
PETUNJUK PENULISAN PADA JURNAL DI INSTITUT KESEHATAN 

HELVETIA 

 

1. Panduan dapat di download di website lppm.helvetia.ac.id dan 

http://ejournal.helvetia.ac.id. 

2. Naskah berupa hasil penelitian atau karya ilmiah dari bidang Ilmu Kesehatan. Naskah 

belum pernah dan tidak akan pernah dipublikasikan pada media lain. 

3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dengan baik dan sesuai EYD. 

4. Naskah diketik menggunakan komputer dalam bentuk word, dengan jumlah halaman 

maksimal 10 halaman kertas ukuran kuarto (A4) dengan jarak spasi 1, font menggunakan 

Times new roman (12pt). Abstrak tidak lebih dari 250 kata yang diketik dengan jarak 1 

spasi dan font Times new roman (11pt), untuk abstrak Bahasa inggris penulisan 

dimiringkan. 

5. Sistematika penulisan disusun sebagai berikut : 

a. Judul, nama lengkap penulis dan lembaga 

b. Abstrak : Dicantumkan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris beserta 

kata kunci 3-5 kata. 

c. Pendahuluan : berisi latar belakang masalah, ditambah literatur pendukung yang 

relevan 

d. Metode Penelitian menampilkan jenis penelitian, desain studi yang digunakan, 

pengambilan populasi dan sampel serta bagaimana cara analisis datanya. 

e. Hasil dijelaskan secara singkat dan jelas, munculkan variabel-variabel yang dianggap 

penting saja tidak semuanya, bentuk tabel  terbuka dengan ukuran font Times New 

Roman (11pt)  dan penjelasan tabel dengan jelas. 

f. Pembahasan dijelaskan secara singkat dan jelas mengenai variabel apa saja yang 

dimunculkan pada hasil penelitian. 

g. Kesimpulan dijelaskan secara singkat dalam bentuk deskripsi (contoh terlampir) 

h. Saran dalam bentuk deskripsi dan saran yang paling sesuai saja di tampilkan tidak 

semuanya. 

i. Daftar Pustaka (kutipan dari buku dengan susunan : nama penulis, tahun, judul buku 

(tulis miring), penerbit, kota terbit : kutipan dari jurnal dengan susunan : nama penulis, 

tahun, judul artikel, judul jurnal (ditulis miring), volume, nomor halaman) 

j. Dalam pengutipan setiap paragraph di jurnal menggunakan bentuk penulisan 

Vancouver (contoh terlampir) 

6. Redaksi berhak merubah naskah tanpa mengurangi isi dan maksud naskah 

7. Redaksi berhak mereview naskah yang masih kurang layak untuk dipublikasikan dan 

Naskah akan dikembalikan kepada peneliti untuk diperbaiki dan di upload kembali. 

8. Peneliti wajib untuk mengupload naskah jurnalnya dalam bentuk WORD ke  

http://ejournal.helvetia.ac.id dan apabila kurang mengerti dengan tata cara upload jurnal  

peneliti boleh bertanya ke bagian LPPM Institut Kesehatan Helvetia. 

http://ejournal.helvetia.ac.id/


 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Peneliti Pertama1 , Dosen Pembimbing Pertama2  , Dosen Pembimbing Kedua2 

1Mahasiswa .... (Nama Prodi), Institut Kesehatan Helvetia,  
2,3Dosen .... (Nama Prodi), Institut Kesehatan Helvetia 

Email: ..... (Penulis Pertama) 
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