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Abstraksi (10 PT)
Abstrak yang baik dapat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai konten dari
dokumen secara akurat dan tepat dan juga dapat menentukan apakah pembaca memutuskan
untuk meneruskan membaca paper anda sesuai dengan minat, memberikan pernyataan yang
jelas dari masalah, pendekatan atau solusi yang diajukan, dan menunjukkan temuan utama
dan kesimpulan. Abstrak harus 100 sampai 200 kata. Abstrak harus ditulis dalam bentuk
lampau. Standarisasi dalam tatanama harus diperhatikan serta menghindari singkatan, tidak
ada kutipan. Daftar kata kunci memberikan kesempatan untuk anda dalam menambahkan
kata kunci, digunakan untuk pengindeksan dan layanan abstrak, selain yang sudah ada dalam
judul. Penggunaan kata kunci yang baik dapat mempermudah pihak lain dalam mencari
artikel kita. (9 pt).
1. Pendahuluan (10pt)
Format teks utama terdiri dari kolom kiri-kanan datar di atas kertas A4 (kuarto). Margin
teks dari kiri dan atas adalah 2,5 cm, kanan dan bawah 2 cm. Naskah ditulis dalam
Microsoft Word, spasi tunggal, Time New Roman 10pt dan maksimum 12 halaman, yang
dapat didownload di website: http://www.iaesjournal.com/online/index.php/IJECE
Pendahuluan harus memberikan latar belakang yang jelas, pernyataan yang jelas dari
masalah, literatur yang relevan pada subjek, pendekatan yang diusulkan atau solusi, dan
nilai baru dari penelitian yang adalah inovasi. Ini harus dipahami untuk rekan-rekan dari
berbagai disiplin ilmu. Organisasi dan kutipan dari daftar pustaka yang dibuat dalam gaya
Vancouver di tanda [1], [2] dan sebagainya. Istilah dalam bahasa asing dicetak ditulis
dengan huruf miring (italic). teks harus dibagi menjadi beberapa bagian, masing-masing
dengan judul yang terpisah dan nomor urut. Judul bagian / ayat harus diketik pada baris
terpisah, misalnya, 1. Pendahuluan [3]. Penulis disarankan untuk menyajikan artikel
mereka dalam struktur bagian: Pendahuluan - dasar teoritis yang komprehensif dan /
atau Usulan Metode / Algoritma - Metode Penelitian - Hasil dan Pembahasan Kesimpulan.
Tinjauan pustaka yang telah dilakukan penulis digunakan dalam bab "Pengantar" untuk
menjelaskan perbedaan naskah dengan hasil penelitian lainnya dan bersifat inovatif, itu
digunakan dalam bab "Metode Penelitian" untuk menggambarkan langkah penelitian dan

digunakan dalam bab "Hasil dan Diskusi" untuk mendukung analisis [2] hasil. Jika naskah
ditulis benar-benar memiliki orisinalitas tinggi, yang mengusulkan metode atau algoritma
baru, bab tambahan setelah "Pendahuluan" dan sebelum "Metode Penelitian" dapat
ditambahkan untuk menjelaskan secara singkat teori dan / atau metode yang diusulkan /
algoritma [4].
2. Metode Penelitian (10pt)
Menjelaskan kronologis penelitian, termasuk desain penelitian, prosedur penelitian (dalam
bentuk algoritma, Pseudocode atau lainnya), bagaimana untuk menguji dan akuisisi data
[1] - [3]. Deskripsi dari program penelitian harus didukung referensi, sehingga penjelasan
tersebut dapat diterima secara ilmiah [2], [4].
Tabel dan Gambar disajikan di tengan (Center), seperti yang ditunjukkan pada kutipan
manuskrip dibawah ini
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Gambar 1. Pengaruh memilih hubungan yang berbeda di bawah kondisi dinamis

3. Hasil dan Analisis
Pada bagian ini, dijelaskan hasil penelitian dan pada saat yang sama diberikan pembahasan
yang komprehensif. Hasil dapat disajikan dalam angka, grafik, tabel dan lain-lain yang
membuat pembaca memahami dengan mudah [2], [5]. pembahasan dapat dibuat dalam
beberapa sub-bab.
4. Kesimpulan (10pt)
Memberikan pernyataan bahwa apa yang diharapkan, seperti yang dinyatakan dalam
"Pendahuluan" bab akhirnya dapat mengakibatkan "Hasil dan Diskusi" bab, sehingga ada
kompatibilitas. Selain itu dapat juga ditambahkan prospek pengembangan hasil penelitian
dan prospek penerapan studi lanjut ke berikutnya (berdasarkan hasil dan diskusi).
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