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1. Ketentuan Umum 

a) Naskah artikel berupa karya ilmiah hasil penelitian empiris atau konseptual dalam 

bidang ilmu ekonomi, akuntansi dan manajemen yang belum pernah diterbitkan pada 

jurnal dan media cetak lainnya. 

b) Naskah artikel diketik pada Microsoft Word dengan ukuran kertas A4 (21 x 29,7 cm), 

menggunakan jenis huruf Times New Roman berukuran 12 point, single column, jarak 

1 spasi, margin kiri dan kanan 2,5 cm, dan margin atas 3,5 serta margin bawah 3 cm. 

c) Jumlah halaman naskah artikel sebanyak 10-15 halaman, tidak termasuk daftar pustaka 

serta gaya penulisan merujuk APA Style (The American Psychological Association). 

d) Naskah artikel dikirim dengan cara melakukan submit pada laman situs 

https://jtebr.unisan.ac.id/index.php/jtebr/about/submissions 

 

2. Sistematika Penulisan 

Urutan isi naskah penelitian secara umum terdiri atas beberapa bagian, yaitu Pendahuluan, 

Tinjauan Literatur (termasuk pengembangan hipotesis jika tersedia), Metodologi 

Penelitian, Hasil dan Pembahasan, Simpulan, Daftar Pustaka. 

 

3. Format Penulisan 

a) Judul, ditulis maksimal 15 kata dengan ukuran font 14 dicetak tebal (Bold), Times 

New Roman, huruf kapital di awal kata, dan rata tengah tanpa titik. 

b) Nama Penulis, ditulis lengkap tanpa gelar disertai asal institusi penulis serta e-mail 

penulis. Penulisan nama penulis dicetak tebal (bold) dengan font 12, huruf kapital di 

awal kata sedangkan asal institusi dan alamat email tidak dicetak tebal dengan font 11. 

c) Abstrak, berisi uraian singkat tentang tujuan, metodologi yang digunakan dan hasil 

serta simpulan penelitian. Penulisannya tidak lebih dari 150 kata dalam bentuk satu 

paragraf dengan menggunakan bahasa indonesia dan inggris 1 spasi dengan ukuran 

font 10. Kata kunci pada bagian akhir abstrak ditulis miring dengan maksimal 5 (lima) 

kata. 

d) Pendahuluan, pada bagian ini menguraikan fenomena studi, latar belakang dan 

kesenjangan (gap) penelitian yang ingin diteliti.  

e) Tinjauan Literatur, berupa penjelasan kaitan antara fenomena dan teori yang melandasi 

penelitian serta mendiskusikan argumen hubungan antara variabel dalam 

pengembangan hipotesis (jika ada) termasuk penelitian terdahulu.  

f) Metodologi Penelitian, bagian ini terdiri atas pendekatan atau metode penelitian dan 

sumber data, teknik sampling, instrumen/variabel penelitian serta teknik analisa data 

yang digunakan oleh peneliti.  

g) Hasil dan Pembahasan, berupa penjelasan hasil uji instrumen penelitian, deksripsi 

statistik, serta analisis dan diskusi hasil penelitian.   



h) Simpulan, berisi penjelasan singkat hasil penelitian dan implikasinya serta 

keterbatasan penelitian. 

i) Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement), jika ada pihak yang ingin diberikan ucapan 

terima kasih dalam mendukung penelitian 

j) Referensi, memuat keseluruhan referensi atau literatur yang dijadikan rujukan dalam 

penelitian. Disarankan 80% referensi berupa artikel jurnal ilmiah serta diharapkan 

memuat referensi yang diterbitkan 10 tahun terakhir.  

 Semua halaman termasuk lampiran dan referensi harus diberi nomor urut halaman. 

 Setiap tabel atau gambar diberi nomor urut, judul, dan sumber (bila relevan). Judul tabel 

ditulis di atas tabel sedangkan judul gambar ditulis di bawah gambar. Sumber gambar/tabel 

ditulis di bawah gambar/tabel. 

 Setiap penambahan sub-bab di garis miringkan (italic) dengan rata kiri tanpa cetak tebal 

(bold).  

 


