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Abstrak—Abstrak dituliskan dengan paragraf tunggal, mencakup 

pendahuluan, metode, dan hasil yang dicapai. Abstrak harus 

menggambarkan penelitian yang dilakukan secara ekplisit dengan 

kalimat yang lugas dan jelas. Abstrak dan artikel ditulis dalam 

Bahasa Indonesia baku. Panjang abstrak yang disarankan adalah 

antara 100 hingga 300 kata. Ukuran font abstrak dan kata kunci 9. 

 

Kata Kunci—Tuliskan 4 atau 5 buah kata kunci atau frasa menurut 

urutan alfabet dipisahkan dengan tanda koma. Kata kunci berisi ide-

ide atau konsep dasar yang mewakili bidang yang diteliti. 

PENDAHULUAN   

Bagian ini berisi tentang fenomena, masalah, tujuan penelitian, 

dan rangkuman kajian teoritik yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti. Di samping itu, di dalamnya memuat hubungan 

antar konsep dan hipotesis penelitian dan kerangka atau model 

penelitian. Ukuran font sub judul 10, sedangkan ukuran font 

teks artikel sampai dengan sumber-sumber referensi 9. 

 

Untuk menyisipkan gambar, tempatkan kursor pada titik yang 

dituju kemudian pilih di antara: Insert | Picture | From File 

atau Copy gambar ke clipboard lalu pilih Edit | Paste Special | 

Picture (dengan “float over text” tidak dicentang). 

METODE PENELITIAN 

Bagian ini memuat rancangan penelitian atau desain penelitian, 

sasaran dan target penelitian (populasi dan sampel), teknik pe-

ngumpulan data dan teknik analisis. Ukuran font sub judul 10, 

sedangkan ukuran font teks artikel sampai dengan sumber-

sumber referensi 9. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini memuat hasil analisis data, pengujian hipotesis, 

menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, temuan-temuan 

dan menginterpretasikan temuan-temuan. Ukuran font sub 

judul 10, sedangkan ukuran font teks artikel sampai dengan 

sumber-sumber referensi 9. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Tuliskan kesimpulan dan saran dari penelitian tanpa mengu-

lang hal-hal yang telah disampaikan di Abstrak. Ukuran font 

sub judul 10, sedangkan ukuran font teks artikel sampai 

dengan sumber-sumber referensi 9. 
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PETUNJUK TAMBAHAN 

A. Gambar dan Tabel 

Karena tim editor publikasi tidak akan melakukan penyun-

tingan ulang terhadap posisi dan ukuran dari gambar ataupun 
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tabel yang dicantumkan, Anda hendaknya memastikan bahwa 

semua gambar dan tabel telah memenuhi kriteria yang telah di-

sebutkan. Gambar dan tabel yang Anda telah atur akan tampil 

seperti apa adanya pada saat dipublikasikan. Anda disarankan 

menampilkan gambar dan tabel seperti contoh pada template 

ini. Konsultasikan ke dosen pembimbing terlebih dahulu hasil 

penyuntingan Anda sebelum didaftarkan ke sistem e-jurnal ini. 

 

Nomor dan judul gambar harus diletakkan pada bagian bawah 

dari gambar terkait dengan rata kiri (align left) dan huruf 

pertama dari judul gambar menggunakan huruf besar, serta 

dicetak tebal (bold). Judul gambar ditulis langsung mengikuti 

nomor gambarnya. Sumber gambar ditulis di bawah judul 

gambar dengan rata kiri (lihat contoh). Jika gambar Anda 

terdiri lebih dari satu bagian, tambahkan label “(a)”, “(b)”, dan 

seterusnya sebagai bagian dari gambar. Jangan memberi garis 

batas tepi pada gambar.  

 

Sementara itu, nomor dan judul tabel harus diletakkan pada 

bagian atas tabel dengan rata kiri (align left) dan penulisan 

judul dimulai dengan huruf besar pada setiap awal kata (title 

case), serta cetak tebal (bold). Judul tabel ditulis di bawah 

nomor tabel. Sumber tabel ditulis pada bagian bawah tabel 

dengan rata kiri (lihat contoh). Pastikan bahwa setiap gambar 

atau tabel yang dirujuk memang benar-benar ada dan setiap 

gambar atau tabel memang benar-benar dirujuk. Baik gambar 

maupun tabel diberi nomor menggunakan penomoran arab. 

 

Biasanya gambar dan tabel ditampilkan dalam lebar 1 kolom 

(3 1/2 inci atau 8,89 cm) atau 2 kolom (7 1/16 inci, lebar 17,93 

cm). Sebisa mungkin ukuran lebar gambar ataupun tabel tidak 

kurang dari satu kolom. Hal ini dikarenakan pembesaran yang 

terlalu ekstrim dapat mendistorsi gambar dan menghasilkan re-

produksi yang berkualitas rendah. Untuk itu adalah lebih baik 

jika gambar yang hendak ditampilkan berukuran sama atau se-

dikit lebih besar dari satu atau dua kolom. 

 

 
 

Gambar 1  Pertukaran isotop oksigen gas dan oksigen dalam 

patatan katalis perovskit. Biasakan untuk menunjukkan 

signfikansi dari gambar pada judul gambar (caption). 

Sumber: Shahab, Sumaryo, Usman, n.d., p. 3 

Tabel 1 

Social Dynamics of Opinion Leadership and Opinion Seeking 

Opinion 

leading 

Opinion seeking 

High Low 

High Socially integrated Socially 

independent 

Low Socially dependent Socially isolated 

Sumber: Schiffman, Bednall, Watson, Kanuk, 1997, p. 485 

 

Jika memungkinkan, gunakan open type font (Times New 

Roman) ketika mencantumkan tulisan di dalam gambar dengan  

ukuran font 9 pt. 

B. Formulir Copyright 

Artikel yang siap untuk dipublikasikan harus dilengkapi de-

ngan sebuah formulir copyright. Anda dapat mendapatkan for-

mulir ini di http://studentjournal.petra.ac.id. Setiap penulis ber-

tanggung jawab secara pribadi untuk mendapatkan security 

clearances apapun yang dibutuhkan. 

 

C. Formula Matematika dan Statistika 

Formula dan notasi dicetak miring. Jika Anda menggunakan 

Word, gunakan Microsoft Equation Editor untuk menulis se-

tiap rumus atau persamaan yang muncul (Insert | Object | 

Create New | Microsoft Equation). Jangan pilih opsi “Float 

over text”. 

 

D. Singkatan dan Akronim 

Definisikan singkatan dan akronim ketika pertama kali diguna-

kan dalam teks, walaupun telah didefinisikan dalam abstrak. 

Singkatan yang sudah populer di bidangnya tidak perlu dising-

kat, seperti IEEE, SI, ac, dan  dc (elektronika). Singkatan yang 

mengandung tanda titik tidak membutuhkan spasi: tulis 

“C.N.R.S.,” bukan “C. N. R. S.”. Jangan menggunakan sing-

katan pada judul kecuali tidak dapat dihindari. 

 

E. Persamaan 

Penomoran persamaan harus bersesuaian dengan urutan ke-

munculan rumus atau persamaan tersebut dalam teks. Peno-

moran ditulis dalam tanda kurung dengan menggunakan marjin 

kanan, seperti dalam (1). Anda direkomendasikan untuk meng-

gunakan equation editor untuk membuat sebuah persamaan. 

Beri tanda titik pada akhir sebuah persamaan yang merupakan 

bagian dari sebuah kalimat, seperti yang terdapat pada 
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dengan semua besaran disajikan penjelasannya setelah persa-

maan, misal J adalah besaran utama, i dan k menyatakan in-

deks pada jumlahan; simbol besaran ditulis dengan bentuk hu-

ruf italics. 

 

Pastikan bahwa setiap simbol dalam persamaan yang Anda se-

butkan telah didefinisikan sebelum atau segera setelah persa-
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maan tersebut muncul. Perhatikan bahwa simbol dicetak mi-

ring. Sementara itu, satuan dicetak biasa (misal, T dapat meru-

juk kepada suhu, akan tetapi T merupakan tesla, satuan dari 

fluks magnet). Rujuk ke “(1),” bukan “Pers. (1)” atau “persa-

maan (1),” kecuali pada awal sebuah kalimat: “Persamaan (1) 

merupakan ... .” 

F. Rekomendasi Lainnya 

Hendaknya Anda menggunakan sebuah spasi setelah titik mau-

pun koma. Gunakan penulisan angka baku yang berlaku di 

Indonesia, misalnya nilai desimal: “0,25” bukan “0.25”. Anda 

juga dapat menyajikan angka dengan penulisan ilmiah seperti 

“2,4×10
-6

” dengan simbol pengali “×” bukan huruf “x”. Guna-

kan satuan besaran menurut Sistem Internasional (SI). Keti-

dakpastian (errors) hendaknya ditampilkan menurut kaidah 

baku, yaitu nilai rata-rata dan ketidakpastiannya memiliki ang-

ka desimal yang sama, misalnya “2,580,07”, menggunakan 

simbol “” bukan “+-“ atau “+/-“. Ketidakpastian dapat juga 

ditampilkan pada gambar menggunakan garis ketidakpastian 

(error bars). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernyataan dalam tanda kurung pada akhir kalimat hendaklah 

diberi tanda titik setelah tanda kurung penutupnya (seperti ini). 

(Sebuah pernyataan dalam tanda kurung hendaklah diakhiri 

dengan tanda titik sebelum tanda kurung penutupnya). 

 

PRINSIP-PRINSIP PUBLIKASI 

 

Isi publikasi on-line ini melalui proses telaah oleh Dosen Pem-

bimbing dan akhirnya terarsipkan di Perpustakaan Universitas 

Kristen Petra.  

 

Artikel-artikel yang dimuat adalah hasil penelitian mahasiswa 

S-1 Program Manajemen Bisnis yang akan diwisuda pada pe-

riode setelah pemuatannya. 

 

Beberapa hal yang penting diperhatikan: 

1) Menghindarkan artikelnya dari kemungkinan plagiarisme. 

2) Jumlah halaman artikel adalah 3–6. 

3) Wajib menjamin bahwa hasil penelitian dan tulisan yang 

dimuat memenuhi kaidah ilmiah dan standar penulisan 

ilmiah yang baik.  
 

 


