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.<dPadaYth'

'./' Ketua Jurusan ""
..."n' Fakultasllkonomr

Di
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Medan.

awu;,t4)
lii Dengan hormat
' Suyu yang bertanda tangan di bawah ini :

i.i,1

Nama
, \rM

Konsentr'asi
Kelas / Sem

Berdasarkan hasil perternuan dengan program shrdi maka ditetapkan calon pembinrbing yaitu :

Nama Pembimbing
Dari hasil'survei & kunjungan ke perusahaan I tempat

dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

penelitian serta proses. pcmbimbingan ..

3
Dengan dcrnikan juCul yanq disetrriui hci rs-sn3 dosen pembirnbine edalah :

' Medan,

, Dosen Pembimbing

r c{L- ')O

2.

Penelitillv{ahasiswa

d

(

' 
Disetujui Oleh :

. Ketua / Sekretaris Jurusan

Diagendakan Pada
Nomcr Agenda

tanggal: ...

Catatan :

L e-poral penelitian harus diagendakan paling lama I (satu) bulan seieiah di paraf oleh

pr'ogram studi t
2- Seminar Proposal paling lama I (satu) bulan setelah judul diagendakan
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PEn}TOHONAN UUIN PENELITIAN

Medan, 20

Kepada Yth.
Bapak Dekan
Fakultas Ekonomi
Univ,Muhammadiyah Sumatera, Utara

ffiw,-+
Assatanu'alaikmE yW

Saya yang bertanda tangan dibaurah ini :

Nama Lengkap :

NPM

TempaUtgl Lahir:

Program Studi : Manajemen

Alamat Mahasiswa:

Tempat Penelitian

Alamat Penelidan :

I
II
I

I
Ir-

memohon kepada Bapak untuk pembuatan tzin Penelitian rub3g,* syarat untuk memperoteh data dan identitikasipag.qlah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judr,pe;;Ni; .Berikut saya lampirkan syararsyarJt lain :
1" Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi spp tahap berialan.
D6rdiiRiahEfr pEnfibnafien lni sSya bust dEiioah s6D6neifiy5, 5ra5 p6rh5tE,i BaBar( Saya uaapKeil tgn.rya ,ia6iD.

Diketahui:
Ketua Jurusan / Sekretaris

Wassalam
Pemohon
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: Ekonomi (Akuntans i/?erpaj akan/Tvlanaj em enllE Sp/

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa,

l' Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baikdalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dal penyusunan
laporan akhir penelitian/skripsi

2' Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian urang apabila terbukti penelitian
saya mengandung hal_hal sebagai berikut
. Menjiplak /plagiathasil karya penelitian orang lain

' Merekayasa data angket, wawancar4 0beservasi. atau dokumentasi,3' Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kopsurat, atau identintas perusahaan lainnya.
4' saya bersedia mengikuti sidang meja hijau seceoat-cepatnya 3 bulan seteiah tanggaldikeluarkannya- surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/sloipsi dan penghunjukan

Dosen Pernbimbing ,. dari Fakultas Ekonomi LMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

M edan......... .....2O.

Pembuat'Pernyataan

NB:

o surat Pernyataan asli diserahkan kepada program Studi pada saat pengajuan Judul.o Foto Copy Surat pernyataan dilarapirkan di proposal dan skripsi.

Nama

NPM

Konsentrasi

Fakultas

Materai 6000
Tanda tangan

Harus

Menyentuh

materai


