
PEDOMAN BAGI PENULIS JURNAL EKOLOGIA 

Tipe naskah 

Naskah merupakan hasil penelitian sendiri yang mengangkat topik yang up-todate.  

Struktur naskah 

1. BAHASA  

Naskah ditulis dengan bahasa ilmiah dalam bahasa Indonesia kecuali abstrak  

 

2. JUDUL  

Judul harus singkat (sebaiknya tidak lebih dari 15 kata), jelas dan secara konsisten 

menggambarkan isi naskah serta mengandung kata kunci yang mencerminkan isi naskah.  

First Author*1, Second Author2, Third Author3 

1,2Institution/affiliation; addres 
3 Institution/affiliation; addres 

e-mail: *1xxxx@xxxx.xxx  

 

3. ABSTRAK 

Abstrak dibuat dalam bahasa Inggris.  Abstrak harus jelas, deskriptif dan harus 

memuat gambaran singkat masalah yang diteliti, meliputi alasan pemilihan topik atau 

pentingnya topik penelitian, metode penelitian hasil yang signifikan, kesimpulan dan 

implikasi hasil penelitian. Abstrak maksimum 200 kata. dengan huruf Times New 

Roman 11 point, spasi tunggal. Di bawah abstrak dicantumkan kata kunci yang terdiri 

atas maksimum enam kata, dimana kata pertama adalah yang terpenting 

Kata kunci—3-5 kata kunci, Algoritma A, algoritma B, kompleksitas 

4. PENDAHULUAN 

Pendahuluan menguraikan latar belakang  permasalahan yang diselesaikan, isu-isu 

yang terkait dengan masalah yg diselesaikan, ulasan penelitan yang pernah dilakukan 

sebelumnya oleh peneliti lain yg relevan dengan penelitian yang dilakukan. 

5. BAHAN DAN METODE  

 Berisi penjelasan ringkas tetapi rinci tentang waktu dan tempat penelitian, bahan-

bahan dan metode yang digunakan, rancangan percobaan, dan analisis data. Pada bagian ini 

boleh dibuat sub-judul yang sesuai dengan tahapan penelitian. Metoda harus dipaparkan 

dengan jelas sesuai dengan standar topik penelitian dan dapat diulang oleh peneliti lain 
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6. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil merupakan data atau fakta yang diperoleh dari penelitian. Data atau fakta 

penting yang tidak dapat dinarasikan dengan jelas dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau 

gambar atau ilustrasi lain. Bila hasil disajikan dalam bentuk tabel atau gambar, maka tidak 

perlu diuraikan secara panjang lebar. Pembahasan merupakan ulasan tentang hasil, 

menjelaskan makna hasil penelitian, kesesuaian dengan hasil atau penelitian terdahulu, peran 

hasil terhadap pemecahan masalah yang disebutkan dalam pendahuluan, serta kemungkinan 

pengembangannya. 

7. KESIMPULAN 

Kesimpulan harus mengindikasi secara jelas hasil-hasil yang diperoleh, kelebihan dan 

kekurangannya, serta kemungkinan pengembangan selanjutnya. Kesimpulan dapat berupa 

paragraf, namun sebaiknya berbentuk point-point dengan menggunakan numbering atau 

bullet. 

8. UCAPAN TERIMA KASIH 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada xxx yang telah memberi dukungan 

financial terhadap penelitian ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

Format naskah 

1. Naskah diketik dengan menggunakan program Word Processor, huruf  New Times Roman 

ukuran 12, spasi 1,5  kecuali Abstrak. Batas kiri-kanan atas-bawah masing-masing 2,5 cm. 

Maksimum isi naskah 15 halaman termasuk ilustrasi dan tabel. 

2. Penulisan bilangan pecahan dengan koma mengikuti bahasa yang ditulis menggunakan dua 

angka desimal di belakang koma. Apabila menggunakan bahasa Indonesia, angka desimal 

menggunakan koma (,) dan titik (.) bila menggunakan bahasa Inggris. Contoh: Panjang buku 

adalah 2,5cm. Lenght of the book is 2.5 cm. Penulisan angka 1-9 ditulis dalam kata kecuali 

bila bilangan satuan ukur, sedangkan angka 10 dan seterusnya ditulis dengan angka. Contoh 

lima orang siswa, panjang buku 5 cm. 

3. Penulisan satuan mengikuti aturan international system of units. 

4. Nama takson dan kategori taksonomi merujuk kepada aturan standar termasuk yang diakui. 

Untuk tumbuhan International Code of Botanical Nomenclature (ICBN), untuk 

hewan International Code of Zoological Nomenclature (ICZN), untuk jamur International 

Code of Nomenclature for Algae, Fungi and Plant (ICFAFP), International Code of 

Nomenclature of Bacteria (ICNB), dan untuk organisme yang lain merujuk pada kesepakatan 

Internasional. Penulisan nama takson lengkap dengan nama author hanya dilakukan pada 

bagian deskripsi takson, misalnya pada naskah taksonomi. Sedangkan penulisan nama takson 

untuk bidang lainnya tidak perlu menggunakan nama author. 



 

5. Tata nama di bidang genetika dan kimia merujuk kepada aturan baku terbaru yang berlaku. 

6. Ilustrasi dapat berupa foto (hitam putih atau berwarna) atau gambar tangan (line drawing). 

7.Tabel 

Tabel diberi judul yang singkat dan jelas dalam bahasa Indonesia, sehingga Tabel dapat 

berdiri sendiri. Tabel diberi nomor urut sesuai dengan keterangan dalam teks. Keterangan 

Tabel diletakkan di bawah Tabel. Tabel tidak dibuat tertutup dengan garis vertikal, hanya 

menggunakan garis horisontal yang memisahkan judul dan batas bawah. 

8.Gambar 

Gambar bisa berupa foto, grafik, diagram dan peta. Judul ditulis secara singkat dan jelas. 

Keterangan yang menyertai gambar harus dapat berdiri sendiri, ditulis dalam bahasa 

Indonesia dan Inggris. Gambar dikirim dalam bentuk .jpeg dengan resolusi minimal 300 dpi 

dan terpisah dari badan tulisan atau dalam file yang berbeda. 

 

9. Daftar Pustaka 

 

a. Buku dengan urutan penulisan: Penulis, tahun, judul buku (harus ditulis miring) volume 

(jika ada), edisi (jika ada), nama penerbit dan kota penerbit . 

     Castleman, K. R., 2004, Digital Image Processing, Vol. 1, Ed.2,  Prentice Hall, New   
     Jersey. 
 

b. Buku Terjemahan dengan urutan penulisan: Penulis asli (nama depan, tengah. 

(disingkat), belakang. (disingkat)), tahun buku terjemahan, judul buku terjemahan (harus 

ditulis miring), volume (jika ada), edisi (jika ada), (diterjemahkan oleh : nama 

penerjemah), nama penerbit terjemahan dan kota penerbit terjemahan. 

Gonzales, R., P. 2004, Digital Image Processing (Pemrosesan Citra Digital), Vol. 1, Ed.2,  
diterjemahkan oleh Handayani, S., Andri Offset, Yogyakarta. 

 

c.  Artikel dalam Buku dengan urutan penulisan: Penulis artikel, tahun, judul artikel (harus 

ditulis miring), nama editor, judul buku (harus ditulis miring), volume (jika ada), edisi 

(jika ada), nama penerbit dan kota penerbit. 

Wyatt, J. C, dan Spiegelhalter, D., 1991,  Field Trials of Medical Decision-Aids: Potential 

Problems and Solutions,  Clayton, P. (ed.): Proc. 15th Symposium on Computer 

Applications in Medical Care, Vol 1, Ed. 2, McGraw Hill Inc, New York. 

 

d. Pustaka dalam bentuk artikel dalam majalah ilmiah: 

Urutan penulisan: Penulis, tahun, judul artikel, nama majalah (harus ditulis miring sebagai 

singkatan resminya), nomor, volume dan halaman. 



Yusoff, M, Rahman, S.,A., Mutalib, S., and Mohammed, A. , 2006, Diagnosing 

Application Development for Skin Disease Using Backpropagation Neural Network 

Technique, Journal of Information Technology, vol 18, hal 152-159. 

. 

e. Pustaka dalam bentuk artikel dalam seminar ilmiah: 

Artikel dalam prosiding seminar dengan urutan penulisan: Penulis, tahun, judul artikel, 

Judul prosiding Seminar (harus ditulis miring), kota seminar, tanggal seminar. 

Wyatt, J. C, Spiegelhalter, D, 2008, Field Trials of Medical Decision-Aids: Potential 

Problems and Solutions, Proceeding of  15th Symposium on Computer Applications in 

Medical Care, Washington, May 3. 

 

f.  Pustaka dalam bentuk Tesis/Disertasi dengan urutan penulisan: Penulis, tahun, judul 

Tesis/Disertasi (harus ditulis miring), nama fakultas/ program pasca sarjana, universitas, 

dan kota. 

Prasetya, E., 2006, Case Based Reasoning untuk mengidentifikasi kerusakan bangunan, 

Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Komputer, Univ. Gadjah Mada, Yogyakarta. 

g. Pustaka dalam bentuk Laporan Penelitian: 

Urutan penulisan: Peneliti, tahun, judul laporan penelitian, nama laporan penelitian (harus 

ditulis miring), nama proyek penelitian, nama institusi, dan kota. 

 

Ivan, A.H., 2005, Desain target optimal, Laporan Penelitian Hibah Bersaing,Proyek 

Multitahun, Dikti, Jakarta. 

h.Artikel majalah ilmiah versi cetakan dengan urutan penulisan: Penulis, tahun, judul 

artikel, nama majalah (harus ditulis miring sebagai singkatan resminya), nomor, volume 

dan halaman. 

    Wallace, V. P. , Bamber, J. C. dan Crawford, D. C. 2000. Classification of reflectance 

spectra from pigmented skin lesions, a comparison of multivariate discriminate analysis 

and artificial neural network. Journal Physical Medical Biology , No.45, Vol.3, 2859-

2871. 

 

i.Artikel majalah ilmiah versi online dengan urutan penulisan: Penulis, tahun, judul 

artikel,  nama majalah ((harus ditulis miring sebagai singkatan resminya), nomor, volume, 

halaman dan alamat website. 

Xavier Pi-Sunyer, F., Becker, C., Bouchard, R.A., Carleton, G. A., Colditz, W., Dietz, J., 

Foreyt, R. Garrison, S., Grundy, B. C., 1998,  Clinical Guidlines on the identification, 

evaluation, and treatment of overweight and obesity in adults, Journal of National 

Institutes of Health, No.3, Vol.4, 123-130, :http://journals.lww.com/acsm 

msse/Abstract/1998/11001/paper_treatment_of_obesity.pdf. 

 

j. Artikel umum dengan urutan penulisan: Penulis, tahun, judul artikel, alamat website 



Borglet,C, 2003,Finding Asscociation Rules with Apriori 

Algorithm,http://www.fuzzy.cs.uniagdeburgde/~borglet/apriori.pdf,  diakses tgl 23 Februari 

2007 
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