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BAB I. PENDAHULUAN 

 

Tesis merupakan sebagian persyaratan yang harus dipenuhi oleh 
mahasiswa untuk memperoleh derajat kesarjanaan strata dua (S-2) pada 
Program Magister Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Jambi. 
Penulisan tesis dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan 
mahasiswa dalam menuangkan pemikiran dan hasil penelitiannya secara 
sistematis ke dalam sebuah karya ilmiah mandiri. 

 Tesis mencerminkan bidang keahlian atau spesialisasi yang 
ditekuni oleh seorang lulusan. Bidang yang akan diteliti harus didukung 
oleh mata kuliah yang diambil pada saat mengikuti perkuliahan. Seorang 
mahasiswa seharusnya telah merencanakan atau memiliki gambaran 
mengenai bidang yang akan ditekuni dan tesis yang akan ditulis ketika 
memilih mata kuliah, khususnya mata kuliah pilihan. 

 Penyusunan tesis diawali dengan pengajuan usulan penelitian 
yang selanjutnya diseminarkan untuk menghimpun berbagai pemikiran 
dan saran sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan. Setelah usul 
penelitian disempurnakan dan disetujui, mahasiswa melaksanakan 
penelitian dan menulis hasilnya menjadi tesis. 

 Agar penyusunan usulan penelitian dan tesis dapat dilaksanakan 
secara lebih terarah dan memenuhi standar karya ilmiah, diperlukan buku 
Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis. Buku ini memuat garis-
garis besar setiap komponen usulan penelitian dan tesis. Selain itu juga 
diuraikan secara singkat tata cara penulisan yang disertai beberapa 
contoh. 

 Untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap muatannya, buku 
petunjuk ini dibagi menjadi empat bagian yaitu: Usulan Penelitian (BAB 
II), Tesis (BAB III), Tata Cara Penulisan (BAB IV), dan Lampiran (BAB V) 
yang memuat contoh-contoh. Pada masing-masing bagian tersebut, 
khususnya pada BAB II. Usulan Penelitian dan BAB III. Tesis,  
muatannya diurutkan sesuai dengan kerangka berfikir dan tahapan yang 
dilalui dalam sebuah penelitian dan penulisan karya ilmiah. Setelah 
tersusunnya buku petunjuk ini diharapkan penulisan tesis menjadi lebih 
seragam. Meskipun demikian, dalam batas-batas tertentu kebebasan 
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tetap diberikan sesuai dengan kebutuhan dan bidang penelitian, yang 
penting sebuah usulan penelitian dan tesis harus konsisten dari bagian 
awal hingga bagian akhir. 
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BAB II. USULAN PENELITIAN 
 

 
Usulan penelitian untuk menyusun tesis secara garis besarnya 
dikelompokkan atas tiga bagian yaitu sebagai berikut. 

 
A. Bagian Pertama 
 Bagian pertama dari usulan penelitian memuat halaman judul, 
halaman pernyataan tesis, persetujuan pembimbing dan halaman 
persetujuan ketua program. 

 
1. Halaman Judul Usulan Penelitian Tesis 

 Halaman judul memuat ; Lambang Universitas Jambi, judul 
penelitian, jenis usulan penelitian, maksud usulan penelitian, nama dan 
nomor mahasiswa, nama program, dan waktu pengajuan. Komponen-
komponen dalam halaman judul ini dibuat secara sistematis. 

a. Lambang Universitas Jambi berbentuk segi lima dengan diameter 
terjauh sekitar 5.5 cm. 

b. Judul penelitian dibuat secara singkat dan spesifik serta cukup 
jelas untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan yang 
akan diteliti agar tidak menimbulkan penafsiran yang 
beranekaragam. 

c. Jenis usulan penelitian dibuat dengan menuliskan “USULAN 
PENELITIAN TESIS”. 

d. Maksud usulan penelitian adalah untuk menyusun tesis S-2 yang 
dibuat dengan menuliskan “DIAJUKAN UNTUK PENYUSUNAN 
TESIS S-2 PADA PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI 
PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI’. 

e. Nama mahasiswa ditulis dengan lengkap, tidak boleh disingkat 
dan tanpa derajat kesarjanaan. Di bawah nama dicantumkan 
nomor mahasiswa. 

f. Nama Program ialah PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI 
PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI. 

g. Waktu pengajuan ditunjukkan dengan menuliskan bulan dan 
tahun, di bawah nama program. 
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Contoh halaman judul beserta semua komponen-komponennya 
dapat dilihat pada lampiran 1 
 

2.Pernyataan Usulan Tesis 

 Halaman ini berisikan pernyataan dari mahasiswa mengenai 
original materi usulan tesis dan kejujuran akademis dari mahasiswa. Hal 
ini bertujuan untuk menegakkan prinsip kejujuran akademis dan 
menghindari sikap plagiator dari mahasiswa. Contoh halaman pernyataan 
tesis dapat dilihat pada lampiran2. 
 

3. Halaman Persetujuan Pembimbing 

 Halaman ini berisi uraian singkat yang menyatakan bahwa usulan 
penelitian yang diajukan telah layak dan memenuhi syarat untuk 
diseminarkan. Pernyataan tersebut disetujui oleh Pembimbing I dan 
Pembimbing II lengkap dengan tanda tangan dan tanggal persetujuan. 
Contoh halaman persetujuan pembimbing dapat dilihat pada lampiran 3. 

 
4. Halaman Persetujuan Ketua Program 

 Halaman ini berisi uraian singkat yang menyatakan bahwa 
mahasiswa yang bersangkutan telah memenuhi semua persyaratan 
administrasi, akademik dan keuangan untuk dapat mengajukan seminar 
usulan penelitian. Persetujuan Ketua Program dinyatakan dengan tanda 
tangan dan tanggal persetujuan. Contoh halaman persetujuan Ketua 
Program dapat dilihat pada lampiran 4. 
 

B. Bagian Kedua 

 Bagian ini merupakan bagian utama dari usulan penelitian yang 
berisikan : Pendahuluan (latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat, Tinjauan Pustaka (landasan teori, studi sebelumnya, kerangka 
berpikir, hipotesis) dan metode penelitian.  Muatan dari masing-masing 
komponen pada setiap bab tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Pendahuluan 
 Bagian pendahuluan mencakup tiga komponen yaitu; latar 
belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Muatan 
masing-masing komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
 
1.1. Latar Belakang  
 Latar belakang berisi uraian mengenai alasan-alasan atau 
argumentasi tentang penting dan menariknya suatu objek, namun studi 
terhadap objek tersebut masih tergolong langka. Kalaupun telah ada 
penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, ternyata masih terdapat 
aspek penting yang masih menimbulkan pertanyaam sehingga perlu 
dilakukan penelitian lanjutan. Alasan-alasan atau argumentasi dimaksud 
dapat diungkapkan dari gejala-gejala, fenomena-fenomena, dan fakta-
fakta atau kenyataan yang ada dikaitkan dengan isyu-isyu empiris terkini, 
pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat dan teori yang relevan 
yang selanjutnya mengudang hasrat untuk melakukan penelitian. 
 Pada umumnya pengungkapan latar belakang penelitian 
dilakukan dengan pola piramida terbalik yaitu didahului oleh penjelasan, 
pola pikir atau pandangan-pandangan yang bersifat umum dilanjutkan 
dengan uraian mengenai fakta yang lebih spesifik. Pengungkapan 
dengan cara ini sering disebut dengan pola deduktif. Disamping pola 
demikian, latar belakang dapat juga diungkapkan dengan pola induktif 
yaitu dimulai dari penjelasan mengenai fakta kemudian dilanjutkan 
dengan pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat serta teori yang 
relevan. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
 Perumusan masalah memuat uraian mengenai permasalahan dan 
batasan atau ruang lingkup masalah yang akan diteliti agar penelitian 
menjadi lebih terarah. Masalah dalam suatu penelitian adalah gejala-
gejala, fenomena-fenomena atau fakta yang menimbulkan tanda tanya 
atau tantangan bagi sipeneliti untuk diungkapkan jawabannya. Masalah 
penelitian dapat diungkapkan dari uraian mengenai fakta atau kenyataan 
dihubungkan dengan standar-standar tertentu seperti teori, aturan, logika, 
kebiasaan, keharusan, harapan atau hipotesis yang sedang 
diperdebatkan. Dari uraian tersebut kemungkinan akan ditemukan 



6 

 

adanya penyimpangan fakta ataupun ketiadaan penyimpangan, namun 
mengundang suatu pertanyaan penting dan menarik sehingga menjadi 
tugas atau beban moral yang mendorong atau menantang peneliti untuk 
menemukan pemecahannya. 
 Sehubungan dengan uraian di atas, perumusan masalah 
penelitian pada umumnya diawali dengan identifiksi masalah, yaitu; 
pengungkapan fakta awal atau kenyataan baik yang menggambarkan 
adanya penyimpangan ataupun ketiadaan penyimpangan dari gejala-
gejala dan fenomena-fenomena yang ada. Selanjutnya diikuti oleh uraian 
mengenai pandangan-pandangan dan pola pikir teoritis logis dalam 
mendekati gelaja, fenomena, fakta atau kenyataan untuk kemudian dapat 
dirumuskan masalah pokok penelitian. Pokok permasalahan penelitian 
inilah yang akan dipecahkan atau ditemukan jawabannya dengan 
menggunakan konsep atau pendekatan-pendekatan tertentu. Masalah 
pokok penelitian dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau uraian 
singkat yang menunjukkan adanya masalah yang harus diteliti untuk 
ditemukan pemecahannya. 
 
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 Tujuan yang  ingin dicapai harus disebutkan secara spesifik. 
Tujuan penelitian berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti. 
Penelitian dapat bertujuan untuk menjajaki, menguraikan, menerangkan, 
mengetahui, mengukur, menghitung, membuktikan atau menerapkan 
suatu gejala, konsep, dugaan atau membuat suatu prototipe. Tujuan 
penelitian dapat juga dibedakan menjadi tujuan utama dan tujuan 
sekunder atau tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan yang ingin dicapai 
dari suatu penelitian sangat menentukan metode dan peralatan analisis 
yang akan digunakan dalam proses penelitian. 
 Manfaat penelitian adalah pernyataan mengenai manfaat yang 
diharapkan dari hasil penelitian. Secara umum, manfaat penelitian dapat 
dibedakan menjadi manfaat bagi pemecahan masalah-masalah praktis 
oleh pemerintah dan memperkaya khasanah kepustakaan atau 
melengkapi penelitian yang telah ada. 
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2. Tinjauan Pustaka 
 Tinjauan pustaka umumnya memuat komponen-komponen 
landasan teori, studi sebelumnya, kerangka pemikiran dan hipotesis. 
Muatan ini sangat tergantung pada bidang dan aspek yang diteliti.   
 
2.1. Landasan teori 
 Landasan teori memuat kajian mendalam terhadap teori-teori 
ekonomi yang relevan dengan objek atau aspek yang diteliti. Teori 
berfungsi sebagai landasan untuk memperkokoh pijakan dalam 
memecahkan masalah penelitian, memilih variabel-variabel pengamatan, 
mengetahui bentuk hubungan variabel dan merumuskan hipotesis 
penelitian. Landasan teori dapat dijelaskan dalam bentuk uraian verbal 
atau uraian kualitatif, skema-skema atau grafik, dan model-model atau 
persamaan-persamaan matematis yang berkaitan langsung dengan 
masalah yang diteliti. 
2.2. Studi sebelumnya 
 Studi sebelumnya memuat kajian terhadap berbagai hasil 
penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu. Uraian hasil-hasil 
penelitian tersebut berfungsi untuk memperoleh dukungan empiris dari 
studi-studi terkini, menunjukkan persamaan atau perbedaan antara studi 
yang akan dilakukan dengan studi peneliti sebelumnya terutama dalam 
hal pendekatan, model analisis, dan variabel-variabel pengamatan yang 
digunakan, dan sebagai acuan dalam penyusunan konsep, kerangka 
pemikiran dan hipotesis. 
 Hasil-hasil penelitian tersebut diuraikan secara singkat dan jelas 
untuk mendapatkan gambaran bahwa permasalahan yang akan diteliti 
belum terjawab atau belum terpecahkan secara memuaskan sehingga 
menimbulkan gagasan perlunya dilakukan penelitian lanjutan. Disamping 
itu perlu dijelaskan pendekatan dan model yang digunakan serta temuan 
atau hasilnya dari penelitian tersebut termasuk bentuk hubungan antar 
variabel pengamatan. Hasil-hasil penelitian yang diacu sebaiknya yang 
paling relevan, terbaru dan telah dipertanggungjawab-kan secara ilmiah. 
Hasil-hasil penelitian demikian umumnya dapat diperoleh dari jurnal-jurnal 
atau majalah ilmiah (diwajibkan minimal 5 jurnal internasional dengan 
edisi 3 tahun terkahir), tesis dan disertasi.   
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2.3. Kerangka Pemikiran 
 Kerangka pemikiran memuat alur pikir peneliti mengenai 
hubungan antara variabel pengamatan berdasarkan pemikiran teoritis 
dan studi-studi sebelumnya yang akan menjadi acuan dalam menjawab 
masalah dan membuktikan hipoteisi penelitian. Penyusunan kerangka 
pemikirian tersebut dapat mengarahkan peneliti dalam menarik 
kesimpulan sehingga rekomendasi yang dihasilkan akan lebih valid. 
Kerangka pemikiran dapat disusun dalam bentuk bagan atau skema yang 
disertai dengan penjelasan atau uraian kualitatif. 
 Keberadaan kerangka pemikiran harus disesuaikan dengan objek 
atau aspek yang diteliti. Apabila sebuah penelitian telah cukup kuat jika 
didukung dengan uraian landasan teori dan studi-studi sebelumnya 
terutama dalam menjawab masalah dan merumuskan hipotesis, maka 
keberadaan kerangka pemikiran teoritis menjadi tidak bersifat mutlak. 
Seorang mahasiswa diharapkan dapat menyesuaikan bidang atau objek 
penelitiannya dengan perlu tidaknya penyusunan kerangka pemikiran 
dimaksud. 
 Semua sumber yang dipakai dalam landasan teori, studi-studi 
sebelumnya dan kerangka pemikiran sejauh mungkin diambil dari sumber 
aslinya. Teori, hasil-hasil penelitian atau pendapat-pendapat dan 
pandangan yang dikutip dapat dituliskan dengan  cara  : kutipan ditulis 
dengan menyebutkan sumber yang dipakai yaitu mencantumkan nama 
penulis dan tahun penerbitan di dalam uraian tulisan.  Contoh 
penunjukkan sumber pustaka  dapat dilihat pada lampiran 5. 
 
2.4. Hipotesis 
 Hipotesis membuat pernyataan singkat yang dirumuskan 
berdasarkan gejala-gejala atau fakta mengenai objek, masalah yang 
diteliti, dan tujuan penelitian dengan mengacu pada landasan teori dan  
hasil-hasil penelitian sebelumnya. Hipotesis penelitian merupakan 
jawaban sementara atas masalah penelitian yang kebenarannya harus 
dibuktikan atau diuji lebih lanjut secara empiris. Hipotesis sangat 
membantu peneliti dalam mengarahkan penelitian dan sebaiknya 
hipotesis dapat memberikan gambaran mengenai aspek-aspek, faktor-
faktor, dan variabel-variabel yang dibahas. 
 Hipotesis penelitian dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu 
hipotesis relasional dan hipotesis deskriptif. Hipotesis relasional adalah 
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hipotesis yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan mengenai 
hubungan dua variabel atau lebih. Bentuk hubungan tersebut dapat 
dirumuskan secara eksplisit maupun implisit. Selanjutnya hipotesis 
deskriptif adalah hipotesis yang dirumuskan dengan tujuan untuk 
memberikan arah jawaban mengenai gambaran atau deskripsi tentang 
hasil penelitian baik penelitian yang dilakukan melalui proses sampling 
maupun analisis data sekunder. 
 Dilihat dari cara pembuktiannya, pernyataan hipotesis dapat 
dibuktikan dengan menggunakan uji statistik dan tanpa uji statistik. Hal ini 
sangat tergantung pada masalah dan tujuan penelitian, pernyataan 
hipotesis itu sendiri dan peralatan analisis data yang digunakan untuk 
menguji hipotesis. Hipotesis relasional umumnya dibuktikan dengan uji 
statistik, baik statistik parametrik ataupun statistik non parametrik. 
Penelitian yang masalah dan tujuan penelitiannya membutuhkan 
peralatan alat analisis model-model ekonometrik, korelasional, dan 
perbedaan-perbedaan prilaku tentu harus dibuktikan dengan uji statistik. 
Untuk penelitian yang jawaban atas masalah dan tujuan penelitiannya 
menggunakan peralatan input-output, Optimal, Location, (LQ), Shift-
Share, Beneft-Cost Analysis dan berbagai bentuk peralatan analisis 
deskriptif jelas tidak membutuhkan uji statistik. Contoh hipotesis yang 
menggunakan uji statistik dan tanpa uji statistik dapat dilihat pada 
lampiran 6. 
 

3. Metode Penelitian 
 Metode penelitian merupakan komponen usulan penelitian yang 
memuat jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan 
data, metode analisis data, uji statistik dan ekonomitri, serta 
operasionalisasi variabel pengamatan. 
 
3.1. Metode Penelitian Yang Digunakan 
3.2. Teknik Pengumpulan Data 
 Pada bagian ini harus dijelaskan jenis data yang digunakan, 
apakah data primer atau data sekunder, data kerat lintang atau deret 
berkala, serta data pendukung lainnya yang digunakan dalam 
pengukuran variabel pengamatan. Semua data yang digunakan harus 
dijelaskan sumbernya, apakah dari hasil survei lapangan atau sumber 
lainnya. Data primer umumnya diperoleh dari hasil survei lapangan, 
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sedangkan data sekunder diperoleh dari kompilasi data statistik, laporan, 
atau berbagai jenis sumber lainnya baik yang dipublikasikan atau tidak 
dipublikasikan. Lembaga, instansi, perusahaan atau badan lainnya 
tempat mengumpulkan data atau pihak yang menerbitkan data harus 
disebutkan secara jelas. 

Bila data bersumber dari data primer atau survai maka jelaskan 
tekhnik pengambilan sampelnya, seperti Simple Random 
Sampling,Statified Random Sampling, Cluster Random Sampling atau 
tekhnik penarikan sampel lainnya. Kemudian juga harus dihitung jumlah 
sampel yang diambil.  
 
3.3. Metode Analisis Data 
 Disini harus dijelaskan cara yang akan digunakan dalam 
mengolah data, apakah analisis deskriptif dan/atau kuantitatif dan 
masing-masing harus jelas peralatannya. Analisis deskriptif misalnya 
dapat dilakukan dengan tabel-tabel silang, rata-rata, proporsi, laju 
pertumbuhan, kontribusi atau pangsa, dan berbagai bentuk rasio antar 
variabel. Demikian juga analisis kuantitatif dapat dilakukan dengan 
mengunakan model-model ekonometri, korelasi, analisis variasi, input-
output, optimasi, statistik non parametrik, dan model-model regional serta 
model-model lainnya. Disamping itu juga harus dikemukakan beberapa 
manipulasi statistik yang dilakukan terhadap variabel pengamatan seperti 
pendeflasian, interpolasi, ekstrapolasi dan penyesuaian tahun dasar 
terutama untuk data deret berkala. 
 
 Apabila data dianalisis dengan mengunakan pengujian-pengujian 
statistik dalam pembuktian hipotesis, harus dijelaskan jenis uji statistik 
yang dipakai. Jenis-jenis uji statistik antara lain adalah uji t-statistik, uji f-
statistik, dan uji-uji statistik non parametrik. Khusus untuk tesis yang 
menggunakan model-model ekonometri, disamping uji tahap pertama (fist 
order) berupa uji baku t dan f-statistik, sebaiknya dilakukan pengujian 
tahap kedua (second order) yaitu pengujian validitas model berupa uji 
kemungkinan adanya penyimpangan asumsi klasik dalam model regresi 
yang meliputi multikolinearitas, heteroskedastisitas, otokorelasi, 
spesifikasi model, lineritas, dan normalitas. 
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3.4. Operasionalisasi Variabel Penelitian 
 Operasionalisasi variabel atau sering disebut dengan defenisi 
operasional memuat penjelasan mengenai cara pengukuran dan satuan 
yang digunakan untuk masing-masing variabel pengamatan sehingga 
variabel tersebut menjadi lebih operasional untuk dapat dianalisis atau 
dimasukan kemodel bagi penelitian yang menggunakan model-model 
kuantitatif. Penjelasan mengenai cara pengukuran variabel dapat 
dikemukakan dengan menggunakan formula-formula matematis atau 
uraian kualitatif. 
 
C. Bagian Ketiga 
 Bagian ketiga merupakan bagian akhir dari komponen sebuah 
usulan penelitian yang memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran ( 
jika ada ). 
 
1. Daftar Pustaka 
 Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang diacu dalam usulan 
penelitian. Daftar pustaka disusun ke bawah menurut abjad nama akhir 
penulis pertama. Daftar buku dengan daftar majalah/jurnal tidak 
dipisahkan, hanya dibedakan cara penulisannya sebagai berikut: 

a. Untuk penulisan buku, urut-urutannya adalah : nama penulis, 
tahun terbit, judul buku, jilid, terbitan ke, nama penerbit, dan 
kotanya. 

b. Untuk penulisan majalah/jurnal, urut-urutannya adalah: nama 
penulis, tahun terbit, judul tulisan, nama majalah dengan 
singkatan resminya. jilid/volume, dan nomor halaman 
majalah/jurnal dari artikel yng diacu.  

 Contoh penulisan daftar pustaka dapat dilihat pada lampiran 7. 
 
 

2. Lampiran 
 Lampiran memuat keterangan atau informasi tambahan yang 
diperlukan pada pelaksanaan penelitian, misalnya kuesioner dan peta 
lokasi. Sifat lampiran hanya untuk melengkapi usulan penelitian, dan 
penyusunan urutan halaman lampiran berdasarkan urutan halaman 
pembahasan yang diacu. 
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III. MATERI TESIS 

 
 

Tesis merupakan laporan hasil penelitian yang telah dilaksanakan sesuai 
dengan proposal usulan penelitian yang diajukan sebelumnya. 
Komponen-komponen tesis juga terdiri atas tiga bagian yairu; “Bagian 
Awal, Bagian Utama, dan bagian Akhir”. 
 
A. Bagian Awal 
 Bagian ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, 
halaman pernyataan, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, 
daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar lambang/singkatan dan 
abstrak. 
 
1. Halaman sampul depan 
 Halaman sampul depan memuat : Lambang Universitas Jambi, 
Judul tesis, sifat tulisan, maksud tesis, nama dan nomor mahasiswa, 
nama program dan tahun penyelesaian tesis. 

a. Lambang Universitas Jambi berbentuk segi lima dengan diameter 
terjauh sekitar 5,5 cm. 

b. Judul tesis dibuat secara singkat, spesifik, jelas dan informatif 
seperti  yang sudah diuraikan pada usulan penelitian. 

c. Sifat tulisan ditunjukkan dengan menuliskan “TESIS”. 
d. Maksud tesis ditunjukkan dengan tulisan “Diajukan Sebagai Salah 

Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Strata-2 Pada Program 
Magister Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Jambi”. 

e. Nama mahasiswa ditulis dengan lengkap, tidak boleh disingkat dan 
tanpa derajat kesarjanaan. Dibawah dicantumkan nomor 
mahasiswa. 

f. Nama program ialah Program Magister Ilmu Ekonomi 
PascasarjanaUniversitas Jambi. 

g. Tahun penyelesaian tesis ialah tahun lulus ujian tesis. 
        Contoh halaman  sampul depan dapat dilihat pada lampiran 8 
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2. Halaman Judul 
 Halaman judul memuat tulisan yang sama dengan halaman 
sampul depan, tetapi dicetak di kertas putih. 
 
3. Halaman Pernyataan 
 Halaman ini memuat pernyataan dari penulis tesis bahwa tesis 
yang ditulis merupakan hasil karya sendiri, bukan jiplakan (baik seluruh 
maupun sebagian) dari karya orang lain, kecuali disebutkan sumbernya. 
Contoh halaman pernyataan terdapat pada lampiran 9. 
 
4. Halaman Persetujuan Pembimbing 
 Halaman ini memuat pernyataan persetujuan pembimbing bahwa 
tesis  yang disusun telah layak dan memenuhi syarat untuk diajukan 
dalam ujian tesis. Persetujuan dinyatakan dengan pembubuhan tanda 
tangan para pembimbing. 
 Contoh halaman persetujuan pembimbing terdapat pada 
lampiran 10. 
 
5. Halaman Persetujuan Ketua Program 
 Halaman ini memuat pernyataan Ketua Program bahwa 
mahasiswa yang bersangkutan telah memenuhi semua persyaratan 
akademik dan keuangan untuk menempuh ujian tesis. Contoh halaman 
persetujuan Ketua Program terdapat pada lampiran 11. 
 
6. Halaman pengesahan 
 Halaman ini memuat pernyataan bahwa tesis yang disusun telah 
dipertahankan dihadapan dewan penguji. Dalam halaman ini juga dimuat 
hari, tanggal, jam, dan tempat ujian serta nama dewan penguji dan tanda 
tangan masing-masing. Contoh halaman pengesahan terdapat pada 
lampiran 12. 
 
7. Kata Pengantar 
 Kata pengantar berisikan uraian singkat (biasanya sekitar 1-2 
halaman) tentang maksud tesis, penjelasan-penjelasan, dan ucapan 
terima kasih. Dalam kata pengantar tidak terdapat uraian yang bersifat 
ilmiah. 
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8. Daftar Isi 
 Daftar isi menunjukkan organisasi tesis (outline) yang 
memberikan gambaran tentang rangkaian muatan tesis. Daftar ini 
berfungsi sebagai petunjuk kepada pembaca yang ingin langsung melihat 
suatu bab atau anak sub judul tertentu dari tesis. Di dalam daftar isi 
tertera urutan bab, sub bab, dan anak sub bab disertai nomor 
halamannya. Contoh penulisan daftar isi terdapat pada lampiran 13a dan 
13b. 
 
9. Daftar Tabel 
 Daftar tabel berisi urutan nomor tabel, judul, dan nomor 
halamannya. Contoh penulisan daftar tabel terdapat pada lampiran 14. 
 
10. Daftar Gambar 
 Daftar gambar berisi urutan nomor gambar, judul, dan nomor 
halamannya. Contoh penulisan daftar gambar dapat dilihat pada 
lampiran 15. 
 
11. Daftar Lampiran 
 Daftar lampiran dibuat bila tesis dilengkapai dengan lampiran 
guna memberi informasi pendukung. Isinya adalah urutan nomor 
lampiran, judul dan nomor halamannya.  Contoh penulisan daftar 
lampiran terdapat pada lampiran 16. 
 
12. Daftar Lambang dan Singkatan 
 Jika dalam tesis dipergunakan banyak lambang dan singkatan, 
maka perlu dibuat satu halaman tersendiri berupa daftar lambang dan 
singkatan disertai dengan arti dan satuannya. Jika lambang dan 
singkatan yang digunakan tidak terlalu banyak, arti lambang dan 
singkatan cukup dituliskan setelah penulisan lambang dan singkatan 
tersebut ( dalam naskah ). 
 
13. Abstrak 
 Abstrak merupakan ringkasan tesis berupa executive summary 
yang berfungsi untuk membantu pembaca mengerti dan memahami isi 
tesis sebelum membaca tesis secara utuh. Abstrak memuat uraian 
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singkat tentang tujuan penelitian, metode penelitian dan hasil penelitian, 
ditulis dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Isi 
abstrak biasanya terdiri tiga alinea dan panjangnya tidak boleh lebih dari 
lima ratus kata. Penulisan abstrak harus dilengkapi dengan judul tesis, 
penulis, dan pembimbing yang ditulis dibagian atas serta kata kunci (key 
word) yang ditulis dibagian bawah. 
 
B. Bagian Utama 
 Bagian utama tesis terdiri dari beberapa bab yaitu; Pendahuluan, 
Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Bab-bab Hasil Penelitian dan 
Pembahasan, Kesimpulan dan Saran, dan Ringkasan. 
 
1. Pendahuluan 
 Bab pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, dan 
tujuan dan manfaat penelitian. Muatan komponen-komponen 
pendahuluan ini tidak jauh berbeda dengan yang terdapat dalam usulan 
penelitian, hanya saja uraiannya mungkin lebih dalam dan diperluas 
sesuai dengan kebutuhan. 
 
2. Tinjauan Pustaka 
 Tinjauan pustaka memuat landasan teori, studi hasil penelitian 
sebelumnya, kerangka pemikiran dan hipotesis. Uraian yang dimuat 
dalam setiap komponen tersebut hampir sama dengan yang terdapat 
dalam usulan penelitian. Meskipun demikian, untuk landasan teori, studi 
hasil penelitian sebelumnya, dan kerangka pemikiran hendaknya 
diperluas dengan keterangan-keterangan tambahan yang dikumpulkan 
selama pelaksanaan penelitian. 
 Seperti halnya usulan penelitian, komponen-komponen yang 
dimuat dalam tinjauan pustaka pada tesis juga tidak selalu harus 
seragam atau terlalu kaku. Hal ini sangat  tergantung pada kebutuhan 
penelitian sesuai dengan bidang atau aspek yang diteliti.   
 
3. Metode penelitian 
 Komponen-komponen metode penelitian sama dengan yang ada 
pada usulan penelitian. Uraian metode penelitian di dalam tesis perlu 
diperluas dengan penambahan informasi mengenai kesulitan-kesulitan 
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yang dihadapi selama pelaksanaan penelitian dan cara pemecahan yang 
ditempuh untuk mengatasinya. 
 
 
4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 Dalam bagian ini diuraikan deskripsi objek dan/atau variabel-
variabel pengamatan dan hasil temuan penelitian baik secara deskriptif 
maupun kuantitatif. Bagian ini dapat dipecah menjadi beberapa bab 
sesuai dengan masalah pokok yang dibahas dan tujuan penelitian. Bab-
babnya merupakan bagian pokok dari tesis dan antara satu bab dengan 
bab lainnya haruslah merupakan rangkaian yang kuat hubungannya 
dengan tema pokok. Apabila dikelompokkan menjadi dua bab maka 
masing-masing bab memuat: 

a.  Bab pertama, berisikan deskripsi tentang objek penelitian dan 
variabel-variabel pengamatan. Uraian pada bab ini dilakukan 
dengan menggunakan tabel, grafik, atau bentuk lainnya yang 
disertai dengan deskripsi masing-masing variabel dan pola 
hubungan antara variabel yang terjadi berdasarkan data. 

b. Bab kedua berisikan temuan-temuan empiris yang diperoleh dari 
hasil penelitian. Penjelasannya dilakukan dengan penafsiran 
terhadap temuan-temuan secara kuantitatif dan kualitatif. 
Penjelasan hasil temuan haruis dikaitkan dengan hipotesis yang 
diajukan (terbukti atau tidak terbukti), teori-teori yang diacu, hasil-
hasil penelitian sebelumnya, serta uraian deskriptif, variabel-
variabel pemngamatan yang telah dilakukan sebelumnya. Pada 
bagian akhir uraian hasil penelitian dilengkapi dengan implikasi 
hasil penelitian. 

 
5. Kesimpulan dan saran 
 Kesimpulan dan saran merupakan penutup bagian utama sebuah 
tesis. Kesimpulan dan saran harus dinyatakan secara terpisah. 

a. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat dari hasil 
penelitian dan pembahasan sebagai jawaban atas masalah dan 
tujuan penelitian. 

b. Saran merupakan rekomendasi yang muncul dari hasil-hasil 
penelitian yang telah disimpulkan sebelumnya. Saran dapat 
ditujukan kepada pihak praktisi dalam merumuskan kebijakan 
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atau pengambilan keputusan dan kepada para pihak akademisi 
atau peneliti dalam bidang sejenis yang ingin melanjutkan atau 
melengkapi kekurangan-kekurangan dari penelitian yang telah 
dilakukan. 

 
6. Ringkasan 
 Ringkasan memuat dengan lengkap, tetapi singkat, latar 
belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian dan hasil. Ringkasan lebih 
luas dari pada abstrak, dengan halaman berkisar antara 10-20 halaman. 
 
C. Bagian Akhir 
 Bagian akhir dari tesis terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-
lampiran (jika ada). 
 
 
1. Daftar Pustaka 
 Penulisan daftar pustaka tidak berbeda dengan usulan penelitian 
yang telah dikemukakan sebelumnya. 
 
2. Lampiran 
 Lampiran tesis memuat data pokok, beberapa proses perhitungan 
dan hasil olahan data print out komputer, serta keterangan lain seperti 
penjabaran rumus atau penurunan model yang kurang efisien bila 
dimasukan ke bagian utama tesis. 
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IV. TATA CARA PENULISAN 
 
 
Tata cara penulisan yang dibahas dalam bagian ini meliputi; bahan dan 
ukuran, pengetikan, penomoran, daftar dan gambar, bahasa, dan 
penulisan nama. 
 
A. Bahan dan Ukuran 
 
1. Bahan Naskah 
 Naskah tesis dibuat di atas kerta HVS 80 gram dan tidak bolak 
balik. 
 
2. Ukuran 
 Ukuran naskah tesis ialah kertas HVS A4 210.0 mm  x  297,0 mm. 
 
3. Sampul dan Warnanya 
 Sampul  usulan tesis (depan dan belakang) menggunakan   
kertas Bufallo warna orange dalam bentuk soft-cover. Sedangkan untuk 
sampul tesis (depan dan belakang) dalam bentuk hard-cover dibuat dari 
kertas Bufallo warna orange, dan dilapisi plastik (laminating). 
 
B. Pengetikan 
 
1. Jenis Huruf 

a.  Naskah diketik dengan jenis huruf Times New Roman atau 
jenis huruf lainnya yang memiliki kemiripan seperti arial, book 
antiqua, bookman old style, bookwoman, verdana, dan tahoma 
dengan ukuran huruf 12, yang penting seragam untuk seluruh 
naskah. 

b. Judul bab, sub bab dan anak sub bab di ketik dengan cetak 
tebal (bold). 

c. Untuk tujuan tertentu seperti istilah asing diketik dengan huruf 
miring atau pemberian garis bawah. 

d. Apabila terdapat lambang, huruf Junani, atau tanda-tanda 
lainnya yang tidak dapat diketik, harus ditulis dengan rapi 
memakai tinta hitam. 
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2. Bilangan dan Satuan 
a. Bilangan diketik dengan angka, kecuali pada permulaan 

kalimat. 
b. Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan titik. 
c. Satuan dinyatakan dengan singkatan resminya tanpa titik 

dibelakangnya misalnya Rp, m, g kg dan %. 
d. Bilangan, atau lambang yang memulai suatu kalimat, harus 

dieja, misalnya : Saratus Dua Puluh Ribu Rupiah 
 

3. Jarak baris 
 Jarak baris antara 2 baris dibuat 1,5 spasi, kecuali abstrak, 
kutipan langsung, judul tabel, judul gambar, bab, sub bab, dan anak sub 
bab yang lebih dari 1 baris, dan daftar pustaka, diketik dengan jarak 1 
spasi ke bawah. 

 
4. Batas tepi 

Batas - batas pengetikan dari tepi kertas, diatur sebagai berikut: 
a. Tepi atas  : 4 cm 
b. Tepi bawah  : 3 cm 
c. Tepi kiri  : 4 cm 
d. Tepi kanan  : 3 cm 
 

5. Alinea baru 
 Alinea baru dimulai pada ketukan yang ke-8 dari batas tepi kiri. 
 
6. Judul bab, sub bab, anak sub bab dan lain-lain. 

a. Judul bab diketik dengan huruf besar (kapital) semua dan 
dibuat simetris, dengan jarak 4 cm dari tepi atas tanpa diakhiri 
titik. 

b. Sub bab diketik mulai dari batas tepi kiri, semua kata dimulai 
dengan huruf besar (kapitas), kecuali kata penghubung dan 
kata depan, tanpa diakhiri dengan titik Kalimat pertama 
sesudah sub judul dimulai dengan alinea baru. 

c. Anak sub bab dan seterusnya diketik mulai dari batas tepi kiri, 
tetapi hanya huruf yang pertama saja yang berupa huruf besar, 
tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah anak sub 
judul dimualai dengan alinea baru. 
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7. Rincinan ke bawah 
 Rincian ke bawah yang terdapat dalam naskah (jika ada), 
menggunakan nomor urut dengan angka atau huruf yang sesuai dengan 
derajat rincian. Penggunaan garis penghubung (-) atau tanda lainnya 
yang ditempatkan di depan rincian tidak dibenarkan. 
 
8. Penulisan Tabel dan Gambar 
8.1. Tabel 

a. Nomor tabel yang diikuti dengan judul ditempatkan simetris di 
atas tabel, tanpa diakhiri dengan titik. 

b. Tabel tidak boleh dipenggal, kecuali kalau memang panjang, 
sehingga tidak mungkin diketik dalam satu halaman. Pada 
halaman lanjutan tabel, dicantumkan nomor tabel dan kata 
lanjutan, tanpa judul. 

c. Kolom-kolom diberi nama dan dijaga agar pemisahaan antara 
yang satu dengan lainnya cukup tegas. 

d. Kalau tabel lebih besar dari ukuran lebar kertas, sehingga 
harus dibuat memanjang, maka bagian atas tabel harus 
diletakkan di sebelah kiri kertas. 

e. Tabel diketik simentris. 
f. Tabel yang lebih dari 2 halaman atau yang harus dilipat, 

ditempatkan pada lampiran. 
 

8.2. Gambar 
a. Bagan. grafik, peta dan foto semuanya disebut gambar (tidak 

dibedakan). 
b. Nomor gambar yang diikuti dengan judulnya diletakkan simetris 

di bawah gambar tanpa diakhiri dengan titik. 
c. Gambar tidak boleh dipenggal. 
d. Keterangan gambar dituliskan pada tempat-tempat yang 

lowong di dalam gambar dan jangan pada halaman lain. 
e. Bila gambar dilukis melebar sepanjang tinggi kertas, maka 

bagian atas gambar harus diletakkan di sebelah kiri kertas. 
f. Ukuran gambar (lebar dan tingginya) diusahakan supaya 

sewajar-wajarnya (jangan terlalu kurus atau terlalu gemuk). 
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g. Skala pada grafik harus dibuat agar mudah dipakai untuk 
mengadakan interpolasi atau ekstrapolasi. 

h. Letak gambar diatur supaya simetris. 
C. Penomoran 
1. Halaman 

a. Bagian awal tesis, mulai dari halaman judul sampai ke abstrak, 
diberi nomor halaman dengan angka romawi kecil. 

b. Bagian utama dan bagian akhir, mulai dari Pendahuluan (bab I) 
sampai ke halaman terakhir, memakai angka Arab sebagai 
nomor halaman. 

c. Nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan atas. Jika pada 
bagian atas halaman tersebut terdapat judul atau bab, maka 
nomor halamannya ditulis di sebelah kanan bawah. 

d. Nomor halaman diketik dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 
1,5 cm dari tepi atas atau tepi bawah. 

 
2. Tabel 
 Tabel diberi nomor urut dengan angka arab, angka pertama 
menunjukkan nomor bab tempat tabel tersebut, dan angka kedua 
menunjukkan nomor urut tabel pada bab yang bersangkutan. Setiap bab 
dimulai dengan nomor baru dari tabel. 
 Misalnya Tabel 4.3, artinya tabel tersebut berada pada bab 4 
dengan urutan tabel noor 3. 
 
3. Gambar 
 Gambar dinomori dengan angka arab. Nomor diurut tanpa 
menunjukkan nomor bab tempat gambar tersebut. 
 
4. Persamaan 
 Nomor urut persamaan yang berbentuk rumus matematis dan  
lainnya ditulis dengan angka arab di dalam kurung dan ditempatkan di 
dekat batas tepi kanan. 
 
D. Bahasa 
 
1. Bahasa yang dipakai 
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 Bahasa yang dipakai ialah bahasa Indonesia baku. Untuk 
kepentingan ini, mahasiswa diharapkan membaca terlebih dahulu buku 
karangan Gorys Keraf yang berjudul “Komposisi : Sebuah Pengantar 
kepada kemahiran Berbahasa atau buku karangan Cipta Loka Caraka 
: Teknik Mengarang”. 
2. Bentuk kalimat 
 Kalimat-kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama dan 
orang kedua (saya, aku, kami, kita, engkau dan lain-lainnya), tetapi dibuat 
berbentuk pasif. Untuk penyajian ucapan terima kasih pada kata 
pengantar, kata-kata saya diganti dengan penulis. 
 
3. Istilah 

a. Istilah yang dipakai ialah istilah Indonesia atau yang sudah di 
Indonesiakan. 

b. Jika terpaksa harus memakai istilah asing, gunakanlah huruf 
miring pada istilah itu. 

 
4.  Kesalahan yang sering terjadi 

a. Kata penghubung, seperti sehingga, dan sedangkan, tidak 
boleh dipakai memulai suatu kalimat. 

b. Kata depan, misalnya pada, sering dipakai tidak pada 
tempatnya, misalnya diletakkan di depan subyek (merusak 
susunan kalimat). 

c. Kata di mana dan dari kerap kurang tepat pemakaiannya, dan 
diperlukan tepat seperti kata “where” “of” dalam Bahasa 
Inggris. Dalam Bahasa Indonesia bentuk yang demikian itu 
tidaklah baku dan jangan dipakai. 

d. Awalan ke dan di harus dibedakan dengan kata depan ke dan 
di. 

e. Tanda baca harus dipergunakan dengan tepat. 
 

E. Penulisan Nama 
 
1. Nama Penulis yang diacu dalam uraian 
 Penulis yang tulisannya diacu dalam uraian hanya disebutkan 
nama akhirnya saja, dan kalau lebih dari 2 orang, hanya nama akhir 
penulis pertama yang dicantumkan diikuti dengan dkk atau et.al. 
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2. Nama penulis dalam daftar pustaka 
 Dalam daftar pustaka, semua penulis harus dicantumkan 
namanya, dan tidak boleh hanya penulis pertama ditambah dkk atau et, 
al. saja. 
 
3.  Nama penulis lebih dari satu kata 
 Jika nama penulis terdiri dari 2 suku kata atau lebih, cara 
penulisannya untuk penulis pertama ialah nama akhir diikuti dengan 
koma, singkatan nama depan, tengah dan seterusnya, yang semuanya 
diberi titik. Penulis kedua dan setrusnya ialah singkatan nama awal dan 
tengah yang semuanya diberi titik diikuti dengan suku kata nama akhir. 
 
4.  Nama dengan garis penghubung 
 Apabila nama penulis dalam sumber aslinya, ditulis dengan garis 
penghubung diantara dua suku katanya, maka keduanya dianggap 
sebagai satu kesatuan. 
 
Contoh : Sulastin-Sutrisno ditulis Sulastin-Sutrisno. 
 
5.  Nama yang diikuti dengan singkatan 
 Nama yang diikuti dengan singkatan, dianggap bahwa singkatan 
itu menjadi satu dengan suku kata yang ada di depannya. 
 
Contoh :  
Mawardi A.I ditulis : Mawardi A.I. 
Williams D. Ross Jr, ditulis Ross Jr., W.D. 
 
6.  Derajat Kesarjanaan 
 Derajat kesarjanaan tidak boleh dicantumkan 
 
F. Catatan Kaki, Istilah baru dan Kutipan 

1. Catatan Kaki 
 Catatan kaki (kalau ada), ditulis dengan huruf satu spasi. Apabila 
lebih dari dua baris, awal kalimat baris pertama diketik menjorok kedalam 
dimulai pada ketukan ke 8 dari tepi kiri. 
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2. Istilah 
 Istilah-istilah baru yang belum dibakukan dalam bahas Indonesia 
dapat digunakan asal konsisten. Pada penggunaan yang pertama kali 
perlu diberikan padanannya dalam bahasa asing ( dalam kurung). Kalau 
banyak sekali menggunakan istilah baru, sebaiknya dibuatkan daftar 
istilah di belakang. 
3. Kutipan Langsung 
 Kutipan langsung ditulis dalam bahasa aslinya, kalau lebih dari 3 
baris, diketik satu spasi, dan kalau kurang dari 3 baris, diketik 1,5 spasi. 
Diketik menjorok ke dalam (8 Ketukan). Tidak diterjemahkan, namun 
boleh dibahas sesuai dengan kata-kata penulis. 
 
4. Kata Arab 
 Transliterasi mengikuti SKB Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI 
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V. LAMPIRAN – LAMPIRAN 
 

Lampiran 1. Contoh Halaman Judul Usulan Penelitian Tesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAMPAK PENINGKATAN INVESTASI PADA SUBSEKTOR PERKEBUNAN 
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAMBI 

 ( SUATU PENDEKATAN INPUT-OUTPUT) 
 
 
 

USULAN PENELITIAN TESIS 
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Strata-2 Pada 

Program Magister Ilmu Ekonomi PascasarjanaUniversitas Jambi  
 
 
 
 

Oleh : 
Surya Darma 

NIM P2C117001 
 
 

PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI  
PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI  

JANUARI 2017 
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Lampiran 2. Contoh Halaman Pernyataan Tesis 
 

 

PERNYATAAN USULAN TESIS 
 

 
 

Dengan ini saya menyatakan bahwa usulan penelitian tesis ini adalah 

benar hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain. Dalam 

tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh 

gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi dan juga tidak terdapat karya 

atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali 

yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar 

pustaka.  

Bila dikemudian hari ternyata ditemui hal-hal yang bertentangan dengan 

pernyataan saya ini maka saya bersedia menerima sanksi hingga 

pencabutan gelar akademis . 

 

 

Jambi,     
Yang menyatakan, 

 

Materai 6000 

 

                                   _______________ 
      Tanda tangan dan nama terang
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Lampiran 3. Contoh Halaman Persetujuan Pembimbing 
 
 
 
 
 

TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 
 
 

Dengan ini Pembimbing Tesis menyatakan bahwa usulan penelitian tesis 
yang disusun oleh : 
 
Nama : Surya Darma 
Nomor Mahasiswa : P2C117001 
Program : Magister Ilmu Ekonomi   
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan Daerah 
Judul Usulan Penelitian Tesis : Dampak Peningkatan Investasi Pada 

Sub-sektor Perkebunan Terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi : 
Suatu Pendekatan Input-Output. 

 
Telah layak dan memenuhi syarat untuk diseminarkan sesuai dengan 
prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku. 
 
 
 
    Jambi,   Januari 2017 
      Pembimbing I          Pembimbing II 
 

 

 
__________________    __________________ 
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Lampiran 4. Contoh Halaman Persetujuan Ketua Program 
 
 
 
 

TANDA PERSETUJUAN  KETUA PROGRAM 
 
 
 

Dengan ini Ketua Program Magister Ilmu Ekonomi  
PascasarjanaUniversitas Jambi, menyatakan bahwa : 
 
Nama : Surya Darma 
Nomor Mahasiswa : P2C117001 
Program : Magister Ilmu Ekonomi 

Pembangunan 
Konsentrasi : Pembangunan Daerah 
Judul Usulan Penelitian Tesis : Dampak Peningkatan Investasi 

Pada Sub-sektor Perkebunan 
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Provinsi Jambi : Suatu Pendekatan 
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Lampiran 5.  Contoh Penunjukkan Sumber Pustaka yang Dicantumkan 
dalam Uraian 

 
 
Contoh 1. 
Syrquin (1986) menemukan, peningkatan investasi berpengaruh positif 
terhadap pertumbuhan ekonomi pada 15 negara Amerika Latin selama 
periode 1964-1973 dan 1974-1980. 
 
Contoh 2. 
....................Kondisi ini secara tidak langsung mengakibatkan terjadinya 
kesenjangan pertumbuhan antara negara-negara industri dengan negara-
negara berkembang (Chenery et all, 1985) 
 
Contoh 3. 
Berdasarkan studinya mengenai alokasi investasi regional, Rahman 
(1963) menyimpulkan : 
 

The rate of growth of national income is not nececcarely 

maximazed by concentrating invesmen in the most 

productive region of acountry if regional rates of saving are 

not identical. Whether a less productive region can offer 

singnificantly higher rates of saving.............  

 

Keterangan : 

Contoh 1.   Pengutipan tidak langsung (menggunakan bahasa sendiri) 

dengan nama penulis di depan uraian. 

 

Contoh 2.  Pengutipan tidak langsung (menggunakan bahasa sendiri) 

dengan menggunakan nama penulis di belakang uraian. 
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Lampiran 6. Contoh Pernyataan Hipotesis 

 

Hipotesis yang menggunakan uji statistik : 

 

Contoh 1. 

Tingkat produksi, jumlah tenaga kerja dan harga produk berpengaruh 

positif terhadap perkembangan industri pengolahan di Provinsi Jambi. 

 

Contoh 2. 

Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) berhubungan positif dengan 

upaya penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jambi. 

 

Contoh 3. 

Tingkat penghasilan petani karet peserta Pola Inti Rakyat (PIR) lebih 

tinggi dari pada pengahasilan petani karet bukan peserta PIR di Provinsi 

Jambi. 

 

Contoh hipotesis yang tidak menggunakan uji statistik : 

 

Contoh 1. 

Kenaikan tingkat Upah Minimum Provinsi Jambi (UMP) memiliki dampak 

yang lebih tinggi terhadap kenaikan harga pada sektor industri dibanding 

sektor pertanian dan jasa di Provinsi Jambi. 

 

Contoh 2. 

Pertumbuhan ekonomi sektoral yang bersumber dari bauran industri dan 

keunggulan kompetitif lebih kecil dari pada yang bersumber dari 

pengaruh pertumbuhan nasional dalam perekonomian Provinsi Jambi. 

 

 

 

 

Contoh 3. 

Tingkat efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah di 

Kabupaten Batanghari meningkat satelah penerapan kebijakan otonomi 

daerah pada tahun 2001. 
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Lampiran 9. Contoh Halaman Pernyataan 
 
 
 
 

PERNYATAAN TESIS 
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