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Latar Belakang

• Paper merupakan salah satu syarat kelulusan (monev 4)

• Publikasi karya ilmiah (proyek akhir) mahasiswa

• Keberlanjutan tema proyek akhir  dapat diakses oleh mahasiswa
tingkat selanjutnya

• pengakuan bagi penulis, prodi dan universitas



Publikasi

• Internal  eProceedings

• Eksternal  jurnal atau proceedings

 TIDAK DISARANKAN DIPERBOLEHKAN



Jurnal vs Proceedings

Jurnal Proceedings

Tidak perlu dipresentasikan Harus dipresentasikan

1 edisi jurnal sekitar 8 paper 1 edisi proceedings bisa 10+ paper

Seleksi ketat Seleksi tidak seketat jurnal

Biaya gratis – 30 juta per paper Biaya 250 rb – 5 juta per paper

Harus memiliki ISSN/ISBN/IEEE reg. Harus memiliki ISSN/ISBN/IEEE reg.



Tingkatan Jurnal vs Proceedings

Jurnal Proceedings

Jurnal nasional Proceeding nasional

Jurnal nasional bereputasi (terakreditasi) Proceeding internasional

Jurnal internasional Proceeding internasional bereputasi (terindeks)

Jurnal internasional bereputasi (tier 4-1)



Author/Penulis

• Penulis diurutkan dari yang paling besar kontribusinya terhadap
penelitian.

• Jika bersumber dari Proyek Akhir, susunan penulis sebagai berikut:

• Penulis 1  Mahasiswa

• Penulis 2  Pembimbing 1

• Penulis 3  Pembimbing 2



Struktur paper

Pada dasarnya paper terdiri atas beberapa bagian:

• Judul

• Abstrak (+kata kunci)

• Pendahuluan Section I

• Isi  Section II - IV

• Daftar Pustaka/Referensi



Struktur paper
Judul

Penulis

Abstrak

Isi



Guideline Umum

• Gunakan bahasa yang baku, ikuti aturan tata Bahasa yang baku

• Gunakan gaya bahasa ‘bercerita’ biasakan menulis dengan detail dan
berurutan

• Hindari kata ganti orang pertama  gunakan kalimat pasif

• Tidak menggunakan kata ‘proyek akhir’ ganti dengan ‘penelitian’

• Beri penjelasan untuk tiap perpindahan bab/subbab

• Judul paper harus beda dengan judul PA

• Gunakan fasilitas penomoran (judul/gambar, referensi dan sitasi) yang
dimiliki oleh Ms. Word

• Gunakan kalimat sendiri



Judul

• Singkat, padat, jelas (tidak ambigu). Hindari penggunaan kata ganda.

• Judul paper harus beda dengan judul PA.

Contoh:

• Aplikasi Penentuan Harga Pokok Produksi Menggunkan Metode Variabel
Costing di CV. Triwarna

• Aplikasi Manajemen Persediaan Menggunakan Metode First-in-First-
out Berbasis Android di Universitas Telkom

• Implementasi Infrared Sensor untuk Pintu Otomatis

• Alat bantu pengajaran Akuntansi berbasis Android



Author/Penulis

• Jika PA adalah bagian dari proyek dosen/cakupan pekerjaan yang lebih
besar, maka susunannya dapat sebagai berikut:
• Judul paper yang membahas proyek besar  penulis 1/tunggal bisa

dosen
• Judul paper PA penulis 1 tetap mahasiswa

Contoh:

• Judul paper dosen  Perbandingan metode FIFO dan LIFO pada …

• Judul paper mahasiswa 1  Persediaan barang dengan metode FIFO pada …

• Judul paper mahasiswa 2  Persediaan barang dengan metode LIFO pada …



Author/Penulis

• Hindari email pribadi/alamat email yang ‘tidak professional’
(cokerenz@yahoo.com, tetiimoet@gmail.com, …)

• Untuk afiliasi, gunakan format dari template (v.2):
• Program Studi D3 Komputerisasi Akuntansi, Fakultas Ilmu Terapan

Universitas Telkom  paper Bahasa Indonesia

• Diploma of Accounting Computerization, School of Applied Science, Telkom
University paper Bahasa Inggris



Abstrak

Abstrak terdiri dari satu paragraf, harus menjelaskan:

• apa yang telah dibuat pada penelitian ini > ‘Penelitian ini membuat…’ (harus
singkat) cek tujuan PA

• mengapa penelitian ini dibuat cek latar belakang

• metode yang digunakan

• hasil penelitian hasil pengamatan/pengujian

• arti dari hasil penelitian kesimpulan dan dampak penelitian

Keyword terdiri dari 3 sampai 5 kata

Tempat studi kasus tidak dimasukkan di abstrak, tapi di pendahuluan



Pendahuluan (Section 1)

• par.1 > Berisi latar belakang. Cantumkan data yang mendukung dan
sumber data

• par.2 > Ceritakan produk yang dibuat sebagai solusi

• par.3 > Related works/literature review kutip paper/referensi yang
mendukung, seperti penelitian terdahulu, teori-teori yang digunakan
(teori akuntansi dan IT).

• par.4 > Ceritakan hasil yang diperoleh, kesimpulan dan apa
kontribusi/dampaknya terhadap tempat studi kasus

• par.5 > menjelaskan bab-bab yang ada di paper secara singkat



Pendahuluan (Section 1)

• Penelitian terdahulu (par.3): kutip paper atau PA senior yang
berhubungan dengan topik/judul paper.

• HARUS ADA referensi dari D3 Komputerisasi Akuntansi minimal 3.

• Tingkatan pengutipan: D3 KA FIT Universitas Telkom 
eksternal



Isi

• Section II Metode Penelitian  Menceritakan metode penelitian
serta data yang digunakan

• Section III Hasil dan Pengujian  menceritakan hasil yang
diperoleh, hasil pengujiannya seperti apa. Biasanya berbentuk
table/gambar, dilanjutkan penjelasan dan hasil pengujian; harus
detail

• Section IV Pembahasan  berisi pembahasan dari hasil (produk)
dan pengujiannya

• Nama bab untuk Sec.II-IV disesuaikan, bisa ditambah atau
digabungkan



Gambar dan tabel

• Section V Kesimpulan
• Tidak membahas hasil analisa di kesimpulan. Dari hasil analisa,

ceritakan kesimpulan yang diperoleh apa. ‘aplikasi ini dapat …’
bukan ‘aplikasi ini diharapkan …’

• Ceritakan dampak penelitian (terhadap tempat studi kasus)

• Ceritakan kemungkinan pengembangan penelitian

• Semua gambar dan table harus dikutip/disinggung pada
tulisan

• Gambar dan table harus proporsional dan jika ada
tulisan, harus dapat dibaca



Daftar Pustaka

• Minimal 10:
• Studi pustaka yang berasal dari D3 KA minimal 3

• Paper lain yang diterbitkan di jurnal/proceedings minimal 2

• Buku teks, usahakan Bahasa Inggris minimal 5

• Semua referensi di daftar pustaka harus di-cite/dibahas
di paper

• Tidak diperkenankan mengambil daftar
pustaka/referensi dari golongan blog/citizen journalism


