
 

 

PEDOMAN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH 

NUTRITION EXPO 2016 

Sifat dan Isi Tulisan : 

 

1. Kreatif dan Objektif  

-‐ Tulisan berisi gagasan yang kreatif sesuai dengan topik yang dipilih. 

-‐ Tulisan didukung oleh data dan atau informasi terpercaya. 

-‐ Karya tulis harus merupakan hasil karya asli penulis yang belum pernah 

dipublikasikan. 

 

2. Logis dan Sistematis  

-‐ Tiap kerangka penulisan dirancang secara sistematis dan urut. 

-‐ Pada dasarnya karya tulis ilmiah memuat unsur-unsur identifikasi masalah, analisis, 

kesimpulan, dan  saran. 

-‐ Isi tulisan berdasarkan hasil kepustakaan dan atau hasil pengamatan, dan atau 

interview, atau hasil penelitian atau percobaan. 

 

Sistematika penulisan : 

1. Bagian Awal  

a. Halaman Judul 

1) Judul diketik dengan huruf  kapital (Times New Roman, 18, Bold) 

mencerminkan isi karya tulis, dan tidak membuka peluang untuk 

penafsiran ganda. 

2) Nama penulis dan nomor induk siswa/mahasiswa diketik dengan jelas 

(Times New Roman, 12) 

3) Perguruan tinggi atau sekolah asal diketik dengan huruf kapital (Times 

New Roman,14) dan disertai dengan logo universitas atau sekolah 

4) Tahun penulisan  

b.  Lembar Pengesahan  
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1) Lembar pengesahan memuat judul, nama penulis dan nomor induk 

siswa/mahasiswa. 

2) Lembar pengesahan ditandatangani oleh penulis (ketua kelompok), Dosen, 

atau Guru Pembimbing lengkap dengan stempel perguruan tinggi atau 

sekolah. 

3) Lembar  pengesahan diberi tanggal sesuai dengan tanggal pengesahan 

 

c. Abstrak  

d. Kata pengantar dari penulis  

e. Daftar isi dan daftar lain yang diperlukan seperti daftar gambar, daftar table, 

dan daftar lampiran 

 

2. Bagian Inti/Isi 

a. Pendahuluan  

Bagian pendahuluan berisi hal-hal berikut ini: 

1) Perumusan masalah yang mencakup latar belakang tentang alasan 

mengangkat masalah tersebut menjadi karya tulis (diikuti dengan data atau 

informasi yang mendukung) dan penjelasan tentang makna penting serta 

menariknya masalah tersebut untuk ditelaah. 

2) Uraian singkat mengenai gagasan kreatif yang ingin disampaikan 

3) Mengandung pertanyaan yang akan dijawab melalui penulisan. 

4) Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai melalui penulisan 

 

b. Tinjauan Pustaka  

Tinjauan pustaka berisi : 

1) Uraian yang menunjukan landasan teori dan konsep-konsep yang relevan 

dengan masalah yang dikaji atau diteliti. 

2) Uraian mengenai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah 

yang dikaji atau diteliti. 

3) Uraian mengenai pemecahan masalah yang pernah dilakukan. 
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4) Khusus untuk karya tulis non penelitian, pustaka yang digunakan adalah 

pustaka terbaru 

c. Metodoligi 

Metodologi dilakukan mengikuti metode yang benar dengan menguraikan 

secara cermat cara/prosedur, misalnya pengumpulan data dan/atau 

informasi/bahan uji,pengolahan data dan/atau informasi/bahan uji 

 

d. Isi dan Pembahasan  

1) Hasil percobaan atau penelusuran jurnal/artikel didasarkan pada data 

dan/atau informasi serta tinjauan pustaka. 

2) Pembahasan untuk menghasilkan alternative model pemecahan masalah 

atau gagasan yang kreatif. 

 

e. Kesimpulan dan Saran 

1) Kesimpulan harus konsisten dengan analisis permasalahan dan menjawab 

tujuan. 

2) Saran disampaikan berupa kemungkinan atau prediksi transfer gagasan dan 

adopsi teknologi dan uraian dengan singkat dan jelas.  

 

3. Bagian Akhir  

a. Daftar Pustaka 

1) Daftar pustaka ditulis untuk memberi infornasi sehingga pembaca dapat 

dengan mudah menemukan sumber yang disebutkan.  

2) Penulisan daftar pustaka untuk buku dimulai dengan menulis nama 

pengarang, tahun penerbitan, judul buku, kota penerbit, dan nama penerbit. 

3) Penulisan daftar pustaka untuk jurnal dimulai dengan nama penulis, tahun, 

judul tulisan, nama jurnal, volume, dan nomor halaman. 

4) Penulisan daftar pustaka yang diperoleh dari internet ditulis alamat 

website-nya dan waktu saat mengunduh. 
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b. Lampiran  jika diperlukan seperti : foto/dokumentasi dan data lainnya yang 

mendukung isi tulisan.  

 

 

4. Ketentuan Pengetikan  

a. Penulisan huruf 

Karya tulis diketik 1,5 spasi dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf 

“Times New Roman12”, kecuali untuk abstrak diketik 1 spasi pada A4. 

 

b. Tata Letak 

Batas pengetikan : 

-‐ Samping kiri : 4 cm 

-‐ Samping kanan : 3 cm 

-‐ Batas atas : 3 cm 

-‐ Batas bawah : 3 cm 

 

c. Penomoran halaman  

1) Bagian pendahuluan yang meliputi halaman judul, nama/daftar anggota 

kelompok, kata pengantar, dan daftar isi memakai angka romawi kecil dan 

diketik disebelah tengah bawah (i, ii, dan seterusnya) 

2) Bagian tubuh atau pokok sampai dengan penuutup memakai angka 

arabdan diketik disebelah kanan atas. 

3) Nomor halaman pertama dari tiap bab diketik disebelah tengan bawah. 
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