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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1  Pengertian 

       Sesuai dengan Peraturan Akademik S-2 dan S-3 Universitas Sumatwra Utara No.        

Pasal 27,     Tahun      sebagaimana juga halnya dengan Program Magister di universitas 

lain baik di dalam maupun luar negeri, setiap mahasiwa wajib menyusun sebuah tesis  

pada akhir program. Tesis yang dimaksud adalah karya tulis ilmiah dalam disiplin ilmu 

program magister yang diikuti oleh mahasiswa bersangkutan. Akhir studi mahasiswa di 

program magister ditandai ujian tesis yang sering disebut sebagai ujian meja hijau, suatu 

proses akademik yang menguji mahasiswa mahasiswa secara komprehensif berdasarkan 

tesis yang disusunnya. 

      Tesis pada dasarnya ialah karya tulis ilmiah yang isinya memaparkan secara ilmiah 

yaitu logis dan sistematis suatu bahasan atau serangkaian gagasan yang merupakan hasil 

kajian berdasarkan fakta yang disampaikan secara akurat dan dapat dipertanggung 

jawabkan. Definisi di atas juga  berlaku untuk skripsi yaitu karya tulis ilmiah di program 

studi strata satu. Perbedaan  antara skripsi dengan tesis terletak pada kedalaman kajian 

dan kelengkapan pengujian metodologi penelitian yang pada tesis memiliki bobot yang 

tinggi.  

       Tesis yang bermutu tinggi akan menjadi alat yang efektif sebagai sarana komunikasi 

ilmiah di lingkungan masyarakat akademik sehingga berkontribusi secara signifikan 

dalam pengembangan dan perluasan khasanah ilmu pengetahuan secara universal. 

Sehubungan dengan itu, mahasiswa yang mendapat kesempatan menulis tesis harus 

memiliki kompentensi akademik dan komitmen yang tinggi dalam menghasilkan karya 

ilmiah tesis yang sepenuhnya mengikuti kaidah-kaidah yang yang diterima oleh 

komunitas ilmiah.  

 

1.2  Tujuan Penulisan Tesis 

1.2.1 Tujuan Umum 

      Tujuan umum penulisan tesis ialah untuk memberikan kematangan (dalam 

membangun kerangka berfikir berdasarkan  teori untuk  memcahkan masalah) kepada 

mahasiswa dalam salah satu materi keilmuan yang merupakan inti dari penelitian tesis 

mahasiswa bersangkutan. 

 

1.2.1 Tujuan Khusus 

       Tujuan khusus penulisan tesis ialah memberikan keterampilan kepada mahasiswa 

dalam pemecahan masalah nyata dengan menggunakan konsep ilmiah sehingga 

mahasiswa telah memiliki pengalaman disamping pengetahuan teoritis dan konseptual 

setelah menyelesaikan program studinya  
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1.3 Ciri-ciri dan Syarat dan Sistematika Tesis Bermutu 

         Untuk menghasilkan tesis yang bermutu maka mahasiswa wajib memahami dan 

mengikuti seutuhnya ciri-ciri tesis bermutu sebagai berikut 

 

1.3.1 Ciri Tesis Bermutu 

1) Objektif 

           Tesis mengungkap masalah nyata yang menjadi tema ilmiah berdasarkan fakta yang 

dapat diverifikasi oleh semua pihak terkait, bebas prasangka (tidak mengarah atau 

diarahkan kepada pihak atau golongan tertentu) dan tidak terikat ruang dan waktu.  

2) Netral 

Pernyataan dikemukakan dalam tesis tidak mengandung unsur ajakan, bujukan, 

memotivasi dan mempengaruhi pembaca secara subjektif dan memegang teguh etika 

ilmiah. 

3) Sistematis 

     Tesis memiliki  prosedur / pola dan alur tertentu (tata urutan, klasifikasi, kausalitas 

dan lain- lain) sehingga para pembaca mudah mengikuti dan memahami isi tulisn 

tersebut 

4) Logis 

      Tesis memiliki pola nalar dalam mengambil kesimpulan yaitu logika induktif atau 

logika deduktif (menyajikan rangkaian sebab akibat yang didukung oleh teori yang 

telah teruji secara empiris) 

5) Faktual 

          Setiap pernyataan, uraian, simpulan yang diungkap dalam tesis sepenuhnya bersifat 

faktual yang bebas dari sifat emosional. 

6) Non pleonaris 

     Tesis ditulis dengan tata bahasa baku dan kalimat yang efisien (menggunakan kata dan 

istilah yang tepat) 

7) Ragam bahasa formal (berbahasa yang baik dan benar) dan diterima dalam  

lingkungan masyarakat akademik 

 

            1.3.2  Syarat Tesis Bermutu 

              Beberapa syarat yang secara umum harus dipenuhi agar tesis disebut kaya ilmiah 

bermutu ialah: 

 1)  Memuat gagasan ilmiah melalui alur pikir yang logis 

Memiliki bangun pikir (construct of thinking) yang dilengkapi dengan unsur-unsur 

pendukungnya. 

3)   Alur pikir yang dituangkan dalam sistematika dan notasi 

4) Terdiri dari unsur kata, angka, tabel, gambar yang tersusun secara sistematis dan 

sepenuhnya mendukung alur pikir yang logis 

5) Mampu mengekspresikan azas-azas yang terkandung didalam hakikat ilmu dengan 

memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan 
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6)  Terdiri dari naration (rangkaian kalimat-kalimat yang mengandung makna secara 

teratur), exposition (paparan), description (uraian) dan argumentation (argumen / ala-

san). 

 

1.3.3  Sistematika Ilmiah 

       Lima pertanyaan mendasar yang harus  ditemukan jawabannya dalam sebuah tesis 

sebagai karya ilmiah bermutu ialah:  

           1)   Apa masalah nyata (actual problem) yang menjadi pokok ungkapan dari tesis 

       2) Apa landasan teori yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut dan 

bagaimana kerangka konseptual dan hipotesis yang digunakan dalam menganalisis 

masalah tersebut 

           3)   Konsep apa yang digunakan dalam menguji hipotesis (kebenaran) hasil analisis ter-

sebut 

           4)   Temuan-temuan apa saja yang relevan dan penting yang dikemukakan 

           5)   Makna apa yang dapat diambil (lesson learnt) dari temuan tersebut 
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BAB II 

SISTEMATIKA PENULISAN 

         2.1 Format Tesis 

        Sebagai karya tulis ilmiah, tesis terdiri dari komponen-komponen yang terintegrasi 

dengan baik dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Komponen-komponen tesis secara 

garis besar dibagi atas tiga bagian yaitu Bagian Awal, Bagian Isi  dan Bagian Akhir yang 

masing-masing bagian terkait secara utuh dan berkesinambungan. Berikut ini akan 

dijelaskan masing-masing bagian sebagai berikut: 

 

         A.  Bagian Awal 

                 Bagian awal memuat komponen-komponen  sebagai berikut: 

1. Halaman Sampul 

2. Halaman Judul 

3. Pernyataan Orisinalitas Tesis 

4. Halaman Persetujuan / Pengesahan 

5. Abstrak 

       6.  Kata Pengantar 

        7.  Daftar Isi 

         8.  Daftar Tabel 

             9.  Daftar Gambar  

           10.  Daftar Lampiran 

           11.  Daftar Singkatan (jika ada)    

 

           Uraian secara rinci dari masing-masing butir di atas adalah sebagai berikut: 

 

1) Halaman Sampul 

       Halaman sampul berisikan  judul tesis, kategori tesis, nama lengkap penulis (tanpa  

gelar), NIM, cap universitas, nama program magister, nama fakultas, nama universitas, 

nama kota dan tahun penyerahan tesis secara formal. Contoh halaman sampul untuk tesis 

Program Magister Teknik Industri dapat dilihat dalam Lampiran-1. 

 

2) Halaman Judul  

                Halaman judul sering yang juga sering disebut halaman dalam, berisikan judul tesis, 

kategori tesis, pernyataan tentang maksud tesis, nama dan NIM mahasiswa, lambang 

universitas, nama program magister, nama fakultas, nama kota dan tahun penyusunan 

tesis. Judul tesis harus menggambarkan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ilmiah 

tersebut. Judul tesis tidak boleh dalam struktur kalimat tetapi harus dalam bentuk frasa 

(phrase) yang ditulis dengan singkat, tegas dan jelas. 
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3) Pernyataan Orisinalitas Tesis 

       Halaman ini berisikan pernyataan mahasiswa bersangkutan tentang tanggung jawab 

moral dan etika keilmuan yang secara terbuka mengakui bahwa kajian-kajian keilmuan 

yang dimuat dalam tesis tersebut murni hasil kajian sendiri dalam arti sepenuhnya 

terhindar dari karakteristik plagiarisme. Format  dari halaman ini dapat dilihat dalam 

Lampiran II. 

  

4) Halaman Pengesahan 

               Halaman ini berisikan pernyataan pengesahan Komisi Pembimbing yang terdiri dari 

Ketua dan anggota. Format dari halaman ini dapat dilihat dalam Lampiran III. 

 

5) Abstak 

  Halaman ini memuat abstrak dari isi tesis yang telah disusun. Abstrak merupakan 

rangkuman singkat dari isi tesis yang memuat secara ringkas permasalahan yang diangkat 

dalam tulisan, maksud dan tujuan pemecahan masalah, metode pendekatan yang 

digunakan dan temuan serta kesimpulan yang dinyatakan secara padat. Dalam abstrak 

tidak boleh ada rujukan (referensi). Pada bagian akhir dari abstrak disertakan kata-kata 

kunci dari bidang ilmu yang menjadi objek tesis. 

Abstrak ditulis dalam dua versi bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Isi 

ke dua versi bahasa tersebut harus identik (tidak boleh berbeda). Abstrak dalam Bahasa 

Indonesia lebih dulu ditulis kemudian diikuti oleh abstrak dalam Bahasa Inggris. Abstrak 

ditulis berspasi 1 dengan total kata dalam Bahasa Indonesia sebanyak 220 -300 kata. 

Format abstrak dalat dilihat dalam Lampiran IV. 

 

6) Kata Pengantar 

        Kata pengantar berisikan penjelasan secara umum tentang maksud dari penulisan 

karya tulis ilmiah tersebut, gambaran secara ringkas isi atau muatan tulisan, pengalaman 

dalam penulisan dan harapan penulis tentang kemanfatan tulisan tersebut bagi masyarakat 

pembaca. Pada bagian akhir ucapan terima kasih kepada para kontributor dan penyataan 

minta maaf atas kekurangan yang ada. Format Kata Pengantar dapat dilihat dalam 

Lampiran V 

 

          7)   Daftar Isi  

                  Halaman ini berisikan daftar isi yaitu judul-judul setiap bagian yang ada dalam  tesis. 

Daftar isi menggambarkan rincian kerangka tulisan mulai dari Kata Pengantar, Daftar   Isi, 

sampai kepada Lampiran dan Indeks (kalau diperlukan). Format Daftar isi dapat dilihat 

dalam Lampiran VI. 
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8) Daftar Tabel 

                 Daftar Tabel menunjukkan tabel apa saja yang ada dalam body of report dan di 

halaman tabel tersebut ditempatkan. Dengan adanya daftar tabel maka para pembaca dapat 

dengan mudah menemukan setiap tabel yang dibutuhkan.  Format Daftar Tabel dapat 

dilihat dalam Lampiran VII. 

 

9) Daftar Gambar 

                   Seperti halnya Daftar Tabel, Daftar Gambar dibuat untuk membantu para pembaca 

dalam menemukan di mana gambar tertentu yang ada dalam body of report dapat dicari. 

Format Daftar Gambar dapat dilihat dalam Lampiran VIII. 

 

10)  Daftar Pustaka 

                   Daftar Pustaka (bibliography) berisikan identitas sumber-sumber data, informasi, 

fakta-fakta , teori dan konsep yang digu-nakan atau terkait dengan isi karya ilmiah. Pada 

Bagian Awal ini, isi Daftar Pustaka belum dicantumkan keccuali nomor halaman dimana 

Daftar Pustaka dimuat dalam tesis tersebut. 

 

         11)  Daftar Lampiran 

       Lampiran berisikan segala sesuatu yang merupakan pendukung proses analisis baik 

berupa data, informasi dalam berbagai bentuk yang tidak dapat ditempatkan dalam body of 

report.  Seperti halnya Daftar Pustaka, dalam Bagian Awal ini, isi masing-masing 

Lampiran tidak dicantumkan kecuali judul-judul Lampiran serta nomor halaman dimana 

masing-masing Lampiran ditampilkan. 

 

        2.3  Bagian Isi 

         Bagian isi memuat body of report   yangdisusun secara sistematis menuruti alur  

berfikir ilmiah. Bagian-bagian bahasan dibagi atas Bab yang diberi nomor urut dengan 

angka besar (kapital) Romawi. Pembagian Bab-Bab dalam tesis Mgister Teknik Industri 

USU adalah seperti terlihat di bawah ini.  

         BAB   I  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

                 1.2  Rumusan Masalah 

                  1.3  Tujuan 

                        1.4  Manfaat Penelitian 

                   1.5  Batasan dan Ruang Lingkup 

                  1.6  Asumsi 
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         BAB II  LANDASAN TEORI 

                    2.1  Tinjauan Pustaka 

                        2.2  Kerangka Konseptual 

                        2.3  Hipotesis     

         BAB   III  METODE PENELITIAN 

                 3.1  Jenis Penelitian 

                 3.2  Lokasi Penelitian 

                  3.3  Populasi dan Sampel Penelitian 

                   3.4  Metode Pengumpulan Data 

                  3.5  Metode Analisis Data 

         BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

                   4.1  Pengujian Hipotesis 

                       4.2  Analisis dan Evaluasi 

                       4.3  Pembahasan 

         BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

                        5.1 Kesimpulan 

                        5.2 Saran 

Penjelasan ringkas tentang muatan dari masing-masing heading dan sub-heading di atas 

adalah sebagai berikut: 

 

         BAB   I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

           Sub-bab ini diberi judul latar belakang masalah karena sebuah rancangan pada dasarnya 

diawali oleh penggambaran fenomena (gejala) yang ditemukan dalam sistem atau perusahaan yang 

akan menjadi objek rancangan. Dalam sub-bab ini dijelaskan fenomena apa yang ditemukan dengan 

menampilkan fakta empiris (bukti nyata) untuk menunjukkan bahwa fenomena yang diuraikan 

memang ada di perusahaan tersebut. Misalnya, mahasiswa  menemukan situasi perusahaan sedang 

mengalami peningkatan down time pada mesin-mesin produksi atau kemerosotan produktivitas 

tenaga kerja pada unit manufakturing. Meningkatnya down time atau  merosotnya produktivitas 

tenaga kerja yang sedang dihadapi perusahaan bukanlah masalah tetapi sebuah fenomena atau 
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gejala bahwa perusahaan tersebut sedang menghadapi masalah. Suatu masalah selalu diidentifikasi 

dari fenomena atau gejala yang teramati. 

       Penulisan paragraf-paragraf dalam sub-bab ini diawali dengan paragraf pengantar yang 

berisikan pandangan umum  tentang kondisi makro  dari sistem atau perusahaan yang menjadi objek 

perancangan yang meliputi antara lain peranan dalam mendukung kehidupan (perekonomian) 

lingkungannya, sifat dan kecenderungan persaingan yang sedang terjadi dan lain-lain (3-5 paragraf). 

Selanjutnya diperkenalkan sistem atau perusahaan yang dijadikan objek perancangan sebagai salah 

satu komponen dalam sistem makro yang telah diuraikan di atas.  

       Uraian yang perlu diberikan meliputi produk, daerah pemasaran, domisili, posisi dan kon-

tribusinya dalam konteks lokal dan nasional. Uraian ini dibutuhkan untuk menjelaskan pentingnya 

sistem atau perusahaan tersebut dalam perekonomian daerah dan nasional (6-8 paragraf). 

Kemudian dijelaskan fenomena (gejala masalah) yang ditemui pada objek atau perusahaan tersebut 

disertai dengan fakta-fakta empiris (bukti nyata), sejak kapan fenomena tersebut telah teridentifikasi, 

masalah apa yang diduga sedang dihadapi oleh objek penelitian sehubungan dengan fenomena 

tersebut dan berbagai kecenderungan (negatif) yang terlihat  sehubungan dengan fenomena terjadi 

dan hal-hal lain yang perlu dijelaskan untuk memberi informasi awal tentang situasi umum tentang 

masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan tersebut (4-6 paragraf).  

        Pada dasarnya, fenomena dan permasalahan diidentifikasi berdasarkan dua sumber informasi 

yaitu 1) hasil observasi langsung  pada objek penelitian oleh peneliti dan 2) hasil interview dengan 

pejabat unit terkait seperti ditunjukkan dalam Gambar-1. Sebuah rancangan tanpa didukung oleh 

fakta dan informasi awal yang diperoleh berdasarkan hasil observasi dan interview oleh 

penyusunnya adalah rancangan yang tak bernilai ilmiah sehingga tidak layak disetujui oleh Ketua 

Program Magister Teknik Industri. Seperti telah diuraikan di awal, tesis yang ditulis oleh setiap 

mahasiswa Program Magister Teknik Industri haruslah berupa masalah nyata (actual problem) dan 

bukan masalah hipotetis (masalah pengandaian).  

 

 

 

 

 

 

 

                              Gambar-1: Proses Identifikasi Masalah Penelitian . 

 

Paragraf penutup dari sub-bab ini ialah penegasan tentang perlunya perancangan dilakukan untuk 

mencari cara penyelesaian atas masalah yang telah diidentifikasi disertai dengan penegasan atas 

topik rancangan yang akan dilakukan (1 paragraf). 

           1.2  Rumusan Masalah 

           Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dapat ditarik benang merah tentang 

permasalahan yang sedang dihadapi oleh sistem atau perusahaan yang menjadi objek penelitian 

Interview Observasi 

Identifikasi   
masalah 

Rumusan 
masalah 

Sumber 
sekunder 
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untuk dijadikan rumusan masalah penelitian. Pada dasarnya rumusan masalah adalah sebuah 

pernyataan yang menunjukkan gap antara kondisi yang diinginkan dan kondisi yang telah dicapai 

seperti ditunjukkan dalam Gambar-2. Dengan perkataan lain, rumusan masalah penelitian adalah 

sebuah pernyataan tegas tentang  permasalahan yang sedang dihadapi dan akan dicari 

pemecahannya melalui penelitian ini (1-2 paragraf). Kondisi yang diinginkan dapat berupa target 

capaian yang ditetapkan, capaian perusahan pesaing yang lebih unggul dan kondisi yang telah 

dicapai adalah kondisi nyata yang telah dicapai.  

 

 

 

 

                                    Gambar-2:  Rumusan Masalah Ditunjukkan Sebagai Gap 

                                                      Antara Harapan Dan Persepsi 

 

Contoh:  

       Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di muka maka permasalahan 

yang akan dicari pemecahannya melalui penelitian tesis ini adalah merosotnya produktivitas 

tenaga kerja pada Unit Manufakturing sejak 3 tahun terakhir. Sehubungan dengan permasalahan 

di atas maka beberapa pertanyaan mendasar yang perlu dicari jawabannya ialah: 

 

1) Faktor-faktor apa yang menyebabkan timbulnya kemerosotan produktivitas tenaga kerja  pada 

unit kerja tersebut? 

2) Apa saja alternatif kebijakan / strartegi  yang dapat dilakukan untuk mengatasinya ?  

3) Bagaimana rancangan sistem operasional pada unit manufakturing yang efektif untuk 

peningkatan produktivitas tenaga kerja? 

 

1.3   Tujuan Penelitian  

       Seperti dijelaskan dalam latar belakang, penulisan tesis adalah sebuah proses akademik 

menghasilkan karya ilmiah sebagai upaya pembentukan/pemberian pengalaman nyata kepada 

mahasiswa dalam pemecahan masalah aktual secara ilmiah dalam bidang keilmuan yang digeluti 

oleh mahasiswa tersebut. Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tesis 

haruslah merujuk kepada output dari tesis yaitu sebuah rancangan yang merupakan solusi dari 

masalah penelitian (1 paragraf). Dengan demikian, hasil akhir penelitian tesis bukan hanya hasil 

(output) penelitian tetapi sebuah rancangan dari pemecahan masalah yang telah diteliti faktor-

faktor penyebabnya tersebut.  

 

Contoh : 

      Merujuk kepada rumusan masalah penelitian di atas maka tujuan dari penelitian tesis ini ialah 

mendapatkan rancangan perbaikan / peningkatan produktivitas tenaga kerja pada Unit Manu-

fakturing yang efektif diimplementasikan oleh perusahaan. 

 

Target ( Harapan) 

Capaian (Kenyataan) 

Gap 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Setiap karya ilmiah harus jelas menunjukkan manfaat hasil penelitian tesis sebagai pertang-

gungjawaban ilmiah atas upaya dan energi yang dikorbankan dalam pelaksanaan kegiatan ter-

sebut. Manfaat penelitian tesis dijelaskan bagi berbagai kepentingan yang relevan yaitu bagi 

perusahaan atau organisasi yang menjadi objek penelitian, bagi para peneliti guna pengem-

bangan khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, bagi mahasiswa yang menjadi pelaku 

penelitian dan bagi pihak lainnya.  

       Bagi perusahaan yang menjadi objek penelitian, hasil penelitian tesis ini berguna antara lain 

sebagai salah satu rujukan dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

Bagi peneliti sebagai tambahan literatur ilmiah yang mendukung pada pengembangan khasanah 

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Bagi mahasiswa, penelitian tersebut merupakan sebuah 

karya ilmiah yang telah memberikan pengalaman dan keterampilan  berharga dalam pemecahan 

masalah nyata secara ilmiah (1 paragraf). 

 

1.5   Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian   

          Ruang lingkup penelitian ialah penjelasan tentang aspek-aspek yang akan dicakup dalam 

analisis sehubungan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian sedangkan batasan. Batasan 

penelitian ditekankan pada batasan unit manajemen yang dicakup, batasan masalah dan rentang 

waktu  

 

Contoh : 

Dalam penelitian tesis ini, ruang lingkup bahasan adalah,  

           1.6  Asumsi 

            BAB II  LANDASAN TEORI 

            2.1  Tinjauan Pustaka 

        Sub-bab tinjauan pustaka berisikan review beberapa teori utama yang relevan 

dengan masalah penelitian yang telah dikemukakan. Teori- teori tersebut dapat direview 

dari berbagai sumber (literatur) hand book, majalah ilmiah, prosising seminar, jurnal 

ilmiah dan lain-lain. Mahasiswa dapat memilih 3-4 teori yang dinilai paling relevan untuk 

direview. 

       Mengikuti review dari sumber literatur, mahasiswa juga melakukan review terhadap 

artikel-artikel penelitian yang bidang ilmunya berkenaan atau memiliki relevansi yang 

tinggi dengan masalah penelitian yang diajukan. Pada dasarnya tidak ada pembatasan 

jumlah artikel yang harus direview, namun demikian mahasiswa perlu membatasi 

jumlahnya hingga antara 4-8 artikel. 

       Review teori / artikel harus berisiskan nama penemu teori atau pemilik teori, tahun 

ditemukan, garis besar isi (konsep) dan aplikasi (kelebihan dan kekurangan) teori 

tersebut. Setiap teori dan artikel yang direview,  ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian 

dari body of report sepanjang 2-3 paragraf per teori / artikel. Hasil review harus dalam 
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format esai (tidak dalam format table). Sub-bab tinjauan pustaka ditutup dua paragraph 

terakhir yang berisikan temuan-temuan  mahasiswa dari teori / isi artikel. Temuan-

temuan tersebut harus digunakan sebagai penuntun mahasiswa dalam menemukan teori 

yang akan digunakannya sebagai pisau analisis terhadap masalah penelitian tesisnya.   

 

            2.2  Kerangka Konseptual 

        Kerangka konseptual sering juga disebut kerangka teoritis atau model konseptual. 

Kerangka konseptual ialah bentuk konversi teori yang digunakan mahasiswa dalam 

penelitian tesis dari format esai ke dalam model skematik (diagram) dengan memper-

lihatkan keterkaitan variabel-variabel bebas dan variabel terikat seperti terlihat dalam 

teori yang digunakan. 

 

            2.3  Hipotesis 

       Berdasarkan kerangka konseptual maka dirumuskan hipotesis penelitian.  Rumusan 

hipotesis penelitian harus mengacu pada rumusan standar yaitu menggunakan format 

ganda yang dinyatakan sebagai Ho dan H1. Ada dua tipe hipotesis yang dirumuskan 

dalam penelitian tesis yaitu hipotesis parsial dan hipotesis komposit. Banyaknya hipotesis 

parsial adalah sesuai dengan banyaknya hubungan antara variabel bebas dan variabel 

terikat yang ditunjukkan dalam kerangka konseptual.    

 

            BAB   III  METODE PENELITIAN 

       Bab ini menjelaskan butir-butir penting yang harus digunakan sebagai acuan dalam 

melakukan penelitian tesis. Format dan uraian dari metode penelitian adalah sebagai 

berikut: 

 

            3.1  Jenis Penelitian 

      Jenis penelitian pada dasarnya ditinjau dari tiga sudut yaitu sifat alamiahnya 

(penelitian dasar dan penelitian terapan), dari sifat data (penelitian kuantitatif dan 

penelitian kualitatif) dan dari metodenya (penelitian sejarah, penelitian deskriptif, 

penelitian eksperimen, penelitian pengembangau dan grounded reseach). Penelitian 

deskriptif terdiri dari penelitian survei, penelitian kasus, penelitian komparatif, penelitian 

kausal, penelitian korelasional, analisis kerja dan lain-lain.  Jenis penelitian yang 

diterakan dalam karya ilmiah tesis ini ialah dari tinjauan metode.  

  

            3.2  Lokasi Penelitian 

       Dalam sub-bab ini dijelakan kembali nama lembaga / perusahaan yang menjadi objek 

penelitian, lokasi domisili objek penelitian yang meliputi alamat pos, kota / kabupaten 

dan provinsi. 
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            3.3  Populasi dan Sampel Penelitian 

        Berdasarkan masalah dan gambaran dari objek penelitian, dijelaskan/ didefinisikan 

apa atau siapa yang akan menjadi populasi dari objek penelitian, karakteristik  populasi 

serta ukuran populasi. Selanjutnya dijelaskan, apakah pengambilan sampel dari pupulasi 

perlu dilakukan disertai dengan alasan / dasar pertimbangan. 

 

            3.4  Metode Pengumpulan Data 

       Metode pengumpulan data  menjelaskan data apa saja yang dibutuhkan untuk  

menguji hipotesis, sumber-sumber data serta metode pengumpulan data. Penjelasan 

tentang metode pengumpulan data mencakup teknik pengunpulan data (interview, 

kuesioner, daftar isian) serta metode yang perlu digunakan (sampling, sensus, 

dokumentasi). Jika sampling menjadi keharusan, maka dijelaskan lebih lanjut tipe 

sampling (simple random sampling, stratified sampling, sistematic sampling, cluster 

sampling, area sampling, purposive sampling) serta konsep penentuan ukuran sampel.                 

 

            3.5  Metode Analisis Data 

        Metode analisis data mencakup penjelasan tentang berbagai metode yang relevan 

dalam analisis seperti metode pengujian hipotesis, metode regresi, metode ekonometrika 

dan lain-lain yang akan menjadi dasar dalam membuat kesimpulan hasil penelitian 

 

 

           BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

       Bab ini menjelaskan butir-butir penting yang harus dilakukan untuk mendapatkan 

temuan penting sebagai hasil penelitian.  Butir-butir penting yang dimaksud adalah 

sebagai berikut: 

 

           4.1  Pengujian Hipotesis 

      Dalam sub-bab ini ditampilkan proses pengujian setiap hipotesis yang telah diru-

muskan serta hasil dan kesimpulan dari masing-masing proses pengujian. Yang dimaksud 

dengan kesimpulan dalam hal ini dibatasi hanya pada hipotesis yang ditolak dan hipotesis 

yang diterima. 

 

           4.2  Analisis dan Evaluasi 

                  Hasil pengujian atau kesimplan dari proses pengujian hipotesis dianalisa secar kritis 

guna mendapat hasil penelitian yang realitik dan akurat. Analisis yang dilakukan menca-

kup uraian tentang hasil pengujian, konsistensi hasil pengujian, analisis kecenderungan 

dan lain-lain. Hasil analisis ini kemudian dievaluasi kewajarannya ditinjau dari konsep 

teoritis dan pendekatan empiris.   
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           4.3  Pembahasan 

         Dalam sub-bab ini dicermati secara rinci tentang kewajaran hasil penelitian jika 

dimplentasikan di lapangan, tanggapan tentang berbagai hal yang dianggap sebagai 

keunggulan dan juga hal-hal yang dinilai sebagai kelemahan serta kemungkinan-

kemungkinan lain yang diantisipasi akan muncul dalam implementasi.  Dalam sub-bab 

ini mahasiswa sebagai peneliti tesis menunjukkan kemampuan intelektualnya secara utuh 

yang membuktikan tingkat kematangan diri dalam kualifikasi akademik            

 

           BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

       Bab ini menyimpulkan butir-butir penting yang diperoleh dari hasil analisis mulai 

dari analisis permasalahan, analisis data, analisis hipotesis dan hasil pembahasan. Format 

dan sub-bab ini adalah sebagai berikut: 

 

5.1 Kesimpulan 

        Sesuai dengan namanya, kesimpulan dituliskan dalam bentuk butir-butir yang 

masing-masing butir diberi nomor urut.  

 

5.2 Saran 

       Seperti halnya kesimpulan, saran berisikan butir-butir penting yang berkenan dengan 

tindak lanjut dari hasil penelitian. Butir-butir saran harus relevan dengan kesimpulan. 

          2.4  Bagian Akhir 

                 Bagian akhir dari tesis memuat daftar pustaka dan daftar lampiran. Penjelasan 

dari masing-masing adalah sebagai berikut:  

 

         Daftar Pustaka 

                  Daftar Pustaka (bibliography) berisikan identitas sumber-sumber data, informasi, 

fakta-fakta , teori dan konsep yang digu-nakan atau terkait dengan isi karya ilmiah. 

Sumber-sumber tersebut cukup luas mulai buku, majalah ilmiah, jurnal, makalah tidak 

terkecuali skripsi, tesis, disertasi dan lain-lain yang dikutip atau dirujuk dalam uaraian, 

analsis dan evaluasi serta pembahasan.  Daftar Pustaka disusun dengan sistematika 

tertentu (beda tipe sumber berbeda pula tata cara menulisnya dalam Daftar Pustaka. 

Format Daftar Pustaka dapat dilihat dalam Lampiran X. 

 

         Lampiran 

        Dalam bagian ini, isi dari masing-masing lampiran dicantumkan secara berurutan 

sesuai dengan kemunculannya dalam ulasan di Bagian Isi tesis. Setiap lampiran diberi 

nomor uut (biasanya menggunakan nomor urut besar Romawi misalnya Lampiran I, 

Lampiran II dan seterusnya.  Dibawah nomor lampiran ditulis nama lampiran yang 

menggunakan huruf kapital. 



15 
 

BAB III 

FORMAT PENULISAN 

 

          3.1 Ketentuan Umum 

                Beberapa ketentuan umum yang perlu diikuti dalam mem-buat karya tulis ilmiah ialah 

:  

           1)  Jenis dan Ukuran Kertas 

                Kertas yang digunakan untuk karya ilmiah pada umumnya ialah kertas jenis HVS putih 

80 gram  (duplicator) dalam ukuran quarto. 

 

           2)  Pengetikan 

Isi atau uraian tulisan diketik dalam spasi ukuran  1½ (satu setengah) atau 2 (dua) 

kecuali untuk kutipan (quotation) panjang ditulis dala spasi 1 (satu). Untuk skripsi, 

tesis dan disertasi pada umumnya menggunakan spasi ukuran 2 (dua).  Setiap alinea 

dimulai dari 7 (tujuh) spasi yang artinya huruf awal dari spasi berikutnya adalah lebih 

maju sejauh 7 spasi dari kalimat diatasnya. 

 

          3)  Margin 

Besar margin pada bagian atas dan kiri masing-masing 4 cm dan sebelah kanan dan 

bawah sebesar 3 cm. Pada halaman yang memuat bab baru, margin atas sebesar  6½ 

cm untuk nomor bab, 8 cm untuk judul bab dan 9 cm untuk baris pertama pada 

halaman tersebut 

 

          4)  Nomor Halaman 

Pada halaman-halaman di bagian pendahuluan diberi nomor halaman berupa huruf 

Romawi kecil yaitu i, ii, iii, iv dan seterusnya. Nomor halaman bagian isi diberi huruf 

Arab yaitu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nomor halaman baik pada bagian pendahuluan 

maupun bagian isi ditempatkan di tengah pada bagian bawah dengan jarak  1½ cm dari 

tepi bawah. Ketentuan lain menyebutkan bahwa khusus untuk halaman - halaman 

bagian isi tetapi bukan halaman judul bab, nomor halaman ditempatkan pada sudut 

kanan atas dengan jarak  1½  cm dari tepi atas dan  3 ½ cm dari tepi kanan. 

 

          5)  Halaman Judul 

                 Judul tulisan ditempatkan sejauh 5 cm dari tepi atas kertas ditulis dengan huruf kapital 

tanpa menggunakan garis bawah, potongan kata dan huruf cetak miring (italic). Bila 

panjang judul melebihi satu baris kalimat maka antara baris diberi jarak berukuran 

spasi  3  dengan susunan baris berupa segi tiga terbali. Dibawah judul sejauh 2½ cm 

diberi label tulisan seperti Skripsi / Tesis / Disertasi dan pada jarak ukuran spasi 3 
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ditulis keterangan mengenai label tersebut, (misalnya Diaju-kan untuk ….. dan 

seterusnya). 

Pada jarak 5-7 cm ditulis nam institusi dimana penulis ber-ada dilengkapi dengan 

nama tempat, dan tahun tulisan 
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BAB IV 

TATA CARA PENULISAN 

4.1 Bahasa Tesis 

4.1.1 Jenis Bahasa 

         Bahasa yang digunakan dalam penulisan tesis ialah Bahasa Indonesia baku sesuai dengan 

kaidah Ejaan Yang Disempurnakan (1972). Format kalimat terdiri dari subjek, predikat, objek 

dan keterangan disingkat SPOK. Penggunaan istilah sedapat mungkin adalah dalam Bahasa 

Indonesia. Jika tidak ditemukan maka dapat digunakan istilah dalam Bahasa Inggris atau bahasa 

lain dengan dicetak italic (miring). Penggunaan istilah-istilah yang tidak lajim digunakan dalam 

kajian ilmiah harus dihindarkan 

 

 4.1.2 Kalimat Efektif   

        Dalam pembuatan uraian, mahasiswa harus jeli dalam membuat kalimat dalam arti kalimat 

yang ditulis harus baik dan benar serta mencerminkan kalimat yang efektif.  Mahasiswa perlu 

menyadari bahwa gagasan yang ditulis dengan kalimat yang baik dan benar serta efektif  sangat 

membantu pembaca mamahami isi gagasan bersngkutan. Kalimat yang baik dan benar serta 

efektif ialah kalimat memiliki ciri sebagai berikut: 

 

1) Setiap kalimat harus berupa kalimat sempurna yaitu kalimat yang memiliki subjek, 

predikat dan objek yaitu ide atau gagasan yang hendak disampaikan. 

2) Taat azas yaitu menggunakan kata dan istilah serta tata ejaan  yang tepat, mem-

perlihatkan kesepadanan struktur bahasa dan jalan pikiran, memiliki kesejajaran bentuk 

bahasa, hemat dalam penggunaan kata-kata, kaya dengan variasi kalimat. 

3) Penggunaan tanda baca, kata penghubung, punctuation, modal secara tepat 

4) Terhindar dari penggunaan kata ganti orang seperti saya, kita, mereka dan lain-lain 

kecuali dalam kata pengantar. Dalam kata pengantar kata ‘saya’ diganti dengan kata 

‘penulis).  Untuk menghindarkan penggunaan kata ganti orang, penggunaan kalimat pasif 

sering menjadi pilihan yang baik. 

5) Penulisan alinea atau paragraph yang tepat. Setiap paragraph sedikitnya terdiri dari dua 

kalimat dan paling panjang 4-5 kalimat. Kalimat pertama merupakan topic sentence  

6) Terhindar dari kalimat panjang yang berlebihan. 

 

4.1.3 Kutipan 

       Untuk menghindarkan plagiarism maka setiap kutipan dari sumber harus ditulis secara 

utuh tanpa merubah atau menambah / mengurangi kata-kata yang ada. Sebuah kutipan ditulis 

berspasi 1 dengan nama keluarga penulis dan diikuti oleh singkatan nama depan, dan tahun. 

Bila lebih dari satu nama penulis gunakan singkatan at al. 

Contoh : 
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        According to Burns, OW at al (1991) in their article Critical Success Factors in 
Manufacturing Resource Planning Implementation, although the MRP II system provides an 
integrated information system for the entire manufacturing organization, limited empirical 
research has been  conducted to evaluate implementation of complex manufacturing 
information systems or to identify critical success factor which improve the probability of 
success.      
 

4.2 Format Penulisan Referensi  
        Walaupun format penulisan referensi yang digunakan dalam penulisan tesis termasuk 

karya ilmiah lainnya sangat beragam, hampir semuanya memperlihatkan berbagai kesamaan  

wajib dipatuhi dalam penulisan karya ilmiah termasik tesis. Kesamaan yang dimaksud dan 

diakui olah masyarakat akademik  internasional dan dijadikan acuan dalam penulisan referensi 

di Program Magister Teknik Industri USU adalah sebagai berikut: 

 

1) Nama penulis  

Penulis atau pengarang buku yang dijadikan rujukan selalui diawali oleh nama keluarga dan 

disusul oleh nama, sendiri tanpa disertai dengan gelar-gelar baik gelar akademik maupun gelar-

gelar kehormatan 

2) Jenis literatur yang berbeda (buku, jurnal, prosiding, tesis / disertasi dan lain-lain) mempunyai 

format penulisan daftar referensi yang juga berbeda.  

 

        Berikut ini ditampilkan sebuah format penulisan daftar pustaka berdasarkan usulan 

Sekaran, U. (2003). dan menjadi rujukan penulisan daftar pustaka dari berbagai sumber dalam 

tulisan tesis mahasiswa di Program Magister Teknik Industri USU ialah:  

 

4.2.1 Sumber Buku Berpenerbit 

 

1) Seorang penulis 

          Wight, OW. 1981.  MRP II- Unlocking America’s Productivity Potential, CBI, 

Publishing, Boston. 

 

2) Seorang penulis dari lebih dari satu sumber ditulis dalam tahun yang sama 

            Roy, A. (1998 a).  Chaos Theory, New York, Mc  Millan Publishing Enterprise. 

                Roy, A. (1998 b).   Classic Chaos, San Fransisco,  CA, Jossey Bamar 

 

      3)   Lebih dari seorang penulis 

            Fabrycky, W. J., and  Thuesen, G. J. (1994).  Economic Decision Analysis, Englewood  

Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc.  

 

4) Buku yang diedit (edited book) 

            Pennathur, A., Leong, F. T. & Schuster, K. (Eds), Style and Substance of Thinking, New   

York: Publishers Paradise. 

 

5) Bab dari buku yang diedit 

          Riley, T. & Brecht, M. l. (1998). The Success of the Mentoring Process. in R. Williams 

(Ed.) Mentoring and Career Success, pp 129-150, New York: Wilson Press 
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6)   Buku yang direview 

            Nichols, P. (1998). A New look at Home Services, Review of the book Providing Home 

Services to the Eldery by Girch, S. Family Review Bulletin, 45, pp12-13 

 

4.2.2 Sumber  Artikel dari Jurnal 

1) Seorang penulis 

      Scherage, PE. (1988). Moving from Manufacturing Resource Planning to Just-In-Time 

Manufacturing, Production and Inventory Management Journal, 1st Quarter,29,1. 

      2)   Dua orang penulis 

            Grasso, E. T. and Taylor III, B. T. (1984).  A Simulation-based Experimental 

Investigation pf Supply / Timing Uncertainty in MRP System, International 

Journal of Production Studies, vol. 22, No. 3. 

     3)   Lebih dari dua orang penulis 

            Alfery, A, Tolio T, Urgo, M (2013). A Two-stage Stochastic Programming Project 

Scheduling Approach to Productuion Planning, International Journal of 

Advanced Manufacturing technology, 62(1-4) pp 279-390. 

 

 4.2.3 Sumber prosiding yang dipublikasi (Preceeding Conference Publication) 

            Yeshwant, M. (1998). Revised. Thinking on Indian Philosophy and Religion, in S. 

Pennahuthur (Ed), Proceeding of the Ninth International Conference on Religion, 

(pp. 100-107), Bihar,  India: Bihar University  

 

4.2.4  Disertasi Doktor  

          Sinulingga S. (1989). Real Time Manufacturing Resource Planning with Optimization of 

Manufacturing Capacity Utilization , Unpublished Doctoral Dissertation, 

Cranfield Institute of Technology (United Kingdom). 

  

   4.2.5 Makalah yang dipresentasikan dalam konferensi 

Bajaj, L.S. (1996. March 13), Practical Tips for Efficient Work Management, Paper 

presented at the annual meeting of Enterpreneurs, San Jose, CA.  

 

   4.2.6 Manuskrip yang tidak dipublikasi 

Galgut, P. E. (1985).  Effective Production Planning and Controll, Cranfield Institute of 

Technology,  

 

   4.2.7 Artikel dari surat kabar 

The New GM pact. (1998. July 28). Concord Tribune, p1 

4.2.8  Lembaga sebagai penulis 

          APICS .1981. MRP: A Study of Implementation and Practice, Falls Church, Va,  
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                                    BAB  V 

                                 PENUTUP 

 

        Seperti telah diungkapkan di bagian awal buku ini, penelitian adalah pekerjaan dari orang-

orang cerdas. Pengertian cerdas dalam hal ini tidak terbatas hanya pada kecerdasan dalam 

berfikir tetapi juga kecerdasan dalam melihat dan mengikuti betapa penting aturan dan 

metodologi dipatuhi. Aturan tentang tata tulis laporan penelitian penting untuk lebih menjamin 

bahwa hasil-hasil penelitian tersebut akan mudah dibaca dan dipahami oleh target group 

sehingga mereka tertarik untuk mengimplementasikan hasil penelitian tersebut. Kepatuhan 

terhadap metodologi penelitian penting untuk lebih menjamin kebenaran (the truth) secara ilmiah 

temuan dan hasil-hasil penelitian tersebut. 

       Tidak tertutup kemungkinan bahwa aturan dan metodologi penelitian akan berubah 

(berkembang) dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan masalah dan ilmu pengetahuan 

/ teknologi di masyarakat. Bagaimanapun perubahan konsep dasar metode ilmiah yaitu 

perpaduan dari proses berfikir rasional (rationalism) dan berfikir berdasarkan fakta (empiricism) 

tidak akan berubah. Karena para peneliti yang pada umumnya adalah lulusan Perguruan Tinggi 

dan kemajuan suatu negara sangat dipengaruhi oleh banyaknya hasil-hasil penelitian bermutu 

yang diimplementasikan dalam semua sektor di negara tersebut maka setiap Perguruan Tinggi di 

Indonesia perlu semakin menekankan tumbuh dan berkembangnya  kemampuan berfikir yang 

rationalism dan empricism pada lulusannya. Para lulusan yang menjadi peneliti mungkin hanya 

sebagian (kecil) tetapi dalam mengimplementasikan hasil penelitian juga dibutuhkan orang-

orang mempunyai kemampuan berfikir yang demikian. 

 

 

 


