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TUGAS PERSONAL (PAPER) 
MAKALAH DENGAN FORMAT DAN STANDAR PUBLIKASI 

MATA KULIAH: ANALISIS SISTEM & DESAIN [ANALYSIS SYSTEMS & DESIGN] 
School of Information Systems and Technology, Program Studi Sistem Informasi 

Universitas Pelita Harapan, Akselerasi 2018/2019 

A. Personal Paper 

Buatlah sebuah paper (makalah) dengan standar publikasi nasional. Pilihan topik terkait pengembangan 

use case generik atau model sistem proses bisnis di industri: farmasi, maritim, manufaktur, perbankan, 

asuransi, oil and gas, rumah sakit, perhotelan, bisnis retail, real estate, pendidikan tinggi, transportasi 

darat, maskapai penerbangan, dan sosial bisnis. 

Lakukan literature review setidaknya terhadap 12 paper (rekomendasi 15-20 paper) terpublikasi sesuai 

topik yang telah ditentukan. Lakukan analisis dan sintesis terkait metodologi, dan hasil penelitian berupa 

use case generik atau model sistem proses bisnis generik. Berikan pemahaman Anda terhadap paper yang 

telah diperbandingkan dalam bentuk matriks tabel* atau model sebagai hasil review. 

Adapun tahapan pengerjaannya: 

a. Cari dan temukan minimal 12 paper terpublikasi internasional dan/atau nasional sesuai pilihan topik. 

b. Lakukan literature review mengikuti pola yang sama dengan contoh yang diberikan. 

c. Terapkan metodologi penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang akan diberikan solusi. 

d. Tulis judul, draft abstrak, bab 1 (Pendahuluan), bab 2 (Teori Pendukung), dan bab 3 (Metodologi 

Penelitian). Bagian paper (Bab 1-3) dikirimkan satu malam sebelum jadwal Ujian Tengah Semester (UTS) 

tanggal 23 Juni 2019 pukul 22:00 wib. Cara pembuatan abstrak di file terpisah dan terlampir. 

e. Sebagai iterasi pertama, komentar dan saran perbaikan akan saya berikan di masa UTS dan sebelum sesi 

9 perkuliahan. 

f. Lanjutkan pembahasan paper, lengkapi dengan kesimpulan dan saran serta daftar referensi yang 

disitasi. 

g. Kirimkan final paper selambatnya dua hari sebelum jadwal Ujian Akhir Semester (UAS) pada tanggal 18 

Juli 2019 pukul 22:00 wib. 

h. Korespondensi dikirimkan ke email: re.tarigan@gmail.com dengan Subject: NIM-Nama – Personal 

Paper-EM-UPH BS ver x.x; nama file: NIM-Nama– Personal Paper-ASD-UPH SI ver x.x.doc/x 

Contoh: 12200123-Riswan E Tarigan – Personal Paper-ASD-UPH SI ver 1.1.doc/docx 

Contoh: 12200123-Riswan E Tarigan – Personal Paper-ASD-UPH SI ver 1.2.doc/docx 

Contoh: 12200123-Riswan E Tarigan – Personal Paper-ASD-UPH SI Final Version.docx/pdf 

 

Ketentuan lain: 

1. Tulis dengan Times Roman 10, spasi 1, 2 kolom (gaya koran)  Perhatikan contoh yang akan diberikan 

(terlampir). 

2. Tulis dengan bahasa Indonesia yang baku. Jumlah halaman: 8-12 

Bagi mahasiswa yang dapat selesai lebih cepat dan kualitas tulisan yang sangat baik, ada potensi bonus nilai! 

Terlambat dari deadline, penalty 5% dari nilai yang diperoleh! 

Do your best! 

--o0o-- 
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Daftar Pilihan Topik untuk masing-masing mahasiswa. 

Boleh memilih topik lain, dengan ketentuan diskusi terlebih dahulu dengan dosen pengampu mata kuliah. 

NIM Nama Topik Keterangan 

00000028572 ELLYSE OBE JOHANIS Perbankan  

01081170022 GALDINO TIRTO Asuransi  

00000009441 LIA MANI PERWITASARI Rumah Sakit  

00000025667 SANCHIA ARYANA ENOLA 
LAMBEY 

Perhotelan  

00000021994 STEPHEN sosial bisnis  

01081180017 TIMOTHY Oil and Gas  

01081170018 VIRGINIA P Transportasi Darat  

01081170011 DONG GUNN Farmasi  

00000007228 ARY RENALDI Pendidikan Tinggi  

00000008873 FARIS SALEH Penerbangan  

08120129022 MARCELLINO MICHAEL 
MANGLASSA 

manufaktur  

00000013918 RENALDO BERNADHI Real Estate  

00000007243 STEVEN BAHAR maritim  

00000004973 YONATAN Bisnis Retail  

 

*Bila perbandingan paper dalam tabel matriks sudah selesai dilakukan, hasilnya posting di blog pribadi 

masing-masing. (Bagi yang belum memiliki blog pribadi, silakan buat terlebih dahulu blog di wordpress atau 

blogspot.) 

--o0o-- 


