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ABSTRACT
Abstract ditulis dalam bahasa Inggris dengan jumlah 125-200 kata/kata, berisi tujuan penelitian, materi dan
metode, hasil dan kesimpulan terpenting. Referensi tidak pernah dikutip dalam abstrak. Singkatan yang muncul
dalam abstrak harus didefenisikan ketika pertama kali digunakan. Abstract diketik Times New Roman 10
dengan spasi tunggal.
Keywords: jumlah 4-5 kata atau frase yang disusun menurut abjad
ABSTRAK
Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dengan jumlah 125-200 kata/frase, berisi tujuan penelitian, materi dan
metode, hasil dan kesimpulan terpenting. Referensi tidak pernah dikutip dalam abstrak. Singkatan yang muncul
dalam abstrak harus didefenisikan ketika pertama kali digunakan. Abstrak i diketik Times New Roman 10
dengan spasi tunggal.
Kata Kunci: jumlah 4-5 kata atau frase yang disusun menurut abjad
DOI: http://dx.doi.org/10.33772/jspi.v1n1.xxxx (Times New Roman 10, bold)

PENDAHULUAN

METODE PENELITIAN

Latar belakang berisi permasalahan, studi pustaka
penting dan tujuan penelitian.
Template dibuat dalam MS Word 2003 dan
disimpan Word 97-2003 dan RTF untuk PC. Ukuran
kertas letter 8.5 x 11; dibagi dua kolom, jarak kolom
3.3; Margin atas 0.9, margin kiri 0.8, margin kanan
0.8, dan margin bawah 0.8. Isi konten ditulis Times
New Roman 11 dengan 1 spasi.
File teks dan grafik atau gambar ditulis dalam
format data dan ditata. Tidak menggunakan tab keras,
penggunaan tab keras hanya untuk diakhir paragraf.
Penulis tidak menambahkan paginasi (membagi atau
menomori halaman) pada artikel.

Menjelaskan materi, prosedur, desain penelitian,
dan analisis data yang digunakan. Pada bagian ini
ditulis dalam bentuk paragraf, bukan dalam bentuk
bagan.
Singkatan ada Akronim
Definisi singkatan
dan akronim pada saat
pertama kali digunakan dalam teks didefinisikan
dalam dalam abstrak, tidak menggunakan singkatan
dalam judul kecuali tidak dapat dihindari.
Unit
Digunakan SI, unit bahasa Inggris dapat
digunakan sebagai unit sekunder (dalam tanda
kurung). Digunakan nol sebelum poin desimal : 0,91,
bukan ,91, tulisan bahasa Inggris menggunakan
desimal 0.91. Digunakan cm3 bukan cc.
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Persamaan
Persamaan dan simbol diketik menggunakan
Times New Roman font 9 dan miring. Persamaan
diedit matematika, tidak menggunakan versi teks atau
grafik.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Hasil berisi data beserta keterangan. Data yang
telah disajikan dalam tabel atau gambar tidak perlu
dituliskan lagi dalam naskah.
Tabel dibuat menggunakan microsoft word, selsel pada baris-kolom tidak dipisahkan menggunakan
tab atau spasi. Tabel harus jelas dan memberikan
informasi lengkap meskipun tanpa teks.
Judul tabel singkat dan jelas, hanya huruf pada
kata awal kata yang menggunakan kapital. Diketik di
atas tabel dan penomoran menggunkan angka arab.
Jalur dibuat horizontal. Data dilengkapi standar
deviasi (SD), standar error (SE) atau koefisien variasi
(VC).
Judul gambar/grafik singkat dan jelas, terletak di
bawah gambar atau grafik. Huruf pada kata awal
yang menggunakan huruf kapital, memiliki resolusi
yang baik. Grafik batang dibuat 2 dimensi yang
paling sederhana.

Gambar 1. Contoh gambar grafik, histogram rata-rata
efisiensi pakan udang vaname. A (tanpa bioflok); B
(bioflok); C (bioflok + Probiotik 108 CFU/mL); D
(bioflok + Probiotik 1010 CFU/mL); E (bioflok +
Probiotik 1012 CFU/mL)

Gambar 2. Contoh gambar organisme, nematoda
pada eksoskleton lobster dewasa

Tabel 1. Contoh tabel, nilai hubungan bobot–lebar
karapas famili Crustacea di beberapa perairan.
Referensi
Spesies
b
R2
Lokasi
P. pelagicus
Pesisir
Kangas
3,26 –
sebelah barat (2000)
 Jantan
3,05 –
Australia
 Betina
Scylla
serrata
 Jantan
 Betina

Teluk
2,95 0,92 Lawelle,
1,68 0,61 Indonesia

La Sara
et al.,
(2002)

Gambar 3. Contoh gambar, nekrosis pada telson
lobster: (1) tulang, (2) nekrosis, dan (3) parasit (HE.
200x)

Gambar 4. Contoh gambar peta, lokasi studi
Pembahasan
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Pembahasan mengandung interpretasi data, serta
perbandingan dengan data yang diperoleh
sebelumnya jika ada.
Apabila ada dua atau lebih sub topik, kepala
tingkat berikutnya harus digunakan, tetapi jika
tidak ada sub judul, maka tidak perlu dituliskan
subjudul.
KESIMPULAN
Kesimpulan dalam penelitian adalah
harus
disajikan yang merupakan benang merah dari
pembahasan.
Kesimpulan ditulis secara ringkas dan jelas yang
menggambarkan substansi hasil penelitian dan tidak
lebih 100 kata dalam bentuk paragraph, rekomendasi
dapat ditambahkan
Ucapan Terima Kasih : Ucapan terima kasih jika
ada, informasi pendanan jika diperlukan, dengan
menggunakan font yang sama sesuai dengan konten.
DAFTAR PUSTAKA
Semua publikasi yang dikutip dalam teks harus
disajikan dalam daftar pustaka. Daftar pustaka harus
mencakup yang dikutip dalam naskah dan disusun
berdasarkan abjad oleh nama penulis. Judul jurnal
ditulis secara lengkap.
1. Artikel pada jurnal
Nama belakang pengarang dan inisial nama
depan. Tahun publikasi. Judul artikel. Nama
jurnal serta Nomor (volume): nomor halaman.
Contoh:
Nur I, Harada H, Tsujikura M, Somamoto T,
Nakao
M.
2013.
Molecular
characterization and expression analysis
of three membrane-bound complement
regulatory protein isoforms in the ginbuna
crucian
carp
Carassius
auratus
langsdorfii. Fish & Shellfish Immunology
35 (4): 1333-1337.
2. Buku
Nama belakang pengarang dan inisial
nama depan. Tahun terbit. Judul buku.
Edisi jika edisinya lebih dari satu.
Penerbit. Tempat diterbitkan. Contoh:
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Saravanan MR, Santhanam KL. 2008.
Fishery Science and Technology.
Mittal Publications. New Delhi.
3. Chapter dari Buku
Nama belakang pengarang dan inisial
nama depan. Tahun publikasi. Judul
artikel pada chapter. In: Nama belakang
Editor dan inisial nama depan (ed atau eds
bila lebih dari satu editor). Judul buku
serta edisi. Nama penerbit dan tempat
terbit. pp halaman referensi. Contoh:
Abad MJ, Bedoya LM, Bermejo P. 2011.
Marine Compounds and their
Antimicrobial
Activities.
In:
Méndez-Vilas A (ed). Science
Against
Microbial
Pathogens:
Communicating Current Research
and
Technological
Advances.
Microbiology Book Series Vol. 2,
Formatex Research Center, Spain.
pp. 1281-1291.
4. Skripsi/Tesis/Disertasi
Nama belakang pengarang dan inisial nama
depan. Tahun. Judul [Disertasi]. Kota
tempat penerbit: Institusi tempat penerbit.
Contoh:
Yusnaini. 2010. Perkembangan gonad,
embrio dan larva lobster mutiara
Panulirus ornatus : Fekunditas;
konsumsi
oksigen
pada
perkembangan embrio dan larva
[Disertasi].
Makassar:
Program
Pascasarjana
Universitas
Hasanuddin.
5. Halaman Web
Nama belakang pengarang atau editor atau
penyusun dan inisial nama depan. Tahun.
Judul Artikel. Nama laman yang memuat.
Alamat web [Tanggal akses]. Contoh:
Angka SL. 2001. Studi karakterisasi dan
patologi Aeromonas hydrophila pada
ikan lele dumbo (Clarias gariepinus).
Makalah Falsafah Sains, Program
Pasca Sarjana. Institut Pertanian
Bogor.
http://www.hayatiipb.com/users/rudyct/PPs702/Angka.
htm. [16 Oktober 2014].
Tidak diperkenankan mengambil acuan dari
blog atau sejenisnya.
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6. Publikasi Pemerintah
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia. Permen No 56/PermenKP/2016 tentang Larangan Penangkapan
dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus
spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan
Rajungan (Portunus spp.) dari Wilayah
Negara Republik Indonesia. Lembaran
Berita Negara RI. Tahun 2016. Jakarta

