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KATA PENGANTAR 

 
Tesis yang dilakukan mahasiswa Magister Ilmu Komputer merupakan kegiatan penelitian 

yang wajib diselesaikan oleh setiap mahasiswa MKOM sebelum lulus pada program Magister 
Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur. Karena kegiatan penelitian tersebut 
merupakan sebuah kegiatan ilmiah, maka cara penyajian dan pemaparan hasil penelitian juga 
perlu mengikuti kaidah baku yang berlaku bagi sebuah karya tulis ilmiah. Agar kebakuan 
tersebut dapat terjaga maka setiap mahasiswa di MKOM Fakultas Teknologi Informasi 
Universitas Budi Luhur dapat memanfaatkan buku ”Panduan Tata Laksana, Penulisan dan  
Penyusunan Tesis versi Oktober 2020” ini sebagai pedoman untuk memahami tentang 
sistematika isi, tata cara penulisan serta kaidah-kaidah ilmiah lain. 

Ucapan terima kasih disampaikan kepada para dosen pengajar, dosen pembimbing, dosen 
penguji, para praktisi, serta semua pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi yang 
konstruktif dalam proses penyusunan panduan ini. Walaupun demikian, seperti kata pepatah, 
bahwa tak ada gading yang tak retak, tak ada karya tulis yang sempurna, tak ada lembaran putih 
yang tak berbercak, sehingga penulis sangat mengharapkan tanggapan, kritik dan saran-saran 
penyempurnaan lanjut, demi kesempurnaan bupanduan ini. 

Semoga panduan ini bermanfaat untuk perkembangan proses belajar-mengajar di 
Program Studi Magister Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Budi 
Luhur. 

 
 Jakarta, 13 Oktober 2020 

Ketua Program Studi Magister Ilmu Komputer 
 
 
 

Dr. Muhammad Syafrullah, M.Kom, M.Sc 
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BAB I 
TATA LAKSANA 

 
 

1.1 Pendahuluan 
Mahasiswa  di  Program  Studi Magister Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi Informasi,  

Universitas  Budi  Luhur  diwajibkan untuk menyusun tesis berupa laporan hasil penelitian 
ilmiah, yang berbentuk Tesis, sebagai kulminasi rangkuman pendidikan selama mengikuti 
jenjang pendidikan tingkat Strata-2 (S2). Tesis merupakan bagian dari kurikulum Program  
Studi Magister Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi Informasi. 

Program magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
1. mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan/atau kesenian dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, 
metode, kaidah ilmiah disertai ketrampilan penerapannya;  

2. mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui 
kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah; 

3. mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan 
dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan 
masalah atau profesi yang serupa.  
 

1.2 Syarat Tesis 
1. Minimum semester 3  

2. Telah LULUS sidang Proposal /Metodologi Penelitian 

 

1.3 Arahan Umum  
1. Pemilihan judul TESIS WAJIB memiliki latar belakang yang jelas dengan menyertakan 

minimal 10 (sepuluh) referensi ilmiah yang terkait dengan tema Tesis yang dipilih. 

Referensi tersebut dapat diambil dari jurnal, paper ilmiah, prosiding, buku, white paper, 

majalah ilmiah dan buku Tesis. Setiap referensi ilmiah yang disertakan wajib 

dicantumkan dalam daftar pustaka. 

2. Aturan Umum : 

a. Isi BAB-1 sampai dengan BAB-5 Minimum 60 halaman, tidak termasuk 

lampiran- lampiran pelengkap 

b. Total halaman BAB III + BAB IV lebih besar (jumlah halaman) dari jumlah BAB 

I +BAB II + BAB V 

c. Pada halaman yang hanya berisikan gambar screenshot saja tidak dihitung sebagai 

halaman. Tambahkan penjelasan atau keterangan gambar. 

d. Halaman yang berisi hanya diagram kompleks (flowchart, UML, atau diagram lain 

yang mendukung) DIHITUNG sebagai halaman. Tambahkan penjelasan atau 

keterangan gambar. 

3. Melanggar ketentuan (a) dan (b) mendapatkan nilai penulisan maksimum 50 dari 100. 

 

1.4 Proses Bimbingan 
Mahasisiswa yang telah dinyatakan lulus pada siang proposal pada semester sebelumnya 

berkewajiban menyerahkan hasil revisi kepada sekretariat prodi MKom dan memberikan 
salinan softcopynya kepada Dosen Pembimbing yang telah dipilih.  
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Mahasiswa menghubungi dosen pembimbing dengan menyerahkan Surat Penunjukan 
Dosen Pembimbing. Proses bimbingan dapat dilakukan dengan tatap muka, email, whatsapp 
atau aplikasi  lainnya sesuai dengan kesepakatan antara mahasiswa dan dosen pembimbing.  

Lama bimbingan adalah satu semester. Untuk semester Gasal 2020/2021 proses 
bimbingan dimulai 1 Oktober 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.  

Setiap kali bimbingan, dosen wajib mengisi Kartu Bimbingan yang terdapat dalam Menu 
webdosen. Jumlah minimal bimbingan adalah 8 kali.   

 
1.5 Pendaftaran Sidang Tesis 

Mahasiswa  melakukan  pendaftaran   sidang tesis Semester Gasal 2020/2021 mulai dari 
1 – 6 Februari 2021. Adapun syarat pendaftaran sidang tesis adalah : 
1) Mengisi Form Pendaftaran Sidang Tesis melalui GForm. Link GForm akan di publish 

pada lama  http://pascasarjana.budiluhur.ac.id  beberapa hari sebelum waktu pembukaan 
pendaftaran sidang dimulai. 

2) Mendapatkan persetujuan dosen pembimbing dengan melakukan permohonan verifikasi 
sidang tesis kepada dosen pembimbing via webdosen.  

 
1.6 Pelaksanaan Sidang 

1. Pelaksanaan Sidang Tesis diperkirakan akan diselenggarakan mulai 10 – 17 Februari 
2021  

2. Petunjuk Teknis pelaksanaan sidang Tesis terkait pandemic COVID-19 : menggunakan 
Video Conference ( Budi Luhur meet / Googlemeet/ Zoom ) namun ketentuan ini bisa 
berubah jika terdapat regulasi tentang izin pelaksanaan pendidikan di lingkungan 
Perguruan Tinggi.  

3. Sidang dilaksanakan selama (±) 90 menit 
 

1.7 Kelengkapan Sidang 
1. Pria  : kemeja, celana panjang, dasi, Jas Formal ( Warna Bebas) 

2. Wanita  : Blazer   

3. Mengenakan sepatu formal (Bukan Sepatu Sandal atau sepatu olah raga)  

4. Berlaku sopan selama di ruang Sidang/ruang virtual 

5. WAJIB mengupload file Tesis Full melalui Webstudent dengan menu yang telah 

disediakan maksimal H-1 sebelum sidang dilaksanakan.  

6. Harus dapat menampilkan presentasi menggunakan media presentasi : pdf, ppt atau 

sejenisnya  

7. Peserta sudah siap terkoneksi internet , minimal 90 menit sebelum waktu sidang. 

 

1.8 Penilaian Sidang 
Sidang tesis dilaksanakan di depan Tim Penguji yang terdiri dari 3 (tiga) dosen, yaitu: 

Ketua Tim Penguji, Anggota Tim Penguji dan Moderator. Moderator diutamakan adalah 
pembimbing dari mahasiswa yang disidangkan. Penguji pada saat sidang Proposal dengan 
sidang Tesis Belum Tentu sama. Dalam pelaksanaan sidang, mahasiswa akan 
melaksanakan presentasi, mempertahankan ide, konsep, artikulasi dan argumentasi. 

Evaluasi penilaian tesis pada prinsipnya dilakukan terhadap 6 (enam) aspek dengan 
prosentase sebagai berikut, yaitu: 
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1. Perumusan Masalah   : 20 %  

2. Relevansi Teori Dengan Bidang Kajian : 20% 

3. Metodologi dan Instrumen Penelitian : 15% 

4. Logika Penulisan dan Pembahasan : 20% 

5. Orisinalitas    : 15% 

6. Penyajian Materi    : 10% 

 

1.9 Grading 
Untuk Nilai sidang Tesis berlaku aturan berikut : 

Nilai Angka Nilai Huruf (GRADE) Keterangan 
90 - 100 A LULUS 
85 – 89 A- LULUS 

80 – 84 B+ LULUS 

75 – 79 B LULUS 

70 – 74 B- GAGAL 
65 - 69 C+ GAGAL 

60 – 64 C GAGAL 

45 – 59 D GAGAL 

0  -  44 E GAGAL 

 
1.10  Hal-hal yang menggagalkan sidang 

1. Tidak menyerahkan/upload file tesis sampai waktu sidang dimulai. 

2. Tidak dapat menampilkan presentasi menggunakan media presentasi : pdf, ppt 

atau sejenisnya 

3. Tidak siap pada waktu yang ditentukan tanpa konfirmasi kendala jaringan (Wajib 

SIAP terkoneksi internet Minimal 90 Menit Sebelum Sidang Dimulai) 

4. Tidak berpakaian dan berpenampilan sesuai ketentuan  

5. Tidak ada prototipe dari metode yang diusulkan.  

a. Prototipe harus dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman 

atau bahasa skrip, yang bisa dilihat kode sumbernya (Line of Code).  

b. Prototipe tidak boleh menggunakan tools, misal Weka, Rapidminer, 

Ms. Excel, dsb. 
6. Prototipe tidak berjalan dengan baik sedemikian hingga fitur utama dari prototipe 

tidak dapat berjalan. 

7. Referensi ilmiah yang terkait dengan tema Tesis yang dipilih kurang dari 10 

(sepuluh). 

8. Tidak dapat menunjukkan referensi minimal berupa salah satu dari jurnal atau 

publikasi ilmiah (hardcopy atau softcopy). 

9. Terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa mahasiswa melakukan plagiat dan 

kecurangan antara lain:  

a. Implementasi algoritma di dalam solusi tidak sesuai dengan paparan algoritma 

di dalam laporan Tesis. Contoh kasus: di dalam laporan dinyatakan bahwa 

menggunakan algoritma MINIMAX namun setelah dilihat di program terbukti 

tidak menggunakan algoritma yang dimaksud.  

b. Ditemukan plagiat penulisan laporan tesis (terkecuali di dalam bab 2-landasan 

teori pada bagian diagram)  
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c. Ditemukan “kata-kata mutiara”, yaitu kata-kata yang secara jelas dan 

meyakinkan mengarah pada topik di luar bahasan Tesis 

Selain 9 (sembilan) hal di atas, tidak menggagalkan berlangsungnya sidang Tesis, 

artinya mahasiswa berhak untuk mendapatkan nilai sidang (belum tentu lulus). 

1.11 Setelah Sidang 
1. Jika dinyatakan GAGAL 

a. Segera daftar Sidang kedua. 

b. Segera lakukanlah revisi yang sesuai dengan arahan dari dosen penguji dan 

dosen pembimbing anda.  

2. Jika dinyatakan LULUS 

a. Menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan Menyelesaikan Revisi 

Tesis dalam waktu paling lambat 30 hari 

b. Segera lakukanlah revisi yang sesuai dengan arahan dari dosen penguji dan 
dosen pembimbing anda, dengan :  
(1) Melengkapi semua revisi yang terdapat pada Menu Revisi Tesis di 

webstudent 
(2) Download lembar berita acara SIdang Tesis , SELALU pastikan 

JUDUL dari Tesis, apakah sudah sesuai jika belum sesuai lakukan 
update judul kepada Dosen Pembimbing 

(3) Dosen penguji akan melakukan cek revisi berdasarkan catatan point 
yang ada di Menu Webdosen. 

(4) Dosen penguji akan melakukan persetujuan revisi via web dan 
mengklik tombol “selesai” jika mahasiswa dinyatakan telah selesai 
melakukan revisi.  

(5) Jika semua dosen penguji sudah menekan tombol “selesai” maka di 
webstudent mahasiswa dapat mendownload Lembar Pengesahan Tesis, 
kemudian Lembar tersebut dapat disisipkan pada File Tesis yang telah 
direvisi untuk diupload kembali 

c. Batas waktu melakukan revisi adalah selama 30 hari terhitung sejak tanggal 
Sidang dilaksanakan. Jika melebihi dari yang telah ditentukan, maka dosen 
penguji dan dosen pembimbing berhak menolak revisi dan nilai yang telah 
diberikan dibatalkan.  

d. Mahasiswa mengupload semua file yang telah direvisi pada Menu Upload 
File Tesis di lama webstudent.  

e. Ketua Program Studi akan mereview file yang sudah di upload, jika sudah 
sesuai maka akan dilakukaun verifikasi penyerahan File Tesis.  

f. PASTIKAN TIDAK ADA KESALAHAN PADA LEMBAR 
PENGESAHAN (pastikan Judul Tesis sudah sesuai, jika ada perubahan 
lakukan update Judul ke Dosen Pembimbing Tesis) 

g. File yang telah diverifikasi oleh kaprodi akan diteruskan ke PIhak 
Perpustakaan secara otomatis.  

 

1.12 Publikasi bagi Mahasiswa Magister 
Mengacu Pada Surat Edaran Nomor: 444/B/SE/2016 yang dikeluarkan Kemenristekdikti 

tentang Implementasi SN Dikti pada Program Magister, Doktor dan Doktor Terapan, 

Mengenai poin tentang publikasi, perlu ditekankan bahwa Permenristekdikti No. 44 



OKTOBER 2020 

[PANDUAN TATA LAKSANA , PENULISAN DAN PENYUSUNAN  

TESIS MAGISTER ILMU KOMPUTER SEMESTER GASAL 2020/2021] 

 

6 
 

Tahun 2015 mengatur secara khusus tentang kewajiban publikasi mahasiswa program 

Magister, Doktor, dan Doktor Terapan sebagai berikut: 

a. Mahasiswa Program Magister wajib menerbitkan makalah (karya ilmiah 

penelitian) di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional; 

b. Mahasiswa Program Doktor wajib menerbitkan makalah di jurnal internasional 

bereputasi; 

c. Mahasiswa Program Doktor Terapan wajib menerbitkan makalah di jurnal 

nasional terakreditasi atau diterima di jurnal internasional atau; karya yang 

dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum internasional. 

Adapun ketentuan publikasi yang diterapkan pada Program Studi Magister Ilmu 

Komputer Fakultas Teknologi Informasi adalah sebagai berikut : 

 Publikasi artikel pada jurnal ilmiah nasional terakrteditasi Kemenristekdikti 

dengan kategori SINTA peringkat 1 sampai 6 dengan status diterima untuk 

diterbitkan 

 Publikasi artikel pada prosiding seminar internasional bereputasi dengan status 

telah dipresentasikan/telah diterima untuk dipublikasikan 

 Publikasi pada jurnal internasional dengan status diterima untuk 

dipublikasikan 
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BAB II 
PENULISAN 

 
2.1 Kertas 

a. Naskah diketik pada Kertas HVS 80 gram, warna putih. 

b. Ukuran kertas 21 x 29,7 cm atau 8,3 x 11,7 inch atau ukuran A4 

c. Batas Tepi 

1) Tepi Kiri 3,5 cm 

2) Tepi kanan 3,5 cm.  

3) Tepi atas 3 cm.  

4) Tepi bawah 3 cm 

d. Bagian awal tesis dimulai dari halaman judul diberi nomor halaman dengan angka 

Romawi kecil pada tengah halaman bagian bawah dengan jarak 1,5 cm dari tepi 

bawah kertas 

e. Bagian utama (Bab I dan seterusnya) diberi nomor halaman memakai angka Arab 

(1,2.3, dst) yang diletakkan di tengah halaman bagian bawah dengan jarak 1,5 cm dari 

tepi bawah kertas 

f. Jika terdapat halaman tertentu yang memerlukan jenis kertas atau ukuran kertas khusus, 

seperti untuk grafik, diagram, atau dokumen tertentu dari lembaga/perusahaan/institusi, 

diperbolehkan dengan tetap memperhatikan kerapihan laporan. 

 

2.2 Pengetikan dan Pencetakan 

a. Jenis huruf yang digunakan adalah: 

1) Kata BAB dan JUDUL BAB dicetak huruf kapital dan tebal : Times New Roman 

ukuran 14 poin. 

2) Untuk isi : Times New Roman dengan ukuran 12 poin. 

b. Jarak (spasi) antar baris adalah 1 spasi.  

c. Naskah dicetak:  

1) Tidak bolak balik pada saat pelaksanaan sidang.  

2) Bolak-balik (Dua muka) pada saat hardcover, dengan halaman awal BAB ada di 

sisi kanan. 

 

2.3 Penyajian Gambar 
Gambar dalam naskah laporan Tesis dapat meliputi : bagan alir, grafik, peta, foto, diagram 

kerja dan sebagainya. Penyajian gambar dalam penyusunan naskah mengikuti ketentuan 

berikut: 

a. Gambar diberikan caption berupa angka sesuai dengan nomor bab diikuti dengan 

nomor urut yang terkait dan penjelasannya. Antara nomor bab dan nomor urut 

diberikan lambang titik (.). Pada bagian akhir caption tidak diberikan titik (.).  

b. Caption gambar diletakkan pada bagian bawah gambar, dituliskan dengan rata tengah 

(center) dan tebal (bold), font Times New Roman ukuran 12 poin.  

c. Caption tidak boleh berbeda halaman dengan gambar.  

d. Jika gambar dikutip dari referensi maka sitasi dituliskan pada bagian terakhir caption 

gambar didalam tanda kurung ( ).  

e. Untuk gambar berwarna hendaknya dapat dicetak warna atau diatur dengan pewarnaan 

yang kontras.  
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f. Untuk gambar yang dikutip dari internet, hendaknya diperhatikan resolusi dan 

ketajaman gambar.  

g. Jika gambar berukuran besar dan lebih cocok disajikan dalam layout landscape, maka 

bagian atas gambar harus diletakkan di sisi dalam dari buku terjilid. (aturan penomoran 

halaman tetap mengacu layout portrait) 

 
 

2.4 Penyajian Persamaan 
Persamaan dalam naskah laporan Tesis dapat meliputi : matematika, fisika dan kimia. 

Penyajian persamaan dalam penyusunan naskah mengikuti ketentuan berikut:  

a. Persamaan ditulis dengan angka sesuai dengan nomor bab diikuti dengan urutan 

persamaan.  

b. Nomor diketik dalam tanda kurung, sebagai contoh untuk persamaan ke 52 pada Bab 

III maka ditulis (3.52).  

c. Nomor tersebut ditempatkan pada batas tepi kanan.  

d. Contoh penyajian persamaan: 

C2=A2+B2                                                           (3.52) 

 

2.5 Penyajian Tabel 

Aturan penyajian tabel sebagai berikut:  

a. Tabel diberikan caption berupa angka sesuai dengan nomor bab diikuti dengan 

nomor urut yang terkait dan penjelasannya. Antara nomor bab dan nomor urut 

diberikan lambang titik (.). Pada bagian akhir caption tidak diberikan titik (.). 

b. Caption tabel diletakkan pada bagian atas tabel, dituliskan dengan rata tengah 

(center) dan tebal (bold), font Times New Roman ukuran 12 poin.  

c. Caption tidak boleh berbeda halaman dengan tabel.  

d. Pada prinsipnya tabel tidak boleh dipenggal. Apabila tabel terpaksa dipenggal, maka 

pada halaman lanjutan tabel dicantumkan nomor tabel dan ditulis kata (lanjutan) 

tanpa judul. Apabila tabel harus dibuat dalam bentuk horizontal (landscape), maka 

bagian atas tabel harus diletakkan di sisi dalam dari buku terjilid. (aturan penomoran 

halaman tetap mengacu layout portrait) 

e. Jika tabel dikutip dari referensi maka sitasi dituliskan pada bagian terakhir caption 

tabel didalam tanda kurung ( ). 
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2.6 Referensi 

Dalam pembuatan sebuah karya ilmiah adalah hal yang lumrah untuk melakukan kajian 

keilmuan dari berbagai sumber. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang jelas 

dan update terkait bidang yang diriset. Penggunaan referensi yang baik akan dengan 

sendirinya membuktikan keluasan dan kualitas riset yang dilakukan yang menghindari 

plagiat. Setiap kali kita menggunakan ide atau informasi dari orang / entitas lain maka harus 

direferensikan. 

1. Sumber referensi 

Sumber referensi dapat berasal dari:  

a. Buku, Jurnal dan prosiding: tercetak dengan nomor ISBN, atau softcopy 

dengan nomor ISSN.  

b. Tesis dan disertasi.  

c. Dokumen akademik resmi dari lembaga pendidikan terkait.  

d. Website: hanya dapat diterima sebagai sumber akademik jika target pembaca 

adalah orang akademik (misalnya domain adalah .edu, .ac ), sumber lain tidak 

boleh digunakan kecuali merupakan website resmi dari lembaga/ organisasi 

bereputasi.  

e. Laporan resmi pemerintah / lembaga pemerintah / lembaga legislatif / lembaga 

yudikatif : dapat berupa peraturan/undang-undang, kebijakan, laporan biro 

pusat statistik, keputusan sidang, keputusan MA.  

f. Laporan resmi industri / asosiasi industri / organisasi permanen / tim ad-hoc : 

dapat berupa laporan rugi/laba, neraca, dan laporan hasil investigasi (seperti 

laporan investigasi KNKT). 

g. Pidato/ broadcast/ pementasan audio-visual : misalnya pidato presiden 

(transkrip penuh harus tersedia). 8. Surat kabar dan majalah (hanya valid jika 

menjadi objek riset). 

2. Bentuk referensi 

Referensi hadir dalam 4 bentuk utama:  

a. Parafrase : menggunakan informasi dari sebuah sumber dalam kata-kata anda 

sendiri, umumnya berpola sedikit ”menggemukkan” informasi tersebut dengan 

susunan yang berbeda tanpa mengubah arti dasarnya.  

b. Sumarisasi : adalah bentuk parafrase dimana anda hanya menggunakan poin-

poin utama (tanpa detil atau contoh) dari informasi dengan kata-kata anda 

sendiri.  
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c. Sitasi : mengguanakan kata / kalimat persis seperti yang muncul pada sumber. 

Penggunaan sitasi tidak boleh terlalu banyak dan digunakan bila anda tidak 

berhasil / tidak cocok menggunakan 2 bentuk sebelumnya.  

d. Copy : mengambil informasi gambar, tabel, denah, skema, peta, siklus, 

diagram dari sebuah sumber. 

3. Pemakaian Referensi 

Semua referensi yang dipakai harus dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Dari 

keempat pola referensi diatas, yang sangat disarankan adalah parafrase dan 

sumarisasi, namun jika diinginkan, dapat digunakan sitasi (in-text citation). 

Pedoman sitasi dan daftar pustaka pada halaman-halaman berikutnya 

menggunakan standar Harvard. Acuan detil dapat dilihat pada : 

http://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/harvard 

 

2.7 Sitasi 
1. Sumber Sitasi untuk laporan Tesis 

Sumber dari wikipedia, blog dan sosial media tidak diperkenankan (kecuali 

menjadi objek riset) 

2. Model Penulisan Sitasi Kutipan 

a. Model yang dipakai adalah Nama Penulis – Tahun (PT) atau disebut dengan 

Author – Date (AD) Style dengan cara mencantumkan nama penulis – tahun 

terbitan yang dikutip.  

b. Nama penulis yang dicantumkan hanya nama keluarga (family name) tanpa 

mencantumkan gelar akademik dari penulis.  

c. Bila penulis 2 (dua) orang, kedua nama keluarga penulis tersebut dicantumkan.  

d. Bila penulis lebih dari dua orang, maka yang dicantumkan hanya nama penulis 

pertama dengan menambahkan singkatan dkk (dan kawan-kawan) atau et al (et 

all)  

e. Seluruh sumber dan bahan bacaan atau acuan (references) yang digunakan 

dikumpulkan dalam satu daftar yang disebut Daftar Pustaka.  

f. Pencantuman sumber kutipan dapat diletakkan sebelum atau sesudah kutipan.  

g. Kutipan yang melebihi 3 baris, dipisahkan dari tulisan penulis sehingga 

membentuk alinea tersendiri dengan jarak baris satu spasi dan batas kiri masuk 

2 cm. 

3. Contoh Penulisan Sitasi Kutipan 

 

Sebelum kutipan:  

Emory dan Cooper (1995) mengungkapkan: “The philosophy of science or, more 

specifically, epistemology is the body of knowledge that provides the classification 

that help us dicriminate among the styles of thinking”  

 

Sesudah kutipan:  

Demikian pula didefinisikan oleh penulis lain “The philosophy of science or, more 

specifically, epistemology is the body of knowledge that provides the classification 

that help us dicriminate among the styles of thinking” (Emory dan Cooper, 1995).  
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Lebih dari tiga baris: Batini et al. (1992) mendefinisikan sebuah basis data dan 

kaitannya dengan sebuah perusahaan sebagai sebuah komponen dari sistem 

informasi sebagai berikut:  

 

“Databases are just one of the components of information systems, which also 

include application program, user interfaces, and other types of software packages. 

However databases are essential resources of all organizations, including not only 

large enterprises but also small companies and individual users” 

 

2.8 Daftar Pustaka 

Pustaka harus dari sumber terpercaya. Disusun dengan sort Ascending (A  Z) 

berdasarkan huruf pertama pustaka, jika pengarang sama, maka diurut tahun terbit. 

1. Sumber Buku 

a. Secara umum daftar buku menggunakan pola: Nama akhir, Nama depan. 

Tahun publikasi. Judul. Nama tempat terbit : nama penerbit, Halaman.  

b. Nama Penulis dimulai dengan nama keluarga, diikuti dengan tanda koma 

kemudian nama pertama. Lalu diikuti titik untuk memisahkan dengan tahun  

c. Bila nama penulis dua atau lebih, dapat digunakan tanda ampersand (&) atau 

”and”. 

Contoh pustaka sumber dari buku:  

1 penulis:  

Patterson, James. 2005. Maximum ride. New York: Little, Brown.  

Arsyad, Alwi. 2016. Penggunaan dan Penerapan Teknologi di Dalam Industri 

Pertanian dan Perkebunan. Jakarta: Warna Media. 

2 penulis atau lebih:  

Campbell, Tim S, & A William, Kracaw. 1993. Financial Institutions and Capital 

Market. New York : HarperCollins College.  

Desikan, S. and Ramesh, G. 2006. Software testing. Bangalore, India: Dorling 

Kindersley, p.156.  

Vermaat, M., Sebok, S., Freund, S., Campbell, J. and Frydenberg, M. (2014). 

Discovering computers. Boston: Cengage Learning, pp.446-448. 

Saputra, Rio, dkk. 2010. Alat-alat Musik Daerah di Indonesia. Bandung: Media 

Raya. 

2. Contoh pustaka sumber dari jurnal : 

Nama akhir, Nama depan. Tahun publikasi. Judul artikel. Nama Jurnal, Volume 

(nomor), Halaman.  

 

Dismuke, C. and Egede, L. 2015. The Impact of Cognitive, Social and Physical 

Limitations on Income in Community Dwelling Adults With Chronic Medical and 

Mental Disorders. Global Journal of Health Science, 7(5), pp. 183-195. 
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3. Sumber dari web : 

a. Daftar pustaka dari situs website dari web : Nama akhir, Nama depan. Tahun 

publikasi. Judul halaman. [online] nama website name. Available at: URL 

[tanggal akses dd mmm.yyyy]. 

b. Rujukan situs website tidak diijinkan dari ensiklopedia bebas (misalnya 

wikipedia) , dan forum yang tidak diregulasi oleh lembaga resmi (forum dari 

pengembang software bersangkutan diijinkan, misalnya forum squid, forum 

mysql).  

c. Isi halaman dari web berita terpercaya seperti cnn.com, kompas.com, bbc.com 

diijinkan 

d. Tiap rujukan dari website harus disediakan snapshotnya (save as pdf) yang 

nanti disertakan pada lampiran.  

e. Pada URL, garis bawah dihilangkan dan berwarna hitam. 

 

Rujukan dari situs website : (diurut sesuai urutan abjad):  

 

Arduino.cc. 2017. Arduino Introduction. Available at : 

https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction [Accessed 6 Aug. 2016].  

 

Microsoft.com. 2017. Microsoft Official Website. Available at: 

https://www.microsoft.com/ [Accessed 20 Jan. 2017]. 
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BAB III 
PENYUSUNAN NASKAH TESIS 

 
3.1 Format Penyusunan Naskah Laporan Akhir Tesis 

Penyusunan naskah laporan akhir tesis terdiri dari : 
1. Halaman Cover Luar (cover depan)  

2. Halaman Cover Dalam  

3. Halaman Pengesahan  

4. Halaman Pernyataan 

5. Abstrak  

6. Abstract 

7. Kata Pengantar  

8. Daftar Tabel (jika ada). Berisikan Nomor Tabel, nama tabel dan halaman   

9. Daftar Gambar (jika ada). Berisikan Nomor Gambar , nama gambar dan halaman  

10. Daftar Simbol (jika ada). Berisikan daftar simbol yang dibuat, contoh : flowchart  

11. Daftar Isi  

12. Bab I : PENDAHULUAN  

13. Bab II : LANDASAN TEORI DAN KERANGKA KONSEP/PEMIKIRAN 

14. Bab III : METODOLOGI DAN RANCANGAN/DESAIN PENELITIAN  

15. Bab IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

16. Bab V : PENUTUP  

17. Daftar Pustaka  

18. Lampiran-lampiran 

Digunakan kertas pemisah tipis berwarna Biru Muda (Tesis) dengan berat <=50 gr/m2 

yang sudah dicetak logo Universitas Budi Luhur di tengah-tengah halaman (untuk 

Tesis yang dilakukan pada masa Pandemi, maka file tesis tidak perlu dicetak) 

 

3.2 Detail dan Deskripsi Penyusunan Naskah Tesis 
A. Halaman Cover Luar Tesis 

Halaman Cover Luar Tesis memuat memuat judul Tesis, Jenis Dokumen, logo 
Universitas Budi Luhur, nama dan nomor induk mahasiswa, nama dan alamat institusi serta 
tahun usulan. Semua tulisan/logo dibuat dengan format rata tengah (center). Urutan seperti 
berikut: 

1. Judul Tesis.  
2. Jenis Dokumen. Untuk naskah akhir Tesis ditulis “Tesis”.  
3. Logo Universitas Budi Luhur. Cantumkan logo UBL (Cerdas Berbudi Luhur) 

dengan style Flat bukan 3D.  
4. Nama dan Nomor Induk Mahasiswa.  
5. Nama Institusi.  
6. Tempat Penyusunan.. 
7. Tahun Penyusunan.  
 

B. Halaman Cover Dalam Tesis 
Halaman Cover Dalam Tesis memuat memuat judul tesis, jenis dokumen, maksud tesis, 

logo Universitas Budi Luhur, nama dan nomor induk mahasiswa, nama dan alamat institusi 
serta tahun usulan. Semua tulisan/logo dibuat dengan format rata tengah (center). Urutan seperti 
berikut: 



OKTOBER 2020 

[PANDUAN TATA LAKSANA , PENULISAN DAN PENYUSUNAN  

TESIS MAGISTER ILMU KOMPUTER SEMESTER GASAL 2020/2021] 

 

14 
 

1. Judul. Judul tesis pada Cover Dalam harus sama dengan Judul pada Halaman Cover Luar 
2. Jenis Dokumen. Untuk naskah akhir tesis ditulis “Tesis”. Ditulis dengan menggunakan 

huruf kapital. 
3. Maksud Tesis. Ditulis dengan “Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan 

memperoleh gelar Magister Ilmu Komputer (M.Kom)” 
4. Logo Universitas Budi Luhur. Cantumkan logo UBL (Cerdas Berbudi Luhur) dengan 

style Flat bukan 3D. 
5. Nama dan Nomor Induk Mahasiswa. Nama ditulis sesuai dengan data mahasiswa yang 

terdaftar di basis data mahasiswa. Nomor Induk Mahasiswa secara lengkap dituliskan di 
bawah Nama.  

6. Nama Institusi. Perlu diperhatikan bahwa urutan penulisan institusi sesuai dengan hierarki 
yaitu PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMPUTER, FAKULTAS TEKNOLOGI 
INFORMASI, UNIVERSITAS BUDI LUHUR 

7. Tempat Penyusunan. Untuk Magister Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi 
Universitas Budi Luhur maka tempat penyusunan adalah Jakarta. 

8. Tahun Penyusunan. Tahun Akademik yang ditulis pada bagian ini adalah tahun tesis 
disusun ditulis dan ditempatkan di bawah Jakarta dalam nama institusi.  

Contoh Halaman Cover Dalam Tesis dapat dilihat pada gambar berikut : 
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C. Halaman Pengesahan 
 Format Halaman Pengesahan SETELAH SIDANG (AUTOGENERATE 

DARI SISTEM) 
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D. Halaman Pernyataan Originalitas  

Halaman Pernyataan Originalitas yang menyatakan bahwa hasil karya tulis ilmiah sendiri 
dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh 
pihak lain, dan penulis tesis mengizinkan untuk dikelola oleh Universitas Budi Luhur sesuai 
dengan norma hukum dan etika yang berlaku.  
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E. Abstrak (Bahasa Indonesia) 

Berisi intisari/deskripsi singkat/kondensasi dari naskah laporan usulan penelitian. Isi 
abstrak bersifat  keseimbangan  antara  penjelasan  deskriptif  dan  informatif,  yang  mencakup  
4 (empat) hal yaitu: (1) Masalah utama yang diteliti dan ruang lingkupnya; (2) Metode yang 
digunakan dalam penelitian; (3) Hasil yang diharapkan/didapatkan; (4) Kata kunci/keyword 
(minimal 5 kata). Dalam abstrak tidak diperkenankan mencantumkan informasi yang tidak 
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dibahas dalam naskah laporan penelitian. Abstrak terdiri dari 300-500 kata dan tidak 
menyebutkan acuan. Abstrak ditulis di dalam bahasa Indonesia. 

 
F. Abstract (Bahasa Inggris) 

Abstract ditulis di dalam bahasa Inggris. 
 

G. Kata Pengantar 
Kata Pengantar yang berisi pernyataan puji syukur, gambaran umum mengenai adanya 

tesis beserta ketentuan-ketentuan yang dijadikan landasan penulisan, pelaksanaan dan hasil 
yang dicapai, ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu atau memungkinkan 
terlaksananya proses penelitian serta penulisan laporan/naskah tesis, serta harapan-harapan. 

  
H. Daftar Tabel 

Daftar Tabel berisi semua tabel yang ada di dalam naskah. 
 

I. Daftar Gambar 
Daftar Gambar berisi semua gambar yang ada di dalam naskah.  
 

J. Daftar Simbol 
Daftar Simbol berisi semua simbol yang ada di dalam naskah.  
 

K. Daftar Isi 
Daftar Isi berisi gambaran atau garis besar isi naskah secara keseluruhan.  
 

L. Bab I. Pendahuluan 
Terdiri atas latar belakang, masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tata urut 
penulisan, dan daftar pengertian jika diperlukan 
 

M. Bab II. Landasan Pemikiran/Teori Kerangka Konsep 
Terdiri atas tinjauan pustaka, tinjauan studi, tinjauan obyek penelitian, kerangka 
konsep/pola pikir pemecahan masalah, dan hipotesis 
 

N. Metodologi dan Desain/Rancangan Penelitian 
Terdiri atas metode penelitian, sampling/metode pemilihan sampel, metode pengumpulan 
data, instrumentasi, teknik analisis/rancangan dan pengujian data/sistem/prototipe/model/ 
rencana strategi, langkah-langkah penelitian, dan jadwal penelitian 
 

O. Pembahasan Hasil Penelitian 
Menjelaskan hasil dari penelitian yang dilakukan 
 

P. Penutup 
Terdiri atas kesimpulan dan saran 
 

Q. Daftar Pustaka 
Bagian ini secara cermat memuat pustaka yang digunakan dalam nasakah akhir tesis. 
Penulisan daftar pustaka mengikuti sistem Harvard (sitasi nama-tahun) dan diurutkan 
sesuai dengan urutan abjad nama belakang pengarang. Perlu diperhatikan bahwa daftar 
pustaka berisi daftar buku teks atau artikel ilmiah/jurnal yang mendukung penelitian. 

R. Lampiran-Lampiran 
Lampiran berisi dokumen pendukung tesis. Lampiran dapat digunakan untuk menyajikan 
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prosedur atau keterangan lain yang tidak mungkin disingkat dan yang akan digunakan 
dalam penelitian. 
 

S. Riwayat Hidup Singkat 
Riwayat hidup singkat penulis yang berisi nama, tempat/tanggal lahir, pendidikan 
formal/ketrampilan, pengalaman jabatan/ penugasan, dan foto ukuran 3 X 4. 

 
3.3 Urutan Penyajian Penulisan 

Penyajian usulan penelitian disusun berurutan dan mencakup hal-hal berikut : 
 

HALAMAN COVER LUAR 
HALAMAN COVER DALAM 
HALAMAN PENGESAHAN TESIS  
LEMBAR PERNYATAAN 
ABSTRAK 
ABSTRACT 
KATA PENGANTAR  
DAFTAR TABEL  
DAFTAR GAMBAR  
DAFTAR SIMBOL 
DAFTAR ISI  
BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  
1.2 Masalah Penelitian  

1.2.1 Identifikasi Masalah  
1.2.2 Pembatasan Masalah  
1.2.3 Rumusan Masalah  

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1.3.1 Tujuan Penelitian 
1.3.2 Manfaat Penelitian  

1.4 Tata-Urut Penulisan  
1.5 Daftar Pengertian  

BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA KONSEP/PEMIKIRAN 
2.1 Tinjauan Pustaka  
2.2 Tinjauan Studi  
2.3 Tinjauan Obyek Penelitian  
2.4 Kerangka Konsep/Pola Pikir Pemecahan Masalah  
2.5 Hipotesis  

BAB III   METODOLOGI DAN RANCANGAN/DESAIN PENELITIAN 
3.1 Metode Penelitian  
3.2 Sampling/Metode Pemilihan Sampel  
3.3 Metode Pengumpulan Data  
3.4 Instrumentasi  
3.5 Teknik Analisis, Rancangan, dan Pengujian Data/Sistem/Prototipe Model, 

Rencana Strategi  
3.6 Langkah-langkah Penelitian  
3.7 Jadwal Penelitian  

BAB IV   PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN  
BAB V   PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  
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4.2 Saran 
DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
RIWAYAT HIDUP SINGKAT 
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BAB IV 
FORMAT PENULISAN JURNAL 

 
Format penulisan jurnal ini digunakan dalam penulisan Jurnal yang dikumpulkan dalam 

keeping CD/DVD ke Perpustakaan dan Sekretariat MKom. Jurnal dibuat dalam dua versi 
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Urutan penyusunan sebagai berikut: 

(1) Judul , boleh berbeda dengan judul tesis namun mengandung topik yang sama. 
(2) Nama Pengarang/Mahasiswa dan Pembimbing, alamat e-mail, dan nama institusi. 

Institusi untuk Pengarang/Mahasiswa menggunakan instansi tempat 
pengarang/mahasiswa bekerja.  

(3) Abstrak maksimal 10 baris (kurang lebih 100-150 kata).  
(4) Pendahuluan (latar belakang dan alasan pemilihan judul penelitian/paper). 
(5) Landasan Teori dan Penelitian Terkait 
(6) Metodologi dan Rancangan Penelitian.  
(7) Pembahasan Hasil Penelitian  
(8) Penutup (Kesimpulan dan Saran).  
(9) Daftar Pustaka ( Sitasi dan Daftar Pustaka mengikuti format IEEE) 
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Template untuk Makalah Ilmiah Mahasiswa Program Studi magister Ilmu 
Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur  

 
Nama Mahasiswa 

Program Studi Magister Ilmu Komputer , Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Budi Luhur 
Jl. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12260 

Telp. (021) 5853753, Fax. (021) 5869225 
E-mail : email.mahasiswa@gmail.com  

 
ABSTRAK 

 
Makalah  ini  membahas  format  makalah dan  panduan  bagi  penulis  makalah  ilmiah.  Makalah harus  
diserahkan  dalam  format  siap  cetak  dan dibatasi minimal 6 (enam) halaman dan maksimal 8 (Delapan) 
halaman. Abstrak adalah sinopsis dari karya yang berisi permasalahan yang diteliti, informasi dan metode yang 
digunakan untuk memecahkan masalah, apa yang sudah dikerjakan untuk memecahkan masalah, manfaat untuk 
organisasi dan kesimpulan. Abstrak dibatasi  maksimal 300  kata  dan  tidak  boleh  mengandung persamaan,  
gambar,  dan  table.  Abstrak ditulis dalam satu paragraf. Ukuran  huruf  untuk abstrak,  kata  kunci,  dan  badan  
makalah  adalah  10 pt. 
 
Kata kunci : citra, pemrosesan, otomasi 
 

1. PENDAHULUAN 
Pendahuluan secara umum berisi latar belakang dan 
permasalahan yang diangkat dalam tesis Anda. 
Sertakan juga batasan masalah dan metodologi yang 
digunakan dalam tesis Anda. Ceritakan secara garis 
besar mengenai permasalahan-permasalahan yang 
dihadapi di tempat riset dan solusi-solusi yang 
ditawarkan. Semua dinyatakan dalam bentuk 
paragraf. Bagian ini dapat diambil dari BAB I tesis 
Anda. 

2. LANDASAN TEORI 

Bagian landasan teori berisi penjelasan singkat 
mengenai konsep, teori, metodologi dan teknologi 
yang digunakan dalam tesis Anda. Buatlah secara 
singkat dan jelas, serta sertakan hal-hal yang bersifat 
penting. Hal-hal yang sudah diketahui secara umum 
tidak perlu disertakan. Bagian ini merupakan 
rangkuman dari BAB II tesis Anda. 

Nomor kutipan ditempatkan didalam tanda kurung 
kotak [1]. Penomorannya mengikuti nomor referensi 
yang dituliskan pada bagian daftar pustaka Jangan 
menggunakan kalimat “Referensi [3]”, kecuali pada 
awal kalimat, misal “Referensi [3] menunjukan 
bahwa......“. Tempatkan nomor referensi di bagian 
akhir kalimat, satu spasi dari kalimat terakhir dan 
diakhiri dengan titik, tanpa nama atau apapun. 
Referensi yang dirujuk pada daftar pustaka harus 
lebih dari 6 referensi.  

Tulisan harus menggunkan bahasa Indonesia dan 
diketik menggunakan kertas ukuran A4 (210mm x 
297 mm) dengan format dua kolom untuk isi dengan 

margin atas dan kiri, 3 cm serta margin bawah dan 
kanan, 2 cm. Pada bagian tengah halaman pertama 
berisi judul makalah. Dibawah judul tersaji abstrak 
dan keyword dari abstrak. Abstrak diketik 
menggunakan spasi satu, dan huruf Times, 10pt.  

2.1. Bab dan Sub Bab 

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

3. METODOLOGI  DAN RANCANGAN 
PENELITIAN 

Pada bagian metodologi dan rangancangan 
penelitian ini menguraikan metode/teknik yang 
ditetapkan dalam rangka melaksanakan proses 
penelitian sesuai kerangka konsep/pola pikir 
pemecahan masalah, dan dilanjutkan dengan 
pembuatan kerangka kerja (langkah-langkah) proses 
penelitian yang diperlukan. Isi dari bagian ini 
bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan topik 
tesis yang Anda ambil. Pada bagian ini umumnya 
dapat Anda rangkum dari BAB III laporan tesis 
Anda. 

Gambar diberi judul dengan “Gambar” dan “Tabel” 
dan diberi nomor, contoh, Gambar 1, Gambar 2, 
Tabel 1, Tabel 2, dan seterusnya. Judul Gambar 
ditempatkan dirata tengah bawah gambar. Judul 
table ditempatkan di rata tengah atas table. Baik 

Title 
Font: 
Times 
Size: 14pt 
Style: Bold 

Font: Times 
Size: 10pt 
Style :Italic 

 

Font: Times 
Size: 10pt 
Style: Italic 

 

Font: Times 
Size: 12pt 
Style: Bold 
 

Font: Times 
Size: 10pt 
Style: Regular 
 

Font: Times 
Size: 12pt 
Style: Bold 

 

Font: Times 
Size: 10pt 
Style: Regular 
Tidak lebih dari 6 kata 
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gambar dan table ditempatkan di rata tengah antara 
margin kanan dan kiri halaman. Table/gambar harus 
ditempatkan pada halaman yang sama dengan judul 
table/gambar. Jika table/gambar melebihi 1 halaman, 
maka ukurannya dapat diperkecil.  

 
Table 1: Center table captions above the tables. 

 
Bahan Suhu (°C) Massa (kg) 
Kayu 30 22 
Besi 20 10 
Alum 10 15 

Tembaga 20 58 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1: Description is placed right below the figure 
 

4. PEMBAHASAN HASIL 
PENELITIAN 

 
Pada bagian hasil dan pembahasan ini dipaparkan 
mengenai hasil dan pembahasan dari aplikasi yang 
dibuat. Umumnya berupa screenshot dan tampilan 
aplikasi, disertai penjelasan singkatnya. Jika terdapat 
proses pengukuran yang dilakukan, sertakan hasil 
pengukurannya. 
 
Bagian ini umumnya dapat Anda rangkum dari BAB 
IV tesis Anda. Sertakan informasi dan bagian yang 
perlu saja, jika memang halaman sudah melebihi 
ketentuan. 
 
5. PENUTUP 
 
Bagian akhir ini dipaparkan kesimpulan yang dapat 
diambil dari hasil tesis Anda. Sebaiknya disajikan 
dalam bentuk paragraf atau sebuah daftar (list).  
 
Anda juga dapat menyertakan saran atau 
rekomendasi untuk penerapan sistem ini dan untuk 
penelitian selanjutnya. 
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