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ABSTRAK
Dokumen ini memberikan instruksi format untuk penulis untuk menyiapkan paper untuk
dipublikasikan dalam prosiding Seminar Nasional EKSIS 2015. Penulis harus mengikuti instruksi
yang diberikan untuk paper yang akan dipublikasikan. Anda dapat menggunakan dokumen ini
sebagai petunjuk sekaligus sebagai template yang tinggal anda ganti dengan bahasa anda sendiri.
Untuk abstrak kata yang digunakan tidak boleh melibihi dari 200 kata dan harus dituliskan dalam
bahasa inggris. Abstrak dalam paragraf justified, Times New Roman, 10 pt, italic, satu spasi,
ditulis dalam bahasa Indonesia, satu kolom penuh, sekitar 150-200 kata, mengandung intisari
dari seluruh tulisan mengenai pendahuluan, tujuan, metode, dan hasil penelitian secara singkat.
Panjang makalah maksimum 12 halaman pada kertas ukuran A4, sudah termasuk lampiran, tabel
dan gambar. Margin halaman dengan aturan sebagai berikut: 4 cm margin kiri, 3 cm margin
kanan, atas dan bawah., Gunakan font Times New Roman, dengan baris satu spasi. Judul makalah
11 point, semua kapital, bold, centered, dapat mencapai maksimum tiga baris, dan diikuti dengan
satu baris kosong. Nama penulis diketik dengan 10 point, centered, antara nama penulis masingmasing dipisahkan dengan koma dan diikuti dengan angka (superscript) untuk membedakan
institusinya. Institusi penulis diketik dengan 10 point, italic, centered diketik terpisah dalam baris
yang terpisah antara institusi yang berbeda dan diikuti dengan satu baris kosong. Email
korespondensi diketik dengan 10 point, italic, centered diikuti dengan dua baris kosong.
Kata Kunci : seminar nasional, panduan penulisan, EKSIS (maksimal 5 kata kunci)

1. PENDAHULUAN
Dokumen ini adalah sebuah template yang merupakan salinan elektronik yang dapat
diunduh di situs web (http://www.scientific-journals.net). Untuk pertanyaan di atas kertas
panduan, silahkan hubungi panitia publikasi seminar nasional (EKSIS 2015) seperti yang
ditunjukkan di situs web. Informasi tentang akhir penyerahan makalah dapat dilihat di
situs web tersebut. Makalah dikirimkan pada alamat email : info@scientiffic-journals.net
dengan subject dan nama file EKSIS2015_Makalah_Bidang Kajian_Nama Penulis
atau EKSIS2015_Abstrak_Bidang Kajian_Nama Penulis dalam format document
.doc/.docx/rtf. Batas akhir penyerahan makalah lengkap dalam bentuk softcopy (email
atau on line): 20 Agustus 2015.
Berikut ini adalah beberapa panduan penulisan dalam makalah EKSIS 2015 :
1) Makalah ditulis dalam paragraph justified, Times New Roman, 10 pt, satu spasi
ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Panjang makalah 8-12 halaman pada
kertas A4, sudah termasuk tabel, gambar dan lampiran. Margin halaman dengan
aturan sebagai berikut: 4 cm margin kiri, 3 cm margin kanan, atas dan bawah. Untuk

memudahkan dalam penyuntingan naskah yang dikirim haruslah dalam bentuk
siap cetak (camera ready). Pada saat pengiriman naskah dilampirkan juga
formulir serta data diri yang meliputi nama penulis (lengkap dengan gelar
akademis), tempat dan tanggal lahir, instansi tempat bekerja, alamat
korespondensi, alamat email, pendidikan, pengalaman penelitian dan publikasi
terpilih. Panitia akan melakukan penyuntingan pada artikel yang masuk agar

sesuai dengan format yang telah ditentukan. Naskah sebaiknya disusun dengan
urutan topik bahasan sebagai berikut :
a) Pendahuluan: berisi latar belakang, tujuan penelitian/teknologi, dan review
penelitian/ teknologi terdahulu.
b) Metodologi penelitian
c) Hasil dan Pembahasan
d) Kesimpulan
e) Ucapan Terima Kasih (jika ada)
f) Daftar Pustaka
2. Penulisan acuan sebaiknya menggunakan “sistem penulis-tahun” yang mengacu pada
karya pada daftar pustaka. Penulis harus mencantumkan halaman karya yang diacu.
Dalam teks, karya yang diacu menggunakan ketentuan berikut:
a. Kutipan buku dalam bentuk saduran untuk satu sampai dua penulis ditulis nama
akhir penulis dan tahun. Contoh: Malayu Hasibuan dituliskan (Hasibuan, 2009).
Apabila Hasibuan adalah nama keluarga (Family name), namun apabila bukan
nama keluarga maka : (Malayu hasibuan, 2009). Apabila penulis lebih dari satu
orang maka contoh penulisan sebagai berikut : Syamsul Bahri dan Agus
Syahputra dituliskan (Bahri dan Syahputra, 2012). Penulisan ini Apabila Bahri
dan Syahputra adalah nama keluarga (Family name) dan apabila bukan nama
keluarga atau marga maka penulisanya (Syamsul bahri dan Agus syahputra,
2012). Adapun nomor halaman tidak perlu ditulis dalam penulisan acuan;
b. Untuk lebih dari dua penulis, maka penulisan ditambah dengan dkk. Contoh
Misbul Hadi, Edy Kuncoro, Bambang Subeno, Syafruddin Ahmad, dituliskan
(Hadi, dkk, 2000);
c. Untuk kutipan lebih dari dua sumber yang diacu secara bersamaan. Contoh
Misbul Hadi dan Bambang Subeno dituliskan (Misbul hadi, 2010; Subeno, 2011),
dua tulisan atau lebih oleh satu penulis (Kuncoro, 2011; Kuncoro, 2013);
d. Apabila daftar acuan lebih dari satu tulisan oleh pengarang yang sama dalam
tahun penerbitan yang sama, gunakan akhiran a, b, dan seterusnya setelah tahun
acuan; Contoh: (Kuncoro, 1992a; Kuncoro, 1992b);
e. Kutipan yang berasal dari internet dituliskan dengan menyebutkan nama dan
tahun. Jika tidak ada namanya, ditulis alamat websitenya dan tanggal unduhnya.

3. Mohon untuk tidak menuliskan tambahan pada bagian header dan atau
footer serta halaman (page). Nama penulis ditulis tanpa gelar dan jabatan.
2. METODE PENELITIAN
Times New Roman, 10 pt, satu spasi.
Metode penelitian terdiri metode yang digunakan, bahan dan alat yang digunakan
serta prosedur kerja . Adapun panduan penggunaan gambar dan tabel adalah sebagai
berikut :
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Gambar 1. Pengaruh Struktural Dan Koefisien Jalur
X1 dan X2 terhadap Y
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

Gambar dan tabel dituliskan menggunakan format rata tengah. Setiap gambar dan
tabel haruslah diberi nomor dan judul serta diacu pada tulisan. Nomor dan judul gambar
diletakkan di bawah gambar, seperti terlihat pada Gambar 1 di atas. Sedangkan nomor

dan judul tabel diletakkan di atas tabel yang bersangkutan dan dibuat rata tengah.
Error! Reference source not found. menunjukkan contoh penulisan nomor dan
judul tabel. Untuk memudahkan penomoran dan pemberian judul gambar serta
tabel dapat digunakan fasilitas Caption. Tabel dan gambar beserta judulnya harus
berada dalam satu halaman tidak boleh terpisah.Warna pada gambar dan tabel
akan diusahakan tetap dipertahankan pada prosiding dalam bentuk CD, namun
untuk prosiding cetak hanya tersedia dalam format hitam-putih (black and white).
Tabel 1. Persentase Pengaruh X1 dan X2 Terhadap Y
Uraian

%

Pengaruh Langsung X1 Terhadap Y

3,76

Pengaruh Tak Langsung X1 Melalui X2 Terhadap Y

11,21

Total Pengaruh X1

14,97
Uraian

%

Pengaruh Langsung X2 Terhadap Y

50,27

Pengaruh Tak Langsung X2 Melalui X1 Terhadap Y

11,21

Total Pengaruh X2
Sumber : Pengolahan Data, 2015

61,48

Apabila menggunakan persamaan matematika, maka persamaan ditulis
menggunakan format rata tengah dan diberi nomor yang ditulis di dalam kurung
yang ditempatkan di margin kanan dari baris persamaan tersebut. Persamaan
sebaiknya dituliskan menggunakan MS Equation pada MS Word. Persamaan (1)
menunjukkan contoh penulisan persamaan.
F  m.a
(1)
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Makalah ditulis dalam paragraph justified, Times New Roman, 10 pt, satu spasi
ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Panjang makalah 8-12 halaman pada kertas
A4, sudah termasuk tabel, gambar dan lampiran. Margin halaman dengan aturan sebagai
berikut: 4 cm margin kiri, 3 cm margin kanan, atas dan bawah dan kanan
4.

KESIMPULAN
Times New Roman, 10 pt, satu spasi

5.

UCAPAN TERIMAKASIH (jika ada)
Times New Roman, 10 pt, satu spasi

DAFTAR PUSTAKA
Berikut contoh penulisan daftar pustaka
Satu penulis
Williams, J. H. (2008). Employee engagement: Improving participation in safety.
Professional Safety, 53(12), 40-45.

Beberapa Penulis
Hayat M. Awan;Khuram, Shahzad Bukhari. (2011). Customer’s criteria for
selecting an Islamic bank: evidence from Pakistan. Journal of Islamic
Marketing,Vol.2 No. 1, pp. 14-27
Khaliq, Ahmad; Ghulam, Ali Rustam; Dent, Michael M, (2011). Brand
preference in Islamic Banking. Journal of Islamic Marketing, Vol. 2 No.
1, 2011 pp. 74-82
Artikel Majalah
Mathews, J., Berrett, D., & Brillman, D. (2005, May 16). Other winning
equations. Newsweek, 145(20), 58-59.
Bagian dalam Buku
Booth-LaForce, C., & Kerns, K. A. (2009). Child-parent attachment relationships,
peer relationships, and peer-group functioning. In K. H. Rubin, W. M.
Bukowski, & B. Laursen (Eds.), Handbook of peer interactions,
relationships, and groups (pp. 490-507). New York, NY: Guilford Press.
Jurnal, majalah, koran Online Dalam bahasa Inggris
Senior, B., & Swailes, S. (2007). Inside management teams: Developing a
teamwork survey instrument. British Journal of Management, 18, 138153. doi:10.1111/j.1467-8551.2006.00507.x
Koo, D. J., Chitwoode, D. D., & Sanchez, J. (2008). Violent victimization and the
routine activities/lifestyle of active drug users. Journal of Drug Issues,
38, 1105-1137. Retrieved from http://www2.criminology.fsu.edu/~jdi/
Referensi Online :
Resanti(2009).Pembiayaan mikro syariah. Diakses 12 Oktober 2013, dari :
http://berita.plasa.msn.com/bisnis/republika/pembiayaan-mikroperbankan-syariah-70-persen.
Koo, D. J., Chitwoode, D. D., & Sanchez, J. (2008). Violent victimization and the
routine activities/lifestyle of active drug users. Access Date June 30
2012. from http://www2.criminology.fsu.edu/~jdi/

PETUNJUK POSTER
 Poster boleh ditulis dan ditampilkan menggunakan Bahasa Indonesia maupun
Inggris
 Poster untuk penulisan penelitian :Background, Objective, Methods,
Results, Conclusion.
 Poster untuk penulisan abstrak laporan kasus :Background, Objective, Case,
Conclusion.
 Judul poster ditulis dengan Title Case
 Penulis dan afiliasi ditulis setelah judul poster. Nama penulis digarisbawahi.
Tanpa gelar ataupun jabatan. Afiliasi harus termasuk nama institusi dan kota.
 Isi poster harus bisa menyampaikan hasil penelitian atau kasus dengan kalimat
yang singkat, padat dan jelas.
 Disain poster merupakan tampilan yang bersifat artistic tanpa melupakan
kaidah-kaidah ilmiah. Poster bisa dilengkapi dengan gambar, diagram, tabel
dan foto.
 Ukuran poster 90x120 cm. Ukuran tinggi huruf minimal 10 mm, agar dapat
dengan mudah dibaca dari jarak 90 cm
 Waktu pemasangan poster, pada satu hari sebelum jadwal presentasi poster,
yaitu tanggal 8 September 2015. Poster dilepas setelah selesai sesi presentasi
poster. Poster ditempatkan pada tempat yang ditetapkan panitia. Penyaji harus
hadir, jika tidak hadir maka poster tidak dinilai.

