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Kata Pengantar 
 

 
CALYPTRA adalah salah satu jurnal ilmiah Universitas Surabaya (Ubaya) 

yang merupakan media komunikasi ilmiah karya penulis Universitas Surabaya, 
khususnya penulis mahasiswa dalam bimbingan dosen untuk tugas akhir. 
CALYPTRA memublikasikan artikel tugas akhir mahasiswa yang meliputi 
beberapa bidang disiplin ilmu.  CALYPTRA dibagi menjadi tiga jurnal, yaitu 
CALYPTRA: Jurnal Sains dan Teknologi, CALYPTRA: Jurnal Sosial dan 
Humaniora, dan CALYPTRA: Jurnal Kesehatan dan Kedokteran. Tujuan 
pembagian CALYPTRA menjadi tiga jurnal adalah untuk mengelompokkan atau 
mengklasifikasikan beberapa disiplin ilmu yang memiliki kemiripan ke dalam 
satu rumpun atau kelompok.   

Terdapat kurang lebih 1200 judul artikel tugas akhir yang dapat dihasilkan 
oleh mahasiswa Ubaya dalam satu tahun. Setiap artikel tugas akhir harus lolos 
telaah format, gaya selingkung dan substansi untuk layak publikasi di 
CALYPTRA.  Artikel tugas akhir yang belum layak telaah publikasi di 
CALYPTRA akan dipublikasikan pada “Repositori Ubaya”.  

Penerbitan  buku “Panduan Unggah Artikel Tugas Akhir pada 
CALYPTRA” bertujuan untuk membantu mahasiswa Ubaya dalam menyusun 
artikel tugas akhir yang sesuai dengan standar publikasi CALYPTRA. 
Harapannya publikasi artikel tugas akhir mahasiswa Ubaya dapat mewujudkan 
visibilitas karya ilmiah Universitas Surabaya yang mampu meningkatkan 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menyejahterakan umat manusia. 
 
 

           Surabaya, November 2019 
 
 

             Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Ubaya 
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1. Sejarah CALYPTRA 
CALYPTRA adalah jurnal mahasiswa Ubaya yang pertama kali terbit 

pada 1 September 2012. CALYPTRA terbit dua kali dalam satu tahun yang 
merupakan penguatan kuantitas dan kualitas karya ilmiah nasional yang 
tertuang dalam surat edaran Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 
Direktorat Pendidikan Tinggi nomor 152/E/T/2012. Tujuan penerbitan 
CALYPTRA adalah untuk memublikasikan artikel tugas akhir mahasiswa 
Ubaya dengan format jurnal elektronik yang menggunakan aplikasi berbasis 
web yaitu Open Journal System (OJS). Faktor dampak (impact factor) 
CALYPTRA pada indeksasi Google Scholar telah mencapai 1.868 sitasi 
sampai dengan November 2019.   

 
2. Cakupan Bidang Disiplin Ilmu CALYPTRA 

CALYPTRA dibagi menjadi tiga jurnal, yaitu CALYPTRA: Jurnal Sosial 
dan Humaniora, CALYPTRA: Jurnal Sains dan Teknologi, dan CALYPTRA: 
Jurnal Kesehatan dan Kedokteran.  

 
a. CALYPTRA: Jurnal Sosial dan Humaniora, merupakan publikasi 

ilmiah berkala untuk artikel tugas akhir mahasiswa Ubaya Fakultas 
Hukum, Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Psikologi, dengan 
cakupan bidang disiplin ilmu yang meliputi: 

- Hukum 
- Ilmu ekonomi 
- Manajemen 
- Akuntansi 
- Psikologi 

 
b. CALYPTRA: Jurnal Sains dan Teknologi, merupakan publikasi ilmiah 

berkala untuk artikel tugas akhir mahasiswa Ubaya  Fakultas Teknik, 
Fakultas Teknobiologi dan Fakultas Industri Kreatif, dengan cakupan 
bidang disiplin ilmu yang meliputi : 

- Teknik industri 
- Teknik kimia 
- Teknik informatika 
- Teknik elektro 
- Teknik manufaktur 
- Teknobiologi 
- Industri kreatif 

 
c. CALYPTRA: Jurnal Kesehatan dan Kedokteran, merupakan 

publikasi ilmiah berkala untuk artikel tugas akhir mahasiswa Ubaya  
Fakultas Farmasi dan Fakultas Pendidikan Kedokteran, dengan cakupan 
bidang disiplin ilmu yang meliputi : 

- Farmasi 
- Kedokteran 
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3. Format dan Templat File Unggah 
Artikel jurnal tugas akhir mahasiswa Ubaya wajib dalam bentuk file soft 

copy dengan format .doc / .docx dengan ukuran file tidak boleh melebihi 
dari 2MB, serta dengan jumlah halaman minimal 8  dan maksimal 12 
halaman. Silahkan unduh Templat dan gaya selingkung artikel CALYPTRA 
untuk membantu anda dalam menulis artikel tugas akhir. Artikel CALYPTRA 
yang tidak sesuai dengan templat, gaya selingkung dan tidak dilengkapi dengan 
file pendukung, (seperti lembar revisi tugas akhir, lembar penyerahan tugas 
akhir mahasiswa Ubaya dan persetujuan publikasi, serta halaman kelayakan 
publikasi artikel jurnal tugas akhir) dinyatakan “ DITOLAK “, meskipun 
artikel tersebut telah diunggah pada  salah satu jurnal CALYPTRA  (Sosial dan 
Humaniora, Sains dan Teknologi, Kesehatan dan Kedokteran). 

 
4. File Pendukung yang Wajib Diunggah 

Sebagai bentuk kelengkapan dalam tata kelola jurnal ilmiah, setiap artikel 
CALYPTRA wajib dilengkapi file pendukung dengan format pdf, antara lain: 

- Lembar revisi atau perbaikan tugas akhir dengan format sesuai fakultas 
atau program studi yang berisi komentar-komentar dosen penguji pada 
sidang tugas akhir; 

- Lembar penyerahan tugas akhir mahasiswa dan persetujuan publikasi; 
- Lembar halaman kelayakan publikasi artikel jurnal tugas akhir; 

 
5. Substansi Artikel 

Standar format, gaya selingkung dan kelengkapan file pendukung yang 
telah dibakukan CALYPTRA merupakan salah satu syarat artikel diterima 
(Received) oleh Redaksi. Ada tiga penilaian substansi artikel tugas akhir untuk 
menentukan kelayakan publikasi (Accepted ) di CALYPTRA, antara lain 

-  Nisbah (perbandingan) pustaka acuan primer dengan pustaka  
   acuan lainnya  
-  Derajat kemutakhiran pustaka acuan (10 tahun terkahir); 
-  Popularitas topik atau kata kunci; 

 
Artikel tugas akhir yang tidak memenuhi nilai kelayakan substansi artikel 
untuk publikasi di CALYPTRA akan dipublikasikan di Repositori Ubaya. 

 
6. Tata Cara Unggah File Artikel CALYPTRA 
6.1 Penamaan file  

Persiapkan file yang akan diunggah pada laman http://journal.ubaya.ac.id 
dengan  penamaan file sebagai berikut: 
a. Artikel Tugas Akhir Mahasiswa dengan penamaan file: ArtikelTA-NRP-

Nama Mahasiswa.doc 
contoh: ArtikelTA-5088888-Iswahyudi.doc 

b. Lembar revisi atau perbaikan tugas akhir dengan penamaan file: 
RevisiTA-NRP-Nama Mahasiswa.Pdf 
contoh: RevisiTA-5088888-Iswahyudi.Pdf 

c. Lembar penyerahan tugas akhir mahasiswa dan persetujuan publikasi 
dengan penamaan file: PenyerahanTA-NRP-Nama Mahasiswa.Pdf 
contoh: PenyerahanTA-5088888-Iswahyudi.Pdf 

https://drive.google.com/open?id=1kaSoArbIW0hJLMk_7M-p9a2Ym5_Af6d5
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d. Lembar halaman kelayakan publikasi artikel jurnal tugas akhir dengan 
penamaan file: PublikasiTA-NRP-Nama Mahasiswa.Pdf 
contoh: PublikasiTA-5088888-Iswahyudi.Pdf 
 

6.2 Register Author 
Buka laman http://journal.ubaya.ac.id, kemudian pilih salah satu jurnal 
CALYPTRA yang memiliki cakupan bidang disiplin ilmu yang sesuai subjek 
artikel tugas akhir mahasiswa atau fakultas atau program studi anda di Ubaya.   
Misalnya:  
Judul artikel tugas akhir  : Sistem Manajemen Data Komunikasi Ilmiah   
                                           Penulis di Lingkungan Universitas Surabaya 
Penulis   : Iswahyudi 
Fakultas   : Teknik 
Maka pilih / klik CALYPTRA: Jurnal Sains dan Teknologi, kemudian 
silahkan klik “Register” di pojok kanan atas, untuk membuat “akun”  
penulis/author 
 

 
 

6.3 Profil Author 
Ketik identitas diri pada form profile penulis/author dengan lengkap 

 

*Jika form sudah terisi, maka beri tanda centang  √   i’m not a robot, kemudian 
tekan tombol “Register”. 
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Unggah  lembar revisi tugas akhir sebagai file pendukung dengan cara pada 
bagian “Confirm” tekan klik “Add Another File”. Untuk mengunggah 
lembar penyerahan tugas akhir mahasiswa Ubaya dan persetujuan publikasi, 
serta halaman kelayakan publikasi artikel jurnal tugas akhir, prosesnya sama 
dengan klik “Add Another File”. Setelah lengkap menggunggah seluruh file 
pendukung, lanjutkan dengan klik “Complate”.  

 
 

File artikel tugas akhir yang telah diunggah, tertulis pada “Submission 
Files”. Apabila ada file pendukung artikel tugas akhir yang belum diunggah 
dapat memilih “Upload File”. Proses unggah file selanjutnya  sama dengan 
tata cara unggah sebelumnya. Setelah dipastikan semua file telah diunggah, 
pilih “Save and Contimue” 
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6.9 Metadata File Artikel Tugas Akhir 
Selanjutnya lengkapi metadata file yang telah diunggah. 

 
- Prefik: Jika berbahasa Inggris, dapat ditambahkan pada awalan judul 

artikel dengan a, an, the 
- Title: masukkkan judul artikel tugas akhir 
- Subtitle: masukkan anak judul jika ada 
- Abtract: masukkan abstrak artikel tugas akhir (copy paste dari file 

artikel) 

Pada bagian “List of Contributor” tambahkan nama pembimbing pertama 
dengan cara klik “Add Contributor”.  Lengkapi data pembimbing pertama  
dengan “Contributor‘s role” sebagai author atau penulis kedua, jika sudah 
lengkap pilih “Save”. Selanjutnya untuk pembimbing kedua, prosesnya sama 
dengan klik “Add Contributor”. 

Pada bagian “Keyword” tambahkan kata kunci, gunakan tanda ( , ) jika 
menggunakan kata kunci lebih dari satu. Selanjutnya lengkapi bagian 
“References” dengan copy paste daftar acuan artikel tugas akhir.  Pastikan 
metadata file artikel tugas akhir telah lengkap, kemudian klik “Save and 
Continue” untuk melanjutkan proses “Confirmation”.  Lanjutkan dengan  
Klik “Finish Submission” untuk proses pengiriman artikel ke redaksi 
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CALYPTRA. Selanjutnya pilih “OK” pada bagian confirm untuk 
memastikan kembali pengiriman artikel tugas akhir. 

 
 

SELAMAT anda berhasil mengirimkan artikel tugas akhir ke redaksi 
CALYPTRA 

 

 

 


