
Catatan: 
1. Jenis huruf, batas margin, ukuran spasi, dan lain sebagainya terkait penulisan Skripsi 

dapat dilihat pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Statistika Tahun 2021. 
2. Penulisan bagian utama proposal skripsi hanya sampai pada Bab III – Metode 

Penelitian. 
 

 
BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 

[uraikan secara jelas latar belakang penelitian pada skripsi. Uraian latar belakang 
berawal dari konsep/metode/teori statistika dan kemudian dilanjutkan dengan 
studi/kajian/kasus (jika ada). Sebutkan dalam bentuk narasi minimal 2 penelitian terdahulu 
yang terkait dan nyatakan juga dalam bentuk grafik sebagai pembeda antara penelitian 
terdahulu dengan penelitian skripsi yang akan dilakukan] 
1.2. Rumusan Permasalahan 

[berdasarkan uraian latar belakang, tuliskan rumusan permasalahan penelitian pada 
skripsi] 
1.3. Tujuan Penelitian 

[tuliskan tujuan penelitian pada skripsi yang dilakukan. Jumlah tujuan penelitian 
berdasarkan jumlah rumusan permasalahan yang dituliskan] 
1.4. Manfaat 

[tuliskan dengan jelas manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan pada 
skripsi] 
1.5. Batasan Masalah 

[tuliskan batasan masalah terkait penelitian pada skripsi secara statistika jika ada. 
Batasan masalah bukan yang tertulis pada judul skripsi, tetapi terkait dengan misal: 
tahapan/alur penelitian yang dapat dilewati (diasumsikan memenuhi suatu kondisi tertentu)] 
 

BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. xxxxx 
[tuliskan sub bab dan isi dari sub bab berupa teori atau pustaka yang mendukung 

dan digunakan dalam pelaksanaan penelitian pada skripsi.] 
2.2. xxxxx 

[tuliskan sub bab dan isi dari sub bab teori atau pustaka yang mendukung dan 
digunakan dalam pelaksanaan penelitian pada skripsi.] 

2.2.1. xxxx 
[tuliskan anak sub bab dan isi dari anak sub bab berupa teori atau pustaka 

yang menjelaskan secara rinci sub bab.] 
2.2.2. xxxxx 

[tuliskan anak sub bab dan isi dari anak sub bab berupa teori atau pustaka 
yang menjelaskan secara rinci sub bab.] 

2.3. {tinjauan non statistika – sesuaikan judul sub bab dengan studi skripsi} 
[tuliskan sub bab dan isi dari sub bab berupa uraian non statistika yang mendukung 

dan digunakan dalam pelaksanaan penelitian pada skripsi.] 
 



 
BAB III 

METODE PENELITIAN 
3.1. Data 

[berikan uraian tentang data yang digunakan pada penelitian skripsi dapat dinyatakan 
dalam tabel atau poin-poin termasuk di dalamnya nama variabel, skala data, satuan data, cara 
memperolehnya (sekunder: sumber, primer: proses). Jika penelitian skripsi dilakukan dengan 
simulasi, maka uraikan set data yang diperoleh dengan kriteria/ciri/karakteristik yang 
digunakan] 
3.2. Metode 

[uraikan tahapan atau alur penelitian pada skripsi dapat berupa poin per poin atau 
narasi (paragraf) dengan jelas disertai dengan penggunaan rumus/formula/persamaan yang 
digunakan sebagaimana pada uraian pada bab 2. Uraian selanjutnya dinyatakan dalam 
diagram alir (flow chart) dengan ketentuan umum penulisan diagram alir. Pada sub bab 
metode ini, sebutkan juga paket program (software) yang digunakan dalam mendukung 
penyelesaian pelaksanaan penelitian skripsi] 
 

BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. {hasil analisis} 
[uraikan hasil dari analisis berdasarkan pada tahapan pelaksanaan penelitian skripsi 

sebagaimana pada sub bab 3.2] 
4.2. {pembahasan/interpretasi hasil} 

[uraikan pembahasan terkait dengan hasil analisis yang telah diperoleh] 
 
 

BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 
[uraikan kesimpulan berdasarkan bab 4. Jumlah kesimpulan umumnya sama dengan 

jumlah tujuan sebagaiman pada sub bab 1.3. kesimpulan dapat dinyatakan berupa poin atau 
narasi] 
5.2. Saran 

[tuliskan saran berdasarkan uraian pada bab 4. Saran berasal dari penelitian skripsi 
yang telah dilakukan dengan argumentasi yang jelas mengapa saran tersebut diberikan] 
 

 


