
BUKU PEDOMAN  

TUGAS AKHIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JENJANG PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA TIGA (D-III) 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMM  

MATARAM 

2020



  

PEDOMAN PENYUSUNAN TUGAS AKHIR II 

 

 

Komposisi dan Susunan Personalia 

Tim Revisi Buku Pedoman Tugas Akhir STIE AMM Mataram 

Berdasarkan Surat Penunjukan Ketua STIE AMM Mataram 

Nomor : 24/A.52/STIE AMM/I/2020 

Tanggal 24 Januari 2020 

 

 

I. Penanggung Jawab :  Dr. H. Umar Said, SE., MM. 

II. Ketua  :  1. Hj. Indah Ariffianti, SE., MM. 

  2. Ni Nyoman Yuliati, SE., M.Ak. 

 

III. Wakil Ketua  : 1. Dra. Ec. Endang Kartini, M.Ak. 

  2. Nendy Pratama Agusfianto, SE., MM. 

 

IV. Sekretaris : 1. Baiq Rizky Ayugantari, SE. 

  2. Nurjannah Badrun, A.Md. 

 

Anggota   :  1. Dra. Baiq Ertin Helmida, MP. 

2. H. Nizar Hamdi, SE., MM. 

  3. Syaiful Amri, M.Pd. 

  4. Rusli Amrul, SE., M.Ak. 

  5. Rusdi. SE., M.Acc., Ak. 

    

 

 

 

 

 

 



  

PEDOMAN PENYUSUNAN TUGAS AKHIR III 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena 

dengan rahmatnya kami telah dapat merevisi dan menyusun kembali Buku Pedoman Penulisan 

Laporan Tugas Akhir, yang dapat  digunakan sebagai panduan dalam kegiatan Penulisan 

Laporan Tugas Akhir yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa semester VI Program Studi 

Diploma Tiga (Akuntansi dan Keuangan dan Perbankan) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM 

Mataram. 

Buku Pedoman Penulisan Laporan Tugas Akhir ini berisi beberapa gambaran singkat 

mengenai konsep dasar penulisan laporan, tujuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh 

peserta atau mahasiswa yang mengikuti program ini. Laporan ini merupakan tugas akhir dan 

syarat kelulusan dari mahasiswa Program Studi Diploma Tiga (D-III Akuntansi dan D-III 

Keuangan dan Perbankan) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram.  

Kami menyadari bahwa Buku Pedoman dalam Penulisan Laporan Tugas Akhir ini masih 

banyak kekurangan sehingga upaya penyempurnaan pun akan terus dilakukan. Oleh karena itu 

kami mengharapkan masukan berupa kritik dan saran demi perbaikan buku ini sehingga dapat 

merepsentasikan gambaran dalam dunia nyata yang sesungguhnya berdasarkan teori yang ada 

serta dapat menambah wawasan pembelajaran bagi mahasiswa. 

 

 

Mataram,  Januari 2020 

        TIM Penyusun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Dasar Pemikiran  

Menulis tugas akhir merupakan salah satu  kewajiban bagi mahasiswa Diploma Tiga 

(D.III) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram untuk meraih gelar Ahli Madya. Tugas 

akhir sebagaimana dimaksud adalah karya tulis ilmiah yang merupakan hasil dari penelitian 

mahasiswa di perusahaan atau institusi tertentu. Oleh karena itu, tugas akhir juga merupakan 

bukti otentik kemampuan akademik mahasiswa dari proses perkuliahan yang telah 

didapatkannya. Penulisan karya ilmiah dalam bentuk tugas akhir harus berdasarkan kepada 

etika keilmuan yang berlaku. Tugas akhir diharapkan dapat menjadi karya yang 

bersumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Tugas akhir yang telah dihasilkan mahasiswa harus dipertahankan dan 

dipertanggungjawabkan dalam sidang. Setelah disidangkan dan difinalisasi sesuai dengan 

revisi tim penguji, tidak menutup kemungkinan tugas akhir tersebut akan dipublikasikan. 

Atas dasar itu, menghasilkan tugas akhir yang baik dan benar sesuai dengan kaidah keilmuan 

sangatlah penting. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, perlu kiranya disusun sebuah buku 

pedoman penulisan yang dapat menjadi penuntun bagi mahasiswa untuk menghasilkan karya 

tulis ilmiah yang berkualitas. 

 

1.2. Tujuan Penyusunan Buku Pedoman Tugas Akhir  

Tujuan dari penyusunan Pedoman Penulisan Laporan Tugas Akhir  (TA) ini adalah untuk :  

a. Membantu proses penulisan Laporan Tugas Akhir (TA) 

b. Menciptakan keseragaman format Penulisan Laporan Tugas Akhir (TA) 

c. Menjaga etika penelitian yang dilakukan sesuai kaidah dalam Penulisan Karya Ilmiah. 

 

1.3. Topik Laporan Tugas Akhir (TA) 

Topik tugas akhir mahasiswa didasarkan pada bidang peminatan studi masing-masing 

mahasiswa yang disesuaikan dengan hasil pengamatannya selama Praktek Kerja Lapangan di 

dunia usaha baik perusahaan swasta ataupun pemerintah. Topik laporan tugas akhir (TA) 

berupa isu atau permasalahan yang terjadi di lokasi PKL. 
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1.4. Kode Etik 

 Kode etik bertujuan untuk memastikan orisinalitas tugas akhir yang dihasilkan. 

Mahasiswa dilarang keras melakukan kecurangan-kecurangan dalam penulisan tugas akhir 

berupa:  

1) Plagiarisme yaitu menggunakan atau mengambil tulisan orang lain dengan cara yang 

tidak dibenarkan.  

2) Fabrikasi data yaitu mengarang atau membuat data fiktif.  

3) Falsifikasi data yaitu mengubah-ubah  data sesuai dengan keinginan yang berimbas 

kepada hasil penelitian. Tidak hanya itu, kode etik ini juga merupakan aturan 

pemilihan kata-kata yang harus sesuai dengan aturan  bahasa Indonesia yang baik dan 

benar sesuai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Termasuk aturan ketatabahasaan 

mengenai pembuatan kalimat. 

 

1.5. Persyaratan Akademik 

 Persyaratan menyusun tugas akhir : 

 - Telah menempuh mata kuliah minimal 90 sks dengan IPK minimal 2,00 

 - Telah mengikuti PKL dan dinyatakan lulus minimal nilai C 

 - Telah menempuh mata kuliah Metodologi Penelitian nilai minimal C 

 

 Persyaratan mengikuti ujian tugas akhir : 

1. Telah menempuh 110 sks mata kuliah yang diprogramkan di luar tugas akhir dengan 

ketentuan : 

a. IPK minimal 2,00 dengan nilai D maksimal 2 mata kuliah, tanpa nilai E. 

b. Mata kuliah kelompok MPK minimal bernilai C. 

2. Menyerahkan fotokopi bukti pembayaran  administrasi keuangan tugas akhir. 

3. Menyerahkan fotokopi KRS semester akhir, yang memprogramkan mata kuliah Tugas 

Akhir. 

4. Menyerahkan laporan tugas akhir yang telah disetujui atau disahkan oleh dosen 

pembimbing. 
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5. Seluruh persyaratan (1-4) diserahkan ke prodi masing-masing, Prodi Akuntansi 

menggunakan  map warna merah dan Prodi Keuangan & Perbankan menggunakan 

map warna kuning. 

 

1.6. Persyaratan Dosen Pembimbing Tugas Akhir 

a. Status sebagai Dosen Tetap. 

b. Berpendidikan minimal S2. 

c. Memiliki Jabatan Fungsional minimal Asisten Ahli. 

 

1.7. Deskripsi Tugas Dosen Pembimbing 

1. Memberikan bimbingan penulisan tugas akhir setelah menerima bukti penunjukan 

selaku dosen pembimbing dari Kaprodi.  

2. Mendiskusikan dan menyusun jadwal bimbingan dengan mahasiswa. 

3. Mengisi dan menandatangani kartu bimbingan setiap memberikan bimbingan kepada 

mahasiswa. 

4. Menandatangani Tugas Akhir yang dipandang sudah layak untuk diajukan ke sidang 

ujian Tugas Akhir. 

 

1.8. Prosedur Penyusunan Tugas Akhir 

1. Mahasiswa yang sudah memenuhi syarat akademik menyerahkan minimal tiga judul 

alternatif untuk tugas akhir yang disetujui oleh Kepala Jurusan Akuntansi dan 

Keuangan & Perbankan untuk dikonsultasikan ke dosen pembimbing. 

2. Apabila telah disetujui oleh dosen pembimbing selanjutnya mahasiswa menyusun 

Tugas Akhir kemudian disahkan sesuai dengan Prodi masing-masing. 

3. Proses konsultasi dengan dosen pembimbing terekam dalam Kartu Bimbingan 

minimal 4 kali. 

4. Dalam proses bimbingan, dosen dan mahasiswa bersama-sama menentukan jadwal 

bimbingan dan dilaksanakan di kampus. 

5. Laporan tugas akhir yang sudah ditandatangani oleh dosen pembimbing, mahasiswa 

berhak mengajukan untuk daftar ujian. 

6. Syarat-syarat pendaftaran ujian sebagai berikut: 

a. Kartu Rencana Studi (KRS). 

b. Kartu Bimbingan. 
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c. Dokumen hasil studi/Transkrip sementara yang sudah disahkan Kepala BAA.  

d. Surat keterangan/Pengesahan tugas akhir dari pembimbing. 

e. Kuitansi pembayaran SPP terakhir. 

f. Menyerahkan laporan tugas akhir sebanyak 2 (dua) rangkap.  

g. Semua dokumen diatas (poin a-f) menggunakan map warna merah bagi Prodi 

Akuntansi dan map warna kuning bagi Prodi Keuangan & Perbankan dan 

diserahkan ke Prodi masing-masing. 

 

1.9. Persyaratan Ujian Tugas Akhir 

1. Mahasiswa mengikuti ujian  tugas akhir sesuai dengan  jadwal yang ditentukan prodi. 

2. Mahasiswa hadir 20 menit sebelum ujian dimulai.  

3. Mahasiswa diwajibkan memakai kemeja putih lengan panjang, mengunakan 

almamater, Dasi, celana panjang warna hitam bagi laki-laki dan rok panjang warna 

hitam bagi perempuan. 

4. Mahasiswa menyiapkan power point atau flash atau media lain yang sesuai dan 

membawa laporan tugas akhirnya (hardcopy dan softcopy).  

5. Nilai tugas akhir diperoleh dari kualitas laporan dan presentasi. Proporsi penilaian 

didasarkan indikator dengan rincian sebagai berikut: 

NO. KOMPONEN PENILAIAN 
NILAI 

( 0 – 100 ) 

BOBOT 

( % ) 
JUMLAH 

1 Materi Laporan  30  

2 Penulisan Laporan 

(Sistematika Penulisan) 

 
10 

 

3 Presentasi Laporan  10  

4 Penguasaan Materi  30  

5 Pendadaran   20  

 Jumlah  100  

 

Pemberian nilai dinyatakan dengan skala 00 – 100 dan dikonversikan ke dalam nilai 

huruf A, B , C, D dan E. 

a. Nilai A = 80,00 – 100,00 

b. Nilai B = 70,00 – 79,99 

c. Nilai C = 60,00 – 69,99 
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d. Nilai D = 40,00 – 59,99 

e. Nilai E = 00,00 – 39,99  

6. Hasil ujian tugas akhir diumumkan oleh ketua Tim Penguji kepada mahasiswa segera 

setelah tim penguji selesai menentukan hasil ujian. Hasil ujian dapat dikategorikan 

sebagai berikut: 

a. Lulus tanpa perbaikan 

b. Lulus dengan perbaikan 

c. Tidak lulus (mengulang ujian) dengan perbaikan Tugas Akhir 

7. Masa perbaikan tugas akhir untuk kategori “lulus dengan perbaikan” diberi waktu 

paling lambat 30 hari setelah ujian. Apabila dalam waktu yang sudah ditentukan 

tidak dapat selesai, akan dilakukan ujian ulang 

8. Masa perbaikan Tugas Akhir untuk kategori “tidak lulus (mengulang ujian)” diberi 

waktu untuk mengulang ujian paling lambat 30 hari setelah ujian. 

9. Mahasiswa memperbaiki tugas akhir berdasarkan catatan revisi dari penguji. 

Pengecekan perbaikan tugas akhir dan persetujuan akan dilakukan oleh Dosen 

penguji setelah mahasiswa melakukan perbaikan sesuai hasil keputusan ujian tugas 

akhir. 

10. Sebelum dijilid dalam bentuk hard cover  Laporan Tugas Akhir harus sudah disetujui 

oleh dosen Pembimbing dan dosen Penguji. 

11. Mahasiswa selanjutnya menggandakan tugas akhirnya menjadi 3 eksemplar 

(hardcopy dan softfile) dan mendistribusikannya kepada: 

a. Untuk Perusahaan/Industri tempat PKL  

b. Untuk STIE AMM:  

Perpustakaan  

       LP3M (hanya dalam bentuk softfile) 

c. Untuk Mahasiswa 

 

1.10. Persyaratan Dosen Penguji Tugas Akhir 

a. Status sebagai Dosen Tetap. 

b. Memiliki Jabatan Fungsional minimal Asisten Ahli. 

c. Sesuai dengan bidang kompetensinya. 
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1.10.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dosen Penguji 

a. Memberikan saran, masukan dan pendapat pada saat pelaksanaan Ujian Laporan 

Tugas Akhir 

b. Menguji dan menilai penguasaan mahasiswa Laporan Tugas Akhir (TA) secara 

objektif terhadap materi Laporan Tugas Akhir (TA) dan mata kuliah 

penunjang/pendukung Laporan Tugas Akhir (TA), termasuk juga penilaian terhadap 

teknik presentasi pada saat ujian, kemampuan menjawab pertanyaan dan substansi 

dan sikap mahasiswa. 

c. Melakukan pembimbingan setelah ujian Laporan Tugas Akhir (TA) mengenai revisi 

untuk lebih menyempurnakan draft Laporan Tugas Akhir (TA) dan mengevaluasi 

apakah saran dan masukan yang diberikan telah dituangkan dalam laporan tugas 

akhirnya. 

d. Wajib hadir pada saat ujian laporan Tugas Akhir (TA) kecuali terdapat alasan yang 

dikecualikan seperti sakit, tugas institusi dan tugas belajar. 

1.10.2. Penggantian Dosen Penguji dan Pengunduran Diri sebagai Dosen Penguji 

a. Penggantian dosen penguji dibenarkan apabila dosen penguji tersebut 

mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima dan bukan atas permintaan 

dosen pembimbing. Adapun yang dimaksud dengan alasan yang dapat diterima itu 

yaitu karena Sakit, Tugas Institusi dan Tugas Belajar 

b. Pengunduran diri sebagai dosen penguji diberitahukan sehari sebelum ujian tugas 

akhir dilaksanakan. 

c. Penggantian dosen penguji menjadi kewenangan ketua program studi 
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BAB II 

PENULISAN LAPORAN TUGAS AKHIR DAN UJIAN 

 

2.1. Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir (TA) 

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau magang 

yang telah dijalankan oleh Mahasiswa, maka hasil dari Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau 

magang tersebut harus dilaporkan oleh Mahasiswa dalam bentuk laporan Tugas Akhir (TA).  

Agar terdapat keseragaman dalam penulisan laporan, maka berikut ini disusun 

sistimatika penulisan laporan Tugas Akhir yaitu: 

A. Bagian Awal  

 Sampul luar 

Pada sampul luar diberi tulisan yang sama dengan yang tertera pada halaman judul, 

ditulis dengan tinta hitam. Jika Tugas Akhir itu sudah diujikan dan dinyatakan lulus, 

kemudian Tugas Akhir dijilid dengan sampul luar Hard cover. 

 Halaman Judul 

Pada halaman judul harus memuat judul Tugas Akhir, lambang sekolah Tinggi STIE 

AMM, nama penyusun, NPM, tujuan pembuatan Tugas Akhir, nama Program Studi, 

Program Diploma III (D.3), kota dan tahun pembuatan. 

 Halaman Pengesahan dari Pimpinan perusahaan 

 Halaman Pengesahan dari Dosen Pembimbing. 

 Halaman Pengesahan Ujian Laporan Tugas Akhir (TA) 

Pada halaman pengesahan dicantumkan tanggal, bulan, dan tahun ketika 

dipertahankannya Tugas Akhir di depan tim penguji Tugas Akhir 

 Kata Pengantar 

 Abstrak (ringkasan) 

 Daftar Isi 

Penulisan daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh 

mengenai substansi Tugas Akhir. Di dalam daftar isi dicantumkan urutan judul bab 

dan judul sub bab yang disertai dengan nomor halaman. Hanya halaman permulaan 

bab dan sub bab saja yang dicantumkan. 

 Daftar Tabel 
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Daftar tabel memuat urutan judul-judul tabel yang ada di dalam Tugas Akhir yang 

disertai dengan nomor halaman pada tabel itu terdapat. Bila jumlah tabel kurang dari 

tiga, tidak perlu dibuat daftar tabel. 

 Daftar Lampiran 

Daftar lampiran mencantumkan urutan semua judul lampiran, seperti halnya pada 

daftar tabel dan daftar gambar, yaitu dengan menyertakan nomor halaman pada 

lampiran itu terdapat. 

B. Bagian Isi 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bagian pendahuluan memuat uraian yang berisi latarbelakang, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta metode penelitian. Apa yang 

dipaparkan dalam pendahuluan hendaknya dapat mengantarkan pembaca pada 

isi pokok (substansi) Tugas Akhir. Isi dalam uraian latar belakang hendaknya 

langsung mengarah pada permasalahan yang akan dibahas di dalam Tugas 

Akhir. Jangan mengemukakan hal-hal yang tidak terkait secara langsung 

dengan permasalahan. 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Latar belakang timbulnya masalah menguraikan secara kualitatif dan 

kuantitatif kondisi objektif permasalahan pada saat ini, yang didukung 

dengan temuan fakta-fakta yang mengarah ke proses peningkatan nilai 

tambah secara kreatif. Uraian di dalam  latar belakang hendaknya, ringkas, 

lengkap, logis, sistematis, dan lugas. 

1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan atau rumusan masalah merupakan pijakan di dalam 

penyusunan Tugas Akhir. Semua pembahasan (analisis) harus mengacu 

pada rumusan masalah yang dibuat. Oleh karena itu, permasalahan harus 

dirumuskan dengan  lugas dan jelas. Permasalahan dapat dibuat dengan 

bentuk pernyataan atau pertanyaan. Jika dibuat dalam bentuk pertanyaan, 

bentuk kalimat tanya yang dibuat harus tegas dan jelas. Demikian juga 

jika dibuat dalam bentuk pernyataan, jangan sampai menimbulkan 

penafsiran yang ambigu (ganda). Untuk perumusan masalah .yang 

berbentuk deskriptif. 
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian/observasi/pengamatan berisi uraian tentang tujuan yang 

akan dicapai dalam penelitian/observasi/pengamatan. Uraikan dengan 

kalimat yang jelas dan singkat. Tujuan penelitian disesuaikan dengan 

rumusan masalah yang ada dalam penelitian/observasi/pengamatan. 

1.4. Metode Penelitian: 

1.4.1.  Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian berupa uraian data kualitatif dan data 

kuantitatif. Sumber data dalam penelitian berupa uraian tentang data 

primer dan data sekunder.  

1.4.2.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian berupa uraian tentang 

wawancara, angket dan dokumentasi. 

1.4.3.  Teknik Analisis Data  

Teknik analisa data merupakan suatu langkah yang paling 

menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi 

untuk menyimpulkan hasil penelitian.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Bagian ini menjelaskan konsep dan teori yang digunakan dalam tugas akhir. 

Setiap variabel yang digunakan harus dijelaskan pada bagian ini dari sudut 

pandang konseptual. Konsep – konsep tersebut harus mengacu kepada literatur 

yang valid baik Buku Teks/Buku Ajar/Jurnal Ilmiah. Penjelasan konsep 

dipaparkan dalam bentuk umum ke khusus, dimulai dari konsep yang lebih 

besar kemudian dikerucutkan kepada konsep kecil berupa variabel penelitian. 

Bagian-bagian penting dari konsep seperti berbagai definisi, jenis/klasifikasi, 

penggunaan pada realita serta kekurangan dan kelebihan konsep dapat dibahas 

pada bagian ini. Bagian ini juga dapat menjelaskan hipotesis yang digunakan 

jika ada. Hipotesis merupakan dugaan sementara mengenai hubungan antar 

variabel atau dugaan terkait dengan fenomena penelitian. Pada bagian akhir 

juga dijelaskan rerangka penelitian yang birisi gambar/figure mengenai 

bagaimana penelitian/konsep di dalam penelitian akan dijelaskan. 
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BAB III PEMBAHASAN 

a. Gambaran Umum 

Bagian ini menjelaskan gambaran mengenai tempat magang/tempat 

melakukan penelitian. Pada bagian awal bagian ini menjelaskan tentang 

profil institusi yang berisi penjelasan mengenai kegiatan utama insitutsi, 

produk atau jasa yang ditawarkan serta visi dan misi institusi. Bagian kedua 

adalah penjelasan mengenai sejarah institusi secara umum. Penjelasan 

sejarah harus mengacu kepada literatur/sumber yang valid dari internal 

institusi. Mahasiswa harus menulis ulang sejarah tersebut dengan kalimat 

sendiri. Bagian selanjutnya adalah penjelasan mengenai unit tempat magang 

dilaksanakan. Unit ini bisa berbentuk divisi, departemen, bagian atau sub 

bagian yang menjadi tempat magang dan tempat dilaksanakannya 

penelitian. Selanjutnya dijelaskan juga struktur organisasi. Struktur 

organisasi yang dijelaskan adalah struktur pada organisasi tempat magang 

dan bukan struktur organisasi dalam skala besar. Misalnya jika mahasiswa 

magang di Bank Rakyat Indonesia Cabang Mataram, maka yang dijelaskan 

adalah struktur organisasi Bank Rakyat Indonesia Cabang Mataram bukan 

Struktur Bank Rakyat Indonesia secara keseluruhan. 

  3.1.1. Sejarah berdirinya perusahaan 

  3.1.2. Nama, alamat, visi, misi dan tujuan perusahaan 

                          3.1.3. Struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi masing-masing bagian 

                          3.1.4. Kegiatan pokok perusahaan/instansi  

3.2. Pembahasan Masalah 

Pembahasan merupakan hasil temuan yang dihasilkan dari proses penelitian 

menggunakan metode yang dijelaskan pada Bab I Pendahuluan. 

Pembahasan harus menyajikan fakta terkait dengan penelitian dengan 

memberikan keterangan sumber atau cara memperoleh data. Bagian 

pertama yaitu menjelaskan dara/hasil temuan. Hasil dijelaskan berdasarkan 

fakta yang ditemukan. Setelah memaparkan data yang ditemukan, 

pembahasan dilanjutkan dengan bagian analisis. Pada bagian ini dijelaskan 

keterkaitan antara hasil yang ditemukan dengan teori yang dipakai (bisa 

dalam bentuk penjelasan maupun perbandingan), pembuktian hipotesis, 

analisis kekurangan atau kelebihan (input-ouput). Penjelasan paling penting 
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pada bagian ini adalah jawaban atas rumusan masalah dan tujuan penelitian 

yang telah dijelaskan pada Bab I. 

BAB IV PENUTUP 

4.1. Simpulan 

Pada bagian ini dijelaskan simpulan dari hasil penelitian. Simpulan 

dijelaskan dalam bahasa yang tegas dan lugas dengan menyampaikan hasil 

inti dari penelitian. 

4.2. Saran 

Bagian ini menjelaskan saran baik saran untuk institusi juga saran untuk 

penelitian selanjutnya. Saran harus didasarkan atas data/hasil penelitian. 

C. Bagian Akhir 

 Daftar Pustaka 

 Lampiran. 

 

2.2. Aturan Pengetikan 

2.2.1. Lay-out Kertas 

Lay-out kertas, untuk pengetikan adalah sebagai berikut: 

 Pinggir atas :  4  cm dari tepi kertas 

 Pinggir bawah :  3  cm dari tepi kertas 

 Pinggir kiri :  4  cm dari tepi kertas 

 Pinggir kanan :  3  cm dari tepi kertas 

 

2.2.2. Tata Cara Pengetikan  

Pengetikan harus mengikuti ketentuan berikut ini: 

1. Pengetikan hanya dilakukan pada satu muka kertas, tidak bolak balik. 

2. Pengetikan dilakukan dengan komputer dengan jarak 2 spasi 

3. Jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman. 

4. Ukuran huruf yang digunakan harus standar, yaitu 12. 

5. Pita atau tinta, yang digunakan warna hitam 

6. Perbanyakan hasil ketikan, atau print out komputer, dilakukan dengan fotocopi 

sejumlah yang ditetapkan, Kertas yang digunakan adalah kertas HVS ukuran A4, 

Tebal 70 gram. 
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2.2.3. Tata Cara Kutipan 

Setiap kutipan harus mengikuti tatacara berikut ini: 

1. Kutipan langsung (bisa dalam bahasa aslinya atau terjemahan), yang terdiri dari 

tidak lebih dari empat baris, dimasukkan didalam teks, dengan jarak tetap dua 

spasi, diikuti dengan nama penulis, dan tahun. 

2. Kutipan langsung (bisa dalam bahasa aslinya atau terjemahan), yang terdiri dari 

lima baris atau lebih, diketik terpisah dari teks, dengan jarak satu spasi dan 

menjorok masuk lima ketukan dari margin kiri teks, diikuti nama penulis dan 

tahun. 

3. Jarak antara baris akhir teks dengan kutipan langsung tersebut pada butir (2) di 

atas, dan jarak antara baris akhir kutipan langsung itu dengan baris awal teks 

berikutnya adalah dua spasi. 

4. Penggunaan gagasan atau pemikiran seseorang penulis buku, artikel, dan 

sebagainya, walaupun disusun dengan menggunakan kata-kata sendiri, harus pula 

dicantumkan nama dan tahun buku/artikel itu ditulis. 

 

2.2.4. Tajuk 

1. Tiap tajuk diketik dihalaman baru dengan huruf kapital ditempatkan di tengah, 

dan tidak diberi garis bawah. 

2. Tajuk yang dimaksud adalah 

 PERNYATAAN PRAKATA 

 DAFTAR ISI 

 DAFTAR TABEL 

 DAFTAR GAMBAR 

 DAFTAR GRAFIK 

 DAFTAR DIAGRAM 

 DAFTAR LAMPIRAN 

 BAB  I 

 BAB  II 

 BAB  III 

 BAB   IV 

 DAFTAR PUSTAKA 

 LAMPIRAN 
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2.2.5. Penomoran Bab, Anak Bab, dan Paragraf serta Penomoran Halaman 

1. Penomoran bab, anak bab, dan paragraf 

a. Penomoran bab pada petunjuk bab (BAB) menggunakan angka Romawi 

kapital, pengetikannya diletakkan ditengah. 

b. Penomoran anak bab dan paragraf menggunakan angka Arab, diketik pada 

margin sebelah kiri. 

c. Penomoran anak bab dan paragraf disesuaikan dengan nomor bab. 

2. Penomoran halaman 

a. Penomoran halaman bagian awal, mulai dari halaman judul bagian dalam  

sampai  dengan halaman daftar lampiran menggunakan angka Romawi kecil. 

b. Halaman judul bagian dalam dan halaman persetujuan pembimbing tidak 

diberi nomor urut halaman, tetapi diperhitungkan sebagai halaman i dan 

halaman ii (nomor halaman tersebut tidak diketik). 

c. Halaman kata pengantar sampai dengan halaman daftar lampiran diberi nomor 

dengan angka Romawi kecil yang merupakan kelanjutan dari halaman judul 

bagian dalam dan halaman persetujuan pembimbing. 

d. Nomor halaman diletakkan pada lajur atas sebelah kanan, berjarak tiga spasi 

dari margin atas (baris pertama teks pada halaman itu) dan angka terakhir 

nomor halaman itu lurus dengan margin kanan teks. 

e. Pada tiap halaman yang bertajuk, mulai dari kata pengantar sampai dengan  

Daftar Lampiran, Nomor Halaman diletakkan pada lajur bawah persis di 

tengah, berjarak tiga spasi dari margin bawah (baris akhir teks pada halaman 

itu). 

 

2.2.6. Bagian Inti 

Pemberian nomor pada bagian inti Laporan ditetapkan seperti dibawah ini: 

1. Penomoran bagian ini mulai dari Bab  I: PENDAHULUAN sampai dengan Bab 

IV: PENUTUP, menggunakan angka Arab. 

2. Nomor halaman diletakkan pada lajur atas sebelah kanan, berjarak tiga spasi dari 

margin atas (baris pertama pada halaman itu). 

3. Pada tiap halaman yang bertajuk mulai dari Bab I PENDAHULUAN sampai 

dengan Bab IV PENUTUP, Nomor Halaman diletakkan pada lajur bawah persis di 
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tengah-tengah, berjarak tiga spasi dari margin bawah (baris akhir teks pada 

halaman itu). 

 

2.2.7. Bagian Akhir 

Pemberian nomor pada bagian akhir Laporan dilakukan, sebagai berikut: 

1. Penomoran bagian akhir, mulai dari DAFTAR PUSTAKA, menggunakan angka 

Arab, mengikuti nomor terakhir Penutup. 

2. Nomor halaman diletakkan pada pias atas sebelah kanan, berjarak tiga spasi dari 

margin atas (baris pertama teks pada halaman itu) dan angka terakhir nomor itu 

lurus dengan margin kanan. 

 

 

2.2.8. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka diketik huruf besar, ditengah atas halaman baru. Daftar pustaka berisi 

semua pustaka yang digunakan penulis dalam menulis laporan tugas akhir. 

Pengetikan buku, jurnal dan artikel lain yang digunakan sebagai bahan referensi 

dilakukan, sebagai berikut: 

1. Jarak spasi yang digunakan untuk pengetikan daftar pustaka adalah satu spasi. 

2. Baris kedua tiap buku (jurnal, artikel lain) referensi diketik menjorok kedalam 

lima ketukan (1 tab). 

3. Judul buku diketik miring (kalau ada huruf miring atau elite), atau diberi garis 

bawah jika menggunakan mesin ketik (kalau tidak ada huruf miring atau elite), 

semua diketik dengan huruf judul (title case). 

4. Kalau judul artikel yang digunakan  merupakan bagian dari suatu buku (misalnya 

beberapa artikel dengan penulis berbeda diedit dalam satu buku), maka yang 

diketik miring adalah judul bukunya (judul artikelnya tetap diketik dengan huruf 

biasa). 

5. Jarak spasi baru akhir suatu buku (jurnal, artikel lain) dengan baris pertama buku 

(jurnal, artikel lain) berikutnya adalah satu setengah spasi. 

 

Penulisan Daftar Pustaka 

Ketentuan menulis pustaka dalam Daftar Pustaka wajib memenuhi ketentuan yang 

ditetapkan di bawah ini: 
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1. Pustaka berupa majalah (jurnal asing/bahasa indonesia/buletin). Nama pengarang 

tahun penerbitan, judul tulisan, nama majalah, volume, nomor majalah dan nomor 

halaman  dimana tulisan itu dimuat. 

Contoh : 

Abel, Derek, F.1999. Competing Today While Preparing fortomorrow, Sloan 

Management Review, Vol. 40 No.3. p. 464 – 466. 

 

2. Pustaka berupa buku teks 

Nama Pengarang, tahun penerbitan, judul buku, nomor edisi. 

Anthony, Robert N. Vijay Govindarajan, 1998, Management Control System, 

Irwin McGraw Hill, Ninth Edition. 

 

3. Pustaka berupa prosiding (kumpulan beberapa makalah) 

Nama pengarang makalah, tahun penerbitan, judul makalah, nama edtor, judul 

prosiding, nama penerbit, kota tempat penerbit dan nomor halaman di mana 

tulisan itu dikutip : 

Contoh :  

Ancella Hermawan, 1996, Balace Scorecard sebagai sarana Akuntansi 

Manajemen Strategik : 10 Topik hangat Akuntansi, Prosiding Pendidikan 

Profesi Berkelanjutan, Semarang Ikatan Akuntansi Indonesia.p. 55 

 

4. Pustaka berupa abstrak 

Contoh: 

Tzinoka T.G. 1996. The Activity Based Management in Multinational 

Corporation. Dari Management Reviev,  Abstract. 56 No.57. 

 

5. Pustaka buku teks terjemahannya 

Pantastico. E.R.B. 1989, Manajemen Stratejik, Terjemahan. Kamarussman, 

Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. 

 

6. Pustaka berupa surat kabar dengan halaman terpisah 

Contoh: 

Subyanto, 1999. Problematika BUMN, Kompas 16 Oktober 4.7. 

7. Internet 

Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang diacu dari internet 

Contoh: 

OECD. Corporate Governance: OECD Principles of Corporate Governance. 

http://www.oecd.org/dat/governance/principles. htm, 1999. 

 

http://www.oecd.org/dat/governance/principles
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2.2.9. Lampiran 

Lampiran memuat semua data atau keterangan lain yang berfungsi untuk melengkapi 

uraian yang disajikan dalam bagian utama laporan. Lampiran bisa berupa: contoh 

perhitungan, lembar contoh kuestioner, uraian metode analisa bahan, gambar foto, peta, data 

penunjang dll, yang relevan dengan ruang lingkup laporan tugas akhir. 

 

2.3. Ujian Laporan Tugas Akhir 

Dalam rangka mengevaluasi hasil PKL yang dilakukan mahasiswa, selain evaluasi 

pembekalan dan pelaksanaan PKL, maka dilakukan evaluasi terhadap laporan PKL, yang 

disusun oleh mahasiswa dengan jalan menguji laporan Tugas Akhir (TA) tersebut. 

Penguji laporan tersebut dimaksudkan agar mahasiswa dapat menyusun laporan dengan 

baik, mengetahui permasalahan perusahaan/industri dimana mereka PKL dan dapat 

menentukan alternatif pemecahan permasalahan tersebut. Ujian laporan dilakukan oleh Team 

Penguji yang terdiri dari satu orang dosen pembimbing dan satu orang dosen Sebagai penguji 

utama. 

 

2.4. Perbaikan dan Penyetoran Laporan 

Hal-hal harus diperhatikan: 

1. Laporan yang telah diuji, apabila ada perbaikan maka segera diperbaiki. Perbaikan 

laporan yang telah diuji berdasarkan berita acara perbaikan laporan yang 

ditandatangani oleh Team Penguji. 

2. Laporan yang telah diperbaiki tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga), di jilid 

dengan sampul/kulit warna sebagai berikut : 

 Merah untuk program studi Akuntansi 

 Kuning untuk program studi Keuangan dan Perbankan 

3. Kemudian laporan tersebut disahkan dan disetujui oleh dosen pembimbing, team 

penguji, dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram. 

4. Laporan yang telah disetujui serta disahkan, didistribusikan, kepada: 

 Untuk Perusahaan/Industri tempat PKL =  1 Exp. 

 Untuk STIE AMM:  

Perpustakaan =  1 Exp. (diserahkan pada  

   saat mendaftar Yudisium) 

       LP3M   =  dalam bentuk softcopy 
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 Untuk Mahasiswa =   1 Exp. 

 

2.5. Waktu Penyelesaian Laporan Tugas Akhir 

1. Apabila Laporan Tugas Akhir tidak dapat diselesaikan dalam satu semester, maka 

Mahasiswa masih diperkenankan menyelesaikannya pada semester berikutnya  dengan 

mencantumkan kembali pada KRS (topik dan pembimbing tetap sama).  Pada akhir 

semester bersangkutan Laporan Tugas Akhir tersebut nilainya diberi huruf “K”, sehingga 

tidak digunakan untuk perhitungan IP dan IPK.  

2. Apabila Laporan Tugas Akhir tidak dapat diselesaikan dalam dua semester berturut-turut, 

maka Laporan Tugas Akhir (TA) tersebut diberi nilai dengan huruf “E”. Mahasiswa 

diharuskan menempuh kembali Laporan Tugas Akhir tersebut dengan judul/topik boleh 

sama dengan sebelumnya dengan pembimbing bisa berbeda atau tetap sama. Nilai 

Laporan Tugas Akhir sekurang-kurangnya adalah “C”.  

3. Laporan Tugas Akhir yang ternyata ditulis dan diselesaikan pada saat mahasiswa “cuti 

kuliah”, maka penulisan Laporan Tugas Akhir tersebut tidak dibenarkan dan hasil 

bimbingannya dianggap gugur. Kepada mahasiswa tersebut diwajibkan memenuhi 

semua persyaratan sebagai mahasiswa aktif terlebih dahulu. 
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BAB III 

PENILAIAN 

 

Mengingat peranan tugas akhir sangat penting, maka terhadap pelaksanaannya perlu 

diadakan penilaian. Penilaian ini selain mengukur sampai seberapa jauh kemampuan 

mahasiswa dalam melaksanakan praktek di perusahaan, juga mengarahkan mahasiswa dalam 

penulisan laporan. Komponen yang dinilai terdiri dari: 

 

1. Ujian Laporan  Tugas Akhir  

Materi Ujian : 

NO. KOMPONEN PENILAIAN NILAI 

( 0 – 100 ) 

BOBOT 

 ( % ) 

JUMLAH 

1 Materi Laporan  30  

2 Penulisan Laporan 

(Sistimatika Penulisan) 

 10  

3 Presentasi Laporan  10  

4 Penguasaan Materi  30  

5 Pengetahuan Umum  20  

 Jumlah  100  
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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

Laporan Tugas Akhir (TA) merupakan laporan yang berisi pelaksanaan magang di 

dunia usaha yang dilakukan sebelumnya yang wajib disusun oleh mahasiswa D-III Akuntansi 

dan D-III Keuangan dan Perbankan dibawah bimbingan satu orang pembimbing yang telah 

ditetapkan oleh Ketua Prodi. Laporan Tugas Akhir sekaligus dapat dipergunakan sebagai 

wujud penulisan karya ilmiah yang berupa paparan, tulisan, hasil tinjauan dan pengamatan 

suatu masalah atau fenomena yang terjadi.  

Dalam buku pedoman ini memuat persyaratan tugas akhir, persyaratan mengikuti 

ujian tugas akhir, Materi tugas akhir, tugas dan kewajiban mahasiswa, persyaratan dosen 

pembimbing, dosen penguji, penulisan laporan tugas akhir dan ujian, penilaian tugas akhir. 

Berdasarkan  rangkaian  isi buku pedoman dapat digunakan sebagai pedoman untuk 

penulisan tugas akhir dan untuk mempermudah mahasiswa dan dosen pembimbing dalam 

penulisan tugas akhir. 
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PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT UMKM  

PADA PT. BANK BTN CABANG MATARAM 

 

 

 

 

 

LAPORAN TUGAS AKHIR 

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  

guna menyelesaikan studi Program Diploma Tiga (D.III) pada  

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM (STIE AMM) 

 

Oleh : 

Nama  :  Muhammad Amri 

NPM :  17.2988.K 

Program Studi :  Keuangan dan Perbankan 

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMM (STIE AMM) 

MATARAM 

2020 
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TANDA PENGESAHAN 

   

 

PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT UMKM  

PADA PT. BANK BTN CABANG MATARAM 

 

 

Nama  :  Muhammad Amri  

NPM :  17.2988.K 

Program Studi :  Keuangan dan Perbankan 

 

  

 

                                                                                 Mataram, ……………………….. 2020 

   Mengetahui, 

 

 

   Pimpinan Perusahaan 

  

Lampiran 2: Contoh Halaman Pengesahan dari Perusahaan 
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PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING 

 

 

PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT UMKM  

PADA PT. BANK BTN CABANG MATARAM 

 

 

 

 

 

                 Nama  :  Muhammad Amri  

                 NPM :  17.2988.K 

Program Studi :  Keuangan dan Perbankan 

Rekomendasi : Setelah membaca Laporan Tugas Akhir ini dengan 

seksama, menurut pertimbangan kami telah 

memenuhi syarat ilmiah. 

 

 Mataram, ……………………….. 2020 

  Pembimbing, 

   

 

 

  (……………….…………..) 

  NIDN. 

  

Lampiran 3: Contoh Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing 
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PENGESAHAN UJIAN  LAPORAN TUGAS AKHIR 

 

Laporan Tugas Akhir ini telah diuji dihadapan Team Penguji dan dinyatakan  LULUS 

Pada: 

Hari/Tanggal :  

J a m :  

Tempat :  

 

 

TEAM PENGUJI 

 

Nama Penguji   Tanda tangan 

 

1. Hj. Indah Ariffianti, SE., MM. 

    

2. Sigit Ary Wijayanto, SE., MM. 

 

 

Mengetahui,    

Ketua STIE AMM  Ketua Jurusan 

  

 

 

 

 

Dr. H. Umar Said, S.H., M.M. 

NIK. 610005472 

 Dra. Ec., Endang Kartini, M.Ak. 

NIK. 271.03.95 

 

  

Lampiran 4: Contoh Halaman Pengesahan Ujian  Laporan Tugas Akhir 
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Nama  :  

Nomor Pokok Mahasiswa :  

Jurusan / Program Studi :  

Nama Perusahaan :  

Alamat :  

 

 

NO 

 

HARI/TANGGAL 

TUGAS/PEKERJAAN 

YANG 

DILAKSANAKAN 

 

INSTRUKTUR 

 

PARAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  Mataram,……………………2020 

Mengetahui,   

Instruktur   Mahasiswa 

  

 

 

…………………………. 

NIK………………… 

 Muhammad Amri 

NPM. 17.2988.K 

  

Lampiran 5: Contoh Daftar Kegiatan PKL di Perusahaan 
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SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  :  

Nomor Pokok Mahasiswa :  

Jurusan / Program Studi :  

Nama Perusahaan :  

Alamat :  

 

Dengan ini menyatakan bahwa laporan yang saya susun bukan hasil bajakan karya ilmiah 

orang lain serta di susun sendiri di bawah bimbingan Dosen Pembimbing. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kejujuran dan apabila dikemudian hari 

ternyata tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

  Mataram,……………………2020 

   

  

 

 

  Muhammad Amri 

NPM. 17.2988.K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 6: Contoh Surat Pernyataan Keaslian Laporan Tugas Akhir 
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Lampiarn 7 Contoh  : Abstrak Indonesia 

 

ANALISIS UMUR PIUTANG  

PADA KOPERASI JASA JUJUR MATARAM 

 

ABSTRAK 

 

 Abstrak ditulis satu spasi dengan kisaran 150 -200 kata. Abstrak berisi tujuan, metode, 

hasil dan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan di dalam abstrak tidak boleh ada 

rujukan referensi. Jenis huruf adalah times new roman dengan ukuran huruf 12. Abstrak 

berisi tujuan, metode, hasil dan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan di dalam 

abstrak tidak boleh ada rujukan referensi. Jenis huruf adalah times new roman dengan ukuran 

huruf 12 dengan satu spasi.  

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Kata kunci : empat (4) atau lima (5) kata kunci (disusun berurut berdasarkan abjad) 
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Lampiran 8 Contoh  : Abstrak Inggris 

 

ANALYSIS OF RECEIVABLES  

AT KOPERASI JASA JUJUR MATARAM 

 

ABSTRACT 

 

 This study is to develop a prototype for inventory system and  tool with decision support 

system. This system develop to use the software of Microsoft Visual Basic 6.0, Microsoft 

Visula J++ 6.0 and Microsoft Acces 2000. The methodology for the development of the 

system was based on System Development Life Cycle using Water Fall Model and its 

iteration approach. This system includes mudules of data input 

which each ones develop for the employee data, the supplier data, the product data, the 

customer data. This system contains the order module, the module of purchase 

transaction, the module of sale transaction, analysis regression module, and inventory 

process module. The main objective of development of this system is to show 

architecture of inventory tool so that it can increase the efficiency of data processing 

and interface design is easier. 
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Lampiran 11 : contoh Isi Laporan Tugas Akhir 

 

BAB  1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat Yang berorientasi untuk menumbuhkan 

partisipasi masyarakat dalam upaya memperkokoh struktur perekonomian nasional dengan 

demokrasi ekonomi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Banyak jenis koperasi yang 

didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya seperti Koperasi 

Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Konsumen, Koperasi Produksi, Koperasi Pemasaran dan 

Koperasi Jasa. 

Isu atau kendala permasalahan yang dihadapi di koperasi terkait dengan 

judul……………………………………………………………………………………………

………………………………………………….dst 

1.2. Rumusan Masalah  

Bagaimana Tingkat kesehatan Primer Koperasi Kepolisian (PRIM KOPPOL) 

MAPOLDA NTB Mataram Tahun 2015-2019. ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui dan menganalisis Tingkat Kesehatan Primer Koperasi Kepolisian 

(PRIM KOPPOL) MAPOLDA NTB Mataram Tahun 2015-2019. 

1.4. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Akademis 

Manfaat akademis peneltian ini adalah sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar 

sarjana (S1) Akuntansi pada STIE AMM Mataram. 

b. Manfaat Teoritis 
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Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan 

bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang  akuntansi koperasi. 

c. Manfaat Praktis 

1. Bagi koperasi  

Penelitian ini diharapkan berguna dalam menilai dan menganalisis tingkat 

kesehatan koperasi, sehingga pihak koperasi dapat mengambil keputusan yang 

tepat dan menguntungkan. 

2. Bagi STIE AMM 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi STIE AMM, 

khususnya bagi mahasiswa jurusan akuntansi keuangan. Bagi perputakaan STIE 

AMM  penelitian ini diharapkan dapat menambah refrensi bacaan. 

1.5. Metode Penelitian/Observasi/Pengamatan 

Pada bagian ini diuraikan hal-hal yang dapat menggambarkan jenis 

penelitian/observasi/pengamatan yang dilakukan, pendekatan yang digunakan, subjek 

penelitian/observasi/pengamatan,metode pengumpulan data, dan metode analisis yang 

akan digunakan. Metode pengumpulan data yang digunakan dapat berupa observasi, 

wawancara, dokumentasi. Semua metode harus disertai pendapat ahli. Uraikan secara 

rinci langkah-langkah operasional yang akan digunakan dalam 

penelitian/observasi/pengamatan untuk mencapai tujuan penulisan (pembahasan). 

1.1 Sistimatika penulisan  

Bagian ini menjelaskan tentang bagaimana sistimatika penulisan dan konten yang 

dibahas pada setiap bab secara rinci dan jelas. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan pada dasarnyan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk berkomuikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu 

perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan 

tersebut (Munawir, 2004). Sedangkan menurut Baridwan (2004), laporan keuangan 

merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi 

keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.  

Jadi laporan keuangan akan dapat dinilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban, strukur modal perusahaan, distribusi aktiva, keefektifan penggunaan aktiva, hasil 

usaha/pendapatan yang telah dicapai, beban-beban tetap yang harus dibayar, serta nilai-nilai 

buku tiap lembar saham perusahaan yang bersangkutan. 

2.1.2. Tujuan Pelaporan Keuangan 

Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyajikan laporan kemajuan 

perusahaan secara periodik. Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud 

untuk memberukan gambaran atau laporan kemajuan (progress report) secara periodik yang 

dilakukan pihak manajemen yang bersangkutan (Munawir, 2004). 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM INSTITUSI/PERUSAHAAN 

 

3.1. Sejarah Berdirinya Koperasi PRIM KOPPOL MAPOLDA NTB 

Menurut data yang tertera pada Aggaran Dasar, bahwa dalam Rapat Anggota pada 

tanggal 15 september  1979 dibentuk PRIM KOPPOL Kowil  111 NTB dan atas kuasa Rapat 

Anggota tersebut, masing-masing: 

a. Kabaq Ops Kowil 111 NTB   : Abdul Kafi (LETKOL) 

b. Kasi Lantas Kowil 111 NTB   : H. Ahmad Kasmiun MAY POL) 

c. Kasi Reserse Kowil 111 NTB  : Ida Nyoman Sutha (KAPTEN POL)  

d. Anggota Resesrse Kowil 111 NTB  : I Gusti Ngurah Rai, BA (SERDA) 

Membentuk atau mendirikan perkumpulan koperasi  yang diberi  nama Primer Koperasi 

Kepolisian Republik Indonesia Komando Wilayah 111 Nusa Tenggara Barat ( PRIM 

KOPPOL KOWIL  111 NTB) yang didaftarkan dikantor  Wilayah Depertmen Koperasi 

Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 15 juni 1981, kemudian terbita Akta Pendirian 

dengan Badan Hukum Nomor: 503/BH/ XXII tanggal 15 juni 1981.  

3.2. Keanggotaan Koperasi PRIM KOPPOL MAPOLDA  

Anggota  Koperasi PRIM KOPPOL MAOLDA NTB adalah seruluh anggota Polri/PNS  

dalam wilayah kerja PRIM KOPPOL MAPOLDA NTB termasuk Anggota Sat Brimob Polda 

NTB.  

3.3. Visi Dan misi 

Visi Dari Koperasi Prim Kappol Mapolda menciptakan keunggulan dan berjiwa mandiri dst. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil 

4.1.1. Rasio Modal Sendiri 

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko 

=
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖

𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑏𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛𝑦𝑎𝑛𝑔𝑏𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑘𝑜
𝑥100% 

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman beresiko Koperasi PRIM KOPPOL  

MAPOLDA NTB Tahun 2015-2017 diperoleh dari hasil perhitungan pada data 

keuangan koperasi, disajikan dalam tabel sebai berikut: 

Tabel 4.1 Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Beresiko Tahun 2015-2017 

Tahun  Modal Sendiri  Pinjaman Beresiko Rasio % 

2015 Rp 2.933.841.758,72 Rp 3. 104.889.700,00 94,49 

2016 Rp 3.156.570.398,95 Rp 3.503.420.062,00 90,10 

2017  Rp 4116646878.08  Rp 3768167561.89 109,2 

 

Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 4.2, dapat dilihat bahwa  terjadi  penurunan  nilai 

rasio modal sendiri terhadap pinjaman berisiko dst 

4.2. Pembahasan 

Pembahasan terhubung dengan hasil yang dicapai diuraikan secara rinci apa yang 

menyebabkan penurunan pinjaman resiko, jika terjadi penurunan akibatnya/dampak 

bagaimana terhadap perusahaan, lalu apa yang dirokemendasikan supaya terjadi penuruan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pengelolah data keuangan yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan : 

Tingkat kesehatan koperasi pada Koperasi PRIM KOPPOL MAPOLDA NTB periode 

tahun buku 2015-2017 dikatagorikan sebagai koperasi yang “Cukup Sehat”. Aspek yang 

mendapatkan predikat “sehat” antara lain aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, 

aspek manajemen, aspek kemandirian dan pertumbuhan, koperasi, sedangkan aspek yang 

mendapat predikat “cukup sehat” antara lain aspek efisiensi dan likuiditas. 

5.2. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditetapkan dari hasil analisis tingkat kesehatan 

Koperasi, maka yang menjadi saran dalam penelitian ini yaitu : 

1. Mengingat kualitas aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek maka 

sebaiknya pengelola koperasi mempertahankan aspek - aspek yang sudah baik dan 

memperoleh kualitas maksimal.  

2. Meningkatkan lagi kualitas efisiensi dan likuiditas yang dimiliki oleh Koperasi PRIM 

KOPPOL MAPOLDA NTB pada tahun 2015-2017 yang berada pada katagori cukup 

sehat, dan  

3. Diharapkan pengelola koperasi dapat melakukan perbaikan dalam mengelola rasio beban 

usaha pada aspek efisiensi dan pada rasio kas dan rasio pinjaman pada aspek likuiditas 

yang masih buruk. Pada koperasi ini perbadingan antara rasio-rasio pada aspek efisiensi 

dan likuiditas masih tidak seimbang. 
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