
UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA 

PROGRAM STUDI STATISTIKA 
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

PROSEDUR MUTU PELAKSANAAN SKRIPSI 

NOMOR DOKUMEN 

NOMOR REVISI 

TANGGAL TERBIT 

KODE DISTRIBUSI 

: PM.FMIPA.STAT-03 

: 01 

: - 

: 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 

/ 11 / 12 / 13 

STATUS DOKUMEN : 

Dokumen ini adalah hak milik intelektual unit kerja Prodi S1 Statsitika FMIPA UNIPA SURABAYA dan 
tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau 
sebagian tanpa ijin dari Ketua unit kerja. 

 

No. Dokumen : PM.FMIPA.STAT-03 1 

 

Proses 
Penanggung jawab 

 

Tanggal 
Nama Jabatan Tanda tangan 

 

 
 

1. Disusun Oleh 
 

 

Gangga Anuraga 
 

Kaprodi 
 

Ttd 
 

 
Agustus 2016 

 

 

Elvira Mustikawati P.H 
 

Ketua TPM Prodi 
 

Ttd 
 

 
Agustus 2016 

 

 
 

2. Diperiksa Oleh 
 

 

Dra. Wara Pramesti., M.Si 
 

Dekan 
 

Ttd 
 

 
Agustus 2016 

 

Dr. H. Tatang Sopandi., 

MP 

Wakil Dekan I 

dan III 

 
Ttd 

 

 
Agustus 2016 

 

 Master 
 Salinan Terkendali 
 Salinan Tidak Terkendali 

 



 

No. Dokumen : PM.FMIPA.STAT-03 2 

1.   Tujuan : 
 

Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme proses 

pengajuan judul, pembimbingan, pendaftaran ujian, dan 

pelaksanaan ujian skripsi di Program Studi Statistika, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam- Universitas PGRI 

Adi Buana Surabaya. 

2.   Ruang Lingkup : 
 

Kebijakan  dan  lingkup  dari  prosedur  ini  adalah  meliputi 

proses : 

2.1  Pengajuan judul / topik skripsi 
 

2.2  Pengajuan pembimbing skripsi 
 

2.3  Seminar proposal 
 

2.4  Pembimbingan skripsi 
 

2.5  Ujian skripsi 

3.   Referensi : 
 

3.1 Buku Pedoman Akademik Universitas PGRI Adi Buana 
 

Surabaya. 
 

3.2 Buku  Pedoman  Penulisan  Skripsi  FMIPA  Universitas 
 

PGRI Adi Buana Surabaya. 
 

3.3 SK Dirjen DIKTI 152/E/T/2012 
 

4.   Definisi Istilah 
 

4.1 Skripsi adalah mata kuliah yang memberikan pengalaman 

belajar kepada mahasiswa dalam membuat karya ilmiah 

tertulis, yaitu dengan menerapkan sikap, pola berpikir, dan 

metode ilmiah dalam memecahkan masalah dalam bidang 

ilmu Statistika melalui penelitian, serta mampu 

menyajikan dan mempertahankan hasilnya secara tertulis 

dan secara lisan dalam rangka menyelesaikan beban studi 

untuk mencapai gelar sarjana. 

4.2 Dosen pembimbing skripsi adalah dosen yang ber-NIDN 

dan minimal memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli 

(AA), diberi tugas untuk membimbing / mengarahkan 

mahasiswa dalam menyusun skripsi. 

4.3 Dosen penguji adalah dosen pembimbing dan dosen lain 

yang diberi tugas untuk menguji kevalidan isi skripsi. 
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 4.4 Luaran skripsi adalah naskah publikasi atau artikel ilmiah 

yang sudah disahkan oleh dosen penguji dan dosen 

pembimbing. 

4.5 Naskah publikasi skripsi adalah sebuah karya tulis ilmiah 

yang disusun oleh mahasiswa sendiri dengan memuat 

sebagian atau seluruh pokok pikiran dari skripsi yang telah 

disusunnya. 

4.6 SKS  : Satuan Kredit Semester 
 

4.7 IPK   : Indeks Prestasi Kumulatif 

5.   Ketentuan 
 

5.1 Ketentuan Umum 
 

5.1.1 Mahasiswa telah menempuh minimal 120 sks, dengan 

Indeks Prestasi Kumulatif sekurang-kurangnya 2,00, 

nilai D maksimum 5 mata kuliah (pada sebaran Mata 

Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)), tidak ada nilai E. 

5.1.2 Mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa aktif Prodi 

Statistika FMIPA UNIPA Surabaya pada semester 

bersangkutan  yang dibuktikan dengan  kartu  maha- 

siswa, kwitansi pembayaran SPP pada semester 

bersangkutan. 

5.1.3    Mencantumkan MK skripsi di dalam Kartu Rencana 
 

Studi (KRS) pada semester bersangkutan. 
 

5.2 Sosialisasi 
 

5.2.1 Sosialisasi tema / topik skripsi, kepala laboratorium 

menyampaikan tema / topik penelitian di laboratorium 

masing-masing (Lab. Bisnis Ekonomi dan Lab. Sosial 

Pemerintahan). 

5.2.2 Sosialisasi   prosedur   pembuatan   skripsi.   Kaprodi 

mensosialisasikan prosedur skripsi secara 

admnistratif. 

5.3 Pembuatan Draft Proposal 
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 5.3.1 Mahasiswa  menghubungi  dosen  di  masing-masing 

laboratorium Statistika FMIPA UNIPA Surabaya 

dalam membuat draft proposal skripsi. Sehingga dapat 

terdeteksi jumlah mahasiswa yang masuk 

laboratoriumnya (Lab bisnis ekonomi dan sosial 

pemerintahan). 

5.3.2 Waktu pembuatan draft proposal skripsi adalah 2-4 

minggu. 

5.4 Pendaftaran Skripsi 
 

5.4.1 Pendaftaran  skripsi  dibuka  pada  saat  perwalian, 

dimulai pada hari pertama perwalian dan ditutup hari 

terakhir masa perwalian. Mahasiswa diharuskan 

membawa Form permohonan skripsi  F.SK01  yang 

sudah ditandatangani oleh dosen pembimbing 

akademik / dosen wali. 

5.4.2 Rencana judul  penelitian  /  draft  proposal  diajukan 

diawal perkuliahan. 

5.4.3 Draft proposal  yang dimaksud pada 5.4.2 minimal 

meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

metodologi yang akan dgunakan. Tujuan pembuatan 

draft proposal adalah untuk penetapan dosen 

pembimbing agar sesuai. 

5.5 Pembagian Dosen Pembimbing Skripsi 
 

5.5.1 Kaprodi     bersama     Kalab     menentukan     dosen 

pembimbing, syarat sebagai dosen pembimbing harus 

minimal memiliki jabatan fungsional minimal asisten 

ahli (AA). 

5.5.2 Kapasistas  dosen  dalam  membimbing  disesuaikan 

dengan aturan dalam penilaian BAN-PT, jika jumlah 

pembibingan adalah 1-4 mahasiswa maka penilaian 

akan mendapatkan skor 4. 
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 5.5.3 Mahasiswa    diberi    kesempatan    memilih    dosen 

pembimbing, akan tetapi jika seorang dosen telah 

mendapatkan beban penuh, maka Kaprodi berhak 

memindah ke Dosen lainnya. 

5.5.4 Pengumuman   dosen   pembimbing   paling   lambat 

adalah minggu ke-1 perkuliahan. 

5.6 Pembuatan Proposal Bersama Dosen Pembimbing 
 

5.6.1 Pembuatan     proposal     skripsi     bersama     dosen 

pembimbing pada minggu ke-2 dan minggu ke-3 

perkuliahan. Pembuatan proposal dalam hal ini adalah 

untuk melengkapi draft proposal yang sudah dibuat 

pada saat pendaftaran. 

5.6.2 Proposal  yang  sudah  diperbaiki  bersama  dengan 

dosen pembimbing dikumpulkan pada minggu ke-4 di 

unit admnistrasi. 

5.6.3 Pada saat pembuatan proposal mahasiswa diharuskan 

membawa formulir F.SK02 untuk ditandatangani 

dosen pembimbing sebagai bukti telah melaksanakan 

bimbingan minimal 5 kali. 

5.7 Seminar Proposal 
 

5.7.1 Mahasiswa   mendaftar   seminar   proposal   skripsi 

dengan menyerahkan proposal yang telah diperbaiki 

sebanyak 3 eksemplar (sebanyak dosen pembimbing 

dan penguji) dan bukti bimbingan yaitu form F.SK02. 

5.7.2 Kaprodi  membuat  jadwal  seminar  proposal  skripsi 

untuk mahasiswa yang mendaftar pada minggu ke-4 

dan dimumkan ke mahasiswa, dosen pembimbing dan 

dosen penguji minimal 2 hari sebelum pelaksanaan 

seminar. 

5.7.3 Seminar  proposal  dilaksanakan  pada  minggu  ke-4 

atau ke-5. 
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 5.7.3.1 Setelah seminar proposal mahasiswa diberi kesem- 

patan memperbaiki proposal dibawah arahan dosen 

penguji dengan membawa form F.SK04. Pembimbing 

dan Penguji melakukan penilaian terhadap mahasiswa 

bersangkutan dengan form F.SK03. 

5.7.4 Pengumpulan perbaikan proposal satu minggu setelah 

jadwal seminar proposal dan disetujui oleh tim penguji 

proposal. 

5.8 Pembimbingan Skripsi 
 

5.8.1 Pembimbingan skripsi berlangsung pada minggu ke-6 

sampai pada minggu ke 16 (± 10 minggu). 

Pembimbingan meliputi survey/pengumpulan data, 

analisis dan tata acara penulisan ilmiah sesuai dengan 

buku pedoman penulisan skripsi fakultas MIPA. 

5.8.2 Pada     saat     proses     pembimbingan     mahasiswa 

diharuskan membawa form F.SK05, sebagai bukti 

telah bimbingan minimal 8 kali. 

5.9 Seminar dan Ujian Skripsi 
 

5.9.1 Mahasiswa   mendaftar   dibagian   skripsi   dengan 

membawa draft skripsi dan makalah masing-masing 3 

eksemplar (sebanyak dosen pembimbing dan penguji) 

dan menyerahkan bukti telah bimbingan skripsi 

minimal 8 kali (F.SK05). 

5.9.2 Setelah  mendaftar  seminar  dan  ujian  skripsi, 

mahasiswa harus mengikuti tahapan sebagai 

berikut : 

5.9.2.1 Proses   validasi.   Mahasiswa   melakukan   proses 

validasi sesuai dengan jadwal dengan validator yang 

telah ditentukan. Paling lambat validasi dilakukan satu 

hari menjelang seminar skripsi. Mahasiswa membawa 
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 draft skripsi dan form F.SK06, sebagai bukti telah 

melakukan validasi. 

5.9.2.2 Seminar skripsi. Mahasiswa presentasi skripsi secara 

terbuka dihadapan penguji dan sejumlah mahasiswa, 

sesuai jadwal dengan terlebih dahulu menyaipkan 

power point dan memakai baju warna hitam putih 

dengan jas almamater. Pembimbing dan Penguji 

melakukan penilaian terhadap mahasiswa bersang- 

kutan dengan form F.SK07. 

5.9.2.3 Perbaikan   makalah.   Setelah   selesai   presentasi 

seminar skripsi, mahasiswa memperbaiki makalah 

dengan membawa form F.SK08 sebagai bukti telah 

memperbaiki makalah, selanjutnya form diserahkan 

beserta makalah (hardfile dan softfile). 

5.9.2.4 Ujian  skripsi.  Mahasiswa  mengikuti  ujian  lisan 

secara tertutup sesuai jadwal yang ditetapkan. Tim 

Penguji dan pembimbing menilai performa maha- 

siswa dengan form F.SK09. 

5.9.2.5 Perbaikan   laporan   skripsi.   Perbaikan   laporan 

skripsi dilakukan segera setelah ujian berlangsung 

dengan durasi 1 minggu. Selama perbaikan tersebut 

mahasiswa membawa form F.SK08. Nilai rekapitulasi 

gabungan skripsi form F.SK10 akan diumumkan 

setelah mahasiswa menyerahkan laporan skripsi. 

 

 



F.SK01 
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pembimbing 

 

 

 

1. Mengajukan permohonan 
 

6    Rincian Prosedur : 
 

6.1 Pendaftaran Skripsi 
 

Mulai 
 

 
 

Mahasiswa 
Form 

 
skripsi kepada Kaprodi 

 

 
 
 

Kaprodi dan Kalab 
 

2. Melakukan review 

kesesuaian bidang kajian dan 

ketersedian dosen 

pembimbing sesuai dengan 

bidang keahlian 
 
 
 

Kaprodi 

Daftar dosen 
3. Menetapkan dosen                        pembimbing 

 
 
 

 
Kaprodi 

 

4. Mengajukan surat tugas 

penetapan dosen 

pembimbing 
 

 
 

Dekan 
Surat tugas dosen 

5. Menerbitkan surat tugas             pembimbing 

dosen pembimbing 
 

 
 
 

Selesai 
 

 

 



skripsi 

Min 5x 
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persetujuan untuk seminar 
 

  

 

 

3. Revisi proposal 
 

 

 

 

 

 

proposal skripsi ke dosen 
 

 6.2 Pembimbingan Proposal Skripsi 

 
Mulai 

 
 

 
Mahasiswa 

1. Menyerahkan draft                     
Draft proposal 

pembimbing 

 
 

Dosen Pembimbing 
 

2. Melakukan pembimbingan 

proposal 
 
 
 

 

Menyetujui                 Tdk              
Mahasiswa 

proposal 
 
 

Ya 

 
Dosen Pembimbing 

 

4. Menandatangani lembar                       Form F.SK02 

 
Proposal 

 
 
 

Selesai 
 

 

 



Min 5x dan 
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1. Menyerahkan proposal 

sebanyak 3 eksemplar dan 

 

 

 6.3 Seminar Proposal 
 

Mulai 
 
 

 
Mahasiswa 

 

Form F.SK02 

yang telah digandakan                Proposal 

Form F.SK02 ke Kaprodi 
 

 
 
 

Kaprodi 
 

2. Mengusulkan Dosen                  ST. Dosen 

Penguji dan jadwal seminar              Penguji dan 

proposal untuk ditetapkan               Jadwal Seminar 

oleh Dekan 
 
 
 

Selesai 

 
Ketentuan khusus : Kewajiban bagi mahasiswa yang 

melaksanakan seminar proposal, pernah menghadiri seminar 

proposal paling sedikit 5 kali sebagai peserta. 
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6.4 Pembimbingan Skripsi 
 

Mulai 
 
 

 
Mahasiswa 

 

1. Melakukan revisi proposal            F.SK04 

(jika diperlukan) dan 

meminta persetujuan Dosen 

Pembimbing dan Penguji 
 

 
 
 

Tdk 

Menyetujui 

proposal 
 
 

Ya 
 

Mahasiswa 
 

2. Memulai pelaksanaan                F.SK05,  Min 

kegiatan skripsi                       8x 
 
 

 
Dosen Pembimbing 

 

3. Memberikan proses 

konsultasi dan 

pembimbingan selama 

pelaksanaan skripsi 
 
 
 

Dosen Pembimbing 
 

3. Memberikan proses 

konsultasi dan 

pembimbingan selama 

pelaksanaan skripsi 
 
 

 
B 

 

 

 

 



Laporan 
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B 
 
 

 

Mahasiswa 
 

4. Penyelesaian skripsi dan                   Skripsi 

kesiapan mengikuti ujian 
 
 
 

Dosen Pembimbing 
 

5. Melakukan review dan 

pembimbingan akhir 

Tdk 
 
 
 
 

Setuju ?                     
 
 

 
Ya 

 

 

Mahasiswa 
 

6. Persiapan Ujian Skrispsi 
 
 

 
Selesai 

 

 
 

Ketentuan khusus: 
 

1.  Bimbingan  skripsi  bisa  dilakukan  bila  proposal  yang 

sudah direvisi telah disetujui dosen penguji. 

2.  Pada waktu bimbingan, mahasiswa wajib membawa form 
 

F.SK05, minimal proses pembimbingan dilaksanakan 8x. 
 

3.  Dosen mengisi form F.SK05, jika telah mereview laporan 

skripsi. 

 

 

 

 



Validasi 

         artikel dan 
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validasi 

  

 

 

 6.5 Ujian Skripsi 
 

Mulai 
 
 

 
Mahasiswa 

 

1. Menyerahkan draft skripsi            Form F.SK05, 

dan artikel sebanyak 3               draft skripsi, 

eksemplar, Form F.SK05             artikel 
ke tenaga kependidikan 

 

 
 

Kaprodi 

2. Menjadwalkan ujian                
Jadwal Ujian

 
 
 
 
 

Mahasiswa                           Draft skripsi, 

 

3. Melaksanakan ujian                  F.SK06 

validasi dengan tim validator 
 

 
 
 

Tdk 

Validator                    

Setuju ? 
 
 
 

 
Mahasiswa 

 

3. Mengumpulkan  form 

validasi yang telah disetujui 

oleh validator F.SK06 ke 

Kaprodi 
 

 
Kaprodi                            

Jadwal seminar 

4. Menjadwalkan                     hasil dan Skripsi 

pelaksanaan skripsi (Seminar 

hasil dan ujian tertutup) 
 
 
 

B 
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B 
 
 
 

Tim Penguji 
 

5. Pelaksanaan Ujian Skripsi 
 
 

 
Selesai 

 

Ketentuan Khusus : 

1.  Kelulusan ujian skripsi dilakukan oleh Tim Penguji dan 

disampaikan kepada mahasiswa pada hari ujian. 

2. Mahasiswa  dinyatakan  lulus  ujian  skripsi  apabila 

memperoleh nilai sekurang-kurangnya 56 atau C. 

3.  Mahasiswa yang memperoleh nilai kurang dari 56 diberi 

kesempatan  untuk  mengikuti  ujian  ulang pada  periode 

yang sama. 

4.  Bagi  mahasiswa  yang  dinyatakan  lulus  ujian  skripsi 

dengan revisi, Perbaikan skripsi dikonsultasikan kepada 

Tim Penguji dalam waktu yang telah ditetapkan saat ujian 

dengan membawa F.SK06. 

 

7    Rekaman : 
 

7.1     Permohonan Skripsi F.SK01 
 

7.2     Bimbingan Proposal F.SK02 
 

7.3     BAP Seminar Proposal Skripsi 
 

7.4     Penilaian Seminar Proposal Skripsi F.SK03 
 

7.5     Perbaikan / Revisi Proposal F.SK04 
 

7.6     Bukti bimbingan Skripsi F.SK05 
 

7.7     Rekomendasi Validasi Skripsi F.SK06 
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 7.8     Lembar penilaian seminar hasil skripsi F.SK07 
 

7.9     BAP Seminar Hasil Skripsi 
 

7.10  Perbaikan / Revisi Seminar dan Ujian Skripsi F.SK08 
 

7.11  Lembar Penilaian Hasil Skripsi F.SK09 
 

7.12  BAP Sidang Ujian Skripsi 
 

7.13  Rekapitulasi Nilai Gabungan F.SK10 

8    Catatan : 8.1  Revisi.1. 20 September 2017 

 



PEDOMAN 
 

PENULISAN PROPOSAL SKRIPSI 

1. Pendahuluan 
 

Proposal  skripsi  merupakan  karya  tulis  yang  harus dipersiapkan  mahasiswa sebelum 

melaksanakan skripsi dan merupakan bagian dari perencanaan penyusunan skripsi. Proposal skripsi 

dikembangkan dan diangkat dari suatu masalah yang akan diuji guna mengetahui pemahaman 

mahasiswa terhadap latar belakang permasalahan, kerangka konseptual, hipotesis penelitian dan 

cara pemecahannya secara terukur, teruji dan ilmiah.  Proposal ini dimaksudkan agar mahasiswa 

dapat mempersiapkan pelaksanaan penelitian secara sistematis, metodologis dan logis, sehingga 

tugas penelitian dilaksanakan dengan benar dan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang 

dijadwalkan. 

Obyek penelitian/kajian yang dipilih atau diangkat oleh mahasiswa, sesuai dengan ruang 

lingkup bidang minatnya. Untuk dapat memilih obyek penelitian, mahasiswa dapat berkonsultasi 

dengan Ketua Program Studi/Dosen Wali/Ketua Kelompok Bidang Keahlian/dosen yang sesuai 

dengan bidang minat. Pedoman ini dibuat agar diperoleh keseragaman dalam penyusunan maupun 

penulisan proposal dan memuat petunjuk umum penyusunan proposal, tata cara penulisan, serta 

contoh format yang diperlukan. 

2. Format Proposal 
 

Proposal terdiri atas bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Naskah proposal 

ditulis dengan huruf Times New Roman, ukuran 12, dan spasi 1,5 di kertas HVS A4, 80 gram. 

2.1  Bagian Awal 
 

Bagian awal mencakup  sampul depan  (cover), lembar judul, lembar pengesahan, 

abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

2.1.1 Sampul depan 
 

Sampul depan memuat judul proposal, lambang Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, 

nama mahasiswa, nama fakultas tempat penyusunan proposal, serta tahun pelaksanaan proposal, 

dengan ketentuan sebagai berikut : 
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a. Judul proposal harus memenuhi kriteria singkat, jelas dan menunjukkan masalah yang 
 

diteliti, serta tidak membuka peluang penafsiran yang beragam, di atas judul ditulis kata 
 

PROPOSAL. Beberapa contoh penulisan judul : 

- SMOOTH  SUPPORT  VECTOR  MACHINE  DAN  MULTIVARIATE  ADAPTIVE 

REGRESSION SPLINES UNTUK MENDIAGNOSIS KANKER PAYUDARA. 

PENDEKATAN BOOSTING MULTIVARIATE ADAPTIVE REGRESSION SPLINE 

(BOOSTING MARS) UNTUK KLASIFIKASI KEMISKINAN DI PROPINSI JAWA 

TIMUR. 

- 

- HYBRID ARIMA-ANFIS UNTUK PERAMALAN CURAH    HUJAN DI 

INDONESIA (Studi Kasus: Curah Hujan Dasaharian di Kota Batu). 

dll - 

b. 

c. 

d. 

Lambang Universitas PGRI Adi Buana Surabaya dengan diameter 5,5 cm. 
 

Nama mahasiswa harus ditulis lengkap (dengan nomor mahasiswa). 
 

Nama fakultas mencakup nama program studi, Fakultas, Universitas, yang disusun urut ke 

bawah. 

Tahun yang dimaksud adalah tahun pelaksanaan penilaian Proposal 
 

Sampul depan proposal harus terbuat dari kertas bufallo, berwarna biru muda, dengan 

ukuran sama dengan naskah Proposal (kertas ukuran A-4) 

Semua huruf pada sampul depan ditulis dengan huruf besar, Times New Roman, ukuran 
 

14, dan dicetak tebal. 

e. 
 

f. 

g. 

2.1.2 Lembar judul 
 

Lembar judul sama seperti sampul depan, namun menggunakan kertas HVS ukuran A-4, 

warna putih. Contoh Sampul depan Proposal Skripsi dapat dilihat pada Lampiran 1A. 

2.1.3 Lembar pengesahan 
 

Lembar pengesahan memuat tulisan LEMBAR PERSETUJUAN (SEBELUM UJIAN 

PROPOSAL) / LEMBAR PENGESAHAN (SETELAH UJIAN PROPOSAL), judul Proposal, 

nama penyusun, nomor induk mahasiswa, nama pembimbing, kolom persetujuan untuk dosen 

pembimbing, serta kolom pengesahan untuk Ketua Program Studi. Contoh lembar pengesahan 

Proposal dapat dilihat pada Lampiran 1B dan 1C. 
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2.1.4 Abstrak 
 

Merupakan ringkasan yang memuat beberapa latar belakang, tujuan, metode yang akan 

digunakan (proposal skripsi) dan hasil (skripsi). Jumlah kata yang ditulis maksimal 200 kata. 

Abstrak ditulis dalam bahasa indonesia dan Inggris yang dibuat pada lembar terpisah. Abstrak 

disertai dengan kata kunci atau key word (3-10 kata) yang diletakkan dibagian bawah paragraf. 

Abstrak ditulis dengan satu spasi. Contoh Abstrak dapat dilihat pada Lampiran I. 

2.1.5 Kata Pengantar 
 

Kata pengantar memuat uraian singkat mengenai maksud penyusunan Proposal, dan ucapan 

terima kasih kepada pihak-pihak yang berjasa pada keberhasilan penyusunan Proposal. Kata 

pengantar tidak memuat hal-hal yang ilmiah. Di pojok kanan bawah paragraf kata pengantar ini 

ditulis kata Surabaya (bulan, tahun) dan nama penyusun. 

2.1.6 Daftar isi 
 

Daftar isi memberi informasi secara menyeluruh mengenai isi Proposal, mulai dari lembar 

judul hingga lampiran. Daftar isi dilengkapi dengan nomor halaman untuk menemukan hal-hal 

yang diinformasikan. Contoh Daftar Isi dapat dilihat pada Lampiran 1D. 

2.1.7   Daftar tabel 
 

Daftar tabel memuat urutan tabel yang terdapat dalam naskah Proposal. Contoh Daftar 
 

Tabel dapat dilihat pada Lampiran 1E. 
 

2.1.8  Daftar gambar 
 

Daftar gambar memuat urutan gambar (grafik, diagram, peta, dan lain-lain yang termasuk 

kategori gambar) yang terdapat dalam naskah Proposal. Cara penulisan daftar gambar sama seperti 

daftar tabel. Contoh daftar gambar dapat dilihat pada Lampiran 1F. 

2.1.9  Daftar lampiran 
 

Daftar lampiran memuat urutan lampiran yang terdapat dalam naskah Proposal. Setelah 

nomor urut lampiran kemudian ditulis lampiran. Contoh daftar Lampiran dapat dilihat pada 

Lampiran 1G. 

2.2 Bagian Utama 
 

Bagian utama pada proposal skripsi memuat : 
 

1. PENDAHULUAN 
 

2. TINJAUAN PUSTAKA 
 

3. METODE PENELITIAN 
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2.2.1  Pendahuluan 

Pendahuluan memuat : latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, manfaat 

penelitian dan batasan masalah. 

a. Latar belakang permasalahan memuat alasan-alasan penting dan perlunya meneliti 
 

masalah. Pada latar belakang permasalahan juga dijelaskan kedudukan masalah yang 

diteliti dalam lingkup permasalahan yang lebih luas dengan penelitian-penelitian 

terdahulu berikut jurnal dan sumber rujukan yang digunakan. 

Rumusan masalah memuat pernyataan singkat tentang masalah yang diteliti 
 

Tujuan penelitian memuat sasaran yang akan diperoleh dalam penelitian. 
 

Manfaat penelitian memuat manfaat yang akan diperoleh dari penelitian, baik untuk 

pengembangan ilmu, teknologi, metodologi, atau pembangunan nasional. 

Batasan masalah yang diteliti, yang dapat disusun dalam kalimat pertanyaan. 

b. 

c. 

d. 

e. 

2.2.2. Tinjauan Pustaka 
 

Tinjauan pustaka memuat uraian mengenai landasan teori dan landasan empiris yang 

mendukung pendekatan pemecahan masalah. Tingkat kedalaman dan keluasan aspek-aspek yang 

diteliti. Selain teori, hasil-hasil penelitian lain yang relevan, dapat juga disajikan dengan 

menyebutkan sumber referensinya. 

2.2.3. Metode Penelitian 
 

Pada metode penelitian ini akan memuat tentang sumber data. variabel yang digunakan, 

serta metode  analisis  data  yang digunakan  (yang juga disajikan  dalam  bentuk  diagram  alir 

penelitian). 

a. Sumber  data,  memuat  metodologi  bagaimana  data  diperoleh,  untuk  data  sekunder 
 

cantumkan dengan lengkap sumber data tersebut diperoleh. Untuk data primer, jelaskan 

desain sampling pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian. 

Variabel penelitian, memuat variabel dan definisi operasional variabel yang digunakan 

dalam penelitian. 

Langkah-langkah  penelitian,  memuat  uraian  rinci  mengenai  urutan  pelaksanaan 

penelitian,  mulai  dari  persiapan  hingga  pengujiannya.  baik  melalui  analisis  statistik 

deskriptif, inferensi, atau cara analisis lainnya 

b. 

c. 
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2.3 Bagian Akhir 
 

Bagian akhir memuat jadwal pelaksanaan penelitian, daftar pustaka, dan lampiran. 

a. Jadwal pelaksanaan penelitian memuat perkiraan lamanya persiapan dan pelaksanaan 
 

penelitian dalam penyusunan skripsi. 
 

Daftar pustaka, disusun menurut urutan abjad seperti pada contoh lampiran H. 
 

Lampiran, Lampiran-lampiran diberi nomor dan halaman. 
 

Urutan Bab dan Sub Bab yang tertuang pada proposal skripsi dapat mengikuti contoh 

b. 
 

c. 

pada daftar isi proposal skripsi (Lampiran 1D). 
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PEDOMAN 
 

PENULISAN SKRIPSI 
 

Salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) adalah skripsi. Skripsi adalah karya 

tulis mahasiswa mengenai hasil penelitian (eksploratif, deskriptif, atau  eksperimental),  yang 

dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah dinilai dan disetujui. Tugas penyusunan skripsi 

dimaksudkan untuk melatih mahasiswa menuangkan hasil kegiatan penelitiannya secara 

metodologis, logis, dan sistematis, ke dalam suatu karya ilmiah tertulis. Untuk mencapai tujuan 

tersebut diperlukan pedoman penyusunan skripsi hasil perencanaan, atau hasil pemodelan. 

Tujuan penyusunan pedoman umum penyusunan skripsi adalah sebagai pegangan bagi 

mahasiswa dan pembimbing dalam penyusunan skripsi, sehingga diperoleh kesamaan persepsi dan 

langkah-langkah antisipasinya dalam penyusunan naskah skripsi. Perbedaan sistematika penyusun 

proposal dan laporan skripsi dapat dilihat sebagai berikut : 

Kaidah penulisan laporan skripsi, mengacu pada format penulisan proposal skripsi tanpa 
 

meyertakan jadwal penelitian dalam laporannya. 
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SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL SKRIPSI DAN LAPORAN SKRIPSI 

PROPOSAL SKRIPSI LAPORAN SKRIPSI 

HALAMAN JUDUL 

LEMBAR PENGESAHAN 

ABSTRAK 

ABSTRACT 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR 

BAB 1 PENDAHULUAN 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

DAFTAR PUSTAKA 
 

HALAMAN JUDUL 

LEMBAR PENGESAHAN 

ABSTRAK 

ABSTRACT 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR LAMPIRAN 

BAB 1 PENDAHULUAN 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

BAB 4  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

BAB 5  KESIMPULAN DAN SARAN 

DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 

 
BIODATA PENULIS ( TIDAK MASUK 

DALAM DAFTAR ISI ) 

 



TATA CARA PENULISAN 
 

PROPOSAL DAN LAPORAN SKRIPSI 

3.1. Bahan dan Ukuran Naskah 
 

Bahan dan ukuran naskah mencakup: naskah, sampul, warna sampul, tulisan pada sampul 

dan ukuran. 

1.   Naskah, dibuat pada kertas HVS ukuran A4 80 gram dan mulai bab 1 boleh 

dicetak bolak balik. 

2.   Sampul, dibuat dari kertas karton (hard cover) untuk laporan skripsi dan untuk 

proposal harus terbuat dari kertas bufallo, berwarna biru muda, dengan ukuran sama 

dengan naskah Proposal. Proposal dan laporan dilaminating, tulisan yang tercetak 

pada sampul sama dengan yang terdapat pada halaman judul lembar pertama. Warna 

sampul biru muda. 

3.2. Pengetikan 
 

Pada pengetikan disajikan jenis huruf, bilangan dan satuan jarak baris, batas tepi, 

pengisian ruang, alinea baru, permulaan kalimat, bab, sub bab, rincian ke bawah, dan letak 

simetris. 

1. Jenis huruf 
 

a.   Naskah diketik dengan huruf Times New Roman 12. 
 

b.  Istilah asing yang tidak dapat diindonesiakan ditulis dengan huruf italic 

(cetak/miring). 

Bilangan dan satuan 2. 

a. Bilangan   diketik   dengan   angka,    kecuali   pada   permulaan kalimat, 
 

misalnya 11g bahan, ditulis: sebelas gram bahan. 
 

Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan dengan titik, misalnya 

berat 52,5 g. 

Satuan  dinyatakan   dengan   singkatan   resmi,   tanpa  titik  di 
 

belakangnya, misal: m, g, kg, kal. 

b. 

c. 

3. Jarak baris, jarak antara dua baris dibuat 1,5 spasi, kecuali abstrak, daftar : tabel, 
 

gambar, dan daftar pustaka, diketik dengan jarak 1 spasi. 

 



4.   Batas tepi 
 

Batas pengetikan, ditinjau dari tepi kertas, diatur sebagai berikut: 

a. tepi atas 
 

b. tepi kanan 

c. tepi bawah 

d. tepi kiri 

: 
 

: 
 

: 
 

: 

4 cm 
 

3 cm 
 

3 cm 
 

4 cm 

5. Alinea baru, dimulai 2x Tab dari batas tepi kiri alinea. 
 

6. Judul, Sub Bab 

a. Judul Bab ditulis seluruhnya dengan huruf besar, diketik tebal dengan ukuran 14 
 

point dan diatur supaya simetris, dengan jarak 4 cm dari tepi atas tanpa diakhiri 

dengan titik. 

Judul sub bab dicetak tebal tanpa diakhiri dengan titik. Semua kata diawali 

dengan huruf besar, kecuali kata penghubung dan kata depan. Kalimat pertama 

sesudah judul sub bab dimulai dengan alinea baru. Judul sub bab bila lebih dari 

satu baris maka ditulis satu spasi. 

Judul sub sub bab diketik mulai dari batas tepi kiri dan dicetak tebal, hanya kata 

pertama  diawali  huruf  besar,  tanpa  diakhiri  dengan  titik.  Kalimat  pertama 

sesudah judul sub sub bab dimulai dengan alinea baru. 

b. 

c. 

7. Jika penulisan ada rincian yang harus disusun ke bawah, digunakan nomor urut 
 

dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat rincian. Penggunaan garis 

penghubung (-), atau tanda-tanda lainnya yang ditempatkan di depan rincian tidak 

dibenarkan. 

8. Tata letak 
 

Gambar dan tabel diletakkan secara simetris. Contoh penyajian table dan gambar 

dapat dilihat pada lampiran J. 

3.3 Penomoran 
 

1. Halaman 
 

a.   Bagian awal Skripsi, mulai dari halaman judul sampai daftar gambar, diberi 

nomor halaman dengan angka Romawi kecil (i, ii, iii, ... dst) dan diletakkan di 

tengah bawah. 

 



b.   Bagian utama dan akhir, mulai dari Bab 1 sampai ke halaman terakhir, memulai 
 

angka (1,2,3,….dst) sebagai nomor halaman dan diletakkan di tengah bawah. 

Tabel dan Gambar, Tabel dan gambar diberi nomor urut dengan angka dengan format 

berupa 2 angka. Angka pertama menunjukkan bab dan angka kedua menunjukkan 

urutan nomor tabel/gambar (Contoh: Gambar 4.1 artinya gambar pada bab 4 dengan 

urutan nomor 1). 

Judul tabel diletakkan di atas tabel, sedangkan judul gambar diletakkan di bagian 

bawah gambar. 

Penomoran Persamaan Matematika 
 

Nomor persamaan matematika ditulis dengan angka Arab sesuai dengan nomor bab 

diikuti dengan urutan persamaan matematika. Nomor diketik dalam tanda kurung, 

sebagai contoh untuk persamaan ke 12 pada Bab 3, maka ditulis (3.12). Nomor tersebut 

ditempatkan di dekat batas tepi kanan. Jika jumlah persamaan cukup banyak maka 

dapat digunakan penomoran sesuai dengan nomor sub bab diikuti dengan urutan 

persamaan, sebagai contoh persamaan ke 12 pada Bab 3 dan sub bab 4 maka ditulis 

(4.12). Contoh penulisan persamaan sebagai berikut : 

2. 

3. 

(2.1) � =  �� +  ��� +  𝛇
 

Persamaan (2.1) dapat dituliskan dalam bentuk sebagai berikut : 

(𝚰 − �)� = �𝝃 + �
 

� = (𝚰 − �)−��(�𝝃 + �) (2.2) 

Dalam penulisan persamaan matematis diharapkan membedakan antara simbol 
 

untuk vektor, matrik dan parameter (matrik ditulis capital dan bold). 
 

3.4 Sitasi Pustaka 
 

Pengacuan sitasi pustaka dilakukan dengan sistem Harvard. Pencantuman pustaka 

yang melibatkan nama penulis berjumlah lebih dari dua digunakan nama belakang penulis 

pertama diikuti dengan dkk. atau et al. (pilih salah satu secara konsisten). Pencantuman 

pustaka  dari  artikel  ditulis  oleh  dua  orang,  nama  belakang  kedua  penulis  harus 

dicantumkan. 

 



Contoh : 
 

1. Penulis tunggal : 
 

Ross (2004) menyatakan ................... 

Menurut Ross (2004) .......... 

Dari Himpunan A subset Rn kompak jika dan hanya jika ... (Lang, 2007). 
 

2. Penulis dua orang : 
 

Brauer dan Castillo-Chavez (2001) menyatakan bahwa .... 
 

Jika titik ekuilibrium sistem non linear hiperbolik, maka .... (Nayfeh dan Balachandra, 
 

1995). 
 

3. Penulis lebih dari dua orang : 
 

Hair, et al. (2010) menyatakan bahwa .... 
 

4. Sitasi tidak menggunakan sumber asli 
 

Penulisan naskah kutipan atau sitasi sebaiknya bersumber dari sumber pertama atau asli. 

Namun jika sumber tidak diperoleh cara penulisannya sebagai berikut : 

Liapunov (1963) dalam Hirsch dan Smale (1999), menyatakan bahwa, jika terdapat fungsi 
 

Liapunov yang terdefinisi pada perserikatan suatu titik ekuilibrium, maka .... 
 

3.5 Penulisan Daftar Pustaka 
 

Perlu diperhatikan bahwa pustaka yang dicantumkan dalam daftar pustaka adalah 

pustaka yang benar-benar diacu di bagian utama atau isi proposal/skripsi, dengan susunan 

sebagai berikut : 

1. Daftar Pustaka 
 

Aturan penulisan acuan pustaka didasarkan pada urutan abjad dan menggunakan 

sistem nama-tahun. Beberapa rujukan pustaka yang dapat digunakan antara lain: jurnal 

ilmiah, jurnal in press, buku dan bab buku, skripsi/tesis/disertasi, abstrak dan prosiding 

seminar/konferensi, paten, dan informasi dari internet. Blog tidak dapat digunakan sebagai 

sumber pustaka karena merupakan pendapat pribadi yang belum diuji kebenarannya secara 

ilmiah. Semua rujukan pustaka yang digunakan harus disitasi dalam tubuh tulisan. Daftar 

pustaka ditulis dalam spasi tunggal. Antara satu pustaka dan pustaka berikutnya diberi jarak 

satu setengah spasi untuk proposal dan dua spasi untuk skripsi. Baris pertama rata kiri dan 

baris berikutnya menjorok ke dalam. Contoh penulisan acuan pustaka dapat dilihat di 

bawah ini. 

 



Jurnal ilmiah 

Henseler, J., Ringle, C.M., dan Sinkovics, R.R., (2009), The Use Of Partial Least Squares 

Path Modeling In International Marketing, Advances in International Marketing, 

Volume 20, 277–319. 
 

Hogan, J. dan Tchernis, R., (2004), Bayesian factor analysis for spatially correlated data 

with application to summarizying area-level material deprivation from cencus 

data, J. Amer, Statist Assoc.99,314-324. 
 

Damayanti dan Ratnasari., (2013), Pemodelan Penduduk Miskin di Jawa Timur 

Menggunakan Metode Geographically Weighted Regression (GWR), JURNAL 

SAINS DAN SENI POMITS Vol. 2, No.2, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 

Surabaya. 
 

Buku dan bab dalam buku 
 

Efron, B. dan Tibshirani, R.J., (1993), An Introduction to the Bootstrap, Chapman  and 

Hall, Inc., New York. 

Bollen, K., (1989), Structural Equations With Latent Variables, John Wiley & Sons, Inc, 

New York. 

Chin,  W.W.,  (1998),  The  Partial  Least  Squares  Approach  for  Structural  Equation 

Modeling, Cleveland, Ohio. 

Badan Pusat Statistik, (2012), Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 

2012, BPS, Jakarta. 

Skripsi/Tesis/Disertasi 

Format: 

Nama pengarang. Tahun. Judul. [skripsi/tesis/disertasi]. Kota: prodi,fakultas, universitas. 

Arisanti  R.,  (2011),  Model Regresi Spasial untuk Deteksi Faktor-faktor Kemiskinan di 

Provinsi Jawa Timur [Tesis]. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian 

Bogor. 

Prihandini.,  (2011),   Structural  Equation  Modelling  (SEM)  Dengan  Model  Struktural 

Regresi Spasial, [Tesis] Program Magister Jurusan Statistika Fakultas Matematika 

Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya. 

Ruspayandi., (2006), Penskalaan Dimensi Ganda dan Autokorelasi Spasial Ukuran dan 

Indikator Kemiskinan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat, [Skripsi] 

Sarjana Program Studi Statistika FMIPA, Institut Pertanian Bogor. 

Buku Terjemahan 
 

Format : 
 

Penulis asli, tahun buku terjemahan, judul buku terjemahan (harus ditulis miring), volume 

(jika  ada),  edisi  (jika  ada),  (diterjemahkan  oleh  :  nama  penerjemah),  nama  penerbit 

terjemahan dan kota penerbit terjemahan. 

      

 

http://digilib.its.ac.id/ITS-Article-3400012000748/18577/prihandini
http://digilib.its.ac.id/ITS-Article-3400012000748/18577/prihandini


Pustaka dalam bentuk artikel dalam internet (tidak diperkenankan melakukan sitasi 
 

artikel dari internet yang tidak ada nama penulisnya) : 
 

1. Artikel majalah ilmiah versi cetakan dengan urutan penulisan : 
 

Penulis, tahun, judul artikel, nama majalah (harus ditulis miring sebagai singkatan 

resminya), nomor, volume dan halaman. 

2. Artikel majalah ilmiah versi online denngan urutan penulisan : 
 

Penulis, tahun, judul artikel, nama majalah (harus ditulis miring sebagai singkatan 

resminya), nomor, volume, halaman dan alamat website. 

3. Artikel umum dengan urutan penulisan : Penulis, tahun, judul artikel, alamat website 
 

(harus ditulis miring), tanggal unduh. 
 

Contoh : 

Dinas Sosial Provinsi DIY, (2006). Kriteria untuk Menentukan Keluarga/Rumah tangga 

Miskin [Internet]. Tersedia pada   www.dinsos.pemda-diy.go.id. Diakses tanggal 

22 Januari 2013 

Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C, Parkin DM, (2008), GLOBOCAN 

2008 v1.2, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC Cancer Base No. 

10 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer 2010. 

Tersedia pada http://globocan.iarc.fr. Diakses tanggal 20 Juni 2012. 
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Lampiran 1A. (Contoh Halaman Sampul Proposal Skripsi Prodi Statistika) 

PROPOSAL SKRIPSI 
(Times New Roman ; 18 point; spasi 1, Bold) 

PENDEKATAN BOOSTING MULTIVARIATE ADAPTIVE 

REGRESSION SPLINE (BOOSTING MARS) UNTUK 

KLASIFIKASI KEMISKINAN DI PROPINSI JAWA TIMUR 
(Times New Roman ; 16 point, Bold) 

Febri Wahyuningtyas 
NIM. 102400008 

(Times New Roman ; 14point ; spasi 1, Bold) 

PROGRAM STUDI STATISTIKA 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA 
SURABAYA 

2017 
(Times New Roman ; 14 point;spasi 1, Bold) 

 



Lampiran 1A.1 (Contoh Halaman Sampul Skripsi Prodi Statistika) 

SKRIPSI 
(Times New Roman ; 18 point; spasi 1, Bold) 

PENDEKATAN BOOSTING MULTIVARIATE ADAPTIVE 

REGRESSION SPLINE (BOOSTING MARS) UNTUK 

KLASIFIKASI KEMISKINAN DI PROPINSI JAWA TIMUR 
(Times New Roman ; 16 point, Bold) 

Febri Wahyuningtyas 
NIM. 102400008 

(Times New Roman ; 14point ; spasi 1, Bold) 

PROGRAM STUDI STATISTIKA 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA 
SURABAYA 

2017 
(Times New Roman ; 14 point;spasi 1, Bold) 

 



Lampiran 1B. (Contoh Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing Proposal sebelum 

pelaksanaan ujian proposal) 

LEMBAR PERSETUJUAN 
(Times New Roman ; 14 point, Bold) 

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa : (Times New Roman ; 12 point) 

Nama 
 

NIM 

Pembimbing 

Judul Proposal 

: Febri Wahyuningtyas 
 

: 102400008 
 

: Moh.Sobirin, S.Si., M.Si 
 

:Pendekatan  Boosting  Multivariate  Adaptive  Regression  Spline 
 

(BOOSTING MARS) Untuk Klasifikasi Kemisikinan di Provinsi 
 

Jawa Timur 

Disetujui untuk diseminarkan pada seminar proposal skripsi di Program Studi Statistika 
 

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. 

Surabaya,……………,………… 

Pembimbing, 

Moh. Sobirin, S.Si., M.Si 

NPP/NIP. 

 



Lampiran 1C.   (Contoh Lembar Pengesahan Dosen Pembimbing Proposal setelah 

pelaksanaan ujian proposal) 

LEMBAR PENGESAHAN 
(Times New Roman ; 14 point, Bold) 

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: (Times New Roman ; 12 point) 

Nama 
 

NIM 

Pembimbing 

Judul Proposal 

: Febri Wahyuningtyas 
 

: 102400008 
 

: Moh.Sobirin, S.Si., M.Si 
 

:Pendekatan Boosting Multivariate Adaptive Regression Spline 

(BOOSTING MARS) Untuk Klasifikasi Kemisikinan di Provinsi 

Jawa Timur 

: …………………. Tanggal Ujian 

Telah dinyatakan lulus ujian proposal dan proposal tersebut telah diperiksa, diperbaiki dan 
 

disetujui oleh tim penguji. 

Disetujui Oleh Tim Penguji Skripsi : 

ttd 

Moh. Sobirin, S.Si., M.Si  ( Pembimbing ) 

NPP/NIP. 

ttd 

Ika Damayanti, S.Si., M.Si  ( Penguji ) 

NPP/NIP. 

ttd 

Artanti Indrasetianingsih, S.Si., M.Si  ( Penguji ) 

NPP/NIP. 

Mengetahui, 

Ketua Program Studi Statistika, 

Gangga Anuraga, M.Si 

NPP/NIP. 

 



Lampiran   1B.1   (Contoh   Lembar   Persetujuan   Dosen   Pembimbing   sebelum 

pelaksanaan seminar skripsi) 

LEMBAR PERSETUJUAN 
(Times New Roman ; 14 point, Bold) 

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa : (Times New Roman ; 12 point) 

Nama 
 

NIM 

Pembimbing 

Judul Proposal 

: Febri Wahyuningtyas 
 

: 102400008 
 

: Moh.Sobirin, S.Si., M.Si 
 

:Pendekatan  Boosting  Multivariate  Adaptive  Regression  Spline 
 

(BOOSTING MARS) Untuk Klasifikasi Kemisikinan di Provinsi 
 

Jawa Timur 

Disetujui untuk diseminarkan pada seminar skripsi di Program Studi Statistika Universitas 
 

PGRI Adi Buana Surabaya. 

Surabaya,…………,………… 

Pembimbing, 

Moh. Sobirin, S.Si., M.Si 

NPP/NIP. 

 



Lampiran   1C.1 (Contoh   Lembar   Pengesahan   Dosen   Pembimbing   setelah 

pelaksanaan ujian/siding skripsi) 

LEMBAR PENGESAHAN 
(Times New Roman ; 16 point, Bold) 

Skripsi disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si) 
 

di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya (Times New Roman ; 12 point, Bold) 

Oleh : 
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ABSTRAK(Times New Roman ; 12 point, Bold, 1 spasi) 

Indeks  kedalaman kemiskinan    merupakan ukuran rata-rata  kesenjangan 

penyebaran pengeluaran  masing-masing penduduk terhadap  garis kemiskinan. Banyak 

faktor   yang   mempengaruhi indeks   kedalaman   kemiskinan,   baik   dari   indikator 

kesehatan, SDM   maupun   ekonomi.   Oleh karena itu diperlukan sebuah pemodelan 

statistika untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi indeks kedalaman 

kemiskinan di Indonesia. Data kemiskinan yang digunakan pada penelitian ini bersumber 

dari data SUSENAS yang berupa data longitudinal dengan individu pengamatan adalah 

seluruh kabupaten/kota di Indonesia dari tahun 2008 sampai 2012. Analisis data 

longitudinal tidak cukup menggunakan OLS karena beberapa asumsi OLS seperti 

homokedastisitas dan tidak ada autokorelasi sulit terpenuhi pada analisa data longitudinal 

karena cendurung adanya pengaruh antar individu dan antar waktu pengamatan dalam 

model. Untuk mengatasi hal tersebut digunakan metode Generalized Method of Moment 

(GMM) yang digunakan untuk menaksir parameter model data longitudinal. Analisis GMM 

untuk data longitudinal pada penelitian ini dibagi menjadi 3 metode yaitu metode Common 

Effect, Fixed Effect dan Random Effect. Untuk memilih model terbaik dari 3 metode 

tersebut digunakan uji Chow, uji Lagrange Multiplier dan uji Hausman. Pada kasus 

penelitian ini, Model terbaik yang diperoleh adalah model Fixed Effect. Kesimpulan yang 

diperoleh adalah semakin tinggi Rata-rata lama sekolah (X1) dan Angka harapan hidup (X6) 

maka indeks kedalaman kemiskinan akan semakin kecil. Sedangkan jika semakin tinggi 

Persentase pengeluaran non makanan (X2) dan persentase rumah tangga yang pernah 

membeli beras raskin (X4) maka indeks kedalaman kemiskinan juga semakin tinggi. 
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ABSTRACT 

Poverty gap index is the average size of population distribution the poor people 

between the poverty line. There’s many factors that affect the poverty gap index such as 

healthy factors or   economics factors. Therefore it is necessary to find good statistics 

models to find to analyze the factors affecting the poverty gap index in Indonesia. The data 

is used in this study are the SUSENAS poverty data in Indonesia from 2008 to 2012, which 

is a longitudinal data. There is why weed need a good statistics modeling for a longitudinal 

data. One of the longitudinal data analyzing  methods is Generalized Method of Moment 

(GMM). Generalized Method of Moments (GMM) is a generic method for estimating 

parameters  in   statistical  models.  The  GMM   estimators  are  known  to  be   consistent, 

asymptotically normal, and efficient in the class of all estimators that do not use any extra 

information aside from that contained in the moment conditions. The estimator is defined 

by minimizing ��𝑡 (��) = 𝑓𝑇 (��)′𝑊𝑇 𝑓𝑇 (��). In this study, we used 3 model of longitudinal data
 

regression : Common Effect Models, Fixed Effect Models and Random Effect Model. We 
used 3 test mehtods : Chow-test, Lagrange Multiplier test and Hausman test to find the best 

of those 3 models. We found that the best models for poverty data in Indonesia is Fixed 

Effect models. The conclusion was if the higher average length of school (X1) and life 

expectancy (X6), then the poverty gap index will be smaller. Meanwhile, if the higher 

percentage of non-food expenses (X2) and the percentage of households that never buy 

cheapest rice or raskin (X4), then the poverty gap index will also higher. 
 

Keywords : Generalized Method of Moment, longitudinal data, poverty data 
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