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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Penulisan Karya Ilmiah di Program Studi Sistem Informasi 

Karya tulis Ilmiah adalah suatu karya untuk menghasilkan ilmu pengetahuan atau sesuatu 

yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan dikerjakan menurut aturan atau tata 

cara tertentu yang telah diakui secara luas oleh para ahli sebagai metode ilmiah. 

 

Penulisan karya ilmiah memiliki peranan yang sangat penting dan menjadi bagian dari 

tuntutan formal akademik di setiap universitas. Begitu pula di Program Studi Sistem 

Informasi Universitas Widyatama, penulisan karya ilmiah dapat dilakukan dalam berbagai 

kegiatan akademik seperti misalnya tugas kuliah yang diberikan oleh dosen kepada 

mahasiswa, laporan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang menjadi rutinitas 

semester bagi dosen dan mahasiswa, laporan kerja praktek sebagai salah satu bukti bahwa 

mahasiswa telah selesai melaksanakan kerja praktek, dan skripsi sebagai salah satu syarat 

kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana. 
 

1.2 Tujuan Penyusunan Pedoman Karya Ilmiah di Program Studi Sistem Informasi 

Tujuan dari penyusunan pedoman karya ilmiah di Program Studi Sistem Informasi 

Universitas Widyatama ini adalah guna memberikan panduan secara terperinci kepada 

mahasiswa dalam menulis karya ilmiah. 

 

1.3 Hal-hal yang Diatur dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah di Program Studi 

Sistem Informasi 

Pedoman penulisan karya ilmiah ini memuat hal-hal pokok yang terkait sifat, sistematika dan 

kaidah umum yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah yang disesuaikan dengan 

kebutuhan Program Studi Sistem Informasi. Bab II memuat penulisan skripsi yang meliputi 

pengertian, karakteristik dan sistematika umum tugas akhir, simpulan, implikasi dan 

rekomendasi hasil skripsi. Bab III memuat penulisan kerja praktek yang meliputi pengertian, 

karakteristik, dan sistematika umum kerja praktek, temuan dan pembahasan, dan simpulan, 

implikasi dan rekomendasi hasil kerja praktek. Bab IV memuat penulisan penelitian. Bab V 

memuat penulisan pengabdian pada masyarakat. Bab VI memuat isu orisinalitas dan 

plagiarism. Bab VII memuat teknik penulisan karya ilmiah. 
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 BAB II  

PENULISAN SKRIPSI 
 

2.1 Pengertian Skripsi 
Skripsi adalah hasil tertulis dari pelaksanaan suatu penelitian, yang dibuat untuk 

pemecahan masalah tertentu dengan menggunkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam 

bidang ilmu tersebut. 

Program Studi Sistem Informasi Universitas Widyatama menggunakan skripsi sebagai 

salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang sarjana (S-1) yang dijadikan gambaran 

kuat terhadap kemampuan akademik mahasiswa dalam menganalisis, merancang, dan 

mengimplementasikan hasil penelitian. 

 

2.2 Sistematika Umum Skripsi 

Sistematika umum skripsi disesuaikan dengan bidang ilmu (kajian) Program Studi Sistem 

Informasi, namun demikian, sistematika penulisan skripsi ini secara umum terdiri atas 

beberapa bagian yang dipaparkan lebih spesifik pada subbab dibawah ini. 

 

2.2.1 Halaman Judul 
Secara format, halaman judul pada dasarnya memuat beberapa komponen, yakni (1) judul tugas 

akhir, (2) pernyataan penulisan sebagai bagian dari persyaratan untuk mendapatkan gelar, (3) 

logo Universitas Widyatama yang resmi, (4) nama lengkap penulis beserta nomor pokok 

mahasiswa (NPM), dan (5) identitas program studi, fakultas, universitas, beserta tahun penulisan.  

 

Judul yang baik adalah judul yang dirumuskan secara menarik dan informatif, 

mencerminkan secara akurat isi tulisan, dikemas secara singkat dan jelas, serta memenuhi 

kaidah penggunaan bahasa yang baik dan benar. Terkait jumlah kata, judul sebaiknya 

dirumuskan tidak lebih dari 14 kata.  
 

Contoh penulisan judul adalahh seperti dibawah ini : 

a. SISTEM INFORMASI PEMASARAN BERBASIS WEB STUDI KASUS 

PADA UMKM BINAAN BPPKU KADIN KOTA BANDUNG 

b. PERANCANGAN ARISTEKTUR SISTEM INFORMASI PERGURUAN 

TINGGI DENGAN MENGGUNAKAN EAP (ENTERPRISE ARCHITECTURE 

PLANNING) 

c. AUDIT SISTEM INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5.0 

DOMAIN P O (PLAN AND ORGANIZE) STUDI KASUS PERUSAHAAN XXX 

d. SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK PEMETAAN POTENSI LAHAN 

DI KOTA CIMAHI 

e. REVIEW : ARCHIMATE PADA SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 

PEMETAAN POTENSI LAHAN DI KOTA CIMAHI 

 

 

2.2.2 Halaman Pengesahan 

Halaman pengesahan dimaksudkan untuk memberikan legalitas bahwa semua isi dari 
skripsi telah disetujui dan disahkan oleh pembimbing dan ketua program studi. Format 

halaman pengesahan ada pada lampiran. 
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2.2.3 Halaman Pernyataan tentang keaslian skripsi 

Pernyataan tentang keaslian skripsi berisi penegasan bahwa skripsi yang dibuat adalah 

benar-benar asli karya mahasiswa yang bersangkutan. Pernyataan ini juga harus 

menyebutkan bahwa skripsi bebas plagiarisme. Format halaman pernyataan tentang 

keaslian skripsi ada pada lampiran. 

 

2.2.4 Halaman ucapan terima kasih 

Bagian ini ditulis untuk mengemukakan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pihak-

pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi. Ucapan terima kasih sebaiknya 

ditujukan kepada orang-orang yang paling berperan dalam penyelesaian skripsi dan 

disampaikan secara singkat. Karena skripsi termasuk kategori tulisan akademik formal, 

penulis diharap tidak memasukkan ucapan terima kasih yang berlebihan, membuat 

pernyataan dan menyebutkan pihak-pihak yang tidak relevan. 
 

2.2.5 Abstrak 

Saat pembaca atau penguji melihat skripsi, bagian yang pertama kali mereka baca 

sesungguhnya adalah judul dan abstrak. Abstrak menjadi bagian yang penting untuk 

dilihat di awal pembacaan karena di sinilah informasi penting terkait tulisan yang dibuat 

dapat ditemukan. Penulisan abstrak sesungguhnya dilakukan setelah seluruh tahapan 

penelitian diselesaikan. Oleh karena itu abstrak kemudian menjadi ringkasan dari 

keseluruhan isi penelitian. 

 

Format penulisannya, abstrak untuk skripsi di Program Studi Sistem Informasi 

Universitas Widyatama dibuat dalam satu paragraf dengan jumlah kata antara 250 – 300 

kata, diketik satu spasi, jenis huruf Times New Roman ukuran 11, dan margin kanan kiri 

adalah Justified. 

 

Penggunaan bahasa untuk penulisan abstrak di lingkungan Program Studi Sistem 

Informasi Universitas Widyatama dilakukan dengan mengacu pada ketentuan berikut ini: 

a. apa yang telah dikerjakan 

b. hasil yang dicapai 

c. kesimpulan secara ringkas 

d. jika menyangkut implementasi program, tuliskan platform dan development tools 

yang dipakai pada pengembangan 

e. kata kunci, untuk memudahkan orang mencari di perpustakaan. 

f. Dibuat dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris) 

 

Contoh penulisan abstrak adalah seperti berikut : 

 

ABSTRAK 

Sistem informasi bukan hanya sekedar otomatisasi, tetapi juga dapat menjadi strategi organisasi untuk 

mencapai tujuannya. Sistem informasi yang baik dapat menghasilkan informasi yang berkualitas. 

Terkadang organisasi mengembangkan sistem informasi tanpa melihat aliran informasi pada setiap bagian 

organisasi, yang pada akhirnya menyebabkan sistem informasi tersebut menjadi kumpulan sistem yang 

tidak terintegrasi baik data maupun aplikasinya. Arsitektur informasi merupakan salah satu solusi 

permasalahan tersebut dimana arsitektur informasi memetakan aliran informasi suatu organisasi. Salah satu 

metode yang biasa digunakan dalam merancang arsitektur informasi adalah Business System Planning 

(BSP). BSP dimulai dengan mendefinisikan tujuan bisnis organisasi, mengidentifikasi proses bisnis, 
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mendefinisikan kelas data, dan merancang arsitektur informasi. Hasil akhir dari penelitian ini adalah 

sebuah arsitektur informasi untuk organisasi pendidikan dengan rekomendasi penerapan di Universitas 

XYZ. Arsitektur informasi yang dibuat berfungsi sebagai bahan pertimbangan kebutuhan data pada saat 

akan mengembangkan subsistem, juga merupakan cetak biru pada sistem informasi yang akan 

dikembangkan lebih lanjut 

Kata kunci: proses bisnis, kelas data, arsitektur informasi, organisasi pendidikan 

 

2.2.6 Daftar Isi 

Daftar isi merupakan penyajian kerangka isi tulisan menurut bab, sub bab, dan topiknya 

secara berurutan berdasarkan posisi halamannya. Daftar isi berfungsi untuk 

mempermudah para pembaca mencari judul atau subjudul dan bagian yang ingin 

dibacanya. Oleh karena itu, judul dan subjudul yang ditulis dalam daftar isi harus 

langsung ditunjukkan nomor halamannya.  

 

Karena sifatnya yang sangat teknis, mahasiswa yang menulis skripsi diharapkan dapat 

memanfaatkan fasilitas pembuatan daftar isi otomatis seperti Table of Contents pada 

Microsoft Word.  

 

2.3.7 Daftar Tabel 

Daftar tabel menyajikan informasi mengenai tabel-tabel yang digunakan dalam skripsi 

beserta judul tabel dan posisi halamannya secara berurutan. Nomor tabel pada daftar 

tabel ditulis dengan dua angka Arab, dicantumkan secara berurutan yang masing-masing 

menyatakan nomor urut bab dan nomor urut tabel di dalam skripsi.  
 

Contoh :  

Tabel 1.5., artinya tabel pada Bab I nomor 5.  

Seperti halnya untuk pembuatan daftar isi, penulisan daftar tabel juga sangat bersifat teknis. Para 

penulis skripsi diharapkan menguasai keterampilan penggunaan fasilitas Microsoft Office Word 

sehingga memudahkan mereka dalam melakukan format dokumen. 

 

2.2.8 Daftar Gambar 

Daftar gambar sama seperti fungsi daftar-daftar lainnya, yaitu menyajikan gambar secara 

berurutan, mulai dari gambar pertama sampai dengan gambar terakhir yang tercantum 

dalam skripsi. Nomor gambar pada daftar gambar ditulis dengan dua angka Arab, 

dicantumkan secara berurutan yang masing-masing menyatakan nomor urut bab dan 

nomor urut gambar.  
 

Contoh :  

Gambar 2.3., artinya gambar pada Bab II nomor 3. 

 

2.2.9 Daftar Lampiran 
Daftar lampiran menyajikan lampiran secara berurutan mulai dari lampiran pertama sampai 

dengan lampiran terakhir. Berbeda dengan daftar tabel dan daftar gambar, nomor lampiran 

didasarkan pada kemunculan lampiran di skripsi. Lampiran yang pertama kali disebut di beri 

nomor Lampiran 1 dan seterusnya. 

 

Contoh: 

Lampiran 1. Artinya lampiran nomor 1 dan muncul paling awal dalam skripsi. 
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2.2.10 Bab I Pendahuluan 

Bab pendahuluan dalam skripsi pada dasarnya menjadi bab perkenalan. Pendahuluan 

berbeda dengan abstraksi. Pada pendahuluan dituliskan latar belakang dan apa yang 

dikerjakan pada Skripsi ini secara umum.  

 

Program Studi Sistem Informasi mempunyai tiga topic bidang kajian yang dapat 

dijadikan sebagai bahan penelitian skripsi mahasiswa. Tiga bidang kajian tersebut adalah 

kajian sistem informasi dengan produk akhir perangkat lunak atau aplikasi, kajian sistem 

informasi non-perangkat lunak dengan produk akhir berupa dokumen usulan perbaikan 

sistem dan atau roadmap perencanaan pengembangan arsitektur sistem informasi dan 

atau dokumen hasil audit sistem informasi, dan kajian bedah software sistem informasi 

yang up-to-date dan dapat diguanakan sebagai pemecahan masalah pada studi kasus 

sistem informasi. 

 

Penulis sebaiknya memilih salah satu topic kajian yang menjadi ciri khas dari Program 

Studi Sistem Informasi dengan melakukan inovasi dan modifikasi dari topic kajian 

tersebut yang selanjutnya dijelaskan pada bagian pendahuluan secara umum.  

 

Pendahuluan juga berfungsi mengantarkan pembaca untuk membaca laporan secara 

keseluruhan (karena bab ini mengandung ikhtisar laporan). Secara umum subbab pada 

pendahuluan adalah seperti berikut ini : 

 
a. Latar belakang  

Bagian ini memaparkan konteks penelitian yang dilakukan. Penulis harus dapat 

memberikan latar belakang mengenai topik atau isu yang akan diangkat dalam 

penelitian secara menarik sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini. 

Pada bagian ini penulis harus mampu memposisikan topik yang akan diteliti dalam 

konteks penelitian yang lebih luas dan mampu menyatakan adanya gap (kekosongan) 

yang perlu diisi dengan melakukan pendalaman terhadap topik yang akan diteliti. 

Pada bagian ini sebaiknya ditampilkan juga secara ringkas hasil penelusuran literatur 

terkait teori dan temuan dari peneliti sebelumnya mengenai topik yang akan diteliti 

lebih lanjut.  
 

Contoh penulisan latar belakang adalah seperti berikut ini. 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan informasi sebagai asset penting dalam 

suatu organisasi. Informasi sudah menjadi kebutuhan bagi organisasi saat ini karena informasi 

merupakan salah satu sumber daya yang harus ada pada setiap kegiatan organisasi. Informasi 

merupakan hasil pengolahan data yang bermanfaat sebagai pendukung pengambilan keputusan 

organisasi.  

Informasi yang disampaikan harus berkualitas dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan organisasi 

sehingga bisnis organisasi dapat berjalan dengan baik. Guna menghasilkan informasi yang berkualitas 

perlu didukung sistem pengelolaan informasi yang baik dan mendukung bisnis organisasi yakni 

dengan mengembangkan sistem informasi berbasis komputer terintegrasi.  

 

Dalam perkembangannya, sistem informasi bukan hanya sekedar otomatisasi, tetapi juga dapat 
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menjadi strategi organisasi untuk mencapai tujuannya. Organisasi terkadang mengembangkan sistem 

informasi tanpa mengacu pada arsitektur informasi, dimana arsitektur informasi merupakan sebuah 

kerangka informasi yang menggambarkan aliran informasi dalam suatu organisasi yang menyebabkan 

sistem informasi yang ada hanya berupa kumpulan sistem-sistem yang tidak terintegrasi. Hal seperti 

ini sering terjadi pula pada organisasi yang berskala besar, salah satunya adalah organisasi pendidikan.  

 

Universitas XYZ merupakan salah satu organisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Universitas 

XYZ sudah memiliki sistem informasi berbasis komputer sebagai salah satu strategi pencapaian tujuan 

bisnisnya yakni sistem informasi akademik dan sistem informasi keuangan. Kedua sisten informasi 

tersebut pada pengembangannya tidak mengacu pada arsitektur informasi sehingga informasi yang 

dihasilkan kurang berkualitas. Hal ini terlihat pada keputusan yang diambil Universitas XYZ dan tidak 

dapat didukung oleh sistem informasinya. Sebagai contoh adalah kebijakan yang diberlakukan pada 

saat perwalian mahasiswa, dimana mahasiswa hanya boleh melakukan perwalian jika sudah 

melakukan pembayaran biaya kuliah semester mendatang, proses perwalian dilakukan oleh mahasiswa 

dan berhubungan dengan dosen wali dan bagian akademik, sedangkan proses pembayaran biaya kuliah 

dilakukan mahasiswa dengan bagian keuangan.  

 

Begitu pun dengan integrasi data antara bagian keuangan dan bagian akademik yang terlihat belum 

optimal, salah satu contohnya adalah pencatatan data mahasiswa yang sudah melakukan pembayaran 

dilakukan dua kali yakni pada sistem informasi keuangan dan sistem informasi akademik, hal tersebut 

memperlihatkan tidak adanya integrasi data antara sistem informasi di Universitas XYZ sehingga 

informasi yang dihasilkan menjadi kurang berkualitas. Berdasarkan kasus tersebut dapat diketahui 

bahwa tidak ada informasi dari bagian keuangan kepada bagian akdemik terkait daftar mahasiswa yang 

berhak melakukan perwalian berdasarkan data pembayaran biaya kuliah mahasiswa.  

 

Salah satu upaya guna memperbaiki aliran informasi di Universitas XYZ adalah dengan melakukan 

analisis terhadap proses bisnis organisasi dan membuat peta aliran informasi atau biasa disebut dengan 

arsitektur informasi, sehingga diharapkan dapat mempermudah dalam pengembangan sistem 

informasi. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik mengambil topik yang berkaitan dengan 

perancangan arsitektur informasi dengan studi kasus Universitas XYZ.  

 

Penelitian dengan topik perancangan arsitektur informasi di organisasi pendidikan sudah banyak 

dilakukan. Beberapa hal yang membedakan penelitian terdahulu (Istambul, 2013) dengan penelitian 

yang dilakukan saat ini diantaranya adalah terletak pada studi kasus yang diambil, berbeda studi kasus 

maka akan berbeda pula proses bisnisnya. Metodologi yang digunakan juga membedakan penelitian 

terdahulu (Istambul, 2013) dengan penelitian yang dilakukan, dimana metodologi yang digunakan 

adalah Business Sistem Planning (BSP) sebagai metode perancangan arsitektur informasi. 

 

b. Identifikasi Masalah 

Bagian ini memuat rincian permasalahan yang terjadi pada kajian penelitian skripsi. 

Identifikasi masalah bias dibuat dalam bentuk point-point masalah dan berupa 

kalimat pernyataan masalah. Minimal masalah yang harus teridentifikasi adalah 

sebanyak lima point permasalahan.  

 

Contoh penulisan identifikasi masalah adalah sebagai berikut : 
 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di suatu Distro terhadap sistem informasi penjualan barang, 

dikemukakan hal-hal yang menjadi permasalahan antara lain : 

1. Masih ditemukannya kelemahan dalam penyampaian informasi barang yang terdapat di 

distro tersebut.  

2. Transaksi penjualan barang masih bersifat manual, dalam artian harus dating ketempat 

tersebut untuk membeli sesuatu. 
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3. Mengikuti sistem informasi global sehingga bukan hanya untuk sarana transaksi tetapi lebih 

ditekankan pada sarana promosi yang dirasakan masih kurang bagus. 

4. Data yang diolah hanya data barang dan data Pengguna Sistem Informasi (Pengguna 

transaksi secara online) 

5. Sistem hanya memberikan informasi barang yang tersedia dan proses pembelian barang 

tersebut . 

6. Sistem Informasi yang dibangun tidak menggunakan Topologi jaringan. 

7. Sistem ini tidak membahas mengenai masalah persediaan barang. 

8. Pembayaran transaksi dilakukan secara offline, dimana pembeli melakukan transfer uang 

secara manual pada rekening yang ditetapkan. 

 

c. Rumusan masalah 

Bagian ini memuat identifikasi spesifik mengenai permasalahan yang akan diteliti, 

uraian yang menyatakan pernyataan lengkap dan rinci mengenai masalah yang akan 

diteliti. Perumusan permasalahan penelitian lazimnya ditulis dalam bentuk 

pertanyaan penelitian. Jumlah pertanyaan penelitian yang dibuat disesuaikan dengan 

sifat dan kompleksitas penelitian yang dilakukan, namun tetap mempertimbangkan 

urutan dan kelogisan posisi pertanyaannya. Dalam pertanyaan penelitian yang dibuat, 

umunya penulis mengidentifikasi topik atau variabel-variabel yang menjadi fokus 

penelitian. 

 

Contoh penulisan rumusan masalah adalah sebagai berikut : 
 

1.3 Rumusan Masalah 

 

Sulitnya mengelola sumber daya informasi dan integrasi sistem informasi adalah permasalahan utama 

yakni terlihat pada tidak adanya pengelolaan sumber daya (money, personnel, materials, facilities) dan 

integrasi data dan aplikasi pada setiap bagian di Universitas XYZ. Sehingga rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah bagaimana merancang arsitektur informasi Universitas XYZ yang dapat 

menjamin tersedianya informasi sesuai dengan kebutuhan dalam waktu yang tepat sehingga dapat 

dijadikan dasar integrasi sistem informasi dan pengambilan keputusan bagi top management? 

 

d. Tujuan dan manfaat  

Tujuan penelitian sesungguhnya akan tercermin dari rumusan permasalahan yang 

disampaikan sebelumnya. Namun demikian, penulis diharapkan dapat 

mengidentifikasi dengan jelas tujuan umum dan khusus dari penelitian yang 

dilaksanakan sehingga dapat terlihat jelas cakupan yang akan diteliti. Tak jarang, 

tujuan inti penelitian justru terletak tidak pada pertanyaan penelitian pertama namun 

pada pertanyaan penelitian terakhir, misalnya. Hal ini dimungkinkan karena 

pertanyaan-pertanyaan awal tersebut merupakan langkah-langkah awal yang 

mengarahkan penelitian pada pencapaian tujuan sesungguhnya. Sedangkan manfaat 

penelitian memberikan gambaran mengenai nilai lebih atau kontribusi yang dapat 

diberikan oleh hasil penelitian yang dilakukan dengan kata lain berarti hal positif 

yang dapat disumbangkan dari hasil penelitian tersebut, baik bagi kepentingan dunia 

akademik maupun praktis. 

 

Contoh penulisan tujuan dan manfaat adalah sebagai berikut : 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat 
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Tujuan penelitian ini adalah membuat rancangan arsitektur informasi organisasi pendidikan dengan 

studi kasus Universitas XYZ. Perancangan ini akan menghasilkan model usulan prototipe arsitektur 

informasi yang dirancang dari hasil analisis proses bisnis dan identifikasi kelas data. Sedangkan 

manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan gambaran dan kontribusi positif bagi 

perkembangan sistem informasi di Universitas XYZ. 

 

e. Batasan Masalah dan Asumsi (jika ada) 

Menyatakan ruang lingkup dan batasan-batasan dari objek penelitian serta asumsi-

asumsi dasar yang dijadikan pijakan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan 

penelitian. 
 

Contoh penulisan batasan masalah adalah sebagai berikut : 

 

1.5 Batasan Masalah 

 

Ruang lingkup penelitian dapat didefinisikan sebagai berikut : 

1. Analisis yang akan dilakukan hanya berfokus pada sistem informasi yang ada pada CV. Sambara 

Boga. 

2. Metode yang digunakan dalam penelitian berdasarkan pendekatan pengukuran kartu skor 

(scorecard ) yang berimbang (balanced ) 

3. Data yang digunakan diambil dari hasil kuesioner. 

4. Analisis kinerja sistem informasi mengacu pada perspektif-perspektif dalam Balanced Scorecard. 

 

f. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan berisi penjelasan mengenai ringkasan isi per bab yang ditulis 

dalam laporan. 
 

Contoh penulisan sistematika penulisan adalah sebagai berikut : 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 
Pada dasarnya, penyusunan sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan para pembaca dalam 

mengikuti apa yang dipaparkan dalam laporan tugas akhir ini. Sistematika penulisan skripsi ini 

disusun sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 

Dalam bab ini, berisikan gambaran umum penelitian yang dilakukan meliputi latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, waktu dan tempat penelitian, metodologi 

penelitian, dan sistematika penulisan yang merupakan panduan dalam penyusunan landasan teori. 

 

BAB II LANDASAN TEORI  

 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan isi laporan tugas akhir dan aplikasi 

web yang dibuat, diantaranya World Wide Web, HTML, Pemrograman dilingkungan web, konsep 

aplikasi web yang interaktif, bahasa web scripting PHP dan database server MySQL . 

 

BAB III ANALISIS SISTEM  

 

Dalam bab ini menganalisa objek penelitian seperti struktur organisasi, membahas tentang batasan 

sistem, analisis prosedur yang menjelaskan uraian prosedur, Analisis Dokumen, Bagan Alir 

Dokumen, yang menjelaskan dokumen masukan dan dokumen keluaran. Kelemahan sistem yang 

berjalan, usulan sistem dan analisis kebutuhan sistem. 
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2.3.11 Bab II Kajian Pustaka / Landasan Teori 

Bagian kajian pustaka/ landasan teoretis dalam skripsi memberikan konteks yang jelas 

terhadap topik atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Bagian ini memiliki 

peran yang sangat penting. Biasanya berisi informasi mengenai teori-teori yang dipakai 

dalam proses pengerjaan skripsi dan penyajian informasi lainnya yang mendukung kajian 

bahan skripsi. Pada prinsipnya kajian pustaka/ landasan teoretis ini berisikan hal-hal 

sebagai berikut:  

a. konsep-konsep, teori-teori, dalil-dalil, hukum-hukum, model-model, dan rumus-

rumus utama serta turunannya dalam bidang yang dikaji;  

b. penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang diteliti, termasuk prosedur, 

subjek, dan temuannya;  

c. posisi teoretis peneliti yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.  

 

2.3.12 Bab III Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan bagian yang bersifat prosedural, yakni bagian yang 

mengarahkan pembaca untuk mengetahui bagaimana peneliti merancang alur 

penelitiannya dari mulai pendekatan penelitian yang diterapkan, instrumen yang 

digunakan, tahapan pengumpulan data yang dilakukan, hingga langkah-langkah analisis 

data yang dijalankan. Beberapa contoh metodologi penelitian yang dapat diambil pada 

skripsi oleh mahasiswa dan disesuaikan dengan bidang kajian sistem Informasi, 

metodologi yang digunakan adalah system information development life cycle dengan 

tahapan seperti perencanaan, analisis current system, perancangan system baru (usulan), 

pengujian, implementasi, dan pemeliharaan. 

 

Metodologi berbeda dengan framework, paradigmaa ataupun model proses. Metodologi 

bisa berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai sesuatu, sedangkan 

paradigmaa bisa berarti sebagai satu model atau pola yang biasanya digunakan untuk 

membandingkan atau memperlihatkan, dan framework bisa berarti kerangka berpikir dan 

pelaksanaan kegiatan penelitian. Berdasarkan hal tersebut, penulis dapat menggabungkan 

paradigmaa, metodologi dan framework secara bersamaan, dengan catatan ketiganya 

harus sesuai. Seperti contoh, penelitian skripsi adalah mengenai sistem informasi, 

paradigmaa yang digunakan misalnya berorientasi objek, metode penelitian dengan 

object oriented analisys and design (OOAD), framework rational unified process (RUP), 

dan tools pemodelan menggunakan unified modelling language (UML). Ketika 

paradigmaa yang digunakan adalah berorientasi aliran data, maka metodologi yang sesuai 

digunakan adalah system development life cycle (SDLC) atau structure analisys 

modelling method, dan model proses waterfall. 

 

2.3.13 Bab IV Analisis Sistem 
Bab ini menjelaskan mengenai analisis sistem. Analisis sistem dilakukan dengan melihat kondisi 

dari objek penelitian (perusahaan/organisasi tempat penelitian) saat ini (current system). Tahapan 

analisis sistem disesuaikan dengan metodologi yang digunakan penulis. Biasanya yang dituliskan 

dalam bab ini adalah mengenai objek penelitian yang dianalisis, rincian dari identifikasi masalah, 

dengan keadaan sistem saat ini, analisis kebutuhan sistem, dan evaluasi sistem yang berjalan saat 

ini seperti kekurangan dan kelebihan sistem tersebut. Hasil akhir dari analisis system adalah 

berupa hasil evaluasi sistem berjalan (current system) bisa digambarkan dengan tools pemodelan 
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seperti UML(Use Case Diagram, Class Diagram, dan Sequence Diagram) atau tools pemodelan 

tersetruktur (DFD, ERD, dan Flowmap). Untuk kajian penelitian selain pembuatan aplikasi 

seperti audit sistem informasi, perencanaan strategis sistem informasi, dan enterprise 

architecture, bab analisis sistem dapat disesuaikan dengan metodologi dan framework yang 

digunakan. Sebagai contoh, untuk audit sistem informasi, bab analisis sistem biasanya memuat 

tujuan audit, objek audit atau auditor, waktu pelaksanan audit, maturity, organisasi manajemen, 

sistem informasi termasuk database, rencana strategis atau master plan, infrastruktur dan 

langkah-langkah audit sistem informasi. 

 

2.3.14 Bab V Perancangan Sistem Informasi 

Bab ini menjelaskan mengenai perancangan sistem informasi. Penelitian skripsi dengan 

membuat aplikasi, pada bab ini haruslah berisi mengenai perancangan aplikasi dan 

disesuaikan dengan metodologi dan framework yang digunakan. Sebagai contoh, 

perancangan sistem informasi menggunakan metodologi terstruktur, langkah-langkah 

perancangan  yang dilakukan adalah perancangan arsitektur, perancangan prosedur, 

perancangan antarmuka, dan perancangan data. Hasil akhir dari perancangan sistem 

informasi adalah berupa usulan perbaikan sistem informasi untuk organisasi/perusahaan 

objek penelitian. Untuk topik penelitian selain pembangunan aplikasi sistem informasi, 

maka bab perancangan sistem informasi disesuaikan dengan metodologi yang digunakan. 
Sebagai contoh, untuk audit sistem informasi, bab perancangan sistem informasi haruslah 

memuat temuan audit dan tindak lanjut audit. 
 

2.3.15 Bab VI Penerapan Sistem Informasi 

Pengujian dan penerapan sistem informasi merupakan bab yang menjelaskan mengenai 

hasil pengujian yang dilakukan pada sistem informasi dan rencana penerapan sistem 

informasi tersebut. Penelitian dengan bidang kajian sistem informasi dengan produk 

perangkat lunak atau aplikasi dapat melakukan pengujian dengan menggunakan teknik 

black box testing atau white box testing sedangkan untuk bidang kajian audit sistem 

informasi dapat dilakukan dengan table perbandingan kondisi baseline dan kondisi ideal 

dengan perhitungan maturity dari setiap komponen yang di audit. 

 

2.3.16 Bab VII Kesimpulan dan Saran 
Bab ini berisi simpulan dan saran yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap 

hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan 

dari hasil penelitian tersebut. Ada dua alternatif cara penulisan simpulan, yakni dengan cara butir 

demi butir atau dengan cara uraian padat. Simpulan harus menjawab pertanyaan penelitian atau 

rumusan masalah. Saran yang ditulis setelah simpulan dapat ditujukan kepada para pembuat 

kebijakan, kepada para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, kepada peneliti berikutnya 

yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya, dan kepada pemecahan masalah di 

lapangan atau follow up dari hasil penelitian.  

 

Dalam menawarkan saran untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya saran atau rekomendasi 

dipusatkan pada dua atau tiga hal yang paling utama yang ditemukan oleh peneliti. Akan lebih 

baik apabila penulis menyarankan penelitian yang melangkah satu tahap lebih baik dari penelitian 

yang telah dilakukan. Dalam beberapa kasus bab terakhir dari skripsi dikemukakan keterbatasan 

penelitian, khususnya kelemahan yang berkaitan dengan metode penelitian, teknik pengumpulan 

data, dan sampel yang terlibat. 
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2.3 Prosedur Pengajuan Skripsi 

Berikut merupkana prosedur pengajuan skripsi bagi mahasiswa yang akan mengajukan skripsi 

dengan syarat utama diantaranya adalah telah menyeleseikan 138 SKS dan lulus verifikasi nilai 

dari bagian akademik dan ketua program studi system informasi. 

 

 
Gambar 1 Prosedur pengajuan skripsi 

Gunting disini …  
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Perihal : Permohonan Izin Bimbingan Tugas Akhir (TA) 

 dan Penyusunan Skripsi 

 

Kepada Yth. 

Ketua Program Studi Sistem Informasi 

di tempat 

 

Dengan hormat, 
 

Yang bertandatangan di bawah ini :                             

Nama / Tgl. Lahir :       / 

NIM / Semester :                     / 

Alamat / Telp. : 

     Telp. 

E-mail : 

Dengan ini mengajukan permohonan izin untuk bimbingan TA dan  menyusun Skripsi, 

dengan topik : 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  

Usulan Pembimbing :  1. 

 2. 

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut : 

1. Foto copy Bukti Pembayaran Kuliah, Bimbingan dan FRS (yang mencantumkan 

Tugas Akhir) 

2. Foto copy Daftar Nilai / Transkrip Nilai Akademik terbaru (sudah diverifikasi 

Akademik) 

3. Proposal Tugas Akhir (sudah acc calon pembimbing) 

4. Foto copy Sertifikat TOEFL (score min 400) 

 

Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perhatian dan pertimbangan Bapak / Ibu, 

saya ucapkan terima kasih. 

 

Bandung,   

Pemohon, 

 

 

 

Bandung, 

Menyetujui :  Bimbingan TA & Penyusunan Skripsi 

Ketua Program Studi Sistem Informasi, 

 

       

 
DOSEN PEMBIMBING :      *) 

CO PEMBIMBING :      *) 
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(Staf Prodi) 

Judul Skripsi : 

 

 

 

 7 Foto copy sertifikat MOS   

(Staf Prodi) 
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(satu spasi) 
Penulis pertama1, Penulis kedua2, Penulis ketiga3, (tanpa gelar, 10 pt, Times New Roman, center) 

Afiliasi Penulis (10 pt, Times New Roman, center,  Italic) 

Email korespondensi(10 pt, Times New Roman, center,  Italic) 

(dua spasi) 

 

 

ABSTRAK 
Abstrak ditulis dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (Abstract). 

Jumlah kata pada abstrak antara 100 – 250 kata yang merupakan intisari dari artikel ilmiah. 

Abstrak berisi:  tujuan, metode, hasil, simpulan dan implikasi yang disajikan dalam bentuk 

deskripsi singkat dan lugas. Penjabaran dari isian tersebut akan dipaparkan dalam bahasan 

artikel. Penulisan. Abstrak ditulis dalam satu paragraf dengan format satu kolom dan ukuran 

font 10 pt, rata kanan dan kiri (justify), dan konten yang terdapat pada artikel dtulis dengan 

times new roman 10 pt. 

Kata kunci : seminar, nasional, diseminasi (maksimal 5 kata kunci) 

 

ABSTRACT 

Abstract berbahasa inggris ditulis miring. Format penulisan ditulis pada kertas A4 dengan 

margin (top: 3cm, left: 4cm, bottom: 3cm dan right: 3 cm) menggunakan font times new 

roman ukuran 10 pt dengan spasi 1,15 dalam format satu kolom. Maksimal jumlah halaman 

artikel adalah 11 halaman. Artikel akan direview oleh Tim reviewer berpengalaman dan 

kompeten dalam bidangnya masing-masing. 

Keyword: maksimasl  5 keyword 
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PENDAHULUAN 

Bagian pendahuluan berisi uraian tentang 

ruang lingkup, kajian literatur terdahulu (state of 

the art, telaah pustaka), pernyataan kebaruan 

ilmiah dan permasalahan penelitian yang disertai 

dengan tujuan artikel ilmiah. Kalimat pertama 

setiap paragraf baru ditulis menjorok kedalam. 

Penulisan kutipan referensi dengan mencantumkan 

nomor referensi (misalnya diambil dari referensi 

pada daftar pustaka nomor satu maka tinggal 

menuliskan [1] dibelakang kutipan). Jika 

menggunakan perangkat lunak sitasi, misalnya 

Mendeley, gunakan format IEEE untuk membuat 

sitasi.  

Judul tabel berada diatas, sedangkan judul 

gambar ditulis dibawah. Jika tabel dan gambar 

dapat dimasukkan dalam satu kolom, maka contoh 

penulisannya adalah sebagai berikut: 

(spasi 1) 

Tabel 1. Judul tabel atau gambar dituliskan berurut 

(rata tengah spasi 1) 

No. Nama  Ket. 

1   

2   

3   

4   

 

METODE 

Metode meliputi uraian rinci tentang cara, 

instrumen, dan teknik analisis penelitian yang 

digunakan dalam memecahkan permasalahan. 

Apabila merupakan hasil kajian pustaka, maka 

urutan setelah pendahuluan adalah analisis 

pemecahan masalah. Analisis Pemecahan 

Masalah meliputi uraian obyektif tentang 

pemecahan masalah. Jarak antar sub judul dengan 

teks sebelumnya adalah satu spasi. 

HASIL 

Untuk Artikel Ilmiah dari hasil penelitian, 

bab setelah metode adalah hasil. Hasil merupakan 

uraian obyektif tentang hasil-hasil penelitian 

berkaitan dengan pertanyaan penelitian dan 

pembahasannya secara ilmiah. Hasil menyajikan 

data-data hasil penelitian dan temuan penelitian 

yang perlu dijelaskan secara saintifik meliputi: 

what, why, how dan ditunjang oleh fenomena-

fenomena ilmiah yang memadai serta ada 

pembanding dengan hasil-hasil penelitian/ temuan 

peneliti lain yang relevan. Untuk artikel dari hasil 

kajian, bab setelah metode adalah hasil yang berisi 

solusi atau ide dari permasalahan yang memiliki 

kontribusi/ wawasan kedepan dan pembahasannya 

secara ilmiah. 

 

SIMPULAN 

Simpulan memberikan jawaban atas 

permasalahan yang dikemukakan di pendahuluan. 

Pada artikel ilmiah hasil penelitian, yang dimaksud 

dengan simpulan adalah rumusan atau jawaban 

atas pertanyaan penelitian berdasarkan hasil-hasil 

penelitian yang dikemukakan secara ringkas. 

Simpulan disajikan dalam bentuk paragraf. Pada 

artikel ilmiah hasil kajian,simpulan dirumuskan 

berdasarkan hasil analisis pemecahan masalah. 

Simpulan disajikan dalam bentuk paragraf. 

Dibagian akhir simpulan perlu dituliskan implikasi 

dan pengembangan hasil temuan yang ditemukan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Kutipan yang diacu dan ditulis dalam teks 

artikel ilmiah harus dicantumkan dalam daftar 

rujukan serta rujukan yang ada dalam daftar 

rujukan adalah hanya rujukan yang diacu dan 

dikutip dalam teks artikel ilmiah (kesesuaian acuan 

kutipan dan rujukan). Daftar rujukan berisi 

pustaka-pustaka yang berasal dari sumber primer 

(prioritas utama). Penulisan daftar rujukan 

menggunakan model IEEE, seperti contoh berikut: 

 

[1] R. Azuma, “A survey of augmented reality,” 

Presence Teleoperators Virtual Environ., vol. 6, 

no. 4, pp. 355–385, 1997. 

[2] R. Azuma, Y. Baillot, R. Behringer, S. Feiner, 

S. Julier, and B. MacIntyre, “Recent advances 

in augmented reality,” IEEE Comput. Graph. 

Appl., vol. 21, no. 6, pp. 34–47, 2001. 

[3] L. He and X. Hu, “The application of 

digital interactive storytelling in serious games,” in 

2010 International Conference on Networking and 

Digital Society, ICNDS 2010, 2010, vol. 1, pp. 

286–289.

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 
BAB III 

PENULISAN KERJA PRAKTEK 
 
3.1 Pengertian Kerja Praktek 

Kerja Praktek adalah kegiatan mahasiswa yang dilakukan di masyarakat maupun di 

perusahaan atau instansi untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dan melihat 

relevansinya di masyarakat maupun melalui jalur pengembangan diri dengan mendalami 

bidang ilmu tertentu dan aplikasinya. 

 

3.2 Sistematika Umum Kerja Praktek 

Sistematika umum kerja praktek disesuaikan dengan bidang ilmu (kajian) Program Studi 

Sistem Informasi, namun demikian sistematika penulisan skripsi ini secara umum terdiri atas 

beberapa bagian yang dipaparkan lebih spesifik pada subbab dibawah ini. 

 

3.2.1 Halaman Judul 
Secara format, halaman judul pada dasarnya memuat beberapa komponen, yakni (1) judul tugas 

akhir, (2) pernyataan penulisan sebagai bagian dari persyaratan untuk mendapatkan gelar, (3) logo 

Universitas Widyatama yang resmi, (4) nama lengkap penulis beserta Nomor Pokok Mahasiswa 

(NPM), dan (5) identitas prodi, fakultas, universitas, beserta tahun penulisan.  

 

Judul yang baik adalah judul yang dirumuskan secara menarik dan informatif, mencerminkan secara 

akurat isi tulisan, dikemas secara singkat dan jelas, serta memenuhi kaidah penggunaan bahasa yang 

baik dan benar. Terkait jumlah kata, judul sebaiknya dirumuskan tidak lebih dari 14 kata.  

 

3.2.2 Halaman Pengesahan 
Halaman pengesahan dimaksudkan untuk memberikan legalitas bahwa semua isi dari skripsi telah 

disetujui dan disahkan oleh pembimbing kampus, pembimbing lapangan dan ketua program studi. 

 

3.2.3 Surat pernyataan kerja praktek 

Surat pernyataan kerja praktek yang ditandatangain oleh mahasiswa dan menyatakan 

kebenaran bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan kerja praktek di perusahaan atau 

usaha kecil mikro menengah (UMKM). 

 

3.2.4 Abstrak 

Saat pembaca melihat laporan kerja praktek, bagian yang pertama kali mereka baca 

sesungguhnya adalah judul dan abstrak. Abstrak menjadi bagian yang penting untuk dilihat 

di awal pembacaan karena di sinilah informasi penting terkait tulisan yang dibuat dapat 

ditemukan. Penulisan abstrak sesungguhnya dilakukan setelah seluruh tahapan penelitian 

diselesaikan. Oleh karena itu abstrak kemudian menjadi ringkasan dari keseluruhan isi 

penelitian.  

 

Format penulisannya, abstrak untuk kerja praktek di Program Studi Sistem Informasi 

Universitas Widyatama dibuat dalam satu paragraf dengan jumlah kata antara 200 – 250 

kata, diketik satu spasi, jenis huruf Times New Roman ukuran 11, dan margin kanan kiri 

adalah Justified. 

 

Penggunaan bahasa untuk penulisan abstrak di lingkungan Program Studi Sistem Informasi 

Universitas Widyatama dilakukan dengan mengacu pada ketentuan berikut ini : 

a. apa yang telah dikerjakan 

b. hasil yang dicapai 

c. kesimpulan secara ringkas 

d. jika menyangkut implementasi program, tuliskan platform dan development tools yang 

dipakai pada pengembangan 

e. kata kunci, untuk memudahkan orang mencari di perpustakaan. 

f. Dibuat dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris) 

 

3.2.5 Daftar Isi 
Daftar isi merupakan penyajian kerangka isi tulisan menurut bab, subbab, dan topiknya secara 



 

 

berurutan berdasarkan posisi halamannya. Daftar isi berfungsi untuk mempermudah para pembaca 

mencari judul atau subjudul dan bagian yang ingin dibacanya. Oleh karena itu, judul dan subjudul 

yang ditulis dalam daftar isi harus langsung ditunjukkan nomor halamannya. 

  

Karena sifatnya yang sangat teknis, mahasiswa yang menulis laporan kerja praktek diharapkan dapat 

memanfaatkan fasilitas pembuatan daftar isi otomatis seperti Table of Contents pada Microsoft Word. 

 

3.2.6 Daftar Tabel 
Daftar tabel menyajikan informasi mengenai tabel-tabel yang digunakan dalam skripsi beserta judul 

tabel dan posisi halamannya secara berurutan. Nomor tabel pada daftar tabel ditulis dengan dua angka 

Arab, dicantumkan secara berurutan yang masing-masing menyatakan nomor urut bab dan nomor 

urut tabel di dalam skripsi.  

 

Contoh :  

Tabel 1.5., artinya tabel pada Bab I nomor 5.  

Seperti halnya untuk pembuatan daftar isi, penulisan daftar tabel juga sangat bersifat teknis. Para 

penulis skripsi diharapkan menguasai keterampilan penggunaan fasilitas Microsoft Office Word 

sehingga memudahkan mereka dalam melakukan format dokumen. 

 

3.2.7 Daftar Gambar 
Daftar gambar sama seperti fungsi daftar-daftar lainnya, yaitu menyajikan gambar secara berurutan, 

mulai dari gambar pertama sampai dengan gambar terakhir yang tercantum dalam skripsi. Nomor 

gambar pada daftar gambar ditulis dengan dua angka Arab, dicantumkan secara berurutan yang 

masing-masing menyatakan nomor urut bab dan nomor urut gambar.  

 

Contoh :  

Gambar 2.3., artinya gambar pada Bab II nomor 3. 

 

3.2.8 Daftar Lampiran 
Daftar lampiran menyajikan lampiran secara berurutan mulai dari lampiran pertama sampai dengan 

lampiran terakhir. Berbeda dengan daftar tabel dan daftar gambar, nomor lampiran didasarkan pada 

kemunculan lampiran di skripsi. Lampiran yang pertama kali disebut di beri nomor Lampiran 1 dan 

seterusnya. 

 

Contoh: 

Lampiran 1. Artinya lampiran nomor 1 dan muncul paling awal dalam laporan kerja praktek. 

 

3.2.9 Bab I Pendahuluan 

Bab pendahuluan dalam laporan kerja praktek pada dasarnya menjadi bab perkenalan. 

Pendahuluan berbeda dengan abstraksi. Pada pendahuluan dituliskan latar belakang dan apa 

yang dikerjakan pada laporan kerja praktek ini secara umum. Pendahuluan juga berfungsi 

mengantarkan pembaca untuk membaca laporan secara keseluruhan (karena bab ini 

mengandung ikhtisar laporan). Secara umum subbab pada pendahuluan adalah seperti berikut 

ini : 

 
a. Latar belakang  

Berisi tentang pemikiran atau alasan yang menjadikan ide topik kerja praktek. 

Paragrafnya dibuat menjorok ke dalam. Sub bahasan dituliskan dengan huruf kapital 

di awal katanya (kecuali kata sambung).  
 

Contoh penulisan latan belakang pada kerja praktek : 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemanfaatan teknologi menjadi keniscayaan di era digital saat ini. Tak terkecuali bagi 

para pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM). Dengan memanfaatkan 

teknologi, UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian bangsa dapat 

semakin berjaya. Bicara tentang pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM), tentunya tidak lepas dari beragam tantangan yang dihadapi. Mulai dari 

pemodalan, hingga masih minimnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK). 

UMKM berbasis teknologi informasi menjadi salah satu sasaran pemerintah yang 

akan terus dilakukan perkembangaya. Namun, masih banyak UMKM yang 



 

 

pemasaran produknya belum menggunakan teknologi informasi. Promosi melalui E-

commerce tentu saja bisa membantu menyebarluaskan informasi produk ke kalangan 

masyarakat secara luas. Survei menyebut pengusaha kecil dan menengah di Indonesia 

belum banyak yang sadar pentingnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi 

(ICT). Kendati pemerintah sudah mempunyai visi untuk mendukung perkembangan 

ekonomi digital. 

Titin Artshop merupakan salah satu UMKM dibawah naungan DISPARBUD 

Provinsi Jawa Barat yang menjual accecories dan kerajinan tangan khas Kabupaten 

Pangandaran. Produk yang dipasarkan bermacam-macam mulai dari Topi pantai, Jam 

Pasir, Kap lampu sampai gelang serta gantungan kunci yang semua dikerjakan oleh 

tangan tangan kreatif. Ibu Titin tidak pernah memasarkan produknya melalui media 

apapun, hanya menunggu pengunjung datang ke toko saja.  

Pemilik UMKM belum bisa memanfaatkan teknologi, salah satunya penggunaan 

website untuk memasarkan produk kepada masyarakat luas. Tidak banyak orang yang 

mengetahui tentang Titin Artshop dan keuntungan yang didapatkan juga sedikit. Perlu 

adanya sebuah website dimana dapat membantu UMKM Titin Artshop dalam 

mempromosikan produk nya. Oleh karena itu, Universitas Widyatama bekerja sama 

dengan HPP Kabupaten Pangandaran membuat sebuah kegiatan penelitian yang 

berjudul “SISTEM INFORMASI E-COMMERCE UMKM TITIN ARTSHOP”. 

Peneliti memiliki harapan yang sangat besar kepada para pelaku usaha UMKM agar 

dapat mempergunakan website ini dengan manfaat bisa lebih memperkenalkan 

produk yang dijual kepada masyarakat luas sehingga UMKM Titin Artshop dapat 

memperoleh keuntungan yang lebih besar. 

 
b. Identifikasi Masalah  

Bagian ini memuat rincian permasalahan yang terjadi pada kajian penelitian skripsi. 

Identifikasi masalah bias dibuat dalam bentuk point-point masalah dan berupa kalimat 

pernyataan masalah. 

 

Contoh penulisan identifikasi masalah pada laporan kerja praktek : 

 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di suatu Distro terhadap sistem informasi penjualan barang, 

dikemukakan hal-hal yang menjadi permasalahan antara lain : 

1. Masih ditemukannya kelemahan dalam penyampaian informasi barang yang terdapat di distro 

tersebut.  

2. Transaksi penjualan barang masih bersifat manual, dalam artian harus dating ketempat tersebut 

untuk membeli sesuatu. 

3. Mengikuti sistem informasi global sehingga bukan hanya untuk sarana transaksi tetapi lebih 

ditekankan pada sarana promosi yang dirasakan masih kurang bagus. 

4. Data yang diolah hanya data barang dan data Pengguna Sistem Informasi (Pengguna transaksi 

secara online) 

5. Sistem hanya memberikan informasi barang yang tersedia dan proses pembelian barang tersebut . 

6. Sistem Informasi yang dibangun tidak menggunakan Topologi jaringan. 

7. Sistem ini tidak membahas mengenai masalah persediaan barang. 

8. Pembayaran transaksi dilakukan secara offline, dimana pembeli melakukan transfer uang secara 

manual pada rekening yang ditetapkan. 

 

c. Rumusan masalah  

Berisikan uraian yang menyatakan pernyataan lengkap dan rinci mengenai masalah 

yang akan diteliti. Rumusan masalah dibuat dalam kalimat tanya. Sejumlah 

pertanyaan yang sudah dirumuskan harus dijawab dalam kesimpulan. Sehingga 

jumlah rumusan masalah dan kesimpulan adalah sama. 

 

Contoh penulisan rumusan masalah pada laporan kerja praktek : 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan yang dibahas dalam 

proyek ini adalah : 

a. Bagaimana membangun sebuah website yang dapat membantu UMKM Titin 

Artshop memasarkan produk kepada masyarakat ? 



 

 

b. Bagaimana menyajikan informasi produk UMKM Titin Artshop agar menarik 

minat masyarakat untuk membeli produk tersebut ? 

 
d. Tujuan dan manfaat 

Tujuan menggambarkan indikator-indikator yang hendak dicapai dalam penelitian 

kerja praktek. Manfaat Penelitian adalah hal positif yang dapat disumbangkan dari 

hasil penelitian tersebut, baik bagi kepentingan dunia akademik maupun praktis. 

 

Contoh penulisan tujuan dan manfaat pada laporan kerja praktek : 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

Dengan mengembangkan cara pemasaran lewat website akan membuat produk 

UMKM Titin Artshop bisa diketahui oleh masyarakat luas dan akan meningkatkan 

keuntungan UMKM karena bisa menambah jumlah pembeli. 

 

e. Batasan Masalah dan Asumsi (jika ada) 
Menyatakan ruang lingkup dan batasan-batasan dari objek penelitian serta asumsi-

asumsi dasar yang dijadikan pijakan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan 

penelitian. 

 

 

Contoh penulisan batasan masalah dan asumsi adalah seperti berikut : 

 

1.5 Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya sebatas pembuatan website saja dengan menggunakan wordpress 

openshift. Dalam pembuatan website ini belum menggunakan database pemesanan 

produk dan belum dibuatnya sistem keamanan website. 

 

f. Metodologi Penelitian (Jika mahasiswa memilih bahasan terkait penelitian 

perusahaan / UMKM) 

a. Metode penelitian merupakan bagian yang bersifat prosedural, yakni bagian yang 

mengarahkan pembaca untuk mengetahui bagaimana peneliti merancang alur 

penelitiannya dari mulai pendekatan penelitian yang diterapkan, instrumen yang 

digunakan, tahapan pengumpulan data yang dilakukan, hingga langkah-langkah 

analisis data yang dijalankan. Beberapa contoh metodologi penelitian yang dapat 

diambil pada skripsi oleh mahasiswa dan disesuaikan dengan bidang kajian 

sistem Informasi, metodologi yang digunakan adalah system information 

development life cycle dengan tahapan seperti perencanaan, analisis current 

system, perancangan system baru (usulan), pengujian, implementasi, dan 

pemeliharaan. 

b. Metodologi berbeda dengan framework, paradigma ataupun model proses. 

Metodologi bisa berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai 

sesuatu, sedangkan paradigma bisa berarti sebagai satu model atau pola yang 

biasanya digunakan untuk membandingkan atau memperlihatkan, dan framework 

bisa berarti kerangka berpikir. Berdasarkan hal tersebut, penulis dapat 

menggabungkan paradigma, metodologi dan framework secara bersamaan, 

dengan catatan ketiganya harus sesuai. Seperti contoh, penelitian skripsi adalah 

mengenai sistem informasi, paradigma yang digunakan misalnya berorientasi 

objek, metode penelitian dengan object oriented analisys and design (OOAD), 

framework rational unified process (RUP), dan tools pemodelan menggunakan 

unified modelling language (UML). Ketika paradigma yang digunakan adalah 

berorientasi aliran data, maka metodologi yang sesuai digunakan adalah system 

development life cycle (SDLC) atau structure analisys modelling method, dan 

model proses waterfall. 

 

 

 

 



 

 

Contoh penulisan metodologi penelitian pada laporan kerja praktek : 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian kerja praktek dilakukan dengan dua cara, yakni pengumpulan data 

dan pengembangan system yang digambarkan seperti dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Metode Penelitian Kerja Praktek 

 

 

1. Studi literature 

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendapatkan acuan teori sebagai 

landasan analisis masalah dan pengembangan sistem. Dari kegiatan ini 

diharapkan dapat diperoleh landasan teori tentang konsep dasar dalam 

pembuatan sistem pemasaran secara online. 

2. Observasi 

Mengamati dan terjun secara langsung ke dalam proses kerja yang dilakukan 

di dalam lingkungan perusahaan untuk mendapatkan gambaran yang jelas 

tentang objek yang diamati. 

3. Interview 

Penulisan melakukan Tanya jawab secara langsung dengan pemilik usaha 

untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem,terutama 

data-data yang berkaitan denga sistem pemasaran yang sudah dilakukan. 

4. Metode Kepustakaan 

Penulis mencari buku-buku pedoman yang dibutuhkan sebagai tambahan 

referensi dalam melakukan analisis masalah dalam pembangunan sistem 

maupun dalam pembuatan laporan, baik yang ada di perpustakaan ataupun 

pada literature-literatur lain.. 

5. Tahap Analisis 

Tahap analisis ini dilakukan berdasarkan hasil wawancara yang telah 

dilakukan sebelumya. Dari permasalahan yang telah diketahui maka akan 

dicari solusi untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. 

6. Tahap Perancangan 

Tahapan ini adalah memulai perancangan website UMKM Titin Artshop 

dengan menggunakan wordpress openshift. 

7. Tahap Implementasi 

Tahapan imlementasi ini adalah tahapan akhir dari kegiatan penelitian dengan 

mulai menjalankan website yang telah dibuat. 

 

g. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan berisi penjelasan mengenai ringkasan isi per bab yang ditulis 

dalam laporan. 
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Contoh penulisan sistematika penulisan laporan kerja praktek : 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan kerja praktek adalah seperti berikut. 

 

BAB I Pendahuluan 
Membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, ruang lingkup atau batasan masalah, metodologi penelitian, waktu dan 

pelaksanaan, dan sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori 
Membahas mengenai teori-teori yang diperlukan penulis untuk mendukung penelitian 

pembuatan website sebagai sarana pemasaran produk UMKM. 

BAB III Analisis Sistem 
Membahas tentang analisis sistem yang sedang berjalan saat ini untuk nantinya bisa 

diketahui kebutuhan dalam pembangunan sistem. 

BAB IV Perancangan Sistem 
Menguraikan tentang perancangan sistem yang mencakup perancangan basis data dan 

pemodelan sistem unidield modeling language (UML) dalam menyelesaikan 

permasalahan yang ada. 

BAB V Implementasi Sistem 

Membahas tentang hasil akhir dari hasil analisa dan perancangan sehingga website 

sudah bisa dijalankan. 

BAB V Penutup 
Menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari laporan yang telah dibuat penulis. 

 

3.2.10 Bab II Kajian Pustaka / Landasan Teori 

Bagian kajian pustaka/ landasan teoretis dalam skripsi memberikan konteks yang jelas 

terhadap topik atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Bagian ini memiliki peran 

yang sangat penting. Biasanya berisi informasi mengenai teori-teori yang dipakai dalam 

proses pengerjaan skripsi dan penyajian informasi lainnya yang mendukung kajian bahan 

skripsi. Pada prinsipnya kajian pustaka/ landasan teoretis ini berisikan hal-hal sebagai 

berikut:  

a. konsep-konsep, teori-teori, dalil-dalil, hukum-hukum, model-model, dan rumus-

rumus utama serta turunannya dalam bidang yang dikaji;  

b. penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang diteliti, termasuk prosedur, 

subjek, dan temuannya;  

c. posisi teoretis peneliti yang berkenaan dengan masalah yang diteliti 

 

3.2.11 Bab III Gambaran Umum Perusahaan 

Pada bab ini, dituliskan “keadaan Umum Perusahaan” tempat Kerja Praktek. Pada bab ini 

biasanya berisi informasi mengenai : 

a. Sejarah Singkat Perusahaan 

b. Identitas perusahaan (nama perusahaan, alamat, nomor telpon, bidang usaha, jumlah 

karyawan) 

c. Struktur Organisasi 

d. Keadaan Perusahaan (keadaan fisik, bidang usaha, manajemen) 

e. Penyajian informasi lainnya yang mendukung kajian bahan kerja praktek 

 

3.2.12 Bab IV Analisis dan Pembahasan 

 

a. Analisis 
Bab ini menjelaskan mengenai analisis system atau hasil temuan pada saat kerja praktek. 

Analisis system dilakukan dengan melihat kondisi dari objek penelitian 

(perusahaan/organisasi tempat penelitian) saat ini (current system). Tahapan analisis sistem 

disesuaikan dengan metodologi yang digunakan penulis. Biasanya yang dituliskan dalam bab 

ini adalah mengenai objek penelitian yang dianalisis, rincian dari identifikasi masalah dengan  

keadaan sistem saat ini, analisis kebutuhan sistem, dan evaluasi sistem yang berjalan saat ini 

seperti kekurangan dan kelebihan sistem tersebut. Hasil akhir dari analisis sistem adalah 

berupa hasil evaluasi sistem berjalan (current system) bisa digambarkan dengan tools 

pemodelan seperti UML(Use Case Diagram, Class Diagram, dan Sequence Diagram) atau 



 

 

tools pemodelan tersetruktur (DFD, ERD, dan Flowmap). Untuk kajian penelitian selain 

pembuatan aplikasi seperti audit sistem informasi, perencanaan strategis sistem informasi, 

dan enterprise architecture, bab analisis sistem dapat disesuaikan dengan metodologi dan 

framework yang digunakan. Sebagai contoh, untuk audit sistem informasi, bab analisis sistem 

biasanya memuat tujuan audit, objek audit atau auditor, waktu pelaksanan audit, maturity, 

organisasi manajemen, sistem informasi termasuk database, rencana strategis atau master 

plan, infrastruktur dan langkah-langkah audit sistem informasi. 

 

b. Pembahasan 

Pembahasan dilakukan berdasarkan hasil temuan di lapangan. Pembahasan dapat 

berupa perancangan terhadap sistem informasi yang ada di perusahaan tersebut atau 

hal lainnya yang disesuaikan dengan bidang kajian Program Studi Sistem Informasi 

dan hasil temuan di perusahaan. 

 

3.2.13 Bab V Kesimpulan dan Saran 

a. Kesimpulan 

Pada Bab ini dituliskan kesimpulan dan arahan untuk pengembangan topik kerja 

praktek ini lebih jelas. Kesimpulan berbeda dengan abstraksi, karena pada 

kesimpulan penulisannya lebih panjang lebar dibandingkan abstraksi. Jika 

kesimpulan diambil berdasarkan suatu uji statistik atau metodologi khusus maka 

harus dituliskan “Kesimpulan menjawab tujuan penelitian”. Kesimpulan dirumuskan 

atas dasar hasil pembahasan bab-bab sebelumnya yang mencerminkan jawaban atas 

permasalahan yang telah dirumuskan dan tidak merupakan pengulangan hasil 

pembahasan. 

 

b. Saran 

Saran merupakan tindak lanjut dari kesimpulan, berupa anjuran atau rekomendasi, 

yang menyangkut aspek operasional, kebijaksanaan, atau pun konsepsi. Saran 

hendaknya bersifat konkrit, realistis, praktis, dan terarah kepada pemecahan masalah. 

 

3.3 Prosedur Pengajuan Kerja Praktek 

Berikut dijelaskan prosedur pengajuan kerja praktek yang berlaku di lingkungan Program Studi 

Sistem Informasi, melibatkan mahasiswa, staff administrasi program studi dan ketua program studi. 

 



 

 

 
Gambar 3 Prosedur pengajuan bimbingan kerja praktek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunting disini … 



 

 

 

Perihal : Permohonan Izin Penyusunan dan  

  Bimbingan Laporan Kerja Praktek 

 

 
Kepada Yth. 

Ka. Program Studi Sistem Informasi 
Fakultas Teknik - Universitas Widyatama 

di Bandung 
 

 
Dengan hormat, 

 
Yang bertandatangan di bawah ini : 

N a m a :  
NIM / NIRM /Semester :      /    / 

A l  a m a t / Telp. : 
       Telp. 

E-mail : 
 

Dengan ini mengajukan permohonan izin untuk menyusun laporan hasil kerja praktek, dengan 
topik : 

 

 
Usulan Pembimbing Kampus :  1.  

  2.  

Tempat Kerja Praktek : 

 Nama perusahaan/Ins. : 
 A l a m a t : 

     Telp. 

 Pembimbing di Perusahaan : 

 

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut : 

5. Foto copy Bukti Pembayaran Kuliah dan FRS (yang mencantumkan Kerja Praktek) 
6. Daftar Nilai (transkrip akademik) terbaru 

 
Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perhatian dan pertimbangan Bapak/Ibu, saya 

ucapkan terima kasih. 
 

Bandung,   
Pemohon, 

 
 

 
 

Catatan : Harap Diisi dengan Huruf Cetak 
 

 
Bandung, 

Menyetujui : Penyusunan dan Bimbingan Laporan Kerja Praktek 
Ka. Program Studi Sistem Informasi, 

 
 

 
DOSEN PEMBIMBING :      *) 

*) diisi oleh Prodi. 

Versi/Revisi: 1/2  8/2009 



 

 

FORMULIR NILAI LAPORAN KERJA PRAKTEK 
 

 Nama Mahasiswa  /  N IM   

 

Alamat Mahasiswa 

 
   
 
Telp.   :  
e-mail :  

 
Topik / Judul  KP 

 
 

 Tempat  KP   

 Pembimbing  
Kampus   

Lapangan   

 Batas Waktu Bimbingan   
  
Bandung, 

 
Ka. Prodi. Sistem Informasi,       
 
 
 

  

 
    Diisi oleh pembimbing kampus 

 

NILAI KERJA PRAKTEK 

 ( dalam angka )  ( 60 % Komponen a + 40 % Komponen b ) 

 A. Bimbingan & Tata Tulis  

B.  Presentasi Hasil KP  

60 % Komponen A + 40 % Komponen B  

 NILAI KERJA PRAKTEK 

( dalam huruf ) 
 

T 
jika pelaksanaan KP belum 
selesai &  batas waktu bimbi- ngan telah terlampaui. 

E 
Jika proses bimbingan tdk terjadi 
selama batas waktu bimbingan 

. 

 
 NILAI 

ANGKA 
NILAI 

HURUF 

85 – 100 A 

71 –   84 B 

60 –  70 C 

 Tgl. Penyerahan Laporan   

 
Bandung, ……………………  

 
Menyetujui, 
Pembimbing Kampus, 
 
 
 
 
(…………………………) 
 

  



 

 

UNIVERSITAS WIDYATAMA 
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KARTU BIMBINGAN KERJA PRAKTEK 
 

 

 
Nama Mahasiswa    
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Alamat Mahasiswa 

 
   
Telp.   :  
e-mail :  

 

Topik / Judul  KP 

 

 

 Pembimbing Kampus / 
NID 

 
 

 

 

 

BATAS WAKTU BIMBINGAN PENGESAHAN JURUSAN 

  

 

 

MELANJUTKAN BIMBINGAN 

REKOMENDASI DOSEN 
PEMBIMBING KAMPUS 

PERSETUJUAN 
 PEMBIMBING KAMPUS 

  

Untuk melanjutkan bimbingan yang telah melewati batas waktu bimbingan, 
mahasiswa harus mengembalikan kartu ini ke jurusan sambil membawa foto kopi 
FRS ( yg mencantumkan kembali KP ) beserta bukti pembayaran registrasi dan KP. 
Kemudian kartu ini akan diganti dengan kartu  bimbingan KP yang baru. 

 

Versi/Revisi :  1/3      

Tanggal       :  27/1/04 



 

 

 
 

CATATAN BIMBINGAN KERJA PRAKTEK 
 

NO. T G L POKOK BAHASAN 

PARAF 

PEMBIMBING 
KAMPUS 

01. 
   

02. 
   

03. 
   

04. 
   

05. 
   

06. 
   

07. 
   

08. 
   

09. 
   

10. 
   

11. 
   

12. 
   

13. 
   

14. 
   

15. 
   

 
PERSETUJUAN PENYELESAIAN BIMBINGAN KP 

 
      Bandung, 

 

 
Menyetujui : 
Ka. Prodi. Sistem Informasi,  Dosen Pembimbing Kampus, 
 
  
 
 
 
 

            
 

 

  



 

 

LEMBAR PENGESAHAAN KERJA PRAKTEK 

Nama Mahasiswa                :  

NPM                :  

Alamat Mahasiswa             :  

Topik / Judul KP                :  

Pembimbing Kampus / NIDN : 

 

BATAS WAKTU BIMBINGAN PENGESAHAAN JURUSAN 

    Tahun.../..../ ...  s/d  Tahun...../..../...   

 

 

MELANJUTKAN BIMBINGAN  

REKOMENDASI DOSEN  

PEMBIMBING KAMPUS  

                              PERSETUJUAN  

                      PEMBIMBING KAMPUS  

  

Catatan : untuk melanjutkan bimbingan yang telah meelewati batas waktu bimbingan 

mahasiswa harus mengembalikan kartu ini ke jurusan sambil membawa foto kopi FRS / 

yang mencatumkan kembali KP) beserta bukti pembayaran registrasi dan KP. Kemudian 

kartu ini akan diganti dengan kartu bimbingan KP yang baru. 

 

Yang bersangkutan dinyatakan lulus dengan nilai «NILAI» 

 

PENILAI TANDA TANGAN 

Pembimbing Kampus   :   
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Dosen Pembimbing Kampus 
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Ka. Prodi Sistem Informasi,     
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NIDN :    .                                         NIDN : 



 

 

BAB IV 
PENULISAN PENELITIAN 

 
4.1 Pengertian Penelitian 
Penelitian atau riset berasal dari bahasa Inggris research yang artinya adalah proses 

pengumpulan informasi dengan tujuan meningkatkan, memodifikasi atau mengembangkan 

sebuah penyelidikan atau kelompok penyelidikan.  

Penelitian yang dilakukan Program Studi Sistem Informasi Universitas Widyatama adalah 

penelitian dengan studi kasus pada usaha kecil mikro menengah (UMKM), yang dilakukan 

pada setiap semesternya. 

 

4.2 Sistematika Umum Penelitian 
Sistematika umum penelitian disesuaikan dengan bidang ilmu (kajian) Program Studi Sistem 

Informasi, namun demikian, sistematika penulisan skripsi ini secara umum terdiri atas 

beberapa bagian yang dipaparkan lebih spesifik pada subbab dibawah ini. 

 

4.2.1 Halaman Judul 
Secara format, halaman judul pada dasarnya memuat beberapa komponen, yakni (1) judul tugas 

akhir, (2) pernyataan penulisan sebagai bagian dari persyaratan untuk mendapatkan gelar, (3) logo 

Universitas Widyatama yang resmi, (4) nama lengkap penulis beserta Nomor Pokok Mahasiswa 

(NPM), dan (5) identitas program studi, fakultas, universitas, beserta tahun penulisan.  

Judul yang baik adalah judul yang dirumuskan secara menarik dan informatif, mencerminkan secara 

akurat isi tulisan, dikemas secara singkat dan jelas, serta memenuhi kaidah penggunaan bahasa yang 

baik dan benar. Terkait jumlah kata, judul sebaiknya dirumuskan tidak lebih dari 14 kata. 

 

4.2.2 Halaman Pengesahan 
Halaman pengesahan dimaksudkan untuk memberikan legalitas bahwa semua isi dari skripsi telah 

disetujui dan disahkan oleh ketua peneliti, kepala lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat 

(LP2M) dan ketua program studi. 

 

4.2.3 Halaman Pernyataan tentang keaslian penelitian 

Surat pernyataan penelitian yang ditandatangain oleh ketua peneliti dan anggota peneliti 

yang menyatakan bahwa secara bersama-sama telah menyusun laporan penelitian dengan 

judul penelitian tersebut dan dengan jumlah dana yang dipergunakan sebesar tersebut (bila 

ada penggunaan anggaran). 

 

4.2.4 Abstrak 

Saat pembaca melihat laporan penelitian, bagian yang pertama kali mereka baca 

sesungguhnya adalah judul dan abstrak. Abstrak menjadi bagian yang penting untuk dilihat 

di awal pembacaan karena di sinilah informasi penting terkait tulisan yang dibuat dapat 

ditemukan. Penulisan abstrak sesungguhnya dilakukan setelah seluruh tahapan penelitian 

diselesaikan. Oleh karena itu abstrak kemudian menjadi ringkasan dari keseluruhan isi 

penelitian.  

 

Format penulisannya, abstrak untuk kerja praktek di Program Studi Sistem Informasi 

Universitas Widyatama dibuat dalam satu paragraf dengan jumlah kata antara 200 – 250 

kata, diketik satu spasi, jenis huruf Times New Roman ukuran 11, dan margin kanan kiri 

adalah Justified. 

 

Penggunaan bahasa untuk penulisan abstrak di lingkungan Program Studi Sistem Informasi 

Universitas Widyatama dilakukan dengan mengacu pada ketentuan berikut ini : 

a. apa yang telah dikerjakan 

b. hasil yang dicapai 

c. kesimpulan secara ringkas 

d. jika menyangkut implementasi program, tuliskan platform dan development tools yang 

dipakai pada pengembangan 

e. kata kunci, untuk memudahkan orang mencari di perpustakaan. 

f. Dibuat dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris) 

 



 

 

4.2.5 Daftar Isi 
Daftar isi merupakan penyajian kerangka isi tulisan menurut bab, subbab, dan topiknya secara 

berurutan berdasarkan posisi halamannya. Daftar isi berfungsi untuk mempermudah para pembaca 

mencari judul atau subjudul dan bagian yang ingin dibacanya. Oleh karena itu, judul dan subjudul 

yang ditulis dalam daftar isi harus langsung ditunjukkan nomor halamannya.  

 

Karena sifatnya yang sangat teknis, mahasiswa yang menulis laporan kerja praktek diharapkan dapat 

memanfaatkan fasilitas pembuatan daftar isi otomatis seperti Table of Content pada Microsoft Word. 

 

4.2.6 Daftar Tabel 
Daftar tabel menyajikan informasi mengenai tabel-tabel yang digunakan dalam skripsi beserta judul 

tabel dan posisi halamannya secara berurutan. Nomor tabel pada daftar tabel ditulis dengan dua angka 

Arab, dicantumkan secara berurutan yang masing-masing menyatakan nomor urut bab dan nomor 

urut tabel di dalam skripsi.  

 

Contoh :  

Tabel 1.5., artinya tabel pada Bab I nomor 5.  

Seperti halnya untuk pembuatan daftar isi, penulisan daftar tabel juga sangat bersifat teknis. Para 

penulis skripsi diharapkan menguasai keterampilan penggunaan fasilitas Microsoft Office Word 

sehingga memudahkan mereka dalam melakukan format dokumen. 

 

4.2.7 Daftar Gambar 
Daftar gambar sama seperti fungsi daftar-daftar lainnya, yaitu menyajikan gambar secara berurutan, 

mulai dari gambar pertama sampai dengan gambar terakhir yang tercantum dalam skripsi. Nomor 

gambar pada daftar gambar ditulis dengan dua angka Arab, dicantumkan secara berurutan yang 

masing-masing menyatakan nomor urut bab dan nomor urut gambar.  

 

Contoh :  

Gambar 2.3., artinya gambar pada Bab II nomor 3. 

 

4.2.8 Daftar Lampiran 
Daftar lampiran menyajikan lampiran secara berurutan mulai dari lampiran pertama sampai dengan 

lampiran terakhir. Berbeda dengan daftar tabel dan daftar gambar, nomor lampiran didasarkan pada 

kemunculan lampiran di skripsi. Lampiran yang pertama kali disebut di beri nomor Lampiran 1 dan 

seterusnya. 

 

Contoh: 

Lampiran 1. Artinya lampiran nomor 1 dan muncul paling awal dalam laporan kerja praktek. 

 

4.2.9 Bab I Pendahuluan 

Bab pendahuluan dalam laporan penelitian pada dasarnya menjadi bab perkenalan. 

Pendahuluan berbeda dengan abstraksi. Pada pendahuluan dituliskan latar belakang dan apa 

yang dikerjakan pada penelitian ini secara umum. Pendahuluan juga berfungsi mengantarkan 

pembaca untuk membaca laporan secara keseluruhan (karena bab ini mengandung ikhtisar 

laporan). Secara umum subbab pada pendahuluan adalah seperti berikut ini : 
a. Latar belakang  

Bagian ini memaparkan konteks penelitian yang dilakukan. Penulis harus dapat memberikan 

latar belakang mengenai topik atau isu yang akan diangkat dalam penelitian secara menarik 

sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini. Pada bagian ini penulis harus 

mampu memposisikan topik yang akan diteliti dalam konteks penelitian yang lebih luas dan 

mampu menyatakan adanya gap (kekosongan) yang perlu diisi dengan melakukan 

pendalaman terhadap topik yang akan diteliti. Pada bagian ini sebaiknya ditampilkan juga 

secara ringkas hasil penelusuran literatur terkait teori dan temuan dari peneliti sebelumnya 

mengenai topik yang akan diteliti lebih lanjut.  

 

Contoh penulisan latar belakang penelitian UMKM : 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai penunjang media periklanan dalam bisnis, internet merupakan media yang handal 

dalam memasarkan produk ke jaringan yang sangat luas dengan biaya yang relatif rendah, 

karena Internet dapat membuat semua orang dimanapun terhubung dan saling bertukar 

informasi tanpa memerlukan infrastruktur yang mahal. 



 

 

Website merupakan salah satu media informasi berbasis teknologi internet yang menyediakan 

berbagai macam informasi. Website dapat dijadikan sebagai media usaha bisnis yang bersifat 

efektif dan efisien, sehingga memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi. 

Dengan memasarkan produknya di website, pemilik usaha dapat mengembangkan bisnisnya 

dengan cakupan pemasaran yang lebih luas. Maka oleh karena itu muncul insiatif dari 

Universitas Widyatama khususnya Prodi Sistem Informasi untuk menjalin kerjasama dengan 

pihak Kadin Kota Bandung untuk membantu para pemilik UMKM (Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah) di Bandung yang belum mempunyai layanan website. 

Karena adanya kebutuhan tersebut, maka dilakukan penelitian terkait salah satu UMKM yang 

ada di Bandung yakni Chika Handicraft. Diharapkan dengan adanya website tersebut dapat 

meningkatkan produktivitas dan pelayanan serta meraih kemajuan dalam hal  proses usaha 

dari UMKM Chika Handicraft yang  bergerak di bidang pembuatan dan penjualan aneka 

kerajinan tangan khas Indonesia dengan wilayah pemasaran di Bandung. 

 

b. Identifikasi Masalah 

Bagian ini memuat rincian permasalahan yang terjadi pada kajian penelitian skripsi. 

Identifikasi masalah bias dibuat dalam bentuk point-point masalah dan berupa kalimat 

pernyataan masalah. 

 

Contoh penulisan identifikasi masalah pada penulisan laporan penelitian : 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis dapat mengambil pokok 

permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Chika Handicraft, yaitu :  

1. belum tersedianya sebuah teknologi informasi berbasis website untuk media 

promosi dan publikasi produk yang dipasarkan UMKM Chika Handicraft. 

2. Pemilik belum memiliki perangkat teknologi informasi yang baik. 

3. Promosi produk terkendala pada terbatasnya lokasi penyebaran. 

4. Belum adanya system yang baik pada promosi produk yang menyebabkan 

kendala pada pemasukan (omzet). 

5. Kurangnya pengetahuan pemilik dan customer akan teknologi informasi. 

 

 

c. Rumusan masalah 

Bagian ini memuat identifikasi spesifik mengenai permasalahan yang akan diteliti, uraian 

yang menyatakan pernyataan lengkap dan rinci mengenai masalah yang akan diteliti. 
Perumusan permasalahan penelitian lazimnya ditulis dalam bentuk pertanyaan penelitian. 

Jumlah pertanyaan penelitian yang dibuat disesuaikan dengan sifat dan kompleksitas 

penelitian yang dilakukan, namun tetap mempertimbangkan urutan dan kelogisan posisi 

pertanyaannya. Dalam pertanyaan penelitian yang dibuat, umunya penulis mengidentifikasi 

topik atau variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian. 

 

Contoh penulisan rumusan masalah pada penulisan penelitian UMKM : 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka didapatkan rumusan permasalahan yang 

terjadi yaitu bagaimana membuat sebuah media informasi dan promosi UMKM ? 

 

d. Tujuan dan manfaat  

Tujuan penelitian sesungguhnya akan tercermin dari rumusan permasalahan yang 

disampaikan sebelumnya. Namun demikian, penulis diharapkan dapat 

mengidentifikasi dengan jelas tujuan umum dan khusus dari penelitian yang 

dilaksanakan sehingga dapat terlihat jelas cakupan yang akan diteliti. Tak jarang, 

tujuan inti penelitian justru terletak tidak pada pertanyaan penelitian pertama namun 

pada pertanyaan penelitian terakhir, misalnya. Hal ini dimungkinkan karena 

pertanyaan-pertanyaan awal tersebut merupakan langkah-langkah awal yang 

mengarahkan penelitian pada pencapaian tujuan sesungguhnya. Sedangkan manfaat 

penelitian memberikan gambaran mengenai nilai lebih atau kontribusi yang dapat 

diberikan oleh hasil penelitian yang dilakukan dengan kata lain berarti hal positif 

yang dapat disumbangkan dari hasil penelitian tersebut, baik bagi kepentingan dunia 



 

 

akademik maupun praktis. 

 

Contoh penulisan tujuan dan manfaat penelitian. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan penelitian ini adalah membuat rancangan arsitektur informasi organisasi pendidikan dengan 

studi kasus Universitas XYZ. Perancangan ini akan menghasilkan model usulan prototipe arsitektur 

informasi yang dirancang dari hasil analisis proses bisnis dan identifikasi kelas data. Sedangkan 

manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan gambaran dan kontribusi positif bagi 

perkembangan sistem informasi di Universitas XYZ. 

 

e. Batasan Masalah dan Asumsi (jika ada) 

Menyatakan ruang lingkup dan batasan-batasan dari objek penelitian serta asumsi-

asumsi dasar yang dijadikan pijakan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan 

penelitian. 

 

Contoh penulisan batasan masalah pada laporan penelitian. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Terdapat batasan masalah dalam pembuatan website penelitian ini agar pokok 

pembahasan tidak melebar. Antara lain : 

a. Aplikasi website ini dikhususkan hanya untuk menampilkan profil, kontak 

dari pengelola UMKM, dan produk beserta deskripsinya  dilengkapi shopping 

cart dan bersedia menerima transaksi Online dan pengiriman luar kota via 

logistik. 

b. Website yang digunakan adalah free Content Management System (CMS) 

yaitu Wordpress sebagai toolsnya. karena gratis sehingga dapat menekan 

biaya pengembangan. 

c. Menggunakan nama domain gratis berekstensi .esy.es  dan menggunakan jasa 

hosting yang gratis pula. 

d. Hal yang berkaitan dengan desain, fitur, nama situs, dan hal-hal lainnya yang 
berkaitan dengan teknis website, sepenuhnya diserahkan kepada penulis 

sendiri sebagai pengembang atas persetujuan pemilik UMKM. 

 

f. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan berisi penjelasan mengenai ringkasan isi per bab yang ditulis 

dalam laporan. 

 

4.2.10 Bab II Kajian Pustaka / Landasan Teori 

Bagian kajian pustaka/ landasan teoretis dalam skripsi memberikan konteks yang jelas 

terhadap topik atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Bagian ini memiliki peran 

yang sangat penting, biasanya berisi informasi mengenai teori-teori yang dipakai dalam 

proses pengerjaan skripsi dan penyajian informasi lainnya yang mendukung kajian bahan 

skripsi. Pada prinsipnya kajian pustaka/ landasan teoretis ini berisikan hal-hal sebagai 

berikut:  

 

1. konsep-konsep, teori-teori, dalil-dalil, hukum-hukum, model-model, dan rumus-rumus 

utama serta turunannya dalam bidang yang dikaji;  

2. penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang diteliti, termasuk prosedur, subjek, 

dan temuannya;  

3. posisi teoretis peneliti yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.  
 

4.2.11 Bab III Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan bagian yang bersifat prosedural, yakni bagian yang 

mengarahkan pembaca untuk mengetahui bagaimana peneliti merancang alur penelitiannya 

dari mulai pendekatan penelitian yang diterapkan, instrumen yang digunakan, tahapan 

pengumpulan data yang dilakukan, hingga langkah-langkah analisis data yang dijalankan. 

Beberapa contoh metodologi penelitian yang dapat diambil pada skripsi oleh mahasiswa dan 

disesuaikan dengan bidang kajian sistem Informasi, metodologi yang digunakan adalah 



 

 

system information development life cycle dengan tahapan seperti perencanaan, analisis 

current system, perancangan sistem baru (usulan), pengujian, implementasi, dan 

pemeliharaan. 

Metodologi berbeda dengan framework, paradigma ataupun model proses. Metodologi bisa 

berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai sesuatu, sedangkan paradigma bisa 

berarti sebagai satu model atau pola yang biasanya digunakan untuk membandingkan atau 

memperlihatkan, dan framework bisa berarti kerangka berpikir. Berdasarkan hal tersebut, 

penulis dapat menggabungkan paradigma, metodologi dan framework secara bersamaan, 

dengan catatan ketiganya harus sesuai. Seperti contoh, penelitian skripsi adalah mengenai 

sistem informasi, paradigma yang digunakan misalnya berorientasi objek, metode penelitian 

dengan object oriented analisys and design (OOAD), framework rational unified process 

(RUP), dan tools pemodelan menggunakan unified modelling language (UML). Ketika 

paradigma yang digunakan adalah berorientasi aliran data, maka metodologi yang sesuai 

digunakan adalah system development life cycle (SDLC) atau structure analisys modelling 

method, dan model proses waterfall. 

 

Contoh metode penelitian adalah seperti berikut. 

 

 
 

Gambar 4 Contoh Metode Penelitian 

 

 

4.2.12 Bab IV Analisis Sistem 
Bab ini menjelaskan mengenai analisis system. Analisis system dilakukan dengan melihat kondisi 

dari objek penelitian (perusahaan/organisasi tempat penelitian) saat ini (current system). Tahapan 

analisis sistem disesuaikan dengan metodologi yang digunakan penulis. Biasanya yang dituliskan 

dalam bab ini adalah mengenai objek penelitian yang dianalisis, rincian dari identifikasi masalah 

denga  keadaan sistem saat ini, analisis kebutuhan system, dan evaluasi system yang berjalan saat ini 

seperti kekurangan dan kelebihan sistem tersebut. Hasil akhir dari analisis system adalah berupa hasil 

evaluasi sistem berjalan (current system) bisa digambarkan dengan tools pemodelan seperti 

UML(Use Case Diagram, Class Diagram, dan Sequence Diagram) atau tools pemodelan tersetruktur 

(DFD, ERD, dan Flowmap). Untuk kajian penelitian selain pembuatan aplikasi seperti audit sistem 

informasi, perencanaan strategis sistem informasi, dan enterprise architecture, bab analisis system 

dapat disesuaikan dengan metodologi dan framework yang digunakan. Sebagai contoh, untuk audit 

sistem informasi, bab analisis system biasanya memuat tujuan audit, objek audit atau auditor, waktu 

pelaksanan audit, maturity, organisasi manajemen, sistem informasi termasuk database, rencana 

strategis atau master plan, infrastruktur dan langkah-langkah audit sistem informasi. 

 

4.2.13 Bab V Perancangan Sistem Informasi 



 

 

Bab ini menjelaskan mengenai perancangan sistem informasi. Penelitian skripsi dengan 

membuat aplikasi, pada bab ini haruslah berisi mengenai perancangan aplikasi dan 

disesuaikan dengan metodologi dan framework yang digunakan. Sebagai contoh, 

perancangan sistem informasi menggunakan metodologi terstruktur, langkah-langkah 

perancangan  yang dilakukan adalah perancangan arsitektur, perancangan prosedur, 

perancangan antarmuka, dan perancangan data. Hasil akhir dari perancangan sistem 

informasi adalah berupa usulan perbaikan sistem informasi untuk organisasi/perusahaan 

objek penelitian. Untuk topik penelitian selain pembangunan aplikasi sistem informasi, maka 

bab perancangan sistem informasi disesuaikan dengan metodologi yang digunakan. Sebagai 

contoh, untuk audit sistem informasi, bab perancangan sistem informasi haruslah memuat temuan 

audit dan tindak lanjut audit. 
 

4.2.14 Bab VI Penerapan Sistem Informasi 

Pengujian dan penerapan sistem informasi merupakan bab yang menjelaskan mengenai hasil 

pengujian yang dilakukan pada sistem informasi dan rencana penerapan sistem informasi 

tersebut. Penelitian dengan bidang kajian sistem informasi dapat melakukan pengujian 

dengan menggunakan teknik black box testing atau white box testing sedangkan untuk 

bidang kajian audit sistem informasi dapat dilakukan dengan table perbandingan kondisi 

baseline dan kondisi ideal dengan perhitungan maturity dari setiap komponen yang di audit. 

 

4.2.15 Bab VII Kesimpulan dan Saran 
Bab ini berisi simpulan dan saran yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil 

analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil 

penelitian tersebut. Ada dua alternatif cara penulisan simpulan, yakni dengan cara butir demi butir 

atau dengan cara uraian padat. Simpulan harus menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan 

masalah.  

Saran yang ditulis setelah simpulan dapat ditujukan kepada para pembuat kebijakan, kepada para 

pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, kepada peneliti berikutnya yang berminat untuk 

melakukan penelitian selanjutnya, dan kepada pemecahan masalah di lapangan atau follow up dari 

hasil penelitian.  

 

Dalam menawarkan saran untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya saran atau rekomendasi dipusatkan 

pada dua atau tiga hal yang paling utama yang ditemukan oleh peneliti. Akan lebih baik apabila 

penulis menyarankan penelitian yang melangkah satu tahap lebih baik dari penelitian yang telah 

dilakukan.  

 

Dalam beberapa kasus bab terakhir dari skripsi dikemukakan keterbatasan penelitian, khususnya 

kelemahan yang berkaitan dengan metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sampel yang 

terlibat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB V 
PENULISAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 

 
5.1 Pengertian Penelitian 
Pengabdian kepada masyarakat merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui 

metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab 

yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat 

mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional. 

 

5.2 Sistematika Umum Penelitian 
Sistematika umum pengabdian pada masyarakat disesuaikan dengan bidang ilmu (kajian) 

Program Studi Sistem Informasi, namun demikian, sistematika penulisan skripsi ini secara 

umum terdiri atas beberapa bagian yang dipaparkan lebih spesifik pada subbab dibawah ini. 

 

5.2.1 Halaman Judul 
Secara format, halaman judul pada dasarnya memuat beberapa komponen, yakni (1) judul tugas 

akhir, (2) pernyataan penulisan sebagai bagian dari persyaratan untuk mendapatkan gelar, (3) logo 

Universitas Widyatama yang resmi, (4) nama lengkap penulis beserta Nomor Pokok Mahasiswa 

(NPM), dan (5) identitas prodi,fakultas, universitas, beserta tahun penulisan.  

Judul yang baik adalah judul yang dirumuskan secara menarik dan informatif, mencerminkan secara 

akurat isi tulisan, dikemas secara singkat dan jelas, serta memenuhi kaidah penggunaan bahasa yang 

baik dan benar. Terkait jumlah kata, judul sebaiknya dirumuskan tidak lebih dari 14 kata. 

 

5.2.2 Halaman Pengesahan 
Halaman pengesahan dimaksudkan untuk memberikan legalitas bahwa semua isi dari skripsi telah 

disetujui dan disahkan oleh ketua peneliti, kepala lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat 

(LP2M) dan ketua program studi. 

 

5.2.3 Halaman Pernyataan tentang keaslian pengabdian pada masyarakat 

Surat pernyataan pengabdian pada masyarakat yang ditandatangain oleh ketua peneliti dan 

anggota peneliti yang menyatakan bahwa secara bersama-sama telah menyusun laporan 

pengabdian pada masyarakat dengan judul penelitian tersebut dan dengan jumlah dana yang 

dipergunakan sebesar tersebut (bila ada penggunaan anggaran). 

 

5.2.4 Abstrak 

Saat pembaca melihat laporan pengabdian pada masyarakat, bagian yang pertama kali 

mereka baca sesungguhnya adalah judul dan abstrak. Abstrak menjadi bagian yang penting 

untuk dilihat di awal pembacaan karena di sinilah informasi penting terkait tulisan yang 

dibuat dapat ditemukan. Penulisan abstrak sesungguhnya dilakukan setelah seluruh tahapan 

penelitian diselesaikan. Oleh karena itu abstrak kemudian menjadi ringkasan dari 

keseluruhan isi penelitian.  

 

Format penulisannya, abstrak untuk kerja praktek di Program Studi Sistem Informasi 

Universitas Widyatama dibuat dalam satu paragraf dengan jumlah kata antara 200 – 250 

kata, diketik satu spasi, jenis huruf Times New Roman ukuran 11, dan margin kanan kiri 

adalah Justified. 

 

Penggunaan bahasa untuk penulisan abstrak di lingkungan Program Studi Sistem Informasi 

Universitas Widyatama dilakukan dengan mengacu pada ketentuan berikut ini : 

1. apa yang telah dikerjakan 

2. hasil yang dicapai 

3. kesimpulan secara ringkas 

4. jika menyangkut implementasi program, tuliskan platform dan development tools yang 

dipakai pada pengembangan 

5. kata kunci, untuk memudahkan orang mencari di perpustakaan. 

6. Dibuat dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris) 

 



 

 

5.2.5 Daftar Isi 
Daftar isi merupakan penyajian kerangka isi tulisan menurut bab, subbab, dan topiknya secara 

berurutan berdasarkan posisi halamannya. Daftar isi berfungsi untuk mempermudah para pembaca 

mencari judul atau subjudul dan bagian yang ingin dibacanya. Oleh karena itu, judul dan subjudul 

yang ditulis dalam daftar isi harus langsung ditunjukkan nomor halamannya. Karena sifatnya yang 

sangat teknis, mahasiswa yang menulis laporan kerja praktek diharapkan dapat memanfaatkan 

fasilitas pembuatan daftar isi otomatis seperti Table of Content pada Microsoft Word. 

 

5.2.6 Daftar Tabel 
Daftar tabel menyajikan informasi mengenai tabel-tabel yang digunakan dalam skripsi beserta judul 

tabel dan posisi halamannya secara berurutan. Nomor tabel pada daftar tabel ditulis dengan dua angka 

Arab, dicantumkan secara berurutan yang masing-masing menyatakan nomor urut bab dan nomor 

urut tabel di dalam skripsi.  

 

Contoh :  

Tabel 1.5., artinya tabel pada Bab I nomor 5.  

Seperti halnya untuk pembuatan daftar isi, penulisan daftar tabel juga sangat bersifat teknis. Para 

penulis skripsi diharapkan menguasai keterampilan penggunaan fasilitas Microsoft Office Word 

sehingga memudahkan mereka dalam melakukan format dokumen. 

 

5.2.7 Daftar Gambar 
Daftar gambar sama seperti fungsi daftar-daftar lainnya, yaitu menyajikan gambar secara berurutan, 

mulai dari gambar pertama sampai dengan gambar terakhir yang tercantum dalam pengabdian 

masyarakat. Nomor gambar pada daftar gambar ditulis dengan dua angka Arab, dicantumkan secara 

berurutan yang masing-masing menyatakan nomor urut bab dan nomor urut gambar.  

 

Contoh :  

Gambar 2.3., artinya gambar pada Bab II nomor 3. 

 

5.2.8 Daftar Lampiran 
Daftar lampiran menyajikan lampiran secara berurutan mulai dari lampiran pertama sampai dengan 

lampiran terakhir. Berbeda dengan daftar tabel dan daftar gambar, nomor lampiran didasarkan pada 

kemunculan lampiran di skripsi. Lampiran yang pertama kali disebut di beri nomor Lampiran 1 dan 

seterusnya. 

 

Contoh: 

Lampiran 1. Artinya lampiran nomor 1 dan muncul paling awal dalam laporan kerja praktek. 

 

5.2.9 Bab I Pendahuluan 

Bab pendahuluan dalam laporan penelitian pada dasarnya menjadi bab perkenalan. 

Pendahuluan berbeda dengan abstraksi. Pada pendahuluan dituliskan latar belakang dan apa 

yang dikerjakan pada penelitian ini secara umum. Pendahuluan juga berfungsi mengantarkan 

pembaca untuk membaca laporan secara keseluruhan (karena bab ini mengandung ikhtisar 

laporan). Secara umum subbab pada pendahuluan adalah seperti berikut ini : 

 
a. Latar belakang  

Bagian ini memaparkan konteks pengabdian yang dilakukan. Penulis harus dapat memberikan 

latar belakang mengenai topik atau isu yang akan diangkat dalam penelitian secara menarik 

sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini. Pada bagian ini penulis harus mampu 

memposisikan topik yang akan diteliti dalam konteks penelitian yang lebih luas dan mampu 

menyatakan adanya gap (kekosongan) yang perlu diisi dengan melakukan pendalaman terhadap 

topik yang akan diteliti. Pada bagian ini sebaiknya ditampilkan juga secara ringkas hasil 

penelusuran literatur terkait teori dan temuan dari peneliti sebelumnya mengenai topik yang akan 

diteliti lebih lanjut.  

b. Identifikasi Masalah 

Bagian ini memuat rincian permasalahan yang terjadi pada kajian penelitian skripsi. Identifikasi 

masalah bias dibuat dalam bentuk point-point masalah dan berupa kalimat pernyataan masalah. 

c. Rumusan masalah 

Bagian ini memuat identifikasi spesifik mengenai permasalahan yang akan diteliti, uraian yang 

menyatakan pernyataan lengkap dan rinci mengenai masalah yang terjadi pada saat 

pengabdian. Perumusan permasalahan penelitian lazimnya ditulis dalam bentuk pertanyaan 

penelitian. Jumlah pertanyaan penelitian yang dibuat disesuaikan dengan sifat dan kompleksitas 



 

 

penelitian yang dilakukan, namun tetap mempertimbangkan urutan dan kelogisan posisi 

pertanyaannya. Dalam pertanyaan penelitian yang dibuat, umunya penulis mengidentifikasi topik 

atau variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian. 

d. Tujuan dan manfaat  

Tujuan pengabdian pada masyarakat sesungguhnya akan tercermin dari rumusan 

permasalahan yang disampaikan sebelumnya. Namun demikian, penulis diharapkan 

dapat mengidentifikasi dengan jelas tujuan umum dan khusus dari penelitian yang 

dilaksanakan sehingga dapat terlihat jelas cakupan yang akan diteliti. Tak jarang, tujuan 

inti penelitian justru terletak tidak pada pertanyaan penelitian pertama namun pada 

pertanyaan penelitian terakhir, misalnya. Hal ini dimungkinkan karena pertanyaan-

pertanyaan awal tersebut merupakan langkah-langkah awal yang mengarahkan penelitian 

pada pencapaian tujuan sesungguhnya. Sedangkan manfaat penelitian memberikan 

gambaran mengenai nilai lebih atau kontribusi yang dapat diberikan oleh hasil penelitian 

yang dilakukan dengan kata lain berarti hal positif yang dapat disumbangkan dari hasil 

penelitian tersebut, baik bagi kepentingan dunia akademik maupun praktis. 

e. Batasan Masalah dan Asumsi (jika ada) 

Menyatakan ruang lingkup dan batasan-batasan dari objek pengabdian pada masyarakat 

serta asumsi-asumsi dasar yang dijadikan pijakan berfikir dan bertindak dalam 

melaksanakan penelitian. 

f. Waktu dan Tempat Pengabdian pada masyarakat 

Waktu dan tempat pelaksanaan berisi mengenai waktu dan tempat pelaksanaan penelitian 

dilaksanakan. Selain itu, dijelaskan pula tahapan-tahapan pelaksanaannya secara singkat. 

g. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan berisi penjelasan mengenai ringkasan isi per bab yang ditulis 

dalam laporan. 

 

5.2.10 Bab II Landasan Teori 

Bagian kajian pustaka/landasan teoretis dalam skripsi memberikan konteks yang jelas 

terhadap topik atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Bagian ini memiliki peran 

yang sangat penting. Biasanya berisi informasi mengenai teori-teori yang dipakai dalam 

proses pengerjaan skripsi dan penyajian informasi lainnya yang mendukung kajian bahan 

skripsi. Pada prinsipnya kajian pustaka/ landasan teoretis ini berisikan hal-hal sebagai 

berikut:  

g. konsep-konsep, teori-teori, dalil-dalil, hukum-hukum, model-model, dan rumus-rumus 

utama serta turunannya dalam bidang yang dikaji;  

h. penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang diteliti, termasuk prosedur, 

subjek, dan temuannya;  

i. posisi teoretis peneliti yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. 

 

5.2.11 Bab III Hasil Pengabdian Pada Masyarakat 
Hasil pengabdian pada masyarakat berupa tahapan pembuatan website (manual book) sebagai media 

informasi dan promosi objek pengabdian pada masyarakat, dalam hal ini adalah usaha kecil mikro 

menengah (UMKM). Pada bab ini dijelaskan pula tahapan pembuatan website tersebut sampai 

dengan cara penggunaan website tersebut secara rinci. Seperti mulai pada saat pengguna akan login, 

menambahkan gambar, memberikan caption gambar, dan pengelolaan content website lainnya 

sampai dengan pengguna akan logout website. 

 

5.2.12 Bab IV Kesimpulan dan Saran 
Bab ini berisi simpulan dan saran yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil 

analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil 

penelitian tersebut. Ada dua alternatif cara penulisan simpulan, yakni dengan cara butir demi butir 

atau dengan cara uraian padat. Simpulan harus menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan 

masalah.  

 

Saran yang ditulis setelah simpulan dapat ditujukan kepada para pembuat kebijakan, kepada para 

pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, kepada peneliti berikutnya yang berminat untuk 

melakukan penelitian selanjutnya, dan kepada pemecahan masalah di lapangan atau follow up dari 

hasil penelitian.  

 

Dalam menawarkan saran untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya saran atau rekomendasi dipusatkan 



 

 

pada dua atau tiga hal yang paling utama yang ditemukan oleh penelitian. Akan lebih baik apabila 

penulis menyarankan penelitian yang melangkah satu tahap lebih baik dari penelitian yang telah 

dilakukan.  

 

Pada beberapa kasus bab terakhir dari skripsi dikemukakan keterbatasan penelitian, khususnya 

kelemahan yang berkaitan dengan metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sampel yang 

terlibat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

BAB VI 
TEKNIK PENULISAN 

 

 

Bahan dan Ukuran 

Bahan dan ukuran mencakup naskah, ukuran dan sampul. 

j. Naskah dibuat di atas kertas HVS 70 gram dan tidak bolak-balik 

k. Ukuran lembaran naskah adalah A4 

l. Sampul dibuat di jilid putih dan foto copy  

 

Pengetikan  

a. Jenis Huruf 

a. Naskah diketik dengan huruf Times New Roman 12. Jenis huruf miring dan 

persegi tidak diperkenankan kecuali untuk menuliskan bahasa asing.  

b. Lambang, huruf Yunani atau tanda-tanda yang tidak dapat diketik, harus ditulis 

dengan rapi memakai tinta hitam. 

b. Bilangan Satuan 

a. Bilangan diketik dengan angka, misalnya 1.250 unit penjualan (kecuali pada 

permulaan kalimat). 

b. Bilangan desimal ditandai dengan koma (,), bukan dengan titik (.), misalnya 

ongkos penyimpanan Rp 150,50 

c. Satuan dinyatakan dengan singkatan resminya tanpa titik dibelakangnya, 

misalnya m (untuk meter) atau kg (untuk kilogram), dan sebagainya. 

c. Jarak Baris 

Jarak antar baris dibuat 1,5 spasi kecuali kutipan langsung, judul tabel dan gambar, 

daftar pustaka, menggunakan 1 spasi.  

d. Batas Teks 

Batas teks adalah  3 cm dari tepi atas, tepi kanan, dan tepi bawah kertas, serta 4 cm 

dari tepi kiri kertas. 

e. Alinea Baru 

Alinea baru dimulai pada pada ketikan ke 7 dari batas tepi kiri. Satu alinea harus 

terdiri lebih dari satu kalimat. 

f. Kalimat 

Kalimat jangan terlalu panjang atau pendek, maksimum 5 baris.  

g. Permulaan kalimat 

Bilangan yang memulai suatu kalimat harus dieja (ditulis dengan huruf), misalnya 50, 

maka ditulis dengan Lima puluh. 

h. Judul 

a) Tidak terlalu umum, perlu lebih spesifik 

b) Tidak terlalu panjang 

c) Pengertian kata yang dipakai harus umum 

d) Judul dinyatakan dalam kata benda atau kata yang dibendakan; kata ganti “nya” 

kalau bisa dihindarkan 

 

i. Rincian ke bawah 

Jika pada penulisan naskah ada rincian yang harus disusun ke bawah, pakailah 

nomor urut dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat rincian. Jika 

menggunakan bullet, tidak diperkenankan dengan baris penghubung (-). 

 

 

 



 

 

Penomoran  

5. Halaman 

2 Bagian awal laporan mulai dari judul sampai ke daftar lampiran, diberi nomor 

halaman dengan angka Romawi kecil. 

3 Bagian utama dan bagian akhir mulai dari pendahuluan (bab-1) sampai ke 

halaman terakhir, memakai angka Arab sebagai nomor halaman. 

4 Nomor halaman ditempatkan disebelah kanan atas, kecuali jika ada judul bab 

pada bagian atas halaman tersebut, maka nomor halaman ditulis dibagian bawah 

tengah. 

5 Nomor diketik dengan jarak 2,50 cm dari tepi sebelah kanan dan 1,50 cm dari 

tepi atas atau tepi bawah. 

6. Gambar 

6 Bagan, grafik, peta dan foto, semuanya disebut gambar. Nomor gambar yang 

diikuti dengan judul dan sumbernya diletakkan simetris di bawah gambar. 

7 Gambar tidak boleh dipenggal. Keterangan gambar dituliskan pada tempat yang 

lowong di dalam gambar dan jangan pada halaman lain. 

8 Bila gambar dilukiskan melebar sepanjang tinggi kertas, bagian atas gambar 

harus diletakkan disebelah kiri kertas. Skala pada grafik dibuat agar mudah 

dipakai untuk mengadakan interpolasi atau ekstrapolasi. 

9 Letak gambar diatur simetris. 

10 Penulisan judul gambar dengan huruf besar. 

 

6.4      Bahasa dan Peristilahan dalam Pengabdian 

Bahasa yang digunakan dalam laporan adalah Bahasa Indonesia. Tanpa mengurangi 

ketepatan maknanya, istilah bahasa asing diupayakan untuk di-Indonesiakan ucapan dan 

susunan katanya. Pengembangan istilah Indonesia baru yang efektif sangat dianjurkan, sebab 

inipun mempunyai bobot tambahan, tidak hanya pada pengembangan bahasa ilmiah, tetapi 

juga dalam kemantapan penggunaan istilah itu sendiri. Istilah yang belum memasyarakat di 

belakangnya dalam kurung dicantumkan istilah asingnya. 

Bahasa dan gaya bahasa perlu diperhatikan mengingat pengaruh yang turut menentukan 

efektivitas pengungkapan, penyampaian, interpretasi dan simpulan yang logis. Kecermatan 

memilih kata dalam kalimat, serta urutan kalimat itu sendiri sangat penting diperhatikan. 

Jangan menimbulkan interprestasi yang berbeda antara yang dimaksudkan oleh penulis 

dengan pembaca. 

 

Beberapa catatan penting laporan Pengabdian Pada Masyarakat: 

1. Bahasa yang dipakai adalah bahasa ilmiah yang singkat dan jelas, dengan aturan 

bahasa Indonesia baku. Setiap paragraf biasanya terdiri dari beberapa kalimat. Penuturan 

isi harus mempunyai logika yang runtut (baik secara ekspilist maupun implisit). 

2. Teks harus jelas “chunk” (kelompok informasi). Maka perhatikan jarak antara satuan-

satuan teks (baris dan paragraf atau gambar, dsb ) 

3. Teks tidak boleh mengandung widow atau orphan. Widow adalah sebuah paragraf 

dengan hanya satu baris pertama pada akhir halaman, dan sisa paragraf pada halaman 

berikutnya. Orphan adalah baris terakhir dari satu paragraf yang tertulis pada awal suatu 

halaman karena baris lain dari paragraf yang bersangkutan berada pada halaman 

sebelumnya. 

4. Lampiran adalah bagian yang terlalu detil jka ditulis dalam badan utama teks. Semua 

lampiran harus diberi nomor dan diacu dalam badan teks. 

5. Semua gambar harus mengandung nomor dan judul di bawah gambar. Penomoran 

dan pemberian judul harus seragam. Satu gambar harus dapat dimuat dalam satu 

halaman. Lihat contoh Gambar pada lampiran. 



 

 

6. Semua label harus mengandung nomor dan judul di atas tabel. Penomoran, 

pemberian judul dan header tabel harus seragam. Jika tabel menyajikan angka, 

sebaiknya diketik rapat kanan dengan huruf yang tidak proportional sehingga kolom-

kolom angka jelas kelihatan. Jika kolom tabel berupa huruf, sebaiknya dibuat rapat kiri 

dan bukan justified supaya peregangan kata tidak mengganggu. Jika tabel tidak dapat 

dimuat  dalam satu halaman, maka nomor dan “header tabel”  diulang disetiap halaman. 

Lihat contoh tabel pada Lampiran  

7. Karakter “bullet” tidak dipakai untuk teks, namun banyak dipakai pada 

transparansi karena “bullet” tidak memungkinkan untuk dirujuk. Biasanya, untuk 

teks lebih banyak dipakai nomor (seperti list pada paragraf ini) supaya dapat dirujuk 

oleh bagian teks yang lain atau digunakan huruf namun digunakan titik setelah huruf 

tersebut.  

8. Contoh (1. atau a. atau a.1 atau 1.a.) 

 

 

Penulisan Kutipan dan Sumber Kutipan 

Berdasarkan standar IEEE, kutipan (Citation) yang ditulis dalam suatu tulisan atau text harus 

diberi nomor. Nomor yang diberikan sesuai dengan urutan dalam text dan bersesuaian 

dengan nomor pada referensi yang digunakan dan ditulis diakhir dokumen yang 

publikasikan. Standar penulisan kutipan pada IEEE dapat dijelaskan dengan singkat sebagai 

berikut: 

a. Apabila sumber telah dikutip sebelumnya, nomor yang digunakan sama dengan nomor 

yang telah digunakan sebelumnya dan bersesuaian dengan nomor daftar pustaka. 

b. Setiap nomor pada kutipan harus diberi tanda kurung kotak ( [..] ) sejajar dengan text, 

sebelum tanda kutip, dan spasi sebelum penggunaan tanda kurung kotak. 

Contohnya 

“…. Sesuai dengan data yang diambil pada akhir penelitian [13].” 

“… teori yang dipublikasikan pada tahun 1999 [1].” 

“… scohltz [2] berpendapat …” 

“ …Beberapa penelitian sebelumnya [3, 4, 5,16] telah menyarankan  …” 

“ … untuk contoh, lihat [7].” 

c. Tidak perlu mencantumkan baik pengarang atau tanggal dari referensi kecuali relevan 

dengan text yang digunakan. Sebaiknya ditulis cukup seperti berikut  “dalam referensi 

[26] … “, “dalam [26] …” 

a. Apabila kutipan akan mengutip baigan atau seksi dalam suatu buku, berikan nomor 

halaman, persamaan, gambar, dapat dituliskan seperti berikut 

… seperti yang telah diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya [3, Th. 1]; [3, Lemma 

2]; [3, pp. 5-10]; [3, eq. (2)]; [3, Fig. 1]; [3, Appendix I]; [3, Sec. 4.5]; [3, Ch. 2, pp. 5-

10]; [3, Algorithm 5]. 

 

Pada saat akan mengutip lebih dari satu sumber pada suatu keterangn, metode yang 

digunakan adalah menuliskan nomor-nomor sesuai referensi, dan dipisahkan oleh koma atau 

garis antara referensi contoh : 

[1], [3], [5] – untuk 3 referensi berbeda 

[1] – [5] – untuk rentang refensi 

 

Atau dapat juga dituliskan seperti berikut 

[1, 3, 5] – for 3 separate references 

[1-5] – for a range of references 

 

 

 



 

 

6.6  Penulisan Daftar Rujukan atau Referensi 

6.6.1 Buku 

Format standard : 

[#] A. A. Pengarang/editor, Judul: Subjudul (dalam italics), Edisi (apabila bukan yang 

pertama), Vol.(bila multivolume). Tempat publikasi: Penerbit, Tahun, 

noHalaman(s) (jika ada) 

 

Contoh tata penulisan buku ditentukan berdasarkan jenis buku yang dijadikan untuk 

penulisan adalah sebagai berikut : 

a. Pengarang  tunggal : 

W.-K. Chen, Linear Networks and Systems. Belmont, CA: Wadsworth, 1993, pp. 123-135. 

 

b. Hasil Editor : 

D. Sarunyagate, Ed., Lasers. New York: McGraw-Hill, 1996. 

 

c. Dua pengarang : 

T. Jordan and P. A. Taylor, Hacktivism and Cyberwars: Rebels with a cause? London: 

Routledge, 2004. 

 

d. Lebih dari dua pengarang 

R. Hayes, G. Pisano, and S. Wheelwright, Operations, Strategy, and Technology: Pursuing 

the competitive edge. Hoboken, NJ : Wiley, 2005. 

Apabila seluruh pengarang kurang atau sama dengan tiga pengarang maka nama pengarang 

ditulis seluruhnya, sedangkan apabila lebih dari tiga pengarang digunakan et.al. setelah nama 

pengarang pertama. Contoh : 

M. Bell, et al., Universities Online: A survey of online education and services in Australia, 

Occasional Paper Series 02-A. Canberra: Department of Education, Science and Training, 

2002. 

e. Pengarang adalah perusahaan 

World Bank, Information and Communication Technologies: A World Bank group strategy. 

Washington, DC : World Bank, 2002. 

 

f. Publikasi pemerintah  

Australia. Attorney-Generals Department. Digital Agenda Review, 4 vols. Canberra: 

Attorney- General’s Department, 2003. 

 

g. Manual 

Bell Telephone Laboratories Technical Staff, Transmission System for Communications, Bell 

Telephone Laboratories, 1995. 

 

h. Standar internasional 

ANSI T1.602-1989, Telecommunications-Integrated Services Digital Network (ISDN)-Data-

Link LayerSignaling Specification for Application at the User-Network Interface. RIT 

Libraries 

 

i. Raporan teknis 

K. E. Elliott and C.M. Greene, “A local adaptive protocol,” Argonne National Laboratory, 

Argonne, France, Tech. Rep. 916-1010-BB, 1997. 

 

j. Paten / Standar 

K. Kimura and A. Lipeles, “Fuzzy controller component, ” U. S. Patent 14,860,040, 

December 14, 1996. 



 

 

k. Tesis atau desertasi 

H. Zhang, “Delay-insensitive networks,” M.S. thesis, University of Waterloo, Waterloo, ON, 

Canada, 1997. 

 

l. Bagian dari buku 

Kutipan bab atau bagian editor diambil dari buku terdiri dari beberapa individual judul dan 

pengarang, tetapi dikelompokan  menjadi satu buku oleh editor. Aturan dasar daftar pustaka 

adalah : 

j. Apabila editor editor yang juga pengarah diseluruh bagian bab, maka harus dikutip 

sebagai dikutip dalam referensi dalam format buku. 

k. Judul buku diketik menggunakan huruf besar di setiap awal katanya 

 

Format Standar : 

 [#] A. A. pengarang bagian, “Judul bab or bagian,” in Judul: Subtitle, Edition, Vol., A. 

Editor Ed. Tempat publikasi: Pempublikasi, Tahun, pp. nomorhalaman. 

 

Satu bab dari sebuah karya editor 

A. Rezi and M. Allam, “Techniques in array processing by means of transformations, ” 

in Control and Dynamic Systems, Vol. 69, Multidemsional Systems, C. T. Leondes, Ed. San 

Diego: Academic Press, 1995, pp. 133-180. 

 

6.6.2 Artikel jurnal 

Tata penulisan kutipan jurnal sama dengan buku tapi yang berbeda adalah tata penulisan 

dalam daftar pustaka daftar pustaka. Aturan penulisan daftar pustaka untuk jurnal adalah 

sebagai berikut : 

Setiap kata dalam kata judul artikel ditulis dalam huruf capital kecuali kata sambung atau 

akronim 

Setiap kata yang sangat penting dalam judul harus dalam kapital. 

Hurup v dalam volume jurnal tidak diketik dalam huruf kapital. 

untuk menuliskan rentang halaman digunakan  pp. hal1 – hal2. 

untuk mengacu hanya satu halaman saja gunakan aturan p. hal. 

 

Standard format : 

[#] A. A. Author of article. “Title of article,” Title of Journal, vol. #, no. #, pp. page 

number/s, Month year. 

 

berikut adalah contoh penulisan referensi jurnal : 

R.R. Yager, “Multiple objective decision-making using fuzzy sets,” International Journal of 

Man-Machine Studies, vol. 9, no. 4, pp.375-382, Jul. 1977. 

 

6.6.3 Proceeding 

Secara umum bentuk kutipan proceeding, secara umum  di tulis penulis dan judul dari tulisan 

diikuti oleh nama (dan lokasi apabila diketahui) dari konfrensi dalam bentuk italics dan 

singkatan yang terstandar. Contoh : 

menurut hasil penelitian yang dikemukakan oleh Faulhaber, dalam Proceedings of the 1996 

Robotics and Automation Conference becomes Proc. 1996 Robotics and Automation Conf. 

 

Contoh penulisan artikel preceeding dalam daftar pustaka :  

[1] M. Mayer, presented at the 4th Congr. Permanent Magnets, Grenoble, France, Mar. 1995. 

[2] J. G. Kreifeldt, “An analysis of surface-detected EMG as an amplitude-modulated noise,” 

presented at the 1989 Int. Conf. Medicine and Biological Engineering, Chicago, IL. 



 

 

[3] G. W. Juette and L. E. Zeffanella, “Radio noise currents on short sections on bundle 

conductors,” presented at the IEEE Summer Power Meeting, Dallas, TX, June 22-27, 1990, 

Paper 90 SM 690-0 PWRS. 

[4] J. Arrillaga and B. Giessner, “Limitation of short-circuit levels by means of HVDC 

links,” presented at the IEEE Summer Power Meeting, Los Angeles, CA, July 12–17, 1990, 

Paper 70 CP 637. 

[5] K.-L. Wu, C.C. Aggarwal, and P.S. Yu, “Personalization with dynamic profiler,” 

in Proceedings third international workshop on advanced issues of e-commerce and 

webbased information systems, 2001, pp. 12-20. 

 

6.6.4 Dokumen Elektronik 

Pada saat mengutip sumber elektronik digunakan cara yang sama dengan publikasi cetak, 

namun dalam penulisan daftar pustaka menurut standar IEEE aturan yang harus dipenuhi 

adalah : 

Apabila halaman pertama ditampilkan, tanda plus ditambahkan setelah nomor 

halaman, contoh  26+ 

Apabila nomor halaman tidak ada, gunakan paragraf atau nomor seksi, apabila 

akan menspesifikan bagian yang akan ditampilkan . 

Informasi akses hanya url dari sumber 

Tanggal publikasi/revisi, tanggal akses dimasukan karena kemungkinan 

perubahan isi saat dikutip. 

 

Berikut adalah contoh format penulisan dokumen elektronik dalam referensi : 

 

Webpage 

J. Nielsen, “Ten Usability Heuristics,” 1994, 

Available: http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html. 

 

Dokumen dalam website 

Microsoft Corporation, “Site management cycle,” 2003, 

Available: http://msdn.microsoft.com/library/en-us/comsrv2k/htm/cs_gs_concepts_ntqq.asp. 

 

Tulisan berita atau majalah elektronik 

C. Sherman, “Teoma vs. Google, round two,” April 2, 2002, 

Available: http://searchenginewatch.com/searchday/02/sd0402-teoma.html. 

 

E-Books 

T. Eckes, The Developmental Social Psychology of Gender. Mahwah NJ: Lawrence 

Erlbaum, 2000. [E-book]. 

Available: netLibrary e-book. 

 

E-Jurnal 

A. Holub, “Is software engineering an oxymoron?” Software Development Times, p. 28+, 

March 2005. [Online].  

Available: ProQuest, http://il.proquest.com. [Accessed May 23, 2005]. 

 

Artikel dari internet 

C. Wilson-Clark, “Computers ranked as key literacy,” The West Australian, para. 3, March 

29, 2004. [Online].  

Available: http://www.thewest.com.au. [Accessed Sept. 18, 2004]. 

 

E-Mail  

http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/comsrv2k/htm/cs_gs_concepts_ntqq.asp
http://searchenginewatch.com/searchday/02/sd0402-teoma.html
http://il.proquest.com/
http://www.thewest.com.au/


 

 

S. H. Gold. (1995, Oct. 10). Inter-Network Talk [Online].  

Available e-mail: COMSERVE@RPIECS Message: Get NETWORK TALK 

6.6.5 Penggunaan Mendeley 

Menggunakan Mendeley Untuk Mengelelola Referensi Jurnal  

A. Registrasi Akun Mendeley  

1. Buka situs web http://www.mendeley.com/  

2. Cari dan klik tombol Create a free account.  

 
Gambar 6.1 Membuat akun mendeley gratis 

 

3. Masukkan First name, Last name, E-mail, dan Password yang diinginkan lalu klik tombol 

Get started.  

 
Gambar 6.2 Membuat akun mendeley 

 

 

 

 

 

4. Lalu pilih bidang studi dan status akademis, dan klik Finish:  



 

 

 
Gambar 6.3 Pilih bidang studi 

 

5. Secara otomatis akan muncul tampilan di bawah ini, kemudian klik Save File:  

 
Gambar 6.4 Simpan file 

 

6. Tahap pendaftaran selesai, Anda akan dikirimkan email dari Mendeley ke alamat email yang Anda 

daftarkan tadi.  

7. Masuk ke email yang Anda daftarkan, buka email dari Mendeley dengan subject Please confirm 

your e-mail address:  

 
Gambar 6.5 Buka email 

 

8. Klik Verify E-mail Address untuk menjalankan proses verifikasi email Anda.  

 
Gambar 6.6 Verifikasi email 



 

 

 

9. Tahap registrasi selesai.  

 

B. Download dan Install Aplikasi Mendeley Desktop  

1. Setelah melakukan Save File (tahap kelima pada registrasi akun), buka file yang telah 

disave:  

 
Gambar 6.7 Unduh aplikasi mendeley 

 

2. Ikuti proses instalasi.  

 

3. Setelah aplikasi Mendeley Desktop terinstall, jalankan aplikasi tersebut dengan mengeklik icon 

Mendeley di Desktop Anda.  

 
Gambar 6.8 Desktop icon mendeley 

 

l. Saat pertama kali aplikasi dijalankan, aplikasi akan meminta credential account Mendeley 

Anda. Masukkan alamat email dan password account Mendeley yang sudah Anda daftarkan 

sebelumnya.  

 



 

 

 
Gambar 6.9 Menjalankan aplikasi mendeley 

 

5. Proses instalasi selesai, aplikasi siap digunakan!  

 



 

 

C. Install Plugin Word  

Setelah meng-install Mendeley Desktip, tahapan selanjutnya sebelum mengelola referensi di 

word adalah meng-install plugin word dengan cara:  

 

1. Setelah Mendeley Desktop selesai diinstall, jalankan program dengan cara melakukan klik 

dua kali pada icon Mendeley Desktop.  

 

 
Gambar 6.10 Icon Mendeley 

 

2. Masuk ke menu Tools ,lalu pilih Install MS Word Plugin  

 

 
Gambar 6.11 Install plugin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mendeley sudah ter-install pada MS Word anda!  

 



 

 

 
Gambar 6.12 Plugin terinstall 

 

m. Tampilan Mendeley pada MS Word (menu References) anda:  

 

 
Gambar 6.13 Tampilan mendeley pada ms.word 



 

 

D. Membuat Referensi dan Daftar Pustaka  
1. Masukan seluruh referensi jurnal yang ada satu-persatu, dengan menyeret file dari foldernya dan 

menaruhnya di halaman Mendeley:  

 
Gambar 6.14 Referensi jurnal 

 

2. Lengkapi data jurnal dengan mengisi kolom Authors, Journal, Year, Volume, Issue, Pages, 

Abstract, Tags, Author Keywords, dan URL (sesuai dengan data yang ada):  

 
Gambar 6.15 Lengkapi data jurnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Untuk membuat sumber kutipan, buka file jurnal yang sedang Anda buat (format word). Lalu klik 

References, dan pilih Insert Citation (tahap 1), kemudian muncul pilihan (tahap 2). Lalu ketik pada 

kolom “Search by author, title or year in My Library” referensi yang anda gunakan pada kutipan 

tersebut. Klik OK!  



 

 

 
Gambar 6.16 Insert citation 

 

4. Anda bisa mengubah gaya penulisan kutipan, klik kolom Style pada References:  

 
Gambar 6.17 Pilih style 



 

 

 

5. Untuk membuat daftar pustaka, klik Insert Bibliography pada References:  

 
Gambar 6.18 Insert bibliography 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 

 

Contoh Cover (Alternative 1) : 

 

 

 

 

 

 

 

JUDUL SKRIPSI 

(times new roman 14 bold center) 

 

 

SKRIPSI  

(times new roman 12 center) 

 

Diajukan sebagai Laporan Skripsi Program Studi Sistem Informasi  

(times new roman12) 

 

 

 

Oleh : (times new roman 12 center) 

Nama Mahasiswa (times new roman 12 bold center) 
NPM (times new roman 12 bold center) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(times new roman 14) 

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI 

FAKULTAS TEKNIK  

UNIVERSITAS WIDYATAMA 

BANDUNG 

2017 
 

 



 

 

 

 

 

 

Contoh Lembar Pengesahan (Skripsi) : 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

 

 

JUDUL SKRIPSI  

 

 

 

SKRIPSI 

 

Program Studi Sistem Informasi 

Fakultas Teknik 

Universitas Widyatama 

 

 

 

Oleh : 

Nama Mahasiswa 

NPM 

 

 

Telah disetujui dan disahkan di Bandung, Tanggal, Bulan Tahun 

 

 

Pembimbing, 

 

…………………… 

NIDN. ………….. 

 

 

Ka. Program Studi Sistem Informasi, 

 

 

……………………………….. 

NIDN. …………… 

 

Dekan Fakultas Teknik, 

 

 

…………………………….. 

NIDN. …………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Contoh Surat Pernyataan : 

 

 

SURAT PERNYATAAN 

 

 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

 N a m a       :     

 Tempat dan Tanggal Lahir    :     

 Alamat Orang Tua        :     

 

Menyatakan bahwa   ini adalah benar dan hasil karya saya sendiri. Bila terbukti tidak 

demikian, saya bersedia menerima segala akibatnya, termasuk pencabutan kembali gelar 

Sarjana Komputer (S.Kom.) yang telah saya peroleh. 

 

 

Bandung, tgl  bulan  tahun 

 

Materai 6000 

 

 

          Nama Jelas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Contoh Cover (kerja praktek) :  

 

 

 

 

 

JUDUL KERJA PRAKTEK 

LAPORAN KERJA PRAKTEK 

 

 

Diajukan sebagai Laporan Pelaksanaan Kerja Praktek  

Program Studi Sistem Informasi 

 

 

Oleh : 

Nama Mahasiswa 

NPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI 

FAKULTAS TEKNIK  

UNIVERSITAS WIDYATAMA 

BANDUNG 

TAHUN 

 

 

 

 

 

 



 

 

Contoh Lembar Pengesahan (kerja praktek) : 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

JUDUL KERJA PRAKTEK 

 

 

 

 

 

  Oleh : 

Nama Mahasiswa 

NPM 

 

 

 

 

Telah disetujui dan disahkan di Bandung, Tanggal..../...../20.. 

   Menyetujui, 

 

 

 

     

   

Pembimbing Kampus, 

 

 

 

 

Nama Dosen 

NIDN 

Pembimbing Lapangan, 

 

 

 

 

Nama Pembimbing 

NIK 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 

Ka. Prodi. Sistem Informasi 

 

 

 

 

Nama Kaprodi 

NIDN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Contoh Lembar Pengesahan (Alternative 2) : 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

JUDUL KERJA PRAKTEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oleh : 

Nama Mahasiswa 

NPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Telah disetujui dan disahkan di Bandung, Tanggal...../...../20.. 

 

 

 

Pembimbing Kampus,  

 

 

 

 

 

………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan : 

Dibuat seperti di atas apabila hanya terdapat pembimbing lapangan sama dengan 

pembimbing kampus untuk KP 

 

 



 

 

 

Contoh Lembar Permohonan Izin Penyusunan dan Bimbingan Kerja Praktek : 

 

    LEMBAR PENYUSUNAN DAN BIMBINGAN KERJA PRAKTEK  

 

Nama Mahasiswa               :  

NPM           :  

Alamat Mahasiswa  / Telp     :           

                                                                           Telp.  

 

E-mail               :  

 

Dengan ini mengajukan permohonan izin untuk menyusun laporan hasil kerja praktek, 

dengan topik :                              

   

 

 

Usulan Pembimbing Kampus :     1. 

          2. 

 

Tempat Kerja Praktek : 

 Nama perusahaan / Ins.   : 

 Alamat      : 

 

                                                                                       Telp.  

 Pembimbing di Perusahaan : 

 

 

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut : 

1. Foto copy Bukti Pembayaran Kuliah dan FRS (yang mencatumkan Kerja Praktek) 

2. Daftar Nilai (transkip akademik) terbaru 

 

Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perhatian dan pertimbangan Bapak / Ibu, saya 

ucapkan terima kasih. 

 

 

Bandung  

Pemohon, 

 

 

 

Nama Mahasiswa 

NPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan : menyetujui Penyusunan dan Bimbingan Laporan Kerja Praktek Ka.Program Studi 

Sistem informasi di sertai Dosen Pembimbing (di isi oleh Prodi). 

 

 

 

 



 

 

Contoh Surat Pernyataan Kerja Praktek : 

 

 

SURAT PERNYATAAN 

 

 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

 N a m a       :     

NPM    :  

 Tempat dan Tanggal Lahir    :     

 Alamat        :     

 

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar dan hasil karya saya sendiri. Bila terbukti tidak 

demikian, saya bersedia menerima segala akibatnya, termasuk pencabutan kembali gelar 

Sarjana Teknik yang telah saya peroleh. 

 

 

Bandung,    

 

 

 

 

Nama Jelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Contoh Cover (penelitian) : 

 

 

 

LAPORAN PENELITIAN 

 

PEMBUATAN SISTEM INFORMASI PEMASARAN BERBASIS WEB  

PADA UMKM BINAAN BPPKU KADIN KOTA BANDUNG / PT. LEN INDUSTRI / 

PT.PINDAD PERSERO / PT. ASABRI 

(sesuaikan dengan binaan yang dibuatkan website) 

(Studi Kasus UMKM …. )    

 

 

 

 

 

Oleh :  

 

Nama Peneliti, NIDN (Ketua Peneliti)   

Nama Peneliti, NPM  (Anggota Peneliti) 

( Tulis semua nama-nama peneliti, lengkap dengan gelar akademik) 

 

 

Dibiayai dari  :  Universitas Widyatama dan Pembina UMKM ….. (tulis binaan UMKM)  

 

Dengan surat keputusan pelaksanaan penelitian 

 

Nomor  : ………………………. ( sesuaikan dengan surat keputusan ) 

Tanggal : ………………………  

 

  

 

 

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI 

FAKULTAS TEKNIK  

UNIVERSITAS WIDYATAMA 

BANDUNG 

TAHUN 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Contoh lembar pengesahan (penelitan) : 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

1. Judul Kegiatan 

 

: Penelitian pembuatan website pada UMKM 

Binaan BPPKU Kadin Kota Bandung / PT. 

Len Industri / PT. Pindad Persero / 

PT.Asabri (pilih salah satu).  

(Studi Kasus UMKM …. )  

2. Tanggal Pelaksanaan  : (Sesuai dengan waktu pelaksanaan) 

3. Ketua Peneliti :  

 a. Nama Lengkap :  

 b. NIDN :  

 c. Jabatan / Golongan :  

 d. Program Studi  :  

 e. Fakultas   

 f. Alamat Rumah :  

 g. No. Telp/HP :  

   h. Alamat e-mail :  

4. Anggota Tim Peneliti    

 a. Nama Mahasiswa  :  

 b. NPM :  

 c. Alamat Rumah :  

 d. No. Telp/HP :  

5. Lokasi kegiatan penelitian  UMKM ….  dan Lab. Sistem Informasi, 

Prodi Sistem Informasi 

Universitas Widyatama 

Jl. Cikutra 204 A Bandung 

6. Luaran yang dihasilkan  1. Website pemasaran pada UMKM ….  

2. Laporan penelitian 

7. Jangka Waktu pelaksanaan  2 (dua) bulan 

8. Pembiayaan   

 a. Jumlah biaya dari Universitas 

Widyatama 

: Rp. - 

 b. Jumlah biaya dari pembina 

UMKM, yakni ….. (nama 

pembina UMKM)  

: Rp. - 

 

Bandung, (disesuaikan dengan tanggal penyelesaian penelitian) 

 

Mengetahui, 

                

Ka. Prodi. Sistem Informasi                      Ketua Tim Peneliti,              

 

 

   

 

------------------------------------                                ------------------------------     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Contoh surat pernyataan (penelitian) : 

 

 

SURAT PERNYATAAN 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya  : 

 

1. Nama Lengkap (Dosen)   : 

NIDN     : 

Fakultas/Program Studi   : 

Status dalam pelaksanaan Penelitian : Ketua peneliti 

 

2. Nama Lengkap (Mahasiswa)  : 

NPM      : 

Fakultas/Program Studi   : 

Status dalam pelaksanaan Penelitian :  Anggota 

 

 

Menyatakan bahwa kami secara bersama-sama telah menyusun Laporan Penelitian 

yang 

berjudul_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________ ,dengan jumlah dana sebesar Rp. 

____________________________. Apabila laporan penelitian ini disetujui maka kami 

secara bersama-sama akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penelitian ini 

sampai tuntas sesuai dengan persyaratan yang dituangkan dalam surat keputusan 

penelitian. Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dan ditandatangani bersama 

sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya.  

 

Bandung,  

 

 

 

(______________________________)   (__________________________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Contoh Cover Pengabdian Masyarakat : 

 

 

 

LAPORAN PELAKSANAAN  

KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

 

 

 

 
 

 

 PELATIHAN PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN WEBSITE PADA  

UMKM  …… 

  

 

 Oleh :  

 

Nama Pelaksana, NIDN (Ketua Pelaksana)   

Nama Pelaksana, NPM  (Anggota Pengabdian) 

( Tulis semua nama-nama pengabdi, lengkap dengan gelar akademik) 

 

 

Dibiayai dari  :  Universitas Widyatama dan Pembina UMKM ….. (tulis binaan UMKM)  

 

Dengan surat keputusan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat 

 

Nomor  : ………………………. ( sesuaikan dengan surat keputusan ) 

Tanggal : ……………………… 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI 

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIDYATAMA 

BANDUNG 

TAHUN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Contoh Lembar Pengesahan (pengabdian masyarakat) : 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

1. Judul Kegiatan 

 

: Pengabdian pada Masyarakat tentang Penggunaan 

Website untuk UMKM Binaan BPPKU Kadin Kota 

Bandung / PT. Len Industri / PT. Pindad Persero / 

PT.Asabri (pilih salah satu).  
(Studi Kasus UMKM …. )  

2. Tanggal pelakasanaan : (sesuai dengan waktu pelaksanaan) 

3. Ketua Pelaksana :  

 a. Nama Lengkap :  

 b. NIDN :  

 c. Jabatan / Golongan :  

 d. Program Studi  :  

 e. Fakultas   

 f. Alamat Rumah :  

 g. No. Telp/HP :  

   h. Alamat e-mail :  

4. Anggota Tim Pengabdian    

 a. Nama Mahasiswa  :  

 b. NPM :  

 c. Program Studi   

 d. Alamat Rumah :  

 e. No. Telp/HP :  

5. Lokasi kegiatan pengabdian  Lab. Sistem Informasi, Prodi Sistem Informasi 

Universitas Widyatama 

Jl. Cikutra 204 A Bandung 

6. Luaran yang dihasilkan  1. Melatih peserta UMKM …. binaan … (sesuaikan 

dengan nama UMKM dan pembinanya)  

2. Manual book 

3. Laporan pengabdian  

7. Jangka waktu pelaksanaan dan 

pendampingan 

 1 (satu) bulan 

8. Pembiayaan   

 a. Jumlah biaya dari 

Universitas Widyatama 

: Rp.  - 

 b. Jumlah biaya dari pembina 

UMKM, yakni ….. (nama 

pembina UMKM)  

: Rp.  - 

 

 Bandung, (disesuaikan dengan tanggal penyelesaian pengabdian) 

Mengetahui, 

                

Ka. Prodi. Sistem Informasi                      Ketua Tim Pelaksana,             

 

 

    

------------------------------------                                ------------------------------     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Contoh surat pernyataan (pengabdian masyarakat) : 

 

 

SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya  : 

 

1. Nama Lengkap    : 

NIP      : 

Fakultas/Program Studi   : 

Status dalam pelaksanaan Pengabdian : Ketua pelaksana 

 

2. Nama Lengkap    : 

NPM      : 

Fakultas/Program Studi   : 

Status dalam pelaksanaan Pengabdian :  Anggota 

 

 

Menyatakan bahwa kami secara bersama-sama telah menyusun laporan Pengabdian 

pada masyarakat yang berjudul 

_____________________________________________,dengan jumlah usulan dana 

sebesar Rp. ____________________________. Apabila laporan ini disetujui maka 

kami secara bersama-sama akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pengabdian 

pada Masyarakat ini sampai tuntas sesuai dengan persyaratan yang dituangkan dalam 

surat keputusan. Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dan ditandatangani bersama 

sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya.  

 

Bandung,  

 

 

 

(______________________________)   (__________________________________) 


