PANDUAN BAGI PENULIS (AUTHOR GUIDELINE)
Petunjuk Umum
1. Artikel yang diajukan untuk JHHS merupakan artikel asli (original) yang belum pernah
dipublikasikan atau sedang diajukan pada jurnal lain.
2. Artikel berisi hasil penelitian di bidang gizi dan farmasi, khususnya di bidang gizi dan
farmasi holistik serta kesehatan.
3. Naskah diketik dengan program Microsoft Word, huruf Times New Roman, ukuran 12 pts
dengan spasi 1,5 lines, menggunakan batas atas 4 cm, batas kanan 3 cm, batas kiri 4 cm,
batas bawah 3 cm. Naskah dicetak pada kertas A4 dengan jumlah maksimum 20 halaman.
Penyerahan naskah dalam bentuk cetak dan CD (soft copy), atau dapat dikirim melalui
attachment

E-mail

ke

alamat

jhhs.submit@stikesholistic.ac.id

dan

cc

ke

jhhs.redaksi@gmail.com.
4. Artikel ditulis dalam bahasa indonesia. Sistematika artikel penelitian terdiri dari judul, nama
penulis, abstrak disertai kata kunci (bahasa indonesia dan inggris), pendahuluan (berisi latar
belakang dan tujuan penelitian), metode, hasil, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka.
Halaman Judul
Halaman judul berisi judul artikel, nama penulis dengan gelar lengkap, lembaga afiliasi penulis,
nama dan alamat korespondensi, nomor telepon, nomor fax, serta alamat email. Judul artikel
singkat dan jelas, serta maksimal terdiri dari 14 kata.
Abstrak
Abstrak ditulis dalam bahasa indonesia dan inggris, dengan jumlah kata maksimal 200 – 250
kata sedangkan kata kunci 3 – 5 kata. Abstrak berisi judul, latar belakang, tujuan, metode, hasil
penelitian, dan simpulan. Abstrak ditulis dengan huruf Times New Roman, ukuran 12 pts, spasi
1 lines.
Pendahuluan
Pendahuluan berisi latar belakang, hasil kajian pustaka, dan tujuan penelitian. Seluruh bagian
pendahuluan dipaparkan secara terintegrasi dalam bentuk paragraf.
Metode
Metode penelitian berisi paparan dalam bentuk paragraf tentang rancangan atau desain
penelitian, sumber data, sasaran penelitian (populasi/ sampel/ subjek penelitian),
pengembangan instrumen, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Untuk penelitian

yang membutuhkan persetujuan etik, dapat mencantumkan bukti bahwa penelitian tersebut
telah disetujui oleh tim etik di instansi tersebut pada bagian metode penelitian.
Hasil Penelitian
Hasil penelitian berisi paparan hasil analisis yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Hasil
penelitian dapat disajikan dalam bentuk tabel, gambar, maupun grafik dengan narasi yang
mendukung dalam bentuk uraian paragraf.
Pembahasan
Pembahasan berisi pemaknaan hasil dan pembandingan dengan teori dan atau hasil penelitian
sejenis. Pembahasan dipaparkan secara komprehensif dalam bentuk paragraf-paragraf.
Simpulan
Simpulan berisi temuan penelitian yang berupa jawaban atas pertanyaan penelitian atau berupa
intisari hasil pembahasan. Simpulan disajikan dalam bentuk paragraf.
Daftar Pustaka
Daftar pusataka harus memuat sumber-sumber yang dirujuk, dan semua sumber yang dirujuk
harus tercantum dalam daftar pustaka. Sumber rujukan sebaiknya terbitan 10 tahun terakhir.
Rujukan diupayakan 80% dari jurnal, dan 20% dari buku ajar atau laporan penelitian (termasuk
skripsi, tesis, dan disertasi). Daftar pustaka ditulis sesuai aturan penulisan Vancouver, diberi
nomor urut sesuai dengan pemunculan dalam artikel, bukan menurut abjad.
Tabel
Judul tabel menggunakan jenis huruf Times New Roman ukuran 12, cetak tebal, dan diletakkan
diatas tabel. Judul kolom menggunakan jenis huruf Times New Roman 11, dan isi tabel
menggunakan jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 10, serta keseluruhannya
menggunakan spasi 1 lines.
Gambar dan Grafik
Gambar yang pernah dipublikasi harus diberi rujukan. Gambar subjek yang mungkin dapat
dikenali harus disertai ijin tertulis. Gambar dan grafik harus disertai nomor urut dan
keterangan gambar sesuai pemunculan dalam naskah artikel dan diletakkan dibawah gambar
atau grafik. Dalam satu naskah, jumlah gambar dan grafik maksimal 6 buah.

Ketentuan Umum
1. Naskah yang diajukan ke JHHS sebaiknya sudah disesuaikan dengan format yang telah
ditentukan.

Penulis

dapat

mengunduh

template

artikel

JHHS

pada

website

www.ejournal.stikesholistic.ac.id.
2. Semua naskah ditelaah secara anonim oleh Mitra Bebestari (reviewer) yang ditunjuk oleh
tim redaksi menurut bidang kepakarannya. Penulis artikel diberi kesempatan untuk
melakukan perbaikan (revisi) naskah atas dasar rekomendasi atau saran dari mitra bestari
dan editor. Kepastian pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis
via email maksimal 2 bulan setelah penulis mengirim artikel. Untuk bagan proses penerbitan
JHHS dapat diunduh di website www.ejournal.stikesholistic.ac.id.
3. Penulis wajib mengisi form pernyataan keaslian naskah artikel yang terdiri dari formulir
identitas penulis dan timnya (nama lengkap beserta gelar, nama institusi, dan alamat
korespondensi), dan form surat pernyataan bahwa artikel yang ditulis belum pernah
dipublikasikan di jurnal manapun. Form pernyataan keaslian tulisan harap dilampirkan
bersamaan dengan waktu pengiriman naskah. Form pernyataan keaslian tulisan dapat
diunduh di website www.ejournal.stikesholistic.ac.id.
4. Segala sesuatu yang berkaitan dengan perijinan pengutipan atau penggunaan software
komputer untuk pembuatan naskah atau ihwal lain yang terkait dengan HAKI yang dilakukan
oleh penulis artikel, berikut konsekuensi hukum yang mungkin timbul karenanya, menjadi
tanggung jawab penh penulis artikel.
5. Semua artikel yang lolos dari proses review oleh Mitra Bestari (reviewer) akan dimuat dalam
website www.ejournal.stikesholistic.ac.id dengan sistem open access.
6. Penulis wajib membayar kontribusi biaya review artikel sebesar Rp 200.000,- (dua ratus
ribu rupiah) ketika naskah artikel dinyatakan diterima (accepted), dan apabila artikelnya
dimuat wajib membayar biaya publikasi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per
judul.

