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Skripsi merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh seorang mahasiswa Strata 

satu (S1) sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studinya dan disusun sesuai  

dengan tujuan untuk menunjukkan kemampuan dan sikap berpikir ilmiah secara  

mandiri. Skripsi tersebut dilaksanakan oleh mahasiswa dengan melakukan 

penelitian untuk memperoleh jawaban atas suatu pokok permasalahan yang 

ditemukan atau penemuan baru dalam bidang yang menjadi kajian dalam program 

pendidikannya. Penulisan tugas akhir sedapat mungkin disesuaikan dengan 

pedoman penulisan ini. Penulisan karya ilmiah harus memperhatikan seperangkat 

norma yang disebut  kode  etika.  Norma  ini  berrkaitan  dengan  pengutipan  dan  

perujukan, perijinan terhadap bahan yang digunakan, dan penyebutan sumber 

data. Penulis karyah ilmiah harus menghindarkan diri dari tindak kecurangan yang 

lazim sebut plagiat. 

Pokok skripsi adalah persoalan atau masalah dalam bidang ilmu yang menjadi 

program studi atau jurusan khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Fokus 

penelitian ini antara lain bisnis Islam, manajemen sumber daya manusia, 

manajemen keuangan, manajemen aset dan manajemen pemasaran.  

 

Standar Mutu Skripsi 

1. Skripsi harus merupakan hasil kerja sendiri dari mahasiswa.  

2. Skripsi harus mematuhi sistematika penulisan skripsi.  

3. Skripsi harus patuh terhadap syarat ketentuan plagiarism yang ditentukan 

dalam buku pedoman ini 

 

Tahapan Skripsi  

Secara umum tahapan yang harus dilalui oleh mahasiswa dalam penyusunan 

skripsi adalah sebagai berikut: 

1. Proposal 

2. Hasil Penelitian 

3. Skripsi 

 

Batas Waktu Skripsi 

Proses penulisan skripsi adalah maksimal 6 bulan terhitung setelah proposal 

disetujui oleh pembimbing. Apabila proses penulisan skripsi melebihi batas waktu 

yang telah ditentukan maka Program Studi mengevaluasi proses pembimbingan 

bersama pembimbing. 
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ABSTRAK (Times New Roman 12 pt Bold) 

 

Abstrak adalah ikhtisar tugas akhir yang memuat tujuan penelitian, metode 

penelitian, hasil penelitian, originalitas penelitian dan kesimpulan. Abstrak terdiri 

maksimum 250 kata dengan menggunakan line spacing “Single Space”, before 

dan after spacing “0” ditulis dalam satu paragraph. Didalam ringkasan dan 

summary tidak diperbolehkan adanya penggunaan referensi. Abstrak dibuat dalam 

dua Bahasa yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Penulisan abstrak dengan 

Bahasa Inggris menggunakan Italic Font (huruf miring).  
 

Kata Kunci: Kata kunci dibuat berdasarkan pokok penelitian atau subjek 

penelitian. Pemisahan kata kunci per kata dipisahkan dengan titik koma (;). 

JEL Codes : JEL Codes adalah kode klasifikasi artikel atau karya ilmiah 

penelitian. Penentuan JEL Codes penelitian dapat dilihat pada link berikut : 

https://econpapers.repec.org/scripts/jelsearch.pf 
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BAB I 

PENDAHULUAN (Times New Roman 12 pt Bold) 

 

1.1 Latar Belakang 

Latar belakang merupakan landasan pemikiran secara garis besar, baik secara 

teoritis atau fakta serta pengamatan yang menimbulkan minat untuk melakukan 

penelitian. Latar belakang berfungsi sebagai informasi yang relevan untuk 

membantu pokok permasalahan dan justifikasi penelitian. Peneliti harus mampu 

membedakan antara masalah dan gejala (tanda/petunjuk adanya masalah). Gejala 

pada umumnya lebih mudah diidentifikasi sedangkan masalah adalah penyebab 

dari timbulnya gejala tersebut yang perlu diteliti. Latar belakang masalah 

menjelaskan secara ringkas beberapa teori, pengalaman, dan pengamatan pribadi 

yang terkait dengan pokok masalah yang diteliti. Pernyataan mengenai alasan-

alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam penelitian merupakan hal yang 

penting, menarik, dan perlu untuk diteliti harus dijabarkan dengan jelas di latar 

belakang masalah. Uraian latar belakang setidaknya didasarkan atas research gap 

(kesenjangan), yakni dapat berupa (1) kesejangan teoritis (konseptual); (2) 

kesenjangan empirik atau (3) kesenjangan praktis (kontekstual) yang diperoleh 

dari fenomena di lapangan. Penulisan latar belakang penelitian, minimal sebanyak 

3 s/d 4 lembar halaman. 

Kemukhtahiran dari sumber acuan maksimal 10 tahun terakhir, sesuai dengan 

cepatnya perubahan konteks keilmuan. Pada penulisan naskah, format ukuran 

Kertas A4 dengan width 21 cm, height 29,7 cm. Font penulisan pada latar 

belakang menggunakan Times New Roman 12 pt dengan menggunakan double 

space.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan upaya peneliti menyatakan secara eksplisit 

pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Rumusan masalah disusun 

secara ringkas, jelas  dan padat. Rumusan masalah  yang baik akan 

menggambarkan jenis, sifat maupun fokus dan hubungan antar variabel-variabel 

yang akan diteliti, serta bagaimana mengukurnya. format ukuran Kertas A4 

dengan width 21 cm, height 29,7 cm. Font penulisan pada latar belakang 

menggunakan Times New Roman 12 pt dengan menggunakan double space. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai 

dengan dilaksanakannya penelitian, terhadap masalah yang dirumuskan. Isi dan 

rumusan tujuan penelitian sejalan dengan isi dan rumusan masalah penelitian. 

Karena itu jika pada rumusan masalah penelitian umumnya digunakan kalimat 

tanya, maka pada tujuan penelitian digunakan kalimat pernyataan. format ukuran 

Kertas A4 dengan width 21 cm, height 29,7 cm. Font penulisan pada latar 

belakang menggunakan Times New Roman 12 pt dengan menggunakan double 

space. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian mengemukakan dua hal,  yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis dari temuan penelitian. format ukuran Kertas A4 dengan width 

21 cm, height 29,7 cm. Font penulisan pada latar belakang menggunakan Times 

New Roman 12 pt dengan menggunakan double space. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 Metode pembatasan permasalahan dan ilmu yang akan dikaji. Bila dikaitkan 

dengan proses pembuatan sebuah penelitian, ruang lingkup bermakna batasan 

subjek yang akan diteliti. Ruang lingkup sangat terkait dengan perumusan 

masalah. Masalah-masalah yang akan Anda kemukakan belum tentu dapat 

diidentifikasi untuk diteliti lebih lanjut. Keterbatasan waktu, tenaga, pikiran dan 

biaya membuat hanya permasalahan tertentu dapat diteliti lebih jauh. format 

ukuran Kertas A4 dengan width 21 cm, height 29,7 cm. Font penulisan pada latar 

belakang menggunakan Times New Roman 12 pt dengan menggunakan double 

space. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA (Times New Roman 12 pt Bold) 
 

Penulisan tinjauan pustaka tugas akhir mengacu pada sumber acuan/rujukan 

yang bersumber primer maupun sekunder. Tinjauan pustaka pada tugas akhir 

(untuk penelitian kuantatif) mencakup : penelitian terdahulu, kajian teoritis, 

hubungan antar variabel, hipotesis penelitian dan kerangka pikir penelitian. Font 

penulisan pada tinjauan pustaka menggunakan Times New Roman 12 pt dengan 

menggunakan double space. 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah kumpulan artikel ilmiah yang digunakan sebagai 

bahan rujukan penelitian yang terdiri atas uraian nama peneliti, tahun penelitian, 

judul penelitian, tujuan penelitian, metode analisis dan hasil dan pembahasan 

penelitian. Penggunaan penelitian terdahulu minimal sebanyak 5 artikel yang 

terdiri atas 3 artikel ilmiah internasional dan 2 artikel ilmiah nasional. Penjabaran 

dari penelitian terdahulu dibuat dalam paragraph dan pada akhir keseluruhan 

uraian artikel, peneliti diharuskan untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan 

penelitian secara keseluruhan dengan penelitian terdahulu yang digunakan. 

Pada uraian penelitian terdahulu tidak disertakan dalam bentuk tabel/matriks 

review penelitian terdahulu. Tabel/matriks review penelitian terdahulu dimuat 

dalam lampiran. 

 

2.2 Kajian Teoritis 

Tinjauan pustaka digunakan sebagai tuntunan untuk memecahkan masalah 

penelitian, serta merumuskan hipotesis (dalam penelitian dengan pendekatan 

kuantitatif). Tinjauan pustaka memuat uraian sistematik tentang teori dan hasil 

penelitian sebelumnya yang sangat relevan dengan penelitian yang akan dilakukan 

dan berasal dari pustaka mutakhir.  

Tujuan tinjauan pustaka adalah untuk menunjukkan teori dan penelitian 

sebelumnya yang dirujuk untuk menganalisis data yang relevan dengan topik 

penelitian. Tinjauan pustaka juga harus menunjukkan penelitian terdahulu yang 

penting pada area yang akan diteliti penulis, termasuk apabila penelitian yang 

mendapatkan temuan yang berbeda dengan penelitian-penelitian kebanyakan.  

Referensi yang digunakan dalam tinjauan pustaka harus ditulis secara ekplisit 

sesuai dengan kaidah atau tata cara penulisan referensi. Bagian atau subbab dalam 

tinjauan pustaka dapat memisahkan antara uraian penelitian sebelumnya dan 

uraian mengenai teori. Pada uraian mengenai tinjauan pustaka, penggunaan tahun 

sumber acuan tidak menjadi batasan, penulis bisa menggunakan sumber acuan 

untuk tahun-tahun sebelumnya, selama acuan itu dibutuhkan relevan dengan topic 

penelitian.  

Tinjauan pustaka BUKAN merupakan daftar atau parade teori dari penelitian 

sebelumnya. Penulis harus secara kritis menyusun tinjauan pustaka dengan cara 

menunjukkan bagaimana berbagai teori dan penelitian empiris tersebut terhubung 

satu dengan lainnya dan menghasilkan pertanyaan penelitian yang menjadi basis 
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penelitian dalam skripsi. Uraian pada bagian ini dapat dalam bentuk kombinasi 

narasi, model matematis, fungsi atau persamaan yang langsung berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti.  

Pengorganisasian literatur dapat dilakukan dengan menggunakan tipe 

general-to-specific, kronologikal (menarasikan perkembangan penelitian 

terdahulu dan perdebatannya), problem-solution (evaluasi terhadap berbagai 

solusi alternatif terhadap satu masalah), atau contrasting theories or procedures 

(menjelaskan dan mengevaluasi berbagai alternatif yang ada).  

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang menyatakan pengaruh/ 

hubungan/perbedaan antar variabel berdasarkan landasan teori yang bersifat 

sementara (tentative) atau masih lemah. Hipotesis yang ditulis adalah yang 

menyatakan adanya keterkaitan/relasi tertentu antar variabel. Arah hipotesis dapat 

dicantumkan apabila didukung oleh tinjauan pustaka. Hipotesis yang benar 

memiliki kriteria:   

1. Dikembangkan dengan menggunakan teori yang sudah ada,  

2. Dikembangkan dari hasil-hasil penelitian terdahulu. 

3. Dirumuskan dalam bentuk pernyataan  

4. Menyatakan pengaruh/hubungan/perbedaan antar dua variabel atau lebih  

5. Menunjukkan maksudnya dengan jelas  

6. Hipotesis harus dapat diuji (didukung adanya data) 

Penentuan hipotesis penelitian, harus diawali dengan adanya uraian mengenai 

hubungan antar variabel. Dimana hubungan antar variabel menjelaskan tipe 

pengaruh/hubungan/perbedaan antar variabel dan mengapa dua atau lebih variabel 

berkaitan sama lain. Variabel yang dianggap relevan untuk studi harus 

diidentifikasi dan diberi nama dengan jelas dalam pembahasan yang disusun, 

dijelaskan, dan dielaborasi secara logis. Menunjukkan alur pemikiran penelitian 

terkait dengan variabel-variabel penelitian berdasarkan tinjauan pustaka yang 

telah ditulis sebelumnya. 

 

2.4 Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka Berpikir merupakan sebuah model atau juga gambaran yang berupa 

konsep yang didalamnya itu menjelaskan mengenai suatu hubungan antara 

variabel yang satu dengan varibel yang lainnya. Oleh karna itu, sebaiknya 

kerangka berpikir tersebut dibuat di dalam bentuk diagram atau juga skema, 

dengan tujuan untuk dapat mempermudah memahami beberapa variabel data yang 

kemudian akan dipelajari ditahap selanjutnya. Kerangka berpikir ini pun juga bisa 

atau dapat dikatakan yakni sebagai rumusan masalah yang telah dibuat dengan 

berdasarkan adanya suatu proses deduktif di dalam rangka menghasilkan beberapa 

dari konsep serta juga proposisi yang digunakan untuk dapat atau bisa 

memudahkan seorang peneliti itu didalam merumuskan hipotesis penelitiannya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN (Times New Roman 12 pt Bold) 
 

Metode penelitian harus mengacu pada rumusan maslaah yang telah 

ditetapkan. Peneliti harus menjelaskan mengapa sebuah metode penelitian lebih 

tepat digunakan untuk menjawab suatu rumusan masalah tertentu dibanding 

metode yang lain. Dalam bagian ini harus dijelaskan mengenai jenis dan 

pendekatan penelitian yang digunakan, apakah pendekatan penelitian kuantitatif 

dan kualitatif. Masing-masing pendekatan mempunyai prosedur penelitian, 

metode dan alat  analisis tertentu. Perbedaan kedua pendekatan ini tampak dari 

berbagai aspek yang mendasarinya yaitu asumsi, kegunaan, cara (metode), dan 

peran peneliti dalam penelitian yang dilakukan. Metode penelitian pada tugas 

akhir mencakup : desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan 

sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, skala 

pengukuran data, metode analisis data dan definisi operasional variabel penelitian. 

Font penulisan pada metode penelitian menggunakan Times New Roman 12 pt 

dengan menggunakan double space. 

 

3.1 Desain Penelitian 

Fungsi dari desain penelitian adalah sebagai acuan strategi penelitian agar 

peneliti dapat memperoleh data dan alat penelitian yang valid sesuai dengan 

karateristik dan tujuan penelitian. Desain penelitian merupakan arahan yang 

digunakan untuk menghubungkan antara pertanyaan penelitian dengan metode 

penelitian. Bagian ini juga memuat penjelasan singkat tentang metode yang 

diambil untuk menjawab pertanyaan penelitian. Terdapat tiga desain penelitian 

paling umum digunakan yaitu eksplorasi, deskripsi atau eksplanatori. 

1. Penelitian eksplorasi adalah salah satu jenis penelitian sosial yang 

tujuannya untuk memberikan sedikit definisi atau penjelasan mengenai 

konsep atau pola yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, 

peneliti belum memiliki gambaran akan definisi atau konsep penelitian. 

2. Penelitian deskripsi adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya 

untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau 

dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena 

atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel 

yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena 

yang diuji. Dalam penelitian ini, peneliti telah memiliki definisi jelas 

tentang subjek penelitian dan akan menggunakan pertanyaan who dalam 

menggali informasi yang dibutuhkan.   

3. Penelitian Eksplonatori adalah penelitian bertujuan untuk menguji suatu 

teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau 

hipotesis hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. 
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3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi dan waktu penelitian mendeskripsikan lokasi penelitian yang akan 

dijadikan sebagai sasaran penelitian dan jangka waktu lamanya penelitian akan 

dilaksanakan. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam 

satu atau beberapa hal. Sampel adalah bagian kecil (miniatur) dari populasi. 

Sampel harus akurat dan presisi. Akurat berarti relevan dan tidak bias. Presisi 

berarti jumlah sampel harus mencukupi dan/atau sesuai dengan yang disyaratkan 

oleh perangkat lunak statistika 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Uraian mengenai jenis data pada penelitian ini tidak hanya terbatas pada 

uraian mengenai data berdasarkan jenisnya akan tetapi mencakup juga jenis data 

menurut skala pengukuranya. Adapun untuk sumber data menjelaskan tentang 

sumber perolehan data yang akan digunakan dan dibutuhkan penulis dalam 

penelitiannya. Sumber data ini mengacu pada dua jenis sumber data yakni data 

primer dan data sekunder.  

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Bagian ini menjelaskan tentang bagaimana data dikumpulkan dan mencakup 

langkah-langkah pengumpulan data dan instrument dalam pengumpulan data. 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Bagian ini menjelaskan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

dan alasan mengapa jenis analisis data tersebut digunakan dalam penelitian. 

Pemilihan jenis analisis data ditentukan dari kebutuhan penelitian dan tetap searah 

dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. 

 

3.7 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 Definisi operasional adalah pernyataan yang menerangkan tentang definisi 

cara ukur, alat ukur, hasil ukur dan satuan ukur dari variabel-variabel yang akan 

diteliti. Definisi operasional variable berisikan  penjabaran variabel secara 

operasional berdasarkan katakteristik yang diamati, sehingga memungkinkan 

peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu 

objek atau fenomena. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN (Times New Roman 12 pt Bold) 

 
Hasil dan pembahasan mencakup gambaran umum penelitian, karakteristik 

responden, deskripsi variabel penelitian, hasil penelitian dan pembahasan 

penelitian. Font penulisan pada metode penelitian menggunakan Times New 

Roman 12 pt dengan menggunakan double space. 

 

4.1 Gambaran Umum Penelitian 

Bagian ini berisi tentang deskripsi lokasi penelitian, baik itu sejarah, visi dan 

misi, struktur organisasi atau beberapa gambaran umum dari lokasi penelitian 

lainnya. Uraian mengenai gambaran umum penelitian ini bersifat opsional dan 

sangat bergantung dengan topic penelitian yang memang memperuntukkan 

adanya gambaran umum mengenai lokasi penelitian. Penulisan gambaran umum 

penelitian disesuaikan dengan arah dan kebutuhan penelitian. 

 

4.2 Karakteristik Responden 

Bagian ini berisi tentang deskripsi subyek penelitian yang dapat digunakan 

oleh peneliti dalam mendukung temuan penelitian. Uraian mengenai karakteristik 

responden pada penelitian ini hanya diperuntukkan untuk data primer yang subyek 

penelitiannya adalah responden penelitian. 

 

4.3 Deskripsi Variabel Penelitian 

Bagian ini berisi tentang uraian data yang diperoleh. Deskripsi data dapat 

disajikan dalam statistik deskriptif, distribusi frekuensi yang disertai dengan 

grafik atau histogram, nilai rerata, dan lain sebagainya. 

 

4.4 Hasil Penelitian 

Penjelasan tentang pengembangan, pengujian, dan hasil hipotesis secara 

ringkas dan padat dipaparkan dalam bagian ini. Penjelasan dibatasi pada 

interpretasi atas hasil olah data pada angka statistik dan arti hasil tersebut. 

 

4.5 Pembahasan Penelitian 

Mendeskripsikan hasil temuan penelitian dalam bentuk tabel dan deskripsi 

serta mendeskripsikan pembahasan hasil penelitian lebih mendalam khususnya 

dalam dampaknya dengan obyek penelitian. 

 

  

mailto:fakultas@febi.umkendari.ac.id
https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal


TEMPLATE SKRIPSI  

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI  
Email : fakultas@febi.umkendari.ac.id 

Website : https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal 
 

-10- 

 

Sistematik Penulisan Tabel dan Gambar 

 

Contoh Tabel 1. Bentuk Tabel 

Tabel 1 Panduan Penyusunan Page Layout 

 

No Page Size dan Layout Margin 

1. Left Margin 3 cm 

2. Right Margin 3 cm 

3. Top Margin 3 cm 

4. Bottom Margin 3 cm 

Sumber : Fakultas Ekonomi dan Manajemen Bisnis Islam, 2021 

 

 
Sumber : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021 

 

Gambar 1 Contoh Gambar 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Penutup mencakup kesimpulan, implikasi penelitian dan keterbatasan 

penelitian Font penulisan pada metode penelitian menggunakan Times New 

Roman 12 pt dengan menggunakan double space. 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan berisi secara singkat dan jelas tentang esensi hasil penelitian dan 

jawaban dari permasalahan penelitian serta rekomendasi untuk penelitian yang 

akan datang. 

 

5.2 Implikasi Penelitian 

Implikasi dari temuan penelitian mencakup dua hal, yakni implikasi praktis 

dan teoretis. Implikasi praktis berkaitan dengan kontribusi temuan penelitian 

terhadap penguatan pelaksanaan praktis (dalam praktik di lapangan). Implikasi 

teoretis berhubungan dengan kontribusinya bagi perkembangan teori-teori ilmu 

yang ada. Rekomendasi yang diajukan seharusnya terkait dengan topik penelitian 

dan bersumber pada temuan, pembahasan, dan simpulan hasil penelitian. 

Rekomendasi sebaiknya dikemukakan dengan bahasa yang rinci dan operasional, 

sehingga pihak terkait yang hendak melaksanakan saran tersebut dapat dengan 

mudah melaksanakan saran tersebut. 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Bagian ini memaparkan keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti 

dalam melaksanakan penelitian. Keterbatasan memaparkan hal yang tidak dapat 

dilakukan oleh peneliti ketika melakukan penelitian dan harus disertai dengan 

penjelasan mengenai efek positif yang mungkin terjadi jika peneliti dapat 

melakukan hal tersebut. Dengan demikian, keterbatasan tidak hanya 

mendeskripsikan kendala-kendala penelitian. 

 

5.4 Rekomendasi Penelitian 

Bagian ini memaparkan berkaitan dengan rekomendasi atau saran dari 

peneliti untuk penelitian yang akan datang. Penentuan rekomendasi penelitian ini 

dapat didasarkan atas keterbatasan penelitian dan juga pada penambahan variabel-

variabel penelitian yang memiliki implikasi nyata dalam topic penelitian yang 

telah diambil. 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

Untuk penulisan daftar Pustaka menggunakan aplikasi Mendeley. Mendeley 

adalah salah satu software aplikasi yang bisa digunakan oleh Akademisi yakni 

Mahasiswa/Mahasiswi maupun Dosen dalam mengelola rujukan untuk penulisan 

karya ilmiah, tugas akademik, skripsi, tesis, disertasi dan lain sebagainya. 

Penulisan daftar pustaka mengacu pada model penulisan American Psychological 

Association 6th editon. Dalam penulisan daftar Pustaka menggunakan line spacing 

1,0 dengan font size 12pt dan font times new roman Adapaun contoh sitasi 

menggunakan Mendeley dapat dalam daftar Pustaka dapat dilihat sebagai berikut. 

:  

 

Gregory Mankiw, N. (2014). Macroeconomía. Harvard University. 

https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1993.tb00315.x 

Widodo, A., Waridin, & Maria K., J. (2011). Analisis Pengaruh Pengeluaran 

Pemerintah di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan 

Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa 

Tengah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, 1(1), 25–42. Retrieved 

from 

http://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/article/view/16

56 
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