
 

PEDOMAN PENULISAN NASKAH 

JURNAL GIZI UNIMUS 

 

A. FORMAT 

 Seluruh bagian dari naskah narasi diketik pada kertas HVS ukuran kuarto, batas atas, 

bawah, dan samping masing-masing 2,5 cm. Huruf yang digunakan adalah Times New Roman 

dengan ukuran font 12, dengan spasi 1,5 dan tidak bolak balik. Gambar dan tabel dari publikasi 

sebelumnya dapat dicantumkan apabila mendapat persetujuan dari penulisnya. Publikasi ilmiah 

ditulis maksimal 10 halaman dengan susunan 2 kolom dalam satu halaman (± 3000 karakter) 

termasuk gambar dan tabel. Susunan naskah hasil penelitian dibuat sebagai berikut : 

 

1. JUDUL 

Penulisan judul menggunakan bahasa Indonesia. Judul dicetak dengan huruf besar pada 

awal kata (kecuali kata sambung) dengan tipe Times New Roman ukuran font 14 dan 

menggunakan satu spasi dan cetak tebal. Judul artikel ditulis singkat dan informative 

sehingga mampu menerangkan isi tulisan dengan jumlah kata maksimal 15 kata.  

2. NAMA DAN INSTITUSI PENULIS 

Pada penulisan nama semua nama yang terlibat harus di tulis lengkap tanpa ada singkatan, 

tanpa pangkat, kedudukan, dan gelar akademik. Pada bagian atas nama belakang masing-

masing penulis diberikan kode angka (1,2,3,…). Pemberian alamat korespodensi pada 

bagian bawah nama masing-masing penulis dengan mengikuti kode angka diatas dan 

alamat email lembaga yang memungkinkan terjadi korespodensi dengan ilmuwan lain. 

Penulisan nama dan institusi menggunakan Times New Roman ukuran font 12. 

3. ABSTRAK 

Abstrak merupakan ringkasan yang lengkap dan menjelaskan keseluruhan isi artikel 

ilmiah. Abstrak ditulis sebaik mungkin agar pembaca dapat menangkap isi artikel tanpa 

harus mengacu ke artikel selengkapnya. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris dengan 

judul “ABSTRACT”, maksimal 200 kata dalam satu paragraph. Pengetikan menggunakan 

huruf miring dengan spasi tunggal. Abstrak berisi Pendahuluan, Metode Penelitian, Hasil, 

dan kesimpulan, tanpa harus memberikan keterangan terperinci dari setiap bab. Abstrak 

tidak mencantumkan tabel, ilustrasi, rujukan dan singkatan. Untuk menghemat kata, 

jangan mengulang judul dalam abstrak. 

4. KATA KUNCI 

Kata kunci adalah kata-kata yang mengandung konsep pokok yang dibahas dalam artikel. 

Kata kunci dengan judul “key words” sebanyak 3-6 kata ditulis dalam bahasa inggris 

diletakkan dibawah abstract dalam satu baris dan cara pengurutannya dari yang spesifik 

ke umum. Kata kunci yang baik dapat mewakili topik yang dibahas dan digunakan untuk 

mengakses lewat komputer oleh pembaca. 

5. TABEL, GAMBAR, DAN FOTO 

Gambar, tabel dan foto dapat dicantumkan untuk melengkapi naskah. Oleh karena itu 

harus diberi keterangan yang jelas dan lengkap. Foto dicetak ada kertas putih mengkilap. 

Maksimal mencantumkan lima buah foto dalam satu artikel. Biaya cetak ditanggung 

penulis. 

6. DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka ditulis memakai system nama dan disusun secara abjad. Beberapa contoh : 

Jurnal :  

 



 

Drewnowski, Clayton. 1999. Food Preverences and Reported Frequencies of Food 

Consumption as Predictors of Current Diet in Young Women. Am J Clin Nutr. Vol 

70. 28-36. 

Buku : 

Moehyi. 2002. Gizi Dalam Daur Kehidupan. Jakarta: PT. Gramedia. 

Prodising : 

Rosidi A dan Syamsianah A. 2012. Optimalisasi Perkembangan Motorik Kasar dan 

Ukuran Antropometri Anak Balita di Posyandu “Balitaku Sayang” Kelurahan 

Jangli Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Di dalam: Prosiding Seminar 

Hasil-hasil Penelitian. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat 

UNIMUS, 15 Agustus 2012.hlm 163-170. 

 Skripsi/Tesis/Disertasi : 

Sulistya H.K. 2007. Faktor Determinan Kejadian Gizi Kurang Anak Usia 2-5 Tahun di 

Desa Pulutan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga. (Skripsi). Semarang. Universitas 

Diponegoro. 

Informasi dari internet : 
Annisa M. 2005. Membiasakan Anak Gemar Sayuran dan Buah-buahan. cited at 2 April 

2005.http://www.ent.iastate.edu/ensoc/ncb99/prog/abs/D81.html.  

 

B. KETENTUAN UMUM 

 

1. Naskah yang dikirim belum pernah diterbitkan, berupa hasil penelitian atau kajian pustaka 

yang ditambah pemikiran penerapannya pada kasus tertentu dengan topic yang actual 

dalam lingkup pangan dan gizi. 

2. Penulis mengirimkan naskah dalam bentuk hard copy rangkap 2 dan soft copy dalam CD 

atau melalui email: hapsa31@yahoo.co.id atau jurnalgizi@unimus.ac.id  

3. Jadwal penerbitan adalah bulan April dan November. 

Naskah jurnal untuk edisi yang akan terbit, paling lambat diterima oleh redaksi tiga (3) bulan 

sebelum jadwal penerbitan. Naskah akan dikoreksi oleh mitra bestari yang akan dijadikan 

dewan redaksi sebagai dasar dalam memutuskan diterima atau tidaknya naskah. 
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Faktor-Faktor Yang Berhubungan .......... 

Nama1 , Nama2, dst 

1,2,3 Program Studi S1 Ilmu Gizi FIKKES Universitas Muhammadiyah Semarang 

alamat email@yahoo.com 

 

ABSTRACT 

One kind of the nutritional problem  
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The kind of the research is 
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 The result of this study 
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Keyword  : word 1, word 2, word 3, word 4, word 5 

 

 

PENDAHULUAN 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

berkualitas merupakan kebutuhan mutlak bagi 

suksesnya 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

analitik 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.  Umur responden   

Fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffffff. 

Umur Frekuensi  Persentase  

17 – 25 tahun 

26 – 35 tahun 

36 – 45 tahun 

5 

40 

29 

6,75 

54,6 

39,19 

Jumlah 74 100 

Sumber : BPS Grobogan, 2009 
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Dst…………… 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Gggggggggggggggggggggggggggggggg
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2. Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. 

3. Dst  

Saran  

1. Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. 

2. Jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

jjjjjjjjjjjjjjjjjjj. 
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