
Dok. 2 – Outline Judul Skrisi 

OUTLINE  JUDUL  SKRIPSI 

 
1. Latar Belakang  

  Berisi narasi yang menjelaskan latar belakang mengapa penelitian akan dilaksanakan 

sehingga menetapkan judul penelitian tersebut. 

  Latar belakang mengandung permasalahan yang memang perlu mendapatkan suatu 

pemecahan/solusi. Permasalahan dalam bidang ilmu ekonomi (manajemen dan akuntansi), 

dalam bidang manajemen, misalnya : manajemen pemasaran, manajemen keuangan, 

manajemen personalia/sdm, manajemen operasi/produksi, manajemen perbankan syariah. 

Sedangkan permasalahan dalam bidang akuntansi, misalnya : audit, sistem/prosedur, laporan 

keuangan, metode pencatatan, dan lainnya.  

  Permasalahan dapat bersumber dari kajian pustaka, yaitu dengan membandingkan 

beberapa teori kemudian menemukan konsep/teori yang perlu diteliti lebih lanjut, karena teori 

yang ada belum mampu dijadikan dasar untuk mengatasi kejadian/praktek nyata di lapangan.  

  Permasalahan dapat bersumber pula dari kelemahan/rekomendasi penelitian orang lain, 

untuk diteliti lebihlanjut (menyempurnakan hasil penelitian orang lain, bukan mengambil 

judul peneliti sebelumnya dan mengganti nama perusahaan dengan perusahaan yang lain). 
 

2. Pokok Permasalahan 

  Merupakan inti masalah yang akan dicarikan jalan keluar/solusi pemecahannya, bukan 

masalah yang diada-adakan/dipaksakan ada. 
 

3. Tujuan Penelitian 

  Jelaskan tujuan penelitian yang ingin diteliti, biasanya berkaitan dengan pokok 

permasalahan yang ingin dipecahkan/dicarikan solusinya.  
 

4. Tinjauan Pustaka/Penelitian Terdahulu 

  Konsep atau teori apa yang akan digunakan untuk mendukung penelitian yang akan 

dilakukan. Tampilkan juga minimal tiga (3) hasil penelitian/jurnal hasil penelitian yang 

pernah diteliti oleh peneliti terdahulu yang meneliti masalah yang sama/hampir sama,  hal ini 

untuk menunjukkan originalitas penelitian yang sedang direncanakan. 
 

5. Kerangka Berpikir Penelitian 

  Jelaskan variabel penelitian yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan, untuk 

mempermudah calon peneliti dalam menulis proposal serta pengambilan data di lapangan. 

Kerangka berfikir bisa dalam bentuk diagram alir, sehingga nampak dengan jelas urut-urutan 

kegiatan penelitian sejak konsep teori sampai dengan kesimpulan hasil penelitian. 
 

6. Rencana Alat Analisis Yang Digunakan   

  Tuliskan rencana analisis yang akan digunakan untuk membantu menjawab 

permasalahan yang ingin dipecahkan/mengambil kesimpulan dari data dan atau variabel 

penelitian yang digunakan.   
 

Catatan :  

 Diketik menggunakan kertas A4 

  Jumlah halaman : 2 – 5 lembar 

  Melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu, baru menetapkan judul, bukan 
menetapkan judul baru menentukan masalah 

  Identifikasi masalah dapat dilakukan dengan melakukan penelitian/survey 
pendahuluan (misal survey di perpustakaan, membaca beberapa jurnal penelitian 

untuk melihat kelemahan peneliti terdahulu, kelemahan laporan penelitian mahasiswa 

(skripsi), membaca media cetak/elektronik/internet, observasi langsung ke obyek 

penelitian yang akan dijadikan sampel, dll.) 

                       

                      


