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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur Saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala Ridha dan InayahNya, 

sehingga akhirnya Saya dapat menyelesaikan Laporan Kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat (ABDIMAS) melalui Kegiatan Penyuluhan tentang Penulisan Karya Ilmiah 

Akuntansi di SBM-ITB Kampus Jakarta. 

Adapun kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan perwujudan dari salah 

satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh civitas akademika Program Studi 

Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen Ipmi. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 

18 Maret 2019, di School of Business and Management (SBM) Institut Teknologi Bandung 

(ITB), Kampus Jakarta. Materi penyuluhan dipilih untuk meningkatkan kemampuan para 

mahasiswa/i Program Studi S2 Administrasi Bisnis (Master of Business Administration) dalam 

penulisan karya ilmiah akuntansi. 

 Dalam kesempatan ini, Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Ipmi yang telah memberikan dukungan dalam 

pelaksanaan kegiatan pengabdian. 

2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Sekolah Tinggi 

Manajemen Ipmi yang telah memberikan dukungan dan bimbingan dalam pelaksanaan 

kegiatan pengabdian ini. 

3. Direktur Program S2 Administrasi Bisnis SBM-ITB Kampus Jakarta yang telah 

mengundang dan memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan 

ini. 

4. Mahasiswa/i Program S2 Administrasi Bisnis, SBM-ITB Kampus Jakarta yang telah 

turut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini. 

Semoga kegiatan Penyuluhan tentang Penulisan Karya Ilmiah Akuntansi ini dapat 

meningkatkan kemampuan mahasiswa/i Program S2 Administrasi Bisnis, SBM-ITB Kampus 

Jakarta dalam penulisan karya ilmiah akuntansi. 

Jakarta, 18 Maret 2019 

Pelaksana 

 

 

Sudarmawan Samidi, Lc., M.Mgt 

NIDN. 0305118304 
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RINGKASAN 

 

Kegiatan penulisan karya ilmiah sangat penting dan diperlukan dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan. Selain itu, kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas 

mahasiswa/I dalam membuat karya ilmiah yang dapat dipublikasikan pada jurnal nasional atau 

internasional yang terindeks. Sehingga dapat meningkatkan kinerja universitas atau institusi. 

Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai 

penulisan karya ilmiah akuntansi kepada mahasiswa/i Program Studi S2 Administrasi Bisnis 

(Master of Business Administration), SBM-ITB Kampus Jakarta. Metode penyampaian 

dilakukan dengan pemaparan materi, tanya jawab, dan diskusi dengan peserta. Adapun materi 

yang dipaparkan mengenai gambaran dasar penulisan karya ilmiah akuntasi, format penulisan 

karya ilmiah, dan publikasi karya ilmiah di jurnal nasional maupun jurnal Internasional. Selama 

kegiatan penyuluhan ini berlangsung, peserta sangat interaktif dan menyimak dengan baik 

paparan yang disampaikan oleh pemateri. Diharapkan nantinya setelah penyuluhan ini, para 

peserta dapat menerapkan ilmu yang didapatkannya dalam penulisan karya-karya ilmiah 

mereka dengan baik dan benar. 
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I. PENDAHULUAN 

Kemampuan menulis bagi mahasiswa sangat penting karena menjadi tuntutan dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan. Mahasiswa wajib memenuhi syarat menulis karya ilmiah 

untuk skripsi atau tugas akhir. Syarat ini seringkali menjadi penghambat kelulusan mahasisswa 

mengingat minimnya pengetahuan dan minat mahasiswa dalam menulis karya ilmiah berbasis 

akademis. 

Selain menjadi syarat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, menulis juga menjadi 

sarana bagi pengembangan diri seorang mahasiswa. Mahasiswa memiliki banyak potensi dan 

potensi yang dimilikinya akan berkembang secara optimal dengan menulis. Hal ini didukung 

oleh banyaknya kondisi mahasiswa yang memperkuat peluang berkembangnya kemampuan 

menulis. Kesatu, mahasiswa selalu berinteraksi dengan ilmu pengetahuan yang bisa menjadi 

bahan untuk menulis. Kedua, banyak peluang lomba menulis, baik yang diselenggarakan Dinas 

Pendidikan maupun Departemen Agama sebagai instansi yang menaunginya. Ketiga, media 

massa menyediakan banyak rubric pendidikan yang memungkinkan bagi mahasiswa untuk 

mengekspresikan gagasan-gagasan inovatifnya.  

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan sebuah penyuluhan tentang “Workshop How 

to Write a Research Article in Accounting” yang bertujuan untuk melatih, dan membangun 

komitmen yang tinggi dari para peserta dalam menulis karya ilmiah guna keperluan publikasi, 

tugas perkuliahan, dan skripsi di School of Business and Management (SBM) Institut 

Teknologi Bandung (ITB), Kampus Jakarta. 
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II. TUJUAN DAN MANFAAT 

A. Tujuan 

Pelaksanaan penyuluhan ini memiliki tujuan sebagai berikut; 

1. Menjelaskan tentang penelitian 

2. Menjelaskan tentang bagaimana menulis karya ilmiah di bidang akuntansi 

3. Menjelaskan bagaimana penulisan dan publikasi karya ilmiah yang sesuai dengan 

ketentuan institusi ataupun journal.  

 

B. Manfaat 

Adapun manfaat dari kegiatan penyuluhan ini agar mahasiswa Sekolah Bisnis 

Manajemen ITB memiliki pembekalan dan ketrampilan yang menyeluruh dalam menulis 

artikel ilmiah yang baik dan sesuai dengan ketentuan institusi/pengelola jurnal. Selanjutnya, 

output kegiatan ini bukan hanya akan meningkatkan efektifitas dan kualitas artikel ilmiah 

mahasiswa tetapi juga akan meningkatkan produktivitas dan dampak positif bagi School of 

Business and Management (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB), Kampus Jakarta. 
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III. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH 

Perkembangan industri Pendidikan mendorong mahasiswa untuk dapat bersaing secara 

global. Hal ini dimulai dengan kesiapan mereka dalam melakukan penelitian yang memiliki 

dampak terhadap ilmu Pendidikan, masyarakat, dan perekonomian. Namun, kenyataannya 

kualitas dan jumlah karya ilmiah di Indonesia masih tertinggal dengan negara lain.  

Tahun 2016 jumlah tersebut meningkat 48,79 persen menjadi 12.295 artikel ilmiah 

(peringkat 4 Asia Tenggara). Pada 2017, publikasi internasional Indonesia meningkat 64,61 

persen menjadi 20.239 (peringkat 3 Asia Tenggara, mengalahkan Thailand). Pada 2018, 

dengan pertumbuhan 48,31, Indonesia akhirnya dapat menduduki peringkat 2  Asia Tenggara, 

mengalahkan Singapura dengan jumlah publikasi internasional mencapai 30.017. Pada tahun 

2019, Indonesia menargetkan menggantikan Malaysia menjadi negara Asia Tenggara dengan 

jumlah publikasi internasional terbanyak.  

Untuk menjawab peluang dan tantangan di atas, maka diperlukanlah sebuah kegiatan 

penyuluhan tentang “Workshop How to Write a Research Article in Accounting” kepada 

mahasiswa School of Business and Management (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB), 

Kampus Jakarta. Hal ini merupakan salah satu bentuk strategi yang dilakukan dalam 

membangun kualitas publikasi mahasiswa yang efektif dan efisien. Diharapkan melalui 

penyuluhan ini, akan dihasilkan peningkatan pengetahuan, kesadaran, motivasi, serta 

komitmen para peserta dalam penulisan dan publikasi. 

Dalam hal ini, metode pelaksanaan yang dilakukan adalah sebagai berikut; 

1. Para peserta diberikan pemaparan yang diisi dengan beberapa materi, diantaranya; 

Pertama, mengenai proses penulisan karya ilmiah. Kedua, memahami contoh artikel 

ilmiah di bidang akuntansi. Ketiga, mengenai publikasi artikel ilmiah. Pada masing-

masing bahasan akan diberikan contoh dan bentuk aplikasi efektif yang dilakukan 

pada studi kasus e-Journal yang sudah terakreditasi. 

2. Mengadakan sesi tanya jawab yang diharapkan menjawab masalah praktis yang 

dihadapi maupun konsep. 
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IV. PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

A. Realisasi Pemecahan Masalah 

Realisasi pemecahan masalah pada kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan 

pada hari Senin, 18 Maret 2019 dengan mengadakan kegiatan berupa workshop pemaparan, 

tanya jawab dan diskusi mengenai hal-hal sebagai berikut: 

1. Proses penulisan artikel ilmiah 

2. Penjelasan contoh artikel ilmiah dibidang akuntansi 

3. Penjelasan mengenai publikasi ilmiah 

Pemaparan materi disampaikan oleh Sudarmawan Samidi, Lc., M.Mgt membahas 

tentang ketiga poin-poin di atas. Pada paparan pertama, dijelaskannya mengenai konsep 

penelitian ilmiah sebagai berikut. 

 

Gambar 1. Proses Penulisan karya ilmiah dari kegiatan penelitian 

Sumber: Hanum, F. (2009) 

 

Materi ini mengupas tentang penulisan dan publikasi artikel ilmiah. Pemateri menjelaskan 

tentang apa itu penelitian, jenis penelitian, luaran penelitian, tips dan trik dalam penulisan karya 

ilmiah. Kemudian, menjelaskan proses penelitian dari awal sampai akhir menjadi tulisan ilmiah 

yang dirangkum pada gambar 1. 

Kemudian, penjelasan mengenai contoh artikel ilmiah di bidang akuntansi yang dimulai 

dengan abstract, introduction, literature review, methodology, result and discussion, 

conclusion, acknowledgment and references.  
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Pada bagian akhir workshop ini, dijelaskan motivasi dalam mempublikasikan karya 

ilmiah dan sarana publikasi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa.  

 

B. Khalayak Sasaran 

Sasaran dari kegiatan penyuluhan ini adalah mahasiswa/i Sekolah Bisnis Manajemen 

ITB. Pada pelaksanaannya, kegiatan ini dihadiri oleh 40 mahasiswa. 

 

C. Metode yang digunakan 

Metode yang digunakan pada kegiatan penyuluhan ini adalah sebagai berikut: 

a. Cara melakukan kegiatan  

Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengundang para mahasiswa, kemudian 

mendatangkan pembicara untuk memberikan materi yang diminta. 

b. Metode kegiatan 

Metode kegiatan yang digunakan pada kegiatan penyuluhan ini adalah metode 

pemaparan (presentation), tanya jawab dan diskusi antara pembicara dengan peserta. 

c. Waktu pelaksanaan 

Hari/Waktu Materi Pemateri 

Senin, 18 Maret 2019 Workshop How to 

Write a Research 

Article in Accounting 

Sudarmawan Samidi, Lc., M.Mgt 

 

d. Lokasi pelaksanaan 

Lokasi kegiatan penyuluhan adalah di Ruang kelas, Sekolah Bisnis Manajemen IPMI, 

Jakarta. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peserta merasa 

senang dan puas dengan paparan materi yang diberikan. Para peserta dari kalangan mahasiswa 

mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru mengenai cara efektif dan efisien dalam 

membuat karya ilmiah. Selain itu juga, peserta dari para mahasiswa mendapatkan pengetahuan, 

tips dan trik dalam menulis dan mempublikasi luaran penelitian mereka pada jurnal nasional 

maupun Internasional bereputasi. Kegiatan penyampaian semua materi dilakukan dengan 

santai dan interaktif membuat para peserta dapat mengikuti kegiatan penyuluhan dengan sangat 

baik dari awal hingga akhir. 

 

B. Saran 

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan dapat diajukan saran bahwa perlu dilakukan 

kegiatan coaching dan pendampingan dalam meninjau dan mempublikasikan karya ilmiahnya 

pada Jurnal.  
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DAFTAR PUSTAKA 

 

Hanum, F. (2009). Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Disampaikan pada Pelatihan Penulisan 
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Lampiran 2. Perincian Biaya Kegiatan 

 

PERINCIAN BIAYA KEGIATAN PENYULUHAN WORKSHOP PENULISAN 

KARYA ILMIAH AKUNTANSI DI SBM-ITB JAKARTA 

No. URAIAN BIAYA 

1 Persiapan dan Penggandaan Materi Rp. 1.000.000,- 

2 Biaya Perjalanan Rp. 500.000,- 

3 Konsumsi Rp. 200.000,- 

4 Pembuatan Laporan dan Penggandaan Rp. 300.000,- 

5 Sertifikat Rp. 500.000,- 

Jumlah Terbilang : Empat Juta Rupiah RP. 2.500.000,- 

 

 

Jakarta, 18 Maret 2019 

Pelaksana, 

 

 

 

Sudarmawan Samidi, Lc., M.Mgt 

NIDN. 0305118304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 3. Dokumentasi Foto-foto Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


