
 

a. Artikel ditulis dengan Font: Lucida Bright font 10 dengan spasi 1.15. 

b. Panjang artikel berkisar 5.000 – 7.000 kata termasuk lampiran dan 

daftar pustaka, dengan margin atas, bawah, kiri, dan kanan 1” (satu 

inchi). 

c. Halaman muka ( ) menyebutkan judul, nama penulis, email, 

instansi, dan negara penulis. Penyerahan artikel disertai daftar riwayat 

hidup ( ) terbaru. 

d. Semua halaman bernomor urut (termasuk daftar pustaka dan 

lampiran). Catatan kaki ( ), , dan  tidak untuk nama 

penulis atau judul artikel, melainkan untuk keterangan tambahan 

tentang tulisan. 

 

a. Judul 

Judul ditulis singkat, jelas, maksimum 15 kata dengan huruf capital. 

Jenis huruf Lucida Bright ukuran 10, dicetak tebal, dan ditulis rata 

tengah. 

b. Nama penulis, alamat email, institusi, dan negara 

Nama penulis (tanpa gelar akademik), alamat e-mail, nama institusi, 

dan negara ditulis di bawah judul artikel. Bila naskah ditulis oleh tim, 

penyunting hanya berhubungan dengan penulis pertama, atau penulis 

korespondensi. 

c. Abstrak 

Bagian ini memuat isu-isu pokok, tujuan penelitian, 

metoda/pendekatan dan hasil penelitian. Abstrak disajikan di awal dan 

penyajiannya berkisar 150 - 250 kata (dalam Bahasa Inggris dan Bahasa 

Indonesia). Abstrak diikuti kata kunci ( ) berkisar 3 - 5 kata. 

d. Pendahuluan 

Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang atas isu atau 

permasalahan serta urgensi dan rasionalisasi penelitian. Bagian ini juga 

menjelaskan tujuan dan kontribusi penelitian serta organisasi 

penulisan artikel (apabila dipandang perlu). 



e. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis.  

Bagian ini memaparkan kerangka teoritis/ tinjauan penelitian 

sebelumnya, dan pengembangan hipotesis (untuk artikel riset). Artikel 

pemikiran (konseptual) sebaiknya memaparkan pembahasan 

berkenaan masalah/isu yang diangkat di bagian pendahuluan. 

f. Metode Penelitian.  

Bagian ini menjelaskan rancangan penelitian, ruang lingkup atau objek 

(populasi dan sampel), teknik pengumpulan data, definisi operasional 

variabel penelitian, dan teknik analisis. 

g. Analisis dan Pembahasan.  

Bagian ini menyajikan hasil analisis penelitian. Analisis penelitian 

dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), dan/atau bagan. Bagian 

pembahasan memaparkan hasil pengolahan data, menginterpretasikan 

penemuan secara logis, dan mengaitkan dengan sumber rujukan yang 

relevan. 

h. Simpulan 

Simpulan berisi rangkuman singkat atas hasil penelitian dan 

pembahasan yang menjawab tujuan penelitian. 

i. Keterbasan dan Saran.  

Keterbatasan memaparkan hal-hal yang sebenarnya tercakup di dalam 

lingkup penelitian, tetapi karena kesulitan metodologis atau 

prosedural tertentu, tidak dapat dicakup di dalam penelitian dan di 

luar kendali peneliti.  

Saran berisi rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan 

keterbatasan penelitian yang dapat bermanfaat secara praktis maupun 

teoritis bagi penelitian selanjutnya.. 

 

Tabel diketik dengan jarak baris satu, dengan garis horisontal awal (sub 

judul tabel) dan akhir, tanpa garis vertikal. Tabel diberi nomor urut 1 s/d 

terakhir. 

Gambar harus disiapkan dalam bentuk yang dapat dicetak dan berwarna 

hitam putih. Sumber tabel dan gambar harus dicantumkan. 

 



 

Kutipan teks ditulis dengan menyebutkan nama akhir penulis dan tahun 

publikasi. 

a. Satu sumber dan satu penulis: Chang (2010) atau (Chang, 2010) 

b. Satu sumber dan dua penulis: Arora dan Sharma (2016). atau (Arora & 

Sharma, 2016). 

c. Satu sumber dan lebih dari dua penulis: Kutip semua nama penulis 

pada kutipan pertama Lawter, Rua dan Guo (2014) atau (Lawter, Rua & 

Guo, 2014). Untuk kutipan selanjutnya ditulis nama penulis pertama 

disertai “ .” Lawter . (2011) atau (Lawter ., 2011) 

d. Lebih dari satu sumber dan satu penulis: Azmi (2003); Berry (2003) atau 

(Azmi, 2003; Berry, 2003). 

e. Sumber dari suatu instansi: IAI (2004) atau (IAI, 2004) 

f. Untuk kutipan langsung yang panjangnya kurang dari 40 kata diberi 

tanda petik (“...............”) dengan spasi , jika panjangnya lebih dari 

40 kata  tidak menggunakan tanda petik dan spasi  (diketik 

dengan jarak baris satu dengan bentuk berinden ( ). (Nama 

penulis, tahun publikasi, dan nomor halaman) 

 

 

Bagian ini memuat sumber-sumber yang dikutip dalam badan tulisan 

artikel dan bukan berisi sumber yang tidak diacu di badan tulisan. 

Format penulisan yang digunakan di Jurnal Akuntansi dan Bisnis adalah 

sesuai dengan format APA 6th Edition (

dengan contoh penulisan sebagai berikut ini. 
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1. Artikel dikirim dalam bentuk  (Microsoft word) disertai biodata 

penulis dan instrumen penelitian berupa kuesioner, hasil wawancara, dan 

lain-lain melalui  pada website JAB: 

http://jab.fe.uns.ac.id atau melalui email: jabfebuns@gmail.com atau 

jabfebuns@uns.ac.id 

2. Artikel yang dikirimkan harus dilampiri surat pernyataan bahwa artikel 

yang dikirimkan bebas dari plagirisme dan belum pernah dimuat 

dan/atau dipertimbangkan di jurnal/terbitan lain. 

3. Informasi penerimaan maupun penolakan artikel akan diberitahukan 

secara tertulis. 

4. Artikel yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan. 

http://www.detik.com/


Artikel yang telah dinyatakan lolos penelaahan awal oleh editor akan 

dikirimkan kepada satu atau dua  (  tidak akan mengetahui 

nama penulis ataupun sebaliknya). Adapun hasil dari  adalah: 

1. Artikel diterima tanpa revisi, 

2. Artikel diterima dengan revisi minor (sesuai saran dari mitra bebestari dan 

editor), 

3. Artikel diterima dengan revisi mayor (sesuai saran dari mitra bebestari dan 

editor), 

4. Artikel ditolak. 


