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KATA PENGANTAR 

Penulisan Disertasi harus mengikuti kaidah-kaidah penulisan karya tulis 

ilmiah dan telah menjadi kelaziman dalam masyarakat ilmiah. Adanya bermacam-

macam cara penulisan ilmiah kiranya perlu dilakukan pembakuan untuk 

keseragaman karya ilmiah pada Program Doktor Sekolah Pascasarjana  

Universitas Airlangga. Buku Pedoman Penulisan Disertasi ini telah dilakukan 

revisi dengan tujuan untuk memudahkan mahasiswa menulis Disertasi demikian 

juga pembimbingan penulisan oleh dosen pembimbingnya. 

Buku Pedoman Penulisan Disertasi ini menyajikan pedoman yang sifatnya 

umum untuk penulisan Disertasi. Diharapkan mahasiswa yang menulis Disertasi 

mengacu pada Buku Pedoman ini. Modifikasi dan variasi spesifik dimungkinkan 

untuk dilakukan sepanjang masih dalam koridor kelaziman ilmiah dan untuk 

meningkatkan mutu Disertasi.   

Dimasa mendatang Buku pedoman ini akan terus disempurnakan, dengan 

harapan untuk dapat lebih membantu kelancaran mahasiswa menulis Disertasi 

dengan kualitas yang lebih baik.  

Dengan segala kekurangan yang mungkin ada di dalam Buku pedoman ini, 

diharapkan para mahasiswa dan dosen dapat memanfaatkannya dengan sebaik-

baiknya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan informasi 

yang sangat penting dalam penyusunan Buku Pedoman ini.     

 

  

Direktur Sekolah Pascasarjana 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 Sekolah Pascasarjana merupakan unsur pelaksana Universitas Airlangga 

yang membantu Rektor dalam melaksanakan pendidikan akademik yang 

menyelenggarakan program Magister dan Doktor tertentu serta melakukan urusan 

lain berdasarkan Peraturan Rektor. 

             Pendidikan program Doktor di Sekolah Pascasarjana diarahkan untuk 

mendidik ilmuwan yang mampu meningkatkan skala peranannya dalam keilmuan 

dan pembangungan. Dengan demikian, mahasiswa yang menempuh jenjang 

pendidikan program Doktor di Sekolah Pascasarjana dituntut untuk dapat 

meningkatkan kemampuan keilmuan melalui jalur penelitian dan pengembangannya. 

             Penelitian yang dilakukan untuk menyusun disertasi ialah kegiatan akademik 

ilmiah yang menggunakan penalaran empiris atau non-empiris dan memenuhi syarat 

metodologi disiplin ilmu.                

             Karya tulis ilmiah adalah hasil penelitian dalam rangka menyelesaikan 

Program Doktor. Karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa S3 disebut Disertasi.  

             Dalam sistem pendidikan program Doktor di Sekolah Pascasarjana 

Universitas Airlangga, disertasi merupakan sebagian dari persyaratan untuk 

memperoleh gelar Doktor. Karya ilmiah berupa disertasi dapat dimulai setelah 

mahasiswa menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan, dan lulus ujian proposal 

penelitian. Mahasiswa S3 sebelum melakukan penelitian, rencana penelitiannya 

harus mendapatkan persetujuan dari komisi pembimbing. Bobot akademik disertasi 

30 sks. 

             Buku pedoman ini disusun dengan tujuan (1). Menyeragamkan pokok-pokok 

penulisan disertasi di Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, 

(2) Pedoman bagi mahasiswa dalam menulis disertasi, (3) Pedoman bagi komisi 

pembimbing dalam mengarahkan penulisan disertasi. 

             Komisi pembimbing mempunyai tanggung jawab akademik terhadap 

disertasi mahasiswa bimbingannya, dalam hal kebenaran ilmiah dan format 

penulisannya. Tanggung jawab akademik ini ditandai oleh tanda-tangan komisi 

pembimbing yang dibubuhkan dalam lembar persetujuan disertasi. Oleh karena itu, 

mahasiswa harus memperoleh persetujuan dari semua komisi pembimbing untuk 

memperoleh seluruh rangkaian proses untuk ujian Disertasi. 

              Selama proses ujian Disertasi dalam batas-batas tertentu dimungkinkan 

adanya perbedaan pendapat antara penguji selaku pembimbing atau penguji di luar 

komisi pembimbing. Semua penguji mempunyai hak menguji kemampuan 

mahasiswa dalam mempertahankan karya ilmiahnya. Tetapi tidak selayaknya para 

komisi pembimbing pempertanyakan atau mempermasalahkan kebenaran ilmiah dari 

karya ilmiah mahasiswa bimbingannya pada saat ujian, karena karya ilmiah itu 

merupakan hasil bimbingannya. Sedangkan penguji di luar komisi pembimbing 

disamping berwenang menguji, juga berwenang mempermasalahkan karya ilmiah 

mahasiswa. Dibutuhkan hasil penelitian yang dapat membantu memecahkan masalah 

nyata di semua sektor, hingga meningkatkan penggunaan hasil penelitian Program 

Doktor. 
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BAB 2 

DISERTASI 

           Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah  dan metode 

ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang 

berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang  ilmu pengetahuan 

dan teknologi  (UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). 

              Disertasi adalah tugas akhir akademik hasil studi dan/atau penelitian 

mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau menemukan jawaban baru bagi masalah-

masalah yang sementara belum diketahui jawabannya atau mempertanyakan 

berbagai hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni untuk mendapat gelar Doktor di bawah bimbingan promotor dan ko-

promotor (Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2015). 

 

3.1. Program Doktor 

       Program Doktor  merupakan puncak dari pelaksanaan fungsi pendidikan  

suatu perguruan tinggi. Berdasarkan program ini diharapkan dapat dihasilkan dosen, 

peneliti, pejabat-pejabat tinggi di lingkugan lembaga pendidikan, penelitian, industri, 

perusahaan dan pemerintahan yang menentukan arah perkembangan sumber daya 

manusia, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, bahkan perkembangan peradaban 

umat manusia. 

        Perbedaan ciri program Doktor dari program S1 dan S2 terutama berkenaan 

dengan pendekatannya menekankan pada keterlibatan individu mahasiswa dan dosen 

dalam komunitas kesejawatan intelektual serta dalam suatu rancangan program 

akademik dan pengendalian kualitas akademik. Disini berbagai proses tukar pikir 

dan tukar pengalaman secara intensif dan spontan terjadi antara sejawat sebaja, 

antara senior dan yunior, dalam seluruh proses penemuan, pengalihan dan diseminasi 

pengetahuan yang terus menerus. Tujuannya adalah mengembangkan diri (calon 

Doktor) agar mampu mencari kebenaran ilmu pengetahuan maupun menemukan 

ilmu pengetahua baru, teori, konsep, metodologi, model atau perangkat lunak baru, 

atau teknologi yang lebih efisien, atau benda atau bahan baru; mampu menggunakan 

pengetahuan dan ketrampilan dalam kawasan keahliannya untuk menemukan 

jawaban dan atau memecahkan masalah kompleks termasuk yang memerlukan 

pendekatan lintas disiplin; bersikap terbuka, tanggap terhadap perkembangan lmu, 

teknologi dan kesenian, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat; mampu 

mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya baik dengan sejawat maupun 

dengan khalayak yang lebih luas; dan akrab dengan permasalahan dan karya serta 

pemikiran para ahli dalam kawasan keahliannya. 

       Di Indonesia saat ini dikenal dua macam program Doktor yaitu program 

doktor berbasis course-work dan program doktor berbasis riset, dengan persyaratan 

yang sama yaitu menyelesaikan sejumlah sks (satuan kredit semester) dengan baik, 

melakukan penelitian dan penulisan disertasi, yang diakhiri dengan ujian disertasi 

yang dinamai ujian akhir. 

 

3.2. Disertasi dan Penelitian 

             Persyaratan utama penyelesaian program Doktor adalah disertasi yang 

dihasilkan dari penelitian. Penelitian disertasi harus memberikan kepada 

promovendus pengalaman langsung mengenai metoda penelitian dalam disimplin 

ilmu bersangkutan, dan harus menyiapkan promovendus untuk memasuki macam 

atau profesi atau karir setelah menyelesaikan studinya. Penelitian disertasi harus 
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orisinil, memadai, bermaksna dan dlakukan secara mandiri (independently carried 

out).   

              Fungsi pendidikan Doktor yang ditetapkan oleh universitas adalah (1) 

menyiapkan peneliti dan dan dosen, (2) menyiapkan peneliti untuk bekerja pada 

instutusi non akademik, atasan atau donor menentukan agenda penelitian, (3) 

menyiapkan pelaksana profesional dan (4) perencana. Penelitian disertasi untuk 

menyiapkan tenaga profesi bukan peneliti tentu berbeda dengan penelitian untuk 

menyiapkan tenaga peneliti, teori-teori baru sangat dihargai; sedangkan untuk tenaga  

pelaksana profesional masih dapat diizinkan untuk menggunakan teori yang telah 

diterima secara umum dalam menelaah masalah aktual dunia nyata untuk 

mendapatkan jawaban penyelesaiannya. Namun demikian, penelitian berorientasi 

pelaksanaan profesionalpun seringkali memerlukan teori yang canggih dan 

karenanya menggunakan metode dan pemahaman yang lanjut. 

             Apabila disertasi ditujukan untuk menyiapkan peneliti, program Doktor 

harus merupakan suatu magang, penggalian pengalaman yang terpimpin, yang 

memeperkenalkan mahasiswa pada kesujanaan lanjut dan menyiapkannya untuk 

melakukan penelitian tanpa pengawasan dalam karier profesionalnya. Baik 

mahasiswa bekerja sendiri maupun dalam team (dalam interdisciplinsary research 

project yang dikelola oleh jurusan/fakultas/universitas atau program studi), 

penelitian harus orisinal, terfokus, dan penyelidikan yang didorong oleh teori yang 

ditandai dengan metodologi yang tajam dan mampu menghasilkan kontribusi yang 

bermakna bagi pengetahuan dalam subjek yang dipelajarinya. 

             Disertasi adalah permulaan pekerjaan kesujanaan (scholarly work) 

seseorang, bukan puncaknya. Sebagai bukti pengalaman dalam menyusun dan 

melaksanakan penelitian, disertasi dapat disajikan dalam berbagai bentuk, tergantung 

pada sifat penelitian, kebiasaan disiplin ilmu bersangkutan, kebiasaan perguruan 

tinggi, dan pertimbangan pedagogik promotor. 

             Bentuk tradisional, disertasi merupakan tulisan yang koheren terdiri atas 

pendahuluan yang berisi latar belakang, hipotesis dan tujuan serta kegunakan 

penelitian; tinjauan pustaka; metodologipenelitian atau prosedur penelitian; hasil dan 

pembahasan; kesimpulan dan saran; dan daftar pustaka. Bentuklainnya, disertasi 

merupakan kumpulan hasil penelitian yang searah yang telah dipublikakan oleh 

promovendus di dalam jurnal ilmiah terkemuka, yang disatukan dalam satu naskah 

dan diberi kesimpulan umum. Bentuk lainnyalagi, publikasi jurnal ilmiah disisipkan 

ke dalam disertasi bentuk tradisional. Perguruan Tinggi di Indonesia umumnya 

menggunakan disertasi tradisional. 

             Adaupun bentuknya, disertasi Doktor harus dapat (1) mengungkapkan 

kemampuan mahasiswa calon doktor (promovendus) dalam membatasi masalah, 

menganalisis, menginterpretasikan dan mensin informasi; (2) menunjukkan 

pengetahuan promovendus mengenai literatur yang berkaitan dengan penelitiannya 

atau mengakui (acknowledge) penelitian sebelumnya yang menjadi dasar disertasi 

tersebut disusun; (3) menjelaskan metode dan prosedur yang dipergunakan dalam 

penelitian; (4) menyajikan hasilnya secara berurutan dan logik; dan (5) menunjukkan 

kemampuan promovendus mendiskusikan arti dari hasil yang didapat secara lengkap 

dan koheren. 

 

3.3. Orisinalitas, Kemandirian dan Kebermaknaan 

              Secara umum, pemelitian “orisinil” (original) adalah penelitian yang belum 

pernah dilakukan sebelumnya atau yang menciptakan pengetahuan baru. Namun 

demikian, meskipun disertasi tidak boleh menduplikasi atau merupakan pengulangan 

atau penyontekan pekerjaan penelitia atau cendikian lain (plagiat); topik atau 

pendekatan yang dipergunakan tidak seluruhnya hanya atau harus berasal dari 
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promovendus. Promotor atau penasehat atau dosen lainnya harus mampu mendorong 

mahasiswa untuk mencari topik penelitian dengan pikirannya sendiri sehingga 

mampu mengembangkan disertasinya. Mahasiswa harus mampu menunjukkan 

bagian mana dari penelitiannya yang merupakan pemikirannya sendiri. Kemampuan 

ini merupakan indikator kemandirian mahasiswa tersebut. Kemandirian karya ilmiah 

mahasiswa berkaitan erat dengan orisinalitasnya.  

              Dalam disiplin ilmu tertentu, penelitian disertasi merupakan bagian dari 

suatu pekerjaan proyek besar yang dilakukan bersama-sama (proyek kolaborasi atau 

penelitian interdisiplin); maka dalam hal yang penting adalah bahwa pekerjaan yang 

diberikan kepada mahasiswa harus secara jelas ditentukan batasannya. Baik pada 

kolaborasi antara dosen dan  mahasiswa, atau di antara para mahasiswa. Seorang 

mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan keunikan dari kontribusinya dan 

menunjukkan bagian mana dari pekerjaan besar itu merupakanpendapat dan 

upayanya sendiri.  

             Sumbangan bermakna (significant contribution) suatu disertasi terhadap 

khasanah ilmu pengetahuan juga merupakan perdebatan yang berkepanjangan. Hal 

ini terserah pada penilaian para dosen pembimbing dan tim penilai disertasi yang 

sangat terkait dengan pandangan berbagai bidang ilmu yang berbeda. Namun 

demikian, pendangan umum yang berlaku, menganggap bahwa penelitian disertasi  

lebih sebagai instrumen latihan untuk melatih promovendus menjadi peneliti-peneliti 

yang cakap, meskipun sebagai penyumbang bermakna bagi khasanah ilmu 

pengetahuan tetap dipentingkan. Salah satu tujuan penelitian dan pembimbingan 

pascasarjana pada hakkekatnya adalah memasukkan (induction) mahasiswa ke dalam 

budaya penelitian mandiri (independence) dan menjadi kolega serta pembimbing di 

masa yang akan datang. 

 

3.4. Aneka Ragam Hambatan Studi  

              Beragam hambatan dalam menyelesaikan program pendidikan secara tepat 

waktu dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu (1) masalah yang 

berkaitan dengan promovendus (student-related problems), (2) masalah yang 

berkaitan dengan proyek penelitian (project-related problems), dan (3) pelaksanaan 

penelitian. Masalah lain yang juga merupakan hambatan di Indonesia adalah masalah 

yang berkaitan dengan institusi. 

              Masalah yanga berkaitan dengan proyek penelitian, antara lain 

keterlambatan dalam menentukan topik penelitian sampai setelah selesai perkuliahan 

dan ujian kualifikasi, kesulitan dalam menentukan topik penelitian yang cocok bagi 

penelitian disertasi, kurangnya bimbingan yang cukup dari promotor yang 

mengakibatkan tujuan penelitian yang tidak jelas atau proyek penelitian yang sangat 

ambisius, harapan yang tidak wajar dari dosen pembimbing yang banyak menuntut, 

harapan atau ambisi yang lebih tinggi dari promovendus mengenai kontribusi yang 

akan disumbangkan bagi ilmu pengetahuan, dan persepsi bidang ilmu yang 

menganggap disertasi sebagai sebuah “proto-book”. 

              Masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian, antara lain, 

keharusan mengumpulkan data ke berbagai wilayah; faktor variabel lainnya yang 

mempengaruhi penelitian, nasehat yang tidak tepat, masalah pengumpulan data, 

kesulitan teknis yang tidak terduga dalam pelaksanaan percobaan, promotor yang 

tidak membaca atau memeriksa hasil pekerjaan promovendus dalam waktu yang 

cepat dan tepat, kurang jelasnya harapan atau syarat yang ditetapkan 

jurusan/program studi bagi disertasi, persaingan antar mahasiswa untuk 

mendapatkan perhatian khusus dari pembimbing (terlalu banyak mahasiswa yang 

dibimbing), petunjuk yang kurang dari pembimbing, dan keluarnya pembimbing dari 

perguruan tinggi bersangkutan. 
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              Masalah yang berkaitan dengan institusi di Indonesia, antara lain, tidak 

tersedianya ruang belajar/kerja sehari-hari untuk promovendus, perpustakaan yang 

tidak lengkap, tidak tersedianya sarana komunikasi elektronik, rendahnya insentif 

bagi promotor/ko-promotor untuk dapat mencurahkan perhatiannya secara penuh 

bagi pendidikan pascasarjana. Masalah-masalah tersebut dapat merupakan hambatan 

bagi penyelesaian program Doktor dalam waktu yang tepat maupun bagi pencapaian 

kualitas yang tinggi. 

             Masalah-masalah berikut memerlukan perhatian khusus dari program studi 

Pascasarjana yang bersangkutan, antara lain: 

1). Beasiswa merupakan suatu hal yang sangat menentukan penyelesaian studi.  

     Beasiswa dapat berasal dari pemerintah atau swasta. 

2). Kuliah-kuliah  yang   mensyaratkan   sebelum   melakukan  penelitian harus yang  

     berkaitan  dengan  bidang penelitian sehingga akan memebantu mahasiswa dalam  

     menyusun penelitian dan menyelesaikan disertasinya. 

3). Pemilihan topik penelitian. Mekanisme keterlibatan mahasiswa secara dini dalam  

     proyek penelitian, akan memungkinkan pemilihan topik dan penetapan  promotor/ 

     ko-promotor  tidak  lebih lambat dari akhir semester kedua. Dalam hal ini peranan  

     pembimbing dalam pemilihan dan penetapan topik penelitian sangat penting. 

4). Disertasi  yang   terlalu   panjang   merupakan   faktor   utama yang menyebabkan 

     lamanya   penyelesaian   studi.  Untuk   mengatasi hal ini perlu ditetapkan rambu- 

     rambu batas maksimum panjang disertasi. 

5). Perasaan  terisolasi  mahasiswa  sewaktu  menulis  hasil penelitiannya merupakan  

     faktor   yang   dapat   memperpanjang   waktu   penyelesaian  studi, terutama bagi  

     mahasiswa   yang   bekerja   di   lapangan. Untuk mengatasi hal ini, program studi  

     dapat  menyelenggarakan  seminar berkala sebagai tempat bertukar pikiran antara  

     mahasiswa dan dosen. 

6). Tujuan   dan   harapan   yang   terlalu   berlebihan   mengenai    disertasi,      yang   

      menganggap   bahwa  disertasi  sebagai “magnum opus”, merupakan faktor yang 

      juga  menghambat  penyelesaian   studi   mahasiswa. Peranan pembimbing untuk  

      meredam ambisi berlebihan tersebut sangat penting. 

 

7). Masalah   lain   yang   sangat  rawan bagai mahasiswa adalah korban penggunaan  

     kekuasaan   yang  sewenang-wenang oleh komisi pembimbing. Masalah ini sering  

     dikeluhkan  oleh  mahasiswa mengenai kesulitan menenui dosen pembimbing dan  

     sangat  kurangnya  bimbingan  yang   diberikan,   ketidaksempatan pembimbing  

     membaca   bagian-bagian   disertasi    dan  mengembalikannya dalam waktu yang  

wajar. Untuk   mengatasi   ini  program studi perlu mengadakan suatu sistem 

untuk menampung keluhan para mahasiswa. 

 

3.5. Hubungan antara Mahasiswa dan Pembimbingnya  

              Masalah hubungan antara mahasiswa dengan pembimbingnya merupakan 

masalah yang sangat “sensitif”. Pembimbing memainkan peranan penting dalam 

sosialisasi, pembudayaan dan adaptasi mahasiswa ke dalam sistem ilmu pengetahuan 

dan penelitian. Dalam kerangka struktur, pembimbingan selalu didasarkan pada 

hubungan sosial dan kekuasaan (social and power relationship). 

               Istilah penasehat (advisor) dapat digunakan bagi yang ditunjuk atau 

diminta untuk membimbing mahasiswa dalam pendidikan pascasarjana. Istilah yang 

lazim digunakan adalah pembimbing atau promotor/ko-promotor yang bertugas 

membimbing mahasiswa. Hubungan antara promotor dengan promovendus sangat 

penting dalam upaya mencapai tujuan program dan waktu penyelesaian studi. Untuk 

menjadi pembimbing yang baik diperlukan pengetahuan tentang apa yang 
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diharapkan oleh mahasiswa terhadap pembimbing atau promotornya. Mahasiswa 

umumnya mengharapkan pembimbingnya antara lain untuk (a) memberikan bantuan 

dan bimbingan, (b) membaca hasil pekerjaan mahasiswa dengan baik, (c) selalu 

bersedia setiap saat diperlukan oleh mahasiswa, (d) para pembimbing bersikap 

ramah, terbuka dan memberi dukungan, (e) pembimbing memberikan kritik yang 

konstruktif, (f) para pembimbing diharapkan memiliki pengetahuan yang baik 

mengenai bidang penelitian mahasiswa, (g) mahasiswa mengharap dosen 

pembimbing mempunyai perhatian yang cukup terhadap penelitian masasiswa dan 

memberikan bantuan mendapatkan informasi bahan yang berkaitan dengan 

penelitian. 

             Dosen pembimbing lazimnya mengharapkan mahasiswa berperilaku, antara 

lain: 

(1) Mahasiswa dapat bekerja mandiri tidak terus menerus meminta petunjuk, 

(2) Mahasiswa  menyerahkan  hasil  karya tulisnya (disertasi) tidak dalam    

bentuk konsep pertama, melainkan dalam bentuk yang sudak enak dibaca,  

(3) Pembimbing   mengharapkan   dilakukan   pertemuan   yang   teratur   

dengan promovendus, terutama   pertemuan  yang informal di luar 

pertemuan dengan komisi pembimbing, 

(4) Pembimbing  mengharapkan   mahasiswa   jujur dalam melaporkan 

kemajuan pekerjaannya, 

(5) Pembimbing   mengharapkan   mahasiswa mengikuti nasehat atau saran 

yang telah diberikan atau permintaan promovendus,  

(6) Promotor   mengharapkan   mahasiswa   bergairah terhadap pekerjaannya 

dan mampu memberikan kejutan serta menikmati pekerjaannya.  
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BAB 3 

PEDOMAN PENULISAN DISERTASI 

 

3.1. Bahan dan Ukuran Kertas 

Naskah diketik pada kertas HVS berukuran 21 x 29,7 cm atau A4 dengan 

berat kertas minimal 70 gram. Perbanyakan karya ilmiah dilakukan dengan fotokopi 

yang bersih. 

Halaman sampul depan terbuat dari kertas linen (hard cover) berwarna biru, 

dengan tulisan di tepi yang memuat nama penulis dan judul Disertasi. 

 

3.2. Bahasa 

 

Bahasa  yang digunakan adalah bahasa Indonesia baku dengan tata bahasa 

yang baik dan benar.  Bentuk kalimat harus dalam bentuk kalimat pasif. Kalimat 

tidak boleh menampilkan orang pertama atau kedua misalnya: saya,  kami,  kita. 

Pada penyajian ucapan terima kasih,  kata saya diganti dengan penulis.   

Bila diperlukan atau belum ada istilah yang tepat dalam bahasa Indonesia, 

boleh menggunakan bahasa aslinya dengan memperhatikan tatacara penulisan 

bahasa asing, diketik dengan huruf miring (italic). 

Kata penghubung seperti “sehingga, dan,  sedangkan,  dari, dengan demikian, 

untuk, dalam, dengan”,  tidak boleh dipakai untuk permulaan kalimat.  Kata depan 

di, ke dan dari apabila diikuti kata yang  fungsinya  menyatakan tempat harus diketik 

terpisah misalnya;  di mana, di  kantor, ke  pasar,  dari sana dan ke mana. Kata 

daripada,  kepada dan kemari dituliskan serangkai. 

Penggunaan angka atau lambang bilangan pada awal suatu kalimat tidak  

dibenarkan.  Pemakaian  angka  untuk  tanggal, nomor halaman, dan waktu seperti 

teladan berikut 10 Desember 2016,  halaman 450, dan  10.00  WIB. Apabila angka 

tersebut merupakan satuan, maka gunakan satuan metrik, hindari sistem bukan 

metrik.  Satuan  ukuran yang mengikuti angka, harus disingkat dan tidak perlu diberi 

titik di belakangnya, misalnya  15 cm,  10 g , 15 l dan 10oC.  Angka lebih kecil dari 

sepuluh menggunakan kata-kata, sedang untuk angka sepuluh atau lebih 

menggunakan angka,  misalnya enam bagian, 15  orang mahasiswa.  Apabila dalam 

suatu seri atau rangkaian  yang terdiri dari angka-angka di  bawah sepuluh dan selain  

di atas sepuluh,  ditulis dengan  angka untuk semuanya.  Bila  satuan  ukuran tidak 

didahului oleh angka, maka ditulis lengkap, misalnya  “kilogram dipakai untuk  

menyatakan berat suatu benda”,  dan bukan “kg” dipakai untuk  menyatakan berat  

benda”. 

 

3.3. Model Pengetikan 

a. Bentuk, ukuran, font, spasi dan paragraf 

Batas pengetikan adalah 4 cm dari tepi kiri dan atas,  3 cm  dari tepi kanan 

dan bawah, kecuali bab baru 5 cm dari sisi atas kertas. Seluruh naskah Disertasi 

mulai halaman sampul sampai dengan lampiran menggunakan font Times New 

Roman ukuran 12, kecuali judul pada sampul depan menggunakan huruf kapital 

ukuran 16 bold.  

Format umum naskah diketik rata kanan dengan jarak 2 (dua) spasi. Jarak 

anatr baris dalam kalimat judul, sub judul, sub bab, judul tabel dan judul gambar 

serta ringkasan/summary diketik dengan jarak satu spasi dan tidak diperkenankan 

menggunakan halaman bolak-balik. 
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Penulisan setiap judul bab dengan huruf kapital ukuran 14 dan dicetak tebal 

(bold).  Jarak antara judul bab dengan alinea pertama adalah 3 spasi. 

Alinea baru dimulai pada ketikan ke enam dari batas tepi kertas. Setelah 

tanda koma, titik koma dan titik dua diberi jarak satu ketukan (sebelum titik dua 

tidak diberi spasi), setelah tanda titik untuk kalimat baru, diberi jarak dua ketukan. 

Setiap bab dimulai pada halaman baru, diketik dengan huruf kapital diletakkan di 

tengah-tengah bagian atas halaman. Sub-bab diketik di pinggir sisi kiri halaman, 

dengan huruf kecil kecuali huruf pertama pada setiap kata diketik dengan kapital, 

pemutusan kata dalam satu baris kalimat harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia 

yang baku dan benar. Satu baris dari suatu paragraf tidak boleh ditinggalkan pada 

dasar halaman, kecuali bila cukup tempat sekurang-kurangnya untuk dua baris.  

 

b. Penomoran dan ilustrasi 

Penomoran halaman bagian awal Disertasi menggunakan angka Romawi 

kecil, kecuali halaman sampul depan. Penomoran halaman bagian awal Disertasi 

dimulai dari halaman judul dengan "i",  tetapi nomor ini tidak dicantumkan pada  

halaman tersebut. Halaman berikutnya angka Romawi tersebut dicantumkan pada 

bagian tengah bawah halaman. 

Penomoran halaman bagian utama dan akhir Disertasi menggunakan angka 

Arab tanpa titik.  Tiap bab dimulai pada halaman baru dan nomor halaman 

diletakkan pada bagian bawah tengah. Halaman berikutnya, nomor halaman 

ditempatkan di sudut kanan  atas dengan jarak 2 cm dari atas kertas dan 3 cm dari 

batas kanan. Judul atau  kalimat selanjutnya diketik dua spasi di bawah nomor 

halaman. 

Ilustrasi yang dimaksud dalam pedoman penulisan Disertasi ini adalah tabel 

dan gambar.  Gambar dapat berupa lukisan,  grafik,  peta atau foto. Gambar tidak 

diperkenankan dalam bentuk tempelan pada kertas naskah. 

Semua tabel dan gambar diberi nomor urut sesuai dengan penomoran pada 

babnya, contoh : Gambar 2.1 (untuk gambar pertama yang terletak di bab 2). Bila 

tabel dan gambar ditempatkan pada naskah (tidak pada halaman tersendiri),  maka  

diberi jarak tiga  spasi  dengan akhir kalimat sebelumnya dan tiga  spasi dari kalimat 

sesudahnya. 

Judul tabel diketik di atas tabel, huruf kapital hanya digunakan di awal 

kalimat, tanpa bold. Bila judul lebih dari satu baris diberi jarak  satu  spasi di bawah 

baris di atasnya dan dimulai  tepat di bawah huruf  pertama dari  kata permulaan 

judul. Tabel yang terlalu luas sebaiknya disederhanakan. Tidak dibenarkan 

memotong tabel atau memindahkan sebagian tabel ke halaman lain.  Bila perlu 

pengetikan tabel dapat  diperkecil maksimum 50 % dari asal jika ingin diikutsertakan 

di dalam teks.  Bila dirasa perlu, selain tabel yang telah disederhanakan tadi, tabel 

yang terlalu luas ini diletakkan sebagai lampiran.  

Judul gambar diketik di bawah gambar, huruf kapital hanya digunakan di 

awal kalimat, tanpa bold. Bila judul lebih dari satu baris diberi jarak  satu  spasi di 

bawah baris di atasnya dan dimulai tepat di bawah huruf pertama dari kata 

permulaan judul. Bila gambar diambil dari kepustakaan, maka harus dicantumkan 

sumber kepustakaannya. 

Data sekunder yang berupa tabel atau gambar yang berasal dari satu sumber 

harus menyebutkan asal sumber data di bawah tabel atau gambar. Bila data sekunder 

tersebut merupakan suatu kumpulan dari berbagai sumber, maka setiap sumber 

ditandai dengan superskrip, dan superskrip itu dijelaskan di bawah tabel (lihat 

teladan tabel) atau disediakan satu kolom khusus yang menjelaskan sumber data. 
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c. Tingkatan judul 

Lihat lampiran 19. 

 

3.4. Kutipan 

Penulisan nama dalam naskah hendaknya ditulis nama akhir saja atau nama 

keluarga/marga. Jumlah penulis yang lebih dari dua orang, hendaknya diikuti 

singkatan dkk. atau et al. 

a. Bila penulis atau pengarang hanya terdiri dari satu  atau dua orang. 

      Contoh: Menurut Syariati (2007) yang  dikutip oleh  Sarwendah  dan Wibisono 

(2015) ibadah haji merupakan kepulangan manusia kepada Allah SWT. 

b. Bila penulis atau pengarangnya lebih dari dua orang.  

 Contoh:  Djojohadikusumo dkk. (2016). 

Bila bukunya menggunakan bahasa asing memakai et al., sebagai 

pengganti dkk. 

Penulisan nama  dalam  daftar pustaka harus dicantumkan semua tidak boleh 

dengan dkk. atau et al.  Gelar kesarjanaan tidak boleh dicantumkan,  baik pada 

naskah maupun pada daftar pustaka. Bila nama penulis lebih dari satu kata,  

hendaknya dituliskan nama akhir atau keluarga saja kemudian diikuti koma 

dilanjutkan dengan singkatan nama depan dan  nama tengah.  Semua akhir singkatan 

nama diberi titik. Pada penulis kedua singkatan nama penulis diletakkan di depan 

nama akhir. 

Contoh:  Suroso Imam Zadjuli. 2016. menjadi  Zadjuli, S. 2016.  

               Zadjuli, S. dan R.T. Ratnasari. 2017.  

Penulisan sumber pustaka dalam tinjauan pustaka ada beberapa cara yaitu: 

a. Pada bagian awal atau permulaan kalimat : 

Chowdury (2017) menyebutkan ………………………………….…………….  

b. Pada bagian tengah kalimat : 

Keadaan ini tampaknya sesuai dengan pendapat Chapra (2015) yang 

menyatakan……………………………………………………...……………... 

c. Pada bagian akhir kalimat : 

…...…………………………… dikeluarkan melalui zakat (Herianingrum, 2016).  

d. Mengutip dari 2 orang penulis : 

Sula dan Kartajaya (2017) menemukan ………………….....….……………. 

e. Mengutip lebih dari 2 orang penulis : 

Kekayaan bisa menghasilkan pendapatan yang lebih banyak lagi (Riswati dkk., 

2014).  Kekayaan berarti melimpahnya kepemilikan materi (Maynard et al., 

2016). 

f. Mengutip lebih dari dua sumber 

Menurut Davis dan Woods (2014);  Agasi (2015); Kon dan Cowie (2016),   

penelitian mengenai ………………………………………………..………….. 

g. Pengutipan dari sumber kedua : 

Pengutipan dari sumber kedua harus menyebutkan nama penulis asli, nama 

penulis buku atau majalah yang  dibaca. Disarankan sebaiknya yang dibaca 

adalah sumber aslinya. 

Contoh:  

Hasil  yang  sama  ditunjukkan pula oleh Douglas dan Boggie, (2013) dalam 

Adinda dkk., (2016)  

Sesuai contoh ini tertulis dalam daftar pustaka hanya Adinda dkk., (2016),  

bukan Douglas dan Boggie (2013). 
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3.5. Cara Penulisan Pustaka 

Daftar pustaka minimal terdiri dari 40% berasal dari jurnal ilmiah dan 

maksimal 60% dari  buku teks, laporan penelitian,  atau disertasi. Tahun penerbitan 

referensi yang disitasi sebagai pustaka hendaknya dalam sepuluh tahun terakhir 

dalam rangka menjaga kemutakhirannya.  

Berikut  ini akan diuraikan tata cara penulisan pustaka dalam daftar pustaka  : 

a. Pengarang atau Penulis Artikel  

Pengarang atau penulis artikel ditulis nama keluarga  di depan,  diikuti koma 

dan singkatan huruf pertama dan kedua (bila ada). Demikian pula halnya berlaku  

untuk pengarang atau penulis kedua dan seterusnya, hanya saja singkatan 

ditempatkan di depan. Apabila dalam sebuah artikel mempunyai dua penulis maka 

diantara kedua penulis tersebut dihubungkan dengan kata “dan” (and = Inggris;  et = 

Perancis;  und = Jerman dsb.).  Apabila lebih dari dua penulis, maka di antara 

penulis I dan II dan seterusnya diberi tanda koma kemudian sebelum penulis terakhir 

dihubungkan dengan kata “dan” tersebut. Melalui teknik ini nama semua pengarang 

harus dicantumkan dalam penulisan daftar pustaka.  

 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan nama pengarang, yaitu: 

a.1. Artikel atau tulisan tanpa diketahui siapa nama pengarang sebenarnya. Jika 

terjadi demikian maka dalam daftar pustaka ditulis nama lembaga atau 

instutisi yang menerbitkan.  

 Contoh : Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2011. Survei  

Sosial Ekonomi Nasional Di Nusa Tenggara Barat. Mataram.  

a.2. Penulisan nama :  

a. Nama-nama Indonesia   

Nama  pengarang yang terdiri dari satu kata ditulis lengkap misalnya 

Sardjono.  Bagi nama  pengarang  yang  terdiri dari dua kata atau lebih,  

kata yang terakhir dianggap seperti nama famili, misalnya Raditya 

Sukmana menjadi Sukmana, R., Muhammad Nafik Hadi Ryandono 

menjadi Ryandono, MNH.  

b. Nama-nama Cina 

Go Bang Hong menjadi Go, B. H. 

Liem Ban Po menjadi Liem, B. P.  

 

c. Nama-nama Arab           

Mohammad Magrib menjadi Magrib, M. 

Ali Ibnu-Saud menjadi Ibnu-Saud, A.  

Kecuali untuk nama para ulama salaf terdahulu, misalnya Imam al-

Ghazali, maka penulisannya tetap Imam al-Ghazali. Demikian juga 

dengan Ibnu Taimiyah, maka penulisannya juga tetap yaitu Ibnu 

Taimiyah. 

d. Nama-nama Belanda           

Kees de Vries menjadi De Vries, K.  

 A. Van der Haar menjadi Van der  Haar, A.  

e. Nama-nama Jerman           

H. Zur Horst-Meyer menjadi Zur Horst-Meyer 

H. Carl von Schmidt menjadi Von Schmidt, C.  

f.  Nama-nama Brasil atau Portugis           

Mario dos Kempes menjadi Dos Kempes, M. 

S. do Silva menjadi Do Silva, S.  
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g. Nama-nama Hongaria           

Karena  nama keluarga sudah berada di depan, maka tidak perlu 

dibalik.  Farkas Karoly menjadi Farkas, K. 

Szent-Giorgy Albert menjadi Szent-Giorgy, A.  

h. Nama-nama India           

Kata Sen atau Das digabung dengan nama keluarga. 

B. C. Sen Gupta menjadi Sen Gupta, B. C. 

A. D. Das Gupta menjadi Das Gupta, A. D.  

i.   Nama-nama Perancis           

Kata-kata le, la, les, du, de la dan des ditempatkan di depan nama   

keluarganya, sedangkan de ditempatkan di belakangnya.   

J. Le Bean menjadi Le Bean, J. 

V. du Barry menjadi Du Barry, V.  

A de Barry menjadi Barry, A. de.  

j.   Nama-nama Vietnam atau Thailand  

Nama Vietnam misalnya Nguyen-cao-Ky (nama tengah huruf kecil dan 

diberi  garis penghubung), maka nama ditulis tetap Nguyen-cao-Ky.  

 

b. Tahun Penerbitan      

Tahun penerbitan buku atau artikel ditulis setelah nama pengarang dengan 

memberikan titik di antaranya.  Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menulis 

tahun penerbitan ini adalah : 

1) Apabila dalam tahun yang sama pengarang menulis lebih dari satu artikel atau 

tulisan,  maka cara penulisan pustakanya adalah dengan memberikan notasi a, b 

atau c (tergantung jumlah artikelnya pada tahun tersebut) di belakang tahun 

penerbitan tanpa diberi spasi. 

2) Apabila  penulis yang sama  menulis  beberapa artikel pada tahun-tahun yang 

berbeda,  maka urutan penulisan pustaka berdasarkan pada tahun yang lebih tua 

didahulukan. Pada kedua hal tersebut di atas nama-nama pengarang harus ditulis 

kembali dengan lengkap. 

 

c. Singkatan 

Singkatan biasanya digunakan untuk majalah,  kecuali nama majalah yang 

hanya terdiri dari satu kata. Masing-masing jurnal umumnya sudah memiliki 

singkatan nama jurnal tersebut pada artikel ilmiah. Cara menyingkat majalah ini 

hendaknya memakai metode yang dianjurkan American Standard Association, yaitu: 

1) Tidak diperkenankan menyingkat nama majalah yang hanya terdiri dari satu kata.  

Teladan:  Kontan, Sharing, Shrec.  

2) Tidak diperkenankan menyingkat nama orang, bila nama ini berada di depan 

majalah. Teladan:  Hoppe - Seyler`s Z. Physiol. Chem.  

3) Buatlah singkatan dengan menghilangkan sederetan huruf dan sebaiknya diakhiri  

dengan  huruf  mati. Teladan:  Econ. dan bukan Eco. untuk Economy. (?) 

4) Hilangkan kata-kata depan,  penyambung dan petunjuk. Huruf pertama dari 

singkatan  harus  huruf  besar. Teladan:  Econ. Geol. (?) 

5) Kata-kata majemuk seperti nama Belanda dan Jerman hanya bagian terakhir saja 

yang disingkat. Teladan:  Landbouwhogeschool menjadi Landbouwhogesch. 

Bodenforschung menjadi Bodenforsch.  

Volume, halaman awal dan halaman akhir majalah berkala ditulis dengan 

huruf Arab setelah nama atau  singkatan  nama majalah.  Jika majalah mempunyai 

nomor dalam  satu  volume,  maka nomor ditulis setelah volume dan diletakkan 

dalam tanda kurung.  
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Teladan:   a. Majalah dengan volume tanpa nomor, 4:1 – 12   

                 b. Majalah dengan volume dan nomor, 4(2):1 – 12  

Penulisan buku teks berturut-turut adalah nama pengarang,  tahun penerbitan, 

judul buku, nomor edisi,  nama penerbit,  tempat dicetak dan halaman yang dijadikan 

acuan.  Setiap urutan diakhiri dengan titik dan semua kata di dalam judul buku teks 

dimulai dengan huruf kapital.  

Penulisan majalah atau jurnal berturut-turut adalah nama pengarang,  tahun  

penerbitan,  judul artikel,  nama  majalah,  nomor atau volume yang dijadikan acuan 

dan halaman artikel.  Setiap urutan  diakhiri dengan titik dan semua  kata  dalam 

judul artikel dimulai dengan huruf kecil kecuali kata pertama dimulai dengan huruf 

kapital. Sedangkan penulisan dari internet disebutkan websitenya dengan lengkap 

disertai tanggal akses. 

Berikut  ini merupakan teladan untuk penulisan pustaka menurut sumbernya: 

 

Buku Teks 

Al-Manawi, Al-Alamal. 2013. Faidhul Qadir Syarah Jami’us Shogir. Mesir. 

Maktabah. 

 

Buku Kumpulan Beberapa Karangan 

Al-Kasani, Abu Bakar Ibnu Mas’ud. tt. bada’I was Sana’fi Tartib Asy-Syarai’. Edisi 

2 Bol. IV, Dar, Kitab Al-Arabi, Beirut. (581 H) 

 

Majalah/Jurnal 

Balaji, M.S., Sanjit Kumar Roy, and Khong Kok Wei. 2016. Does Relationship 

Communication Matter in B2C Service Relationships?. Journal of Services 

Marketing. Vol. 30 Iss 2 pp. 186 - 200. 

 

Abstract 

Caruana, Albert dan Peter Calleya. 1998. The Effect of Internal Marketing on 

Organisational Commitment Among Retail Bank Managers. International 

Journal of Bank Marketing. 16/3. (Abstr.):  108. 

 

Artikel/Makalah dari Internet 

Caruana, Albert dan Peter Calleya. 1998. The Effect of Internal Marketing on 

Organisational Commitment Among Retail Bank Managers. International 

Journal of Bank Marketing. 16/3. pp. 108–116. //http.www. research 

gate.net/publication. [15 Juli 2017] 

 

Laporan 

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta dan Bank Indonesia. 2008. “Ekonomi Islam”. 

Rajawali Pers. 

 

Kumpulan Seminar 

Ratnasari, Ririn Tri and Adistiar Prayogo. 2012. Measuring Customer Service 

Quality Based on Fatanah Implementation. Prosiding for 2nd Global Islamic 

Marketing Conference “Putting Ethics Back into Business”. Abu Dhabi. 

United Arab Emirates University.      

 

 

 

 



Pedoman Penulisan Disertasi Sekolah Pascasarjana 13 

Pemberitaan 

Waterhouse, John and Svendsen Ann. 2016. Strategic Performance Monitoring and 

Management : Using Non-Financial Measures to Improve Corporate 

Governance. The Canadian Institute of Chartered Accountant.  

 

Surat kabar 

Sudarmadji, C.  2004.  Bahasa statistika di Indonesia  sangat beragam.  Kompas.          

8 Maret.  No. 321. Th. 32.  Hal. 17 

 

Disertasi 

Ryandono, Muhammad Nafik. 2010. Peran dan Pengaruh Penghimpunan Dana 

terhadap Penyaluran Dana dan Faktor Kinerja Bank serta Kesejahteraan 

Karyawan Bank Islam di Indonesia. Disertasi tidak diterbitkan. Program 

Pasca Sarjana. Universitas Airlangga. Surabaya. 

 

d. Catatan kaki 

Penggunaan catatan kaki adalah pemaparan tentang bahan atau alat atau 

informasi lain yang didapat bukan dari sumber ilmiah (brosur, manual kerja alat, dan 

lain-lain). 

 Penempatan catatan kaki terletak di bagian bawah halaman atau di setiap 

akhir dari suatu bab.  Penulisan catatan kaki menggunakan Font Times New Roman 

ukuran 10. Cara penulisan adalah memakai garis melintang pemisah untuk dua  spasi  

di bawah kalimat terakhir suatu teks sepanjang 5 cm.  Kalimat pertama diketik 

masuk ke dalam sebanyak 5 ketukan.   

Contoh: 

 
1Riba al nasi’ah juga disebut riba al duyun atau riba al mubashir atau riba al Jali, sementara 

riba al fadl juga disebut riba al buyu’ atau riba ghayr al mubashir atau riba al Khafi. 
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BAB 4 

SISTEMATIKA PENULISAN USULAN PENELITIAN 

 
Sistematika penulisan usulan terdiri atas tiga bagian, yaitu:  bagian awal,  bagian 

utama dan bagian akhir.    

 

A.  Bagian Awal 

Bagian awal usulan penelitian terdiri atas : 

1. Halaman sampul depan 

2. Halaman sampul dalam 

3. Halaman persetujuan  

4. Halaman penetapan panitia penguji 

5. Halaman daftar isi 

6. Halaman daftar tabel 

7. Halaman daftar  gambar 

8. Halaman daftar lampiran 

9. Daftar singkatan dan arti lambang  

 

B. Bagian Utama 

Bagian utama terdiri atas : 

BAB 1   PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Permasalahan 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Manfaat Penelitian 

BAB 2   TINJAUAN PUSTAKA 

BAB 3   KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

BAB 4   MATERI DAN METODE PENELITIAN  

 

C. Bagian Akhir 

Bagian akhir terdiri atas : 

1 Daftar Pustaka 

2 Lampiran 

 
4.1 Bagian Awal 

Secara berurutan bagian awal terdiri dari 9 komponen tersebut di bawah ini : 

 

4.1.1 Halaman Sampul Depan (lihat lampiran 1a) 

Halaman ini menggunakan kertas Buffalo atau Linnen warna kuning. Pada 

sampul depan memuat tulisan-tulisan yang dicetak tebal (bold) dengan tinta hitam 

dan semua dengan huruf kapital. Tulisan-tulisan tersebut dari atas ke bawah berturut-

turut sebagai berikut:  

a. Usulan Penelitian, ditulis di sebelah kiri atas dengan huruf kapital. 

b. Judul usulan penelitian,  ditulis dengan huruf kapital Times New Roman 16, 

satu spasi dan tanpa tanda baca. Bila judul usulan penelitian lebih dari satu baris 

disusun menurut bentuk kerucut terbalik, letaknya simetris dari tepi kanan dan 

kiri. Judul usulan penelitian dibuat singkat, padat dan informatif,  serta tidak 

membawa peluang penafsiran ganda.  

c. Lambang Universitas Airlangga dicetak dengan warna biru pada bagian dalam 

(gambar garuda muka) dan warna kuning pada bagian luar yang melingkarinya 
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dengan diameter 7 cm. Lambang tersebut diletakkan antara judul penelitian  dan 

nama mahasiswa.  

d. Nama mahasiswa yang mengajukan usulan penelitian ditulis lengkap tanpa 

gelar (tidak boleh memakai singkatan), letaknya simetris dari tepi kiri dan kanan, 

dilengkapi dengan garis di bawah nama. Nomor induk mahasiswa ditulis di 

bawah  garis namanya. 

e. Nama Program Studi ditulis pada baris pertama, Sekolah Pascasarjana pada 

baris kedua, Universitas Airlangga pada baris ketiga dan Surabaya pada baris 

keempat 

f. Tahun pembuatan usulan penelitian  ditempatkan di bawah kata Surabaya, 

dicetak 5 cm dari tepi bawah dan terletak simetris dari tepi kiri dan kanan. 

 

4.1.2 Halaman Sampul Dalam 

 Halaman ini berisi materi yang sama dengan halaman sampul depan, tetapi 

tanpa lambang Universitas Airlangga (lihat lampiran 1b) 

 

4.1.3 Halaman Persetujuan  

Halaman ini merupakan lembar pengesahan dari usulan penelitian tersebut 

yang memuat tanggal, bulan dan tahun disetujuinya usulan penelitian dan  tanda 

tangan dari  para pembimbing atau promotor dan ko-prmotor (lihat lampiran 4a).   

  

4.1.4 Halaman Penetapan Panitia Penguji  
Halaman ini diawali dengan keterangan  tanggal,  bulan, dan tahun 

pelaksanaan ujian. Setelah itu  memuat nama ketua dan anggota penguji  Disertasi  

ditulis lengkap dengan gelarnya (lihat lampiran 5a). 

 

4.1.5 Halaman Daftar Isi  
Judul DAFTAR ISI ditulis pada halaman baru,  diketik dengan huruf kapital 

tanpa titik,  diletakkan di tengah halaman pada baris paling atas.  

Daftar isi disusun secara teratur menurut nomor halamannya yang memuat 

halaman pernyataan, halaman identitas, abstract, ucapan terima kasih, daftar tabel, 

daftar gambar, daftar lampiran, daftar singkatan dan judul dari bab , sub bab dan 

anak sub bab, serta daftar pustaka  dan  lampiran.  Keterangan yang mendahului 

daftar isi tidak perlu dimuat dalam daftar isi.  Penulisan sub bab dalam daftar isi 

maksimal sampai pada 5 ketukan terakhir dan tidak boleh memotong kata Perkataan 

"Halaman" diketik di pinggir kanan,  dua spasi di bawah daftar isi.  Susunan daftar 

isi diletakkan dua spasi di bawahnya.  Bila daftar isi memerlukan lebih  dari satu 

halaman maka diteruskan pada halaman berikutnya.  Jarak antar bab dua spasi 

sedangkan antar bagian anak bab satu spasi.  Penulisan judul sub bab yang lebih satu 

baris ditulis dengan jarak satu spasi.  

Judul dari tiap bab diketik dengan huruf  kapital.  Huruf pertama setiap kata 

di dalam judul sub bab diketik dengan huruf kapital,  kecuali kata depan dan kata  

penghubung (Title case) . Judul pada anak sub bab hanya pada huruf pertama kata 

pertama  saja  yang  menggunakan  huruf besar selanjutnya menggunakan huruf kecil  

(sentence case). Pola penulisan dalam daftar isi harus sesuai  dengan penulisan di 

dalam teks (lihat lampiran 11).  

 

4.1.6  Halaman Daftar Tabel  

Daftar tabel diketik seperti mengetik daftar isi. Daftar tabel dibuat pada 

halaman baru dan diketik dengan huruf kapital. Nomor tabel menggunakan angka 

Arab.  Jarak dari judul daftar tabel ke tabel pertama adalah empat spasi. Dua spasi di 
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bawah judul daftar tabel, di pinggir kiri tepat batas diketik perkataan Tabel, 

sedangkan perkataan Halaman diletakkan di sebelah kanan dan keduanya berada 

dalam satu baris. 

Judul  tabel dalam daftar tabel harus sama dengan judul tabel dalam naskah.  

Akhir dari setiap judul tabel dihubungkan titik-titik dengan nomor halaman tabel  

tersebut dalam naskah Disertasi. Judul yang memerlukan lebih dari satu baris diketik  

satu spasi dan dimulai di bawah huruf  kelima kata pertama  baris  kalimat di atasnya 

dan tidak boleh  memotong kata.  Jarak antara dua judul tabel adalah dua spasi (lihat 

lampiran 12).   

 

4.1.7  Halaman Daftar Gambar  

Daftar gambar diketik pada halaman baru,  dan disusun seperti daftar tabel.  

Tidak dibedakan antara grafik,  peta atau foto,  semua bernomor urut angka Arab 

(lihat lampiran 13). 

 

4.1.8  Halaman Daftar Lampiran 

Daftar lampiran diketik pada halaman baru dan disusun seperti daftar tabel 

(lihat lampiran 14).  

 

4.1.9  Singkatan dan Arti Lambang 

Pada Disertasi seringkali terdapat singkatan atau lambang yang hanya 

digunakan dalam lingkungan yang terbatas. Oleh karena itu perlu diberikan 

penjelasan arti lambang atau singkatan tersebut agar hasil penelitian dapat  

dikomunikasikan dalam lingkup yang lebih luas dan tidak memberikan bias 

pengertian (lihat lampiran 15).  Singkatan disusun berdasarkan abjad 

Contoh:   BMT  =  Baitul Mal wa Tamwil 

                Col 1  =  Kolektibilitas 1 

                Π (pi) =  Laba 

 

4.2  Bagian Utama 

Secara berurutan bagian utama terdiri dari 4 komponen tersebut di bawah ini : 

 

4.2.1 Pendahuluan 

Bab pendahuluan merupakan bagian pertama dalam naskah usulan penelitian,  

tulisan BAB 1 PENDAHULUAN mengawali bagian ini.  Bagian ini memberikan 

gambaran singkat kepada pembaca tentang  latar belakang penelitian yang berkaitan 

dengan penelitian  yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu.  Bagian ini 

memuat secara singkat  tentang perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat 

yang diharapkan dari penelitian ini bagi ilmu pengetahuan juga bagi pembangunan 

negara dan bangsa . 

 

1.1 Latar Belakang  

Latar belakang penelitian berisi pernyataan masalah, skala masalah, kronologi 

masalah dan solusi masalah. Penjelasan secara umum tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian sesuai dengan alur 

penelitian, mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan, terdapat objek 

penelitian, variabel bebas dan tergantung, mengandung keterangan penguat 

(tujuan/manfaat/dll). 
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1.2 Rumusan Permasalahan 

Rumusan permasalahan ini memuat masalah-masalah yang akan diteliti secara 

jelas dan disusun dalam bentuk kalimat tanya. Pernyataan masalah sesuai 

dengan judul. Ada penjelasan kenapa masalah belum teratasi.  

 

1.3   Tujuan Penelitian 
Pada bagian ini dikemukakan tujuan umum dan tujuan khusus yang ingin 

dicapai dalam penelitian. Tujuan umum merupakan tujuan penelitian secara 

keseluruhan yang ingin dicapai melalui penelitian. Tujuan khusus merupakan 

penjabaran atau pentahapan tujuan umum, sifatnya lebih operasional dan 

spesifik. Bila semua tujuan khusus tercapai, maka tujuan umum juga terpenuhi. 

 

1.4   Manfaat Penelitian 

Pada bagian ini dikemukakan secara jelas manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini, baik bagi ilmu pengetahuan maupun pembangunan negara dan 

bangsa. Disebutkan pula sasaran spesifik yang akan memanfaatkan hasil  

penelitian ini seperti manfaat teoritis, produktif dan praktis. Manfaat penelitian 

relevan dengan tujuan penelitian. 

 

4.2.2 Tinjauan Pustaka 

Bab ini harus diawali dengan judul BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA yang 

ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah halaman pada baris paling atas.  

Tinjauan pustaka ini harus disusun menurut perkembangan ilmu pengetahuan yang 

menunjang atau yang ada sangkut-pautnya dengan penelitian penulis. Tinjauan 

pustaka harus mencakup semua teori dan variabel yang diteliti. 

Tinjauan pustaka dapat dianggap sebagai suatu kesimpulan kutipan yang diulas 

dan ditujukan untuk menjelaskan perhatian terhadap suatu masalah. Di dalamnya 

dikemukakan hal-hal yang sejalan atau berlawanan dengan pendapat yang dipakai 

untuk memecahkan masalah dalam penelitian.   

Substansi kutipan pustaka relevan dengan penelitian. Tidak ada kutipan dari 

buku saku/petunjuk praktis. Tidak ada kutipan dari internet yang bukan jurnal. 

Semua kutipan sesuai dengan daftar pustaka. 

Semua sumber yang dipakai harus disebutkan dengan mencantumkan nama  

penulis dan tahun penerbitan seperti  yang tertulis dalam daftar pustaka. Tata cara 

penulisan kepustakaan harus sesuai dengan ketentuan pada panduan yang digunakan.  

Seyogyanya  pustaka yang digunakan adalah yang terbaru tidak melebihi dari 10 

tahun. 

 

4.2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis       

Bab ini harus diawali dengan judul BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL 

DAN HIPOTESIS  yang ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah 

halaman pada baris paling atas.  Bab ini menjelaskan mengenai : 

3.1 Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan bagan hasil rangkuman teori-teori yang 

mendasari penelitian dalam rangka memecahkan masalah penelitian yang 

disertai dengan narasi. 

 

3.2 Hipotesis 

Hipotesis merupakan proporsi keilmuan yang dilandasi oleh kerangka 

konseptual penelitian dengan penalaran deduksi. Hipotesis merupakan jawaban 

sementara secara teoritis terhadap permasalahan yang dihadapi, yang dapat 
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diuji kebenarannya berdasarkan fakta empiris. Hipotesis disusun dalam bentuk 

kalimat pernyataan. 

 

4.2.4 Materi dan Metode  

Bab ini harus diawali dengan judul BAB 4 MATERI DAN METODE yang 

ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah halaman pada baris paling atas.  

Bab ini menguraikan secara terinci mengenai :  

 

4.1 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian dan rancangan penelitian yang digunakan diuraikan secara  

terinci sesuai dengan tujuan penelitian.  

 

4.2 Populasi,  Besar Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Pada bagian ini harus dikemukakan dengan jelas populasi sampel, besar 

sampel dan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian. 

 

4.3    Variabel Penelitian 
Pada bagian ini dijelaskan variabel bebas, variabel tergantung, variabel kendali 

dan definisi operasional yang dimaksud dalam penelitian. 

 

4.4    Bahan Penelitian  

Bagian ini berisi uraian mengenai macam, spesifikasi bahan penelitian yang 

digunakan. Bahan adalah segala sesuatu yang dikenai perlakuan ataau yang 

dipakai untuk perlakuan.  

 

4.5    Instrumen Penelitian  

  Bagian ini berisi uraian tentang macam spesifikasi instrumen yang digunakan 

dalam pengumpulan data. Perlu disertai uraian tentang realibilitas dan 

validitasnya serta pembenaran atau alasan menggunakan instrumen tersebut. 

 

4.6    Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian dilakukan harus dijelaskan secara rinci (di mana penelitian 

tersebut dilakukan,  di laboratorium apa atau di Kecamatan dan Kabupaten apa 

bila di lapangan). Waktu penelitian juga harus disebutkan (tanggal, bulan dan 

tahun  dimulai  sampai dengan  berakhirnya penelitian).  

 

4.7    Prosedur  Pengambilan dan Pengumpulan Data  

Bagian ini yang menguraikan secara terinci bagaimana cara melaksanakan 

penelitian itu sesuai dengan kriteria pengamatan yang diinginkan dan cara 

pengumpulan data. 

 

4.8    Bagan Kerangka Operasional 

Bagan Kerangka Operasional merupakan bagan atau skema yang menerangkan 

urutan prosedur penelitian yang dilakukan mulai dari awal sampai dengan 

pengumpulan data. 

 

4.9    Analisis Data 

 Hal ini menguraikan tentang pengolahan data serta model analisis statistik yang 

digunakan dan taraf  signifikasinya.  

      

4.3 Bagian Akhir 

     Secara berurutan bagian akhir terdiri dari 2 komponen tersebut di bawah ini : 
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1.  Daftar Pustaka 

Tulisan DAFTAR PUSTAKA diketik dengan huruf kapital,  tanpa garis bawah 

dan titik,  secara simetris pada  baris pertama.  Judul ini tidak perlu didahului dengan 

perkataan bab.  

Penulisan daftar pustaka harus memperhatikan kecermatan,  kemudahan bagi 

pembaca dan bagi mereka yang hendak menelusuri pustaka tersebut. Terdapat 

banyak sistem penulisan daftar pustaka.  Namun yang  banyak digunakan  adalah  

dua  sistem penulisan daftar pustaka yaitu sistem nama dan tahun  serta sistem 

nomor.  Pedoman penulisan Disertasi di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga 

hanya menganut sistem nama dan tahun. 

Penulisan daftar pustaka dimulai tiga spasi di bawah judul DAFTAR 

PUSTAKA dimulai dari tepi kiri diketik pustaka yang dipakai dalam teks.  Jarak 

baris  dalam satu pustaka diketik satu spasi dan antara baris terakhir dengan  pustaka 

berikut  diketik dua spasi.  Baris kedua dan seterusnya dari setiap pustaka dimulai di 

bawah huruf keenam baris pertama. 

Daftar pustaka harus memuat semua pustaka yang  dikutip penulis, terkecuali 

bahan-bahan yang tidak diterbitkan dan tidak dapat diperoleh pada perpustakaan. 

Bahan-bahan tersebut seperti brosur, manual alat, dan lain-lain,  harus  dijelaskan 

pada catatan kaki dalam teks dan tidak dicantumkan dalam daftar pustaka. Disertasi 

atau tesis atau skripsi yang tidak dipublikasikan merupakan perkecualian, karena 

biasanya dapat dibaca di Perpustakaan. Ini harus dicantumkan  dalam  daftar pustaka 

dan bukan pada catatan kaki (lihat lampiran 17). 

 

 

2.   Lampiran 

 Lampiran merupakan bagian yang memuat keterangan atau data tambahan, 

seperti cara penelitian, jadwal kegiatan dan sesuatu yang dianggap dapat melengkapi 

penulisan Disertasi (lampiran 18). 
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BAB 5 

SISTEMATIKA PENULISAN DISERTASI 

Sistematika penulisan Disertasi terdiri atas tiga bagian, yaitu:  bagian awal,  bagian 

utama dan bagian akhir.    

 

A.   Bagian Awal 

Bagian awal Disertasi terdiri atas : 

1.  Halaman sampul depan 

2. Halaman sampul dalam 

3. Halaman prasyarat gelar 

4. Halaman persetujuan  

5. Halaman penetapan panitia penguji 

6. Halaman pernyataan orisinalitas (bermeterai) 

7. Halaman ucapan terima kasih 

8. Halaman ringkasan 

9. Halaman summary 

10. Halaman abstrak 

11. Halaman abstract 

12. Halaman daftar isi 

13. Halaman daftar tabel 

14. Halaman daftar gambar 

15. Halaman daftar lampiran 

16. Daftar singkatan dan arti lambang  

 

B. Bagian Utama 

Bagian utama terdiri atas : 

BAB 1  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

1.2 Rumusan Permasalahan 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

                     1.3.2  Tujuan Khusus 

              1.4 Manfaat Penelitian 

BAB 2  TINJAUAN PUSTAKA 

BAB 3  KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS  

BAB 4  MATERI DAN METODE  

BAB 5  ANALISIS HASIL PENELITIAN 

BAB 6  PEMBAHASAN 

BAB 7  KESIMPULAN DAN SARAN 

    7.1  Kesimpulan 

    7.2  Saran 

 

C. Bagian Akhir 

Bagian akhir terdiri atas : 

1. Daftar Pustaka 

2. Lampiran 

 

5.1 Bagian Awal 

Secara berurutan bagian awal terdiri dari 15 komponen tersebut di bawah ini : 
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5.1.1  Halaman Sampul Depan 

Halaman ini menggunakan kertas Buffalo atau Linnen warna biru.  Pada sampul 

depan memuat tulisan-tulisan yang dicetak dengan tinta hitam dan semua dengan 

huruf kapital (lihat lampiran 2a). Tulisan-tulisan tersebut dari atas ke bawah 

berturut-turut sebagai berikut:  

a. Disertasi, ditulis di sebelah kiri atas dengan huruf kapital. 

b. Judul  Disertasi,  ditulis dengan huruf kapital Times New Roman 16, satu spasi 

dan tanpa tanda baca. Bila judul Disertasi lebih dari satu baris disusun menurut 

bentuk kerucut terbalik, letaknya simetris dari tepi kanan dan kiri. Judul 

Disertasi dibuat singkat, padat dan informatif,  serta tidak membawa peluang 

penafsiran ganda. Jenis penelitian ditulis dibawah judul dengan ukuran 12 

dengan jarak 1,5 spasi dari judul. 

c. Lambang Universitas Airlangga dicetak dengan warna biru pada bagian dalam 

(gambar garuda muka) dan warna kuning pada bagian luar yang melingkarinya 

dengan diameter 7 cm. Lambang tersebut diletakkan antara jenis penelitian  dan 

nama mahasiswa.  

d. Nama mahasiswa yang mengajukan Disertasi ditulis lengkap tanpa gelar (tidak 

boleh memakai singkatan), letaknya simetris dari tepi kiri dan kanan, dilengkapi 

dengan garis di bawah nama. Nomor induk mahasiswa ditulis di bawah  garis 

namanya. 

e. Nama Program Studi ditulis pada baris pertama, Sekolah Pascasarjana pada 

baris kedua, Universitas Airlangga pada baris ketiga dan Surabaya pada baris 

keempat 

f. Tahun pembuatan usulan penelitian  ditempatkan di bawah kata Surabaya, 

dicetak 5 cm dari tepi bawah dan terletak simetris dari tepi kiri dan kanan. 

 

5.1.2  Halaman Sampul Dalam 

 Halaman ini berisi materi yang sama dengan halaman sampul depan, tetapi 

menggunakan kertas putih dengan ukuran dan berat sesuai dengan ketentuan diatas 

(lihat lampiran 2b). 

 

5.1.3  Halaman Prasyarat Gelar                  

Halaman ini memuat judul Disertasi, maksud penulisan Disertasi,  nama dan 

nomor induk mahasiswa dan program studi yang diikuti. 

Setelah menulis judul Disertasi dan jenis penelitian maka di bagian tengah  

halaman ditulis :  “Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Doktor  Dalam 

Program Studi ………… pada Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga 

Surabaya” (lihat lampiran 3). 

 

5.1.4 Halaman Persetujuan 

Halaman ini merupakan lembar pengesahan dari Disertasi tersebut yang 

memuat tanggal, bulan dan tahun disetujuinya Disertasi dan  tandatangan dari  

Promotor dan Ko-promotor (lihat lampiran 4b). 

 

5.1.5 Halaman Penetapan Panitia Penguji Disertasi 

Halaman ini diawali dengan keterangan  tanggal,  bulan, dan tahun 

pelaksanaan ujian. Setelah itu  memuat nama ketua dan anggota penguji Disertasi 

yang ditulis lengkap dengan gelarnya (lihat lampiran 5b). 

    

5.1.6  Halaman Pernyataan Orisinalitas 

Halaman ini merupakan pernyataan originalitas naskah Disertasi yang ditulis 

mahasiswa. Pada halaman ini tertulis PERNYATAAN ORISINALITAS 
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DISERTASI yang ditulis dengan huruf kapital di bagian tengah atas halaman, diikuti 

dengan  Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama, NIM, Program Studi, Judul 

Disertasi, kemudian diikuti Menyatakan  dengan sebenarnya  bahwa : 

1. Disertasi saya ini adalah asli (hasil karya sendiri) bukan merupakan hasil 

peniruan etau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain. 

2. Disertasi ini  belum pemah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik. 

3. Disertasi ini tidak terdapat pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan 

orang lain, kecuali secara  tertulis  dengan jelas dicantumkan sebagai acuan 

dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan didalam daftar pustaka.  

Demikian, pemyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, 

apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai 

dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga. 

Selanjutnya ditulis Surabaya, bulan dan  tahun di sebelah kanan bawah dengan 

nama penulis di bawahnya dengan dilengkapi nomor induk mahasiswa. Halaman ini 

harus diberi materai sebelum ditandatangani oleh penulis (lihat lampiran 6). 

 

5.1.7  Halaman Ucapan Terima Kasih 

Ucapan Terima Kasih ditulis pada halaman baru, diketik dengan huruf 

kapital, tanpa garis bawah dan titik, diletakkan di tengah halaman pada baris paling 

atas. Jarak antara judul “UCAPAN TERIMAKASIH” dengan konteks (isi) adalah 3 

spasi. Isi Ucapan Terima Kasih dalam penulisan disertasi yaitu;  

a. Ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya 

disertasi dengan menuliskan judulnya.  

b. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik langsung 

maupun tidak langsung yang ditulis secara lengkap. Jika nama maka tidak boleh 

nama panggilan. 

c. Harapan penulis atau hasil penelitiannya yang terwujud dalam Disertasi. 

d. Di sebelah kanan bawah ditulis : Kota, bulan dan tahun dibuat satu baris, dan di 

bawahnya ditulis kata Penulis, disebelah kanan empat spasi di bawah baris 

terakhir  (lihat lampiran 7). 

 

5.1.8  Halaman Ringkasan  

Ringkasan ditulis pada halaman baru, diketik dengan huruf kapital dan 

dicetak tebal, tanpa garis bawah dan titik, diletakkan di tengah halaman pada baris 

paling atas.  

Judul Disertasi ditulis di bawah kata “RINGKASAN” dengan jarak 3 spasi 

dan diletakkan di tengah halaman baris paling atas, disusun membentuk  kerucut 

terbalik dan ditulis dengan huruf pertama setiap kata di dalam judul dalam huruf 

kapital,  kecuali kata depan dan kata  penghubung,  dengan jarak satu spasi, serta 

dicetak tebal (bold).  

Ringkasan adalah rangkuman dari penelitian yang mencakup semua bab 

dalam satu Disertasi dengan lengkap,  tetapi singkat dan jelas.  Ringkasan ini 

meliputi  latar belakang,  tujuan penelitian, materi dan metode penelitian,  hasil 

penelitian dan pembahasan yang perlu ditonjolkan,  serta kesimpulan dan saran.  

Disarankan penulisan ringkasan ini tidak lebih dari  dua halaman dan diketik dengan 

jarak satu spasi ( lihat lampiran 8) 

 

5.1.9  Halaman Summary 

 Halaman ini memuat ringkasan yang ditulis dalam bahasa Inggris. Tata cara 

penulisan sama dengan “Ringkasan” (lihat lampiran 9).  
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5.1.10  Halaman Abstrak 

Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia, satu alinea dengan jarak satu spasi  

yang berisi tujuan, metodologi dan hasil penelitian dalam satu alinea, disertai kata 

kunci (Key words) di akhir halaman abstrak. Jumlah kata dalam abstrak paling 

sedikit 200 dan paling banyak 250 kata. Jumlah kata kunci maksimum 5 kata.  

Judul diletakkan di tengah halaman baris paling atas, disusun membentuk  

kerucut terbalik dan ditulis dengan huruf kapital,  dengan jarak satu spasi. Nama 

penulis diletakkan di tengah-tengah secara simetris dengan jarak tiga spasi dari 

judul. 

Kata ABSTRAK ditulis dengan huruf kapital, diletakkan di tengah halaman 

secara simetris di bawah nama penulis dengan jarak tiga spasi.  Kemudian tiga spasi 

di bawahnya diletakkan konteks dari abstrak dalam satu alinea (lihat lampiran 10). 

 

5.1.11 Halaman Abstract 

Halaman ini memuat abstract yang ditulis dalam bahasa Inggris. Tata cara 

penulisan sama dengan “Abstrak” (lihat lampiran 11). 

 

5.1.12  Halaman Daftar Isi 

Judul DAFTAR ISI ditulis pada halaman baru,  diketik dengan huruf kapital 

tanpa titik,  diletakkan di tengah halaman pada baris paling atas.  

Daftar isi disusun secara teratur menurut nomor halamannya yang memuat 

halaman sampul dalam, prasyarat gelar, persetujuan, penetapan panitia ujian, ucapan 

terimakasih, ringkasan, summary, abstract, daftar tabel, daftar gambar, daftar 

lampiran, daftar singkatan dan judul dari bab , sub bab dan anak sub bab, serta daftar 

pustaka  dan  lampiran.  Keterangan yang mendahului daftar isi tidak perlu dimuat 

dalam daftar isi.  Penulisan sub bab dalam daftar isi maksimal sampai pada 5 

ketukan terakhir dan tidak boleh memotong kata. 

 Perkataan "Halaman" diketik di pinggir kanan,  dua spasi di bawah daftar isi.  

Susunan daftar isi diletakkan dua spasi di bawahnya.  Bila daftar isi memerlukan 

lebih  dari satu halaman maka diteruskan pada halaman berikutnya.  Jarak antar bab 

dua spasi sedangkan antar bagian anak bab satu spasi.  Penulisan judul sub bab yang 

lebih satu baris ditulis dengan jarak satu spasi.  

Judul dari tiap bab diketik dengan huruf  kapital.  Huruf pertama setiap kata 

di dalam judul sub bab diketik dengan huruf kapital,  kecuali kata depan dan kata  

penghubung (Title case) . Judul pada anak sub bab hanya pada huruf pertama kata 

pertama saja yang menggunakan huruf besar selanjutnya menggunakan huruf 

pertama setiap kata pada menggunakan huruf kecil (sentence case). Pola penulisan 

dalam daftar isi harus sesuai  dengan penulisan di dalam teks (lihat lampiran 12).  

 

5.1.13  Halaman Daftar Tabel 

Daftar tabel diketik seperti mengetik daftar isi. Daftar tabel dibuat pada 

halaman baru dan diketik dengan huruf kapital. Nomor tabel menggunakan angka 

Arab. Dua spasi di bawah judul daftar tabel, di pinggir kiri tepat batas diketik 

perkataan “Tabel”, sedangkan perkataan “Halaman” diletakkan di sebelah kanan dan 

keduanya berada dalam satu baris. 

Judul  tabel dalam daftar tabel harus sama dengan judul tabel dalam naskah.  

Akhir dari setiap judul tabel dihubungkan titik-titik dengan nomor halaman tabel  

tersebut dalam naskah Disertasi. Judul yang memerlukan lebih dari satu baris diketik  

satu spasi dan dimulai di bawah huruf kelima  kata pertama  baris  kalimat di atasnya 

dan tidak boleh  memotong kata. Jarak antara dua judul tabel adalah dua spasi  (lihat 

lampiran 13). 
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5.1.14  Halaman Daftar Gambar 

Daftar gambar diketik pada halaman baru,  dan disusun seperti daftar tabel.  

Tidak dibedakan antara grafik,  peta atau foto,  semua bernomor urut angka Arab 

(lihat lampiran 14). 

 

5.1.15  Halaman Daftar Lampiran 

Daftar lampiran diketik pada halaman baru dan disusun seperti daftar tabel 

(lihat lampiran 15).  

 

5.1.16  Halaman Daftar Simbol, Singkatan dan Definisi 

Pada Disertasi seringkali terdapat simbol, singkatan dan yang hanya 

digunakan dalam lingkungan yang terbatas. Oleh karena itu perlu diberikan 

penjelasan arti simbol, singkatan dan definisi tersebut agar hasil penelitian dapat  

dikomunikasikan dalam lingkup yang lebih luas dan tidak memberikan bias 

pengertian (lihat lampiran 15).  Halaman daftar simbol dan singkatan memuat 

simbol/besaran dan singkatan istilah/satuan. Cara pengetikannya sebagai berikut: 

- Pada lajur/kolom pertama memuat singkatan, 

- Pada lajur/kolom kedua memuat keterangan singkatan yang disajukan pada 

lajur pertama, 

- Penulisan singkatan disusun berdasarkan abjad latin dengan huruf besar 

diikuti dengan huruf kecil 

- Bila simbol ditulis dengan huruf yunani, penulisannya juga berdasarkan 

abjad yunani 

- Keterangan pada lajur kedua diketik dengan huruf kecil kecuali huruf 

pertama diketik dengan huruf besar. 

Contoh:   DPS   =  Dewan Pengawas Syariah 

                M1       =  Uang Kartal 

                η (eta) =  Elastisitas 

 

5.2 Bagian Utama 

Secara berurutan bagian utama terdiri dari 6 komponen tersebut di bawah ini: 

 

5.2.1 Pendahuluan 

Bab pendahuluan merupakan bagian pertama dalam naskah Disertasi,  tulisan 

BAB 1 PENDAHULUAN mengawali bagian ini.  Bagian ini memberikan gambaran 

singkat kepada pembaca tentang  latar belakang penelitian yang berkaitan dengan 

penelitian  yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu.  Bagian ini memuat 

secara singkat  tentang perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat yang 

diharapkan dari penelitian ini bagi ilmu pengetahuan juga bagi pembangunan negara 

dan bangsa. 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Latar belakang penelitian berisi pernyataan masalah, skala masalah, kronologi 

masalah dan solusi masalah. Penjelasan secara umum tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian sesuai dengan alur 

penelitian, mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan, terdapat objek 

penelitian, variabel eksogen dan endogen, mengandung keterangan penguat 

(tujuan/manfaat/dan lain-lain). 
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1.2  Rumusan Permasalahan 

Rumusan permasalahan ini memuat masalah-masalah yang akan diteliti secara 

jelas dan disusun dalam bentuk kalimat tanya. Pernyataan masalah sesuai 

dengan judul. Ada penjelasan kenapa masalah belum teratasi.  

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Tujuan  penelitian  harus  menyebutkan secara spesifik tujuan yang ingin dicapai   

 dalam penelitian. Pada  bagian ini dikemukakan tujuan umum dan tujuan khusus  

 yang  ingin dicapai dalam penelitian. Tujuan umum merupakan tujuan penelitian  

 secara  keseluruhan  yang  ingin  dicapai  melalui  penelitian.  Tujuan  khusus   

 merupakan penjabaran  atau pentahapan tujuan umum, sifatnya lebih operasional  

 dan  spesifik. Bila  semua  tujuan   khusus    tercapai,    maka  tujuan umum juga  

 terpenuhi. Dalam   beberapa   hal,   seharusnya   tujuan penelitian juga tersirat di  

 dalam  judul  penelitian. Jika dalam   rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk  

 pertanyaan, jumlah pertanyaan tidak harus selalu sama dengan tujuan penelitian. 

 

1.4  Manfaat Hasil Penelitian 

Pada bagian ini dikemukakan secara jelas manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini, baik bagi ilmu pengetahuan maupun pembangunan negara dan 

bangsa. Disebutkan pula sasaran spesifik yang akan memanfaatkan hasil  

penelitian ini seperti manfaat teoritis, produktif dan praktis. Manfaat penelitian 

relevan dengan tujuan penelitian. Bagian ini pada hakekatnya menyatakan 

keterkaitan antara hasil penelitian yang dirumuskan dalam tujuan penelitian 

dengan masalah kesenjangan yang lebih luas atau dunia nyata yang rumit dan 

kompleks. 

 

5.2.2 Tinjauan Pustaka atau Kerangka Dasar Teoritik 
Bab ini harus diawali dengan judul BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA yang 

ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah halaman pada baris paling atas.  

Tinjauan pustaka ini harus disusun menurut perkembangan ilmu pengetahuan yang 

menunjang atau yang ada sangkut-pautnya dengan penelitian penulis. Tinjauan 

pustaka harus mencakup semua teori dan variabel yang diteliti. 

Tinjauan pustaka dapat dianggap sebagai suatu kesimpulan kutipan yang 

diulas dan ditujukan untuk menjelaskan perhatian terhadap suatu masalah.                    

Di dalamnya dikemukakan hal-hal yang sejalan atau berlawanan dengan pendapat 

yang dipakai untuk memecahkan masalah dalam penelitian.   

Substansi kutipan pustaka relevan dengan penelitian. Tidak ada kutipan dari 

buku saku/petunjuk praktis. Tidak ada kutipan dari internet yang bukan jurnal. 

Semua kutipan sesuai dengan daftar pustaka. 

Semua sumber yang dipakai harus disebutkan dengan mencantumkan nama  

penulis dan tahun penerbitan seperti  yang tertulis dalam daftar pustaka. Tata cara 

penulisan kepustakaan harus sesuai dengan ketentuan pada panduan yang digunakan.  

Seyogyanya  pustaka yang digunakan adalah yang terbaru tidak melebihi dari 10 

tahun, relevan dan asli, misalnya dari jurnal. 

 

5.2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis  

      Bab ini harus diawali dengan judul BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL 

DAN HIPOTESIS yang ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah 

halaman pada baris paling atas.  Bab ini menjelaskan mengenai : 
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3.1  Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan bagan hasil rangkuman teori-teori yang 

mendasari penelitian dalam rangka memecahkan masalah penelitian yang 

disertai dengan narasi. 

 

3.2 Hipotesis 

Hipotesis merupakan proporsi keilmuan yang dilandasi oleh kerangka 

konseptual penelitian dengan penalaran deduksi. Hipotesis merupakan jawaban 

sementara secara teoritis terhadap permasalahan yang dihadapi, yang dapat diuji 

kebenarannya berdasarkan fakta empiris. Hipotesis disusun dalam bentuk 

kalimat pernyataan. 

 

Jika penelitian Disertasi yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

kualitastif maka tidak perlu dimunculkan hipotesis, namun perlu memunculkan 

proposisi. 

 

5.2.4 Materi dan Metode  

Bab ini harus diawali dengan judul BAB 4 MATERI DAN METODE  yang 

ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah halaman pada baris paling atas.  

Bab ini menguraikan secara terinci mengenai :  

 

4.1  Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian dan rancangan penelitian yang digunakan diuraikan secara  

terinci sesuai dengan tujuan penelitian.  

 

4.2  Populasi,  Besar Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Pada bagian ini harus dikemukakan dengan jelas populasi sampel, besar sampel 

dan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian. 

 

4.3  Variabel Penelitian 
Pada bagian ini dijelaskan variabel eksogen, variabel endogen, variabel kendali 

dan definisi operasional yang dimaksud dalam penelitian. 

 

4.4  Bahan Penelitian  

Bagian ini berisi uraian mengenai macam, spesifikasi bahan penelitian yang 

digunakan. Bahan adalah segala sesuatu yang dikenai perlakuan ataau yang 

dipakai untuk perlakuan.  

 

4.5  Instrumen Penelitian  

 Bagian ini berisi uraian tentang macam spesifikasi instrumen yang digunakan 

dalam pengumpulan data. Perlu disertai uraian tentang reliabilitas dan 

validitasnya serta pembenaran atau alasan menggunakan instrumen tersebut. 

 

4.6  Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian dilakukan harus dijelaskan secara rinci (di mana penelitian 

tersebut dilakukan,  di kecamatan dan kabupaten apa bila di lapangan).  Waktu 

penelitian juga harus disebutkan (tanggal, bulan dan tahun  dimulai  sampai 

dengan  berakhirnya penelitian). 
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4.7  Prosedur  Pengambilan dan Pengumpulan Data  

Bagian ini yang menguraikan secara terinci bagaimana cara melaksanakan 

penelitian itu sesuai dengan kriteria pengamatan yang diinginkan dan cara 

pengumpulan data. 

 

4.8  Bagan Kerangka Operasional 

Bagan Kerangka Operasional merupakan bagan atau skema yang menerangkan 

urutan prosedur  penelitian yang dilakukan mulai dari awal sampai dengan 

pengumpulan data. 

 

4.9  Analisis Data 

Hal  ini menguraikan tentang pengolahan data serta model analisis statistik yang 

digunakan dan taraf  signifikasinya.  

 

5.2.5 Analisis Hasil Penelitian 
Bab ini harus diawali dengan judul BAB 5 ANALISIS HASIL PENELITIAN 

yang ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah halaman pada baris paling 

atas.   

Bab hasil penelitian bertujuan untuk mengemukakan hasil penelitian.                          

Di dalam bab ini harus disajikan secara ringkas data yang sudah diolah misalnya 

dalam bentuk  tabel  atau gambar.  Contoh menyajikan Tabel seperti pada Tabel 4 

 
Tabel 4 Uji Post Hoc Mann-Whitney 

Perbedaan efisiensi yang terjadi antar produk reksadana saham syariah 
 

  
Mann- 

Whitney U 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

BNPPPS  CIMBPIE  2.000  12.000  -1.984  .047 

 MIAS  .000  10.000  -2.460  .014 

 PNMES  2.000  12.000  -1.984  .047 

CIMBPIE  DIS  2.000  12.000  -1.984  .047 

 MSSA  2.000  12.000  -1.984  .047 

CSE  MIAS  .000  10.000  -2.366  .018 

DIS  MIAS  .000  10.000  -2.460  .014 

 PNMES  2.000  12.000  -1.984  .047 

MIAS  MSSA  .000  10.000  -2.460  .014 

MSSA  PNMES  2.000  12.000  -1.984  .047 

Sumber: SPSS (diolah). Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 

perbedaan yang signifikan (p < 0,05). 

 

Analisis statistik merupakan alat untuk melakukan pembahasan dan menarik 

kesimpulan,  tetapi perhitungan statistik tidak perlu dicantumkan dalam bab hasil 

penelitian,  melainkan cukup menyebutkan peluang signifikasinya.  

Dalam menyajikan data yang berbentuk nilai rataan hendaknya dicantumkan  

simpangan baku (standard deviasi = SD) atau galat baku (standard error = SE).  
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Sebab SD atau SE  ini dapat dipakai sebagai ukuran untuk mengetahui apakah data 

yang disajikan itu sahih atau tidak. 

Hasil-hasil yang dicantumkan seyogyanya merupakan hasil observasi atau  

pengamatan yang diolah secara deskriptif atau statistik tergantung dari jenis 

penelitiannya (bukan data kasar atau mentah). Bila dipandang perlu oleh penulis 

untuk mencantumkan data kasar, maka hendaknya  ditempatkan dalam lampiran.  

Uraian hasil penelitian bukan merupakan uraian yang bersifat membahas 

ataupun memberikan alasan dari hasil tersebut, melainkan merupakan penyampaian 

deskriptif dari apa yang tercantum pada tabel atau gambar.  Tabel atau gambar harus 

berjudul jelas yang menggambarkan perlakuan penelitian disertai  penjelasan dan 

tanda  khusus  yang digunakan  dalam  gambar  tersebut, misalnya superskrip.   

 

5.2.6 Pembahasan 

Bab ini harus diawali dengan judul BAB 6 PEMBAHASAN yang ditulis 

dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah halaman pada baris paling atas.   Bab 

ini memuat bahasan tentang hasil penelitian yang dikaitkan dengan acuan 

kepustakaan yang ada hubungan dengan hasil penelitian. Tidak diperkenankan 

membuat ulasan kepustakaan yang tidak terkait dengan hasil penelitian.  

Sebelum memutuskan hal-hal yang perlu dimasukkan dalam pembahasan,  

hendaknya dibaca dahulu dengan cermat hipotesis penelitiannya. Sebab dasar 

pembahasan adalah hipotesis  yang sedang diuji.  Bila terdapat beberapa pengamatan 

atau beberapa hipotesis sebaiknya dibahas secara berurutan.  

Pembahasan diawali berdasarkan atas semua hasil penelitian, baik yang 

mendukung atau yang menolak hipotesis.  Pembahasan yang lengkap dapat disusun 

secara logis dan biasanya merupakan bagian Disertasi yang paling banyak 

mengandung informasi. Pembahasan sekurang-kurangnya mencakup hal sebagai 

berikut : (1) penalaran hasil penelitian baik secara teoritis, empiris maupun non 

empiris, sehingga dapat menjawab dengan menjelaskan rumusan masalah yang 

diajukan., (2) perpaduan temuan penelitian dengan hasil penelitian sebelumnya dan 

konsekuensi srta pengembangannya dimasa yang akan datang dan (3) pemahamnan 

terhadap keterbatasan penelitian yang dilakukan sehingga dapat memberikan saran 

bagi penelitian selanjutnya. 

Perlu diketahui, sebaiknya Disertasi mengandung paling sedikit 60 % hasil  

dan pembahasan dari bagian utama Disertasi, sedang sisanya untuk bab yang  

lainnya.  Sebagian besar daftar pustaka  yang sifatnya menunjang dasar dan tujuan 

penelitian tersebut sangat diperlukan dalam jumlah yang cukup serta akan banyak 

muncul  dalam bab pembahasan.  

 

5.2.7 Kesimpulan dan Saran 

Bab ini harus diawali dengan judul BAB 7  KESIMPULAN DAN SARAN 

yang  ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah halaman pada baris 

paling atas.  

Kesimpulan merupakan simpulan dari pembahasan, yang sekurang-

kurangnya terdiri atas (1) jawaban terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian; 

(2) hal baru yang ditemukan dan prospek temuan; (3) pemaknaan teoritik dari hal 

baru yang ditemukan.  

Saran merupakan implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu 

pengetahuan dan penggunaan praktis. Sekurang-kurangnya memberi saran bagi 

penelitian selanjutnya, sebagai hasil pemikiran penelitian atas keterbatasan penelitian 

yang dilakukan.  
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5.3  Bagian Akhir 

Secara berurutan bagian akhir terdiri dari 2 komponen tersebut di bawah ini : 

 

1. Daftar Pustaka 

Tulisan DAFTAR PUSTAKA diketik dengan huruf kapital, tanpa garis 

bawah dan titik,  secara simetris pada  baris pertama.  Judul ini tidak perlu didahului 

dengan perkataan bab.  

Penulisan daftar pustaka harus memperhatikan kecermatan,  kemudahan bagi 

pembaca dan bagi mereka yang hendak menelusuri pustaka tersebut. Terdapat 

banyak sistem penulisan daftar pustaka.  Namun yang  banyak digunakan  adalah  

dua  sistem penulisan daftar pustaka yaitu sistem nama dan tahun serta sistem 

nomor. Pedoman penulisan Disertasi di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga 

hanya menganut sistem nama dan tahun. 

Penulisan daftar pustaka dimulai tiga spasi di bawah judul DAFTAR 

PUSTAKA dimulai dari tepi kiri diketik pustaka yang dipakai dalam teks.  Jarak 

baris  dalam satu pustaka diketik satu spasi dan antara baris terakhir dengan  pustaka 

berikut  diketik dua spasi.  Baris kedua dan seterusnya dari setiap pustaka dimulai di 

bawah huruf keenam baris pertama. 

Daftar pustaka harus memuat semua pustaka yang  dikutip penulis, terkecuali 

bahan-bahan yang tidak diterbitkan dan tidak dapat diperoleh pada perpustakaan. 

Bahan-bahan tersebut seperti brosur, manual alat, dan lain-lain,  harus  dijelaskan 

pada catatan kaki dalam teks dan tidak dicantumkan dalam daftar pustaka. , disertasi 

atau skripsi yang tidak dipublikasikan merupakan perkecualian, karena biasanya 

dapat dibaca di Perpustakaan.  Ini harus dicantumkan  dalam  daftar pustaka dan 

bukan pada catatan kaki (lihat lampiran 16). 

 

2. Lampiran 

 Lampiran merupakan bagian yang memuat keterangan atau data tambahan. 

Di dalamnya dapat dihimpun cara penelitian, data mentah hasil penelitian, contoh 

penghitungan statistik dan sesuatu yang dianggap dapat melengkapi penulisan 

disertasi (lampiran 17). 
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BAB 6 

PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH 

1. Ketentuan Umum 

a. Sharing merupakan majalah ekonomi dan bisnis syariah terdepan di 

Indonesia. Majalah ini memiliki tujuan utama dakwah berdampingan dengan 

bisnis. Dakwah, untuk menyosialisasikan sistem ekonomi syariah di 

Indonesia.  

b. Naskah/makalah harus orisinal dan belum pernah diterbitkan. Apabila 

diterima untuk dimuat dalam Sharing, maka tidak boleh diterbitkan dalam 

majalah atau media yang lain. 

 

2. Standar Penulisan 

a. Makalah diketik dengan jarak 2 spasi, kecuali Judul, Abstrak, Judul tabel dan 

tabel, Judul gambar, Daftar Pustaka,dan Lampiran diketik menurut ketentuan 

tersendiri. 

b. Alinea baru dimulai 3 (tiga) ketukan ke dalam atau (First line 0.3"). 

c. Huruf standar untuk penulisan adalah Book Antiqua 11, 

d. Memakai kertas HVS ukuran kuarto (8,5 x 11"). 

e. Menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. 

f. Tabel / Ilustrasi / Gambar harus hitam putih, amat kontras atau file scanning 

(apabila sudah disetujui untuk dimuat). 

 

3. Tata cara penulisan naskah / makalah ilmiah 

a. Tebal seluruh makalah sejak awal sampai akhir maksimal 12 (dua belas) 

halaman. 

b. Penulisan topik (Judul, Nama Penulis, Abstrak, Pendahuluan, Metode dst.) 

tidak menggunakan huruf kapital (sentence) tetapi menggunakan Title Case 

dan diletakkan di pinggir (sebelah kiri). 

c. Sistematika penulisan makalah adalah Judul, Nama Penulis dan Identitas, 

Abstrak dengan Key words, Pendahuluan, Metode Penelitian, Hasil dan 

Pembahasan, Kesimpulan, Ucapan Terima Kasih (bila ada), Daftar Pustaka 

dan Lampiran. 

d. Judul harus pendek, spesifik, tidak boleh disingkat dan informatif, yang ditulis 

dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 

e. Nama penulis di bawah judul, identitas dan instansi penulis harus jelas, tidak 

boleh disingkat dan ditulis di bawah nama penulis. 

f, Abstrak maksimal terdiri dari 200 (dua ratus) kata, diketik 1 (satu) spasi 

dalam bahasa Indonesia dan Inggris, 

g. Kata kunci (key words) maksimum 5 (lima) kata setelah abstrak. 

h. Metode Penelitian memuat cara kerja yang digunakan. 

i. Daftar Pustaka disusun secara alfabetik tanpa nomor urut. Singkatan 

majalah/jurnal berdasarkan tata cara yang lazim dipakai oleh masing-masing 

jurnal. Diketik 1 (satu) spasi dengan paragraf hanging 0.3" dan before 3.6 pt. 

Proporsi daftar pustaka, Jumal/Majalah Ilmiah (60%), dan Text Book (40%). 

Berikut contoh penulisan daftar pustaka berturut-turut untuk Text Book dan 

Jumal. 

 

Crone,. 1987. Meccan Trade and the Rise of Islam. Princeton: Princeton U. 

Press. 
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 Chapra, M. Umer. 2001. Masa Depan Ekonom : Sebuah Tinjauan Islam. 

Gema Insani Press. Terjemahan. Jakarta. 

 

 Eisentadt, S.N. 2016. The Resurgence of the Religious Movements in 

Processes of Globalisation - Beyond End of History or Clash of 

Civiliasitions. International Journal on Multicultural Societies, Vol. 

2, pp. 135-147 (1). 

 

j . Tabel, Keterangan Gambar atau Penjelasan lain dalam  Lampiran  diketik  satu 

spasi, dengan huruf Arial 10. 
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LAMPIRAN 
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Lampiran 1a : Teladan Halaman Sampul Depan Usulan Penelitian Disertasi  

 

USULAN PENELITIAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SAMPANG DALAM 

PERSPEKTIF TEORI HUMAN CAPITAL 

 

 

 

Oleh 

 

DWI ASTUTIK 

NIM 091070605 

 

 

PROGRAM STUDI DOKTOR 

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

SEKOLAH PASCASARJANA  

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA 

2017 
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Lampiran 1b : Teladan Halaman Sampul Dalam Usulan Penelitian Disertasi  

 

 

USULAN PENELITIAN 

PENURUNAN KOMITMEN KARYAWAN MASPION 

GROUP DI SAAT PENINGKATAN REMUNERASI OLEH 

PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF TEORI 

KEBUTUHAN MASLOW 
 

 

 

Oleh 

 

DJOKO SOELISTYA 

NIM 091327067301  

 

 

PROGRAM STUDI DOKTOR 

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

SEKOLAH PASCASARJANA  

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA 

2016 
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Lampiran 2a : Teladan Halaman Sampul Depan Disertasi  
 

DISERTASI 

 PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL 

DAN TRANSAKSIONAL TERHADAP KINERJA PEMIMPIN 

TINGKAT MENENGAH, MELALUI KEPUASAN KERJA 

DAN KOMITMEN ORGANISASI DI PT. PELABUHAN 

INDONESIA III (PERSERO) 

 

 

 

 

Oleh 

 

SYAMSUL MA’ARIF 

NIM  091170604 

 

 

PROGRAM STUDI DOKTOR 

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

SEKOLAH PASCASARJANA 

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA 

2017 
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Lampiran 2b : Teladan Halaman Sampul Dalam Disertasi  

 

DISERTASI 

 PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL 

DAN TRANSAKSIONAL TERHADAP KINERJA PEMIMPIN 

TINGKAT MENENGAH, MELALUI KEPUASAN KERJA 

DAN KOMITMEN ORGANISASI DI PT. PELABUHAN 

INDONESIA III (PERSERO) 

 

 

 

 

Oleh 

 

SYAMSUL MA’ARIF 

NIM  091170604 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI DOKTOR 

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

SEKOLAH PASCASARJANA 

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA 

2017 
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Lampiran 3 : Teladan Halaman Prasyarat Gelar Doktor 

 

DISERTASI  

 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SAMPANG DALAM 

PERSPEKTIF TEORI HUMAN CAPITAL 

 

 

 

 

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Doktor 

Dalam Program Studi Pengembangan Sumberdaya Manusia 

Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga 

 

 

 

Oleh: 

DWI ASTUTIK 

NIM 091070605 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI DOKTOR 

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

SEKOLAH PASCASARJANA 

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA 

2017 
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Lampiran 4a : Teladan Halaman Persetujuan Usulan Penelitian Disertasi 

Lembar pengesahan 

 

DISERTASI INI TELAH DISETUJUI 

PADA TANGGAL 7 FEBRUARI 2017 

 

Oleh : 

 

PROMOTOR 

 

 

Prof.  Dr. H. Mustam Mashud, Drs., Msi. 

NIP. 1956001201986021001 

 

 

 

KO-PROMOTOR  

 

 

Dr. Bagong Suyanto, Drs., M.si. 

NIP. 196609061989031002 

 

 

 

Mengetahui, 

Koordinator Program Studi Program Doktor 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 

 

 

Prof.  Dr. Subagyo Adam. Drs., M.Si 

NIP. 195301261983031001 
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Lampiran 4b : Teladan Halaman Persetujuan Disertasi 

Lembar pengesahan 

 

DISERTASI INI TELAH DISETUJUI 

PADA TANGGAL 7 FEBRUARI 2017 

 

Oleh : 

 

PROMOTOR 

 

 

Prof.  Dr. H. Mustam Mashud, Drs., Msi. 

NIP. 1956001201986021001 

 

 

 

KO-PROMOTOR  

 

 

Dr. Bagong Suyanto, Drs., M.si. 

NIP. 196609061989031002 

 

 

 

Mengetahui, 

Koordinator Program Studi Program Doktor 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 

 

 

Prof.  Dr. Subagyo Adam. Drs., M.Si 

NIP. 195301261983031001 
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Lampiran 5a : Teladan Halaman Penetapan Panitia Penguji Usulan Penelitian  

                          Disertasi 

 

 

 

PENETAPAN PANITIA PENGUJI USULAN PENELITIAN DISERTASI 
 

 

Usulan Penelitian Disertasi  ini telah diuji  dan dinilai 

pada oleh Panitia Penguji pada Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga 

pada Tanggal : 5 Mei  2013 

 

 

PANITIA  PENGUJI  USULAN PENELITIAN DISERTASI 

 

Ketua  : Prof. Dr. Anwar Ansyori, drh., M.S. 

Anggota : 1. Dr. Muhammad Zakaria, drh., M.P. 

              2. Dr. Taufik Hidayat, drh., M.S.  

              3. Prof. Dr. Nawang Sari, drh., M.Si. 

              4. Dr. Emir Alkisah, drh., M.Kes. 

 5. Prof. Dr. Budi Prasetyo, Drs., M.Si. 

 6. Dr. Windijarto, SE., MA. 
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Lampiran 5b : Teladan Halaman Penetapan Panitia Penguji Disertasi 

 

 

PENETAPAN PANITIA PENGUJI DISERTASI 

 

Disertasi  ini telah diuji  dan dinilai oleh panitia penguji pada  

Ujian Disertasi Tahap I (Tertutup) pada Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga 

pada Tanggal : 5 Mei  2017 

 

 

PANITIA  PENGUJI  USULAN PENELITIAN DISERTASI 

  

Ketua  : Prof. Dr. Anwar Ansyori, drh., M.S. 

Anggota : 1. Dr. Muhammad Zakaria, drh., M.P. 

              2. Dr. Taufik Hidayat, drh., M.S.  

              3. Prof. Dr. Nawang Sari, drh., M.Si. 

              4. Dr. Emir Alkisah, drh., M.Kes. 

 5. Prof. Dr. Budi Prasetyo, Drs., M.Si. 

 6. Dr. Windijarto, SE., MA. 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana 

Nomor : 1537/UN3.1.15/KD/2017 tanggal 5 Mei 2017    
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Lampiran 6 : Teladan Halaman Pernyataan Orisinalitas  

 

 

PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama           : …………………………. 

NIM : …………………………. 

Program Studi : Doktor ……………….. 

Judul Disertasi :  

 

 

Menyatakan  dengan sebenarnya  bahwa  

1. Disertasi saya ini adalah asli (hasil karya sendiri) bukan merupakan hasil peniruan 

etau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain. 

2. Disertasi ini  belum pemah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik. 

3. Disertasi ini tidak terdapat pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang 

lain, kecuali secara  tertulis  dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan 

disebutkan nama pengarang dan dicantumkan didalam daftar pustaka.  

Demikian, pemyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, apabila 

pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan norma dan 

peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga. 

 

Surabaya, ………………….. 

 

 
Materai Rp. 6.000,- 

 

 

Nama Mahasiswa 

NIM  

 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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 Lampiran 7: Teladan Ucapan Terima Kasih 

 

UCAPAN TERIMA KASIH 

          Puji syukur Kehadirat Allah SWT atas karunia yang telah dilimpahkan sehingga 

penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan Disertasi dengan judul 

“Pemberdayaan Masyarakat di Sampang dalam Perspektif Teori Human Capital”. 

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada  : 

Direktur Pascasarjana Universitas Airlangga Prof. Dr. Hj. Sri Iswati, SE., M.Si., 

Ak., dan Ketua Program Studi Doktor Pengembangan Sumberdaya Manusia Prof. Dr. 

Subagyo Adam, Drs., M.S.,  atas kesempatan mengikuti pendidikan Doktor pada Program 

Studi Pengembangan Sumberdaya Manusia di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. 

Prof. Dr. Musta’in Mashud, Drs., M.Si., selaku  Promotor dan Dr. Bagong Suyanto 

M.Si., selaku Ko-Promotor,  atas saran dan bimbingannya.  

Prof. Drc. L. Dyson P., Drs., M.A., selaku ketua penguji, Prof. Dr. Ida Bagus 

Wirawan, Drs., SU., Prof. Dr. H. Imam Bawani, M.A., dan Dr. Falih Suedi, Drs., M.Si., 

selaku anggota penguji. 

Seluruh Staf pengajar Program Studi Pengembangan Sumberdaya Manusia di 

Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga atas wawasan kelimuan selama mengikuti 

pendidikan Doktor. 

Ayahanda H. Achmad Khusnuddin Koesdiono (Alm) dan ibunda Hj. Anik 

Subhania, yang telah memberikan bantuan materiil dan doa, dorongan serta semangat. 

                                                                                       

 Surabaya, 3 Februari 2017 

                                                                                       Penulis 
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Lampiran 8 : Teladan Ringkasan 

RINGKASAN 

 

Pengaruh Kepemimpinan Islami dan Kepuasan Kerja serta Komitmen Karyawan 

Terhadap Loyalitas Kerja Karyawan pada Bank Syariah Mandiri di Sidoarjo 

 

Elfira Maya Adiba 

 

          Sumber daya insani merupakan salah satu hal penting dalam perusahaan, 

sehingga perlu usaha untuk mengolah secara profesional agar terwujud suatu 

keseimbangan antara kebutuhan karyawan dan kemampuan perusahaan. Karyawan dan 

manajemen perusahaan perlu bersinergi untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Konsekuensi dari hal tersebut yaitu perlu pimpinan yang mampu menggerakkan, 

memotivasi, dan memenuhi kebutuhan karyawan, sehingga karyawan akan merasa 

menjadi bagian perusahaan dan akan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Pemimpin 

adalah keteladanan. Kepemimpinan Islami tidak hanya sekedar mampu mempengaruhi 

karyawannya, tetapi juga menginspirasi dan dapat dijadikan teladan dengan tetap 

berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadist sebagai basis pengambilan keputusan. 

Pimpinan perusahaan perlu membina karyawan dengan sungguh-sungguh agar 

karyawan puas, kemudian berkomitmen terhadap perusahaan, dan mereka akan loyal 

terhadap perusahaan.  
Data primer penelitian ini didapat melalui penyebaran kuesioner kepada karyawan 

Bank Syariah Mandiri di Sidoarjo. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan 

partial least square (PLS) dengan alat analisis yang digunakan yaitu smartPLS versi 

2.0. Hasil pengujian secara statistik menunjukkan hasil yang positif dan signifikan 

secara keseluruhan. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah kepemimpinan Islami 

mempunyai peranan penting untuk kepuasan kerja, komitmen karyawan, dan loyalitas 

kerja. Hal ini berarti semakin baik penerapan kepemimpinan Islami dalam perusahaan, 

maka kepuasan kerja, komitmen karyawan, dan loyalitas kerja akan semakin baik pula, 

sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan.  
Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan adalah 

kepemimpinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Islami berpengaruh 

positif dan signifikan pada kepuasan kerja. Hal ini menunjukkan pemimpin Bank 

Syariah Mandiri di Sidoarjo sudah menerapkan nilai-nilai kepemimpinan Islami sesuai 

dengan perintah Allah SWT, sehingga membuat karyawan puas. Hal ini sesuai dengan 

teori yang disampaikan oleh Ali et al. (2014) dan Shahab (2010) bahwa kepemimpinan 

berpengaruh pada kepuasan kerja.  
Kepemimpinan Islami berpengaruh terhadap komitmen karyawan. Pemimpin yang 

adil, bijaksana, konsisten, profesional, jujur, dan teladan dapat mempengaruhi komitmen 

karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Islami berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap komitmen karyawan. Hal ini berarti semakin baik 

kepemimpinan Islami pada Bank Syariah Mandiri di Sidoarjo, maka semakin baik pula 

komitmen karyawan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Shahab 

(2010) dan Ali et al. (2014). 

Kepemimpinan Islami berpengaruh signifikan dan positif pada loyalitas kerja. 

Pemimpin yang memberikan contoh keteladanan yang baik akan disenangi oleh 

karyawannya, sehingga karyawan menjadi loyal terhadap perusahaan. Hasil nilai t-

statistik lebih besar daripada t-tabel yaitu 3,758535 > 1,96. Nilai koefisien estimate 

sebesar 0,326838 dan bertanda positif. Hal ini berarti hipotesis ketiga penelitian ini 

diterima kebenarannya. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Allen dan Mayer (1997), 

Ali dan Ali A. Al-Kazemi (2007), dan Ibrahim dan Saoud Al Falasi (2014) tentang 
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loyalitas. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Ding et al. (2012) dan Gashti et al. (2014).  
Kepuasan kerja karyawan dapat mempengaruhi komitmen karyawan, artinya 

semakin meningkat kepuasan kerja karyawan, maka semakin meningkat pula komitmen 

karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh signifikan 

dan positif terhadap komitmen karyawan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Mathis 

dan Jackson (2001), serta sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Aydogdu dan Asikgil (2011) dan Rachid et al. (2013).  
Baharom et al. (2014) memahami kepuasan kerja Islami sebagai perasaan bahagia 

yang diperoleh sebelum, selama, dan setelah melakukan beberapa pekerjaan. Teori yang 

disampaikan oleh Abdullah et al. (2009) menyatakan bahwa peningkatan kepuasan 

karyawan dapat menyebabkan peningkatan partisipasi karyawan dan berpotensi 

membuat karyawan loyal kepada perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

kepuasan kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap loyalitas kerja karyawan 

Bank Syariah Mandiri di Sidoarjo. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh Pandey dan Khare (2012).  
Karyawan yang memiliki komitmen tinggi akan bersungguh-sungguh dalam 

organisasi dan ada loyalitas serta afeksi positif terhadap organisasi. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa komitmen karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas kerja karyawan Bank Syariah Mandiri di Sidoarjo. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan teori Allen dan Mayer (1997, dalam Gashti et al., 2014), Ali dan Ali A. Al-

Kazemi (2007) serta Ibrahim dan Saoud Al Falasi (2014). Hasil penelitian juga sejalan 

dengan hasil penelitian Iqbal et al. (2015). Komitmen karyawan memiliki peran penting 

terhadap loyalitas kerja. Semakin baik komitmen karyawan terhadap perusahaan maka 

akan meningkatkan loyalitas kerjanya.  
Pimpinan Bank Syariah Mandiri di Sidoarjo hendaknya mempertahankan bahkan 

bisa meningkatkan nilai kepemimpinan Islaminya, terutama pada nilai konsisten dan 

profesional. Bank Syariah Mandiri hendaknya dapat meningkatkan prestasi dan reputasi 

perusahaan, sehingga karyawan akan lebih percaya diri dan bangga dengan perusahaan 

bahkan akan mereferensikan kepada orang lain agar bergabung dengan Bank Syariah 

Mandiri. Bank Syariah Mandiri hendaknya lebih sering mensosialisasikan adanya 

program ODP (Officer Development Program) bagi karyawan tetap, agar karyawan 

memahami jenjang karirnya. Bank Syariah Mandiri hendaknya lebih sering mengadakan 

acara atau program kegiatan yang dapat merekatkan hubungan antara manajemen 

dengan karyawan, sehingga karyawan akan semakin dekat secara emosional dengan 

perusahaan dan akan lebih peduli jika ada permasalahan perusahaan. 
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SUMMARY 

Perbankan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 

 

Intan Kusuma Pratiwi 

 

 

 Hubungan antara perkembangan sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi telah 

lama menjadi kajian yang dilakukan oleh para peneliti ekonomi. Perbankan syariah sebagai 

bagian dari sektor keuangan dinilai memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Hal ini dikarenakan perbankan syariah menekankan pada pelaksanaan sistem 

bagi hasil serta pola pembiayaan yang berbasis aset dan produksi, sehingga memiliki 

dampak yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Perbankan syariah, khususnya di Jawa 

Timur, menunjukkan perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun. Di sisi lain, 

pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

kausalitas serta pengaruh perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.  
Variabel penelitian yang digunakan sebagai representatif perbankan syariah di Jawa 

Timur adalah Total Deposito (TD) dan Total Pembiayaan (TP) perbankan syariah Jawa 

Timur, sedangkan variabel yang merepresentatifkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 

adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur. Untuk melengkapi model 

dalam penelitian ini, peneliti memasukkan variabel Inflasi (INF) dan exchange rate (ER) 

sebagai representatif variabel makro lain yang ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

Jawa Timur. Dengan menggunakan data runtun waktu (time series) triwulan periode 2006 

– 2014, teknik analisis yang digunakan adalah Granger Causality Test dan Vector Error 

Correction Model (VECM) untuk melihat hubungan kausalitas serta pengaruh perbankan 

syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.  
Hasil Granger Causality test menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas dua 

arah (The bi-directional causality view) antara total deposito perbankan syariah dengan 

pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, sedangkan total pembiayaan perbankan syariah 

memiliki hubungan satu arah (Finance led Growth hypothesis) dengan pertumbuhan 

ekonomi Jawa Timur. Adapun hasil IRF dan variance decomposition menunjukkan bahwa 

deposito perbankan syariah dan pembiayaan perbankan syariah berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. 
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ABSTRAK 

 

Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Dan Transaksional 

Dan Komitmen Organisasional Di PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) 

 

Syamsul Ma’arif 

 

Kapasitas sumberdaya manusia bagi perusahaan sangat menentukan dalam upaya 

akselerasi dan pengembangan bisnis perusahaan, oleh karena itu karyawan yang memiliki 

kinerja handal sangat dibutuhkan. Kinerja karyawan yang optimal hanya akan terwujud 

apabila pemimpin di suatu perusahaan tersebut mampu mengelola sumberdaya manusianya 

menjadi sumberdaya manusia yang handal. PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak pada sektor perhubungan juga 

membutuhkan sumberdaya manusia yang memiliki, kapasitas, kapabilitas dan kinerja yang 

unggul. Isu tentang kepemimpinan di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia saat ini sedang 

menjadi salah satu fokus perbaikan oleh perusahaan. Berdasarkan studi pendahuluan, 

diketahui bahwa selama ini belum ada petunjuk yang jelas mengenai karakteristik 

pemimpin yang mampu meningkatkan kinerja karyawan, sehingga menimbulkan hambatan 

bagi jajaran direksi PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) dalam mengambil keputusan 

memilih pemimpin perusahaan. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis dan 

memperoleh bukti empiris berkaitan dengan pengaruh kepemimpinan transformasional dan 

transaksional terhadap kinerja pemimpin tingkat menengah melalui kepuasan kerja dan 

komitmen organisasional sebagai variabel mediasi. 

Sampel penelitian adalah pejabat struktural PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) 

yang memenuhi kriteria sebagai pejabat struktural supervisor dan asisten 

manajer sebanyak 195 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan 

melakukan penyampaian kuesioner secara langsung. Alat analisis statistika yang digunakan 

adalah SEM (Structural Equation Modelling). 

Berdasarkah hasil analisis dan pembahasan, maka menghasilkan kesimpulan 

penelitian: 1) Kepemimpinan transformasional memiliki keterkaitan yang positif terhadap 

kepuasan kerja pegawai; 2) Kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap komitmen organisasional; 3) Kepemimpinan transaksional mampu 

meningkatkan kepuasan kerja bagi pegawai; 4) Kepemimpinan transaksional tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komitmen organisasional; 5) Kepemimpinan 

transformasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja; 6) Kepemimpinan 

transaksional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja; 7) Kepuasan kerja 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja; 8) Komitmen organisasional memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. 

 

Kata kunci : Kepemimpinan Transformasional, Kepemimpinan Transaksional, 

 Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasional dan Kinerja. 
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ABSTRACT 

 

The Effect of Transformational and Transactional Leadership towards Middle-Stage 

Leader’s Job Perfrormance through Job Satisfaction and Organizational Commitment in 

PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) 

  

Syamsul Ma’arif 

 

Human resources capacity is one of determining factos for the company in the 

company effort of acceleration and development, because of that the company really 

needed the employees that have the good and reliable performances. The optimal employee 

performance only can happen if the leader in a company able to manage the human 

resources of the company to be reliable. T. Pelabuhan Indonesia III (Persero) as a state-

owned company in a transportation sector needs the human resource that have the reliable 

capacitym capability and job performance. The leadership issue in PT Pelabuhan Indonesia 

(Persero) environtments nowadays has become one of the development focuses in the 

company. Based on the preliminary study, it is known that during all this time there are no 

right clues about the right leadership characteristic that is able to develop the employee’s 

work performance, so it rising problems among the management board of PT Pelabihan 

Indonesia III (Persero) on making decision in deciding the company leader. The object of 

this study is to analyze and acquiring the empirical prove related with the effect of 

tranformational and transactional leadership towards the middle-stage leader’s job 

performance through the job satisfaction and organizational commitment as mediation 

variable. 

The sample of this research is 195 structural officers of PT Pelabuhan Indonesia III 

(Persero) that fulfilled the criteria as the structural supervisor officer and manager 

assistant. The data collection technique that used in this study is by doing the direct-

quistionnaire submission. And SEM (Structural Equation Modelling) is used for the 

statistic analysis. 

Based on the analysis research and discussion, it acquired the conslusion of the 

research as follows: 1) Transformational leadership is having positive relation towards 

employee’s job satisfaction; 2) Transformational leadership is having a significant effect 

on the employee’s organizational commitment; 3) Transactional leadership is able to 

increase the employee’s job satisfaction; 4) Transactional leadership is having the 

significant effect on employee’s organizational commitment; 5) Tranformational 

leadership is having significant effect on the employee’s job performance; 6) Transactional 

leadership is having insgnificant effect on the employee’s job performance; 7) Job 

satisfaction is havong significant effect on the employee’s job performance; 8) 

Organizational Commitment is having significant effect on the employee’s job 

performance. 

 

Key words : Tranformational Ledership, Transactional Leadership, Job Satisfaction, 

Commitment Organizational, and Job Performances 
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ABSTRACT 

Human resources is one of the Important thing within the company, so it need a leader that 

be able to trigger, motivate, fulfill the needs of the employees, and nurture employees 

earnestly so that the employees are satisfied, commited to the company, and they will be 

loyal to the company. This research aims to know the impact of the Islamic leadership on 

job satisfaction, organizational commitment, and job loyalty of employees at Bank Syariah 

Mandiri in Sidoarjo. A questionnare was used to elicit responses from Bank Syariah 

Mandiri employees using a nonprobability sampling technique. The research sample is at 

least 38 employees who worked at least or equal to two years at Bank Syariah Mandiri in 

Sidoarjo. Data is analized using partial least square (PLS) modelling. The results showed 

that Islamic leadership have impact on job satisfaction, organizational commitment, and 

loyalty of employees at Bank Syariah Mandiri in Sidoarjo significantly and positively. 

Keyword: Islamic leadership, job satisfaction, employee commitment, job loyalty 
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Karyawan Terhadap Loyalitas Kerja Karyawan pada Bank Syariah 

Mandiri di Sidoarjo 

 

Elfira Maya Adiba 

 

          Sumber daya insani merupakan salah satu hal penting dalam 

perusahaan, sehingga perlu usaha untuk mengolah secara profesional agar 

terwujud suatu keseimbangan antara kebutuhan karyawan dan kemampuan 

perusahaan. Karyawan dan manajemen perusahaan perlu bersinergi untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Konsekuensi dari hal tersebut yaitu perlu 

pimpinan yang mampu menggerakkan, memotivasi, dan memenuhi kebutuhan 

karyawan, sehingga karyawan akan merasa menjadi bagian perusahaan dan 

akan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Pemimpin adalah keteladanan. 

Kepemimpinan Islami tidak hanya sekedar mampu mempengaruhi 

karyawannya, tetapi juga menginspirasi dan dapat dijadikan teladan dengan 

tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadist sebagai basis pengambilan 

keputusan. Pimpinan perusahaan perlu membina karyawan dengan sungguh-

sungguh agar karyawan puas, kemudian berkomitmen terhadap perusahaan, 

dan mereka akan loyal terhadap perusahaan.  
Data primer penelitian ini didapat melalui penyebaran kuesioner kepada 

karyawan Bank Syariah Mandiri di Sidoarjo. Teknik analisis dalam penelitian 

ini menggunakan partial least square (PLS) dengan alat analisis yang 

digunakan yaitu smartPLS versi 2.0. Hasil pengujian secara statistik 

menunjukkan hasil yang positif dan signifikan secara keseluruhan. Berdasarkan 

hasil penelitian ini adalah kepemimpinan Islami mempunyai peranan penting 

untuk kepuasan kerja, komitmen karyawan, dan loyalitas kerja. Hal ini berarti 

semakin baik penerapan kepemimpinan Islami dalam perusahaan, maka 

kepuasan kerja, komitmen karyawan, dan loyalitas kerja akan semakin baik 

pula, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan.  
Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan adalah 

kepemimpinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Islami 

berpengaruh positif dan signifikan pada kepuasan kerja. Hal ini menunjukkan 

pemimpin Bank Syariah Mandiri di Sidoarjo sudah menerapkan nilai-nilai 

kepemimpinan Islami sesuai dengan perintah Allah SWT, sehingga membuat 

karyawan puas. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Ali et al. 

(2014) dan Shahab (2010) bahwa kepemimpinan berpengaruh pada kepuasan 

kerja.  
Kepemimpinan Islami berpengaruh terhadap komitmen karyawan. 

Pemimpin yang adil, bijaksana, konsisten, profesional, jujur, dan teladan dapat 

mempengaruhi komitmen karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kepemimpinan Islami berpengaruh signifikan dan positif terhadap komitmen 
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karyawan. Hal ini berarti semakin baik kepemimpinan Islami pada Bank 

Syariah Mandiri di Sidoarjo, maka semakin baik pula komitmen karyawan. Hal 

ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Shahab (2010) dan Ali et al. 

(2014). 

Kepemimpinan Islami berpengaruh signifikan dan positif pada loyalitas kerja. 

Pemimpin yang memberikan contoh keteladanan yang baik akan disenangi oleh 

karyawannya, sehingga karyawan menjadi loyal terhadap perusahaan. Hasil 

nilai t-statistik lebih besar daripada t-tabel yaitu 3,758535 > 1,96. Nilai 

koefisien estimate sebesar 0,326838 dan bertanda positif. Hal ini berarti 

hipotesis ketiga penelitian ini diterima kebenarannya. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan teori Allen dan Mayer (1997), Ali dan Ali A. Al-Kazemi (2007), dan 

Ibrahim dan Saoud Al Falasi (2014) tentang loyalitas. Hasil penelitian ini juga 

sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ding et al. 

(2012) dan Gashti et al. (2014).  
Kepuasan kerja karyawan dapat mempengaruhi komitmen karyawan, 

artinya semakin meningkat kepuasan kerja karyawan, maka semakin meningkat 

pula komitmen karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap komitmen karyawan. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan teori Mathis dan Jackson (2001), serta sesuai 

dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Aydogdu dan Asikgil (2011) 

dan Rachid et al. (2013).  
Baharom et al. (2014) memahami kepuasan kerja Islami sebagai perasaan 

bahagia yang diperoleh sebelum, selama, dan setelah melakukan beberapa 

pekerjaan. Teori yang disampaikan oleh Abdullah et al. (2009) menyatakan 

bahwa peningkatan kepuasan karyawan dapat menyebabkan peningkatan 

partisipasi karyawan dan berpotensi membuat karyawan loyal kepada 

perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap loyalitas kerja karyawan Bank 

Syariah Mandiri di Sidoarjo. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh Pandey dan Khare (2012).  
Karyawan yang memiliki komitmen tinggi akan bersungguh-sungguh 

dalam organisasi dan ada loyalitas serta afeksi positif terhadap organisasi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen karyawan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap loyalitas kerja karyawan Bank Syariah Mandiri di 

Sidoarjo. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Allen dan Mayer (1997, dalam 

Gashti et al., 2014), Ali dan Ali A. Al-Kazemi (2007) serta Ibrahim dan Saoud 

Al Falasi (2014). Hasil penelitian juga sejalan dengan hasil penelitian Iqbal et 

al. (2015). Komitmen karyawan memiliki peran penting terhadap loyalitas 

kerja. Semakin baik komitmen karyawan terhadap perusahaan maka akan 

meningkatkan loyalitas kerjanya.  
Pimpinan Bank Syariah Mandiri di Sidoarjo hendaknya mempertahankan 

bahkan bisa meningkatkan nilai kepemimpinan Islaminya, terutama pada nilai 

konsisten dan profesional. Bank Syariah Mandiri hendaknya dapat 

meningkatkan prestasi dan reputasi perusahaan, sehingga karyawan akan lebih 

percaya diri dan bangga dengan perusahaan bahkan akan mereferensikan 

kepada orang lain agar bergabung dengan Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah 
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Mandiri hendaknya lebih sering mensosialisasikan adanya program ODP 

(Officer Development Program) bagi karyawan tetap, agar karyawan 

memahami jenjang karirnya. Bank Syariah Mandiri hendaknya lebih sering 

mengadakan acara atau program kegiatan yang dapat merekatkan hubungan 

antara manajemen dengan karyawan, sehingga karyawan akan semakin dekat 

secara emosional dengan perusahaan dan akan lebih peduli jika ada 

permasalahan perusahaan. 
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Lampiran 9 : Teladan Halaman Summary 

SUMMARY 

Perbankan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 

 

 

Intan Kusuma Pratiwi 

 

 Hubungan antara perkembangan sektor keuangan dan pertumbuhan 

ekonomi telah lama menjadi kajian yang dilakukan oleh para peneliti ekonomi. 

Perbankan syariah sebagai bagian dari sektor keuangan dinilai memiliki kontribusi 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan perbankan syariah 

menekankan pada pelaksanaan sistem bagi hasil serta pola pembiayaan yang 

berbasis aset dan produksi, sehingga memiliki dampak yang nyata terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Perbankan syariah, khususnya di Jawa Timur, 

menunjukkan perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun. Di sisi lain, 

pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan kausalitas serta pengaruh perbankan syariah terhadap pertumbuhan 

ekonomi Jawa Timur.  
Variabel penelitian yang digunakan sebagai representatif perbankan syariah 

di Jawa Timur adalah Total Deposito (TD) dan Total Pembiayaan (TP) perbankan 

syariah Jawa Timur, sedangkan variabel yang merepresentatifkan pertumbuhan 

ekonomi Jawa Timur adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa 

Timur. Untuk melengkapi model dalam penelitian ini, peneliti memasukkan 

variabel Inflasi (INF) dan exchange rate (ER) sebagai representatif variabel 

makro lain yang ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Dengan 

menggunakan data runtun waktu (time series) triwulan periode 2006 – 2014, 

teknik analisis yang digunakan adalah Granger Causality Test dan Vector Error 

Correction Model (VECM) untuk melihat hubungan kausalitas serta pengaruh 

perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.  
Hasil Granger Causality test menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

kausalitas dua arah (The bi-directional causality view) antara total deposito 

perbankan syariah dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, sedangkan total 

pembiayaan perbankan syariah memiliki hubungan satu arah (Finance led Growth 

hypothesis) dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Adapun hasil IRF dan 

variance decomposition menunjukkan bahwa deposito perbankan syariah dan 

pembiayaan perbankan syariah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi Jawa Timur. 
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Lampiran 10 : Teladan Abstrak 

 

ABSTRAK 

 

Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Dan Transaksional 

Dan Komitmen Organisasional Di PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) 

 

Syamsul Ma’arif 

 

Kapasitas sumberdaya manusia bagi perusahaan sangat menentukan dalam 

upaya akselerasi dan pengembangan bisnis perusahaan, oleh karena itu karyawan 

yang memiliki kinerja handal sangat dibutuhkan. Kinerja karyawan yang optimal 

hanya akan terwujud apabila pemimpin di suatu perusahaan tersebut mampu 

mengelola sumberdaya manusianya menjadi sumberdaya manusia yang handal. 

PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang bergerak pada sektor perhubungan juga membutuhkan sumberdaya 

manusia yang memiliki, kapasitas, kapabilitas dan kinerja yang unggul. Isu 

tentang kepemimpinan di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia saat ini sedang 

menjadi salah satu fokus perbaikan oleh perusahaan. Berdasarkan studi 

pendahuluan, diketahui bahwa selama ini belum ada petunjuk yang jelas mengenai 

karakteristik pemimpin yang mampu meningkatkan kinerja karyawan, sehingga 

menimbulkan hambatan bagi jajaran direksi PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) 

dalam mengambil keputusan memilih pemimpin perusahaan. Tujuan dari 

penelitian adalah untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris berkaitan 

dengan pengaruh kepemimpinan transformasional dan transaksional terhadap 

kinerja pemimpin tingkat menengah melalui kepuasan kerja dan komitmen 

organisasional sebagai variabel mediasi. 

Sampel penelitian adalah pejabat struktural PT Pelabuhan Indonesia III 

(Persero) yang memenuhi kriteria sebagai pejabat struktural supervisor dan asisten 

manajer sebanyak 195 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan 

melakukan penyampaian kuesioner secara langsung. Alat analisis statistika yang 

digunakan adalah SEM (Structural Equation Modelling). 

Berdasarkah hasil analisis dan pembahasan, maka menghasilkan 

kesimpulan penelitian: 1) Kepemimpinan transformasional memiliki keterkaitan 

yang positif terhadap kepuasan kerja pegawai; 2) Kepemimpinan transformasional 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komitmen organisasional; 3) 

Kepemimpinan transaksional mampu meningkatkan kepuasan kerja bagi pegawai; 

4) Kepemimpinan transaksional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

komitmen organisasional; 5) Kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja; 6) Kepemimpinan transaksional tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja; 7) Kepuasan kerja memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja; 8) Komitmen organisasional memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja. 

 

Kata kunci : Kepemimpinan Transformasional, Kepemimpinan Transaksional, 

Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasional dan Kinerja. 
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Lampiran 11 : Teladan Abstract 

 

ABSTRACT 

 

The Effect of Transformational and Transactional Leadership towards Middle-

Stage Leader’s Job Perfrormance through Job Satisfaction and Organizational 

Commitment in PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) 

  

Syamsul Ma’arif 

 

Human resources capacity is one of determining factos for the company in 

the company effort of acceleration and development, because of that the company 

really needed the employees that have the good and reliable performances. The 

optimal employee performance only can happen if the leader in a company able to 

manage the human resources of the company to be reliable. T. Pelabuhan 

Indonesia III (Persero) as a state-owned company in a transportation sector needs 

the human resource that have the reliable capacitym capability and job 

performance. The leadership issue in PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 

environtments nowadays has become one of the development focuses in the 

company. Based on the preliminary study, it is known that during all this time 

there are no right clues about the right leadership characteristic that is able to 

develop the employee’s work performance, so it rising problems among the 

management board of PT Pelabihan Indonesia III (Persero) on making decision in 

deciding the company leader. The object of this study is to analyze and acquiring 

the empirical prove related with the effect of tranformational and transactional 

leadership towards the middle-stage leader’s job performance through the job 

satisfaction and organizational commitment as mediation variable. 

The sample of this research is 195 structural officers of PT Pelabuhan 

Indonesia III (Persero) that fulfilled the criteria as the structural supervisor officer 

and manager assistant. The data collection technique that used in this study is by 

doing the direct-quistionnaire submission. And SEM (Structural Equation 

Modelling) is used for the statistic analysis. 

Based on the analysis research and discussion, it acquired the conslusion 

of the research as follows: 1) Transformational leadership is having positive 

relation towards employee’s job satisfaction; 2) Transformational leadership is 

having a significant effect on the employee’s organizational commitment; 3) 

Transactional leadership is able to increase the employee’s job satisfaction; 4) 

Transactional leadership is having the significant effect on employee’s 

organizational commitment; 5) Tranformational leadership is having significant 

effect on the employee’s job performance; 6) Transactional leadership is having 

insgnificant effect on the employee’s job performance; 7) Job satisfaction is 

havong significant effect on the employee’s job performance; 8) Organizational 

Commitment is having significant effect on the employee’s job performance. 

 

Key words : Tranformational Ledership, Transactional Leadership, Job 

Satisfaction, Commitment Organizational, and Job Performances 
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ABSTRACT 

Human resources is one of the Important thing within the company, so it need a 

leader that be able to trigger, motivate, fulfill the needs of the employees, and 

nurture employees earnestly so that the employees are satisfied, commited to the 

company, and they will be loyal to the company. This research aims to know the 

impact of the Islamic leadership on job satisfaction, organizational commitment, 

and job loyalty of employees at Bank Syariah Mandiri in Sidoarjo. A questionnare 

was used to elicit responses from Bank Syariah Mandiri employees using a 

nonprobability sampling technique. The research sample is at least 38 employees 

who worked at least or equal to two years at Bank Syariah Mandiri in Sidoarjo. 

Data is analized using partial least square (PLS) modelling. The results showed 

that Islamic leadership have impact on job satisfaction, organizational 

commitment, and loyalty of employees at Bank Syariah Mandiri in Sidoarjo 

significantly and positively. 
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