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Abstrak. Format ini digunakan sebagai standar penulisan artikel ilmiah yang merupakan ringkasan dari hasil tugas akhir. Petunjuk ini dapat digunakan sebagai template dengan mengubah tulisan sesuai keperluan. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lebih dari 200 kata. Abstrak mencakup permasalahan, metode, temuan, dan kesimpulan. Pada prinsipnya, artikel ilmiah Anda akan ditampilkan seperti artikel ini. Tulisan abstrak pada bagian ini adalah untuk menghindari formula yang rumit.
Kata kunci: abstrak terdiri 200 kata, dan kata kunci 3-4 kata saja

Pendahuluan 
Bagian pendahuluan terutama berisi: (1) permasalahan;  (2) rumusan dan tujuan; (3) rangkuman kajian teoritik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada bagian ini kadang-kadang juga dimuat harapan akan hasil dan manfaat. 

Landasan Teori
Bagian landasan teori berisi: teori-teori yang relevan. Tidak perlu secara keseluruhan disampaikan namun harus menekankan pada teori yang terpenting.

Metodologi Penelitian
Pada bab metodologi berisi: metode yang dilakukan dalam tugas akhir

Hasil dan Pembahasan
Pada bab pembahasan berisi: analisis yang diperoleh, menguraikan hasil dari observasi.  

Kesimpulan 
Pada bab kesimpulan berisi: apa kesimpulan yang diperoleh, menjawab dari pertanyaan yang diajukan dan saran-saran untuk tugas akhir selanjutnya

Daftar Pustaka 
Didaftarkan urut alphabet

Tata Cara Penulisan Makalah

Untuk memeroleh tampilan yang baik pada artikel ilmiah cetak dan online, maka diharapkan penulis menggunakan bahasa Indonesia menurut EYD. Artikel ilmiah dibuat dengan menggunakan Microsoft Word ukuran A4 (8.27”  11.29”). Font yang digunakan adalah Times New Roman dengan ukuran 11pt dan spasi satu. Panjang tulisan 15 halaman (Tidak boleh lebih) termasuk Daftar Pustaka.

2. Format

2.1 Margin
Margin untuk teks secara umum adalah 3 cm untuk atas, bawah, kiri dan kanan.

2.2  	Gambar dan tabel
Semua gambar dan tabel diberi nomor dan keterangan. Keduanya harus diletakkan center pada halaman di dalam margin yang telah ditentukan. Kata Gambar atau Tabel dan nomornya diikuti tanda titik dan sebuah spasi, kemudian diteruskan dengan keterangannya. Ukuran font adalah 9-point, regular. Nomor dan keterangan yang berada di bawah gambar atau di atas tabel diawali dan diikuti oleh satu spasi kosong.
Penomoran untuk tabel dan gambar dibedakan. Nomor untuk keduanya dimulai dari 1, 2, 3, …, dan seterusnya. Keterangan dan nomor untuk gambar berada di bawah sedangkan untuk tabel berada di atas.
Untuk Penulisan Gambar:
Description: Description: gambar
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Gambar 1. Tuliskan Judul Gambar di Sini

Untuk Penulisan Tabel:
Tabel 1. Tuliskan Judul Tabel di sini
x (rad)
sin(x)
1
0.8415
2
0.9093
3
0.1411
4
-0.7568
5
-0.9589
6
-0.2794

Nomor persamaan juga dimulai dari 1, 2, 3, …, dan seterusnya. Nomor tersebut diletakkan di sebelah kanan persamaan menggunakan tanda titik tiga kali dan diapit oleh kurung. Sebelum persamaan dan sesudah persamaan diberi jarak satu spasi. Persamaan diletakkan di tengah (centre aligned).
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3. Layout (Tata Letak Prosiding)

3.1  Judul
Judul artikel harus Times New Roman 12, spasi 1

3.2  Nama
Nama ditulis dengan huruf besar kecil, regular, berukuran 11-point dan center (lihat ilustrasi pada halaman depan). Berikan underline pada nama penulis utama yang akan mempresentasikan artikel ilmiahnya pada acara seminar.

3.3  Institusi
Institusi, alamat dari institusi dan kota ditulis dalam huruf besar kecil, italic, berukuran 10-point dan terletak di tengah di bawah nama; diikuti dengan dua spasi sesudahnya.

3.4  Abstrak
Sertakan abstrak pada bagian pertama. Bagian ini mempunyai judul Abstrak yaitu bold, berukuran 10-point dan block justified, diikuti dengan sebuah titik dan spasi satu karakter, diikuti dengan teks dalam italic. Abstrak menggunakan indentasi 1.5 cm dari bagian kiri dan kanan margin (lihat ilustrasi pada halaman depan). Dengan spasi 1 dan jumlah kata sebanyak 200 kata.

3.5 Kata Kunci
Kata kunci dituliskan setelah abstrak. Bagian ini mempunyai judul Kata Kunci yaitu bold, berukuran 10-point dan block justified, diikuti tanda titik dua (:) dan spasi satu karakter, kemudian diikuti setidaknya 2 sampai dengan 4 buah kata kunci yang relevan dengan permasalahan yang sedang ditulis. Kata kunci menggunakan indentasi 1.5 cm dari bagian kiri dan kanan margin (lihat ilustrasi pada halaman depan).

3.6 Teks 
Teks ditulis dengan 1,5 spasi, Times New Roman, berukuran 11-point dan justified.  

3.7 Kesimpulan
Dari hasil dan pembahasan pada tugas akhir. 

3.8	Daftar pustaka
Daftar pustaka gunakan font berukuran 11-point, dan tidak diberi nomor, serta diurutkan secara alfabet.  



