PROGRAM SKRIPSI UNGGULAN
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Tujuan Kegiatan :
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam penulisan karya tulis
ilmiah (skripsi) yang dapat diseminarkan dalam seminar ilmiah dan selanjutnya dapat diterbitkan
di jurnal nasional atau internasional.

Syarat Pengusul :
1. Mahasiswa Angkatan 2015
2. IPK sampai semester V adalah ≥ 3,50
3. Sudah menempuh ≥ 117 sks
4. Setiap mahasiswa berhak menulis 1 judul proposal
5. Sudah menempuh / sedang menempuh mata kuliah Metodologi Penelitian
6. Menyusun proposal sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan

Seleksi Proposal :
1. Pengumpulan proposal paling lambat tanggal 27 April 2018 jam 16.00 WIB di Jurusan
Akuntansi (Bu Nurlita) dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang di email ke
nurlita@ub.ac.id beserta persyaratan pendaftaran. Proposal yang diserahkan setelah
tanggal tersebut tidak akan di proses lebih lanjut.
2. Proposal akan direview oleh tim reviewer yang bersifat tertutup (expert judgment)
3. Proposal yang masuk akan dipilih sebanyak 10 proposal terbaik berdasarkan hasil revieu.
4. Pengumuman penerimaan proposal diumumkan melalui website jurusan Akuntansi
5. Mahasiswa akan mendapatkan dosen pembimbing yang sesuai dengan bidang yang akan
diteliti

Reward bagi Mahasiswa yang Proposalnya terpilih :
1. Jurusan Akuntansi akan terlibat aktif dalam mekanisme pembimbingan untuk mencapai
kelulusan 3,5 tahun

2. Memberikan fasilitas kepada mahasiswa tersebut untuk mempresentasikan hasil
penelitiannya di seminar ilmiah, dengan syarat mahasiswa tersebut masih berstatus
mahasiswa aktif pada saat seminar dilaksanakan.
Kriteria Penilaian Proposal
1.

Unsur Kebaruan Topik yang akan diteliti

2.

Kejelasan merumuskan permasalahan serta potensi pengembangan penelitian yang akan
dikerjakan

3.

Kesesuaian desain penelitian dengan dengan tujuan penelitian

4.

Penggunaan bahasa secara baik dan benar

Sistematika Penulisan Proposal :
1. Proposal ditulis minimal berdasarkan format sebagai berikut :
a.

Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan dan manfaat
Latar Belakang berisi tentang fenomena yang akan diteliliti, apa pentingnya diteliti,
kajian-kajian terkini mengenai fenomena tersebut berdasarkan referensi yang ada.
Latar

belakang

tersebut

digunakan sebagai informasi untuk merumuskan

permasalahan, dan tujuan penelitian. Pada bagian ini merupakan bagian terpenting
dalam membuat suatu usulan penelitian. Pada bagian ini juga harus menguraikan
kenapa permasalahan tersebut harus dipecahkan, dan menguraikan manfaat dari
kegiatan penelitian ini.
b.

Metode Penelitian
Pada bagian ini harus diuraikan metode beserta rujukan (referensi) metode yang akan
digunakan untuk memecahkan permasalahan yang telah diuraikan di atas.

c.

Daftar Pustaka
Daftar Pustaka di susun berdasarkan sistem nama dan tahun (bukan sistem nomer),
dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan dan sumber. Hanya
pustaka yang di sitasi pada usulan penelitian yang di cantumkan dalam referensi.

2. Format proposal dicetak menggunakan ukuran kertas A4, font/huruf Times New Roman
12, 1,5 spasi, margin kanan 3 cm, margin kiri 2 cm, margin atas 3 cm, margin bawah 2
cm, setting halaman single sided
3. Jumlah maksimal halaman proposal sebanyak 10 halaman, tidak termasuk lampiran.

