
JUDUL 
(Informatif, mencerminkan inti isi tulisan, terdiri atas 5-15 kata) 

(huruf KAPITAL, Center, Bold, Times new roman 20) 

 

Nama Penulis 

 
(Center, Bold, Times New Roman 10) 

 

ABSTRAK 

Penulisan abstrak dilakukan dengan aturan Center, Times New Roman, 11, Bold. Huruf abstrak sama 

dengan isi artikel, hanya dicetak miring, sebanyak 150-250 kata, dibuat dalam 1 paragraf. 

Kata kunci: 3-5 kata kunci  

 

Format tulisan utama terdiri atas 1 kolom rata kiri-kanan pada kertas A4. Batas tulisan dari kiri 4 cm, 

kanan, atas, dan bawah 2.5 cm. Tulisan dalam Microsoft Word Times New Roman dengan 1 spasi, 3-5 

halaman. 

 

PENDAHULUAN (Times New Roman, 13, Bold) 

 

Berisi latar belakang, kajian pustaka, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Latar 

belakang berisi alasan ketertarikan pada topik penelitian. Kajian pustaka menjelaskan 

minimal dua penelitian terdahulu dengan topik yang sama, untuk dijelaskan masalah, metode, 

dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Kemudian, dijelaskan penelitian sendiri yang 

mempunyai nilai lebih dan terkini dibanding penelitian sebelumnya. Pada bagian ini boleh 

diberikan dasar teori yang relevan/penting saja. Pendahuluan diketik dalam paragraf, tanpa 

menggunakan subjudul. Sumber keterangan dikutip dengan menuliskan di dalam kurung : 

nama akhir penulis dan tahun penerbitan. Istilah dalam bahasa asing ditulis miring (italic). 
 

METODE PENELITIAN 

 
Menyebutkan metode penelitian yang dilakukan, menjelaskan cara melakukan 

penelitian, seperti penentuan sampel, instrument, cara menyiapkan bahan penelitian, 

rancangan atau desain penelitian, prosedur penelitian, cara pengambilan data, pengujian, hasil, 

dan evaluasi penelitian. 

 

HASIL DAN BAHASAN 

 
Bagian ini menjelaskan hasil penelitian dan bahasan yang dilakukan dengan 

penekanan pembuktian hipotesis (penelitian kuantitatif), jawaban atas permasalahan 

(penelitian kualitatif), dan penjelasan hasil berupa sistem /produk/usaha/rumus yang dibahas 

secara komprehensif. Hasil bisa berupa tabel, grafik, gambar, dll. yang disertai penjelasan di 

paragraf sebelum atau sesudahnya. Jika bahasan terlalu panjang dapat dibuat sub-sub judul. 

Judul tabel ada di atas dan judul gambar terletak di bawah. Pada bagian ini boleh diberi teori 

secukupnya sebagai pendukung bahasan. 

 



 

Tabel 1 Hasil Regresi untuk Data Hotel di Kendari 

Variabel Nilai Dugaan 

Koefisien Regresi 

P value VIF 

Konstanta 1107.6 0.003  

𝑋1 -21.18 0.148 1.110 

𝑋2 -7.429 0.016 2.996 

𝑋3 5.330 0.000 3.983 

𝑋4 -10.93 0.886 2.899 

𝑋5 39.08 0.218 10.080 

𝑋6 36.64 0.207 9.915 

𝑋7 -29.02 0.125 12.161 

 

 

Gambar 1 Judul Gambar 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan berupa pernyataan bahwa apa yang diharapkan sebagaimana dinyatakan dalam 

“Pendahuluan”, misalnya hipotesis, pernyataan masalah, rancangan, desain, dll., akhirnya 

dapat diperoleh hasil dalam “Hasil dan Bahasan”, sehingga terdapat kesesuaian.  Selain itu, 

bisa juga ditambahkan Saran untuk menjelaskan prospek pengembangan hasil penelitian dan 

aplikasi lebih jauh yang menjadi prospek kajian berikut. 

 

REFERENSI 

Referensi hanya memuat artikel ilmiah, buku dan sumber lain yang benar-benar dirujuk pada 

tulisan. Referensi harus lengkap, jelas, dan disusun secara alfabetis berdasarkan nama 

pengarang. 


