PEDOMAN PENULISAN NASKAH
JURNAL TEKNOLOGI & INDUSTRI HASIL PERTANIAN
A. PANDUAN PENULIS
1. Redaksi menerima naskah untuk dipublikasikan dalam bentuk hasil penelitian.
2. Naskah yang dikirimkan harus orisinil, belum pernah dipublikasikan dan tidak sedang
diusulkan untuk dipublikasikan di media manapun.
3. Format penulisan terdiri atas : judul, nama penulis lengkap tanpa singkatan, nama dan alamat
institusi beserta email, abstrak dalam Bahasa Inggris dan Indonesia, pendahuluan, bahan dan
metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih (bila ada), dan daftar
pustaka.
4. Penulis pertama bertanggung jawab terhadap isi naskah. dan korespondensi mengenai naskah
tersebut.
5. Persyaratan pengetikan:
a. Naskah diketik dengan menggunakan Microsoft Word, ukuran kertas A4, huruf Times
New Roman, satu kolom, ukuran font 12, spasi ganda, rata kiri dan kanan, baris pertama
setiap paragraf berjarak 1,5 cm dari rata kiri (indentasi), jarak dari pinggir kertas kiri,
kanan, atas, dan bawah 2,5 cm.
b. Jumlah maksimum 20 halaman termasuk tabel dan gambar.
c. Judul setiap bab menggunakan huruf kapital tebal, sub judul menggunakan huruf tebal,
dan tidak menggunakan penomoran.
d. Gambar dalam bentuk grafik disertakan dalam naskah dan juga dilampirkan dalam file
terpisah dengan program Microsoft Excel.
e. Gambar berupa foto disisipkan di dalam naskah.
f. Gambar diberi nomor urut dengan angka arab. Judul ditulis secara singkat dan jelas serta
diletakan di bawah gambar.
g. Tabel diberi nomor urut dengan angka arab. Judul ditulis secara singkat dan jelas serta
diletakan di atas tabel.
h. Tabel dibuat dengan program Microsoft word hanya menggunakan baris horizontal dan
tidak diperkenankan menggunakan garis tegak.
i. Sitasi ditulis dengan nama belakang penulis pertama dan kedua, diikuti tahun penerbitan
naskah atau nama belakang penulis pertama diikuti et al. dan tahun penerbitan naskah
jika penulis naskah tiga orang atau lebih.
6. Naskah lengkap dikirim secara online ke web jurnal Teknologi & Industri Hasil Pertanian :
http://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JTHP dan email jurnaltihp@gmail.com
B. PANDUAN PENULISAN
1. JUDUL
a. Judul ditulis secara singkat dan jelas dalam bahasa Indonesia, ditulis menggunakan huruf
kapital, kecuali kata latin.
b. Terjemahan judul dalam bahasa Inggris ditulis dalam tanda kurung. Huruf pertama setiap
kata ditulis dengan huruf kapital kecuali kata sambung dan kata depan.
c. Kata latin ditulis dengan huruf miring.
d. Institusi penulis pertama, kedua, dan seterusnya, ditulis secara lengkap di bawah nama
penulis.
2. ABSTRAK
a. Abstrak hasil penelitian ditulis dalam satu paragraf menggunakan bahasa Inggris dan
bahasa Indonesia, maksimum 300 kata.
b. Abstrak berbahasa Indonesia dilengkapi dengan kata kunci dan yang berbahasa Inggris
dilengkapi dengan keywords, maksimal 5 kata serta diurutkan secara alfabet.
c. Abstrak berisi highlight tujuan, metode, dan hasil penelitian diikuti dengan data kuantitatif
hasil penelitian yang menonjol dan terkait dengan judul agar pembaca dapat segera
mengetahui temuan hasil penelitian.
3. PENDAHULUAN
Pendahuluan berisi latar belakang dan diakhiri dengan tujuan penelitian.

4. BAHAN DAN METODE
a. Bahan dan metode berisi tentang bahan dan alat utama, serta uraian metode penelitian
termasuk rancangan percobaan bila ada.
b. Bahan dan alat yang digunakan harus jelas spesifikasi dan sumbernya
c. Metode yang digunakan harus reproducible (jelas dan rinci) dan bila diambil dari sumber
lain dilengkapi dengan sitasi.
5. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk narasi, tabel, grafik, atau gambar
b. Pembahasan hasil penelitian harus disertai dengan dukungan pustaka primer (jurnal atau
paten) terkait dan mutakhir (40% harus dalam 5 tahun terakhir).
6. KESIMPULAN
Kesimpulan ditarik dari hasil dan pembahasan dengan mengacu pada tujuan penelitian
7. UCAPAN TERIMA KASIH (bila ada)
Ucapan terima kasih berisi nama instansi atau perorangan yang membantu pelaksanaan
penelitian.
8. DAFTAR PUSTAKA
a. Penulisan daftar pustaka mengikuti model Harvard.
b. Daftar Pustaka disusun berdasarkan abjad nama belakang penulis pertama.
c. Penulisan daftar pustaka menggunakan bahasa inggris apabila sumbernya berbahasa
Inggris, dan menggunakan bahasa Indonesia apabila sumbernya berbahasa Indonesia.
d. Nama penulis ditulis dengan cara nama belakang penulis pertama diikuti huruf pertama
nama depan dan tengah, diikuti dengan huruf pertama nama depan dan tengah dan nama
belakang penulis berikutnya.
e. Penulisan tahun terbit naskah diletakkan setelah nama penulis.
f. Judul naskah dari jurnal dan prosiding ditulis menggunakan huruf kapital hanya pada awal
judul, sedangkan judul naskah dari buku, skripsi, tesis, dan disertasi ditulis dengan huruf
kapital pada setiap awal kata, kecuali kata sambung dan kata depan.
g. Nama Majalah/Jurnal/Buletin ditulis dengan singkatan baku sesuai dengan web of science,
alamat website.
h. Pustaka dari internet ditulis lengkap dan disertai dengan tanggal pengunduhan (download).
i. Contoh penulisan pustaka jurnal:
Cotton, L. N. and D. L. Marshall. 1997. Monolaurin preparation methods effects activity
against vegetative cell of Bacillus cereus. J. Food Sci. Technol. 30(8):830-832.
Hasanuddin, A., Mappiratu, dan G.S. Hutomo. 2003. Pola perubahan mono dan
diasilgliserol dalam reaksi etanolisis minyak sawit mentah. J. Teknol. dan Industri
Pangan. 14(3):241-246.
j. Contoh penulisan pustaka internet :
Bulkabi, S. 2009. Umbi-umbian (Talas). http://bukabi.wordpress.com/2009/01/27/umbiumbian-talas/. Diunduh : 16 Oktober 2010
k. Contoh penulisan pustaka buku :
Miller, D. D. 2007. Minerals. In Damodaran, S., K. L. Parkin, and O. R. Fennema.
(eds). Fennema’s Food Chemistry Fourth Editions. CRC Press. Bocaraton. pp
523-569.
Judoamidjojo, M., A.A. Darwis, dan E.G. Sa’id. 1990. Teknolologi Fermentasi. Rajawali
Pers. Jakarta. 333 hlm.
l. Contoh penulisan pustaka prosiding :
Rangga, A., Murhadi, F. Nuraeni, dan Pitutur. 2005. Produksi dan kajian aktivitas
antibakteri produk gliserolisis dari minyak inti sawit (PKO). Prosiding Seminar
Nasional Research and Studies TPSDP Dikti Depdiknas. Mei 2005. Yogyakarta.
m. Contoh penulisan pustaka skripsi, tesis, atau disertasi :
Seprina, A. 2010. Kajian Substitusi Tepung Terigu dan Residu Ekstraksi Pati Jagung
(Zea mays L.) dalam Pembuatan Biskuit Berserat. (Skripsi). Universitas Lampung.
Bandar Lampung.

