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INFORMASI UMUM
1. Manuskrip penelitian harus asli, belum pernah
dipublikasikan atau tidak sedang dalam proses
review di jurnal ilmiah atau media manapun, dan
tidak akan diserahkan ke setiap media selama
proses review, kecuali penulis telah resmi menarik
manuskrip dari JPHPI. Pernyataan tersebut harus
dituangkan dalam sebuah pernyataan orisinalitas
dan hak cipta penulis.
2. Manuskrip yang akan dikirimkan merupakan hasil
penelitian atau review.
3. Manuskrip mencakup beragam topik penelitian
meliputi: biokimia hasil perairan, bioteknologi
hasil perairan, pengolahan pangan, karakteristik
bahan baku, dan kualitas produk hasil perairan.
4. Jurnal dipublikasikan setiap 3 (tiga) kali pertahun,
yakni pada bulan April, Agustus, dan Desember.
5. Penulis dapat memberikan saran nama mitra bestari
yang disarankan atau yang tidak diinginkan kepada
editor. Akan tetapi, keputusan yang akan mereview
tetap berada ditangan editor.
6. Bagi yang memerlukan perbaikan naskah, akan
kami bantu salurkan kepada jasa editing melalui
admin JPHPI.
MANUSKRIP
1. Manuskrip ditulis dalam Bahasa Indonesia atau
Inggris dan menggunakan standar penulisan
ilmiah.
2. Manuskrip dibuat dalam format Microsoft Office
Word (.doc atau .docx), kecuali untuk grafik
melampirkan program Microsoft Excel (.xls) dan
gambar menggunakan JPEG atau TIF, dengan
resolusi minimal 300 dpi.
3. Manuskrip ditulis menggunakan font Times New
Roman dengan ukuran 12pt.
4. Manuskrip menggunakan spasi 2 (double spaces)
kecuali untuk Judul, Tabel, Judul Grafik/Gambar,
ukuran 1 spasi. Manuskrip dalm bentuk format
kertas A4, dan margin kanan, kiri, atas, bawah 2,5
cm dan 1 kolom.
5. Tabel, Grafik, dan Gambar harus ditemapatkan di
dalam naskah, ditulis menggunakan bahasa inggris.
6. Gunakan nomor halaman.
7. Konten manuskrip berisi: Judul, Nama penulis,
institusi dan email, Abstrak, Pendahuluan, Metode
dan Bahan, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan,
Ucapan Terima Kasih (jika ada), dan Daftar
Pustaka.

8. Manuskrip harus diserahkan/dikirimkan melalui
sistem online ke: http://journal.ipb.ac.id/index/
php/jphpi
Penulis yang tidak dapat mengirimkan
manuskripnya
melalui
sistem
online,
dapat mengirimkannya melalui surel:
jurnalpengolahan@yahoo.com atau jphpi@apps.
ipb.ac.id
KONTEN MANUSKRIP
1. Judul harus dibuat ringkas, lugas, spesifik dan
informatif sesuai dengan tema manuskrip. Panjang
judul maksimum 15 kata. Judul ditulis dalam
bahasa Inggris dan bahasa Indonesia menggunakan
huruf kapital dengan ukuran 14pt cetak TEBAL
font Times New Roman dan posisi tengah.
2. Penulis, nama penulis ditulis dengan lengkap (tidak
disingkat), tanpa gelar dan posisi professional
misalnya Prof, Dr, MSc, MS, Manager, dll.
Nama penulis ditulis cetak tebal dengan ukuran
12pt Times New Roman. Nama penulis sebagai
korespodensi (e-mail) diberi tanda bintang (*).
3. Institusi, nama institusi ditulis dengan lengkap
disertakan alamat lengkap, nomor telepon, dan
e-mail. Ukuran 11 pt Times New Roman.
4. Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yakni Bahasa
Indonesia dan bahasa Inggris dalam bentuk satu
paragraf dan tidak lebih dari 250 kata. Abstrak
berisi pendahuluan singkat (tanpa pustaka), tujuan
penelitian, metode, hasil, dan kesimpulan secara
ringkas dan jelas. Ukuran 10 pt Times New Roman
dengan spasi 1.
5. Kata kunci ditulis tidak lebih dari 5 (lima) kata dan
disusun secara alfabetis, berupa kata penting yang
belum tercantum dalam judul.
6. Pendahuluan berisi latar belakang dan tujuan
(posisi di akhir paragraf); ditulis dengan efisien
dan didukung dengan sumber pustaka lain (sebagai
penguatan penelitian tersebut). Mencantumkan
roadmap penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya terkait penelitian tersebut.
7. Bahan dan Metode terdiri dari 2 sub bab, yaitu
1) Bahan dan alat yang menjadi fokus utama
penelitian dengan mencantumkan nama produk,
kemurnian, dan merek (contoh: H3BO4 2% (Merck),
pipet mikro (Thermo Scientific Vantaa, Finlandia));
2) Metode penelitian (prosedur, rancangan
percobaan, dan analisis data) harus ditulis dengan
jelas. Jika prosedur tersebut sudah baku, maka
cukup mencantumkan sumber pustaka saja.

8. Hasil dan Pembahasan. Data harus disusun dalam
urutan terpadu dan koheren sehingga pembahasan
berkembang jelas dan logis. Data dapat disajikan
dalam bentuk tabel dan gambar masing-masing
maksimum 5. Penjelasan data harus didiskusikan
dalam pembahasan. Cara penulisan angka
berdasarkan alat ditulis sesuai ketelitian alat
tersebut, sedangkan bila hasil perhitungan ditulis
dua angka dibelakang koma.
9. Kesimpulan merupakan jawaban dari tujuan
penelitian dan bukan rangkuman dari hasil-hasil
yang diperoleh. Kesimpulan ditulis dalam 1 (satu)
paragraph. Kesimpulan ditulis huruf kapital dan
dicetak tebal.
10. Ucapan Terima kasih (jika ada) digunakan untuk
menyampaikan terima kasih kepada penyandang
dana atau pihak (institusi/personil) yang telah
bekerjasama maupun memberikan kontribusi.
11. Daftar Pustaka
a. Daftar pustaka diwajibkan menggunakan
minimum 80% pustaka primer (jurnal maupun
paten).
b. Daftar Pustaka harus disusun berdasarkan
alfabetis dengan format nama akhir penulis
(nama awal dan bagian tengah disingkat), tahun
publikasi, judul penelitian/paten/buku, dan
nama jurnal/buku yang telah mempublikasikan.
c. Daftar pustaka yang diacu maksimal 10 tahun
terakhir dari proses pengajuan penerbitan,
kecuali pustaka mengenai metode penelitian.
tidak diperkenankan mengutip pustaka yang
tidak memiliki identitas penulis.
Contoh Penulisan Daftar Pustaka
Untuk jurnal: penulis, tahun judul manuskrip/
penelitian, nama jurnal, volume dan nomor publikasi,
dan nomor halaman. Contoh,

Nurhayati T, Salamah E, Cholifah, Nugraha R.
2014. Optimasi proses pembuatan hidrolisat
jeroan ikan Kakap putih. Jurnal Pengolahan
Hasil Perikanan Indonesia. 17(1): 42-52.

Untuk buku: penulis, tahun, judul buku, tempat terbit
(kode negara), nama dan tempat publikasi. Contoh:

[AOAC] Association of Official Analytical
Chemist. 2005. Official Method of Analysis
of the Association of Official Analytical of
Chemist. Virginia (US): Published by The
Association of Analytical Chemist, inc
[BSN] Badan Standardisasi Nasional. 2006.
Penentuan kadar abu pada produk perikanan.
SNI-01-2354.1-2006. Jakarta(ID): Badan
Standarisasi Nasional.
Untuk Skripsi, Tesis dan Disertasi: penulis, tahun,
judul Skripsi, Tesis atau Disertasi, tempat terbit (kode
negara), nama universitas.

Jatmiko PD. 2018. Karakteristik ekstrak kasar
pepsin ikan tuna sirip kuning (Thunnus
albacares). [Skripsi]. Bogor (ID): Institut
Pertanian Bogor.

Publikasi Elektronik
Capelli B, Cysewski GR. 2010. Potential health benefits
of Spirulina microalgae. A review of the existing
literature. Cyanotech Corporation. Hawaii, 96740.
www.cyanotech.com.
TABEL, GAMBAR, DAN GRAFIK
1. Tabel:
a. Tabel dibuat menggunakan Microsoft Word
Table, pilih Insert>Table dan ikuti petunjuknya.
Atau dapat menggunakan Micrsoft Excel.
b. Penggunaan tabel harus jelas dan mengikuti
kaidah ilmiah, dan ditulis dalam bahasa inggris.
c. Judul awal tabel menggunakan huruf kapital,
ditulis di atas tabel, diberikan penomoran, dan
tanpa diberikan titik (.) setelah nomor (Contoh:
Table 1 Bacterial growth...).
d. Garis pada tabel berupa garis horizontal (tiga
garis) untuk memisahkan antara kepala kolom
(perlakuan), data, dan garis akhir kolom.
e. Data harus dilengkapi dengan standar deviasi
(SD), atau standard error (SE), atau koefisien
variasi (CV) untuk menunjukkan variasi data.
f. Singkatan atau simbol harus dijelaskan di catatan
kaki (footnote).
g. Maksimum tabel yakni lima (5).

Table 1 Chemical composition and total microbial C. maculata

a

Parameter
Protein content (%)
Lipids content (%)
Ash content (%)
Moisture content (%)
pH
Total mikrobial (kol/mL)

Younis et al. (2011); bKumar et al. (2014)

C. maculata
20.58±0.16
0.59±0.11
0.96±0.01
77.00±0.32
6.46±0.03
6.13 x 103±0.00

Grouper fisha
18.60±0.24
0.43±0.09
1.07±0.04
78.87±0.48
-

L. latjanusb
15.67±0.11
0.24±0.02
1.54±0.16
76.29±1.44
-

(A)

(B)

(C)

(D)

Figure 1 Morphological changes of C. lentillifera during the drying process: (a) fresh; (b) 		
half dry; (c) almost dry; (d) dry.
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Figure 2 RS3 mold growth curve on different agitation treatments (
shaking biomass culture).
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Figure 2 The content of TVBN shrimp white during cold storage, control ( ), simplisia soaking (

)

2. Gambar dan Grafik
a. Judul gambar maupun grafik harus jelas dan
diletakkan di bawah Gambar dan Grafik. Judul
awal menggunakan huruf kapital, diberikan
penomoran, dan tanpa diberikan titik (.) setelah
nomor.
b. Simbol dan deskripsi pada Gambar dan Grafik
harus dijelaskan di judul.
c. Gambar dan Grafik harus memiliki resolusi
minimal 300 dpi untuk gambar berwarna
dengan format PDF, TIF, atau EPS.
d. Gambar berupa histogram dibuat dalam 2
dimensi dengan diberi arsiran hitam putih
(tidak berwarna).
e. Maksimum Gambar dan Grafik yakni lima (5).

CATATAN TAMBAHAN
1. Satuan unit menggunakan satuan dalam Sistem
Internasional (SI).
2. Beberapa satuan unit yang digunakan, yakni:
°C 		
degree Celsius
ANOVA
analysis of variance
ATP 		
adenosine triphosphate
cal 		
calorie
cfu 		
colony-forming unit
CoA 		
coenzyme A
CP 		
crude protein (N × 6.25)
CV 		
coefficient of variation
d 			
day(s)
DM 		
dry matter
DNA
deoxyribonucleic acid
EDTA
ethylenediaminetetraacetic acid
F 			
F-distribution (variance ratio)
g 			
gram
h 			
hour(s)
ha 		
hectare
HPLC
high-performance (pressure) liquid
		
chromatography
IC50		
inhibitory concentration 50%
IU 		
international unit
mL 		
mili liter
LD50 		
lethal dose 50%
LSD 		
least significant difference
m 			
meter
min 		
minute(s)
mo 		
month(s)
n 			
sample size (used parenthetically
		
or in footnotes)
p 			
probability
RNA 		
ribonucleic acid
rpm 		
revolutions/minute (not to be used
			
to indicate centrifugal force)
s 			
second(s)
SAS 		
Statistical Analysis System
SD 		
standard deviation (sample)
SE 		
standard error

sp. 		
ssp. 		
t 			
TMAO
TPC		
TVB
TVN		
UV 		
VFA 		
vol 		
vol/vol
			
vs. 		
wk 		
wt 		
			
yr 			

species
subspecies
t- (or Student) distribution
trimethyl amine oxide
total plate count
total volatile base
total volatile nitrogen
ultraviolet
volatile fatty acid(s)
volume
volume/volume (used only in
parentheses)
versus
week(s)
weight (use only in tables, not in
the text)
year(s)

5. Kepala Judul
a. Kepala Judul harus ditulis dalam huruf kapital,
cetak tebal, berada di tengah, dan terdiri dari:
ABSTRAK
PENDAHULUAN
BAHAN DAN METODE
HASIL DAN PEMBAHASAN
KESIMPULAN
UCAPAN TERIMAKASIH (jika ada)
DAFTAR PUSTAKA
b. Sub-kepala, setiap huruf pertama pada kata
kapital, rata kiri, dan dicetak tebal.
c. Sub-sub-kepala, hanya kata pertama huruf
kapital, ditulis pada awal paragraf, dan cetak
tebal.
ARTIKEL PUBLIKASI
1. Kesesuaian manuskrip yang akan dipublikasikan
ditentukan oleh mitra bestari dan dewan editor.
Jika tidak sesuai akan diinformasikan kembali
kepada penulis.
2. Penulis harus memperbaiki manuskrip setelah
mendapat saran dari mitra bestari dan edewan
editor.
3. Seluruh proses review dilakukan secara tertutup.
4. Keseluruhan manuskrip yang telah diperbaiki dan
di layout akan dikirimkan melalui e-mail penulis.
Penulis utama wajib membaca secara seksama dan
cek kembali jika ada penulisan yang salah.
5. Manuskrip dipublikasikan oleh JPHPI.
BIAYA PUBLIKASI ARTIKEL
Penulis dikenakan biaya publikasi sebesar
Rp. 1.400,000,- (penulis Indonesia) atau 200 US$
(penulis luar negeri) untuk setiap manuskrip yang
diterima yang akan dipublikasikan. Penulis utama
akan mendapatkan 1 (satu) cetakan (hard copy).

ALAMAT KORESPONDENSI
Editorial Board of JPHPI
Faculty of Fisheries and Marine Science,
Bogor Agricultural University
Jln. Agatis, Kampus IPB Darmaga, Bogor
Indonesia 16680
Telephone: (+62)-251 8622915
Facsimile: (+62)-251 8622916
E-mail: jurnalpengolahan@yahoo.com
		 jphpi@apps.ipb.ac.id
Website: http://thp.fpik.ipb.ac.id/,
http://journal.ipb.ac.id/index.php/jphpi

