhir tersebut dinyatakan TIDAK SAH/ BATAL dan mahasiswa yang 

bersangkutan telah lulus dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, 

maka gelar yang diberikan kepada mahasiswa tersebut akan dicabut 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia. 
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PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT  

DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA 

 

 

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir berjudul 

“PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENGELOLAAN DAN 

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kota dan 

Kabupaten Sukabumi)” adalah benar karya ilmiah saya dengan arahan dari komisi 

pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun.  

 

Karya ilmiah ini tidak mengandung unsur plagiarisme. Pengutipan terhadap bentuk tulisan 

lainnya dilakukan sesuai dengan kaidah referansi kepustakaan yang diperkenankan dengan 

menjunjung tinggi Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dan sesuai dengan Etika Akademik 

yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

 

Saya sebagai penulis dari karya ilmiah ini juga melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya 

kepada Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

 

Segala hal yang bertentangan dengan pernyataan saya diatas menjadi tanggung jawab saya 

sepenuhnya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. 

 

Sukabumi, ………………………. 

Yang Membuat Pernyataan 

 

 

 

(Nama Jelas dan Lengkap serta Tandatangan) 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN F – Format Penulisan Tidak Melakukan Plagiat 

 

Materai 

Rp. 6000 
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LAMPIRAN G – Lembar Motto 

 

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah  

Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia 

Yang mengajar manusia dengan pena, 

Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (QS: Al-’Alaq 1-5) 

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ? (QS: Ar-Rahman 13) 

Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu beberapa derajat 

(QS : Al-Mujadilah 11) 

 

 

Alhamdulillah..Alhamdulillah..Alhamdulillahirobbil’alamin..  

 

 

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan Maha Tinggi 

nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang 

senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga 

keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. 

 

 

 

 

Untukmu Ayah…… Ibu... Terimakasih....   

we always loving you... ( ttd.Anakmu) 
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ABSTRAK 

 

Laporan Tugas Akhir ini disusun oleh Indri Yulia, Nomor Induk Mahasiswa 

1441211025, dengan judul “Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) 

Final Atas Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Sukabumi” Laporan ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh penulis di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi. 

..........................................................................................................................

....................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

..........................................................................................................................

....................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

..........................................................................................................................

....................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LAMPIRAN H – Abstrak 
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ABSTRACK 

 

This final report was compiled by Indri Yulia (1441211025), entitled 

"Procedure of Final Income Tax Imposition on The Right to Land and/or 

Building at Pratama Tax Office of Sukabumi" This report was prepared based 

on the result of research conducted by the writer at Pratama Tax Office of 

Sukabumi. 

..........................................................................................................................

....................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

..........................................................................................................................

....................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

..........................................................................................................................

....................................................................................................................................

............................................................................................................................. 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Bismillahirrahmanhirrohim 

 

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat limpahan 

karunia, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir 

ini dengan judul “Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Final Atas 

Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Sukabumi” dengan baik dan lancar. Tugas akhir ini penulis ajukan 

untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Ahli Madya pada Program D-III  

Perpajakn Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

 

Selama penyusunan laporan tugas akhir ini tidak akan berjalan lancar tanpa 

adanya bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak/ Ibu Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

2. Bapak/ Ibu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 

Sukabumi. 

3. Bapak/ Ibu Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi.  

4. Bapak/ Ibu Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan ide, serta 

memberikan saran dalam penyusunan laporan tugas akhir yang sangat 

berguna bagi penulis. 

5. Bapak/ Ibu Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan ide, serta 

memberikan saran dalam penyusunan laporan tugas akhir yang sangat 

berguna bagi penulis. 

6. Dan seterusnya, apabila masih ada (tidak diperbolehkan menggunakan kata-

kata slang/gaul/tidak resmi). 

 

 

 

Sukabumi, ................. 

Penulis (Tanpa Nama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN I – Abstrak 
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