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(Center, Bold, Times new Roman 16, maximum 12 words, using uppercase letter) 
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(Center,  Times new Roman 12,  First name  Middle name Last name) 
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Department name, Organization name 
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Author2@email.com (Corresponding author) 

(Center, Times New Roman 12,  
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Abstract 

(Center, Bold, Italic, Times New Roman 12) 

Abstract is brief summary of the paper to aid reader quickly ascertain the paper's 

purpose and relevant to their needs. Abstract should be clear and informative, giving 

statement to the current issues and the solution. Jumlah kata pada abstrak minimal 

100 sampai dengan maksimal 160 words. Avoid uncommon abbreviations and define 

all symbols used in the abstract. Using keywords related to the topics of research is 

recommended. 

 (Justify,  Times New Roman 12) 

  

Keywords: Image Processing, Expert System, Information 

(Maximum 6 keywords related to the content and separated by comma, italic) 

 

Abstrak 

(Center, Bold, Italic, Times New Roman 12) 

Abstrak adalah ringkasan singkat makalah ini untuk membantu pembaca dengan cepat 

memastikan tujuan makalah dan relevan dengan kebutuhan mereka. Abstrak harus jelas 

dan informatif, memberikan pernyataan tentang masalah saat ini dan solusinya. Jumlah 

kata pada abstrak minimal 100 hingga dengan maksimal 160 kata. Hindari singkatan 

yang tidak umum dan tentukan semua simbol yang digunakan dalam abstrak. 

Disarankan menggunakan kata kunci yang terkait dengan topik penelitian. 

 (Justify,  Times New Roman 12) 

  

Kata kunci: Proses Pengolahan Gambar, Sistem Pakar, Informasi 

(Maximum 6 keywords related to the content and separated by comma, italic) 
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1.  Pendahuluan 

 Layout halaman menjadi 1 kolom dan justify, dan atur ukuran kertas menjadi A4, 

atur semua margin ke 3 cm. Edit naskah dengan menggunakan Microsoft Word, spasi 

tunggal/satu, font name Times New Roman 12 pt, dan tiap jurnal tidak lebih dari 12 

halaman. 

Silakan pilih judul artikel jurnal dengan kata-kata sesedikit mungkin yang diperlukan 

untuk menggambarkan konten secara memadai. Pendahuluan harus menjelaskan latar 

belakang penelitian, solusi yang ditawarkan dan setiap karya terkait yang sebanding. 

jika dalam skrip ada kutipan, gunakan [1], [2] dan seterusnya dengan menggunakan alat 

kutipan Mendeley atau Endnote pada format IEEE. Setiap ada istilah dalam bahasa 

asing harus ditulis miring (italic). 

Sistematika penulisan menggunakan struktur berikut: Pendahuluan – Tinjauan Pustaka – 

Metode Penelitian - Hasil dan Pembahasan - Kesimpulan.  

 

2. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka berisi bahan kajian terdahulu yang memiliki keterkaitan dalam 

pembahasan seperti pada  jurnal 

  

3. Metode Penelitian 

 Berisi penjelasan tentang tahapan penelitian yang menggambarkan urutan logis 

untuk mendapatkan hasil penelitian sesuai dengan harapan dan gambaran umum sistem. 

Jika ada gambar dan tabel, maka harus disajikan dengan nama tabel dan gambar yang 

disertai dengan nomor urut. Dalam naskah, jumlah kutipan berturut-turut dalam tanda 

kurung siku [3], juga nomor tabel dan gambar secara berurutan seperti yang ditunjukkan 

pada Tabel 1 dan Gambar 1. 

 

 

Table 1. Karakter Database 

 

 

 

 

 

(Title aligned to the left of the table, no vertical border) 

 

 

    

 
 

Gambar 1 

 

Database Table Number Field Number 

Ms Access 10 100 

MySQL 15 130 

SQL Server 20 400 
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Disarankan gambar menggunakan gambar yang berkualitas tinggi. rumus harus diedit 

dengan menggunakan rumus editor. Rumus angka berturut-turut dalam tanda kurung, 

tab dan selaras ke kanan seperti yang ditunjukkan pada (1). 
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4.  Hasil dan Pembahasan 

 Bagian ini berisi hasil dan pembahasan penelitian dan dapat disajikan sebagai 

deskripsi, grafik atau gambar. 

 

 

4.1. Pembahasan 

Pada pembahasan penulisan dilakukan dengan format justify, selanjutnya untuk 

daftar bernomor maka dapat digunakan huruf kecil dan diberi titik 

a.  Gunakan huruf kecil untuk daftar bernomor diikuti dengan titik. 

b.  atur 5 mm untuk identasi dari kiri. 

c.  Jika lebih banyak level dari daftar bernomor diperlukan: 

1. Gunakan nomor untuk daftar bernomor diikuti dengan titik. 

2. Identasi dari daftar bernomor disejajarkan ke kiri dari isi dari daftar   

Bernomor sebelumnya. 

d. Jika daftar level bullet lebih banyak maka dibutuhkan: 

 Gunakan titik hitam untuk daftar bullet. 

 Identasi daftar bullet selaras ke kiri dari konten daftar bernomor 

sebelumnya. 

4.1.2. Pembahasan lanjutan 

(For numbered list, use a. b. c. and so on) 

 
 

5.  Kesimpulan dan Saran 

 

5.1. Kesimpulan  

        Berisi pernyataan yang menjawab masalah di bagian sebelumnya 

5.2. Saran 

Rencana atau saran pekerjaan penelitian selanjutnya. 
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6. Daftar Pustaka 
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