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PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL  
 

Ketentuan Umum: 
1. Artikel berupa hasil pemikiran, analisis ilmiah, kajian teori, atau hasil penelitian dalam 

bidang ekonomi.  

2. Artikel yang dikirim ke jurnal tidak sedang dikirimkan ke jurnal/terbitan lain dan belum 

dipublikasikan dalam jurnal/terbitan lain.  

3. Tingkat plagiarisme/similarity tidak melebihi 15%. 

4. Artikel dikirim secara online melalui website Jurnal Nominal: Barometer Riset Akuntansi 

dan Manajemen di alamat https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal 

5. Artikel dikirim dalam format Microsoft Word (*.doc, *.docx). 

6. Redaksi (Editor) berhak mengedit tata bahasa dan ejaan naskah yang dimuat tanpa 

mengurangi atau mengubah maksud tulisan. 

 

Format Penulisan: 
1. Artikel dapat disajikan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. 

2. Artikel berkisar antara 10-25 halaman font times new roman 12 (11 untuk abstrak), spasi 

1,5 (spasi 1 untuk abstrak) 

3.  Ditulis dengan menggunakan template yang sudah disediakan. 

4. Penulisan kutipan dan referensi menggunakan model American Psychological Association 

(APA) (Sixth Edition). Kami menyarankan menggunakan aplikasi reference manager 

seperti EndNote, dan Mendeley.  

 

Sistematika Penulisan: 
 

1. Artikel Berasal Hasil Penelitian Asositif (Penelitian Pengaruh Dan Hubungan Antar 

Variabel), terdiri atas: 

Judul 

Ditulis singkat dan padat 

Nama Penulis 

Nama penulis ditulis tanpa gelar, asal lembaga dan alamat email. 

Abstrak  

Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Abstrak memuat uraian 

mengenai tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan hasil penelitian. Abstrak ditulis 

secara ringkas, padat dan ditulis dalam satu alinea yang merangkum berisi pentingnya variable 

penelitian dan tujuan penelitian dan metode penelitian (missal, teknik sampling, jumlah 

sampel, dan teknik analisis yang digunakan), dan jawaban atas rumusan masalah atau hasil 

penelitian. pada bagian bawah abstrak diberi kata kunci yang berisi ide-ide atau konsep dasar 

yang mewakili bidang yang diteliti.  

https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal


 

Nominal 
Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen 
 

Address: Prodi Akuntansi FE UNY Kampus Karangmalang Yogyakarta, 55281 

Website: http://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/ e-mail: nominal@uny.ac.id 

 

Page 2 of 5 

 

Pendahuluan 

Bagian ini berisi tentang latar belakang penelitian, permasalahan penelitian atau tujuan 

penelitian, dan rangkuman kajian teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada 

alinea terakhir disebutkan tujuan penelitian yang dibuat naratif. 

Kajian Literatur 

Kajian literatur dapat diambil dari kerangka berpikir penelitian (deskripsi teoretis variable 

penelitian digabung dengan hasil review penelitian) dan kerangka berpikir. Pada setiap akhir 

penjelasan setiap unsur kerangka berpikir disebutkan hipotesis penelitiannya. Hipotesis boleh 

pula disajikan menjadi satu pada bagian terakhir dari kajian literatur. 

Metode Penelitian 

Bagian ini memuat rancangan atau desain penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini paling 

tidak memuat tentang jenis penelitian, subjek/objek penelitian, teknik/instrumen pengumpulan 

data dan analisis data. Bagian ini menjelaskan tempat dan waktu penelitian, populasi dan teknik 

sampling yang digunakan peneliti. Lebih jauh dideskripsi teknik pengumpulan data dan 

instrument pengumpulan data yang digunakan. Selanjutnya kisi-kisi instrument dan hasil uji 

validitas dan reliabilitas instrument (bila ada instrument) juga dijelaskan di bagian ini. Pada 

bagian akhir, bagian ini menjelaskan teknik analisis yang digunakan beserta uji asumsi yang 

dipakai.  

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bagian ini memuat hasil analisis data, pengujian instrumen dan hipotesis (jika ada), jawaban 

pertanyaan penelitian, temuan-temuan dan interpretasi temuan-temuan. Bagian ini bila 

memungkinkan juga bisa dibuat grafik untuk setiap variable penelitian. Selanjutnya disajikan 

berturut-turut nilai statistik deskriptif (Misal; Mean, SD, Maximum, Minimum) beserta 

interpretasinya. Pada bagian akhir bagian ini menyajikan hasil uji hipotesis penelitian dan 

pembahasannya secara cukup.  

Simpulan dan Saran 

Menyajikan kesimpulan hasil penelitian dan jika diperlukan dapat ditambahkan implikasi, 

keterbatasan dan saran. Pada bagian ini dapat disajikan secara berturutan kesimpulan, 

keterbatasan penelitian dan saran. 

Ucapan Terima Kasih (jika diperlukan/tidak wajib) 

Sampaikan ucapan terima kasih di bagian akhir artikel sebelum referensi. Tuliskan orang-

orang atau pihak yang memberikan bantuan selama penyusunan artikel (misalnya, yang 

memberikan bantuan dana, memberikan bantuan bahasa, bantuan menulis atau proofreading, 

dll.). 
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Daftar Pustaka 

Memuat sumber-sumber yang diacu di dalam penulisan artikel, hanya sumber-sumber yang 

digunakan yang dimuat dalam daftar pustaka. 

2. Artikel Berasal Hasil Penelitian Deskriptif dan R&D (PTK, Perancangan Sistem dan 

Deskriptif), terdiri atas: 

Judul 

Ditulis singkat dan padat 

Nama Penulis 

Nama penulis ditulis tanpa gelar, asal lembaga dan alamat email. 

Abstrak  

Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Abstrak memuat uraian 

mengenai tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan hasil penelitian. Abstrak ditulis 

secara ringkas, padat dan ditulis dalam satu alinea yang merangkum berisi pentingnya variable 

penelitian dan tujuan penelitian dan tujuan penelitian metode penelitian (missal, sampel, dan 

teknik analisis yang digunakan), dan jawaban atas rumusan masalah atau hasil penelitian. pada 

bagian bawah abstrak diberi kata kunci yang berisi ide-ide atau konsep dasar yang mewakili 

bidang yang diteliti.  

Pendahuluan 

Bagian ini berisi tentang latar belakang penelitian, permasalahan penelitian atau tujuan 

penelitian, dan rangkuman kajian teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.  

Kajian Literatur 

Kajian literature dapat berupa kerangka berpikir penelitian (deskripsi teoretis variable 

penelitian digabung dengan hasil review penelitian) dan kerangka berpikir. Pada setiap akhir 

penjelasan setiap unsur kerangka berpikir disebutkan pertanyaan penelitiannya. Pertanyaan 

penelitian boleh pula disajikan menjadi satu pada bagian terakhir dari kajian literatur. Pada 

bagian ini juga disajikan/digambarkan pendekatan metode pengembangan (perancangan) yang 

digunakan dalam penelitian.  

Metode Penelitian 

Bagian ini memuat rancangan atau desain penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini paling 

tidak memuat tentang jenis penelitian, subjek/objek penelitian, teknik/instrumen pengumpulan 

data dan analisis data. Bagian ini juga menjelaskan tempat dan waktu penelitian, deskripsi 

teknik pengumpulan data dan instrument pengumpulan data yang digunakan. Pada bagian 

akhir, bagian ini menjelaskan teknik analisis yang digunakan.  
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Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bagian ini menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan, jawaban pertanyaan penelitian 

temuan-temuan dan interpretasi temuan-temuan. Pada bagian ini disajikan hasil secara rinci 

mengenai penelitian dan produk yang telah dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan. 

Pada bagian akhir disajikan pembahasan secara cukup dan layak.  

Simpulan dan Saran 

Menyajikan kesimpulan hasil penelitian dan jika diperlukan dapat ditambahkan implikasi, 

keterbatasan dan saran. Pada bagian ini dapat disajikan secara berturutan kesimpulan, 

keterbatasan penelitian dan saran. 

Ucapan Terima Kasih (jika diperlukan/tidak wajib) 

Sampaikan ucapan terima kasih di bagian akhir artikel sebelum referensi. Tuliskan orang-

orang atau pihak yang memberikan bantuan selama penyusunan artikel (misalnya, yang 

memberikan bantuan dana, memberikan bantuan bahasa, bantuan menulis atau proofreading, 

dll.). 

Daftar Pustaka 

Memuat sumber-sumber yang diacu di dalam penulisan artikel, hanya sumber-sumber yang 

digunakan yang dimuat dalam daftar pustaka. 

3. Artikel Berasal Hasil Penelitian Kajian Literature, terdiri atas: 

Judul 

Ditulis singkat dan padat 

Nama Penulis 

Nama penulis ditulis tanpa gelar, asal lembaga dan alamat email. 

Abstrak  

Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Abstrak memuat uraian 

mengenai tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan hasil penelitian. Abstrak ditulis 

secara ringkas, padat dan ditulis dalam satu alinea yang merangkum berisi pentingnya isu 

penelitian dan tujuan penelitian dan metode penelitian (missal, teknik sampling, jumlah 

sampel, dan teknik analisis yang digunakan), dan jawaban atas rumusan masalah atau hasil 

penelitian. pada bagian bawah abstrak diberi kata kunci yang berisi ide-ide atau konsep dasar 

yang mewakili bidang yang diteliti.  

Pendahuluan 
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Bagian ini berisi tentang latar belakang penelitian, permasalahan penelitian atau tujuan 

penelitian, dan rangkuman kajian teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.  

Kajian Literatur 

Kajian literature dapat berupa kerangka berpikir penelitian (deskripsi teoretis variable 

penelitian digabung dengan hasil review penelitian) dan kerangka berpikir. Pada setiap akhir 

penjelasan setiap unsur kerangka berpikir disebutkan pertanyaan penelitiannya.  

Metode Penelitian 

Bagian ini memuat rancangan atau desain penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini paling 

tidak memuat tentang jenis penelitian, subjek/objek penelitian. Pada bagian akhir, bagian ini 

menjelaskan teknik analisis yang digunakan.  

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bagian ini menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan, jawaban isu penelitian temuan-

temuan dan interpretasi temuan-temuan. Pada bagian ini disajikan hasil secara rinci mengenai 

penelitian dan produk yang telah dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan. Pada bagian 

akhir disajikan pembahasan secara cukup dan layak.  

Simpulan dan Saran 

Menyajikan kesimpulan hasil penelitian dan jika diperlukan dapat ditambahkan implikasi, 

keterbatasan dan saran. Pada bagian ini dapat disajikan secara berturutan kesimpulan, 

keterbatasan penelitian dan saran. 

Ucapan Terima Kasih (jika diperlukan/tidak wajib) 

Sampaikan ucapan terima kasih di bagian akhir artikel sebelum referensi. Tuliskan orang-

orang atau pihak yang memberikan bantuan selama penyusunan artikel (misalnya, yang 

memberikan bantuan dana, memberikan bantuan bahasa, bantuan menulis atau proofreading, 

dll.). 

Daftar Pustaka 

Memuat sumber-sumber yang diacu di dalam penulisan artikel, hanya sumber-sumber yang 

digunakan yang dimuat dalam daftar pustaka. 

Semua tulisan yang ada dalam Jurnal Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen 

bukan merupakan cerminan sikap dan atau pendapat Dewan Redaksi Jurnal Nominal Jurnal 

Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

UNY. Tanggung jawab terhadap isi atau akibat dari tulisan tetap terletak pada penulis 

 


