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Rangkuman Notulen: 

 Penelitian di jalur pendidikan vokasi fokus pada penelitian terapan. Salah satu tujuan dari  

Penelitian terapan ditujukan untuk menghasilkan produk atau output lainnya dan bisa 

langsung diterapan pada perusahaan yang menjadi tempat penelitian.  

 Dikarenakan fokus pada penelitian terapan dan bersamaannya waktu skripsi dan PKL yang 

hanya 6 bulan, maka program studi akuntansi memilih UKM sebagai tempat penelitian karena 

problematika di UKM tersebut relatif sederhana jika dibanding dengan perusahaan besar dan 

mahasiswa mampu untuk memecahkan masalah dan menerapkannya. 

 Metode penelitian di prodi AK cenderung kualitatif karena terkait masalah penelitian yang 

ingin dibahas. 

 Program studi Keuangan dan Perbankan, konven dan syariah dan manajemen keuangan bisa 

memilih metode kuantitatif atau metode kualitatif, tergantung kepada topik bahasan. 



 Metodologi kualitatif dianjurkan menggunakan diagram atau gambar atau sejenisnya yang 

menjelaskan langkah-langkah untuk menjawab tujuan penelitian, sedangkan metode 

kuantitatif dapat menjelaskan metode statistik yang digunakan. 

Proses Pembimbingan: 

1. Mahasiswa diwajibkan atau sudah menghasilkan proposal selama kuliah Metodologi Riset. 

2. Pada akhir semester VII atau awal semester VIII, proposal diajukan ke KPS untuk 

mendapat pembimbing. 

3. Selanjutnya menjadi tanggung jawab pembimbing untuk menyelesaikan proses 

pembimbingan hingga mahasiwa lulus. 

4. Proposal tersebut dijadikan awal proses pembimbingan dengan catatan pembimbing 

mempunyai hak untuk merobah sesuai dengan kaidah keilmuan dan kompetensi mahasiswa 

dan dosen. 

5. Proposal; Bab I, Bab II dan Bab III wajib mendapatkan persetujuan dari kedua pembimbing 

sebelum mahasiswa melanjutkan ke Bab IV dan Bab V. (ada lembar pengesahan proposal 

tersendiri, lihat lampiran) 

Pembimbing I dan II 

• Kedudukannya sama 

• Tanggung jawab sama 

• Untuk itu dilembar persetujuan skripsi tulisan Pembimbing pembantu diganti menjadi 

pembimbing 2. 



• Tidak ada pembagian tugas secara nyata; misalnya pembimbing I materi, pembimbing II 

tatatulis. 

• Karena kedudukannya sama, maka kedua pembimbing harus benar  menyepakati proposap 

(bab I, II dan III) sebelum melanjutkan ke Bab IV dan V dan benar-benar sepakat dan 

menyetujui untuk ujian skripsi. 

• Karena belum ada kesepakatan tentang ujian proposal maka pembimbing I, Pembimbing 

II dan Mahasiswa bertemu secara bersamaan sebelum mahasiswa tersebut melanjutkan 

untuk menyusun bab IV dan V. 

• Demikian juga untuk Ujian sidang, disarankan mahasiswa, dosen pembimbing I dan 

Pembimbing II untuk melakukan pertemuan bersama sebelum maju sidang. 

• Kriteria penunjukan pembimbing adalah pembimbing I sesuai kompetensi dosen yang 

terkait dengan judul. dan pembimbing II sarjana ekonomi, semua bidang. 

Format Penulisan Proposal dan Skripsi 

Lihat 5 

Disinyalir masih banyak yang belum menguasai metode kualitatip maka dari itu sekjur satu akan 

mengadakan pelatihan metodologi penelitian kualitatip. Waktu akan ditentukan kemudian. 

Ujian Sidang 

Disepakati bahwa ujian skripsi hanya diujikan oleh dua orang, satu penguji dan salah satu 

pembimbing. 



Diwajibkan kepada mahasiswa untuk menyerahkan draft skripsi yang telah disetujui untuk 

disidangkan diberikan kepada penguji minimal dua hari sebelum ujian sidang. Hal serupa juga 

berlaku bagi D3. 

Catatan: mohon perhatian panitia ujian sidang. 

Dijadwalkan ujian sidang dimulai bulan awal Juni 2017 sampai dengan bulan awal Agustus 2017. 

Minggu ketiga agustus sampai dengan akhir agustus untuk persiapan seminar. 

Publikasi Hasil Skripsi 

Publikasi hasil penelitian mahasiswa ditampung di MAAL untuk BS, CAPITAL Untuk BK, 

ASSET untuk AK dan Investasi untuk MK, semuanya sudah memiliki ISSN. Untuk melaksanakan 

hal ini dosen wajib memberi tahu mahasiswa untuk mendownload template artikel di 

http://www.akuntansi.pnj.ac.id  

Tindak Lanjut 

Semua kesepakatan diatas mulai dilaksanakan pada semester ini, maka untuk sementara notulen 

ini dijadikan acuan pelaksanaan. 

 

Masukan dari Dosen: 

 Usulan untuk menggunakan mix method, campuran antara kualitatif dan kuantitatif. 

Selama ini metode ini secara tidak langsung sudah digunakan oleh beberapa mahasiswa. 

 Penyusunan skripsi hendaknya disesuaikan dengan VISI dan MISI PNJ dan program studi. 

 Skripsi mengacu kepada pedoman penelitian dikti, misalnya Hibah Bersaing atau yang 

terbaru 

http://www.akuntansi.pnj.ac.id/


 Skrispsi merupakan kolaborasi antar dosen dan mahasiswa maka wajiab membuat 

publikasi ilmiah yang diterbitkan di jurnal atua prosiding. 

 Semua hasil kesepakatan hari ini dituangkan dalam revisi buku pedoman. 

PEDOMAN METODOLOGI DALAM PENELITIAN KUALITATIF 

(disarikan dari Cavana, Delahaye and Sekaran (2001) dan Cooper and Schindler (2014)) 

I. Sampling (Teknik pengambilan sample) 

Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menggunakan probability sampling, jenis sampling 

yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah non-probability sampling: setiap anggota 

populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sample. 

Terdapat tiga metode dalam non-probability sampling: 

a. Convenience sampling: peneliti mengambil informasi dari anggota populasi yang dipilih 

karena anggota populasi tersebut kebetulan tersedia (conveniently available). Misal, 

peneliti ingin mengetahui mana yang lebih disukai orang, produk X atau produk Y, maka 

peneliti pergi ke pusat perbelanjaan dan menanyakan setiap orang yang dijumpai disana 

atas produk X dan Y. Contoh lain, peneliti mewawancarai tetangga atau teman untuk 

penelitian tentang pendapat publik tentang kasus tertentu. 

b. Purposive sampling: Sample dipilih atas orang-orang tertentu yang dapat memberikan 

informasi yang dibutuhkan. Orang-orang tersebut dipilih karena hanya mereka yang 

memiliki informasi tersebut atau karena memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan 

peneliti.   

c. Snowball sampling: Digunakan ketika elemen dalam populasi memiliki karakteristik atau 

pengetahuan tertentu, namun sulit untuk didapat atau dihubungi. Kelompok sample awal 

ditentukan terlebih dahulu, namun sample berikutnya didasarkan pada rekomendasi dan 

informasi yang diberikan sample terdahulu. 

II. Pengambilan Data 

Dalam penelitian kualitatif, pengambilan data dapat dilakukan melalui 3 cara: 

1. Wawancara. Dapat dilakukan dengan tatap muka atau melalui telepon, dengan 

pertanyaan tidak terstruktur (tidak ada pertanyaan khusus atau urutan topik tertentu 

yang disiapkan sebelumnya), terstruktur (menyiapkan acuan pertanyaan wawancara 



secara detail) atau semi terstruktur (menyiapkan beberapa pertanyaan kunci, dan akan 

dikembangkan selama wawancara berlangsung).  

2. Pengamatan. Dilakukan untuk mengetahui lingkungan kerja, aktifitas, kebiasaan atau 

perilaku, pernyataan-pernyataan yang dibuat atau pertemuan-pertemuan yang 

dilakukan, ekspresi wajah dan emosi, bahasa tubuh seseorang. Juga untuk mengetahui 

faktor-faktor lingkungan kerja seperti tata letak tempat kerja dan pola urutan 

kerja.Pengamat dapat berlaku sebagai nonparticipant-observer (tidak menjadi bagian 

dari sistem dalam organisasi) atau participant-observer (menjadi bagian dari 

organisasi, misal peneliti masuk dalam perusahaan berperan sebagai karyawan). 

3. Focus Group Discussion (FGD). Wawancara dalam bentuk panel, terdiri dari 6 

sampai 10 orang, dilakukan dengan dipimpin moderator/fasilitator. 

III. Uji Akurasi dan Replicability (dalam kuantitatif disebut Reliability and Validity 

Test) 

1. Trustworthiness: peneliti mengamati, melaporkan dan menginterpretasikan 

pengalaman di lapangan seakurat dan sejujur mungkin. 

2. Verifikasi: untuk memastikan bahwa penelitian telah secara akurat merefleksikan 

bukti, dan telah dicek bukti dan interpretasinya. Dapat dilakukan dengan teknik 

triangulasi. Terdapat empat metode triangulasi: 

a. Cross-checking. Peneliti dan responden mengecek kembali arti/makna dari data 

b. Confirmation from other sources. Peneliti mencari informasi dari sumber lain atas 

suatu hal tertentu. 

c. Use two or more methods of data collection. Peneliti menggunakan lebih dari satu 

metode untuk mengambil data, kemudian interpretasi atas hasil dari setiap metode 

dibandingkan. 

d. Use another researcher’s analysis. Meminta peneliti lain untuk menganalisis data 

kemudian membandingkan hasil analisis kedua peneliti. 

 

IV. Analisis Data 

Tujuan dari analisis data kualitatif adalah untuk memahami fenomena atas hal yang diteliti. 

Untuk itu, peneliti harus melaporkan dan menginterpretasikan apa yang telah terjadi 

dengan cara mengidentifikasi tema dan subtema dari data. Hal tersebut dapat dilakukan 

dengan menggunakan pertanyaan yang direncanakan sebelumnya (ditahap 

pengambilan data pertanyaan telah dikelompokkan berdasarkan topik/tema) atau dengan 

content analysis (dilakukan untuk data hasil wawancara yang tidak terstruktur dan dari 

FGD). Tidak seperti penelitian kuantitatif dimana terdapat pemisahaan waktu yang tegas 

antara periode pengambilan data dn analisis data, dalam penelitian kualitatif proses 

mengambil dan menganalisis data terjadi bersamaan. 

 



Untuk penelitian akuntansi, identifikasi tema dan subtema ini dikaitkan dengan tahapan-

tahapan dalam akuntansi ( misal tahapan pembuatan laporan keuangan atau sistem 

akuntansi). 

  



TEMPLATE SKRIPSI (bab I, II  dan III adalah proposal) 

Judul 

Singkat tetapi meliputi tiga hal: 

1. Variabel yang diteliti (khususnya kuantitatif) 

2. Hubungan antar variable (khususnya kuantitatif) 

3. Populasi penelitian 

Contoh: Hubungan antara tingkat inflasi dan pembelian rumah tipe 21 di Indonesia 

Cover Depan 

Halaman Pengesahan 

Halaman Pernyataan 

Kata Pengantar 

Abstrak 

Daftar Isi 

Daftar Tabel 

Daftar Gambar 

Bab I Pendahuluan 

Latar Belakang Masalah (wajib ada) 

Permasalahan (wajib ada) 

Dideskripsikan sebanyak maksimum tiga pargarap yang disarikan dari latar belakang dan harus 

menunjukan permasalahan yang hendak di teliti 



Pertanyaan Penelitian (wajib ada) 

Dideskripsikan berdasarkan permasalah yang telah dideskripsikan maka akan muncul berbagai pertanyaan 

penelitian.  

Tujuan penelitian (wajib ada) 

Dideskripsikan berdasarkan permasalahan 

Batasan Penelitian (wajib ada) 

Manfat Penelitian 

Sistematika 

BAB II Tinjauan Pustaka 

BAB III Metode Penelitian 

Sampling 

 Metodologi kualitatif dianjurkan menggunakan diagram atau gambar atau sejenisnya yang 

menjelaskan langkah-langkah untuk menjawab tujuan penelitian, sedangkan metode 

kuantitatif dapat menjelaskan metode statistik yang digunakan. 

 Menjelaskan target populasi yang diteliti, metode sampling yang digunakan. probability 

sampling (kuantitaif), dijelaskan juga bagaimana penentuan ukuran sample (sample size), 

berapa tingkat kepercayaan yang dipakai, dan berapa tingkat kesalahan yang dibolehkan. 

Pengambilan Data 



Analisis Data 

Umumnya untuk metode kuantitatip menggunakan formula statistik untuk membuktikan hipotesis, 

sedangkan untuk kuantitatip menggunakan formula atau rumus atau teori yang ada, misalnya untuk 

ALK menggunakan rumus rumus yang ada di ALK. Contoh lain untuk penyusunan laporan 

keuangan, jelaskan langkah langkah atau proses penyusunan. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan 

BAB V Simpulan dan Saran/Implikasi 

Dalam rekomendasi, untuk penelitian terapan biasanya untuk tindakan/langkah manajerial yang 

perlu dilakukan perusahaan berupa alternatif yang didukung hasil temuan dalam penelitian ini.  

LAMPIRAN 

DAFTAR PUSTAKA  

Referensi 

• Tata cara kutipan dan penulisan daftar pustaka mengacu ke system APA=American 

Psychological Association, untuk itu diwajibkan kepada mahasiswa dan dosen untuk 

mempelajarinya di http://blog.apastyle.org/apastyle/2016/04/how-to-cite-a-blog-post-in-

apa-style.html.  

Pembuat Notulen 

Ali Masjono  

Utami Puji Lestari 

 

http://blog.apastyle.org/apastyle/2016/04/how-to-cite-a-blog-post-in-apa-style.html
http://blog.apastyle.org/apastyle/2016/04/how-to-cite-a-blog-post-in-apa-style.html


Disetujui oleh 

Ketua Jurusan tanggal  

Elly Mirati 

 

Lembar persetujuan Proposal Penelitian Terapan 

Pada tangal  ……./..…../………proposal penelitan terapan  atas 

Nama :  

NIM : 

Judul 

………………………………………………………………………………………………………….……  

………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………….…………………………………………………………..………………  

Atas dasar pertemuan pada pembimbing dan Mahasiswa telah disetujui untuk di teruskan ke tahap 

pengumpulan data dan penulisan bab berikutnya. 

Disetujui oleh 

Pembimbing I                                                                                 Pembimbing II 

……………………………..     ………………………… 

NIP        NIP 

 

Diketahui Oleh 

KPS program studi …………………………………………………………… 

 

……………………………………………. 



NIP 

Catatan: 

Lembar pengesahan ini diletakkan sebelum daftar isi proposal dan dibuat setelah kedua pembimbing 

menyetujui proposal dan mahasiswa bisa melakukan tahap berikutnya dalam proses penulisan skripsi. 

 

 

Lembar Persetujuan Skripsi Untuk diujikan  

Pada tangal  ……./..…../………skripsi  penelitan terapan  atas 

Nama :  

NIM : 

Judul 

………………………………………………………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………….…………………………………………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Atas dasar pertemuan pada pembimbing dan Mahasiswa telah disetujui untuk di teruskan ke tahap Ujian 

skripsi. 

Disetujui oleh 

Pembimbing I                                                                                 Pembimbing II 

……………………………..     ………………………… 

NIP        NIP 

 

Diketahui Oleh 

KPS program studi …………………………………………………………… 



 

……………………………………………. 

NIP 

Catatan: 

Lembar pengesahan ini diletakkan sebelum daftar isi Skripsi dan dibuat setelah kedua pembimbing 

menyetujui untuk diujikan.. 

 

Lembar persetujuan proposal dan lembar persetujuan siding harus diletakan pada halaman depan 

sebelum daftar isi pada skripsi yang sidap diujikan. 

Halaman Persetujuan setelah Ujian sidang 

                   LEMBAR  PENGESAHAN 

 

 

 Skripsi ini diajukan oleh: 

 

Nama  : ...............................................................................................................  

NIM  : ...............................................................................................................  

Program Studi  : ...............................................................................................................  

Judul Skripsi  : ...............................................................................................................  

 
Skripsi ini telah  disiapkan dibawah arahan dosen pembimbing dan  berhasil dipertahankan di hadapan 

dewan  penguji. Dengan demikinan skripsi ini telah diterima sebagai bagian dari perysaratan untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Terapan (………sesuaikan dng prodi) di program studi …… jurusan 

akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. 

DEWAN PENGUJI 

 

Tanggal: ……………………………. 

 

Ketua Penguji  :  ..........................................  ( .........tanda tangan...........) 

 

 

Pembimbing:  .............................................. (.......... tanda tangan .........) 

 

 

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI 

 

 



Ditetapkan di :  Depok 

Tanggal   :  .......................... 

Ketua Jurusan Akuntansi 

 

 

 

 

 

(………………………………..) 

 

 

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 

SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 

 

 

Sebagai sivitas akademik Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama   : …….................................................................... 

NIM   : ......................................................... 

Program Studi : ……………………………………. 

Jurusan   : Akuntansi 

Jenis karya : Skripsi 

 

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri 

Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah 

saya yang berjudul : 

………………………..................................................................................................... 

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

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

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

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).  

 

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Politeknik Negri Jakarta berhak menyimpan, 

mengalihmedia/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, 

dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai 

penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. 

 

Dibuat di  : Depok 

Pada tanggal  : ……………………. 

 

Yang menyatakan 

 

 



 

( …………………….…………. ) 

 

 

 

Lembar Bimbingan 

NIM     : 

Nama    : 

Program Studi   : 

Nama DOsen Pembimbing : 

Pembimbing   : Satu atau dua 

Tanggal Materi Bimbingan Tanda Tangan 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  



 

 

 

  

Menyetujui KPS program studi          

Depok……………2017 

(……………………………….) 

Jika lebih dari satu halaman dibuat di halaman terakhir 

 

 


