PETUNJUK TEMPLATE MAKALAH PADA
SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA UNPAR 2018
1. PENDAHULUAN
Template ini digunakan agar memudahkan pemakalah dalam pengaturan layout makalah yang
ditulis. Panitia tidak akan mengedit lagi makalah yang dikirimkan, sehingga diharapkan
pemakalah mengikuti aturan dalam penulisan makalah ini sebaik-baiknya agar dalam
pencetakan menjadi Prosiding (dengan ISSN) menjadi seragam. Panitia hanya akan mengisikan
nomor halaman serta mengelompokkannya dalam bidang-bidang yang sesuai.
2. UKURAN HALAMAN
a. Naskah ditulis pada kertas A4 (21 cm x 29.7 cm), dengan mirror margin atas 30 mm,
bawah 25 mm cm, kiri (inside) 35 mm dan kanan (outside) 25 mm.
b. Isi makalah ditulis dengan huruf Times New Roman berukuran 11 pt dengan spasi
tunggal, tanpa nomor halaman dan diketik menggunakan MS Word 2007 atau MS
Word 2010.
c. Jumlah halaman makalah tidak lebih dari 8 halaman termasuk gambar dan lampiran.
Penambahan jumlah halaman akan dikenakan biaya tambahan per halaman.
3. JUDUL MAKALAH, NAMA DAN INSTANSI PEMAKALAH
a. Judul makalah ditulis di tengah menggunakan huruf Times New Roman 14 pt bold.
b. Semua nama pemakalah disebutkan tanpa gelar, 12 pt, dengan dipisahkan oleh koma,
untuk pemakalah yang terakhir dipisahkan dengan kata “dan”.
c. Instansi pemakalah dan alamat email (tanpa hyperlink) dan institusi ditulis di bawah
nama semua pemakalah dengan huruf Times New Roman, 11 pt.
4. PEMAKALAHAN ABSTRAK
a. Panjang abstrak antara 200-300 kata diketik dengan huruf Times New Roman, 11 pt,
tidak italic.
b. Kata kunci diketik dengan huruf Times New Roman, 11 pt, italic.
c. Abstrak ditulis dalam bahasa yang sama dengan isi makalah.
5. ISI MAKALAH
a. Makalah dapat ditulis baik dalam bahasa Indonesia maupun Inggris.
b. Penomoran bab dimulai dengan angka 1, 2, 3, dst. BUKAN angka romawi I, II, dst.
Lalu subbab 1.1, 1.2, dst
c. Judul dari suatu section (atau bab) ditulis dengan Times New Roman Capital 11pt, bold.
d. Alinea rata kiri-kanan (justify) dan penggantian alinea diberi jarak 1 spasi.
e. Perujukan untuk daftar pustaka ditulis menggunakan kurung siku dan angka.
f. Seluruh makalah yang dikirimkan harap tidak mencantumkan nomor halaman dan
header/footer. Bagian ini akan ditambahkan oleh panitia ketika semua makalah yang
masuk dijilid.
6. GAMBAR DAN TABEL
a. Penomoran Tabel dan Gambar diurutkan mulai dari nomor 1 dan seterusnya.
b. Judul dan keterangan tabel diletakkan di bagian atas, tengah.

Contoh tabel :

S(0)
75
100
110

Tabel 1. Hasil perhitungan nilai opsi berdasarkan formula Black-Scholes dan simulasi
Monte Carlo (metode standar dan variabel antitetis)
Volatilitas = 25%
Volatilitas = 40%
BlackMC
Variabel
S(0)
BlackMC
Variabel
Scholes
Standar
Antitetis
Scholes
Standar
Antitetis
8,8572
8,7524
8,8549
75
16,6081
16,1771
16,6362
23,6712
23,3407
23,8708
100
32,5992
33,2617
32,4460
31,1412
30,9511
31,1922
110
39,9462
39,7569
39,8834

c. Judul dan keterangan gambar diletakkan di bagian bawah, tengah.

Total
waran
Nilai
Waran

nilai

6 bulan
3 bulan
1 bulan

Nilai Waktu
Nilai Intrinsik
Harga Saham

Out of the money

At the money

In the money

Gambar 1. Nilai waran sebelum kadaluarsa

d. GAMBAR HARUS DIJADIKAN SATU GRUP. Dengan cara klik kanan pada
gambar lalu pilih GROUP atau menggunakan menu di toolbar seperti berikut :

e. GAMBAR HARUS WRAP IN LINE WITH TEXT. Dengan menggunakan menu di
toolbar seperti berikut :

7. PERSAMAAN MATEMATIKA
Persamaan ditulis menggunakan Equation Editor yang telah disediakan di MS Word 2007 atau
MS Word 2010. Persamaan diberi nomor jika persamaan tersebut akan digunakan lagi sebagai
referensi. Jika tidak, persamaan tidak perlu diberi nomor. Nomor yang digunakan hanya angka
di dalam kurung tanpa penambahan titik atau lainnya, seperti contoh
Contoh : Persamaan energi
𝐸 = 𝑚 𝑐2
dengan 𝐸 : energi, 𝑚 : massa, dan 𝑐 : kecepatan cahaya

(1)

8. KESIMPULAN
Setiap makalah diakhiri dengan kesimpulan, yang merangkum hasil dari makalah yang ditulis.

9.

DAFTAR PUSTAKA (DAN PEMAKALAHAN PUSTAKA)

Penomoran diberi tanda kurung siku tanpa disertai titik dan lainnya. Daftar pustaka disusun berdasarkan
abjad dari nama penulis pertama.
Untuk buku, berikut ini urutan penulisannya dan dipisahkan oleh tanda titik
1. Nama-nama penulis
2. Tahun publikasi dalam kurung
3. Judul (dicetak italic untuk buku) dan edisi jika ada
4. Nama penerbit
5. Tempat publikasi
Untuk jurnal, berikut ini urutan penulisannya dan dipisahkan oleh tanda titik
1. Nama-nama penulis
2. Tahun publikasi dalam kurung
3. “Judul” (dalam tanda petik)
4. Nama jurnal (italic)
5. Volume dan nomor jurnal (bold)
6. Nomor halaman

Berikut ini template makalah :

FORMAT MAKALAH LENGKAP UNTUK SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA
UNPAR 2018

(14 pt bold)
Penulis1 dan Penulis2 (12 pt)
Instansi penulis 1(11pt)
email : penulis1@abcdef.com(11pt)
Instansi penulis 2
email : penulis2@abcdef.com

Abstrak. Silahkan ketik abstrak Anda disini. Di dalam abstrak ini harus memuat penjelasan
mengenai masalah dan tujuan penelitian, prosedur atau metode penelitian, dan ringkasan hasil
penelitian. Petunjuk ini merupakan format penulisan makalah yang akan disajikan pada Seminar
Nasional Matematika 2018 di Jurusan Matematika FTIS UNPAR. Makalah (abstrak dan
keseluruhan isinya) ditulis dalam bahasa yang sama yaitu Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris,
maksimum 8 halaman termasuk gambar dan lampiran. Semua makalah harus menggunakan
format seperti ini.
Kata kunci : kata kunci 1, kata kunci 2, …
1. PENDAHULUAN
Pada bagian ini hendaknya dijelaskan latar belakang serta deskripsi permasalahan[1].
2. JUDUL BAB
Boleh lebih dari 1 bab atau subbab. Judul bab disesuaikan dengan materi makalah yang Anda
tulis. Pada bagian ini berisi teori pendukung, kajian pustaka, metode penelitian, hasil dan
pembahasan[1,2].
3. KESIMPULAN
Pada bagian ini berisi kesimpulan dari makalah yang Anda tulis.
UCAPAN TERIMA KASIH (jika ada)
...
DAFTAR PUSTAKA
[1] Hull, J.C. (2003). Options, Futures, and Other Derivatives, Prentice Hall, London.
[2] Reckase,M.D. (1997). The Past and Future of Multidimensional Item Response Theory,
Applied Psychological Measurement 1997; 21; 25-36.

