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ABSTRAK 

 
Makalah  ini  membahas  format  makalah dan  panduan  bagi  penulis  makalah  ilmiah.  Makalah harus  
diserahkan  dalam  format  siap  cetak  dan dibatasi 15 (lima belas) halaman. Abstrak adalah sinopsis dari 
karya yang berisi permasalahan yang diteliti, informasi dan metode yang digunakan untuk memecahkan 
masalah, apa yang sudah dikerjakan untuk memecahkan masalah, manfaat untuk organisasi dan 
kesimpulan. Abstrak dibatasi  300  kata  dan  tidak  boleh  mengandung persamaan,  gambar,  dan  table.  
Abstrak ditulis dalam satu paragraf. Ukuran  huruf  untuk abstrak,  kata  kunci,  dan  badan  makalah  
adalah  10 pt. 
 
Kata kunci : laporan keuangan, pajak, Net Profit Margin, Return On Asset  
 
1. PENDAHULUAN 

Pendahuluan secara umum berisi latar belakang dan permasalahan yang diangkat dalam tugas akhir Anda 
sebanyak 2½ (dua setengah) halaman . Sertakan juga batasan masalah, hipotesis, kerangka berpikir dan 
metodologi penelitian yang digunakan dalam tugas akhir Anda. Ceritakan secara garis besar mengenai 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi di tempat riset dan solusi-solusi yang ditawarkan. Semua 
dinyatakan dalam bentuk paragraf. Bagian ini dapat diambil dari BAB I tugas akhir Anda.  

2. KAJIAN TEORI 

Berisi tentang pembahasan dan penelitian tentang ilmu ataupun teori yang sudah pernah dibahas oleh 
para ahli berkaitan dengan tema makalah/paper yang dipilih sebanyak 2 (dua) halaman. Materi yang 
dibahas secara teoritis dikaitkan dengan aplikasi praktis teori/ilmu tersebut dalam kenyataan kehidupan 

keseharian. Untuk menuliskan teori yang diambil dari para ahli jangan lupa mencantumkan nama, tahun 
atau buku yang pernah memuat teori tersebut. Sehingga sumber/nara sumbernya jelas dan tidak 
diragukan. Kalau membuat kutipan harap mencantumkan pula halaman di mana kutipan tersebut diambil.  

Bagian ini merupakan rangkuman dari BAB II tugas akhir Anda. 

Tulisan harus menggunakan bahasa Indonesia dan diketik menggunakan kertas ukuran A4 (210mm x 297 
mm) dengan format dua kolom untuk isi dengan margin atas dan kiri, 3 cm serta margin bawah dan 

kanan, 2 cm. Pada bagian tengah halaman pertama berisi judul makalah. Dibawah judul tersaji abstrak 
dan keyword dari abstrak. Abstrak diketik menggunakan spasi satu, dan huruf Tahoma, 10pt.  

2.1. Bab dan Sub Bab 

Judul bab diberi nomor 1,2,3,4 sedangkan sub-bab diberi nomor 1.1., 1.2., 1.3. dan seterusnya. Judul 
bab dan subbab ditulis dengan Title Case (huruf besar setiap kata, kecuali kata penghubung). Kedalaman 

tulisan hanya diperbolehkan sampai 2 level (bab dan sub-bab).  
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3. OBJEK PENELITIAN 

Pada bagian Objek Penelitian ini dijelaskan gambaran objek penelitian yang dibahas dalam tugas akhir 
Anda. Isi dari bagian ini bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan topik tugas akhir yang Anda ambil.. 
Pada bagian ini umumnya dapat Anda rangkum dari BAB III laporan tug as akhir Anda  sebanyak ½ 

(setengah) halaman. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pada bagian hasil dan pembahasan ini dipaparkan tentang penyajian data yang diperoleh di lapangan/ 
kenyataan dan dikaitkan dengan ilmu atau teori yang sudah ada. Jika ada kesesuaian dibahas lebih lanjut 

dan dapat pula dimasukkan pendapat pribadi yang berkaitan erat dengan tema/usulan/saran/gagasan/ 
ide. 
Jika memang ditemukan ketidaksesuaian antara teori atau ilmu yang sudah ada dengan kenyataan di 

lapangan, hal ini juga perlu dibahas untuk melihat mengapa hal ini dapat terjadi. Dapat pula dimasukkan 
pendapat pribadi berkaitan erat dengan tema/usulan/saran/gagasan/ide sehingga antara kenyataan 
dengan ilmu yang ada, baik yang ada hubungannya maupun tidak, dapat dijelaskan dengan baik dan 

rinci. 
Bagian ini umumnya dapat Anda rangkum dari BAB IV tugas akhir Anda sebanyak 1 ½ (satu setengah) 
halaman. Sertakan informasi dan bagian yang perlu saja, jika memang halaman sudah melebihi 

ketentuan. 
 

Gambar diberi judul dengan “Gambar” dan “Tabel” dan diberi nomor, contoh, Gambar 1, Gambar 2, Tabel 
1, Tabel 2, dan seterusnya. Judul Gambar ditempatkan di tengah bawah gambar. Judul tabel ditempatkan 
di tengah atas tabel. Baik gambar dan tabel ditempatkan di tengah antara margin kanan dan kiri halaman. 

Tabel/gambar harus ditempatkan pada halaman yang sama dengan judul tabel/gambar. Jika 
tabel/gambar melebihi 1 halaman, maka ukurannya dapat diperkecil. Contoh : 
 

Tabel 1: Judul dari Tabel. 

 
TINGKAT 
SEKOLAH 

JUMLAH SISWA 
JUMLAH 

LAKI – LAKI PEREMPUAN 

SD 
SMP 
ST 

SMA 
SMK 

875 
512 
347 

476 
316 

687 
507 
85 

342 
427 

1.562 
1.019 
432 

818 
743 

TOTAL 2.526 2.048 4.574 

            Catatan : Ini di isi keterangan tambahan, misalnya sumber data atau kondisi pengambilan data 
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Gambar 1: Tuliskan keterangan gambar di sini 
 

 
5. PENUTUP 
 

5.1.  Kesimpulan  
Bagian akhir ini dipaparkan kesimpulan yang dapat diambil dari hasil tugas akhir Anda. Sebaiknya 
disajikan dalam bentuk paragraf atau sebuah daftar (list). Berisi tentang simpulan akhir dari pembahasan 

yang sudah dibuat. Penulisan kesimpulan singkat dan jelas, tidak panjang seperti pembahasan. 
 

 
5.2. Usul dan Saran 
Dapat juga dimasukkan usulan dan saran dari penulis yang sudah dimunculkan dalam pembahasan. Anda 

juga dapat menyertakan saran atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya atau penerapan hasil 
penelitian/pemikiran Anda. 
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