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DRAFT / RANCANGAN PROPOSAL SKRIPSI, TESIS DAN PENELITIAN BISNIS 
Kami menyediakan layanan penyusunan konsep / draft penelitian bidang ekonomi, manajemen, 
akuntansi, dsb (kecuali teknik dan hukum). 
 
Latar belakang masalah, rumusan, subjek kajian sepenuhnya anda yang menentukan. Jika topic 
belum ditentukan, maka kami akan memberikan beberapa alternative dan pilihan sesuai dengan minat 
dan bidang keilmuan anda.  
 
Draft Penelitian Meliputi : 

1. Judul (tentative) 
2. Abstrak 
3. Pendahuluan. (latar belakang, ruang lingkup, tujuan) 
4. Litelature Review 

Berisi definisi teori dan berbagai penelitian relevan disusun dalam format standar paper 
internasional. Standar kutipan yang digunakan adalah (nama, tahun, hal). Contoh : Hendry 
(2012:15). 

5. Kerangka Konseptual dan Hipotesis 
Berisi uraian kerangka pikir sekaligus penyusunan hipotesis penelitian 

6. Metodologi Penelitian meliputi rancangan penelitian, populasi sampel, operasionalisasi 
variabel, metode pengumpulan data, teknik analisis dan rancangan pengujian hipotesis 

7. Referensi 
 

Pembayaran 
1. Harga Layanan mulai Rp. 500.000 
2. Sebelum pengerjaan dilakukan, kami akan mengkonfirmasikan Jurnal Rujukan dan Buku Teori 

yang kami gunakan.  
3. Lama Pengerjaan adalah 3 – 7 hari 
4. Pembayaran dilakukan 50% di awal dan 50% setelah selesai. Kami tidak bisa menggratiskan 

DP karena terkadang untuk membuat draft, kami harus membeli buku terlebih dahulu. 
5. Setelah proses pengerjaan selesai, kami akan mengirimkan ringkasan draft dan nomor 

rekening. Pengiriman Full Draft dilakukan setelah pembayaran via Transfer dilakukan. 
 
Penjelasan Lain : 

1. Isi draf berkisar antara 30 s/d 75 lembar 
2. Seluruh Draft yang dibuat adalah baru.  Proses penyusunan baru dimulai ketika ada 

permintaan. 
3. Kami tidak menjamin bahwa draft proposal akan diterima. Dengan demikian, sebelum proses 

penyusunan, kami sangat sarankan anda untuk berdiskusi dengan promotor / co-promotor 
mengenai judul yang akan anda teliti.  

4. Anda masih harus memperbaiki sistematika / susunan isi sesuai dengan aturan kampus anda 
masing-masing. 
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