Template Artikel Penulisan Artikel Ilmiah untuk Prosiding Seminar Nasional TEKNOLOGI

DAN AGRIBISNIS PETERNAKAN SERI VI. Artikel ilmiah harus memuat bagianbagian seperti pada template ini. Jumlah maksimal halaman yang diijinkan
adalah 5. Tampilan akhir dari artikel ilmiah adalah seperti pada tampilan
template ini. Hapus teks warna biru ini.
JUDUL DITULIS DENGAN FONT CALIBRI 12 CETAK TEBAL (MAKSIMUM 15 KATA)
1)

2)

Penulis 1 , Penulis 2 dst. [Font Calibri 10 Cetak Tebal dan Nama Tidak Boleh Disingkat]
1
Nama Fakultas, Nama Perguruan Tinggi Penulis 1
Email: penulis _1@abc.ac.id
2
Nama Fakultas, Nama Perguruan Tinggi Penulis 2
Email: penulis _2@cde.ac.id
Jika ada, tulis di sini Nama Penulis, Nama Perguruan Tinggi selanjutnya
Email: Alamat email untuk korespondensi

Abstrak [Font Calibri 11, Cetak Tebal, spasi tunggal]
Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan berisikan isu-isu pokok, tujuan
penelitian, metoda/pendekatan dan hasil penelitian. Abstract ditulis dalam satu alinea, tidak lebih
dari 200 kata. (Font Calibri 11, spasi tunggal).
Kata kunci: Maksimum 5 kata kunci dipisahkan dengan tanda koma dan tidak diakhiri dengan
tanda titik [Font Calibri 11, spasi tunggal, paragraf menggantung]
Abstract [Font Calibri 11, Cetak Tebal, spasi tunggal]
Abstract ditulis dalam bahasa Inggris yang berisikan isu-isu pokok, tujuan penelitian,
metoda/pendekatan dan hasil penelitian. Abstract ditulis dalam satu alinea, tidak lebih dari 200
kata. (Calibri 11, spasi tunggal).
Keywords: Maksimum 5 kata kunci dipisahkan dengan tanda koma dan tidak diakhiri dengan
tanda titik [Font Calibri 11, spasi tunggal, paragraf menggantung]
PENDAHULUAN [Font Calibri 11, cetak tebal]
Pendahuluan mencakup latar belakang atas isu atau permasalahan serta urgensi dan
rasionalisasi kegiatan (penelitian atau pengabdian). Tujuan kegiatan dan rencana pemecahan
masalah disajikan dalam bagian ini. Tinjauan pustaka yang relevan dan pengembangan hipotesis
(jika ada) dimasukkan dalam bagian ini. [Calibri ukuran 11, normal, spasi 1.15].
METODE PENELITIAN [Font Calibri 11, cetak tebal]
Metode penelitian menjelaskan rancangan kegiatan, ruang lingkup atau objek, bahan dan alat
utama, tempat, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, dan teknik
analisis. [Calibri ukuran 11, normal, spasi 1.15].
HASIL DAN PEMBAHASAN [Font Calibri 11, cetak tebal]
Bagian ini menyajikan hasil penelitian. Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel, grafik
(gambar), dan/atau bagan. Bagian pembahasan memaparka hasil pengolahan data,
menginterpretasikan penemuan secara logis, mengaitkan dengan sumber rujukan yang relevan.
[Calibri ukuran 11, normal, spasi 1.15].

KESIMPULAN [Font Calibri 11, cetak tebal]
Kesimpulan berisi rangkuman penting atas hasil penelitian dan pembahasan. [Calibri ukuran
11, normal, spasi 1.15].
UCAPAN TERIMA KASIH [Font Calibri 11, cetak tebal]
Bagian ini berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang memiliki kontribusi penting pada
pendanaan dan pelaksanaan penelitian serta penulisan artikel ilmiah (jika ada). [Calibri ukuran 11,
normal, spasi 1.15].

REFERENSI [Font Calibri 11, cetak tebal]
Bagian ini ditulis dengan menggunakan model paragraf menggantung (hanging; baris lanjutan
ditulis menggantung dengan jarak 1.27 cm dari batas tepi kiri/left margin seperti paragraf
ini)
Penulisan naskah dan sitasi yang diacu dalam naskah ini disarankan menggunakan aplikasi referensi
(reference manager) seperti Mendeley, Zotero, Reffwork, Endnote dan sejenisnya.
Jarak spasi yang digunakan adalah tunggal dengan after space (jarak setelah paragraph) 6 pts. Font
yang digunakan adalah Calibri ukuran 11, spasi 1.

