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Abstract 
 A well-prepared abstract enables the reader to identify the basic content of a document 

quickly and accurately, to determine its relevance to their interests, and thus to decide whether to 
read the document in its entirety. The Abstract should be informative and completely self-
explanatory, provide a clear statement of the problem, the proposed approach or solution, and 
point out major findings and conclusions. The Abstract should be 100 to 150 words in length. The 
abstract should be written in the past tense. Standard nomenclature should be used and 
abbreviations should be avoided. No literature should be cited. The keyword list provides the 
opportunity to add keywords, used by the indexing and abstracting services, in addition to those 
already present in the title. Judicious use of keywords may increase the ease with which interested 
parties can locate our article.  

Keywords:  maximum 5 important words in manuscript separated with comma  
 

Intisari 
Abstrak/intisari yang dipersiapkan dengan baik, memungkinkan pembaca untuk 

mengidentifikasi konten dasar dari dokumen dengan cepat dan akurat, untuk menentukan 
relevansinya dengan kepentingan mereka, dan dengan demikian mereka dapat memutuskan 
apakah akan membaca dokumen secara keseluruhan atau tidak. Abstrak harus informatif dan 
benar-benar jelas, memberikan pernyataan yang jelas apa permasalahan yang ada, pendekatan 
atau solusi yang diusulkan, dan menunjukkan temuan utama dan simpulan. Panjang abstrak 
harus dalam 100 sampai 150 kata. Abstrak harus ditulis dalam bentuk lampau. Standar 
nomenklatur harus digunakan dan singkatan harus dihindari. Tak ada pengutipan dalam abstrak. 
Daftar kata kunci memberikan kesempatan untuk menambahkan kata kunci, yang digunakan 
untuk layaan peng-indeks-kan dan pengabstrakan, di samping yang sudah ada dalam judul. 
Sangat bijaksana menggunakan kata kunci yang dapat meningkatkan kemudahan dari pihak yang 
berkepentingan untuk dapat menemukan artikel kita. 

Kata kunci: maksimal 5 kata terpenting dalam makalah dipisahkan dengan tanda koma 
 

1. Pendahuluan 
Beri jarak 1 baris dan 6pt (16pt) hanya pada kata Bab 1. Pendahuluan setelah kata terakhir pada kata 

kunci di bagian intisari. Dan jarak antara kata terakhir pada intisari dengan kata ‘Kata kunci’ adalah 6pt. 
Pendahuluan sebaiknya memuat latar belakang yang jelas, pernyataan masalah, literature yang relevan dengan 
subyek penelitian, pendekatan/metode yang diusulkan dan nilai keterbaruan dalam penelitian serta tujuan dan 
scope (batasan) penelitian yang dikerjakan [1]. Bagian latar belakang menceritakan pentingnya penelitian ini 
dikerjakan, dengan mengambil hasil dan perbandingan penelitian-penelitian sebelumnya. 

Badan dari makalah disusun dalam kolom tunggal. Untuk keseragaman format makalah, setiap makalah 
harus mengikuti panduan penulisan, dengan spesifikasi sebagai berikut: 
a) Ukuran kertas A4. 
b) Margin kiri 2.5cm, sedangkan margin atas, kanan dan bawah 2cm. 
c) Format paragraf mengikuti format justify (rata kiri-kanan), paragraf baru ditandai dengan baris  pertama 

masuk 1.25cm ke kanan, serta tidak ada baris kosong antar paragraf. 
d) Ditulis dengan menggunakan Microsoft Word, ekstensi file *.doc/docx 
e) Font yang digunakan Calibri ukuran 10pt. 
f) Ukuran font judul bab makalah 10pt ditulis tebal (bold). 
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g) Ukuran font konten makalah 10pt. 
h) Konten makalah menggunakan spasi tunggal (satu). 
i) Kata-kata/istilah asing ditulis miring (italic). 
j) Jumlah total halaman makalah adalah maksimal 12 dan minimal 8. 

 
2. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka berisi tentang studi pustaka (literature review) dari pekerjaan penelitian 
terdahulu/sebelumnya. Sangat disarankan mengambil sumber pustaka dari artikel ilmiah dalam jurnal, prosiding 
seminar (conference proceedings) dan buku. Artikel yang dijadikan rujukan penulisan adalah artikel yang telah 
terbit (officially published) tidak lebih dari 6 tahun ke belakang. Kecuali memang artikel/buku yang merupakan 
teori dasar (basic theory) dari topik penelitian yang dikerjakan. Sumber pustaka dari website/blog lebih baik 
dihindari. 

Tinjauan pustaka mengulas keterkaitan/relevansi penelitian terdahulu/sebelumnya dengan topik 
penelitian yang dikerjakan oleh penulis. Dengan tidak lupa mencantumkan sumber pustaka dan sitasi/mencuplik 
penelitian sebelumnya. Model sitasi dan kutipan yang digunakan dalam makalah ialah Vancouver style (IEEE) [2]. 
Disarankan menggunakan program reference manager (seperti Mendeley) dalam penulisan kutipan dan referensi. 
Penulis disarankan menuliskan makalahnya dalam sitematika penulisan: Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode 
Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Kesimpulan serta Referensi. Dapat pula ditambahkan ucapan terima 
kasih dan daftar notasi sebelum referensi sekiranya diperlukan. 

 
3. Metode Penelitian/Algoritma Penelitian/Perancangan Sistem  (pilih salah satu) 

Metode penelitian menjelaskan kronologi penelitian, termasuk desain penelitian, prosedur penelitian 
(termasuk algoritma, pseudocode atau hal lain yang terkait), bagaimana menguji dan proses akuisisi data [3], [4]. 
Setiap deskripsi terkait metode penelitian sebaiknya ditunjang dengan referensi. 

Ilustrasi pada makalah dapat berupa gambar dan (atau) tabel. Semua ilustrasi dibuat rata tengah (center). 
Pada jurnal cetak, semua ilustrasi berwarna akan ditampilkan hitam-putih. Jika dalam isi makalah terdapat gambar, 
maka gambar diletakkan setelah paragraf yang berhubungan / membahas gambar tersebut dengan jarak 1 spasi 
(10 pt); dengan diberi keterangan gambar dan nomor arabik (bold), diikuti dengan judul gambar yang diletakkan 
dibawah gambar yang bersangkutan, ukuran font keterangan gambar 10pt. Contoh dapat dilihat pada Gambar 1. 
Beri jarak 1 spasi (10 pt) untuk paragraf berikutnya. 

 

 
Gambar 1. Contoh gambar tidak terbaca dengan baik 

 
Gambar harus terlihat jelas dalam warna hitam putih, Gambar 1 merupakan contoh gambar tidak terlihat 

dengan baik dan jelas. Ilustrasi pada Gambar 1 hendaknya dihindari. Gambar dengan resolusi cukup dapat 
menggunakan contoh Gambar 2. Setiap gambar, tabel dan rumus harus disebutkan dan dikutip di dalam tulisan 
makalah. Untuk mempermudah penataan yang memuat beberapa gambar sebaiknya gunakan tabel yang tidak 
menggunakan border. Penulisan kata ‘gambar’ dan ‘tabel’ yang menunjukkan nomor gambar hendaklah diawali 
dengan huruf besar. Seperti Gambar 1, Gambar 2, Tabel 1, Tabel 2, dan seterusnya. 
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Gambar 2. Contoh gambar / diagram terbaca dengan baik. a) Gambar A, b) gambar B, c) gambar C dan  

d) gambar D. 
 

Keterangan tabel atau nama tabel diletakkan diatas tabel. Judul tabel ditulis rata tengah spasi 1. Tabel 
hendaknya bukan gambar. Contoh dapat dilihat pada Tabel 1. Apabila setelah ilustrasi dilanjutkan dengan 
penulisan bab, berikutnya, maka jaraknya adalah 2 spasi. Perhatikan jarak penulisan antar tabel untuk menghindari 
kesalahan pada saat penataan tampilan. Judul gambar dan tabel harus berada pada halaman yang sama.  

 
Tabel 1. Contoh keterangan tabel 

Variable Speed (rpm) Power (kW) 
x 10 8.6 
y 15 12.4 
z 20 15.3 

 
Jika dalam isi makalah terdapat persamaan matematis, maka persamaan tersebut ditulis rata tengah dan 

diberikan nomer secara berurutan. Penomeran yang ditulis dalam kurung dan rata kanan. Berikan jarak 1 spasi 
dengan paragraf sebelum dan sesudahnya sesuai dengan Persamaan (1). 
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Keterangan notasi dari persamaan matematis yang ditulis sebaiknya dicantumkan pada bagian akhir 

makalah sebelum Daftar Pustaka, dan diberi satuan dalam Sistem Informasi (SI). 
 
4. Hasil dan Pembahasan 

Pada bab hasil dan penelitian dijelaskan hasil dari penelitian dan pembahasan yang lengkap. Hasil dapat 
direpresentasikan dalam gambar, grafik, tabel dan lainnya yang dapat mempermudah pembaca dalam memahami 
makalah [5]. Penjelasan dapat dibuat dalam bentuk sub bab. 
 
4.1. Sub Bab 1 

Makalah sebaiknya dijabarkan dari permasalahan secara umum sampai pada permasalahan khusus yang 
dituliskan secara sistematik [6], gunakan referensi yang relevan untuk menjabarkan setiap permasalahan yang ada. 
Setiap refrensi harus dituliskan didalam daftar pustaka dan setiap pustaka harus dirujuk didalam tulisan. 

 
4.2. Sub Bab 2 

Setiap paragraf hendaknya terdiri dari satu kalimat inti dan beberapa kalimat penjelas. Pembahasan 
sebaiknya diberikan secara sistematis dan memberikan informasi tentang bagaimana penulis melakukan, baik 
berhubungan dengan data, metode dan tahapan didalam melakukan penelitian tersebut. 

 
5. Kesimpulan 

Kesimpulan menjelaskan apa yang diharapkan pada bagian pendahuluan, serta kesimpulan dari bab hasil 
penelitian dan pembahasan. Di dalam kesimpulan hendaknya disampaikan beberapa hal yang telah dicapai. 
Kesimpulan juga dapat ditambahkan dengan rencana pengembangan penelitian kedepan. Kesimpulan ditulis 
dalam bentuk kalimat dan tidak ditulis dalam urutan nomor. Kesimpulan juga hendaknya menjawab 
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pertanyaan/permasalahan yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan yakni pada bagian latar belakang, 
pernyataan masalah dan tujuan penelitian. 

 
Referensi 

Referensi yang digunakan dalam makalah minimal 10 Referensi / acuan utama yang digunakan dalam 
penelitian ialah jurnal atau prosiding baik nasional maupun internasional. Semua referensi sebaiknya sesuai 
dengan perkembangan keilmuan terkini. Untuk penulisan dan sitasi wajib menggunakan aplikasi referensi seperti 
Mendeley, Zotero, EndNote. Ukuran huruf pada daftar referensi adalah 9pt. Tidak ada nomor bab/sub bab dalam 
bagian referensi. Silahkan menggunakan selingkung yang telah disediakan dalam panduan penulisan makalah ini. 
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Internet: tidak disarankan 
 
Catatan:Pastikan bahwa makalah yang akan dimasukkan telah bebas dari duplikasi (plagiarisme), gunakan bahasa 
Indonesia yang baku serta perhatikan susunan kata/kalimat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


