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PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL

Format penulisan dan prosedur penerbitan artikel dalam Kajian Akuntansi meliputi hal-hal
berikut:
Format Penulisan
1.

Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baik dan benar. Panjang
artikel tidak lebih dari 28 halaman termasuk daftar pustaka
2. Huruf artikel diketik dengan tipe Times New Roman berukuran 11 point pada kertas kuarto
(8,5 x 11 inch) dengan jarak 2 spasi pada satu permukaan dan diberi nomor urut setiap
halaman.
3. Artikel ditulis dengan menggunakan batas margin minimal 1 inch untuk margin atas, bawah,
dan kedua sisi.
4. Halaman pertama harus memuat judul tidak lebih dari 12 kata, nama penulis, identitas
penulis, dan dalam bentuk footnote memuat beberapa keterangan mengenai naskah dan
alamat koresponden penulis dilengkapi dengan E-mail.
5. Penulisan nama penulis dan tahun buku atau jurnal dari suatu kalimat yang dikutip dapat
dituliskan di awal atau di akhir kalimat sepreti ini: Pasaribu (2009) atau (Pasaribu 2009).
Penulis lebih dari dua diperoleh dari peneliti dalam negeri: Yuliani dkk. (2008) atau (Yuliana
dkk. 2008). Dari buku atau jurnal luar negeri: Anthony et al. (2009) atau (Anthony et al.
2009).
6. Setelah penulisan judul, format penulisan:
a. Artikel Hasil Penelitian (empiris), memuat Abstrak, Key Words, Pendahuluan, Metode
Penelitian, Hasil dan Pembahasan, Simpulan dan Daftar Pustaka;
b. Artikel Non Penelitian, memuat Abstrak, Key Word, Pendahuluan, Pembahasan,
Simpulan dan Daftar Pustaka.
7. Abstrak artikel dapat ditulis berbahasa Indonesia untuk naskah berbahasa Inggris, dan abstrak
berbahasa Inggris untuk naskah berbahasa Indonsia (dalam satu paragraf tidak lebih dari 200
kata). Abstrak berisi topik bahasan, tujuan
165penulisan, metode, dan penemuan. Selanjutnya
dilengkapi dengan kata kunci maksimum 6 kata atau istilah dan cara pengurutannya dari yang
spesifik ke yang umum dan ditulis dalam satu baris.
8. Pendahuluan dari artikel disajikan tanpa judul subbab, kecuali bagian landasan teori dan
pengembangan hipotesis serta bagian berikutnya dari artikel, dan diakhiri tujuan penelitian
atau hipotesis penelitian.
9. Metode Penelitian harus diuraikan secara terperinci dan jika metode mengacu pada prosedur
standar, tulis standarnya; jangan mengacu prosedur praktikum; tidak perlu menguraikan teori
metode penelitian, tapi kemukakan penerapan metode yang digunakan; jangan gunakan
bentuk kalimat perintah dan singkatan yang sudah standar.
10. Hasil dan Pembahasan. Hasil disajikan secara bersistem sesuai dengan hipotesis penelitian
maupun tujuan penulisan. Penjelasan hasil dapat mengacu pada tabel dan atau gambar.
Pembahasan harus menunjukkan hubungan di antara data hasil dan data penelitian.
11. Simpulan. Menyusun simpulan hendaknya tidak mengulang hasil secara verbatim.
Memperhatikan keterbatasan hasil temuan. Implikasi dari temuan dapat ditulis, jika penelitian
akan dilanjutkan harus jelas yang mana dan bagaimana. Simpulan disampaikan dalam kalimat
yang dapat diingat oleh pembaca. Di akhir kalimat diperkenankan menuliskan ucapan tarima
kasih kepada yang mendanai peneltian tersebut.
12. Daftar Pustaka. Referensi artikel sedapat mungkin menggunakan pustaka acuan primer
(jurnal) lebih banyak dari 80%, dan sisanya buku terbitan mutakhir (lintas ilmu dalam 10
tahun terakhir). Referensi diketik mengikuti Harvard Style seperti contoh berikut dan
diurutkan secara alfabetis dan kronologis.

165

166
Buku dengan satu pengarang
nd

Jordan, R. 2006. Academic Writing Course, 10 ed., Harlow, Longman.

Buku dengan lebih dari satu pengarang
Robbins, Stephen P. & Timothy A. Judge. 2007. Organizational Bihavior,12th, New Jersey:
Pearson Educational Inc.
Horngren, Charles T. & George Foster & Srikant M. Datar. 2006. Cost Accounting:
Managerial Emphasis. 14th Edition, New Jersey: Prentice Hall-Pearson Education
International, Inc.
Bagian dari suatu buku (dalam chapter-chapternya memiliki pengarang-pengarang
yang berbeda-beda).
Daniels, P. 2007. “Australia’s Foreign Debt: Searching for the Benefits” in, P. Maxwell & S.
nd

Hopkins, Macroeconomics: Contemporary Australian Readings, 7 ed., Pymble,
Harper.
Artikel dari Jurnal
Abrahamson, A. 2008. “Managerial Fads and Fashions: The Diffusion and Rejection of
Innovations”, Academy of Management Review, 40 (3): 1086-1102.
Artikel di suatu Jurnal sedang menunggu terbit. Artikel di suatu Jurnal sudah diterima,
karena sedang menunggu terbit, maka rujukan tersebut bisa ditulis dengan (In press) dalam
Daftar Pustaka. Contoh:
Pasaribu, H. 2010. ”Penerapan Informasi Manajemen Biaya dan Komitmen Terhadap
Pengendalian Biaya dan Kinerja Manajer”: Survei pada BUMN Manufaktur di
Indonesia, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia 7 (1): (In press).
Artikel dari Majalah
Jayasankaran, S. 2000. “Malaysia: Miracle Cure”, Far Eastern Economic Review 11 (2): 3646.
Artikel dari internet dengan pengarang
Chan, P. 2009. “Same or Different?: A Comparison of the Beliefs Australian and Chinese
University Students Hold About Learning”, Proceedings of AARE conference,
Swinburne University.
http://www.swin.edu.au/aare/09pap/CHAN 97058.html
Artikel dari Jurnal Elektronik (Electronic Journal). Gunakan informasi dari web site dan
artikel. Contoh:
Pasaribu, Hiras. 2010. Corporat Social Rensponsibility dipengaruhi Karakteristik Perusahaan
dan Size Perusahaan. Jurnal Kajian Sinerji Sosial Indonesia (online). 205 (2),
[diakses 7 Juli 2010]: 101-125. Available from Word Wide Web:
<http://www.blackwell-Synergi.com/>
Sumber dari internet tanpa pengarang atau penulis
Kalau tidak ada pengarang dalam Web sebaiknya tidak diacu, karena tidak dapat
dipertanggung jawabkan. Berarti sama dengan sampah. Artinya tulisan-tulisan tersebut tidak
melalui mitra bestari.
Sumber dari Media Masa (Koran).
Sumber dari media masa atau koran tidak boleh diacu karena tidak melalui mitra bestari.
13.

Pembuatan Tabel, Gambar, dan Fitur
a. Dalam pembuatan Tabel, garis horisontal sepanjang halaman yang diperbolehkan hanya
tiga, yaitu dua pada bagian atas (judul kolom) dan satu pada penutup tabel dan garis
vertikal sama sekali tidak diperbolehkan.
b. Diperbolehkan menggunakan Gambar, Figur atau grafik untuk menyajikan data yang
sangat banyak.
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c.

d.
e.
14.

Tabel dan Gambar sebagai penyajian bersama naskah diperbolehkan dicetak pada
halaman terpisah sebagai lampiran. Untuk nomor dan nama Tabel ditulisankan di atas
Tabel. Untuk nomor dan nama Gambar dituliskan di bawah Gambar.
Referensi terhadap Tabel atau Gambar harus diberikan pada naskah
Tabel atau Gambar sebaiknya dapat diinterpretasikan tanpa harus mengacu ke naskah.

Naskah diketik dengan memperhatikan aturan tentang penggunaan tanda baca dan ejaan yang
dimuat dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan (Depdikbud,
1987).

Prosedur Penerbitan
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Artikel yang sedang dipertimbangkan untuk dipublikasikan di jurnal atau di penerbit lain tidak
dapat dikirim ke Kajian AKUNTANSI. Penulis harus menyatakan bahwa artikel tidak dikirim
atau dipublikasikan di manapun.
Artikel yang menggunakan pendekatan survey atau eksperimen, maka tiga kopi dari instrument
(kuesioner, kasus, rencana wawancara, dan lainnya) harus disertakan bersama artikel
Artikel dikirim dalam bentuk print-out atau dalam CD untuk direview oleh Editor Kajian
AKUNTANSI.
Editing terhadap naskah hanya akan dilakukan apabila penulis mengikuti kebijakan editorial di
atas.
Apabila naskah masih perlu direvisi, maka redaksi akan mengirimkan naskah ke penulis melalui
Email Kajian AKUNTANSI, dan penulis segera memperbaiki dan mengirimkan kembali ke
redaksi.
Naskah yang sudah diterima/disetujui, dari redaksi akan diberiktahukan kepada penulis untuk
dimasukkan dalam penerbitan Kajian AKUNTANSI.
Pendapat yang dinyatakan dalam jurnal ini sepenuhnya pendapat pribadi, tidak mencerminkan
pendapat redaksi atau penerbit. Surat menyurat mengenai permohonan ijin untuk menerbitkan
kembali atau menterjemahkan artikel dan sebagainya dapat dialamatkan ke Redaksi Kajian
AKUNTANSI.

FORMULIR BERLANGGANAN
JURNAL KAJIAN AKUNTANSI
Nama
Universitas/Instansi
Alamat Pengirim

Phon/Hp/Fax./Email
Telah mengirim uang sebesar
Rincian

: ...........................................................................
: ...........................................................................
: ...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
: ...........................................................................
Rp ............................................................
: Rp ........................... (Kajian Akuntansi
.........Edisi): Vol. .... Nomor .... dan ...................
Rp .......................... (Biaya kirim)

Pilihan Berlangganan:
o 2 (dua) edisi – Mahasiswa
o 2 (dua) edisi – Umum (non Mahasiswa)

Rp 50.000,- *)
Rp 80.000,- *)

Biaya berlangganan tersebut belum termasuk biaya kirim untuk:
DIY
Rp 15.000,-/2 edisi
Pulau Jawa (Luar DIY)
Rp 25.000,-/2 edisi
Luar Pulau Jawa
Rp 40.000,-/2 edisi
Untuk berlangganan, kirimkan formulir ini beserta bukti transfer pembayaran melalui:
1) Via surat ke alamat:
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi UPN ”Veteran” Yogyakarta, Jalan SWK 104,
Condongcatur, Sleman, Yogyakarta 55283, Phon 0274-487273, atau HP.
081229459998;
2) Via Fax. 0274-487273 atau 0274-486255
Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Phon 0274-487273 atau mengirim ke
email: kajian_akfe@upnyk.ac.id; pasaribuhiras@yahoo.com
Pembayaran dapat ditransfer ke rekening:
BNI Cabang UPN ”Veteran” Condongcatur, Yogyakarta
No Rek. 0039146082
Kajian Akuntansi/a.n. Hiras Pasaribu, Dr.
Berita: Biaya Berlangganan Kajian Akuntansi

