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PEDOMAN ARTIKEL JURNAL NOMINAL 

 

Ketentuan Umum: 

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

bidang ekonomi, manajemen dan/atau akuntansi  

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

dipublikasikan dalam jurnal/terbitan lain.  

3. Artikel dikirim dalam bentuk softcopy dengan format Microsoft Word (.doc / .docx) 

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

mengurangi atau mengubah maksud tulisan. 

 

Ketentuan Sistematika Penulisan: 

 

1. Artikel berasal hasil penelitian asositif (penelitian pengaruh dan hubungan antar 

variabel) 

 

A. Judul 

 

Judul artikel sebaiknya sederhana namun judul menggambarkan isi artikel 

 

B. 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.  

 

C. 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. 

 

D. 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. 
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E. 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.  

 

F. 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.  

 

G. 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. 

 

H. 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) 

 

A. Judul 

 

Judul artikel sebaiknya sederhana namun judul menggambarkan isi artikel 
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B. 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.  

 

C. Pendahuluan 

 

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

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

 

D. 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.  

 

E. 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.  

 

F. 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.  
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G. 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. 

 

H. 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  

 

A. Judul 

 

Judul artikel sebaiknya sederhana namun judul menggambarkan isi artikel 

 

B. 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.  

 

C. Pendahuluan 

 

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

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

 

D. 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.  
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E. 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.  

 

F. 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.  

 

G. 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. 

 

H. Daftar Pustaka 

 

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

digunakan yang dimuat dalam daftar pustaka. 

 

 

Ketentuan Format Penulisan: 

1. Artikel dapat disajikan dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. 

2. Panjang tulisan antara 10 – 25 halaman dan ditulis dalam kertas ukuran A4 dengan spasi 

1,5 (Abstrak ditulis dengan spasi 1) 

3. Jenis huruf yang digunakan: Times New Roman ukuran 12 

4. Margin atas, bawah dan samping 1 inci (2.54 cm) 

5. Format dokumen yang digunakan adalah format MS office (.doc / .docx) 

6. Pengaturan format penulisan judul sub bab (heading) sebagai berikut: 

A. 

1.  

a. 

1). 

a). 

Dst. 

 

7. Setiap tabel atau gambar diberi nomor urut, judul, yang sesuai dengan isi tabel dan gambar, 

dan sumber kutipan (jika ada). Sumber kutipan ditulis di bawah gambar atau tabel. Judul 

tabel ditulis di atas tabel dan judul gambar ditulis di bawah gambar. 
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8. Semua halaman termasuk tabel, lampiran dan daftar pustaka diberi nomor urut halaman. 

9. Sumber kutipan dalam teks ditulis di antara kurung buka dan kurung tutup yang 

menyebutkan nama akhir penulis, tahun, dan nomor halaman jika dipandang perlu. 

Contoh: 

 Apabila kutipan berasal dari satu sumber: (Kuncoro, 2009), (Kuncoro, 2009: 131), 

(Ebel & Frisbie, 1991: 86), (Case, et.al., 2012) atau (Sugiyono, dkk., 2006) 

 Apabila kutipan berasal dari dua sumber dengan penulis yang berbeda: (Cohen, 2009: 

163; Nunnally & Bernstein, 1994: 252) 

10. Daftar pustaka ditulis alphabetis sesuai dengan nama akhir (tanpa gelar akademik), baik 

penulis asing maupun penulis Indonesia dengan contoh sebagai berikut: 

Jurnal: 

Yelle, L.E. (1980), “Industrial Life Cycles and Learning Curves: Marketing and Production 

Interaction” Industrial Marketing Management, 9 (4), 311-318 

Darmawan, I (2006) “Pembangunan Manusia Sebagai Sarana Pemberdayaan Masyarakat 

Miskin”. Jurnal Economia. Volume 2 Nomor 1. Hal 1-11 

Laporan Penelitian: 

Sumarno, dkk. (2012) “Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Dasar”. 

Laporan Penelitian. Yogyakarta: LPPM UNY 

Buku: 

Kuncoro, M. (2009) Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi: Bagaimana Meneliti & Menulis 

Tesis? (Edisi 3). Jakarta: Erlangga 

Ebel, R.L. & D.A. Frisbie (1991) Essential of Educational Measurement (5th Edition). New 

Delhi: Prentice-Hall, Inc.  

Krugman, P.R., et.al. (2012). International Economics: Theory & Policy (9th Edition). 

Boston: Addison-Wesley 

Internet: 

White, H. (2007) Problem-Based Learning in Introductory Science Across Disciplines. 

Diakses dari http://www.udel.edu/chem/white/finalrpt.html pada tanggal 6 Januari 

2011 Pukul 11.30 WIB 

11. Artikel dikirim (submit) dalam bentuk soft copy 

12. Artikel yang tidak dimuat tidak dikembalikan 

 

Semua tulisan yang ada dalam Jurnal Nominal bukan merupakan cerminan sikap 

dan atau pendapat Dewan Redaksi Jurnal Nominal Prodi Akuntansi Fakultas 

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

pada penulis. 

 


