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JURNAL ECONOMICUS DAN JURNAL ACCOUNTING 

STIE PERTIWI -  BEKASI 
 

Jurnal Economicus dan Jurnal Accounting merupakan jurnal ilmiah yang menerbitkan artikel/tulisan berupa 

hasil penelitian, baik penelitian empiris maupun teoretis, di ranah ilmu Ekonomi dan Akuntansi yang meliputi 

kajian .......(disesuaikan dengan Rencana Induk Penelitian STIE Pertiwi yang telah Pak Rus susun). 

Jurnal Economicus dan Accounting terbit 2 kali dalam setahun. 

 

Pedoman Penulisan Artikel  untuk penulis (Guidance for Author) 

 

1. Artikel adalah karya ilmiah yang belum pernah dipublikasikan di jurnal ilmiah lain. Artikel ditulis 

dengan sistematika sebagai berikut: 

• Judul 

Judul penelitian dibuat dengan ringkas tetapi dapat mengambarkan apa yang ada dalam 

penelitian tesebut, maksimal 12 kata. Judul utama (pada halaman pertama) harus dituliskan rata 

tengah dan dalam huruf kapital disetiap katanya, dengan jenis huruf Times New Roman ukuran 

20pt dicetak tebal. 

• Nama Penulis dan Afiliasi 

• Abstrak 

• Kata Kunci 

• Pendahuluan 

Bagian pendahuluan berisi fenomena/permasalahan/konsep/hasil penelitian sebelumnya yang 

merupakan dasar dilakukannya penelitian ini yang dikaitkan dengan fenomena pada objek 

penelitian. Pendahuluan juga harus menjelaskan mengapa topik penelitian dianggap penting 

untuk dilakukan. Bagian ini diakhiri dengan tujuan peneltian. 

• Landasan Teori 

Bagian ini berisi kajian-kajian terhadap penelitian sebelumnya dan teori-teori yang relevan 

serta selanjutnya membuat seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi 

serta sistematis tentang variable-variabel penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar 

yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. 

• Metode Penelitian 

Merupakan prosedur/tahapan dan teknik penelitian. Antara satu penelitian dengan penelitian 

yang lain, prosedur dan tekniknya akan berbeda. 

• Pembahasan 

Bagian ini memuat data (dalam bentuk ringkas), analisis data dan interpretasi terhadap hasil. 

Pembahasan dilakukan dengan mengkaitkan studi empiris atau teori untuk interpretasi. Ilustrasi 

hasil penelitian dapat berupa grafik/tabel/gambar yang diberi keterangan secukupnya agar 

mudah dimengerti. 

• Simpulan dan Saran 

Simpulan menjawab tujuan, bukan mengulang teori dan tidak berisi data statistik (angka, 

presentase). Menyatakan hasil penelitian secara ringkas. Saran merupakan penelitian lanjutan 

yang dirasa masih diperlukan untuk penyempurnaan hasil penelitian. 
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• Daftar Pustaka 

Daftar Pustaka atau referensi yang digunakan hanya berupa acuan yang mutakhir yang terbit 

paling lama 10 tahun kebelakang. Disusun dengan mengikuti pola penulisan referensi Harvard 

(Harvard style referencing). Informasi dapat dilihat pada www.refme.com/Harvard-

Referencing. 

• Lampiran (tentatif) 

2. Artikel diketik 2 spasi pada kertas A4 dengan jumlah 3500-7000 kata atau 8 – 15 halaman, tidak 

termasuk lampiran dan referensi. Marjin atas, bawah dan samping kiri-kanan = 3 cm. Huruf yang 

digunakan adalah Times New Roman ukuran 12pt. Nomor halaman ditulis dikanan bawah. 

3. Halaman pertama dari artikel berisi judul artikel, nama penulis, afiliasi, abstrak dan kata kunci. 

4. Tabel dan gambar (foto, gambar, chart, bagan) harus diberi nomor secara berurut, nama dan sumber 

juga harus disebutkan. Ukuran huruf untuk isi tabel ddan gambar adalah 10pt. 

5. Untuk artikel yang ditulis dalam Bahasa Indonesia harus dilengkapi dengan abstrak dalam Bahasa 

Inggris, dan artikel yang ditulis dalam Bahasa Inggris harus dilengkapi dengan abstrak dalam Bahasa 

Indonesia. 

6. Kata kunci ditempatkan setelah abstrak dengan jumlah 3-4 kata. 

7. Artikel tidak lebih dari 30% Plagiatrisme. 

8. Penulis harus memberikan pernyataan bahwa artikel yang dikirim ke redaksi belum pernah terbit di 

jurnal lain dengan mengisi pernyataan yang disediakan redaksi. 

9. Artikel dapat dikirim melalui email ke: ................@pertiwi.ac.id atau dikirim melalui pos dalam 

bentuk CD beserta hardcopy ke: 

LPPM STIE Pertiwi Bekasi a/n Fauzobihi -  Jl. Ir. H. Djuanda 136 Bekasi – 17000 

Telp: 021 -  ........................ 

Fax : 021 -  ........................ 
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