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PEDOMAN PENULISAN 
JURTEKSI ROYAL 

 

 

  Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi 

(Jurteksi)  Royal merupakan media untuk 

publikasi tulisan asli yang berkaitan dengan 

teknologi informasi, sistem informasi dan 

sistem komputer dalam Bahasa Indonesia 

maupun Bahasa Inggris. 

  Naskah dapat berupa hasil-hasil 

penelitian mutakhir (paling lama 5 tahun yang 

lalu), ulasan (review) singkat,  analisis catatan 

penelitian singkat (research note) mengenai 

teknik percobaan, alat, pengamatan dan hasil 

awal percobaan (preliminary result). 

  Naskah yang diterima adalah naskah 

yang belum pernah dimuat atau tidak sedang 

dalam proses publikasi dalam jurnal ilmiah 

nasional maupun internasional lainnya. 

  

FORMAT  

 Agar naskah dapat dipublikasikan, penulis 

diharapkan untuk mengikuti format yang telah 

ditentukan. Naskah termasuk Abstrak diketik 

dua spasi pada kertas ukuran A4 (21 cm x 29,7 

cm) dengan margin top : 3 cm, left : 3 cm, 

right : 3 cm dan bottom : 2 cm, huruf Times 

New Roman berukuran 12 pt. Naskah diketik 

dengan program Microsoft Word (doc.). Setiap 

halaman diberi nomor secara berurutan, 

maksimum 16 halaman termasuk tabel dan 

gambar. Naskah sebanyak 3 eksemplar dan 

file dikirimkan ke alamat di bawah ini. Naskah 

berupa softfile juga dapat dikirimkan melalui 

email : 

Jurteksi Royal 

 Jl. Prof. M. Yamin No. 173 Kisaran, Sumatera 

Utara 21222. E-mail : lppmroyal@yahoo.co.id 

 

SUSUSAN  NASKAH 

Bagian pertama dari naskah terdiri atas : 

• Judul 

• Nama lengkap penulis (beri tanda * pada 

penulis untuk korespondensi). 

• Alamat penulis (termasuk nomor telepon, 

nomor faksimile dan alamat e-mail 

penulis untuk korespondensi) 

Bagian ke-2 terdiri atas : 

• Abstrak 

• Kata kunci 

 

Halaman selanjutnya terdiri atas : 

1.Pendahuluan (latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian) 

2. Tinjauan Teori 

3. Metode Penelitian 

4. Analisis dan Hasil 

5. Kesimpulan dan Saran 

6. Daftar Pustaka 

 

  Naskah berupa ulasan, analisis  

kebijakan dan catatan penelitian tidak harus 

ditulis menurut susunan naskah hasil 

penelitian. Ketentuan untuk naskah berupa 

catatan penelitian adalah maksimum 5 

halaman termasuk tabel dan gambar. 

Pendahuluan dan metode ditulis dengan huruf 

kapital singkat dan tanpa abstrak. 

 

DESKRIPSI TIAP BAGIAN NASKAH 

 

Halaman Judul 

  Judul dicetak tebal (bold) dengan huruf 

kapital, kecuali kata sambung, antara lain dan, 

yang, untuk, di, ke, dari, terhadap, sebagai, 

tetapi, berdasarkan, dalam, antara, melalui, 

secara. 

 Judul maksimum terdiri atas 12 kata (tidak 

termasuk kata sambung), font Times New 

Roman size 14 Bold. Judul harus 

mencerminkan hasil penelitian (diusahakan 

tidak diawali oleh kata pengaruh, kajian, studi, 

analisa, evaluasi), Dibawah judul, ditulis nama 

lengkap (tidak disingkat) semua penulis beserta  

nama dan alamat lembaga afiliasi penulis. 

Nama penulis untuk korespondensi diberi 
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tanda *. Alamat untuk korespondensi 

dilengkapi dengan kode pos, nomor telepon  

dan HP, nomor faksmile dan e-mail.  

 Contoh penulisan judul, nama penulis dan 

alamat penulis : 

 

 SISTEM INFORMASI INVENTORY 

BARANG PADA PT. XYZ 
 [Font : Times New Roman size 14 Bold, maksimal 12 kata 

dalam Bahasa Indonesia dan maksimal  10 kata dalam 

Bahasa Inggris] 

 

Penulis 11*, Penulis 22, Penulis 33 
[Times New Roman  11 Bold] 

 
1*Fakultas , Program Studi Institusi 

Alamat, kota, kode pos 

Telp, fax 

E-mail 
[Times New Roman 11] 

Abstract 

[Times New Roman  10 Bold Italic Centered] 

 

  Bagian ke-2 terdiri atas abstrak 

(abstract) dan kata kunci (keyword). Identitas 

penulis tidak boleh disertakan pada bagian ini 

. Ketentuan mengenai abstrak dan kata kunci 

adalah paragraf yang dapat berdiri sendiri 

dan harus mencakup pendahuluan singkat, 

tujuan, metode, hasil dan kesimpulan utama 

secara ringkas. Implikasi hasil penelitian juga 

sebaiknya tercantum dalam abstrak. Tidak 

ada kutipan pustaka di dalam abstrak. Abstrak 

ditulis dalam Bahasa Indonesia. Abstrak 

dalam masing-masing bahasa terdiri atas satu 

paragraf, maksimum 200 kata dan diketik 

dalam satu spasi. 
  

Kata Kunci : ditulis setelah abstrak,  

           maksimum 5 kata selain kata 

           dalam judul dan             disusun 

           berurutan  berdasarkan abjad 
            [Times New Roman 10 Italic] 

 

1. PENDAHULUAN 
 [Heading Level 1, Times New Roman 10 Bold] 

  Awal paragraf dimulai 7 indent dari sisi 

kiri naskah. Bagian ini berisi latar belakang 

masalah , rumusan masalah, batasan masalah 

serta tujuan dan manfaat penelitian. 
[Times New Roman, 10, Normal] 

 

 2. TINJAUAN TEORI 
      [Heading Level 1, Times New Roman, 10, Bold] 

 

 2.1 Panjang Naskah 
       [Heading Level 2, Times New Roman, Bold] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Siklus Hidup Pengembangan Sistem 

[Times New Roman, 9, Italic, Centered] 

 

 

 

Tabel 1. Data penjadwawalan AC secara Berkala 

(preventive scedule)dalam setahun 

  [Times New Romans , 9, Normal, Centered] 

 

N
o 

Description 

Perumahan 

Le

use
r 

Me

rap
i 

Seul

awa
h 

Sib

aya
k 

Tal
ang 

1 Jumlah rumah 18 58 51 47 27 

2 
Jumlah Service rutin 
setahun 

58 133 131 125 17 

3 
Laporan Service pada  

kerusakan setahun 
62 167 161 127 17 

 

 

 3. METODE PENELITIAN 
     [Heading Level 1, Times New Roman,10, Bold] 

 Berisi tentang metode yamg digunakan dalam 

penelitian : 

1. Observasi 

Langkah yang dilakukan 

2. Analisis 

Langkah tang dilakukan 

3. Desain 

Langkah yang dilakukan 

 

 4. ANALISIS dan HASIL 

      [Heading Level 1, Times New Roman, 10, Bold] 

 

4.1 Panjang Naskah  

    [Heading Level 2, Times New Roman, 10, Bold] 

 

 

5. KESIMPULAN dan SARAN  

[Heading Level 1, Times New Roman, 10, Bold] 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

Ketentuan untuk pustaka sebagai rujukan 

adalah : 

1. Sumber pustaka  (jurnal, paten, disertasi, 

tesis, prosiding dan buku teks) yang aktual 

(minimal 80 % pustaka ditulis dalam 12 

tahun terakhir) 

2. Proporsi jurnal minimal 80% 

3. Membatasi jumlah pustaka yang mengacu 

pada diri sendiri (self citation) 

4. Sebaiknya penggunaan pustaka, didalam 

pustaka, buku populer dan pustaka dari 

internet dihindari. 

5. Pustaka dari internet yang dapat digunakan 

adalah jurnal dan pustaka dari instansi 

pemerintah atau swasta. 

6. Makalah yang dipresentasikan di suatu 

seminar atau simposium tetapi tidak 

dipublikasikan dalam suatu prosiding atau 

media publikasi ilmiah lain tidak 

diperbolehkan  sebagai rujukan.  

7. Abstrak tidak diperbolehkan sebagai 

rujukan.  

 

Daftar Pustaka ditulis berdasarkan urutan abjad 

dari nama akhir penulis pertama. Pustaka 

dengan nama penulis (kelompok penulis) yang 

sama diurutkan secara kronologis. Apabila ada 

lebih dari satu pustaka yang ditulis penulis 

(kelompok penulis) yang sama pada tahun 

yang sama, maka huruf ‘a’, ‘b’ dan seterusnya 

ditambahkan setelah tahun.  

Beberapa contoh  penulisan daftar pustaka 

adalah sebagai berikut : 

 

Jurnal 

Fitriyani, 2012, Penerapan AHP Sebagai 

 Model  Sistem Pendukung Keputusan 

 Pemilihan  Ruma Bersalim 

 Contoh Kasus : Kota  Pangkal 

 Pinang, Jurnal Sifo Mikroskil

 Vol.13, No.2, Oktober 2012 

 

Buku 

Kusuma Dewi, Sri, Hartati, S, Harjoko, A. 

 Wardoyo, R (2006), Fuzzy Multi 

 Attribute  Decision Making 

 (Fuzzy MADM),  Togyakarta: 

 Graha Ilmu 

Prosiding 

Aswati, Safrian. Analisis Sistem Informasi 

 Data  Jadwal Belajar Mengajar 

 dengan Metode  Rapid Application 

 Development, Seminar  Sistem 

 Informasi Indonesia Fakultas 

 Teknologi Informasi Institut Teknologi 

 sepuluh Nopember, 2013, Surabaya. 

 

 

Disertasi 

Churiah.2006. Protein Bioaktif dari bagian 

 tanaman dan akar transgenikCucur 

 bitaceae serta aktivitas antiproliferasi 

 galur sel kanker in vitro. Disertasi 

 Sekolah Pascasarjana. Institut 

 Pertanian Bogor. 

 

 Internet 

 Central Bureau of Statistics. 2009. Harvest area, 

  production and productivity of chilly 

  pepper in 2008.    

  http://www.bps.go.id/[11  

  September 2009] 

http://www.bps.go.id/%5b11

