Pedoman Penulisan
1. Format artikel ini adalah pedoman utama untuk penulis, setiap naskah harus disertai dengan
surat pernyataan yang menyatakan bahwa itu bukan publikasi duplikat.
2. Naskah yang dikirimkan harus asli dan belum pernah dipublikasikan di tempat lain.
3. Naskah yang diterima ditulis dalam bahasa Indonesia menggunakan Microsoft Word
4. Artikel harus ditulis dalam ukuran kertas A4, 1 spasi, kolom ganda, jenis font Cambria, ukuran
font 10pt, dan margin 2 cm.
5. Gunakan panduan penulis TESJ sebagai template dan panduan Anda untuk mempersiapkan
makalah Anda yang dapat diunduh di https://goo.gl/jsujjP .
6. Naskah harus format * .doc atau * .rtf, dan dikirim ke sistem jurnal melalui pengiriman online
dengan membuat akun dalam Teknika : Engineering and Sains Journal dengan URL https://ejournal.umaha.ac.id/index.php/teknika , jika Anda belum memiliki akun silakan pilih
REGISTER AS AUTHOR, atau klik LOG IN jika Anda sudah memiliki akun.

Petunjuk Umum
1. Judul harus singkat dan dapat mencerminkan isi pokok dari tulisan yang spesifik dan efektif.
Judul informatif terdiri dari 5-12 kata, berisi variabel yang diteliti dan menggambarkan isi
naskah. Tidak mengandung formula matematika atau singkatan yang tidak mentah. Judul
dicetak tebal dengan huruf besar di tengah, dengan font Cambria 14 pt.
2. Nama penulis terdaftar tanpa gelar akademis, dengan nama dan alamat institusi asal (nama
lembaga, alamat, kode pos, nama negara) dan alamat korespondensi atau e-mail. Nama penulis
ditempatkan di bawah judul artikel dengan font 11 huruf Cambria tebal.
3. Abstrak ditulis menggunakan huruf ukuran 10 Cambria, spasi 1 dan dengan panjang teks
antara 125-200 kata. Abstrak disajikan secara ringkas dan jelas tentang permasalahan, tujuan
penelitian, prosedur penelitian dan hasil penelitian yang ditulis secara ringkas, jelas, lengkap
dan menggambarkan esensi dari keseluruhan tulisan.
4. Kata kunci mencerminkan konsep yang berisi artikel terkait, lugas, dan informatif. Memuat
kata-kata pokok terdiri dari tiga-tujuh kata (ditulis dalam urutan abjad).
5. Pendahuluan berisi latar belakang masalah penelitian rasional, atau konteks penelitian,
landasan teori (tinjauan pustaka), dan tujuan penelitian. Semua bagian pendahuluan disajikan
dalam bentuk paragraf-paragraf terintegrasi dengan panjang 15-20% dari artikel.
6. Metode yang digunakan harus disertai dengan referensi, modifikasi yang relevan harus
dijelaskan. Prosedur dan teknik analisis data harus ditekankan pada artikel tinjauan pustaka.
Hasil dan pembahasan harus disajikan dalam bagian yang sama, jelas dan singkat. Bagian
diskusi harus mengandung manfaat dari hasil penelitian, bukan bagian hasil ulangan
7. Hasil dan bagian diskusi dapat ditulis di bagian yang sama untuk menghindari kutipan yang
luas.
8. Kesimpulan penelitian disajikan secara singkat di bagian kesimpulan.
9. Referensi dalam artikel harus menyebutkan nama belakang dan tahun. Referensi yang tidak
dipublikasikan tidak disarankan untuk dikutip dalam artikel. Referensi harus ditulis sesuai
dengan format referensi. Jurnal ini membutuhkan 80% referensi yang dikutip dari jurnal
nasional dan internasional.
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