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Abstract 

Abstrak dalam Bahasa Inggris ditulis maksimal 400 kata. Berisi permasalahan dan tujuan penelitian 

dalam pendahuluan, teori dan konsep yang digunakan, hasil penelitian yang didapatkan, dan 

kesimpulan. Seluruh isi abstract Bahasa Inggris diketik miring. 

 

Keywords: minimal 3 kata maksimal 5 kata 

 

Abstrak 

Abstrak dalam Bahasa Indonesia maksimal 400 kata. Berisi permasalahan dan tujuan penelitian, teori 

dan konsep yang digunakan, hasil penelitian yang didapatkan, dan kesimpulan.  

 

Kata Kunci: minimal 3 kata dan maksimal 5 kata, dipisahkan dengan titik koma. 
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Pendahuluan

 

 Berisi tentang latar belakang masalah; 

pentingnya permasalahan tersebut untuk 

diteliti/ditelaah lebih jauh; temuan dari 

penelitian terdahulu; rumusan masalah; tujuan 

penelitian; signifikansi penelitian/telaahan 

(teoritis-praktis); dan (jika diperlukan) 

organisasi penulisan artikel. 

 

Tinjauan Teoritis 

 Temuan berisi hasil penelitian yang 

disampaikan secara lugas dan jelas dengan 

sebisa mungkin menggunakan kalimat aktif 

yang sederhana. Diskusi berisi analisa dan 

interpretasi peneliti terhadap temuan dalam 

kaitannya dengan konsep atau teori yang 

digunakan dalam penelitian. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Berisi hasil penelitian/telaahan, 

analisis, interpretasi temuan penelitian dan 

deskripsi statistik (untuk penelitian kuantitatif) 

yang diperlukan. 

 Gambar dan tabel harus terletak di 

tengah (centered). Besar gambar dan tabel bisa 

span di kedua kolom. Setiap tabel atau gambar 

yang mencakup lebih dari 1 kolom lebar harus 

diposisikan baik di bagian atas atau di bagian 

bawah halaman. Gambar grafik dimungkinkan 

berwarna. Semua warna akan dipertahankan 

pada CDROM. Grafik jangan menggunakan 

pola titik-titik karena ada kemungkinan tidak 

dapat dicetak sesuai aslinya. Gunakan SOLID 

FILL dan warna yang kontras untuk tampilan di 

layar komputer, dan gunakan warna hitam-

putih untuk hardcopy. 

 
Tabel 1.  

Jumlah Penyelidikan 

No Jenis 

Kelamin 

Frekuensi 

1. Laki-laki 25 

2. Perempuan 25 

 Jumlah: 50 
 

 

Ketentuan gambar atau diagram adalah 

diberi keterangan setelah gambar diketik 

dengan mempergunakan font Cambria ukuran 

11 dengan spasi tunggal. Sumber gambar dapat 

ditulis setelah keterangan gambar. Bila 

menggunakan gambar berwarna, maka pastikan 

dapat terlihat dengan jelas bila dicetak secara 

hitam putih.  

 

 
Gambar 1. 

Suasana Sidang Daring KPPU, Sumber: KPPU, 

2021. 

 

 
Gambar 2. 

Output Surat Saran Pertimbangan Berdasarkan 

Sektor 2001-2020, Sumber: KPPU, 2020. 

 

Kesimpulan 

 Penutup berisi kesimpulan sebagai 

jawaban terhadap masalah penelitian yang 

dihadapi dan saran yang disampaikan oleh 

penulis. 

 

Ucapan Terima Kasih 

 Terima kasih disampaikan kepada 

pihak-pihak yang telah meluangkan waktu 

untuk membuat template ini. 
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