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BAB I
PENDAHULUAN

Tugas akhir (TA) merupakan karya ilmiah yang disusun menurut kaidah keilmuan dan
ditulis berdasarkan kaidah Bahasa Indonesia, dengan pengawasan dan arahan dari
dosen pembimbing untuk memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh
masing-masing

bidang

keilmuan.

Penulisan

Tugas

Akhir

ditujukan

untuk

menyelesaikan suatu program studi guna memperoleh gelar sesuai dengan tingkat
pendidikan yang telah dilalui, DIII Akuntansi dengan gelar Ahli Madya Akuntansi
(A.Md. Ak), DIV Akuntansi dengan gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr. Ak), dan
MTSIA dengan gelar Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi (M.Tr.S.I.Ak).
Selain itu, penulisan tugas akhir juga berjuan untuk:
1. Memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam melakukan
kegiatan kajian serta penulisan karya ilmiah.
2. Memberikan bekal kemampuan kepada mahasiswa untuk menerapkan kaidah
ilmiah untuk memecahkan masalah di bidang Akuntansi.
3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk ikur berpartisipasi dalam
mencari alternatif penyelesaian berbagai masalah kehidupan secara ilmiah.
Dengan penyusunan Tugas Akhir, mahasiswa Akuntansi Politeknik Negeri
Padang diharapkan mampu menuangkan semua pengalaman pendidikan untuk
memecahkan masalah secara sistematis, logis, kritis, dan kreatif berdasarkan
data/informasi yang akurat dan didukung dengan analisis yang tepat serta kemudian
menuangkannya dalam bentuk penulisan karya ilmiah. Karya ini akan memiliki
manfaat secara langsung maupun tidak langsung dalam memperkaya literasi bagi
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peneliti selanjutnya, terkhususnya bagi mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik
Negeri Padang.
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BAB II
SISTEMATIKA PENULISAN TUGAS AKHIR

2.1

SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan atau organisasi TA terdiri atas :
a.

Sampul / Cover

b.

Halaman Judul

c.

Halaman Pengesahan

d.

Berita Acara Sidang Tugas Akhir

e.

Pernyataan Tentang Hak Cipta (lihat lampiran 6)

f.

Halaman dedikasi dan ucapan terima kasih (optional)

g.

Abstrak

h.

Daftar isi

i.

Daftar tabel/gambar (jika ada)

j.

Daftar singkatan/simbol (jika ada)

k.

Isi TA

l.

Daftar referensi

m. Lampiran (jika ada)
Berikut merupakan penjelasan mengenai sistematika penulisan TA :
a.

Sampul / Cover
Sebagai halaman terdepan yang pertama terbaca dari suatu karya ilmiah,
Cover harus dapat memberikan informasi singkat, jelas dan tidak bermakna
ganda (ambigu) kepada pembaca tentang karya ilmiah. Informasi yang
terdapat pada cover meliputi : Judul, logo politeknik, nama dan NIM
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mahasiswa, nama kementerian, nama institusi politeknik, jurusan serta
tahun TA tersebut diselesaikan. Semua informasi tersebut diketik pada
huruf kapital, dengan ukuran 18-24 pt. Jarak margin dari pinggir atas dan
bawah adalah 6 cm. Sedangkan jarak dari pinggir kiri adalah 3.8 cm dan 2.5
cm dari pinggir kanan. Contoh cover bisa dilihat pada lampiran 1.
b. Halaman Judul
Informasi pada halaman judul meliputi : Judul, logo politeknik, nama
dan NIM mahasiswa, tujuan pengajuan TA, nama kementerian, nama
institusi politeknik, jurusan serta tahun TA tersebut diselesaikan.
Informasi tersebut diketik dengan ukuran 16-24pt, margin atas dan bawah 4.5
cm sedangkan jarak dari pinggir kiri adalah 3.8 cm dan 2.5 cm dari pinggir
kanan. Contoh halaman judul bisa dilihat pada lampiran 2.
c.

Halaman Pengesahan
Halaman pengesahan berisi informasi judul TA serta persetujuan dari
pembimbing I, pembimbing II dan Ketua Jurusan. Tanda tangan pada
halaman pengesahan harus asli/basah.

Contoh Halaman pengesahan bias

dilihat pada lampiran 3.
d. Berita Acara Sidang Tugas Akhir
Berisi informasi tentang waktu TA diujikan dan dinyatakan lulus. Halaman ini
harus

disetujui

(tanda

tangan

asli/basah)

oleh

semua

penguji,

pembimbing, serta ketua jurusan. Contoh Berita Acara Sidang Tugas Akhir
bisa dilihat pada lampiran 4.
e.

Pernyataan Tentang Hak Cipta (lihat lampiran 5)
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Halaman ini berisi pernyataan dari mahasiswa penyusun tugas akhir yang
memberikan kewenangan kepada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang
untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, merawat, dan memublikasikan
tugas akhirnya untuk kepentingan akademis. Artinya, Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Padang berwenang untuk memublikasikan suatu tugas akhir
hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan hak
cipta tetap pada penulis.
f.

Halaman dedikasi dan ucapan terima kasih (optional)
Halaman ini bersifat optional (pilihan). Yang dicantumkan di dalam halaman
ini adalah ucapan dedikasi penulis kepada pihak lain. Karena halaman ini
merupakan bagian dari TA, maka bahasa yang digunakan adalah yang sesuai
dengan EYD. Jumlah maksimal yang diperbolehkan adalah satu halaman.
Jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman, 12 pt dan diketik satu
spasi.

g.

Abstrak
Penulisan abstrak mengacu kepada aturan yang telah ditetapkan oleh
Politeknik Negeri Padang.

h. Daftar isi
Daftar isi memuat semua isi TA berikut dengan nomor halaman dimana bagian
tersebut berada. Pengecualian dilakukan untuk halaman judul, halaman
pengesahan, Berita Acara Sidang Tugas Akhir, dan Halaman dedikasi.
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i.

Daftar tabel/gambar (jika ada)
Daftar tabel/gambar dibuat jika terdapat lebih dari dua tabel/gambar dalam TA.
Informasi tentang nomor table/gambar, judul, serta nomor halamannya harus
dicantumkan.

j.

Daftar singkatan/simbol (jika ada)
Daftar

singkatan/simbol

dibuat

jika

terdapat

lebih

dari

sepuluh

singkatan/simbol dalam TA.
k. Isi TA
Isi tugas akhir merupakan komponen utama dari laporan yang dibuat. Pada
dasarnya, jumlah bab yang dibuat sangat tergantung kepada kebutuhan dan
kesepakatan antara pembimbing dengan mahasiswa. Akan tetapi, aturan umum
yang harus diperhatikan adalah, bab pertama isi harus dimulai dengan
Pendahuluan, dan bab terakhirnya adalah Penutup. Contoh isi TA secara
umum akan dijelaskan pada bagian 2.2.
l.

Daftar referensi
Daftar referensi memuat semua referensi/sumber yang digunakan dalam
penulisan tugas akhir yang disusun secara alfabetis. Informasi tentang sumber
yang digunakan harus ditulis secara benar, lengkap dan konsisten dengan
menggunakan format/standar tertentu.

m. Lampiran (jika ada)
Lampiran berisi informasi pelengkap atau data olahan yang menunjang
penulisan Tugas Akhir, tetapi tidak dicantumkan di dalam isi, karena akan
mengganggu kesinambungan pembacaan. Lampiran yang perlu disertakan
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dapat berupa instrumen penelitian, hasil perhitungan statistik, rumus, dan lainlain.

2.2

ISI TUGAS AKHIR

Isi Tugas akhir merupakan informasi utama yang akan disampaikan penulis kepada
pembaca. Jumlah bab yang terdapat dalam isi tugas akhir pada dasarnya tergantung
pada kebutuhan dan kesepakatan antara pembimbing dengan mahasiswa. Secara umum
isi tugas akhir terdiri dari lima bab, yakni sebagai berikut:
BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

BAB III METODE PENELITIAN
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
BAB V

PENUTUP

Pendahuluan
Bab Pendahuluan terdiri dari:
1. Latar Belakang
Latar belakang bertujuan untuk memperkenalkan konteks penelitian serta
mengulas alasan mengapa penelitian dilakukan. Beberapa peneliti biasanya
menampilkan fenomena yang terjadi dan perkembangan studi terkini pada
bidang yang akan dikaji. Oleh karena itu, pada bagian ini dapat ditampilkan
beberapa kutipan utama yang berasal dari literature review (yang nantinya
akan dielaborasi pada Bagian Tinjauan Pustaka) untuk menguatkan argumen
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tentang urgensi penelitian. Bagian ini sebaiknya ditulis dengan alur yang
sistematis, jelas, ringkas dan logis.
2. Rumusan Masalah
Rumusan masalah (Problem Statement) pada dasarnya adalah penjelasan
mengenai apa yang akan diteliti. Pada rumusan masalah penulis harus bisa
menunjukkan bahwa terdapat masalah yang membutuhkan jawaban, sehingga
diperlukan penelitian. Berikut beberapa pertimbangan yang dapat digunakan
oleh peneliti untuk merumuskan masalah.
a. Belum ada atau masih sangat sedikit penelitian sejenis yang dilakukan
sebelumnya,
b. Sudah ada beberapa penelitian terdahulu, akan tetapi belum diaplikasikan
secara memadai,
c. Sudah banyak penelitian terdahulu, akan tetapi hasilnya bertolak belakang
satu sama lain,
d. Terdapat dua teori atau lebih yang menjelaskan suatu fenomena, akan
tetapi memberikan prediksi yang berbeda.
3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian berisi pernyataan singkat mengenai tujuan dari penelitian
yang dilakukan. Penelitian dapat bertujuan untuk menjajaki, menguraikan,
membuktikan atau menerapkan suatu gejala, konsep atau dugaan, membuat
suatu prototipe, atau mengembangkan suatu sistem.
4. Kontribusi Penelitian
Kontribusi penelitian menjelaskan tentang kontribusi signifikan yang
diharapkan dari penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini, penulis dapat
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menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi
bidang keilmuan, praktik maupun pengembangan kebijakan pada bidang
terkait.

Tinjauan Pustaka
Bab tinjauan pustaka terdiri dari:
1.

Landasan Teori
Landasan teori berisikan teori-teori yang menjadi dasar atau landasan yang
kuat dari penelitian yang dilakukan. Landasan teori tersusun dari beberapa
konsep yang bersifat umum atau universal. Konsep yang dimaksud merupakan
unsur penelitian penting yang digunakan oleh peneliti untuk menggambarkan
suatu fenomena secara abstrak. Landasan teori juga dapat menjadi dasar
penyusunan hipotesis penelitian yang berupaya membuktikan kebenaran teori,
mengembangkan atau menghasilkan teori maupun pengetahuan baru.

2.

Penelitian Terdahulu/Literatur Review
Literatur review berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis mengenai
beberapa sumber pustaka (penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya)
tentang topik yang diteliti. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti
sebelumnya dapat digunakan sebagai pembanding dari hasil penelitian yang
dilakukan. Literature review harus bersifat relevan, mutakhir, dan memadai.

3.

Kerangka Penelitian
Kerangka penelitian merupakan kerangka mengenai hubungan konsep
penelitian yang tergambar melalui keterkaitan antar variabel penelitian secara
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detail dan sistematis. Kerangka penelitian dibuat agar penelitian lebih mudah
dipahami serta dapat dituliskan secara runtut.

Metode Penelitian
Metode penelitian memuat metode, prosedur dan strategi untuk menjawab pertanyaan
penelitian. Jika penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif,
maka pada metode penelitian berisi tentang sumber data, variabel penelitian, teknik
pengambilan sampel, cara pengumpulan data dan metode analisis data. Metode
analisis data yang digunakan harus diuraikan secara rinci.
Jika penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, maka
pada metode penelitian berisi tentang paradigma penelitian, desain penelitian, objek
penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Sedangkan jika
penelitian dilakukan menggunakan pendekatan campuran (mix-method), maka pada
metode penelitian penulis harus dapat menyajikan bagian bagian dari pendekatan
kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

Hasil dan Pembahasan
Hasil penelitian sewajarnya disajikan secara sistematis. Hasil penelitian yang
diperoleh ditafsirkan dengan memperhatikan dan menyesuaikan dengan masalah atau
hipotesis yang diungkapkan dalam pendahuluan. Pada bagian ini, hasil penelitian
diuraikan secara jelas, rinci, dan dapat didukung dengan penyajian tabel, gambar,
maupun grafik. Jika data hasil penelitian terlalu rumit, maka sebaiknya data hasil
penelitian dimasukkan ke dalam lampiran.

10

Pembahasan merupakan tempat penulis mengemukakan pendapat dan
argumentasi dengan singkat dan logis. Pembahasan juga dapat disebut sebagai
kumpulan argumen penulis mengenai relevansi, manfaat dan kemungkinan atau
keterbatasan penelitian serta hasilnya. Pada bagian ini, dijelaskan apakah hasil
penelitian telah memenuhi tujuan penelitian. Jika penelitian yang dilakukan memiliki
kaitan dengan penelitian terdahulu, maka hubungkan temuan penelitian yang
didapatkan dengan hasil penelitian terdahulu dengan cara menunjukkan persamaan
ataupun membahas perbedaan yang didapatkan.

Penutup
Penutup terdiri dari kesimpulan (ringkasan hasil penelitian dan jawaban atas tujuan
penelitian atau hipotesis), saran, rekomendasi penelitian selanjutnya, dan keterbatasan
penelitian (jika ada).
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BAB III
PENULISAN KUTIPAN DAN DAFTAR REFERENSI

3.1

PENDAHULUAN

Pencantuman sumber referensi yang asli merupakan hal yang sangat penting untuk
diperhatikan dan dilakukan dalam proses penulisan TA. Ada dua teknik yang dikenal dalam
pencantuman referensi yaitu author-date system dan documentary-note system (pemakaian
foot note). Akan tetapi teknik yang umum digunakan adalah author-date system yang
mencantumkan nama penulis dan tahun publikasi. Untuk penulisan TA, disarankan
penggunaan author-date system.

3.2

AUTHOR-DATE SYSTEM

Sistem ini menginformasikan nama pengarang, tahun publikasi dan nomor halaman sumber
(lihat lebih lanjut aturan penomoran halaman). Jika sistem ini dipakai, maka penggunaan foot
note akan menjadi minimal. Biasanya foot note hanya digunakan untuk keterangan tertentu
saja, seperti informasi tentang latar belakang pengarang atau istilah tertentu yang perlu
penjelasan.
Secara umum, nama yang dicantumkan sebagai sumber referensi adalah nama akhir (nama
keluarga)

Misalnya: Nama pengarang adalah Roger E Willet
Maka yang dicantumkan sebagai sumber dalam pengutipan adalah “Willet”

Pada umumnya penulisan nama orang Indonesia tidak diikuti dengan nama keluarga. Dalam
kasus ini, maka yang dicantumkan adalah nama akhirnya.
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Misalnya

: Irda Rosita

Maka ditulis

: Rosita

Untuk nama pengarang yang mencantumkan nama suami atau sukunya, maka nama tersebut
yang dikutip.

Contoh

: Sukartini Batar

Maka ditulis

: Batar

Contoh

: Endrawati Tanjung

Maka ditulis

: Tanjung

Nama pengarang yang terdiri dari satu kata seperti Gustati, Ferdawati, Yusnani, maka nama
lengkapnya yang dikutip.
Untuk nama China, karena sistem penulisannya nama keluarga diletakkan di awal, maka yang
dicantumkan adalah nama awalnya.

Misalnya

: Lim Yew Ting

Maka akan ditulis “Lim” saja.

Pengecualian dilakukan untuk nama China yang ditulis seperti nama Christian.

Misalnya

: Robert Ong
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Ditulis

: Ong

Jika nama akhir penulis ditulis dalam bentuk inisial, maka yang dicantumkan adalah nama
awalnya.
Misalnya

: Djakaria N.E

Maka yang dicantumkan adalah Djakaria, bukan N.E

Penerapan author-date system dapat dilihat pada contoh-contoh berikut :


Abdul Rahim (1999) berpendapat bahwa perlu untuk mengembangkan standar
akuntansi khusus untuk wakaf agar pengelolaan wakaf menjadi lebih baik

Jika kutipan dilakukan tanpa merubah kalimat aslinya maka nomor halaman harus
dicantumkan. Dalam hal ini kalimat yang dikutip diberi tanda kutip.
Contoh :

Brignal (1992 : 120) mengungkapkan “...pengukuran performa memegang peranan penting
dalam sebuah perubahan dalam perusahaan.”

Jika kutipan tersebut berasal lebih dari satu halaman

Brignal (1992 : 120-121)
Jika

nama

penulis

diletakkan

pada

akhir

tahun publikasi diletakkan di dalam tanda kurung.
Contoh :
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kutipan,

maka

nama

penulis

dan

Standar akuntansi untuk wakaf perlu dikembangkan agar pengelolaan wakaf menjadi
lebih baik (Rahim, 1999).

Jika penulisnya dua orang

Rullen dan Osmond (1993) menyatakan...

Jika penulisan tiga, empat, atau lima orang, maka untuk pengutipan pertama kali, harus
ditulis semua nama pengarangnya. Sedangkan untuk pengutipan kedua dan selanjutnya hanya
ditulis nama pengarang pertama dan dibelakang diikuti dengan et al., dan tahun publikasi.
Contoh :

Pengutipan pertama : Kinerja adalah ... (Howard, James, Jordan dan Smith, 2000)
Pengutipan selanjutnya : Howard et al., (2000)

sedangkan jika penulis enam orang atau lebih, maka sejak dari pengutipan pertama hanya
dicantumkan nama penulis pertama diikuti oleh et al., dan tahun publikasi.

Jika sumbernya adalah organisasi
(WHO, 1992)
Jika pendapat yang sama diberikan oleh beberapa penulis, maka tahun yang lebih awal
diletakkan pertama dan antara referensi dipisahkan dengan tanda titik koma (;)

...(Holmes, 2001 ; Jackson, 2002 ; Disney, 2004)
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Jika satu penulis memiliki beberapa edisi tahun yang berbeda

Kennedy (2003;2004)

Jika satu orang penulis memiliki dua atau lebih publikasi pada tahun yang sama, maka harus
diberi penomoran

Kennedy (2003a; 2003b)

Jika tahun publikasi tidak diketahui, maka dicantumkan “n.d.” yang berarti “no date”

(Kursyid, n.d.)

Jika tahun publikasi tidak diketahui (untuk karya-karya lama), akan tetapi tahun
terjemahannya bisa dilacak, maka diberi keterangan “terj”

Aristotle (terj. 1950)

Jika tahun publikasi awal tidak diketahui, akan tetapi diketahui edisi yang telah diedit, maka
dicantumkan “ed”

Jordan (ed. 1985)

Jika referensi berasal dari komunikasi personal seperti surat, e-mail, atau memo, maka
dicantumkan inisial nama depan serta nama akhir orang yang mengirimkannya.
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Contoh

S. Harahap (komunikasi personal, 29 Januari 2005)

Kutipan dari sumber religius
Jika kutipan berasal dari Al Quran :

Riba dilarang di dalam Islam (Qur’an, Al-Baqarah : 275)

Jika dikutip dari hadist maka nama perawi, kitab hadist serta edisi yang dikutip harus
dicantumkan

(Muslim, Sahih Muslim, ed. 1998)

Teknik melakukan kutipan dalam teks
Ada tiga cara pengutipan dalam teks :
a) Paraprase, yakni menyatakan kembali suatu ide dengan kalimat sendiri tanpa merubah
makna sebenarnya
b) Mengutip secara verbatim sampai tiga baris (kira-kira 20-30 kata)
c) Mengutip lebih dari tiga baris atau lebih dari 30 kata

3.3

PARAPRASE

Contoh paraprase
Lewis (2003) menemukan indikasi adanya pengaruh tekanan kerja terhadap kinerja auditor.
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Contoh mengutip secara verbatim yang tidak lebih dari tiga baris.
Terkait dengan masalah pentingnya standar akuntansi untuk lembaga filantropi, Adnan
(2005) berpendapat, “standar akuntansi lembaga filantropi merupakan kebutuhan mendesak
mengingat perkembangan lembaga tersebut sangat pesat akhir-akhir ini.”

Perhatikan contoh di atas, bahwa kutipan yang diambil harus diintegrasikan ke dalam kalimat
sebelumnya dengan memberikan tanda kutip pada kalimat yang dikutip. Selain itu, pada
kutipan verbatim, tidak ada satupun bagian kata yang dirubah oleh penulis TA, kecuali
kalimat diambil sepotong yang harus ditandai dengan titik tiga (...) sebelum atau sesudah
kalimat.
Contoh kutipan verbatim yang lebih dari tiga baris :

Hameed (2002) memberikan argumen tentang perlunya standar akuntansi untuk lembaga
keuangan Islam sebagai berikut :

Disebabkan oleh filosopi yang melandasi berdiri lembaga keuangan Islam
disebakan berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, maka standar yang
digunakan juga harus berbeda. Hal ini menjadi tidak terbantahkan karena
akuntansi dipengaruhi oleh nilai, lingkungan dan kepercayaan yang diyakini
oleh penggunanya.

Perhatikan contoh kutipan di atas. Kutipan seperti ini harus dilakukan tanpa tanda kutip,
diketik satu spasi, serta indent bagian kiri dan kanan masing-masingnya 1,2 cm.
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3.4

DAFTAR REFERENSI

Bagian-bagian yang dicantumkan di dalam daftar referensi meliputi :
a. Nama pengarang
b. Tahun/tanggal publikasi
c. Judul
d. Informasi tentang publikasi (nama penerbit dan tempat publikasi)

Secara umum nama pengarang yang dicantumkan adalah nama akhir, kemudian diikuti
dengan inisial nama depannya. Pengecualian dilakukan untuk nama-nama tertentu (silahkan
lihat bagian sebelumnya mengenai aturan pencantuman nama)

Pencantuman informasi waktu publikasi tergantung sumbernya. Contohnya dapat dilihat
sebagai berikut :
a. Buku atau artikel dari jurnal

Bennets, J. (2001)

b. Majalah bulanan, newsletter

(1998, Juni)

c. Harian atau mingguan

(1998, 19 Juni)

d. Karya yang masih dalam proses penerbitan (in press)
e. Karya yang dipublikasikan lagi

(1926/1998)

Informasi tahun publikasi diikuti dengan judul. Hanya huruf pertam yang ditulis kapital,
kecuali jika judul tersebut memuat nama orang, tempat atau nama lainnya yang memang
harus diawali dengan huruf kapital. Judul harus dicetak miring (Italic) kecuali untuk judul
artikel dalam jurnal dan bab dalam buku ditentukan lain. Judul tidak digarisbawahi.
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Setelah judul, cantumkan kota, atau negara tempat publikasi. Jika terdapat banyak tempat
publikasi, cantumkan yang pertama saja. Nama tempat diikuti dengan nama penerbit yang
sebelumnya diberi tanda titik dua (:)

Beberapa ketentuan lain terkait dengan penulisan referensi :
a. Disusun berdasarkan alpabet (alphabetical order)
b. Baris kedua, ketiga dan seterusnya dari suatu referensi dibuat indent 1,2 cm
c. Jarak antara satu referensi dengan referensi yang lainnya adalah dua spasi, sedangkan
jika masih dalam referensi yang sama satu spasi.

Beberapa contoh penulisan referensi :
Satu orang penulis
Smith, M. (2003). Research methods in accounting. New Delhi: Sage Publications.
Sekaran, U. (2003). Research methods for business: A skill building approach. New York:
John Willey & Son, Inc,.

Lebih dari satu orang penulis
Prihatini, F., Hasanah, U., dan Wirdyaningsih. (2005). Hukum Islam zakat dan wakaf, teori
dan prakteknya di Indonesia. Jakarta : Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas
Indonesia.
Muhsin, J., Akhyat, A, Suyanto, Purwanto, M.R, Ali., N.M, Fahrurrozi, dan Abidin, M.Z,
(2003). Sejarah dan dinamika Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta : UII Press.
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Penerbit adalah lembaga atau institusi
Instituon of Financial Education. (2000). Managing personal funds. Chicago : Midwestern
Publishing.

Edisi tertentu dari buku yang dijadikan referensi
Othman, N. (1997). The history of accounting (edisi ke 2). Boston: Allyn and Bacon.

Buku Terjemahan
Freund, J. (2006). Statistics : A first course. (Terjemahan A. Fachry). Jakarta : Salemba
Empat. (Publikasi pertama 1999).

Kutipan dari artikel jurnal
Vinten, G. (1997). Corporate governance in a charity. Corporate Governance, 5 (1), 24-28.
Perhatikan pada contoh di atas, yang dicetak miring adalah judul jurnal, bukan judul
artikelnya. Jika diketahui volume dan nomor jurnal, informasi tersebut harus dicantumkan,
dan diikuti dengan nomor halaman jurnal.

Kutipan dari bab dalam buku
Adnan, M.A. (2005). Akuntansi dan auditing kelembagaan wakaf. Akuntansi syariah , arah,
pospek & tantangannya (pp. 143-152). Yogyakarta: UII Press.

Kutipan dari TA, skripsi atau tesis
Fitri, R.J. (2007). Pengukuran performa dan aplikasi balance scorecard pada perguruan tinggi
: Studi kasus pada IAIN Imam Bonjol Padang. Tugas akhir. Politeknik Universital
Andalas.
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Hameed, S. (2000). The need for Islamic accounting: Perception of Malaysian Muslims
accountans and academicians on the objectives and characteristics of Islamic
accounting. Phd Thesis. University of Dundee, UK.

Kutipan dari surat kabar harian
Setiawan, A.A. (2004, 13 Desember). Wakaf tunai dan kesejahteraan ummat. Republika.
Hal.2.

Kutipan dari artikel yang terdapat dalam newsletter
Dompet Dhuafa Republika. (2006 Juni). Berzakat itu mudah. Newsletter, hal.2-3.

Kutipan dari buku yang ditulis oleh banyak penulis dengan satu atau dua orang editor
Hasanah, U. (2003). Potret filantropi Islam di Indonesia. Dalam Thaha, I. (editor), Berderma
untuk semua : Wacana dan praktik filantropi Islam (hal. 203-246). Jakarta : Teraju.

Kutipan dari internet
Abubakar, I. (2006). Beberapa gagasan tentang badan Wakaf Indonesia. Ditelusuri 1
Augustus 2006. http://www.philanthropyforjustice.org/

Harus diperhatikan untuk pengutipan dari internet tanggal terakhir mengakses situs tersebut.
Sumber dari wawancara, pidato atau sumber lain yang tidak ada dokumentasinya
Untuk sumber seperti ini, ada dua cara penulisan referensinya :
1. Dicantumkan pada catatan kaki (foot note)
2. Dibuat terpisah dari daftar referensi pada daftar wawancara
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Dalam penulisan TA, disarankan untuk membuat daftar referensi wawancara secara terpisah.
Daftar wawancara tersebut dicantumkan pada bagian lampiran TA (Appendix).
Jika orang yang diwawancara menginginkan kerahasiaan, maka informasi yang dicantumkan
adalah posisi orang tersebut dalam perusahaan / organisasi yang diteliti. Selain itu, informasi
tentang tempat tanggal, dan jam wawancara juga perlu dicantumkan.
Contoh :
Meri Puspitasari, auditor internal, wawancara oleh peneliti, Jakarta, 9 November 2006 jam
14.00-15.00 WIB.

Sumber dari artikel yang dipresentasikan pada seminar, simposium atau konferensi
Ihsan, H dan Shahul Hameed. (2007, Maret). Waqf accounting and possible use of SORP
2005 to develop waqf accounting standards. Dipresentasikan pada the Singapore
International Waqf Conference, Singapore.
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BAB IV
KETENTUAN PENULISAN

Ketentuan penulisan merupakan suatu hal penting yang dapat memberikan keseragaman dan
kerapian pada tugas akhir. Berikut merupakan ketentuan-ketentuan penulisan Tugas Akhir.
4.1

BAHASA

Bahasa yang digunakan dalam penulisan TA adalah Bahasa Indonesia yang baku yang
mengikuti kaedah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Penggunaan istilah
asing selain Bahasa Indonesia harus dicetak miring (italic).
4.2

JENIS HURUF

Jenis huruf yang diperkenankan adalah “Times New Roman”. Untuk teks utama,
ukuran huruf adalah 12pt, sedangkan pada bagian lain akan dijelaskan lebih lanjut.
4.3

SPASI DAN DAN PARAGRAF

Jarak baris (line spacing) dalam teks utama harus diset double spacing (2.0). Jarak ini
termasuk antara baris dengan baris berikutnya, paragraf dengan paragraf berikutnya, teks
ke list yang diberi nomor atau bullet, jarak dalam list, serta sub judul ke teks.
Pengecualian dilakukan untuk jarak antara teksterakhir dalam paragraf dengan sub judul
yang baru, yang harus berjarak tiga spasi (3.0).
Paragraf pertama dari setiap bagian tidak dijorokkan (indent), namun paragraf kedua dan
seterusnya dibuat indent sejauh 12 milimeter. Untuk konsistensi, gunakan fasilitas tombol
tab. Sub judul yang yang tidak diikuti dengan isi paragraf pada baris terakhir dalam suatu
halaman tidak diperkenankan. Minimal harus ada dua baris dalam sebuah paragraf setelah sub
judul.
Selain ketentuan paragraf di atas, penggunaan satu spasi (single spacing) harus
dilakukan untuk :
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1. Ucapan terima kasih dan kata pengantar
2. Daftar isi (Kecuali antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, harus dibuat
dua spasi)
3. Daftar tabel dan daftar gambar
4. Abstrak
5. Kutipan yang lebih dari 40 kata (kutipan seperti ini harus indent 1.2 cm dari tepi kiri
dan kanan margin)
6. Daftar pustaka (kecuali antara referensi yang satu dengan lainnya, berjarak dua spasi)
7. Daftar singkatan
8. Lampiran
Beberapa aturan untuk spasi dalam teks (text spacing) adalah sebagai berikut:
a.

Untuk istilah yang membutuhkan penggunaan tanda score (-) maka tidak ada
spasi sebelum dan sesudahnya. Contoh : hit-and-run

b.

Tanda yang menunjukkan nilai minus atau negatif tidak diberi spasi dengan angka
yang mengikutinya. Contoh : -4

c.

Tanda yang menunjukkan fungsi pengurangan dalam matematika diberi spasi
sebelum dan sesudahnya. Contoh : 4 – 2 = 2

d.

Untuk penempatan tanda titik dan koma dalam kutipan, jika tanda tersebut
merupakan bagian dari kutipan, maka titik dan koma harus diletakkan di dalam
tanda kutip (”). Contoh : Hongren (2002) mengungkapkan, ”Akuntansi bisa
dikelompokkan menjadi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen.”

e.

Jika sumber kutipan dicantumkan diakhir kalimat yang dikutip, maka tanda titik
diletakkan setelah kurung. Contoh : Pengamatan
proses

pengamata n

tidak

langsung

adalah

yang melibatkan interaksi yang sangat terbatas antara

peneliti dengan objek yang diamati (Wahyuni, 2012).
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4.4

PENJUDULAN

Ada beberapa jenis judul :
1. Judul Bab, yang merupakan judul pada awal setiap bab baru. Dibuat 14 pt, bold,
posisinya di tengah, dan UPPER CASE (huruf kapital)
2. Judul teks, 12 pt, bold, rata kiri, UPPER CASE
3. Subjudul, 12 pt, bold, rata kiri, Title Case (Huruf kapital hanya pada setiap awal
kata. Pengecualian pada kata penghubung seperti ke, di, dari, dalam dan lainnya tidak
dibuat kapital)
4. Sub- subjudul, 12 pt, bold, cetak miring, rata kiri, Title Case
5. Sub-sub-subjudul,

12

pt,

cetak

miring,

rata

kiri,

digaris

bawah

(underlined), Title Case.
4.5

BULLET DAN NUMBERING

Untuk setiap teks yang menggunakan bullet atau penomoran (numbering), maka bullet atau
nomor tersebut harus indent dari margin kiri sejauh 1.2 cm. Sedangkan jarak teks yang
dimuat dalam bullet/nomor tersebut dari margin kiri adalah 2.0 cm. Untuk pengaturan ini,
maka klik kanan pada teks yang terdapat bullet dan penomoran, setelah itu pilih paragraph.
Pada pilihan special, pilih hanging, dan pada bagian by, atur ukurannya menjadi 0.8 cm.
4.6

MARGIN

Margin yang digunakan dalam penulisan TA adalah:
Kiri
Atas
Kanan
Bawah

4.7

3.8 cm
2.5 cm
2.5 cm
3.0 cm

PENOMORAN HALAMAN

Setiap halaman TA harus diberi nomor halaman. Angka Romawi kecil (i,ii,iii...)
digunakan pada halaman-halaman awal sebelum halaman utama yang memuat bab pertama.
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Khusus untuk halaman judul yang berada pada bagian paling awal TA dihitung akan tetapi
tidak diberi nomor.
Nomor halaman harus berada di tengah pada bagian bawah setiap halaman. Nomor
halaman berjarak 1.3 cm dari bagian pinggir bawah kertas. Sebagai panduan pengaturan
margin dapat mengikuti cara berikut (khusus bagi yang menggunakan MSWord 2007 ke
atas):
a.

Pilih Page Layout dan klik Page Setup. Setelah itu klik margin dan atur ukuran
margin seperti disebutkan di atas. Selanjutnya klik paper dan pada bagian paper
size pilih A4 (210mm x 297mm). Setelah itu klik layout dan atur Footer pada
1.3 cm serta Header pada 0 cm. Setelah itu kilik OK.

b.

Sebelum mulai mencetak, pilih office button (bagian paling kiri atas), dan klik
Print. Selanjutnya pada menu Properties atur pilihan kertas menjadi A4
(210mm x 297 mm). Terakhir klik OK.

4.8

PENGATURAN RATA KIRI DAN RATA KANAN

Seluruh teks utama dalam TA harus diset justify, yakni sisi kiri dan sisi kanan rata.
4.9

TABEL

Karena tabel merupakan bagian dari teks, maka letaknya berada di antara teks dan bisa
bersambung ke halaman berikutnya. Setiap tabel harus diberi nomor dan judul. Nomor dan
judul tabel berada di atas tabel, diatur pada posisi tengah (centred) dan satu spasi. Jika ada
tabel yang bersambung ke halaman berikutnya, maka hanya nomor halaman saja yang
dicantumkan. Sebagai contoh : ” Tabel 1.1 – Lanjutan”. Umumnya, bagian atas dari tabel
(heading) harus muncul pada setiap halaman sambungan.
Bab di mana tabel tersebut dimuat menentukan penomoran tabel. Misalnya Bab 3
memiliki 2 tabel maka nomor tabel adalah 3.1, 3.2. Begitu juga jika Bab 4 memiliki 3 tabel,
maka penomoran Tabel 4.1, Tabel 4.2 dan Tabel 4.3.
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Idealnya, tabel harus berada di bawah teks yang menjelaskannya. Akan tetapi jika tidak
memungkinkan (disebabkan karena sisa halaman tidak mencukupi), maka tabel bisa dibuat
pada bagian paling awal halaman berikutnya. Jika tabel berada di tengah-tengah teks,
maka jarak tiga spasi dari atas dan bawah tabel harus diatur. Dua tabel yang berbeda atau
lebih tidak boleh diletakkan berturut-turut, harus ada teks yang di antaranya.
Tabel harus berada pada margin yang telah ditentukan di atas. Jika ukuran tabel sangat
besar, maka gunakan posisi landscape pada halaman berikutnya setelah teks. Untuk ukuran
huruf dalam tabel, idealnya adalah 12pt. Akan tetapi jika tidak memungkinkan, maka ukuran
minimum yang digunakan dalam tabel adalah 10pt.
4.10 GAMBAR
Gambar meliputi charts, grafik, photo atau gambar lainnya yang bersifat ilustratif
yang merupakan bagian dari TA. Penempatan gambar pada teks sama dengan aturan
penempatan tabel kecuali untuk nomor dan judul gambar yang berada pada bagian bawah
gambar.
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BAB V
PROSEDUR PENGUNGGAHAN TUGAS AKHIR

5.1

ALUR PENDAFTARAN SIDANG TUGAS AKHIR MAHASISWA

Seluruh mahasiswa tahun akhir yang melaksanakan dan menyelesaikan pengerjaan tugas
akhir, harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri
Padang sebelum melaksanakan Sidang Tugas Akhir.

Syarat ini berlaku kepada seluruh

mahasiswa tahun akhir baik itu untuk program studi DIII dan DIV tanpa terkecuali. Hal ini
dilakukan demi kemudahan bagi mahasiswa, dosen pembimbing, maupun bagi dosen penguji
dalam pelaksanaan Sidang Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan.
Pelaksanaan sidang tugas akhir mahasiswa jurusan akuntansi pada setiap individunya,
harus melewati beberapa tahap diantaranya, mahasiswa tersebut diwajibkan mengunggah
hasil Laporan Tugas Akhir yang telah ditanda tangani oleh kedua pembimbing, serta
menyelesaikan setiap kewajiban seperti mengunggah Laporan Praktik Kerja Lapangan ke
Referensi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang, membayar uang buku, melampirkan
kartu bimbingan mahasiswa dengan dosen pembimbing yang telah ditandatangani oleh
seluruh pihak, melampirkan Cetakan Tugas Akhir yang telah ditandatangani oleh
pembimbing, meminta atau membuat surat permohonan sidang yang telah ditandatangani
pembimbing, lalu memberikan setiap berkas yang diminta ke bagian administasi Jurusan
Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Bersamaan dengan diberikannya syarat-syarat tersebut,
mahasiswa wajib mendaftarkan Sidang Tugas Akhir melalui google form serta mengunggah
soft file Tugas Akhir dalam bentuk PDF. File yang dikirimkan atau diunggah tersebut adalah
file yang didalamnya terdapat tanda tangan dari pembimbing satu dan pembimbing 2 dari
mahasiswa yang bersangkutan. Berikut ini adalah tampilan flowchart dari alur pendaftaran
sidang mahasiswa tahun akhir:
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Gambar 5. 1 Alur Pendaftaran Sidang Tugas Akhir
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5.2

ALUR PELAKSANAAN SIDANG DAN REVISI TUGAS AKHIR

Mahasiswa yang telah mendaftar untuk melaksanakan sidang, akan diinformasikan lebih
lanjut mengenai jadwal sidang masing-masing dengan sistem yang mendaftar lebih awal akan
mendapatkan jadwal lebih awal juga.

Setelah melewati sidang TA, mahasiswa harus

melakukan revisi terhadap TA yang sudah diujikan dalam batas waktu yang ditentukan
oleh penguji. Revisi yang tidak dilakukan tidak sesuai dengan waktu yang diberikan bisa
memberikan

konsekuensi

pada status kelulusan mahasiswa. Mahasiswa hanya bisa

melakukan penjilidan TA setelah revisi sudah disetujui oleh penguji dan pembimbing.
Setelah diujikan dan direvisi, soft copy TA harus diserahkan kepada perpustakaan
Politeknik Negeri Padang dan referensi Jurusan Akuntansi. Pada referensi Jurusan Akuntansi
juga diserahkan soft copy TA dalam bentuk CD. Secara lengkap alur dari pelaksanaan sidang
dan revisi tugas akhir adalah sebagai berikut:

31

Gambar 5. 2 Alur Sidang, Revisi dan Upload TA ke Referensi
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BAB VI
PROSES BIMBINGAN DAN PENILAIAN

6.1 PROSES BIMBINGAN
6.1.1 Pemilihan Dosen Pembimbing
Dosen pembimbing setiap individu mahasiswa jurusan akuntansi dipilih dengan
teliti dan dirembukkan secara bersama sesuai dengan keahlian masing-masing
dosen.
6.1.2 Kriteria Dosen Pembimbing
1.

Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang.

2.

Telah mengajar di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang minimal
selama 4 tahun.

3.

Berada disekitar lingkungan Politeknik Negeri Padang.(tidak sedang
melanjutkan studi atau pun hal-hal lain yang membuat dosen jauh dari kampus
dan/atau tidak bisa mengajar di kampus.)

4.

Bersedia untuk melaksanakan tugas bimbingan sebagai dosen pembimbing
sampai tugas akhir dari mahasiswa bimbingan selesai dan dinyatakan lulus.

6.1.3 Tugas Dosen Pembimbing
1.

Menentukan judul, kriteria, dan bentuk tugas akhir kepada mahasiswa.

2.

Menyediakan waktu bimbingan secara berkala untuk mahasiswa.

3.

Membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam pembuatan tugas akhir.

4.

Memeriksa kerapihan dan kebersihan tugas akhir mahasiswa.

5.

Memeriksa dan Menyetujui dokumen yang akan diberikan untuk sidang tugas
akhir mahaiswa.

6.

Memberikan nilai kepada tugas akhir mahasiswa.
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6.1.4 Ketentuan Bimbingan bagi mahasiswa
1.

Mahasiswa harus melaksanakan pembimbingan persetujuan judul, kriteria, dan
bentuk tugas akhirnya, jika rancangan tugas akhir ditolak.

2.

Mahasiswa harus melaksanakan bimbingan dengan dosen pembimbing mininal
7 kali pada setiap dosen, baik itu pembimbing 1 dan pembimbing 2.

3.

Mengisi kartu bimbingan mahasiswa setiap dilaksanakannya bimbingan.

4.

Mahasiswa diharuskan dapat menghargai waktu yang telah dialokasikan
pembimbing.

5.

Mahasiswa harus memperhatikan etika komunikasi dan perilaku setiap
menghubungi dosen pembimbing dan setiap pelaksanaan bimbingan.

6.

Mahasiswa diharuskan membuat dan menyediakan catatan bimbingan demi
kemudahan pelaksanaan bimbingan.

6.2 PROSES PENILAIAN
Setelah melewati proses bimbingan dengan dosen pembimbing, mahasiswa tahun akir akan
melaksanakan ujian untuk mempertanggungjawabkan Laporan Tugas Akhir

yang

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing Pada Sidang Tugas Akhir. Ketentuan Penilaian
atas tugas akhir mahasiswa adalah sebagai berikut:

Gambar 6. 1 Penilaian Tugas Akhir
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Contoh Penulisan judul
2,5 cm

BAB SATU
JUDUL BAB (JUDUL LEVEL SATU)

14pt UPPER
CASE, Bold,
dua
spasi

Empat kali single spasi
12pt,UPPER CASE,
Bold,

1.1. JUDUL TINGKAT DUA

Sampai saat ini teori tentang akuntansi untuk wakaf belum ada yang diterima secara
umum. Perkembangan akuntansi untuk wakaf tidak sepesat akuntansi untuk bank

Spasi
ganda

Islam yang saat ini sudah distandarkan oleh AAOIFI. Terlepas dari itu, pentingnya

3,8 cm

akuntansi wakaf tidak bisa dipungkiri karena di dalam aktifitas wakaf ada kontrak,
2,5 cm

dan Islam menekankan untuk memenuhi kontrak.
1,2cm

Adnan (2005) memberikan dua kemungkinan model untuk akuntansi wakaf.
Pertama, jika

wakaf dianggap sebagai organisasi nirlaba, maka akuntansi dana

mungkin akan cocok diterapkan. Akan tetapi jika wakaf dianggap sebagai lembaga
yang berusaha memaksimalkan sumber dayanya, maka akuntansi komersial bisa
diadaptasi.

Tiga spasi. Tips : tekan ENTER dua kali dan
mulai mengetik kalimat pada ketukan yang kedua
kalinya

1.1.2. Judul Tingkat Tiga

12pt, Title case Bold

Pengembangan standar akuntansi dan pelaporan wakaf ini didukung juga oleh Hisham
(2006). Sebagai perbandingan dalam usaha mengembangkan standar akuntansi untuk
wakaf, Hisham merekomendasikan mengadopsi model Statements of Recomended
Practice (SORP) dari the Charity Commission Inggris.

SORP bisa menjadi contoh

karena keberhasilan the Charity Commission dalam mengelola charity yang ada di
Inggris. Disamping itu, dalam beberapa hal wakaf dan charity memiliki beberapa
kesamaan yakni organisasi yang ditujukan untuk kepentingan amal, meskipun tidak
semua model charity bisa diadopsi oleh wakaf. Abdul Rahim et.al (1999) juga
menyarankan untuk mengembangkan standar akuntansi khusus untuk wakaf agar
pengelolaan wakaf menjadi lebih baik. Ide Abdul Rahim et.al (1999) ini didukung
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oleh Marsoof (2004) dimana setelah dia melakukan studi tentang pengelolaan wakaf
di Sri Lanka, dia melihat aspek akuntansi untuk wakaf perlu mendapat perhatian
khusus.
Mengutip model akuntabilitas Hayes untuk organisasi amal, Cordery dan
Morley (2005) kemudian mengelompokkan jenis akuntabilitas yang harus dipenuhi
oleh sebuah organisasi amal sebagai berikut :
a. Akuntabilitas finansial, yaitu untuk meyakinkan bahwa uang atau harta
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yang dibawah tanggung jawabnya digunakan untuk tujuan yang tepat.
b.

Akuntabilitas proses, yakni untuk meyakinkan bahwa penggunaan harta
dengan prosedur yang benar.

c.

Akuntabilitas program, yakni untuk meyakinkan bahwa kegiatan yang
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dilakukan organisasi efektif dan sejalan dengan tujuan pendiriannya.
Berikut ini adalah daftar tanah wakaf yang dikelola oleh Badan Wakaf UII:
3 spasi

Table 1.1
Tanah wakaf yang dikelola oleh BWUII

Di tengah teks

Lokasi
Kaliurang (Kampus utama)
Cik di Tiro
Demangan
Condong Catur
Taman Siswa
Sorowajan
Bantul
Argomulio
Gunung Kidul
Borobudur
Cangkringan

Luas
25 hektar
2000 meter per segi
1500 meter per segi
4000 meter per segi
4000 meter per segi
2000 meter per segi
1500 meter per segi
1700 meter per segi
2800 meter per segi
2700 meter per segi
2400 meter per segi

12pt, satu spasi,
tengah

Di tengah teks

3 spasi

Dari tabel di atas terlihat bahwa BW UII memiliki sejumlah tanah wakaf yang
tersebar di beberapa lokasi.

Di dalam perencanaan strategis DD, TWI akan mempunyai
struktur organisasi terpisah, yang terdiri dari direktur, manajer
investasi, manajer fundraising, dan manajer pendukung. Akan
tetapi disebabkan oleh pendirian TWI masih baru, maka fungsi
pemisahan tuga belum berjalan dengan efektif. Sampai saat ini staf
yang ada di TWI masih bekerja secara tim dan bukan
berdasarkan pembagian kerja yang telah diatur. Fakta ini ditemui
dari wawancara dengan auditor internal TWI:

Spasi 1

1,2 cm

Saya kira sampai saat ini kami tidak memiliki posisi
sekretaris. Meskipun saya sering melakukan tugas-tugas
yang berhubungan dengan korespondensi, tapi kadangkala
direktur juga menangani pekerjaan tersebut. Bahkan
kadang kala kita juga melibatkan tenaga office boy untuk
penerimaan wakaf. Dengan kata lain kami bekerja secara
tim.
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