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di Jurnal Keteknikan Pertanian pada edisi berikutnya. 

3. Susunan Naskah 

Naskah disusun dalam urutan Judul (bahasa Indonesia dan Inggris), Penulis dan 
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Judul 

Judul memberikan subyek penelitian dengan ringkas dan dicetak tebal (bold) dengan 
huruf kapital pada setiap awal kata, kecuali untuk kata depan dan kata sambung. Untuk 
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Pemodelan Sistem Filtrasi Terkendali pada Sistem Resikulasi Pembenihan Ikan 

Modeling Controlled Filtration System in Fish Hatchery Recirculation System 
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Abstrak dan Kata Kunci 
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Bahan dan Metode menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan atau cara-cara untuk 
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Sub-sub judul ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata, tanpa nomor, dicetak 
tebal dan posisi di sebelah kiri. Kata/kalimat dalam bahasa asing ditulis miring. Nama 



organisma harus diikuti dengan nama ilmiahnya secara lengkap pada pengungkapan 
pertama. Singkatan pertama kali ditulis di dalam kurung setelah kata-kata yang 
disingkatnya. Penulisan angka mengggunakan US System seperti: 1,000,000 
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Tabel dan Gambar 
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naskah cantumkan nomor dan judul tabel pada paragraf dimana tabel tersebut akan 
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Contoh pada naskah: 

  

…...Sifat fisik bahan pada masing-masing kadar air ditunjukkan pada Tabel 1. 

  

[Tabel 1.  Berat jenis lada berdasarkan kadar air] 

  

Contoh pada halaman tabel: 

  

Tabel 1. Berat jenis lada berdasarkan kadar air 

  

Kadar Air 
(%) 

Bulk Density 
(g/cm3) 

Seed Density 
(g/cm3) 

10.84 0.6423 11.492 
17.80 0.6043 10.868 

  



Gambar dibuat hitam putih (B/W) atau greyscale dalam lembaran terpisah pada 
halaman terakhir setelah halaman tabel.  Apabila ukurannya besar, gambar dapat 
disimpan dalam file terpisah yang lain(*.jpg, *.gif, *.wmf atau *.emf). Di dalam naskah 
cantumkan nomor dan nama gambar pada paragraf dimana gambar tersebut akan 
diletakkan. 

  

Contoh pada naskah: 

  

…..(paragraf sebelumnya) 

  

[Gambar 1. Perubahan suhhu dengan waktu proses pengendalian] 

  

…..(paragraf sesudahnya) 

Daftar Pustaka 
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