
 

 
 

 
 
 

 
 

PEDOMAN  
PENULISAN DISERTASI 

 
 
 
 
 

PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  

UNIVERSITAS LAMPUNG 
2017 

 



 
 

KATA PENGANTAR 
 
 
 

Disertasi merupakan karya tulis ilmiah hasil penelitian yang mandiri untuk 
memenuhi sebagian persyaratan memperoleh derajat kesarjanaan S-3 pada 
Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Lampung. Sebelum mahasiswa menjalankan penelitian, mahasiswa wajib 
membuat usulan penelitian (Proposal Disertasi). Setelah proposal Disertasi 
disetujui, mahasiswa harus menjalankan penelitian dan hasilnya disusun 
menjadi Disertasi. 
 
Buku Pedoman ini merupakan arahan bagi mahasiswa Program Studi Doktor 
Ilmu Ekonomi FEB UNILA yang hendak menulis Disertasi baik berupa proposal 
maupun Disertasi. Dalam buku ini disajikan garis-garis besar cara penulisan 
proposal Disertasi dan Disertasi, dan merupakan standar minimal yang harus 
dipenuhi oleh mahasiswa. 
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BAB I 
USULAN PENELITIAN DISERTASI 

 
 
1. Pendahuluan  

Dalam buku pedoman ini, naskah usulan penelitian dibagi menjadi lima bagian, yaitu:  
1. Abstrak;  
2. Bagian persiapan;  
3. Tubuh utama Usulan Penelitian Disertasi;  
4. Daftar pustaka;  
5. Lampiran.  

 
a. Abstrak  

Abstrak Usulan Penelitian memuat secara komprehensif permasalahan penelitian yang akan 
dilaksanakan dengan menjelaskan masalah ilmiah yang akan diteliti dan latar belakangnya, 
tahapan penelitian, asumsi dan hipotesis disertasi yang akan dibuktikan, serta tujuan penelitian 
yang akan dicapai, metode yang digunakan, ulasan singkat serta penjelasan hasil yang akan 
diperoleh dalam penelitian. Sumbangan hasil penelitian kepada khazanah ilmu pengetahuan 
harus dapat dinyatakan secara jelas.  
 
Abstrak Usulan Penelitian terdiri atas satu halaman abstrak yang memuat substansi Usulan 
Penelitian Disertasi. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia, maksimum 300 kata. Di dalam 
abstrak tidak boleh merujuk (tidak boleh ada hasil kajian dari referensi).  Akhir dari Abstrak, 
masih dalam lembar abstrak, diakhiri dengan kata kunci (keywords). Halaman abstrak dapat 
dilihat pada Format Penulisan buku pedoman ini.  

 
b. Bagian Persiapan Usulan Penelitian (Bagian ini dapat dilihat pada Bab 3 – Format Penulisan) 

Bagian persiapan Usulan Penelitian terdiri atas:  
1. Sampul;  
2. Halaman sampul Usulan Penelitian;  
3. Halaman pengesahan;  
4. Halaman kata pengantar;  
5. Halaman daftar isi;  
6. Halaman daftar lampiran (jika ada);  
7. Halaman daftar gambar dan ilustrasi (jika ada);  
8. Halaman daftar tabel (jika ada);  
9. Halaman daftar singkatan dan lambang (jika ada).  

    
c. Tubuh Utama Usulan Penelitian 

 Tubuh utama Usulan Penelitian minimal 50 halaman terdiri atas:  
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1. Pendahuluan, yang merupakan bab pertama (latar belakang, perumusan masalah, tujuan 
penelitian keaslian penelitian, kebaruan penelitian dan kontribusi penelitian;  

2. Kajian pustaka, Kerangka Pemikiran dan Perumusan Hipotesis (jika ada); 
3. Metodologi Penelitian (paradigma/desain penelitian, objek/subjek/data, instrumen penelitian, 

definisi operasional variabel, alat uji atau alat analisis. Bagian ini dapat dilengkapi bagan atau 
skema penelitian. 

4. Jadwal penelitian;  
 

d. Daftar Pustaka  
Daftar pustaka akan diuraikan pada Bab VI.   
 

e. Lampiran  
Lampiran dapat terdiri atas beberapa buah. Lampiran dapat memuat keterangan tambahan, 
penurunan rumus, contoh perhitungan, data mentah penelitian, dan sebagainya, yang kalau 
dimasukkan ke dalam tubuh Usulan Penelitian akan mengganggu kelancaran pengutaraan 
Usulan Penelitian. Setiap lampiran diberi nomor urut yang berupa huruf kapital abjad Latin A, B, 
C, dan seterusnya.  
 
Lampiran didahului oleh satu halaman yang hanya memuat kata LAMPIRAN (ukuran 14, cetak 
tebal) di tengah halaman dan diberi nomor halaman. Lampiran dapat berupa tabel, gambar, dan 
sebagainya yang (dianggap) tidak merupakan bagian tubuh utama Usulan Penelitian.  

 
2. Teknik Pembuatan Usulan Penelitian  

 
a. Pemakaian Bahasa Indonesia Baku 

Bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan naskah Usulan Penelitian Disertasi harus 
Bahasa Indonesia Baku, dengan menaati kaidah tata bahasa resmi. Kalimat harus utuh dan 
lengkap. Pergunakan tanda-baca seperlunya dan secukupnya agar dapat dibedakan anak 
kalimat dari kalimat induknya, kalimat keterangan dari kalimat yang diterangkan, dan sebagainya.  
 
Gunakanlah buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, Pedoman 
Umum Pembentukan Istilah, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Selain itu, sebagai pedoman dapat pula digunakan 
kamus-kamus bidang khusus yang lazim digunakan oleh bidang ilmu terkait.  

 
b. Kaidah Penulisan Usulan Penelitian  

Naskah Usulan Penelitian dibuat dengan bantuan komputer menggunakan printer dengan tinta 
berwarna hitam, huruf jenis Times New Roman, dan dengan ukuran Font 12. Penulisan Usulan 
Penelitian Disertasi harus mengikuti ketentuan teknik penulisan sesuai dengan Bab III pada buku 
pedoman ini.  
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Naskah asli Usulan Penelitian dalam bentuk final yang telah disetujui pembimbing harus 
ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Pembimbing. Selanjutnya, naskah tersebut dicetak 
sebanyak beberapa buah (eksemplar) sesuai dengan kebutuhan, termasuk untuk Pembimbing, 
Penguji, Program Studi, dan Program Pascasarjana Universitas Lampung. 

 
3. Tubuh Utama Usulan Penelitian  

Dalam tubuh utama Usulan Penelitian, isi seluruh tubuh utama sepenuhnya adalah tanggung jawab 
mahasiswa S3 dan pembimbing. Tubuh utama dibagi menjadi beberapa bab, diawali dengan Bab 
Pendahuluan dan diakhiri dengan Lampiran.  
 
Jumlah bab tidak distandarkan, melainkan menurut keperluan mahasiswa S3 yang wajar dalam 
mengemukakan usulan penelitian disertasinya. 
a. Pendahuluan  

Pendahuluan sedikitnya memuat (boleh dirinci dalam bentuk sub bab) hal-hal berikut:  
1. Latar Belakang:  

Berisi fenomena saintifik suatu keadaan yang melahirkan kerangka pemikiran dan masalah 
yang menjadi latar belakang akan dilakukannya penelitian. Latar belakang dapat berupa 
alasan penelitian yang strategis maupun alasan spesifik terkait dengan topik penelitian yang 
baru dalam kerangka pencapaian target penelitian disertasi.  
 
Harus mengandung uraian singkat mengenai permasalahan besar yang berkaitan dengan 
topik penelitian. Kaitan antara topik usulan penelitian disertasi ini dengan topik-topik 
penelitian lainnya yang ada pada permasalahan besar tersebut harus dapat dinyatakan 
dengan jelas, begitu juga kaitan antara topik usulan penelitian disertasi dengan 
topik/permasalahan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik oleh 
peneliti yang bersangkutan (pengusul) maupun oleh peneliti lainnya.  

 
2. Perumusan Masalah 

Menjelaskan mengenai alasan-alasan pentingnya dilakukannya penelitian dan 
kedudukannya dalam permasalahan yang lebih luas dalam bidang ilmu yang bersangkutan. 
Sebaiknya permasalahan diakhiri dengan perumusan permasalahan yang merupakan 
pertanyaan  
 

3. Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian dinyatakan secara spesifik, sejalan dengan perumusan masalah yang 
dikemukakan 

 
4. Keaslian Dan Kebaruan Penelitian 

Keaslian penelitian dikemukakan dengan pernyataan yang tegas dengan dukungan pustaka 
menyatakan bahwa permasalahan yang diteliti belum pernah ada penyelesaian oleh peneliti 
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yang lain dan kalaupun ada harus dinyatakan dengan tegas perbedaan penelitian yang 
akan dilakukan dengan penelitian yang sudah ada. 

 
5. Kontribusi Penelitian  

kontribusi penelitian dapat berupa kontribusi teori dan metodologi, kontribusi empiris dan 
kontribusi kebijakan. 
 kontribusi teori dan metodologis  ; hasil dari riset /penelitian diharapkan dapat 

memperbaiki teori dan metodologi yang sudah ada, menjelaskan fenomena yang 
sudah ada atau menjelaskan fenomena dengan teori dan metodologi yang baru 
ditemukan. 

 Kontribusi empiris ; menunjukkan hasil dari riset dapat digunakan untuk diterapkan 
dipraktik nyata atau paling tidak dapat digunakan untuk memperbaiki praktik yang ada 
dengan lebih baik. 

 Kontribusi kebijakan; berhubungan dengan manfaat bagi regulator yang mengeluarkan 
kebijakan untuk kepentingan publik. 

 
b. Kajian pustaka, Kerangka Pemikiran dan Perumusan Hipotesis  

1. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka meliputi : Kajian Pustaka dan Landasan Teori.  Kajian  pustaka berisi telaah 
atau kajian mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu uang 
berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Uraian dijelaskan secara sistematis  
mengenai kelemahan atau kekurangan mengenai hasil penelitian yang sudah ada dan 
ditunjukkan bahwa permasalahan yang akan diteliti belum terjawab atau terpecahkan 
secara memuaskan. Fakta-fakta yang dikemukakan diulas secara jelas dan diambil secara 
langsung dari sumber asilnya (jurnal penelitian bukan artikel review), minimum 80% dari 
daftar pustaka. Semua sumber yang dipakai sebagai acuan disebutkan dengan 
mencantumkan nama penulis dan tahun penerbitan yang diuraikan lebih  lanjut dalam daftar 
pustaka. Kajian pustaka terdiri dari landasan teori dan kerangka konsep.  
 
Sedangkan Landasan Teori atau Dasar Pemikiran Teoretis disusun berdasarkan Kajian  
pustaka sebagai dasar justifikasi pemecahan masalah dan digunakan sebagai dasar 
perumusan konsep atau model penelitian dan hipotesis. Landasan teori dapat berupa 
uraian kualitatif ataupun model matematis ataupun persamaan-persamaan ataupun 
kerangka konseptual ataupun model penelitian yang berkaitan dengan bidang ilmu yang 
diteliti. 

 
2. Kerangka Pemikiran  

Kerangka pemikiran adalah bagian dari kerangka teori yang mendukung penelitian yang 
akan dilakukan, Kerangka pemikiran disajikan dalam bentuk bagan yang berisi konstruk 
atau variabel-variabel penelitian (inklusi atau ekslusi). 
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3. Hipotesis  (Jika ada) 
Hipothesis adalah pernyataan secara singkat dan jelas yang merupakan jawaban 
sementara terhadap permasalahan yang dihadapi, ditegakkan/dibuat berdasarkan landasan 
teori atau kerangka pemikiran yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipothesis ini 
bukan merupakan hipothesis statistik. 
 

4. Kerangka Empiris (jika tidak ada hipothesis) 
Kerangka empiris adalah keterangan atau data-data yang diharapkan diperoleh dari 
penelitian. Keterangan empiris diperlukan apabila penelitian bersifat eksploratif/deskriptif 
sehingga tidak dapat dirumuskan hipothesis. 

 
c. Metodologi Penelitian  

Metode Penelitian memuat: paradigma/desain penelitian, objek/subjek/data, instrumen 
penelitian, definisi operasional variabel, alat uji atau alat analisis.. Bagian ini dapat 
dilengkapi bagan atau skema penelitian. 
a. Desain penelitian, memuat uraian metode yang akan digunakan dalam penelitian dan 

cara pengumpulan data dan metode sampling yang digunakan. 
b. Objek, subjek atau data dapat berupa populasi atau sampel yang dijelaskan secara 

detail mengenai spesifikasi dan sumbernya. 
c. Instrumen penelitian, dijelaskan secara detail instrumen yang akan digunakan dalam 

penelitian. Instrumen penelitian dapat berupa kuesioner atau pedoman wawancara  
atau instrumen lain yang sudah distandardisasi. 

d. Variabel, diuraikan dengan jelas variabel penelitian yang meliputi variabel bebas, 
variabel terikat, variabel terkendali, variabel pemediasi dan variabel pemoderasi (jika 
ada). 

e. Definisi operasional variabel, menjelaskan secara teknis dan spesifik bagaimana 
variabel-variabel yang akan diteliti diukur dan dioperasionalkan. 

f. Alat uji atau alat analisis, diuraikan mengenai alat uji atau alat analisis lain untuk 
menganalisis data, yang dapat berupa model, statistik, persamaan-persamaan yang 
sesuai untuk menjawab tujuan penelitian. 
Keterangan:  poin d atau e digunakan sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan. 

 
4. Bab-Bab dalam Tubuh Utama Usulan Penelitian Disertasi  

Jumlah bab disesuaikan dengan keperluan, dalam bab ini termasuk juga Jadwal Kegiatan Penelitian 
Disertasi. Dalam bab-bab tersebut diuraikan secara rinci cara dan pelaksanaan kerja, hasil 
pengamatan percobaan atau pengumpulan data dan informasi lapangan, pengolahan data dan 
informasi, analisis dan pembahasan dari data dan informasi tersebut serta pembahasan hasil 
(discussion).  
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Jadwal Kegiatan Penelitian Disertasi disajikan serinci mungkin, sesuai tahapan kerja dalam 
metodologi, dalam bentuk tabel dengan selang waktu orde minggu atau bulan. Dalam jadwal harus 
juga menampilkan rencana penelitian yang berisi waktu pelaksanaan penelitian, seminar kemajuan 
penelitian, penulisan disertasi, serta sidang tertutup dan sidang terbuka/promosi. Contoh jadwal 
kegiatan penelitian dapat dilihat pada Lampiran I.  
 

5. Bab Kesimpulan  
Bab ini memuat elaborasi dan rincian kesimpulan yang dituliskan pada abstrak.  
 

6. Daftar Pustaka  
Daftar pustaka bukanlah bab tersendiri dan ada beberapa cara untuk menuliskan daftar pustaka. Cara 
penulisan daftar pustaka yang dijadikan format dalam Pedoman Usulan/Proposal Penelitian Disertasi 
ini akan diuraikan  
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BAB II 
DISERTASI 

 
 
2.1. Pendahuluan 
Sama halnya dengan Disertasi, naskah Disertasi dibagi menjadi lima bagian, yaitu:  

1. Abstrak;  
2. Bagian persiapan;  
3. Tubuh utama Disertasi;  
4. Daftar pustaka;  
5. Lampiran.  
 
a. Abstrak  

Abstrak Disertasi memuat secara komprehensif permasalahan penelitian yang akan 
dilaksanakan dengan menjelaskan masalah ilmiah yang akan diteliti dan latar belakangnya, 
tahapan penelitian, asumsi dan hipotesis disertasi yang akan dibuktikan, serta tujuan penelitian 
yang akan dicapai, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh dalam penelitian, kesimpulan, 
dan saran. Sumbangan hasil penelitian kepada khazanah ilmu pengetahuan harus dapat 
dinyatakan secara jelas.  
 
Abstrak Disertasi terdiri atas satu halaman abstrak yang memuat substansi Usulan Penelitian 
Disertasi. Abstrak/Abstract ditulis dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan jumlah 
kata antara 300 – 500 kata. Di dalam abstrak tidak boleh merujuk (tidak boleh ada hasil kajian 
dari referensi).  Akhir dari Abstrak, masih dalam lembar abstrak, diakhiri dengan kata kunci 
(keywords). Halaman abstrak dapat dilihat pada Format Penulisan buku pedoman ini.  

 
b. Bagian Persiapan Disertasi (Bagian ini dapat dilihat pada Bab 3 – Format Penulisan) 

Bagian persiapan Disertasi terdiri atas:  
1. Sampul;  
2. Halaman sampul Disertasi;  
3. Halaman pengesahan;  
4. Halaman kata pengantar;  
5. Halaman daftar isi;  
6. Halaman daftar lampiran (jika ada);  
7. Halaman daftar gambar dan ilustrasi (jika ada);  
8. Halaman daftar tabel (jika ada);  
9. Halaman daftar singkatan dan lambang (jika ada).  
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c. Tubuh Utama Disertasi 
 Tubuh utama Disertasi terdiri atas:  

1. Pendahuluan, yang merupakan bab pertama (latar belakang, perumusan masalah, tujuan 
penelitian keaslian penelitian, kebaruan penelitian dan kontribusi penelitian;  

2. Kajian pustaka, Kerangka Pemikiran dan Perumusan Hipotesis (jika ada); 
3. Metodologi Penelitian (paradigma/desain penelitian, objek/subjek/data, instrumen 

penelitian, definisi operasional variabel, alat uji atau alat analisis. Bagian ini dapat 
dilengkapi bagan atau skema penelitian. 

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan  
5. Kesimpulan dan Saran  (Kesimpulan, Keterbatasan, Saran, Kontribusi, dan 

Implikasi/Rekomendasi) 
6. Daftar Pustaka (Daftar pustaka akan diuraikan pada Bab VI.   
7. Lampiran  

Lampiran dapat terdiri atas beberapa buah. Lampiran dapat memuat keterangan 
tambahan, penurunan rumus, contoh perhitungan, data mentah penelitian, dan 
sebagainya, yang kalau dimasukkan ke dalam tubuh Usulan Penelitian akan mengganggu 
kelancaran pengutaraan Usulan Penelitian. Setiap lampiran diberi nomor urut yang 
berupa huruf kapital abjad Latin A, B, C, … dan seterusnya.  
 
Lampiran didahului oleh satu halaman yang hanya memuat kata LAMPIRAN (ukuran 14, 
cetak tebal) di tengah halaman dan diberi nomor halaman. Lampiran dapat berupa tabel, 
gambar, dan sebagainya yang (dianggap) tidak merupakan bagian tubuh utama Usulan 
Penelitian.  
 

d. Tubuh Utama Disertasi  
Dalam tubuh utama Disertasi, isi seluruh tubuh utama sepenuhnya adalah tanggung jawab 
mahasiswa S3 dan pembimbing. Tubuh utama dibagi menjadi beberapa bab, diawali dengan 
Bab Pendahuluan dan diakhiri dengan  Lampiran.  Jumlah bab tidak distandarkan, melainkan 
menurut keperluan mahasiswa S3 yang wajar dalam mengemukakan disertasinya. 
 

a. Pendahuluan  
Pendahuluan sedikitnya memuat (boleh dirinci dalam bentuk sub bab) hal-hal berikut:  
 

1. Latar Belakang:  
Berisi fenomena saintifik suatu keadaan yang melahirkan kerangka pemikiran dan masalah 
yang menjadi latar belakang akan dilakukannya penelitian. Latar belakang dapat berupa 
alasan penelitian yang strategis maupun alasan spesifik terkait dengan topik penelitian yang 
baru dalam kerangka pencapaian target penelitian disertasi.  
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Harus mengandung uraian singkat mengenai permasalahan besar yang berkaitan dengan 
topik penelitian. Kaitan antara topik usulan penelitian disertasi ini dengan topik-topik 
penelitian lainnya yang ada pada permasalahan besar tersebut harus dapat dinyatakan 
dengan jelas, begitu juga kaitan antara topik usulan penelitian disertasi dengan 
topik/permasalahan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik oleh 
peneliti yang bersangkutan (pengusul) maupun oleh peneliti lainnya.  

 
2. Perumusan Masalah 

Menjelaskan mengenai alasan-alasan pentingnya dilakukannya penelitian dan 
kedudukannya dalam permasalahan yang lebih luas dalam bidang ilmu yang bersangkutan. 
Sebaiknya permasalahan diakhiri dengan perumusan permasalahan yang merupakan 
pertanyaan  

 
3. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian dinyatakan secara spesifik, sejalan dengan perumusan masalah yang 
dikemukakan 

 
4. Keaslian Dan Kebaruan Penelitian 

Keaslian penelitian dikemukakan dengan pernyataan yang tegas dengan dukungan pustaka 
menyatakan bahwa permasalahan yang diteliti belum pernah ada penyelesaian oleh peneliti 
yang lain dan kalaupun ada harus dinyatakan dengan tegas perbedaan penelitian yang 
akan dilakukan dengan penelitian yang sudah ada. 

 
5. Kontribusi Penelitian  

kontribusi penelitian dapat berupa kontribusi teori dan metodologi, kontribusi empiris dan 
kontribusi kebijakan. 
 kontribusi teori dan metodologis  ; hasil dari riset /penelitian diharapkan dapat 

memperbaiki teori dan metodologi yang sudah ada, menjelaskan fenomena yang 
sudah ada atau menjelaskan fenomena dengan teori dan metodologi yang baru 
ditemukan. 

 Kontribusi empiris ; menunjukkan hasil dari riset dapat digunakan untuk diterapkan 
dipraktik nyata atau paling tidak dapat digunakan untuk memperbaiki praktik yang ada 
dengan lebih baik. 

 Kontribusi kebijakan; berhubungan dengan manfaat bagi regulator yang mengeluarkan 
kebijakan untuk kepentingan publik. 

 
b. Kajian pustaka, Kerangka Pemikiran dan Perumusan Hipotesis  
1. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka meliputi : Kajian Pustaka dan Landasan Teori.  Kajian  pustaka berisi telaah 
atau kajian mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu uang 
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berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Uraian dijelaskan secara sistematis  
mengenai kelemahan atau kekurangan mengenai hasil penelitian yang sudah ada dan 
ditunjukkan bahwa permasalahan yang akan diteliti belum terjawab atau terpecahkan 
secara memuaskan. Fakta-fakta yang dikemukakan diulas secara jelas dan diambil secara 
langsung dari sumber asilnya (jurnal penelitian bukan artikel review), miNPMum 80% dari 
daftar pustaka. Semua sumber yang dipakai sebagai acuan disebutkan dengan 
mencantumkan nama penulis dan tahun penerbitan yang diuraikan lebih  lanjut dalam daftar 
pustaka. Kajian pustaka terdiri dari landasan teori dan kerangka konsep.  
 
Sedangkan Landasan Teori atau Dasar Pemikiran Teoretis disusun berdasarkan Kajian  
pustaka sebagai dasar justifikasi pemecahan masalah dan digunakan sebagai dasar 
perumusan konsep atau model penelitian dan hipotesis. Landasan teori dapat berupa 
uraian kualitatif ataupun model matematis ataupun persamaan-persamaan ataupun 
kerangka konseptual ataupun model penelitian yang berkaitan dengan bidang ilmu yang 
diteliti. 

 
2. Kerangka Pemikiran  

Kerangka pemikiran adalah bagian dari kerangka teori yang mendukung penelitian yang 
akan dilakukan, Kerangka pemikiran disajikan dalam bentuk bagan yang berisi konstruk 
atau variabel-variabel penelitian (inklusi atau ekslusi). 

 
3. Hipotesis  (Jika ada) 

Hipothesis adalah pernyataan secara singkat dan jelas yang merupakan jawaban 
sementara terhadap permasalahan yang dihadapi, ditegakkan/dibuat berdasarkan landasan 
teori atau kerangka pemikiran yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipothesis ini 
bukan merupakan hipothesis statistik. 
 

4. Kerangka Empiris (jika tidak ada hipothesis) 
Kerangka empiris adalah keterangan atau data-data yang diharapkan diperoleh dari 
penelitian. Keterangan empiris diperlukan apabila penelitian bersifat eksploratif/deskriptif 
sehingga tidak dapat dirumuskan hipothesis. 

 
c. Metodologi Penelitian  

Metode Penelitian memuat: paradigma/desain penelitian, objek/subjek/data, instrumen 
penelitian, definisi operasional variabel, alat uji atau alat analisis.. Bagian ini dapat 
dilengkapi bagan atau skema penelitian. 
a. Desain penelitian, memuat uraian metode yang akan digunakan dalam penelitian dan 

cara pengumpulan data dan metode sampling yang digunakan. 
b. Objek, subjek atau data dapat berupa populasi atau sampel yang dijelaskan secara 

detail mengenai spesifikasi dan sumbernya. 
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c. Instrumen penelitian, dijelaskan secara detail instrumen yang akan digunakan dalam 
penelitian. Instrumen penelitian dapat berupa kuesioner atau pedoman wawancara  
atau instrumen lain yang sudah distandardisasi. 

d. Variabel, diuraikan dengan jelas variabel penelitian yang meliputi variabel bebas, 
variabel terikat, variabel terkendali, variabel pemediasi dan variabel pemoderasi (jika 
ada). 

e. Definisi operasional variabel, menjelaskan secara teknis dan spesifik bagaimana 
variabel-variabel yang akan diteliti diukur dan dioperasionalkan. 

f. Alat uji atau alat analisis, diuraikan mengenai alat uji atau alat analisis lain untuk 
menganalisis data, yang dapat berupa model, statistik, persamaan-persamaan yang 
sesuai untuk menjawab tujuan penelitian. 
Keterangan:  poin d atau e digunakan sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan. 

 
d. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab Analisis dan Pembahasan memuat analisis hasil penelitian dan pembahasan yang 
sifatnya terpadu. Hasil penelitian dapat disajikan dalam bentuk uraian, daftar (tabel), grafik, 
foto, atau bentuk lain, dan ditempatkan dekat dengan pembahasan. Pada alinea pertama bab 
ini sebaiknya dikemukakan bahwa hasil penelitian dapat dijumpai pada daftar dan gambar 
yang nomornya disebutkan. Pembahasan berisi tentang hasil yang diperoleh, berupa 
penjelasan teoretis baik secara kualitatif, kuantitatif, atau statistika. Sebaiknya hasil penelitian 
juga dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang sejenis. 
 

e. Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan dan Saran harus dinyatakan secara terpisah. Kesimpulan merupakan 
pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan untuk 
membuktikan kebenaran hipotesis. Bab ini juga memuat Kesimpulan, Keterbatasan, Saran, 
Kontribusi, dan Implikasi/Rekomendasi 
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BAB III 
FORMAT PENULISAN, PENCETAKAN DAN RINGKASAN DISERTASI 

 
 
A. FORMAT PENULISAN DISERTASI  
 
1. Bahasa 

1. Kecuali untuk Abtrak, Naskah Disertasi ditulis dalam Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia 
yang dipakai ialah Bahasa Indonesia yang baku (ada subjek dan predikat, dan supaya lebih 
sempurna, ditambah dengan objek dan keterangan) sesuai Ejaan yang Disempurnakan 
(EYD) terbaru (PERMENDIKNAS No. 46 Tahun 2009, tentang Pedoman Umum Ejaan 
Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan). 

2. Abtrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris baku. 
2. Jumlah 

1. Universitas berhak menerima 3 eksemplar dari setiap disertasi yang disusun oleh mahasiswa 
Universitas Lampung. 

2. Disertasi seperti yang tercantum pada (a) digunakan: 
a. Satu eksemplar untuk dokumentasi perpustakaan Universitas. 
b. Satu eksemplar untuk dokumentasi Program Studi. 
c. Satu eksemplar untuk dokumentasi Pascasarjana Universitas 

3. Kertas 
1. Kertas berukuran A4 (21 x 29,7 cm). 
2. Jenis kertas: 

a. Untuk Disertasi digunakan kertas HVS dengan bobot 80 gram 
b. Untuk  dan makalah ilmiah digunakan kertas HPS dengan bobot 70 gram. 

3. Untuk kulit (sampul) digunakan kertas buffalo. 
4. Warna kertas: 

a. Selain Kulit (sampul), seluruh kertas berwarna putih. 
b. Warna Kulit mengikuti Panduan Penyelenggaraan Program Doktor Pascasarjana 

Universitas Lampung (Warna Hitam dengan tulisan warna emas) 
4. Pengetikan 

1. Disertasi, diketik dengan komputer, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Ukuran huruf 12, dengan font Times New Roman; 
b. Bila diperlukan, ukuran huruf 10 atau 11 dapat digunakan untuk isian (bukan judul) 

dalam tabel atau gambar. 
c. Huruf miring (italic) digunakan untuk kata asing, dan nama buku serta majalah atau 

jurnal ilmiah. 
2. Penggandaan dapat dilakukan dengan fotokopi dengan kertas dan tinta bermutu tinggi atau 

dicetak. 
3. Judul bab dan subbab : 
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a. Judul diketik 6 spasi dari batas atas kertas. 
b. Judul subbab pada bagian bawah halaman harus diikuti dengan dua baris penuh di 

bawahnya. 
c. Jika tempat tidak memungkinkan, judul subbab harus dimulai pada halaman 

berikutnya. 
4. Kata terakhir pada suatu halaman tidak boleh dipenggal ke halaman berikutnya; seluruh kata 

harus diketik pada halaman berikutnya. 
5. Alenia 

a. Alenia dapat dipisahkan dengan indentasi atau perbedaan spasi. 
b. Jarak indentasi bebas tetapi ajeg (consistent). 

5. Sembir (Margin) 
1. Jarak dari pinggir kertas  

a. Sembir bawah,atas, dan kanan berjarak 3 cm (1,2 inci) dari pinggir kertas. 
b. Sembir kiri berjarak 4 cm (1,6 inci) dari pingir kertas. 
c. Pengetikan mengikuti kaidah penulisan. Oleh kerena itu, sembir kanan tidak perlu rata. 

2. Semua tabel dan gambar harus berada dalam sembir (margin). 
6. Spasi 

1. Secara umum, keseluruhan tulisan harus berspasi ganda. 
2. Spasi tunggal digunakan untuk judul, judul bab, judul subbab, kutipan, tabel, judul 

tabel, judul gambar, entri bibliografi, dan naskah pada abstrak makalah ilmiah. 
3. Spasi tripel digunakan untuk antartabel, antargambar, antartabel dan naskah, dan antar 

gambar dan naskah. 
4. Spasi empat digunakan: 

a. Antara nama penulis dan baris pertama naskah pada halaman abstrak. 
b. Antara “Daftar Tabel” dan baris pertama judul tabel pada halaman daftar tabel. 
c. Antara “ Daftar Gambar” dan baris pertama judul gambar pada halaman daftar 

gambar. 
d. Antara judul bab dan subbab atau baris pertama naskah. 

5. Jarak (jumlah ketukan antarkata) dalaml tulisan: 
a. Jarak satu ketukan digunakan antarkata dan setelah semua tanda baca kecuali 

setelah titik pada akhir kalimat, titik dua, titik koma, tanda tanya, dan tanda seru. 
b. Jarak satu ketukan digunakan sesudah titik untuk singkatan gelar dan nama. 
c. Jarak dua ketukan digunakan setelah tanda baca titik pada akhir kalimat, titik dua, titik 

koma, tanda tanya, dan tanda seru. 
d. Antara titik dan singkatan lain dalam suatu gelar (misalnya Ph.D., S.H.), dengan angka 

lain untuk menunjukkan waktu, dan dengan angka lain yang menunjukkan bilangan 
ribuan tidak mempunyai jarak. 

7. Penomoran halaman 
1. Nomor halaman diketik tanpa tanda petik atapun tanda hubung. 
2. Nomor halaman ditempatkan di samping kanan, satu spasi di atas sembir (margin) atas dan 
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berjarak 3 cm (1,2 inci) dari pinggir kanan kertas. 
3. Pada halaman yang memuat judul utama (bab), nomor halaman tidak dicantumkan 

tetapi dihitung. 
4. Semua halaman dinomori, kecuali halaman pertama yang kosong, halaman judul, 

halaman muka dan halaman pertama suatu bab. 
5. Halaman “Pendahuluan” sampai ”Daftar Pustaka” dan lampiran diberi angka Arab 

dimulai dengan angka 1. 
8. Laporan dan Disertasi dengan Volume Ganda 

1. Disertasi yang tebal mungkin memerlukan dua atau lebih volume (jilid). 
2. Halaman judul harus diulang pada setiap volume dan serupa, kecuali untuk kata-kata 

"Volume 1” (“Jilid 1”),”Volume II”(“Jilid II”) dan seterusnya yang diletakkan tepat di bawah 
judul. 

3. Setiap volume (jilid) mempunyai halaman-halaman pemula. 
4. Penomoran halaman berurutan dari “Volume 1” (“jilid 1”) sampai volume (jilid) 

terakhir. 
9. Enumerasi 

1. Penomoran bab, subbab, dan seterusnya bukan keharusan.  
2. Huruf atau nomor yang sudah digunakan untuk suatu bab tidak dapat digunakan untuk 

subbab dan seterusnya.  
3. Jika hendak mengikuti pola enumerasi dengan penomoran hendaknya digunakan pola 

berikut: 
1 .....................................................................................................................................................  
 1.1  ...........................................................................................................................................  
 1.1.1  .............................................................................................................................  

1.1.1.1  ............................................................................................................  
1.1.1.2 .............................................................................................................  

Pembagian yang lebih bawah lagi (lebih dari empat) hendaknya menggunakan huruf 
Latin kecil seperti berikut: 
1 .....................................................................................................................................................  
 1.1  ...........................................................................................................................................  
 1.1.1  .............................................................................................................................  

1.1.1.1  ............................................................................................................  
1.1.1.2 .............................................................................................................  

a ..................................................................................................  
b ..................................................................................................  

10. Catatan kaki 
1. Catatan kaki dapat digunakan untuk: 

a. Mengakui kutipan, pernyataan, dan/atau gagasan yang diambil dari penulis/orang lain. 
b. Membuktikan/membenarkan pernyataan dengan menyebutkan sumber informasi. 
c. Mengutip halaman tertentu. 
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2. Catatan kaki dapat berupa rujukan penjelas (isi) dan silang. 
3. Pengetikan : 

a. Jika menggunakan cara indentasi, untuk setiap entri catatan kaki, indentasi dimulai 
pada baris pertama dan berjarak lima ketukan dari sembir (margin). 

b. Catatan kaki dipisahkan dari naskah oleh garis tidak terputus sepanjang 10 ketukan 
dan berjarak dua spasi dari naskah. 

c. Spasi tunggal digunakan dalam catatan kaki, spasi ganda digunakan pada 
antarcatatan kaki. 

d. Kutipan dalam naskah diikuti dengan angka Arab yang diketik sedikit di atas garis (tik 
atas/’superscript). 

e. Nomor yang sama (juga tik atas) diketik pada awal catatan kaki pada bagian bawah 
halaman tempat terdapatnya kutipan tersebut. 

f. Nomor-nomor tik atas diketik langsung setelah tanda baca dalam naskah dan tanpa 
jarak. 

g. Setelah nomor tik atas, tidak ada tanda baca. 
h. Catatan kaki penjelas dan rujukan silang dinomori dengan urutan yang sama. 

4. Penulisan 
a. Penulisan pertama untuk suatu catatan kaki harus mengandung informasi lengkap 

nama penulis/orang, tahun penulisan/ucapan, judul tulisan, tempat penerbit atau 
makalah/ucapan dibacakan/diucap. 

b. Nama penulis ditulis mulai dangan nama kecil/nama permata diikuti dengan huruf 
besar pertama nama tengah (jka ada) dan nama akhir/keluarga (Contoh: Agus 
Karyanto, Soesiladi E. Widodo, Jerry M. Bennett). 

c. Tanda baca utama adalah koma. 
 

11. Tabel dan Gambar 
1. Batasan Tabel dan Gambar 

a. Kata “Tabel” menyatakan data yang sudah diitabulasikan dan digunakan dalam 
Disertasi/makalah ilmiah, baik dalam tubuh tulisan maupun dalam lampiran. 

b. Kata-kata “Gambar” menunjukkan semua, materi nonverbal yang digunakan dalam 
tubuh tulisan atau lampiran seperti peta, grafik, foto, gambar, dan skema/diagram. 
 

2. Persiapan Tabel dan Gambar 
a. Untuk membuat tabel dan gambar dapat digunakan tinta cina dengan hasil yang sama 

baiknya dengan hasil komputer. 
b. Jika lebih dari satu warna digunakan dalam pembuatan gambar, pewarnaan harus 

ajeg untuk seluruh tulisan dan untuk setiap kopi tulisan. 
c. Pemandu huruf dapat digunakan untuk judul , nomor, dan tanda-tanda. 
d. Tabel dan gambar sedapatnya menggunakan kertas dengan mutu yang sama dengan 

kertas yang digunakan untuk seluruh tulisan. 
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e. Gambar yang berbentuk foto: 
(1) Foto yang lebih kecil dari halaman tulisan harus dipasang dengan rapat 
(2) Pada kertas dengan kualitas yang sama dengan kertas untuk seluruh tulisan. 
(3) Lem yang digunakan harus berkualitas tinggi. 
(4) Bahan lain selain lem tidak diperkenankan untuk digunakan. 

3. Penempatan Tabel dan Gambar 
a. Tabel dan gambar harus berada dalam sembir/margin. 
b. Tabel/gambar diletakkan sedekat mungkin dengan uraian dalam tulisan. 
c. Posisi tabel/gambar sejajar lebar atau sejajar panjang kertas tidak mempengaruhi cara 

penomoran halaman. 
d. Tabel atau gambar yang ukurannya kurang atau sang dengan setengah dalaman 

dapat diletakkan di antara uraian laporan dan dipisahkan dari kalimat sebelah atas dan 
bawah dengan satu spasi tripel. 

e. Tabel atau gambar uang lebih besar dari pada setengah halaman diletakkan pada 
halaman tersendiri. 

f. Dua atau tiga tabel/gambar yang kecil dapat diletakkan pada satu halaman dengan 
pemisahan. 

g. Tabel/gambar yang lebar dapat diketik atau diletakkan sejajar panjang kertas. Judul 
tabel/gambar diketik dibawahnya pada sisi penjilidan/sembir kiri. 

h. Tabel/gambar yang besarnya melebihi ukuran kertas dapat dilipat dengan lipatan yang 
sesuai dengan ukuran kertas, sembir diukur dari batas kertas. 

i. Gambar, misalnya peta, yang besarnya melebihi ukuran kertas dapat dilipat dan 
dimasukkan ke dalam kantong pada bagian-dalam kulit belakang (back cover). 

4. Penomoran Tabel dan Gambar 
a. Tabel/gambar dinomori dengan seri yang berbeda. 
b. Setiap seri diberi nomoe urut dengan angka Arab: Tabel 16 Gambar 16. 
c. Penerusan tabel ke halaman lain: 

(1) Pada halaman berikutnya di batas atas diketik “Tabel 16 (lanjutan)” tanpa tanda 
petik. 

(2) Judul tabel tidak diketik ulang. 
d. Penomoran halam tabel/gambar 

(1) Penomoran halaman yang memuat tabel/gambar mengikuti halaman naskah. 
(2) Nomor halaman tersebut digunakan dalam menyusun daftar tabel/gambar. 

5. Judul Tabel dan Gambar 
a. Judul tabel/gambar adalah penggambaran isi tabel/gambar. 
b. Judul diusahakan singkat dan lugas. Judul tabel tidak diakhiri dengan tanda baca titik, 

sementara judul gambar diakhiri dengan tanda baca titik. 
c. Judul tabel/gambar harus sama dalam segala hal dengan yang tertera dalam daftar 

tabel/gambar. 
d. Setiap judul tabel/gambar harus diketik dimulai dari sembir kiri. Judul gambar yang 
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pendek (1-4 kata) diketik di bawah gambar pada bagian tengah. 
e. Judul gambar yang terlalu panjang 

(1) Jika judul gambar yang terlalu panjang untuk diletakkan dua spasi di bawah 
gambar, halaman lain dapat ditambahkan di sebelah muka. 

(2) Judul diketik sedikit di atas pertengahan kertas yang ditambahkan dan 
diletakkan menghadap ke gambar. 

(3) Nomor gambar harus ada pada halaman judul gambar dan pada halaman 
gambar di bawah gambar tersebut. 

(4) Halaman tambahan yang memuat judul gambar diberi nomor halaman, 
halaman di sebaliknya tidak. 

f. Nomor dan judul tabel diletakkan dua spasi di atas batas tabel. 
g. Nomor dan judul gambar diletakkan dua spasi di bawah batas gambar bawah. 

 
II. KHUSUS 

 
Karya ilmiah yang berupa laporan lengkap (Disertasi) terdiri atas halaman-halaman pemula, isi dan bahan-
bahan acuan. 
1. Halaman-halaman pemula 

Setelah sampul, halaman-halaman pemula terdiri atas: 
1. Kertas kosong  
2. Abstrak  

a. Tujuan utama pembuatan abstrak adalah untuk memberikan informasi ringkas 
tentang penelitan yang bersangkutan, yang memungkinkan pembaca untuk 
mengambil keputusan apakah tulisan tersebut akan bermanfaat untuk dibaca. 

b. Informasi pada abstrak: 
(1) Disertasi lengkap meliputi; 

i. Masalah, tujuan, dan hipotesis (kalau ada); 
ii. Deskripsi singkat metode, teknik, dan data yang digunakan; 
iii. Temuan -temuan utama. 

(2) Makalah utama; 
1. Masalah utama dan tujuan; 
ii. Ringkasan metodologi; 
iii. Temuan/simpulan utama. 

c. Jumlah halaman dan baris untuk abstrak: 
(1) Disertasi lengkap paling banyak dua halaman 
(2) Makalah ilmiah paling banyak setengah halaman 

d. Pengetikan: 
(1) Disertasi lengkap  

i. Kata ” ABSTRAK” harus diketik dengan huruf-huruf besar tanpa tanda 
petik, diletakkan di tengah-tengah kertas berjarak 6 spasi dari pinggir atas 
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pada halaman pertama abstrak. 
ii. Kata ”Oleh” harus diketik dengan jarak satu spasi tripel di bawah judul 

tanpa tanda petik. 
iii. Nama penulis diketik berjarak satu spasi ganda di bawah kata “Oleh”, dan 

berjarak sam ke sembir kanan dan kiri. 
iv. Pengetikan isi abstrak: 

(a) Pengetikan dimulai empat spasi di bawah nama penulis. 
(b) Pada halaman berikutnya, nama penulis diketik di sudut kanan 

berjarak satu spasi dari batas atas sembir dan berakhir pada batas 
kanan sembir. 

(c) Seluruh naskah dalam abstrak Disertasi lengkap diketik 
dalam spasi ganda. 

(d) Seluruh naskah dalam abstrak makalah ilmiah diketik dalam spasi 
tunggal. 
 

(2) Makalah ilmiah  
i. Kata “Abstrak” diketik berjarak tiga spasi dari nama penulis. 
ii. Seluruh naskah dalam abstrak diketik dalam spasi tunggal. 

 
3. Halaman judul dalam Disertasi  

a. Judul diketik seluruhnya dalam huruf besar. 
b. Jika lebih dari satu baris, judul disusun secara simetris dan diketik dalam spasi 

tunggal. 
c. Nama penulis diketik lengkap. 
d. Halaman judul-luar (kulit) hanya memuat judul, nama penulis, nama universitas, dan 

tahun penulisan. 
e. Gelar yang bersangkutan dengan Disertasi diketik seluruhnya dalam huruf 

besar dan dicantumkan kepada halaman judul-dalam. 
f. Nama jurusan, fakultas, dan tahun penulisan harus dicantumkan pada halaman 

judul-dalam. 
4. Halaman persetujuan  

a. Hanya untuk Disertasi mahasiswa. 
b. Meliputi : judul Disertasi, nama mahasiswa, dan nomor pokok mahasiswa, 

jurusan, fakultas, anggota-anggota komisi pembimbing, dan ketua program studi. 
5. Halaman pengesahan  

a. Hanya untuk Disertasi mahasiswa 
b. Meliputi: tim penguji, dekan, dan tanggal lulus dan ujian Disertasi. 

6. Riwayat Hidup  
a. Hanya untuk Disertasi mahasiswa 
b. Bukan keharusan ( optional). 
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c. Dapat berupa : 
(1) Data mengenai tanggal dan tempat lahir 
(2) Nama orang tua, riwayat pendidikan, riwayat kegiatan kemahasiswaan, dan 

riwayat pekerjaan serta prestasi (kalau ada). 
7. Persembahan  

a. Hanya untuk Disertasi mahasiswa 
b. Bukan keharusan (optional) 
c. Jika diketik, harus singkat dan ditempatkan di tengah-tengah halaman 
d. Dianggap sebagai halaman pertama halaman pemula. 

8. Kata pengantar (Ucapan Terimakasih)  
a. Pengetikan 

(1) “PRAKATA”atau “SANWACANA” diketik di tengah-tengah kertas berjarak 
6 spasi dali pinggir atas kertas tanpa tanda petik. 

(2) “PRAKATA” atau “SANWACANA” seluruhnya diketik dalam huruf besar. 
b. Isi 

(1) Gambaran umum tugas, ketentuan pengarahan, dan pegangan kerja peneliti 
(2) Gambaran umum pelaksanaan tugas dan hasil yang dicapai 
(3) Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 
(4) Tempat, tanggal, bulan, dan tahun penyusunan tulisan 
(5) Nama penulis/penanggung jawab 
(6) Tidak ada duplikasi isi dengan bagian Disertasi yang lain. 

c. “SANWACANA” berisi hal-hael seperti yang tersebut pada (3), (4), dan (5) pada (b)
 di atas. 

d. Naskah kata pengantar/ucapan terima kasih diketi empat spasi di bawah 
“PRAKATA”/”SANWANCANA”. 

e. Penomoran 
(1) Halaman ini dinomori dengan angka romawi i di samping kanan, satu spasi dari 

batas bawah sembir berjarak 3 cm dari pinggir kanan kertas. 
(2) Jika ada halaman persembahan, halaman ini dinomori ii. 

9. Daftar isi  
a. Pengetikan 

(1) Judul “DAFTAR ISI” diketik tanpa tanda petik di tengah-tengah 
kertas,enam spasi dari pinggir atas kertas. 

(2) Judul-judul diketik mulai dari batas kiri berjarak empat spasi di bawah 
“DAFTAR ISI”. 

(3) Kata “ Halaman” diketik tiga spasi dibawah “DAFTAR ISI” dengan huruf 
“n”terletak pada sembir kanan. 

(4) Nomor halaman entri pada daftar isi diketik di bawah kata halaman dengan 
angka terakhir pada batas sembir kanan. 

b. Materi 
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1. Hanya materi sesudah daftar isi dimasukkan ke dalam daftar. 
2. Bahan-bahan pada halaman-halaman sebelum daftar isi tidak di cantumkan. 
3. Di bawah kata “LAMPIRAN” dicantumkan hal-hal yang ada dalam lampiran 

(antara lain tabel dan gambar). 
c. Judul-judul bab ditulis dalam daftar isi dengan susunan kata-kata yang persis 

sama dengan yang tertulis dalam isi tulisan. 
d. Penomoran halaman 

(1) Daftar isi diberi nomor halaman dalam huruf romawi kecil, di samping 
kanan (mengikuti nomor halaman SANWACANA). 

(2) Nomor diketik satu spasi dari batas bawah sembir, berjarak 3 cm dari 
pinggir kanan kertas. 

10. Daftar Tabel  
a. Daftar tabel memuat seluruh judul tabel dalam naskah maupun dalam lampiran. 
b. Pengetikan 

(1) Judul “DAFTAR TABEL” diketik tanpa tanda petik di tengah-tengah kertas, 
berjarak enam spasi dari pinggir atas kertas. 

(2) Pengetikan judul-judul tabel dimulai pada batas kiri sembir, berjarak 
empat spasi di bawah “DAFTAR TABEL”. 

(3) Jarak antarjudul tabel adalah dua spasi, dan jarak antarbaris dalam judul 
tabel adalah satu spasi. 

(4) Kata “Halaman” diketik tiga spasi di bawah “DAFTAR TABEL” dengan 
huruf “n” terletak pada batas sembir kanan. 

(5) Kata “Tabel” diketik sejajar dengan kata “Halaman” berjarak tiga spasi di 
bawah “DAFTAR TABEL” dengan huruf “T” terletak pada batas sembir 
kiri. 

(6) Nomor urut tabel dari naskah dan lampiran diketik berjarak dua spasi di 
bawah kata “Tabel”, dimulai persis dari batas sembir kiri. Jika nomor urut 
tabel terakhir terdiri atas lebih dari satu digit, angka pertama nomor tabel 
yang lebih dari satu digit diketik dimulai dari batas sembir kiri. 

(7) Nomor halaman tabel dari naskah dan lampiran diketik di bawah kata 
“Halaman” dengan digit terakhir pada batas sembir kanan. 

c. Penomoran halaman 
(1) Halaman daftar tabel diberi nomor halaman dalam huruf romawi kecil 

mengikuti nomor halaman daftar isi. 
(2) Nomor halaman diketik satu spasi di bawah batas bawah sembir, berjarak 

3 cm dari pinggir kanan kertas. 
11. Daftar Gambar  

a. Daftar memuat semua judul gambar dalam naskah maupun dalam lampiran. 
b. Pengetikan: 

(1) Judul “DAFTAR GAMBAR” diketik tanpa tanda petik di tengah-tangah 
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kertas, berjarak 6 cm dari pinggir atas kertas. 
(2) Pengetikan judul-judul gambar dimulai pada batas kiri sembir, berjarak 

empat spasi di bawah “DAFTAR GAMBAR”. 
(3) Jarak antarjudul gambar adalah dua spasi, dan jarak antarbaris dalam judul 

gambar adalah satu spasi. 
(4) Kata “Halaman” diketik tiga spasi di bawah “DAFTAR GAMBAR” dengan 

huruf “n” terletak pada batas sembir kanan. 
(5) Kata “Gambar” diketik sejajar dengan kata “Halaman” berjarak tiga spasi di 

bawah “DAFTAR GAMBAR” dengan huruf “G” terletak pada batas 
sembir kiri. 

(6) Nomor urut gambar dari naskah dan lampiran diketik berjarak dua spasi di bawah 
kata “Gambar”, dimulai persis dari batas sembir kiri. Jika nomor urut gambar 
terakhir terdiri atas lebih dari satu digit, angka pertama nomor gambar yang lebih 
dari satu digit diketik dimulai dari batas sembir kiri. 

(7) Nomor halaman gambar dari naskah dan lampiran diketik di bawah kata 
“Halaman” dengan angka terakhir pada batas sembir kanan. 

c. Penomoran halaman: 
(1) Halaman daftar gambar diberi nomor halaman dalam huruf romawi kecil 

mengikuti nomor halaman daftar tabel. 
(2) Nomor halaman diketik satu spasi di bawah batas bawah sembir, berjarak 3 cm 

dari pinggir kanan kertas. 
12. Daftar Simbol, Singkatan, dan Tata Nama 

a. Daftar-daftar ini kalau digunakan harus diletakkan setelah daftar gambar pada halaman-
halaman pemula. 

b. Tata cara penomoran halaman mengikuti halaman dedikasi atau kata pengantar. 
2. ISI 

1. Pendahuluan  
a. Pengetikan: 

(1) Judul “PENDAHULUAN” diketik tanpa tanda petik di tengah-tengah kertas, 
berjarak enam spasi dari pinggir atas kertas. 

(2) Isi pendahuluan mulai diketik empat spasi di bawah judul bab. 
b. Pendahuluan berisi: 

(1) Masalah yang diteliti/dibahas, ruang lingkup, tujuan, dan kegunaan penelitian, 
ATAU 

(2) Masalah yang diteliti/dibahas, ruang lingkup, tujuan, kegunaan, kerangka 
pemikiran, dan hipotesis penelitian. 

2. Tubuh tulisan  
a. Bagian ini memuat bab-bab dan subab-subab seperti yang tercantum dalam daftar isi. 
b. Pengetikan: 

(1) Judul bab: 
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i. Setiap judul bab diketik seluruhnya dalam huruf besar, penebalan (bold) 
bukan keharusan tetapi optional, tanpa tanda petik; di tengah-tengah 
kertas; berjarak 6 cm dari pinggir atas kertas. 

ii. Jika judul bab lebih dari satu baris, judul disusun simetris dan berspasi 
tunggal. 

iii. Penyantuman nomor bab bukan keharusan tetapi optional. 
(2) Judul subbab: 

i. Huruf pertama kata selain kata penghubung diketik huruf besar. 
ii. Penebalan (bold) bukan keharusan tetapi optional. 
iii. Jika judul subbab lebih dari satu baris, judul diketik dalam spasi tunggal. 
iv. Penyantuman nomor subbab bukan keharusan tetapi optional. 

(3) Judul sub-subbab 
i. Huruf besar hanya digunakan pada awal kalimat. 
ii. Penebalan (bold) bukan keharusan tetapi optional. 
iii. Jika judul subbab lebih dari satu baris, judul diketik dalam spasi tunggal. 
iv. Penyantuman nomor subbab bukan keharusan tetapi optional. 

c. Judul bab, subbab, dan sub-subbab tidak boleh diakhiri dengan titik. 
3. Ringkasan, Simpulan, dan Saran 

a. Ringkasan bersifat optional. 
b. Jika memungkinkan, simpulan dapat diikuti saran. 

3. Bahan-bahan Acuan 
Tata cara penulisan kepustakaan pada dasarnya disesuaikan dengan (BAB IV Format Daftar 
Pustaka) 
1. Kepustakaan: 

a. Jika tulisan menggunakan sumber informasi lain, daftar pustaka harus 
dicantumkan. 

b. Daftar pustaka dimulai dengan: 
(1) Sehelai kertas ytang bertuliskan “DAFTAR PUSTAKA”, tanpa tanda petik, 

diketik di tengah-tengah kertas; 
(2) Halaman ini tidak dihitung serta tidak dinomori  

c. Tulisan “DAFTAR PUSTAKA” harus diulang pada halaman pertama daftar 
pustaka, berjarak enam spasi dari pinggir kertas, di tengah-tengah sejajar lebar 
kertas dan tanpa tanda petik. 

d. Pengetikan sumber pustaka 
(1) Setiap sumber pustaka diketik dalam spasi tunggal. 
(2) Spasi ganda digunakan untuk antarsumber pustaka. 
(3) Tanda baca utama adalah titik. 

e. Penulisan sumber pustaka 
(1) Informasi tentang sumber informasi harus lengkap dan dengan urutan sebagai 

berikut: 
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a. nama penulis; 
b. tahun penerbitan: 
c. judul tulisan/informasi: 
d. nama sumber informasi (buku, surat kabar, majalah populer, majalah ilmiah, 

ensiklopedi, makalah); 
e. nama penerbit (khusus untuk buku); 
f. tempat penerbitan/pengucapan (khusus untuk buku dan makalah); 
g. jumlah halaman buku atau halaman artikel. 

(2) Buku  
i. Judul buku diketik miring tanpa tanda petik, kecuali pada catatan kaki. 
ii. Huruf pertama setiap kata judul buku selain kata penghubung dan kata 

depan diketik dengan huruf besar. 
iii. Judul artikel yang diambil dari buku yang bersifat editorial diperlakukan 

seperti pengetikan pada artikel dalam terbitan berkala.  
iv. Pengetikan pada daftar pustaka diakhiri dengan jumlah halaman atau 

nomor-nomor halaman. 
(3) Terbitan berkala (jurnal dan buletin), majalah, dan terbitan ilmiah lainnya 

(misalnya prosiding). 
a. Judul artikel diketik tidak miring dan tanpa tanda petik. 
b. Hanya huruf pertama kata pertama judul artikel diketik dengan huruf besar. 

Nama terbitan berkala, majalah, dan terbitan ilmiah lainnya diketik dengan 
huruf miring. Khusus untuk terbitan berkala, nama terbitan diketik dengan 
menggunakan singkatan baku untuk terbitan tersebut. 

c. Pengetikan pada daftar pustaka diakhiri dengan volume, nomor 
(jika ada), dan halaman. 

d. Nama penulis 
i. Seluruh nama penulis harus diketik. 
ii. Untuk penulis tunggal, nama penulis dimulai dengan nama 

belakang/keluarga penulis diikuti tanda baca koma, huruf pertama 
nama depan/pertama (dan huruf pertama nama tengah, jika ada) 
dalam huruf besar yang diikuti tanda baca titik. 

iii. Untuk penulis jamak nama penulis kedua dan seterusnya diketik 
setelah nama penulis pertama dengan cara yang sama. 

iv. Gelar penulis tidak dicantumkan. 
2. Lampiran 

a. Lampiran umumnya berisi bahan-bahan tambahan, data asli, atau penyitiran yang 
terlalu panjang untuk dicantumkan dalam naskah tukisan. 

b. Bagian ini dipisahkan dari bagian lain dengan kertas yang bertuliskan 
“LAMPIRAN” di pusat kertas yang tidak dihitung dalam penomoran halaman. 

c. Lampiran-lampiran dapat dibagi dalam beberapa jenis lampiran, misalnya 
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Lampiran A, Lampiran B, dan seterusnya. 
d. Tabel dan gambar dalam lampiran harus diberi nomor, judul dan didaftar dalam 

daftar tabel dan daftar gambar pada halaman-halaman pemula. 
e. Penomoran tabel dan gambar mengikuti urutan dalam naskah. 

 
B. PENCETAKAN 
1. USUL PENELITIAN DISERTASI  
 
Usulan Penelitian dicetak pada kertas HVS yang berukuran A4 (210 mm x 297 mm) dengan berat 80 g/m2 
(HVS 80 gsm). Seperti yang telah disampaikan pada Sub Bab III.2, halaman ganjil dari naskah Usulan 
Penelitian dicetak dengan batas 4 cm dari tepi kiri kertas dan 3 cm dari tepi kanan, tepi atas, dan tepi 
bawah kertas, sedangkan untuk halaman genap jarak batas tepi kiri, tepi atas, dan tepi bawah masing-
masing adalah 3 cm serta tepi kanan adalah 4 cm (gunakanlah fasilitas mirror margins yang tersedia pada 
Word Processor). Khusus untuk gambar-gambar berwarna, pada naskah asli gambar-gambar tersebut 
dapat dicetak berwarna.  
 

a. Penjilidan  
Naskah Usulan Penelitian final (tidak boleh mengandung kesalahan) yang sudah disetujui 
dan ditandatangani oleh Tim Pembimbing, dijilid dengan sampul lunak (soft cover) dengan 
kertas jenis Buffalo atau Concord-220 gram, Warna Hitam – dengan tulisan berwarna emas  
(Lampiran B.1 dan B.2). Naskah dijilid dengan menggunakan teknik jilid cetak atau jilid 
lakban, seperti sampul Buku Pedoman ini atau Lampiran B.2.  

 
b. Perbaikan Kesalahan  

Perbaikan naskah Usulan Penelitian dapat dilakukan sebelum disahkan dan ditandatangani 
oleh Tim Pembimbing. Naskah Usulan Penelitian final yang sudah disahkan dan 
ditandatangani oleh Tim Pembimbing tidak boleh lagi mengandung kesalahan, ataupun 
perbaikan kesalahan.  

 
c. Sampul  

Sampul Usulan Penelitian berwarna Hitam, seperti sampul buku pedoman ini, berupa sampul 
lunak (soft cover) kertas jenis Buffalo atau Concord-220 gram (Lampiran B.1 dan B.2). Pada 
sampul tersebut dicetak judul Usulan Penelitian, nama lengkap mahasiswa S3, baris 
UNIVERSITAS LAMPUNG, dan bulan serta tahun penyelesaian. Judul Usulan Penelitian, 
nama lengkap mahasiswa S3, dan baris UNIVERSITAS LAMPUNG ditulis dengan huruf 
kapital dan dicetak dengan tinta hitam.  Jenis dan ukuran huruf ditentukan sebagai berikut:  

 
1. Judul Usulan Penelitian:  

• Jenis huruf (font): Times New Roman;  
• Ukuran huruf: huruf kapital dengan ukuran 14, cetak tebal (bold).  
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2. Kata “Usulan/Proposal Penelitian Doktor”: ditulis sama dengan judul.  
3. Kalimat di bawah kata “Usulan/Proposal Penelitian Doktor”, jenis hurufnya sama dengan 
ukuran:  

• Kata “Oleh” : ukuran 12, cetak tebal;  
• Nama mahasiswa : ukuran 14, cetak tebal;  
• NPM dan nomor NPM : ukuran 14, cetak tebal;  
• Program Studi : ukuran 14, cetak tebal;  
• Kata “UNIVERSITAS LAMPUNG” dan bulan serta tahun penyelesaian: ukuran 14, 

cetak tebal.  
4. Lambang UNILA: ukuran tinggi 3,5 cm (lihat contoh pada Lampiran B.1).  
Contoh format penulisan sampul Usulan Penelitian dapat dilihat pada Lampiran B.1 dan B.2.  
 

d. Halaman Pengesahan  
Halaman pengesahan dicetak pada halaman baru. Halaman ini antara lain, memuat judul 
Usulan Penelitian, nama mahasiswa S3, NPM, nama dan tanda tangan pembimbing, serta 
tanggal pengesahan Usulan Penelitian. Isi lengkap, format susunan, dan cara penulisan 
halaman pengesahan dapat dilihat pada Lampiran C dalam buku pedoman ini.  

e. Halaman Daftar Isi  
a. Pengetikan 

1. Judul “DAFTAR ISI” diketik tanpa tanda petik di tengah-tengah 
kertas,enam spasi dari pinggir atas kertas. 

2. Judul-judul diketik mulai dari batas kiri berjarak empat spasi di bawah 
“DAFTAR ISI”. 

3. Kata “ Halaman” diketik tiga spasi dibawah “DAFTAR ISI” dengan huruf 
“n”terletak pada sembir kanan. 

4. Nomor halaman entri pada daftar isi diketik di bawah kata halaman dengan 
angka terakhir pada batas sembir kanan. 

b. Materi 
1. Hanya materi sesudah daftar isi dimasukkan ke dalam daftar. 
2. Bahan-bahan pada halaman-halaman sebelum daftar isi tidak di cantumkan. 
3. Di bawah kata “LAMPIRAN” dicantumkan hal-hal yang ada dalam lampiran 

(antara lain tabel dan gambar). 
c. Judul-judul bab ditulis dalam daftar isi dengan susunan kata-kata yang persis 

sama dengan yang tertulis dalam isi tulisan. 
d. Penomoran halaman 

(3) Daftar isi diberi nomor halaman dalam huruf romawi kecil, di samping 
kanan (mengikuti nomor halaman SANWACANA). 

(4) Nomor diketik satu spasi dari batas bawah sembir, berjarak 3 cm dari 
pinggir kanan kertas. 

(5)  

Pedoman Penulisan Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi FEB Unila | 27 



f. Halaman Daftar Lampiran  
Halaman daftar lampiran dicetak pada halaman baru. Halaman ini memuat nomor lampiran, 
anak-lampiran, judul lampiran, dan judul anak-lampiran serta nomor halaman tempat judul 
lampiran dan judul anak-lampiran dimuat.  Urutan lampiran dituliskan dengan huruf kapital 
abjad Latin A, B, …, dan seterusnya, serta urutan anak-lampiran dituliskan dengan angka 
Arab. Nomor anak-lampiran tersebut menunjukkan nomor urut dalam lampiran.  Cara 
penulisan judul lampiran dan judul anak-lampiran sama seperti penulisan judul bab dan judul 
anak-bab pada halaman daftar isi. Contoh halaman daftar lampiran, format susunan, dan 
cara penulisan halaman lampiran dapat dilihat pada Lampiran E buku pedoman ini. Daftar 
lampiran sebaiknya bukan diketik, tetapi dibangkitkan dengan memakai fasilitas yang tersedia 
pada Word Processor.  

 
g. Halaman Daftar Gambar dan Ilustrasi  

Halaman daftar gambar dan ilustrasi dicetak pada halaman baru. Halaman ini memuat nomor 
gambar/ilustrasi, judul gambar/ilustrasi, dan nomor halaman tempat gambar/ilustrasi dimuat.  
Nomor gambar/ilustrasi ditulis dengan dua angka yang dipisahkan sebuah titik. Angka 
pertama yang ditulis dengan angka Romawi menunjukkan nomor bab tempat gambar 
tersebut terdapat, sedangkan angka kedua yang ditulis dengan angka Arab menunjukkan 
nomor urut gambar/ilustrasi dalam bab. Judul atau nama gambar/ilustrasi ditulis dengan huruf 
kecil, kecuali huruf pertama pada kata pertama yang ditulis dengan huruf kapital. Baris-baris 
judul gambar dipisahkan dengan satu spasi. Nomor halaman yang dituliskan dengan angka 
Arab menunjukkan nomor halaman tempat gambar/ilustrasi dimuat.  
Contoh halaman daftar gambar dan ilustrasi, format susunan dan cara penulisan halaman 
daftar gambar dan ilustrasi dapat dilihat pada Lampiran F buku pedoman ini. Daftar gambar 
dan ilustrasi sebaiknya bukan diketik, tetapi dengan memakai fasilitas yang tersedia pada 
Word Processor.  

h. Halaman Daftar Tabel  
Halaman daftar tabel dicetak pada halaman baru. Halaman ini memuat nomor tabel, judul 
atau nama tabel, dan nomor halaman tempat tabel dimuat. Penulisan nomor tabel sama 
dengan penulisan nomor gambar/ilustrasi, penulisan judul atau nama tabel juga sama dengan 
penulisan judul gambar/ilustrasi. Nomor halaman yang ditulis dengan angka Arab 
menunjukkan nomor halaman tempat tabel dimuat.  
Contoh halaman daftar tabel, format susunan dan cara penulisan halaman daftar tabel dapat 
dilihat pada Lampiran G buku pedoman ini. Sebagaimana dalam daftar gambar, daftar tabel 
juga sebaiknya bukan diketik, tetapi dengan memakai fasilitas yang tersedia pada Word 
Processor.  
 

i. Halaman Daftar Singkatan dan Lambang  
Halaman daftar singkatan dan lambang ditulis pada halaman baru. Halaman ini memuat 
singkatan istilah, satuan dan lambang variabel/besaran (ditulis di kolom pertama), nama 
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variabel dan nama istilah lengkap yang ditulis di belakang lambang dan singkatannya (ditulis 
di kolom kedua), dan nomor halaman tempat singkatan lambang muncul untuk pertama kali 
(ditulis di kolom ketiga). Singkatan dan lambang pada kolom pertama diurut menurut abjad 
Latin, huruf kapital kemudian disusul oleh huruf kecilnya, kemudian disusul dengan lambang 
yang ditulis dengan huruf Yunani yang juga diurut sesuai dengan abjad Yunani. 
 

C. RINGKASAN DISERTASI 
I. PENDAHULUAN 

Ringkasan dapat berupa proposal maupun disertasi, dimaksudkan untuk memberikan 
gambaran dan informasi tentang disertasi yang disajikan dalam Seminar Proposal/Seminar 
Hasil/Sidang Tertutup/Sidang Terbuka/Sidang Promosi, kepada undangan yang menghadiri 
pelaksanaan sidang. 
Oleh sebab itu, Ringkasan proposal disertasi berisi tentang latar belakang, perumusan 
masalah, tujuan penelitian keaslian penelitian, kebaruan penelitian dan kontribusi penelitian; 
Kerangka Pemikiran dan Perumusan Hipotesis (jika ada); serta Metodologi Penelitian 
(paradigma/desain penelitian, objek/subjek/data, instrumen penelitian, definisi operasional 
variabel, alat uji atau alat analisis, yang dibuat secara ringkas maksimal 20 halaman, namun 
mudah dimengerti oleh pembaca. 
 
Sedangkan ringkasan disertasi merupakan hasil penelitian (disertasi) doktor berisi tentang 
metodologi, hasil analisis serta temuan-temuan dalam penelitian doktor dibuat secara ringkas 
maksimal 30 halaman, namun dapat dengan mudah dimengerti oleh pembaca yang 
bidangnya tidak berkaitan dengan disertasi. 

 

II. PANDUAN TEKNIS PENULISAN RINGKASAN DISERTASI 
 

A. ASPEK TEKNIS 
1. Ukuran: B5, dengan jumlah halaman/tebal antara 14-30 halaman 
2. Halaman luar: 

Kertas sampul, putih, licin, polos, tidak mengkilat (HVS 120-140 g/m2) 
Judul; # 20, Bold, Tidak ditentukan “upper case” atau “lower case”. Maksimum 120 karakter 
termasuk spasi. 
Tulisan Ringkasan disertasi “upper case” #14 
Nama promovendus: normal # 14. 
NPM promovendus: (Normal # 12) 
Logo UNILA (Baru, tanpa tulisan UNILA, kosong / garis) 
UNIVERSITAS LAMPUNG  # 14. 
Tahun # 14. 

3. Halaman dalam: 
Kertas HVS 80 g/m2 
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Judul; # 20, Bold, Tidak ditentukan “upper case” atau “lower case”. Maksimum 120 karakter 
termasuk spasi. 
Tulisan: Disertasi ini dipertahankan pada Sidang Terbuka sebagai salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Lampung (Normal # 12) 
Tanggal: (Normal # 12) 
Nama: Normal # 14. 
NPM : (Normal # 12) 
Nama Promotor & Ko-Promotor: normal # 14. 
UNIVERSITAS LAMPUNG  # 14. 
Tahun # 14 

 
B. ASPEK SUBSTANSI ISI RINGKASAN DISERTASI 

 
1. Format/Teknis 

Isi Disertasi: hal 3 dst.  
Font Normal #10. 
Margin: atas, kiri, kanan 1.5 cm, bawah 2 cm.  
Nomer halaman di tengah bawah 
Judul Disertasi: Bold #14 
Nama Promovendus: Normal # 10 
NPM: normal # 10 
 

2. Isi Ringkasan Disertasi: 
1. Pendahuluan: Tinjauan isi disertasi, latar belakang dan tujuan yang ingin dicapai. 
2. Bahan dan tata kerja: Berisi prosedur yang dilakukan secara ringkas. 
3. Metode Analisis: Apabila diperlukan dapat dibuat terpisah dari bahan dan tata 

kerja. 
4. Hasil dan pembahasan: Selain narasi hasil, dapat juga ditampilkan gambar, tabel 

dan grafik untuk memberikan gambaran kepada hadirin secara lebih jelas. 
5. Kesimpulan atau kontribusi ilmiah: Kesimpulan ringkas mengenai hasil utama 

penelitian ini. 
6. Alur baru: Akibat dari kontribusi ilmiah tersebut di atas, maka timbul suatu 

cakrawala keilmuan baru yang berharga untuk diteliti di masa depan, dan sangat 
mungkin merambah ke bidang ilmu yang lain.   

7. Ucapan Terima kasih: Ditujukan kepada sponsor, institusi, pembimbing, keluarga 
dan rekan sejawat dan lainnya. 

8. Daftar Pustaka: Tidak boleh ada Daftar Pustaka dalam buku Ringkasan Disertasi; 
di dalam teks ringkasan tetap boleh ada pustaka/rujukan, namun tidak perlu/tidak 
boleh ada Daftar Pustaka, karena pada dasarnya Daftar Pustaka yang ada di 
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dalam disertasi tidak boleh diringkas (sesuai dengan nama buku ini, yaitu 
Ringkasan Disertasi). 

9. Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae – CV) berisi : 
 a. Biodata 
 b. Riwayat Pendidikan 
 c. Riwayat Pekerjaan 
 d. Prestasi Keilmuan:  
 Berisi publikasi, presentasi (seminar/workshop), penemuan baru (paten dll.), dan  

penghargaan yang pernah diterima (sebaiknya dibatasi hanya 5-10 tahun terakhir). 
         e. Ucapan Terima Kasih 

 

KOMPONEN *) ISI Σ HAL 

1. Halaman luar  Sudah jelas (lihat contoh) 1 
2. Halaman judul (dalam) Sudah jelas (lihat contoh) 1  
3. Isi Ringkasan:  1-2 
Pendahuluan Sudah jelas  
Bahan & Tata kerja Sudah jelas 1-4 
Metode Analisis Sudah jelas 1-4 
Hasil & Pembahasan Sudah jelas  4-10 

Kesimpulan atau Kontribusi 
keilmuan 

Penemuan promovendus yang terpenting 1-2 

Alur baru Konsekuensi dari penemuan promovendus. dan bukan hal-
hal yang belum diselesaikan. 

1-2 

4. Riwayat hidup Biodata, pendidikan, pekerjaan, keluarga. 1 
5. Prestasi keilmuan Publikasi, seminar (baik dalam maupun luar negeri), paten, 

karya monumental, prize, awards.  
1-4 

 Jumlah seluruhnya 14-30 

 
*) Catatan:  
Sangat dianjurkan untuk menampilkan juga di dalam isi Ringkasan Disertasi tabel, grafik atau gambar yang 
penting karena para pendengar dalam sidang terbuka banyak hadirin yang bukan ahli atau yang berkaitan 
dengan bidang disertasi, sehingga pemaparan yang lengkap dan menarik namun ringkas memang sangat 
diperlukan. 
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III. KONTRIBUSI ILMIAH DAN ALUR BARU 
1. Kontribusi ilmiah 
a.  Kontribusi Ilmiah yang dihasilkan dapat berupa: 

1. Teori atau Hipotesis Baru 
2. Konsep atau Pendapat baru yang berlainan dari pendapat sebelumnya. 
3. Teknologi Baru 
4. Pembuktian teori atau konsep lama yang meragukan dengan teknik yang baru. 

 
Contoh Kontribusi ilmiah:  
 
Hasil penelitian memberikan kontribusi secara empiris dan teoritis:  
1. Secara empiris adalah pengaruh lintas level pemasaran internal pada moral kognitif dan dua dimensi 

kinerja tenaga penjualan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasaran internal mendukung secara 
empiris pada pengembangan moral kognitif, sedangkan pengaruh pemasaran internal tidak secara 
keseluruhan mendukung dua dimensi kinerja tenaga penjualan. Hanya kinerja keperilakuan tenaga 
penjualan saja yang didukung secara empiris oleh pemasaran internal. Pengaruh antar variabel level 
individu, moral kognitif mendukung secara empris pada dimensi kinerja keperilakuan dan kinerja hasil 
tenaga penjualan, begitu juga kinerja keperilakuan mendukung secara empiris pada kinerja hasil 
tenaga penjualan bisnis ke bisnis pada perusahaan terbaik di Indonesia.  

2. Kontribusi secara teoritis, pemasaran internal dan moral kognitif memberikan dukungan pada konsep 
relationship marketing dan teori marketing ethic.  
 

2. Alur baru; 
Yang disebut alur baru adalah: akibat dari kontribusi ilmiah tersebut di atas, maka timbul suatu cakrawala 
keilmuan baru yang berharga untuk diteliti, dan sangat mungkin merambah ke bidang ilmu yang lain.   
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BAB IV 
FORMAT DAFTAR PUSTAKA 

Referensi 
Apakah referensi? 

Referensi pada tugas menunjukkan bahwa Anda 
telah menggunakan materi yang bukan buatan Anda. Ini 
mungkin termasuk informasi faktual, data, gambar, opini, 
kutipan langsung, atau saat Anda meringkas atau 
menguraikan karya orang lain. 

Mengapa referensi? 
Mayoritas tugas akademis mengukur kemampuan 

Anda untuk memahami, menganalisis dan mengevaluasi 
pekerjaan orang lain. Akibatnya, referensi adalah bagian 
penting dari hal ini karena ini memberi tahu pembaca teks 
yang telah Anda konsultasikan selama penelitian; 

Anda juga akan dinilai pada kualitas dan relevansi 
dari sumber-sumber ini. Penting untuk diingat bahwa 
referensi membawa persentase dari keseluruhan nilai jika 
dilakukan dengan tepat. 

Plagiarisme - integritas akademis 
Untuk informasi lebih lanjut tentang plagiarisme dan praktik 
akademis yang baik: 
http://unilife.southwales.ac.uk/pages/3168 

Bagaimana cara referensi 
Ada sejumlah gaya referensi yang berbeda, yang 
kesemuanya sama-sama valid. Selalu cek dengan dosen 
Anda jika Anda tidak yakin gaya mana yang harus Anda 
gunakan. 

Contoh di halaman 3 menunjukkan bagaimana 
referensi (mengutip) menggunakan referensi referensi 
Harvard. Ini adalah salah satu sistem yang paling banyak 
digunakan berdasarkan Standar Inggris BS5605 (1990). 
Persyaratan dasar untuk memasukkan referensi ke dalam 
pekerjaan Anda adalah memberikan nama keluarga 
penulis (atau badan pengarang) dan tahun publikasi 
dalam kalimat dan paragraf. 

Dimana dalam teks yang Anda lakukan ini adalah 
komponen pertama dari sistem referensi (referensi dalam 
teks). Komponen kedua adalah rincian lengkap dari 
semua referensi yang telah Anda gunakan yang diberikan 
dalam daftar di akhir tugas Anda. Kedua komponen harus 
disertakan dalam karya yang diserahkan. 

Bagaimana menggunakan petunjuk ini 
Panduan ini menyoroti beberapa sumber yang 

dapat dilihat saat menulis tugas. Berbagai persyaratan 
referensi untuk masing-masing sumber disajikan dan 
menyertakan contoh daftar di-teks dan referensi. 
Namun, panduan ini tidak mencakup semua sumber 
yang mungkin yang mungkin Anda hadapi selama 
studi Anda. Silakan meminta saran dari dosen Anda, 
Study Skills Service, atau Pusat Saran Fakultas Anda 
jika Anda memerlukan panduan yang tidak disertakan 
di sini. 

Ada beberapa cara untuk memasukkan sumber 
dalam pekerjaan Anda. Anda dapat meringkas, 
mengutip atau mengutip informasi secara langsung. 
Anda mungkin juga ingin referensi sekunder dan / atau 
merujuk ke penulis dengan lebih dari satu publikasi 
dalam satu tahun. Apapun yang Anda gunakan, Anda 
membiarkan pembaca Anda tahu dengan menetapkan 
rincian referensi dengan cara yang agak berbeda 
seperti di bawah ini. 

Harap dicatat bahwa panduan ini menyajikan 

informasi dalam kolom. Referensi dalam teks atau 
dalam daftar harus ditulis di seluruh halaman saat 
menulis tugas Anda. 
Meringkas 

Jika Anda meringkas keseluruhan argumen atau 
posisi sebuah buku atau artikel maka Anda hanya 
perlu memasukkan nama penulis dan tahun publikasi, 
Anda tidak perlu memasukkan nomor halaman ke 
dalam teks atau dalam daftar referensi. 

Parafrase 
Jika Anda mengutip beberapa hal dari sumber 

Anda, Anda harus menyertakan nomor halaman 
dalam teks, serta nama dan tahun penulis. Hal ini 
mempermudah pembaca Anda untuk menemukan 
informasi yang dimaksud. 
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Contoh paragraf referensi dan daftar referensiing 

 
 
Student Development and Study Skills 2015. Adapted from: 
Leeds Metropolitan University (2009) Quote, unquote: A guide to Harvard referencing, p. 6. 
Available at: http:// http://skillsforlearning.leedsmet.ac.uk/Quote_Unquote.pdf (Accessed: 11 July 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedoman Penulisan Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi FEB Unila | 34 

http://skillsforlearning.leedsmet.ac.uk/Quote_Unquote.pdf


Kutipan pendek 
Contoh di-teks 
Chartrand, Millar and Wiltshire (1997, p.1) argue that "...they [laws] 
can be said to be just when they create the conditions leading to 
peace, happiness and prosperity for all persons". This view is… 
 
Contoh referensi: 
Chartrand, M., Millar, C. and Wiltshire, E. (1997) English for 
contract and company law. London: Sweet and Maxwell. 
 

Catatan 
Kutipan pendek, sampai dua atau tiga baris harus 
dimasukkan dalam tanda kutip ganda dan 
termasuk dalam teks. 

Kutipan panjang 
Contoh di-teks 
Most people are biased in one way or another. Person bias, 
sometimes called the fundamental attribution error, is claimed to be 
the most common. 

So we see a nurse, or a teacher or a policeman or 
policewoman going about their business and tend to judge 
them as being particular types of people rather than as 
people being constrained by the roles that they are playing 
in their work. (Strongman, 2006, p. 94). 

Contoh referensi: 
Strongman, K. T (2006) Applying psychology to everyday life: a 
beginner's guide. Chichester: John Wiley and Sons Ltd. 
 

Catatan 
Kutipan yang lebih panjang harus dijabarkan dari 
teks utama sebagai paragraf terpisah. Tanda 
kutip tidak diperlukan. 

Secondary referencing 
In-text example 
McMahon's (1994) experience as cited in Parahoo (2006, p. 246) 
draws attention to the dilemma surrounding the issue of persuasion 
when attempting to recruit participants. 
 
Contoh referensi: 
Parahoo, K. (2006) Nursing research: principles, process and 
issues. 2nd edn. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

Catatan: 
Terkadang penulis mengacu pada karya / 
gagasan orang lain. Ini dikenal sebagai 
referensi sekunder. Misalnya, Parahoo pada 
tahun 2006 mengacu pada pengalaman 
McMahon pada tahun 1994. Rincian karya 
Parahoo harus disertakan dalam daftar 
referensi karena ini adalah karya yang telah 
Anda baca. (Tidak disarankan untuk 
menggunakan terlalu banyak dari ini). 

Penulis dengan lebih dari satu publikasi di tahun yang sama 
Contoh Pada Teks 
Most false-belief tests use children with a mental age of 3-4 years 
but all those children with autism tested had a mental age higher 
than this (Baron-Cohen, 1989a). In a further experiment (Baron-
Cohen, 1989b) children with autism were asked what they thought 
the brain was for. 
 

Catatan 
Jika Anda perlu mengutip dua (atau lebih) 
publikasi oleh seorang penulis yang 
diterbitkan pada tahun yang sama, Anda 
perlu membedakannya di teks dan dalam 
daftar referensi. Anda melakukan ini dengan 
mengalokasikan huruf kecil berdasarkan 
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Contoh Referensi: 
Baron-Cohen, S. (1989a) 'The autistic child's theory of mind: A case 
of specific developmental delay', Journal of Child Psychology and 
Psychiatry, 30, pp. 285-298. 
Baron-Cohen, S. (1989b) 'Are autistic children behaviourists? An 
examination of their mental-physical and appearance-reality 
distinctions', Journal of Autism and Developmental Disorders, 19, 
pp. 579-600. 
 

abjad setelah tanggal publikasi. 

Bagaimana mereferensi buku 
Buku dengan penulis tunggal 
Contoh pada teks: 
Thompson (2003) suggests that language helps to form identity, but 
can create stereotypes and prejudices. 
 
Contoh referensi: 
Thompson, N. (2003) Communication and language: a handbook of 
theory and practice. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

Urutan referensi: 
1. Penulis / editor (nama keluarga atau 

nama Keluarga sebelum inisial) 
2. Tahun publikasi (dalam kurung bundar) 
3. Judul (dalam huruf miring) 
4. Edisi (hanya menyertakan nomor edisi 

jika bukan edisi pertama) 
5. Tempat publikasi: Penerbit 
6. Seri dan nomor volume (jika relevan) 

 

Buku dengan dua atau tiga penulis 
Contoh pada teks: 
According to Dexter and Wash (1995, pp. 32-33) "silence may be as 
effective as verbal communication" if used appropriately. 
 
Contoh pada referensi: 
Dexter, G. and Wash, M. (1995) Psychiatric nursing skills: a patient 
centred approach. 2nd edn. London: Chapman and Hall. 
 

Urutan referensi: 
1. Penulis (s) / editor (nama keluarga atau 

nama keluarga sebelum inisial) 
2. Tahun publikasi (dalam kurung bundar) 
3.  Judul (dalam huruf miring) 
4.  Edisi (hanya mencakup nomor edisi 

jika  bukan edisi pertama) (edisi 
kedua). 

5. Tempat publikasi: Penerbit 
6. Seri dan nomor volume (jika relevan) 

 

Buku dengan tiga penulis lebih 
Contoh pada teks: 
This was indicated in the study by Huxley et al. (2007).  
 
Contoh pada referensi: 
Huxley, P., Evans, S., Muroe, M. and Cestari, L. (2007) Fair access 
to care services in integrated mental health and social care teams. 
London: Department of Health. 

Urutan referensi: 
1. Penulis (s) / editor (nama keluarga atau 

nama keluarga sebelum inisial) 
2. Tahun publikasi (dalam kurung bundar) 
3.  Judul (dalam huruf miring) 
4. Edisi (hanya menyertakan nomor edisi  

jika bukan edisi pertama) 
5.  Tempat publikasi: Penerbit 
6.  Seri dan nomor volume (jika relevan) 
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Bab / bagian dalam buku yang diedit 
Contoh pada teks: 
Cohen (2009, p.194) describes the subculture of the delinquent 
gang as short-run hedonism. 
 
Contoh referensi: 
Cohen, A.K. (2009) 'Delinquent boys: the culture of the gang', in 
Newburn, T. (ed.) Key readings in criminology. Cullompton: Willan 
Publishing, pp. 194-198. 

Urutan referensi: 
1. Pengarang dari bab / bagian (nama 

keluarga atau  nama keluarga sebelum 
inisial) 

2. Tahun publikasi (dalam kurung bundar) 
3.  Judul bab / bagian (dalam tanda kutip 

tunggal) 
4. 'dalam' ditambah penulis / editor buku 
5.  Judul buku (dalam huruf miring) 
6. Edisi (hanya menyertakan nomor edisi 

jika  bukan edisi pertama) 
7.  Tempat publikasi: Penerbit 
8. Rujukan halaman bab atau bagian 

 

Buku dengan editor 
Contoh dalam teks: 
Many aspects of school management are discussed in Spencer 
(2007). 
 
Contoh referensi: 
Spencer, J. (ed.) (2007) School management and finance 
opportunities and problems. London: Ford Publishers. Financial 
Education Series, 23. 

Urutan referensi: 
1. Editor (s) diikuti oleh (ed.) Atau (eds.) 

(Nama keluarga atau nama keluarga 
sebelum inisial) 

2. Tahun publikasi (dalam kurung 
bundar) 

3. Judul (dalam huruf miring) 
4. Edisi (hanya menyertakan nomor edisi 

jika bukan edisi pertama) 
5. Tempat publikasi: Penerbit 
6. Seri dan nomor volume (jika relevan) 

 

Kalimat dalam sebuah drama 
Contoh dalam teks: 
"I prithee do not mock me fellow student" (Shakespeare, 1980, 
1.2:177). 
 
Contoh referensi: 
Shakespeare, W. (1980) Hamlet. Edited by Spencer, TJ.B. London: 
Penguin. 1.2:177. 

Urutan referensi: 
1. Penulis bermain (nama keluarga atau 

nama keluarga sebelum inisial) 
2. Tahun publikasi (dalam kurung bundar 
3.  Judul (dalam huruf miring) 
4. Edisi (hanya menyertakan nomor edisi 

jika bukan edisi pertama) 
5. Informasi edisi jika relevan misalnya 

Diedit oleh (nama keluarga diikuti oleh 
inisial) 

6. Tempat publikasi: Penerbit 
7. Bertindaklah. Adegan: baris 
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E-book 
Contoh pada text: 
Increasingly complex and refined electrical systems have had a 
significant impact on the changing form of telecommunications 
(Anttalainen, 2003). 
 
Contoh referensi: 
Anttalainen, T. (2003) Introduction to telecommunication network 
engineering. NetLibrary [Online]. Available at: 
http://www.netlibrary.com  (Accessed: 20 June 2011). 

Urutan referensi: 
1. Penulis (s) / editor (nama keluarga 

atau nama keluarga sebelum inisial) 
2. Tahun penerbitan buku (dalam kurung 

bulat) 
3. Judul buku (dalam huruf miring) 
4. Edisi (hanya menyertakan nomor edisi 

jika bukan edisi pertama) 
5.  Nama koleksi e-book (dalam huruf 

miring) 
6.  [Online] 
7. Tersedia di: URL 
8.  (Diakses: tanggal) 

 

Pembaca E-Book via an e-book dengan contoh Kindle  
Contoh pada text: 
According to Forsyth (2011, Location 532 of 5144) "Our word sky 
comes from the Viking word for cloud, but in England there's simply 
no difference between the two concepts, and so the word changed 
its meaning because of the awful weather." 
 
Contoh referensi: 
Forsyth, M. (2011) The etymologicon: a circular stroll through the 
hidden connections of the English language. Kindle format [e-book 
reader]. Available at: http:www.amazon.co.uk (Accessed: 20 
January 2012). 

Urutan referensi: 
1. Penulis (s) / editor (nama keluarga 

atau nama keluarga sebelum inisial) 
2. Tahun publikasi (dalam kurung 

bundar) (gunakan tanggal publikasi 
dari versi yang digunakan) 

3. Judul buku (dalam huruf miring) 
4. Edisi (hanya menyertakan nomor edisi 

jika bukan edisi pertama) 
5. Format e-book (format Kindle, format 

ePub, format ebook Adobe dll) 
6. [e-book reader] 
7.  Tersedia di: URL 
8.  (Diakses: tanggal) 

 

Bagaimana referensi jurnal 
Artikel jurnal (dicetak) 
Contoh pada teks: 
According to Fritsch and Schroeter (2011, p. 383) "recent empirical 
research strongly indicates that the effect of new business 
formation on economic development is of a long-term nature". 
 
Contoh referensi: 
Fritsch, M. and Schroeter, A. (2011) 'Why does the effect of new 
business formation differ across regions?', Small Business 
Economics: An Entrepreneurship Journal, 36(4), pp. 383-400. 

Urutan referensi: 
1. Pengarang (nama keluarga atau nama 

keluarga sebelum inisial) 
2. Tahun publikasi (dalam kurung 

bundar) 
3. Judul artikel (dalam tanda kutip 

tunggal) 
4. Judul jurnal (dalam huruf miring - 

memanfaatkan huruf pertama setiap 
kata dalam judul kecuali untuk 
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menghubungkan kata-kata seperti 
dan, dari, untuk, untuk) 

5.  Keluarkan informasi yaitu volume 
(tidak dikelompokkan) dan jika ada, 
nomor bagian, bulan atau musim 
(semua dalam kurung bulat) 

6. nomor halaman 
 

Artikel jurnal dalam koleksi online misalnya Science Direct (e-journal) 
Contoh pada text: 
Langhammer and Stanghelle (2009, p. 46) found that "Stroke care 
has changed over the last 20 years". 
 
Contoh referensi: 
Langhammer, B. and Stanghelle, J.K. (2009) 'Exercise on a 
treadmill or walking outdoors', Clinical Rehabilitation, 24(1), pp. 46-
54. Sage Journals [Online]. Available at: http://cre.sagepub.com 
(Accessed: 15 July 2010). 

Urutan referensi: 
1. Pengarang (nama keluarga atau nama 

keluarga sebelum inisial) 
2. Tahun publikasi (dalam kurung 

bundar) 
3. Judul artikel (dalam tanda kutip 

tunggal) 
4. Judul jurnal (dalam huruf miring - 

memanfaatkan huruf pertama setiap 
kata dalam judul kecuali untuk 
menghubungkan kata-kata seperti 
dan, dari, untuk, untuk) 

5. Volume (tidak dikelompokkan) (dalam 
kurung kurawal) nomor halaman jika 
diketahui 

6. Nama koleksi (dalam huruf miring) 
7.  [Online] 
8. Tersedia di: URL koleksi 
9.  (Diakses: tanggal) 

 
Seringkali jurnal online akan menjadi bagian dari koleksi jurnal online yang tersedia melalui halaman web USW. Nama 
koleksi harus disertakan dalam referensi. Beberapa jurnal diterbitkan hanya di Internet oleh penerbit komersial. Jurnal 
akses terbuka tersedia secara online tanpa melibatkan penerbit komersial dan seringkali tanpa biaya atau langganan, 
nama arsip akses terbuka harus disertakan dalam referensi. 
 

Artikel jurnal di jurnal internet (e-journal) 
Contoh pada teks: 
One author, Demers (2009) has claimed there is "virtually no 
research". 
 
Contoh referensi: 
Demers, A. (2009) 'The war at home: consequences of loving a 
veteran of the Iraq and Afghan wars,' The Internet Journal of Mental 
Health, 6(1) [Online]. Available at: http://www.ispub.com/ (Accessed: 
15 July 2010). 

Urutan referensi: 
1. Pengarang (nama keluarga atau nama 

keluarga sebelum inisial) 
2. Tahun publikasi (dalam kurung 

bundar) 
3. Judul artikel (dalam tanda kutip 

tunggal) 
4. Judul jurnal (dalam huruf miring dan 

memanfaatkan huruf pertama setiap 
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kata dalam judul, kecuali untuk 
menghubungkan kata-kata seperti 
dan, untuk, untuk) 

5.  Volume (tidak dikelompokkan), 
terbitan atau bulan / musim (dalam 
kurung bulat) dan nomor halaman jika 
diketahui. 

6. [Online] 
7.  Tersedia di: URL halaman web 
8.  (Diakses: tanggal) 

 

Artikel jurnal dalam jurnal akses terbuka (e-journal) 
Contoh pada teks: 
A discussion of 'bearing witness' may be found in Murphy (2009, p. 39). 
 
Contoh referensi: 
Murphy, N.M. (2009) 'Nurse leaders as stewards: the beginning of 
change', The Open Nursing Journal, 3, pp. 39-44. Bentham Open 
[Online]. Available at: http://www.bentham.org/open/tonursj/ 
(Accessed: 15 July 2010). 

Urutan referensi: 
1. Pengarang (nama keluarga atau nama 

keluarga sebelum inisial) 
2. Tahun publikasi (dalam kurung 

bundar) 
3. Judul artikel (dalam tanda kutip 

tunggal) 
4. Judul jurnal (dalam huruf miring dan 

memanfaatkan huruf pertama setiap 
kata dalam judul, kecuali untuk 
menghubungkan kata-kata seperti 
dan, untuk, untuk) 

5. Volume (unbracketed), masalah 
(dalam kurung bulat) dan nomor 
halaman jika diketahui 

6. Nama arsip akses terbuka (dengan 
huruf miring - huruf kapital pertama 
dari setiap kata dalam judul, kecuali 
untuk menghubungkan kata-kata 
seperti dan, dari, untuk) 

7.  [Online] 
8.  Tersedia di: URL 
9.  (Diakses: tanggal) 

 

Bagaimana referensi surat kabar 
Artikel surat kabar (dicetak) 
Contoh pada teks: 
Goldman accepted the largest fine in the commission's history 
(Treanor, 2010). 
 
Contoh referensi: 
Treanor, J. (2010) 'Goldman Sachs handed record $550m fine over 

Urutan referensi: 
Dimana penulis artikel surat kabar 
diidentifikasi, gunakan perintah kutipan 
berikut ini: 
1. Penulis (nama keluarga atau nama 

keluarga sebelum inisial) 
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Abacus transaction', The Guardian, 16 July, p. 25. 2. Tahun publikasi (dalam kurung 
bundar) 

3. Judul artikel (dalam tanda kutip 
tunggal) 

4. Judul surat kabar (dengan huruf 
miring - huruf kapital pertama dari 
setiap kata dalam judul, kecuali untuk 
menghubungkan kata-kata seperti 
dan, untuk, untuk) 

5. Edisi jika diperlukan (dalam kurung 
bulat) 

6. Hari dan bulan 
7. Referensi halaman 

 

Artikel surat kabar dari versi Internet dari surat kabar 
Contoh pada teks: 
Kingsley (2010) suggests that the slow-reading movement is made up 
of a disparate bunch of academics and intellectuals who want us to 
take our time while reading and re-reading. 
 
Contoh referensi: 
Kingsley, P. (2010) 'The art of slow reading', G2 section of The 
Guardian, 15 July [Online]. Available at: 
http://guardian.co.uk/books/2010/jul/15/slow-reading (Accessed: 16 
July 2010). 

Urutan referensi: 
1. Penulis (nama keluarga atau nama 

keluarga sebelum inisial) 
2. Tahun publikasi (dalam kurung 

bundar) 
3. Judul artikel (dalam tanda kutip 

tunggal) 
4. Judul surat kabar (dengan huruf 

miring - huruf kapital pertama dari 
setiap kata dalam judul, kecuali untuk 
menghubungkan kata-kata seperti 
dan, untuk, untuk) 

5. Hari dan bulan 
6.  [Online] 
7. Tersedia di: URL 
8.  (Diakses: tanggal) 

 

Wawancara surat kabar 
Contoh pada teks: 
Pullman (2011, p. 30) suggests he was cast in the role "to destabilise 
viewers". 
 
Contoh referensi: 
Pullman, B. (2011) 'Bill Pullman: Torchwood's surprising new villain'. 
Interview with Bill Pullman and John Barrowman. Interviewed by 
Catherine Gee for The Daily Telegraph, 14 July, p. 30. 

Urutan referensi: 
1. Nama orang yang diwawancarai 
2. Tahun wawancara (dalam kurung 

bulat) 
3. Judul wawancara (jika ada) (dalam 

tanda kutip tunggal) 
4. Wawancara dengan / Diwawancarai 

oleh 
5. Nama pewawancara 
6. Judul Koran / Siaran (dalam huruf 

miring) 
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7.  Hari dan bulan wawancara 
8. Referensi halaman Jika 

dipublikasikan di Internet tambahkan: 
9.  [Online] 
10. Tersedia di: URL 
11.  (Diakses: tanggal) 

 

Cara referensi internet 
Halaman web dengan masing-masing penulis 
Contoh pada teks: 
Semiotics involves studying representations and the processes 
involved in representational practices (Chandler, 2001). 
 
Conoth referensi: 
Chandler, D. (2001) Semiotics for beginners. Available at: 
http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/sem02.html (Accessed: 
26 July 2010). 
 

Urutan referensi: 
1. Penulis (nama keluarga atau nama 

keluarga sebelum inisial) 
2. Tahun situs itu diterbitkan / terakhir 

diperbarui (dalam kurung bulat) 
3. Judul situs internet (dalam huruf 

miring) 
4. Tersedia di: URL 
5.  (Diakses: tanggal) 

 

Halaman web dengan organisasi sebagai penulis 
Contoh pada teks: 
Fair pay in the NHS is firmly on the agenda for trade unions, such as 
Unison (2014). 
 
Contoh referensi: 
Unison (2014) NHS workers deserve fair pay. Available at: 
http://www.unison.org.uk/at-work/health-care/key- issues/nhs-
pay/home/ (Accessed 17 December 2014). 

Urutan referensi: 
1. Organisasi sebagai penulis 
2. Tahun situs itu diterbitkan / terakhir 

diperbarui (dalam kurung bulat) 
3. Judul situs internet (dalam huruf 

miring) 
4.  Tersedia di: URL 
5.  (Diakses: tanggal) 

 

Halaman web tanpa penulis 
Gunakan judul situs 
Contoh pada teks: 
The story of the Aberbeeg ghost and the death of PC. Pope is an 
intriguing one (Online Abertillery, 2010). 
 
Contoh referensi: 
Online Abertillery (2010) Available at: 
http://www.abertillery.net/tales_ghost.html (Accessed: 19 July 2010). 
 

Urutan referensi: 
1. Judul situs internet (dalam huruf 

miring) 
2. Tahun situs itu diterbitkan / terakhir 

diperbarui (dalam kurung bulat) 
3. Tersedia di: URL 
4.  (Diakses: tanggal) 

Halaman web tanpa tanggal 
Contoh pada teks: 
One such organisation is the Data System Sciences & Engineering 
Group 

Catatan: 
Jika halaman web tidak memiliki tanggal 
publikasi / revisi yang jelas, gunakan URL (no 
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(http://computing.ornl.gov/cse/datasystems/, no date).  
 
Contoh referensi: 
Data Systems Sciences and Engineering Group 
http://computing.ornl.gov/cse/datasystems/ (no date) (Accessed: 12 
July 2011). 
 

date) dan tanggal Anda mengakses halaman.. 

Blog 
Contoh pada teks: 
Vikas Shah (2011) explored the concept of justice and the 
implications for society. 
 
Contoh referensi: 
Shah, V. (2011) 'Thought economics', Thought Economics, 6 July. 
Available at: http://thoughteconomics.blogspot.com/ (Accessed: 13 
July 2011). 

Urutan referensi: 
1. Penulis pesan (nama keluarga atau 

nama keluarga sebelum inisial) 
2. Tahun situs itu diterbitkan / terakhir 

diperbarui (dalam kurung bulat) 
3.  Judul pesan (dalam tanda kutip 

tunggal 
4. Judul situs internet (dalam huruf 

miring) 
5. Hari / bulan pesan yang diposkan 
6. Tersedia di: URL 
7.  (Diakses: tanggal) 

 

Situs Jejaring Sosial 
Contoh pada teks: 
One organisation (Fair Trade Wales, 2011) regularly uses their 
Facebook site to provide information about their most current 
marketing activities. 
 
Contoh referensi: 
Fair Trade Wales (2011) 'Fair Trade Wales - Cymru  Masnach Deg', 
Facebook, 13 July. Available at: 
http://www.facebook.com/fairtradewales#!/groups/fairtra dewales 
(Accessed: 13 July 2011). 
 

Urutan referensi: 
1. Penulis (nama keluarga atau nama 

keluarga sebelum inisial) 
2. Tahun situs itu diterbitkan / terakhir 

diperbarui (dalam kurung bulat) 
3.  Judul halaman (dalam tanda petik 

tunggal) 
4. Judul situs internet (dalam huruf 

miring) 
5. Hari / bulan pesan yang diposkan 
6. Tersedia di: URL 
7.  (Diakses: tanggal) 

 

Wikipedia 
Contoh pada teks: 
A community of fans provide support for fellow owners of the T-Mobile 
Sidekick phone ('T-Mobile Sidekick Wiki I Info, Tips, Support', 2010). 
 
Contoh referensi: 
'T-Mobile Sidekick Wiki I Info, Tips, Support' (2010) Sidekick Wiki. 
Available at: http://wiki.sidekick.com/ (Accessed: 13 July 2011). 
 

Urutan referensi: 
1. Judul artikel (dalam tanda kutip 

tunggal) 
2. Tahun situs itu diterbitkan / terakhir 

diperbarui (dalam kurung bulat) 
3. Judul situs internet (dalam huruf 

miring) 
4.  Tersedia di: URL 
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5.  (Diakses: tanggal) 
 

Bagaimana referensi konferensi / tesis / kuliah umum 
Proses konferensi penuh (dicetak) 
Contoh pada teks: 
The conference (International Conference on Asian Digital Libraries, 
2002) ... 
 
Contoh referensi: 
International Conference on Asian Digital Libraries, ICADL (2002) 
Digital libraries: people, knowledge, and technology: 5th International 
Conference on Asian Digital Libraries. Singapore, 11-14 December. 
Singapore: ICADL. 
 

Urutan referensi: 
1. Penulis / editor 
2. Tahun publikasi (dalam kurung 

bundar) 
3. Judul konferensi: subjudul (dalam 

huruf miring) 
4. Lokasi dan tanggal konferensi 
5. Tempat publikasi: Penerbit 

Makalah konferensi dipublikasikan di Internet 
Contoh pada teks: 
Persensky, Lewis and O'Hara (2005) emphasise the personnel's vital 
contribution in this particular area. 
 
Contoh referensi: 
Persensky, J., Lewis, P. and O'Hara, J. (2005) 'Insights into the role of 
the operator in advanced reactors', American Nuclear Society, Winter 
Meeting, Washington D.C, 13-17 November. New York: Brookhaven 
National Laboratory [Online]. Available at: 
http://www.bnl.gov/isd/documents/30546.pdf (Accessed: 26 July 2010). 
 

Urutan referensi: 
1. Pengarang (nama keluarga atau nama 

keluarga sebelum inisial 
2. Tahun publikasi (dalam kurung 

bundar) 
3. Judul kertas (dalam tanda kutip 

tunggal) 
4. Judul konferensi: subjudul (dalam 

huruf miring) 
5. Lokasi dan tanggal konferensi 
6. Penerbit 
7.  [Online] 
8.  Tersedia di: URL 
9.  (Diakses: tanggal) 

 

Tesis 
Contoh pada teks: 
Research by Prescott (2006)... 
 
Contoh referensi: 
Prescott, G. (2006) The noble game is not totally unknown here: 
Rugby football in nineteenth-century Cardiff. Unpublished M Phil 
thesis. University of South Wales, formerly the University of 
Glamorgan. 

Urutan rreferensi: 
1. Penulis (nama keluarga atau nama 

keluarga sebelum inisial) 
2. Tahun penyerahan (dalam kurung 

bulat) 
3. Judul skripsi (dalam huruf miring) 
4. Pernyataan gelar - M Phil atau PhD 
5. Badan pemberian gelar 

Jika dipublikasikan di internet 
tambahkan: 

6. [Online] 
7. Tersedia di: URL 
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8.  (Diakses: tanggal) 
 
 

Kuliah Umum 
Contoh pada teks: 
Rees (2010) believes that man has the future in his own hands. 
 
Contoh referensi: 
Rees, M. (2010) Lecture 2: Surviving the century, [Reith Lectures 
2010: Scientific horizons]. 8 June. 

Urutan referensi:  
1. Penulis / pembicara (nama keluarga 

atau nama keluarga sebelum inisial) 
2. Tahun (dalam kurung bulat) 
3. Judul ceramah (dalam huruf miring) 
4. [Sedang] 
5.  Hari / bulan 

 

Cara referensi sumber lain 
Publikasi departemen pemerintah 
Contoh pada teks: 
The Government's objective on achieving balanced economic growth 
is outlined in its ambitious programme (Great Britain. Department for 
Business, Innovation and Skills, 2011). 
 
Contoh referensi: 
Great Britain. Department for Business, Innovation and Skills (2011) 
Guide to BIS 2011-12 - working together for growth. [Online]. 
Available at: 
http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/corporate/doc/gZ11- p120-
guide-to-bis-201 1-2012 (Accessed: 1 August 2011). 

Urutan referensi: 
1. Negara 
2. Nama departemen pemerintah 
3. Tahun publikasi (dalam kurung bulat) 
4. Judul (dalam huruf miring) 
5. Tempat publikasi: Penerbit 
6. Seri (dalam kurung) - jika ada. 

Jika merujuk versi online ganti Tempat 
publikasi: Penerbit dengan: 

7.  [Online] 
8. Tersedia di: URL 
9.  (Diakses: tanggal) 

 

Riset Pasar / Laporan Keuangan dari database online 
Contoh pada teks: 
Mintel (2014) noted that the Convenience segment will grow sales by 
3.7% in 2014. 
 
Contoh referensi: 
Mintel (2014) 'Supermarkets more than just food retailing', Mintel 
oxygen reports platform [Online]. Available at: 
http://academic.mintel.com (Accessed: 8 December 2014). 

Urutan referensi: 
1. Penerbitan organisasi 
2. Tahun publikasi / terakhir diperbarui 

(dalam kurung bulat) 
3.  Judul ekstrak atau bagian laporan 

(dalam tanda kutip tunggal) 
4. Judul database (dalam huruf miring) 
5. [Online] 
6.  Tersedia di: URL 
7.  [Online] 
8.  (Diakses: tanggal) 

 

Instrumen Hukum: Peraturan Kesehatan & Keselamatan Kerja 
Contoh pada teks: 
The Health and Safety Executive provide guidance for both 

Urutan referensi: 
1. Nama / judul termasuk tahun (dalam 
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employers and employees through their Health and Safety 
Regulations (1999). 
 
Contoh referensi: 
Health and Safety Executive The Management of Health and Safety 
at Work Regulations 1999 (SI 1999/3242). [Online]. Available at: 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/1999/3242/contents/rn 
ade.(Accessed: 18 December 2014). 
 

huruf miring) 
2. SI tahun dan nomor (dalam kurung 

bulat) 
3. [Online] 
4. Tersedia di: URL 
5.  (Diakses: tanggal) 

Bagaimana referensi sumber visual 
Jika Anda menyertakan foto atau diagram misalnya di teks Anda di bawah item dan juga dalam daftar referensi Anda di 
akhir karya Anda. 
 

Ilustrasi buku, diagram atau sumber table 
Contoh pada teks: 
Field's diagram is useful in its summary of the links between the main 
components of the research process (Field, 2009, p. 3). 
 
 
Contoh referensi: 
Field, A. (2009) Discovering statistics using SPSS, 3rd edn. London: 
Sage Publications Ltd., p. 3, fig. 
 
 

Urutan referensi: 
1. Penulis buku (nama keluarga atau 

nama keluarga sebelum inisial) 
2. Tahun publikasi (dalam kurung 

bundar) 
3. Judul buku (dalam huruf miring) 
4. Tempat publikasi: Penerbit 
5. Referensi halaman ilustrasi, dll 
6. Illus./fig./table 

 Foto - cetakan / slide 
 Contoh pada teks: 
The work illustrates the human connection with the natural world 
(Magee, 2009). 
 
Contoh referensi: 
Magee, J. (2009) Phishing II [Photograph]. Cardiff: Ffotogallery at 
Turner House. 
 

Urutan referensi: 
1. Fotografer (nama keluarga atau nama 

keluarga sebelum inisial) 
2. Tahun (dalam kurung bulat) 
3. Judul foto (dalam huruf miring) 
4. [Foto] 
5.  Tempat publikasi: Penerbit (jika ada) 

 Foto dari Internet 
 Contoh pada teks: 
This bold image (Knight, 1986) was commissioned by  
 
Contoh referensi: 
Knight, N. (1986) Red coat [Online]. Available at: 
http://collections.vam.ac.uk/item/O128940/photograph- red-coat/ 
(Accessed: 21 July 2010). 

Urutan referensi: 
1. Fotografer (nama keluarga atau nama 

keluarga sebelum inisial) 
2. Tahun publikasi (dalam kurung 

bundar) 
3. Judul foto (dalam huruf miring) 
4. [Online] 
5.  Tersedia di: URL 
6.  (Diakses: tanggal) 

Pedoman Penulisan Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi FEB Unila | 46 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/1999/3242/contents/rn
http://collections.vam.ac.uk/item/O128940/photograph-


 
 

 

 Foto dalam koleksi online (misalnya Flickr) 
 Contoh pada teks: 
The power in Algo's photo (2005) is in its simplicity  
 
Contoh referensi: 
Algo (2005) Holding on. Flickr [Online]. Available at: 
http://www.flickr.com/photos/algo/41942696/in/set- 
72057594138446566/ (Accessed: 21 July 2010). 

Urutan referensi: 
1. Fotografer 
2. Tahun publikasi (dalam kurung 

bundar) 
3. Judul foto (dalam huruf miring) 
4. Judul koleksi online (dalam huruf 

miring) 
5. [Online] 
6.  Tersedia di: URL 
7.  (Diakses: tanggal) 

 

Cara referensi bahan audio visual 
Program TV 
Contoh pada teks:  
Apparently, a trick of the light can both wake you up and keep you 
asleep (10 things you need to know about sleep, 2009). 
 
Contoh referensi: 
10 things you need to know about sleep (2009) BBC One Television, 
12 May 
 

Urutan referensi: 
1. Judul program (dalam huruf miring) 
2.  Tahun transmisi (dalam kurung bulat) 
3. Nama saluran 
4. Tanggal pengiriman (hari / bulan) 

Episode dari serial TV 
Contoh pada teks: 
The character of Ross is developed in this episode, with his reaction to 
the news that his ex-wife is pregnant with his child ('The one with the 
sonogram at the end', 2004). 
 
Contoh  referensi: 
'The one with the sonogram at the end' (2004) Friends, Series 1, 
episode 2. Channel 4 Television, 29 September. 
 

Urutan referensi: 
1. Judul episode (dalam tanda kutip 

tunggal) 
2. Tahun transmisi (dalam kurung bulat) 
3. Judul program (dalam huruf miring) 
4. Nomor seri dan episode 
5. Nama saluran 
6. Tanggal pengiriman (hari / bulan) 

Film 
Contoh pada teks: 
Films are able to draw on events and experiences of the past which 
impact resonantly today (Good night, and good luck, 2005). 
 
Contoh referensi: 
Good night, and good luck (2005) Directed by George Clooney [Film]. 
United States: Warner Independent Pictures. 

Urutan referensi: 
1. Judul film (dalam huruf miring) 
2. Tahun distribusi (dalam kurung bulat) 
3. Disutradarai oleh 
4.  [Film] 
5.  Tempat distribusi: Perusahaan 

distribusi 
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Film pada DVD 
Contoh pada teks: 
The medium of film has the potential to surpass the impact of the 
written word. Slumdog millionaire (2009), for example… 
 
Contoh referensi: 
Slumdog millionaire (2009) Directed by Danny Boyle [DVD]. United 
States: Foxsearchlight Pictures. 
 

Urutan referensi: 
1. Judul film (dalam huruf miring) 
2. Tahun distribusi (dalam kurung bulat) 
3. Disutradarai oleh\ 
4. [DVD] 
5. Tempat distribusi: Perusahaan 

distribusi 

Film pada Youtube 
Contoh pada teks: 
Matisse considered the chapel to be his greatest achievement 
(Misterulster, 2010). 
 
Contoh referensi: 
Misterulster (2010) 20100510 BBC Matisse.m4v. Available at: 
http://www.youtube.com/watch?v=en1--ukWZus (Accessed: 15 July 
2010). 
 

Urutan referensi: 
1. Nama orang posting video 
2.  Video tahun yang diposkan (dalam 

kurung bundar) 
3. Judul film atau program (dalam huruf 

miring) 
4. Tersedia di: URL 
5. (Diakses: tanggal) 

Podcast 
Referensi tempat podcast ditampilkan untuk diunduh 
Contoh pada teks: 
O'Sullivan (2007) discussed issues on tourism safety and security. 
 
 
Contoh referensi: 
O'Sullivan, D. (2007) 'Challenges of tourism growth', The University of 
Glamorgan Podcasts [Podcast]. 15 August. Available at: 
http://podcasting.weblog.glam.ac.uk/ (Accessed: 18 July 2010). 

Urutan referensi: 
1. Penulis / presenter (nama keluarga 

atau nama keluarga sebelum inisial) 
2. Tahun yang podcast diposting (dalam 

kurung bulat) 
3.  Judul podcast (dalam tanda kutip 

tunggal) 
4. Judul situs internet (dalam huruf 

miring) 
5. [Podcast] 
6.  Hari / bulan diposkan podcast 
7. Tersedia di: URL 
8. (Diakses: tanggal) 

 

iBook 
Contoh pada teks: 
Djebarni et al. (2014) provide essential information with regard to 
research methods. 
 
Contoh referensi: 
Djebarni, R., Burnett, S. and Richards, B. (2014) Research Methods for 
Business Students, Managers and Entrepreneurs.University of South 
Wales. iTunesU [Download]. Available at: 

Urutan referensi: 
1. Penulis / s (nama keluarga / nama 

keluarga sebelum awal) 
2.  Tahun diposting (dalam kurung bulat) 

 Judul (dalam huruf miring) 
3. Penerbit 
4. Download situs (nama miring) 
5. [Download] 
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https://itunes.apple.com/us/book/research-methods-for- 
business/id862468951?ls=1&mt=13. (Accessed: 17 December 2014). 
 

6. Tersedia di: URL 
7. (Diakses: tanggal) 

Bagaimana referensi komunikasi pribadi 
Komunikasi Pribadi 
Contoh pada teks 
Fitzgibbon (2012) was of the view that....  
 
Contoh referensi: 
Fitzgibbon, K. (2012) Telephone conversation with Amanda Thomas, 
16 February. 

Urutan referensi: 
1. Pembicara / pengirim / pengarang 

(nama keluarga atau nama keluarga 
sebelum inisial) 

2. Tahun komunikasi (dalam kurung 
bulat) 

3.  Sedang pembicaraan 
4. Penerima komunikasi 
5. Hari / bulan komunikasi 
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LAMPIRAN 1 : COVER DISERTASI 
 
 

(JUDUL DISERTASI) 
(Times New Roman, 16pt, Kapital, Tegak, Bold) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

oleh: 
 

(nama mahasiswa) 
(Times New Roman, 14pt, Kapital, Tegak, Bold) 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
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BANDAR LAMPUNG 

(TAHUN) 
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(Times New Roman, 14pt, Kapital, Tegak, Bold) 
 
LAMPIRAN 2 :  Halaman Judul Disertasi  
 
 

(JUDUL DISERTASI) 
(Times New Roman, 16pt, Kapital, Tegak, Bold) 

 
 
 
 
 

Disertasi untuk memperoleh  
Derajat Doktor dalam Ilmu Ekonomi pada 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Lampung 

 
 
 
 
 

Dipertahankan dihadapan 
Dewan Penguji Program Doktor Ilmu Ekonomi 

Universitas Lampung 
Pada tanggal: ……………………….. 

 

 

 
 

oleh 
 

(nama mahasiswa) 
(Times New Roman, 14pt, Kapital, Tegak, Bold) 

 
 
 
 

Lahir 
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(Tempat Lahir) 
 

Lampiran 3 : Lembar Pengesahan 
 

LEMBAR PERSETUJUAN DISERTASI 
 
 

(JUDUL DISERTASI) 
(Times New Roman, 16pt, Kapital, Tegak, Bold) 

 
 
 

Disusun Oleh : 
 

(nama mahasiswa) 
(NPM) 

(Konsentrasi) 
(Times New Roman, 14pt, Kapital, Tegak, Bold) 

 
 
 
 
 
 
 

(……………………………………) 
Promotor 
 
 
 
 
 
 
(…………………………………….) 
Ko Promotor 
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(……………………………………) 
Ko Promotor 

Lampiran 4: Lembar Pernyataan 
 
 

 

PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam disertasi ini tidak terdapat karya yang pernah 

diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang 

pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan 

oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam 

daftar pustaka. 

 

 

       Bandar Lampung, 

……………………….  

       Yang Menyatakan 

 

 

 

       (Nama Mahasiswa) 
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