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Abstrak
Abstrak ditulis paling banyak 300 kata yang mencakup permasalahan, metode, dan hasil dan ke-
simpulan. Tuliskan abstrak secara akurat dan spesifik namun juga menarik dan mudah difahami
oleh pembaca umum. Paling banyak 5 kata yang merupakan informasi kunci, spesifik dan fokus
pada topik utama bisa digunakan sebagai kata kunci, hindari penggunaan kata kunci dari judul
artikel.

Kata Kunci lima, kata kunci, yang spesifik, fokus, topik utama
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1 Pendahuluan

Latar belakang perlunya dilakukan penelitian harus disebutkan dan didukung dengan pus-
taka terbaru yang relevan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dengan jumlah yang
memadai. Permasalahan yang belum terselesaikan, perbedaan atau gap dari penelitian ter-
dahulu dituliskan pada bagian ini. Pertanyaan penelitian, tujuan dan batasan penelitian
harus disebutkan dengan jelas dalam bagian ini. Rujukan berupa dasar teori untuk men-
dukung latar belakang permasalah bisa disebutkan. Adanya rujukan yang memadai
dalam bagian ini merupakan syarat wajib dan menjadi salah satu poin dasar
dalam pemeriksaan awal artikel sebelum ke proses selanjutnya.

Metode penulisan dalam daftar pustaka dan badan artikel menggunakan style IEEE [1]
dan disarankan menggunakan perangkat lunak pengelola referensi.

2 Metodologi

Penggunaan gambar atau narasi untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan me-
rupakan isi utama dalam bagian ini. Bagaimana penelitian dilakukan dituliskan secara
rinci dalam bagian ini termasuk metode, sarana dan prasarana pendukungnya. Pembahas-
an mengenai pemilihan metode-metode yang digunakan dalam penelitian dijelaskan dan
disesuaikan dengan tujuan penelitian. Penelitian yang bisa repeatable dan reproduceable
merupakan pondasi dasar dalam bagian ini sehingga bisa divalidasi dengan melakukan repli-
kasi [2]. Penggunaan data atau bahan uji yang memerlukan persetujuan etik seperti dalam
bidang kedokteran atau penggunaan data yang bersifat pribadi harus disebutkan dalam
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bagian ini. Jika artikel merupakan kajian pustaka maka bagaimana dan apa saja kajian
yang dilakukan bisa disebutkan dalam bagian ini. Jika diperlukan adanya rumus seperti
ditunjukan dalam persamaan 1 bisa dituliskan dengan jelas.

dist(A, B) =
√

(a1 − b1)2 + (a2 − b2)2 (1)

3 Hasil dan pembahasan

Hasil penelitian dituliskan secara ringkas, padat dan berikan penjelasan tanpa perlu disertai
inteprestasi. Sajikan dalam bentuk grafik dan atau tabel yang diberi penjelasan ringkas.
Pada bagian pembahasan detail dari hasil dijelaskan dengan baik dan berikan perbandingan
dengan penelitian yang terdahulu disertai dengan rujukan yang relevan. Penggunaan gambar
atau grafik disarankan dalam bagian ini dengan merujuk pada Gambar 1

Gambar 1 Contoh gambar

Implikasi dari hasil penelitian perlu disampaikan beserta batasan yang menyertainya,
berikan juga gambaran studi yang bisa dilakukan selanjutnya. Gambar harus jelas dan
memiliki resolusi yang cukup, setiap gambar dan tabel harus memiliki rujukan di dalam
Tabel 1.

Tabel 1 Judul tabel berada di atas

Kolom Atribut
Dominasi 2
Stabilitas 8
Kualitas 15
Kecerahan 4
Total data 29

4 Kesimpulan dan saran

Kesimpulan disampaikan secara jelas dan menjawab pertanyaan penelitian, tekankan pada
pentingnya hasil yang didapatkan dari penelitian ini. Tunjukkan kontribusi yang berupa
sintesis dari hasil penelitian yang dilakukan. Hindari repetisi kalimat dalam abstrak untuk
digunakan dalam kesimpulan dan berikan saran untuk penelitian selanjutnya.



PUSTAKA 3

Ucapan Terima Kasih Bila diperlukan bisa ditambahkan ucapan terima kasih kepada
mereka yang ikut terlibat dalam penelitian . . .
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