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Abstrak. Abstrak maksimal 150 kata berbahasa Indonesia, huruf Times New 

Roman 10 pt. Abstrak tidak boleh mengandung persamaan, gambar dan tabel. 

Abstrak memuat penjelasan singkat dari permasalahan yang diangkat, tujuan, 

metode, penemuan, hasil dan kesimpulan.  

Kata Kunci : maksimal 5 frasa atau kata khusus 

 

Abstract. Write your abstract here, no longer than 150 words. Please use Times 

New Roman 10 Font size. Abstract must contain Problem statement, 

Method/Approach, Results and Conclusions. Please use this document as a 

template. Abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract 

abstract. Abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract 

abstract. Abstract. 

Keywords : at least five keywords (First characters of each word are in 

capital/uppercase letters), Italic. 

 

 

To cite this article: xxx. DOI: 

 
1. Pendahuluan 

Silakan gunakan panduan ini dan untuk program studi serta kampus dan alamatnya disesuaikan dengan 

homebase penulis. Panduan ini adalah template untuk versi Word dengan ekstensi (docx). Jika Anda menggunakan 

versi lainnya untuk membuat artikel, silakan disesuaikan dengan panduan ini. 

Artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia dengan ukuran kertas A4 (21 cm x 29.7 cm) dengan margin 2.5 cm untuk 

semua sisi (atas, bawah, kiri dan kanan). Artikel diketik dengan menggunakan format perataan kiri dan kanan. 

Penulisan artikel hasil penelitian mengikuti sistematika sebagai berikut: Pendahuluan, Tinjauan Pustaka 

(opsional), Metodologi, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan, Saran (opsional), Daftar Pustaka, dan Biodata 

para penulis (terutama email untuk link sitasi). Pada bagian Pendahuluan memuat latar belakang dari 

penelitian (permasalahan nyata yang didukung oleh referensi yang jelas), studi pustaka yang relevan dengan tema 

yang ditulis (state of the art) dan usulan pendekatan/solusi, juga memuat metode (gap analisis) yang digunakan 

dalam penelitian yang disertai dengan alasan atau referensi pemilihan metode tersebut, serta tujuan utama atau 

capaian atau luaran dari penelitian. 

 

Penulisan naskah dapat terdiri dari beberapa sub bagian misal: 

 

Subbagian dengan Heading 2 

Bagian menggunakan style Heading 1, sedangkan subbagian menggunakan style Heading 2. Usahakan batasi 

pembagian subbagian sampai dengan level tiga alias cukup sampai Heading 3. Judul subbagian menggunakan 

aturan huruf besar di setiap awal kata, seperti dicontohkan pada judul dari subbagian ini. Aturan huruf besar 

tersebut tidak berlaku untuk kata depan atau kata hubung, seperti yang, dari, ke , dan, pada, dan lain sebagainya. 

 

Subbagian dengan Heading 3 

Subbagian ini merupakan contoh subbagian dengan level tiga (menggunakan Heading 3). Aturan penulisan judul 

subbagian sama dengan aturan pada subbagian sebelumnya. 
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Subbagian dengan heading 4 

Subbagian ini merupakan contoh subbagian dengan level empat (menggunakan Heading 4). Aturan penulisan judul 

hanya huruf depan judul saja yang menggunakan huruf besar dan penulisan judul tanpa disertai numbering. 

 

 

2. Tinjauan Pustaka (opsional)  

Bagian ini memuat teori-teori pendukung dari metode yang diusulkan untuk pemecahan suatu masalah dan/atau 

pengembangan dari metode tersebut, yang didasarkan dari referensi yang jelas (buku, jurnal, prosiding dan artikel 

ilmiah lainnya).  

 

Ketentuan Umum 

Panjang tulisan antara 4 – 8 halaman, termasuk lampiran. Font yang digunakan adalah Times New Roman dengan 

style dan ukuran sebagaimana contoh dalam template ini, kecuali font untuk penulisan algoritma atau program 

yang akan dijelaskan lebih terperinci dalam bagian tersendiri. Untuk optimalisasi halaman, usahakan jumlah 

halaman genap. 

Perhatikan penggunaan bahasa. Gunakan Bahasa Indonesia yang baku untuk ragam ilmiah. Jika Anda 

menggunakan istilah asing yang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia, tuliskan italic (miring). Jika istilah 

tersebut sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia atau sudah lazim di dunia informatika, seperti monitor, tidak 

perlu Anda tulis miring. 

 

Pengacuan Pustaka 

Gunakan sistem author-date untuk menulis referensi, seperti ‘(Kosko, 1999)‘ atau ‘menurut pendapat Kosko 

(1999) .... ‘. Gunakan nama belakang. Sitasi kepustakaan harus ada dalam Daftar Pustaka, demikian juga 

sebaliknya, Daftar Pustaka harus ada sitasinya dalam naskah artikel. Format referensi yang digunakan adalah APA 

(American Psychological Association). Disarankan untuk menggunakan aplikasi untuk mengelola referensi dan 

bibliografi, seperti Mendeley, Zotero, RefWorks, Endnote, dan sebagainya. 

Setiap artikel harus memiliki paling sedikit lima referensi. Komposisi referensi yang digunakan minimal 80% 

berasal dari jurnal, prosiding atau buku yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir. Semua data yang 

disajikan atau kutipan dalam artikel yang diambil dari artikel penulis lain harus melampirkan sumber referensi. 

 

Rumus/Persamaan Matematika 

Untuk menulis persamaan matematika, pastikan Anda menggunakan Microsoft Equation. Pastikan Anda tidak lupa 

menuliskan nomor persamaan terurut dari persamaan tersebut. Nomor persamaan ini dituliskan dalam kurung rapat 

kanan. Rujuk persamaan dengan cara seperti ini: dalam Persamaan (1) dan seterusnya. Semua simbol harus 

didefinisikan dalam badan naskah. 

 

𝑑(𝐱, 𝐲) = √(𝑥1 − 𝑦1)
2 + (𝑥2 − 𝑦2)

2 +⋯+ (𝑥𝑛 − 𝑦𝑛)
2 (1) 

 

Keterangan: 

n = banyaknya atribut 

x = vektor atribut real suatu data 

y = vektor atribut hasil perhitungan (output) suatu data 

d(x, y) = jarak euclidean dari x dan y 

 

Tabel 

Pastikan suatu tabel mempunyai nomor urut dan judul. Judul tabel dibuat rata kiri, dengan hanya huruf awal judul 

yang menggunakan huruf besar. Judul tabel dibuat dengan menggunakan font Times New Roman 10 pt. Jangan 

gunakan format yang aneh-aneh. Pastikan Anda membuat tabel dengan benar. Tabel harus diacu dalam teks dengan 

menuliskan seperti: ‘…perhatikan juga font yang digunakan pada Tabel 2’ (tabel ditulis dengan ‘T’ besar dan 

Bold).  

 

Tabel 2. Judul tabel, hanya huruf awalnya saja yang besar 

No Baris ini Italic 

1 Isi tabel, jika tidak cukup, bisa 

dikecilkan ukuran hurufnya sampai 8 

pt. Jangan lebih kecil dari ukuran 

tersebut. 

Font isi tabel 

Regular 

 

Wajib di kutip 

dalam kalimat, 

misal  

pada Tabel 2 

opsional 
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Usahakan tabel jangan terpotong pada halaman yang berbeda, kecuali jika besarnya melebihi satu halaman. Jika 

harus terpotong, jangan lupa tulis ulang header row untuk setiap kolomnya, diberi nomor urut tabel yang sama, 

dan judul diganti dengan Lanjutan. Judul tabel tidak diakhiri dengan titik. Untuk tabel dengan lebar lebih dari 1 

kolom harus diletakkan di awal atau akhir halaman, sedangkan tabel dengan lebar kurang dari 1 kolom 

penempatannya bebas asalkan ditempatkan sesudah kalimat yang merujuknya. 

 

Gambar 

Seperti halnya tabel, pastikan setiap gambar mempunyai nomor urut dan judul. Pastikan gunakan gambar hitam-

putih. Gambar dibuat rata tengah. Ingat, gambar juga harus diacu dalam teks dengan menuliskan seperti, ‘... jika 

muncul pesan seperti ditunjukkan pada Gambar 2, maka Macro Security harus diset Medium’ (gambar ditulis 

dengan ‘G’ besar). Judul gambar tidak diakhiri dengan titik dan memiliki aturan yang sama dengan judul tabel 

(Times New Roman, 10 pt, Bold), kecuali alignmentnya yang diatur menjadi center. Gambar harus jelas terlihat 

oleh pembaca, walaupun itu adalah tulisan di dalam gambar tersebut. Berikut contoh penggunaan Gambar 1 

berikut. 

 
Gambar 1. Grafik perbandingan 𝑒𝑟𝑚𝑠ncnc 

 

Algoritma atau Program 

Algoritma atau program dianggap sebagai gambar, tetapi dituliskan menggunakan font yang mempunyai kaki 

(serif), sehingga dapat dibedakan antara I (i besar) dan l (l kecil), misalnya Courier New dengan besar huruf 

maksimal 10 point. Contoh algoritma dapat dilihat dalam Gambar 3. 

 
Gambar 2. Algoritma copy citra 

 

 

3. Metodologi 

Metode penelitian merupakan bagian dari naskah hasil penelitian yang menjelaskan tentang langkah-langkah yang 

dilakukan dalam penelitian, alasan pemilihan sampel, proses validasi, dan pengukuran yang dilakukan. 

 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Pembahasan merupakan bagian terpenting dari naskah publikasi. harus mengandung hasil-hasil simulasi atau 

pengukuran sebagai validasi metode. Pembahasan dapat berupa tabel hasil, narasi yang didapat dari perhitungan 

suatu rumus maupun prosentase dari grafik perhitungan. 

 

 

5. Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan pernyataan singkat tentang hasil dan temuan yang didapatkan, ditulis menggunkan 1 

paragraf (narasi langsung). Tanpa perlu poin per poin. 

 

6. Saran (Opsional) 

 

Ucapan Terima Kasih (Opsional)  

 

 

 

 

90.8323

73.0107

0

20

40

60

80

100

SCBIE 1 kunci SCBIE 2 kunci

Rata-rata e-RMS 30 cipher-image

1. For y = 0 sampai Tinggi-1 
2.  For x = 0 sampai Lebar-1 

3.   Ambil nilai piksel dari citra1 

4.   Set nilai piksel ke citra2 

Wajib di kutip 

dalam kalimat 

seperti pada 

Gambar 1 

opsional 



ELEMEN  

Jurnal Teknik Mesin                               Vol.6 No.2 Desember 2019 

 penulis.judul  4 

Daftar Pustaka 

 

Daftar pustaka ditulis dengan menggunakan format APA (mendeley sitasi). Ditulis dengan menggunakan font 

Times New Roman 10 pt. Daftar pustaka memuat semua pustaka yang diacu pada naskah artikel. Pustaka ditulis 

urut berdasarkan abjad penulis. Berikut dijabarkan aturan penulisan daftar pustaka berdasarkan pustaka yang 

digunakan. 

 

 

 

Books 

Type  Work cited 

Print Books with One 

Author 

Dickens, C. (1942). Great expectations. New York, NY: Dodd, Mead. 

Print Books with 

Two or More Authors 

Goldin, C. D., & Katz, L. F. (2008). The race between education and 

technology. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press. 

Matthews, G., Smith, Y., & Knowles, G. (2009). Disaster management in 

archives, libraries and museums. Farnham, England: Ashgate. 

Chapters in Books 

(Printed) 

De Abreu, B.S. (2001). The role of media literacy education within social 

networking and the library. In D. E. Agosto & J. Abbas (Eds.), Teens, 

libraries, and social networking (pp. 39-48). Santa Barbara, CA: ABC-CLIO. 

Chapters in Books 

(Online) 

Lobo, R. F. (2003). Introduction to the structural chemistry of zeolites. In S. 

Auerbach, K. Carrado, & P. Dutta (Eds.), Handbook of zeolite science and 

technology (pp. 65-89). Retrieved from https://books.google.com 

E-books Auster, P. (2007). The Brooklyn follies [Nook version]. Retrieved from 

http://www.barnesandnoble.com/ 

Baloh, P., & Burke, M. E. (2007). Attaining organizational innovations. 

http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-72804-9_30 

 

 

 

Journal, Newspaper and Magazines 

Type  Work cited 

Journal articles in 

Print 

Gleditsch, N. P., Pinker, S., Thayer, B. A., Levy, J. S., & Thompson, W. R. 

(2013). The forum: The decline of war. International Studies Review, 15(3), 

396-419. 

Journal Articles 

Online 

Sahin, N. T., Pinker, S., Cash, S. S., Schomer, D., & Halgren, E. (2009). 

Sequential processing of lexical, grammatical, and phonological information 

within Broca’s area. Science, 326(5951), 445-449. 

http://dx.doi.org/10.1126/sicence.1174481. 

Newspaper Articles 

in Print 

Frost, L. (2006, September 14). First passengers ride monster jet. The Salt 

Lake Tribune, p. A2. 

Newspaper Articles 

found Online 

Whiteside, K. (2004, August 31). College athletes want cut of action. USA 

Today. Retrieved http://www.usatoday.com. 

Magazine Articles in 

Print 

Quammen, D. (2008, December). The man who wasn’t Darwin. National 

Geographic Magazine, 214(6), 106. 

 

Interviews 

Type  Work cited 

 Halsey, D. (2011, December 12). Interview by S. L. Ferguson [In-person]. 

 

Websites and Blogs 

Type  Work cited 

Websites Austerlitz, S. (2015, March 3). How long can a spinoff like ‘Better Call Saul’ 

last? Retrieved from http://fivethirtyeight.com/features/how-long-can-a-

spinoff-like-better-call-saul-last/ 

Blogs McClintock Miller, S. (2014, January 28). EasyBib joins the Rainbow Loom 

project as we dive into research with the third graders [Blog post]. Retrieved 

from http://vanmeterlibraryvoice.blogspot.com 
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Gunakan 

reference  

automatic 

aturan APA, : 

mendeley, 

zetero, dkk 

Literasi primer dari jurnal internasional 

berimpak/terdampak, 

Terbaru 5 tahun terakhir dari tahun terbit. 

Sesuai aturan literasi, plagiat, ijin literasi 


