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Pedoman Penulisan Artikel Jurnal 
 
 

Untuk meningkatkan pengabdian kepada masyarakat semakin digiatkan dengan 
melibatkan kerjasama dosen dan mahasiswa. Dengan meningkatnya pendidikan dan 
keahlian sumber daya manusia di STIE Tenggarong baik dosen maupun manusia 
mahasiswa diyakini STIE Tenggarong akan banyak berperan dalam pembangunan dan 
menjadi lembaga pendidikan yang unggul dan terkemuka. 

Merupakan kewajiban seluruh civitas akademika untuk menuangkan ide-ide pikiran 
serta pengalamannya melalui tulisan, sehingga dapat ditransformasikan kepada para 
pembaca. Setiap dosen dan mahasiswa perlu berlatih menulis agar hasil tulisan dapat 
memberikan informasi yang baik bagi pembaca. Publikasi karya ilmiah juga akan 
mempengaruhi kredibilitas serta pengenalan masyarakat terhadap insan akademik ataupun 
institusinya. Salah satu indikator standar mutu perguruan tinggi adalah berapa banyak 
publikasi karya ilmiahnya. 
 

Tujuan 
Tujuan program pengabdian kerja sama dosen dan mahasiswa adalah sebagai 

berikut : 
1. Pedoman penulisan karya ilmiah bagi dosen dan mahasiswa STIE Tenggarong 

disusun sebagai acuan para dosen dan mahasiswa untuk menyajikan karya ilmiah 
dalam bentuk tulisan, sehingga memiliki arah yang jelas sesuai kaidah ilmiah yang 
berlaku serta untuk keseragaman penulisan karya ilmiah. 

2. Mendorong dosen dan mahasiswa dapat menuangkan karyanya melalui tulisan, tidak 
terbatas pada penulisan karya ilmiah saja tetapi dapat dipublikasikan dalam bentuk 
jurnal.  

 
Susunan Naskah 

 
Halaman pertama: 
Judul 
Nama lengkap penulis 
Alamat dan email (untuk korespondensi) 
 
Halaman berikutnya: 
Judul 
Abstrack 
Kata Kunci 
Pendahuluan 
Metodologi Penelitian 
Hasil dan Pembahasan 
Kesimpulan dan rekomendasi 
Daftar Pustaka 
 

Deskripsi Bagian-bagian Naskah 
 

Jenis huruf yang digunakan dalam penulisan naskah adalah Arial ukuran 11 diketik 
dengan 1,5 spasi. Kertas penulisan naskah menggunakan ukuran A4 dengan margin atas 2 
cm, kiri 3 cm, bawah 2 cm, dan kanan 2 cm. Pada penulisan naskah tidak perlu ditambah 
halaman (page number), header, footer, atau pun dibuat dua kolom. Penulisan naskah 
maksimal 15 halaman. Naskah diketik dengan Microsoft Word (.doc). 

 
1. Judul 

Penulisan judul dicetak dengan huruf kapital pada setiap awal kata, kecuali kata 
sambung. Judul dicetak tebal (bold) dan berada ditengah naskah (center).  Judul naskah 
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dalam Bahasa Inggris dicetak tebal (bold) dan miring (italic). Dibawah judul, ditulis nama 

lengkap (tidak disingkat) semua penulis beserta nama dan alamat lembaga penulis. Beri 
tanda * pada nama penulis untuk pembimbing, dilengkapi alamat email. Contoh penulisan 
judul dan nama penulis: 
 
Contoh 1: 
 

Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Minat Beli Pangan Organik Melalui Situs Online 
 

Hasrini Sari*1 
Aditya Parama Setiaboedhi 

 
*) Program Studi Teknik Industri dan Manajemen Rekayasa Industri, 

Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung 
Gedung Laboratorium Teknologi III, 

Jl. Ganesha 10, Bandung 40132 

 
 
 
 
Contoh 2: 
 

Pengaruh Citra Merek Terhadap Word Of Mouth dan Keputusan Pembelian 
(Survei pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Jurusan 
Administrasi Bisnis Angkatan 2014/2015-2015/2016 Pembeli Handphone Samsung 

Galaxy) 
 

Mohammad Alfa Hasyim*1 
Achmad Fauzi*2 
Dahlan Fanani3 

 
*Fakultas Ilmu Administrasi Univеrsitas Brawijaya Malang 

Еmail: fahazone@gmail.com 
 
 

2. Abstract 
Abstract adalah paragraf yang berdiri sendiri dan harus mencakup masalah pokok, 

tujuan, metode, dan hasil secara ringkas. Tidak ada kutipan pustaka di dalam Abstract. 
Abstract ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, abstract ditulis satu paragrap, 
maksimum 200 kata, dan diketik dalam satu spasi. Keywords (kata kunci) ditulis setelah 
abstract, maksimum 5 kata selain kata dalam judul, disusun berdasarkan abjad. 

 
3. Teks 

Pada awal paragrap dimulai 1 tab (5 indent) dari sisi kiri naskah. Penulisan sub judul 
bab (PENDAHULUAN, METODOLOGI PENELITIAN, HASIL DAN PEMBAHASAN, 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI, dan DAFTAR PUSTAKA) ditulis pada sisi kiri naskah 
dengan huruf kapital tidak menggunakan nomor. 

a. Pengutipan 
Jika kutipan pendek, kurang dari 4 baris, maka penempatan kutipan langsung dalam 
paragraph dan diberi tanda petik serta ditulis nama penulis dan tahun publikasi. 
Jika kutipan panjang, lebih dari 4 baris, maka kalimat kutipan dibuat terpisah dari 
kalimat yang lainnya. 
b. Tabel 
Penomoran tabel adalah berurutan. Judul tabel ditulis singkat namun lengkap. Judul 

tabel menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata dan kepala tabel menggunakan 
huruf kapital pada awal kalimat serta berada disisi kiri naskah. Judul tabel ditulis diatas 
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kelapa tabel. Catatan kaki menggunakan angka dengan kurung tutup dan diketik superscript. 

Contoh penulisan tabel dan judulnya: 
 

Tabel 1. Hasil Uji Analisis Jalur 

Variabel 
independen 

Variabel 
dependen 

β t p-value Ket. 

X Y1 0,442 4,404 0,000 Sig. 

Y1 Y2 0,406 4,111 0,000 Sig. 

X Y2 0,316 3,222 0,002 Sig. 
1) Penulis, 2016 

c. Gambar 

Penomoran gambar adalah berurutan. Gambar dan ilustrasi harus menggunakan 
resolusi tinggi dan kontras yang baik dalam format JPEG, PDF atau TIFF. Gambar hitam 
putih harus dibuat dalam mode grayscale, sedangkan gambar berwarna dalam mode RGB. 
Judul gambar ditulis dibawah gambar pada bagian tengah naskah (center) menggunakan 

huruf kapital setiap awal kata. Contoh penulisan gambar dan judulnya: 

 

Gambar 1. Diagram Hasil Analisis Path Variabel Citra Merek, 
Word of Mouth dan Keputusan Pembelian. 

 

 
Gambar 2. Proses Produksi Kertas 

Word of Mouth

(Y1)

Keputusan 
Pembelian

(Y2)

Citra Merek

(X)
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4. Daftar Pustaka 

Ketentuan untuk pustaka sebagai rujukan adalah: 
a. sumber pustaka (jurnal, paten, disertasi, tesis, proseding dan buku teks) yang 

aktual (minimal 80% pustaka yang ditulis dalam 10 tahun terakhir) 
b. sebaiknya penggunaan pustaka didalam pustaka, buku populer, dan pustaka dari 

internet dihindari 
c. pustaka dari internet yang dapat digunakan adalah jurnal dan pustaka dari 

instansi pemerintah atau swasta 
 

Daftar pustaka ditulis berdasarkan urutan alfabet dari nama akhir penulis pertama. 
Pustaka dengan nama penulis (kelompok penulis) yang sama diurutkan secara kronologis. 
Apabila ada lebih dari satu pustaka yang ditulis penulis (kelompok penulis) yang sama pada 
tahun yang sama, maka huruf ’a’, ’b’ dan seterusnya ditambahkan setelah tahun. 

Contoh penulisan daftar pustaka adalah sebagai berikut: 
 
Jurnal 
 

Penulis. Tahun. Judul Artikel (ditulis miring). Nomor dan Volume artikel, halaman. 
Website (jika diakses online). 

Contoh: 

Insukindro dan Aliman. 1999. Pemilihan dan Fungsi Empirik: Studi Kasus Perminatan 
Uang Kartal Riil di Indonesia. Jakarta: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. 
Vol. 14,No. 4:49-61. 

Jameson, J. (2013). E-Leadership in higher education: The fifth “age" of educational 
technology research. British Journal of Educational Technology, 44(6), 889-

915. Retrieved from 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)14678535;jsessionid=956
132F3DE76EEB120577E99EE74CE9C.f04t01. 

Spreer, P., Rauschnabel, P.A. (2016, September). Selling with technology: 
Understanding the resistance to mobile sales assistant use in retailing. Journal 
of Personal Selling & Sales Management, 36(3), 240-263. 
doi:10.1080/08853134.2016.1208100 

William, Bates. 2000. Advancing Quality Through Additional Attention to Result. 

Chronicle. Vol. 1 number 11, January 2000. Diambil dari: 
http://www.chea.org/chronicle/vol.1/no.11/index.html. (20 Desember 2007) 

Buku 

Penulis. Tahun. Judul Buku (ditulis miring). Edisi dan edisi (jika ada). Kota Penerbit : 
Nama Penerbit. 

Contoh: 
 
Nasoetion, A.H., dan Ahmad Barizi. 2000. Metode Statistika. Jakarta: PT. Gramedia. 

 
Weil,R.R., F. Magdoff. 2004. Significane of soil organic matter to soil quality and 

health. P. 1-65. In F. Magdoff,R.R. Weil (Eds.). Soil Organic Matter in 
Sustainable Agriculture. CRC Press, Boca Raton, FL. 
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Naskah dapat dikirim: 

 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Jl. Wolter Monginsidi No. 25 Tenggarong 

Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 

Telp/fax : 

E-mail : lppm@stietenggarong.ac.id 

Widya 085250636005 

Irvan 085389931871 

mailto:lppm@stietenggarong.ac.id

