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Judul Naskah Publikasi Maksimum 12 Kata dlm bhs.Ind
(Center, Times New Roman 18, maks 12 kata Bhs. Ind. or 10 words in English )
First Author*1,
Institution/affiliation
Second Author2,
Institution/affiliation
Third Author3
Institution/affiliation

Abstrak
Abstrak Maksimal 200 kata berbahasa Indonesia dicetak miring dengan Times New
Roman 11 point. Abstrak harus jelas, deskriptif dan harus memberikan gambaran singkat
masalah yang diteliti. Abstrak meliputi alasan pemilihan topik atau pentingnya topik
penelitian, metode penelitian dan ringkasan hasil. Abstrak harus diakhiri dengan komentar
tentang pentingnya hasil atau kesimpulan singkat.
Kata kunci—3-5 kata kunci, Motivasi, Kepuasan, Kinerja Karyawan

A maximum 200 word abstract in English in italics with Times New Roman 11 point.
Abstract should be clear, descriptive, and should provide a brief overview of the problem
studied. Abstract topics include reasons for the selection or the importance of research topics,
research methods and a summary of the results. Abstract should end with a comment about the
importance of the results or conclusions brief.
Keywords—3-5 keywords, Motivation, Satisfaction, Job Performance

PENDAHULUAN

D

okumen ini adalah template untuk versi Word (doc). Bila anda dapat menggunakan versi
dokumen ini sebagai referensi untuk menulis manuscript anda.
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.

KAJIAN TEORI

D

okumen ini adalah template untuk versi Word (doc). Bila anda dapat menggunakan versi
dokumen ini sebagai referensi untuk menulis manuscript anda.
Kajian teori menguraikan tentang teori-teori yang digunakan dalam menunjang
penelitian tersebut hingga penyusunan hipotesis dan model penelitian.
METODE PENELITIAN
Makalah hendaknya memuat tulisan yang berisi 1. Metode Penelitian (bisa meliputi
tempat penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional, metode yang dipakai untuk
menyelesaikan penelitian. Pada setiap paragraph bisa terdiri dari beberapa subparagraph yang
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dituliskan dengan penomoran angka arab seperti yang ditunjukkan section berikut ini. Ukuran
kertas adalah A4.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan terhadap hasil penelitian dan pengujian yang diperoleh disajikan dalam
bentuk uraian teoritik, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hasil percobaan sebaiknya
ditampilkan dalam berupa grafik atau pun tabel.
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.
SARAN
Saran-saran untuk untuk penelitian lebih lanjut untuk menutup kekurangan penelitian.
Tidak memuat saran-saran diluar untuk penelitian lanjut.

DAFTAR PUSTAKA
● 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, Marketing Processing Business, Vol. 1, Ed.2, Prentice Hall, New
Jersey.
● Buku Terjemahan dengan urutan penulisan: Penulis asli (nama depan, tengah. (disingkat),
belakang. (disingkat)), tahun buku terjemahan, judul bukuterjemahan (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 Marketing, Vol. 1, Ed.2, diterjemahkan oleh Handayani, S.,
Andri Offset, Yogyakarta.
● 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 Marketing 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.
●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 Marketing Using Neural Network Technique, Journal of Information
Technology, vol 18, hal 152-159.
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