JUDUL, ARIAL 11 pt, DIBUAT DENGAN HURUF KAPITAL SEMUA DAN
DICETAK TEBAL DALAM BAHASA INDONESIA MAKS 14 KATA
Nama penulis, Arial 10 pt dicetak tebal, apabila terdiri lebih dari 2 suku kata maka
nama tengah disingkat: Susilo B. Priyono*1, Rustadi2 dan Indah Istiqomah3 diikuti
tanda bintang (alamat korespondensi) dan angka (instansi)
1

Nama instansi ditulis tidak cetak tebal arial 10pt
Nama instansi 2 ditulis tidak cetak tebal arial 10pt
*e-mail: alamatemail@domain.com

2

Abstrak (dalam Arial 10 pt justified dicetak tebal)
Abstrak dalam bahasa Indonesia, ditulis dengan huruf Arial 10 pt justified 1 spasi.
Dokumen ini menjelaskan intisari makalah secara lengkap maksimal 400 kata meliputi
tujuan, metode, hasil dan kesimpulan.
Kata kunci: ditulis urut abjad tanpa titik, merupakan kata kunci pada penelitian (510 kata)
Pengantar (Judul bab ditulis dengan huruf Arial 10 pt cetak tebal)
Dimohon menyediakan waktu sebentar untuk dapat membaca petunjuk penulisan ini agar
menyeragamkan dan mempermudah proses editing. Seluruh naskah ditulis
menggunakan Arial 10 pt justified 1 spasi, dibuat rata kanan dan kiri pada format kertas
A4 dengan margin kanan, kiri atas dan bawah 3 cm. Pengantar menjelaskan latar
belakang penelitian, permasalahan, pendekatan permasalahan dan tujuan penelitian.
Paragraf tidak ditulis menjorok ke kanan tapi tetap rata kiri. Pergantian paragraf dilakukan
dengan memberikan jarak 1 spasi (enter). Tidak menggunakan pengaturan space after
paragraf.
Bahan dan Metode
Bahan (sub bab ditulis cetak miring dengan huruf besar di awal kata, berjarak 1 spasi dari
judul bab)
Bahan-bahan yang digunakan ditulis pada bagian ini. Apabila mencantumkan bahan dan
alat, sebaiknya dicantumkan pula merek dan tipe untuk alat: spektrofotometer (KJ-2097,
Jerman), timbangan elektrik (HWH DJ203A, ketelitian 0,01 g) dan produsen pembuat
untuk bahan kimia: HCl 1N (nama produsen).
Metode
Kalimat di bawah sub bab ditulis tanpa jarak dengan judul. Apabila terdapat persamaan
matematika, persamaan dibuat dengan equation editor dan diberi nomor sesuai dengan
urutan persamaan yang ada.
Rendemen
Rendemen merupakan perbandingan berat produk terhadap jumlah bahan baku yang
digunakan. Hasil analisis sidik ragam (varian) menunjukkan bahwa peningkatan
konsentrasi mocaf sebagai bahan pengisi tidak memberikan pengaruh yang nyata
(P>0,05) terhadap nilai rendemen nugget tuna.
Hasil dan Pembahasan
Hasil
Penulisan satuan-satuan ditulis mengikuti format SI sebagai berikut: penulisan satuan
volume, berat dan panjang ditulis dengan huruf kecil semua dalam singkatan seperti l

untuk liter (bukan L), m untuk meter dan g untuk gram (bukan gr). Penulisan suhu ditulis
dengan format seperti berikut: 24 ºC.
Penulisan rumus kimia ditulis menurut aturan penulisan yang benar: HCl, H2SO4 dan lainlain. Penulisan angka mengikuti kaidah Ejaan yang Disempurnakan (EYD): 2,93 g,
Rp350,00. Huruf dicetak miring untuk kata yang menyatakan istilah asing, misal: et al.,
Ibid, op. cit., curing, starter, trimming, dummy.
Penulisan spesies miring Macrobranchium rosenbergii, sedangkan genus/famili
tegak. Penulisan nama latin spesies secara lengkap hanya dituliskan satu kali di paragraf
paling atas, selanjutnya nama genus cukup disingkat, dilanjutkan dengan nama spesies,
contoh M. rosenbergii,
Pustaka acuan dalam artikel merupakan pustaka dengan tahun terbitan terbaru atau
maksimal sepuluh tahun terakhir. Penulisan sumber acuan dalam artikel menurut
Sudaryono (2006) atau (Sudaryono, 2006). Untuk karangan yang ditulis oleh dua penulis,
ditulis lengkap dihubungkan dengan tanda "&" contoh: menurut Irawan & Afiati (2006)
atau (Irawan & Afiati, 2006). Jika pengarang berjumlah tiga atau lebih ditulis pengarang
pertama diikuti ”et al.” contoh Wang et al. (2008) menyatakan atau (Wang et al., 2008).
Pengacuan menggunakan beberapa pustaka disusun urut tahun penerbitan, bukan
diurutkan berdasarkan huruf pertama nama pengarang, contoh: (Lee et al., 2001;
Webster et al., 2001; Wang, 2006; Radjasa et al., 2007).
Apabila ingin menyajikan gambar, grafik dan tabel, mengikuti format berikut:

Gambar 1.

Udang galah. Penulisan dengan huruf besar hanya pada awal kalimat dan
diakhiri dengan tanda titik. Apabila judul lebih dari 1 baris, baris kedua
sejajar dengan awal kalimat (Sumber: sebutkan dengan jelas).

Keterangan: Gambar sebaiknya disajikan dalam format .JPG atau .PNG dan sebaiknya
disertai dengan skala pembanding agar mempermudah pembaca.
Gambar 1. memperlihatkan bahwa kisaran panjang udang galah adalah 15-25 cm. Grafik
(garis, batang, pie, atau yang lain) dibuat dengan tanpa garis axis, dan garis tepi/bingkai.
Huruf dan angka ditulis menggunakan arial 10 pt. Besarnya gambar dibuat proporsional
agar terlihat dengan jelas.

Gambar 2. Hubungan panjang dan berat ikan.
Tabel dibuat tanpa garis kolom. Garis pada baris hanya pada judul dan penutup bagian
bawah, letak dibuat rata tengah.
Tabel harus dapat dimengerti isinya dengan baik, tanpa perlu membutuhkan bantuan
keterangan tambahan lain di luar tabel. Bilamana terpaksa ada singkatan yang tidak
lazim, sajikan keterangan dari singkatan di bawah tabel. Tabel yang dikutip dari
pustaka, juga dicantumkan nama penulis dan tahun publikasi dalam tanda kurung.
Tabel 1. Judul tabel ditulis dengan huruf besar hanya pada awal kalimat dan diakhiri
dengan tanda titik. Apabila judul lebih dari 1 baris, baris kedua sejajar dengan
awal kalimat.
Dosis pakan
Berat awal (g)
Berat akhir (g)
Pertambahan berat (%)
3%
245
345
40,8
4%
245
345
40,8
Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
Naskah berupa artikel dengan jumlah halaman minimal 3 halaman dan maksimal 10
halaman.
Saran
Naskah berisi Pengantar, Bahan dan Metode, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan dan
Saran, Ucapan Terima Kasih, dan Daftar Pustaka. Bantuan keterangan tambahan lain
seperti lampiran tidak disarankan.
Ucapan Terima Kasih (apabila ada)
Daftar Pustaka (Ditulis urut abjad, sesuai dengan format di bawah ini)
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