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Abstrak

____________________________________________________________
Ditulis antara 150-250 kata, dicetak miring dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia

dan Bahasa Inggris. Abstrak Bahasa Indonesia ditulis lebih dahulu baru kemudian
abstrak  Bahasa  Inggris  untuk  artikel  berbahasa  Indonesia,  dan  abstrak  Bahasa
Inggris  ditulis  terlebih  dahulu  kemudian  baru  abstrak  Bahasa  Indonesia  untuk
artikel berbahasa Inggris. Abstrak tidak berupa ringkasan yang terdiri dari beberapa
paragraf. Isi abstrak meliputi tujuan penelitian, data/objek penelitian, metode, hasil
atau simpulan.

Kata Kunci : Maksimal 5 Kata

JUDUL BAHASA INGGRIS 

Abstract

Abstrak Bahasa Inggris

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).

TINJAUAN PUSTAKA

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.

METODE

Bagian ini menjelaskan rancangan penelitian, ruang lingkup atau objek (populasi dan
sampel), teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, dan teknik
analisis.

HASIL 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.

Setiap tabel dituliskan tanpa garis vertikal dan dilengkapi dengan sumber tahun
pengolahan data penelitian. Gambar atau grafi setidaknya ditampilkan secara jelas dan
bisa dibaca. Tabel, gambar dan grafik diletakan pada bagian atas atau  bawah dengan
judul diletakkan di atas untuk tabel dan diletakan di bawah untuk gambar dan grafik
dengan rata kiri. Hindari penjelasan tabel dan gambar dengan menggunakan kata “Tabel
di  atas,  gambar  di  bawah,  Tabel  berikut,  dsb”  namun  sebutkan  tabel  secara  jelas
menggunakan nama seperti Tabel 1, Gambar 2, dsb. Penulisan kata Tabel 1, Gambar 2
harus di cetak tebal.

Tabel 1. Hasil Uji Heteroskedastisidas 



          Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) .725 .912 .796 .428

Kualitas_produk .013 .038 .082 .356 .723

Kualitas_pelayanan .010 .054 .041 .179 .858

a. Dependent Variable: ABSRES
 Sumber : data yang diolah (2015)

Gambar 1. Uji Mediasi
Sumber: data yang diolah (2015)

SIMPULAN

Simpulan berisi rangkuman singkat atas hasil penelitian dan pembahasan yang
menjawab tujuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Penulisan  referensi  dan  sitasi  (kutipan)  yang  diacu  dalam  naskah  disarankan
menggunakan  aplikasi  referensi  (reference  manager)  seperti  Mendeley,  Zotero,
Reffwork,  Endnote  dan  lain-lain  (contoh  penulisan  referensi  lihat  di  panduan
penulisan). [Times New Roman, 12, normal].

Contoh:
Wartini, S. & Harjiyanti, W. 2014  Organizational Commitment As The Black Box To

Connect  The  Islamic  Work  Ethics  And  Employees  Behavior  Toward
Organizational Change. Jurnal Dinamika Manajemen. 5 (2): 228-240 

Kepercayaan 

Kepuasan

Loyalitas

β=0,446
Sign=0,000 

β=0,319
Sign=0,029

β=0,011
Sign=0,842



Baskoro,  C.  A.  2014.  Pengaruh  Kepemimpinan  Transformasional  Disiplin  Kerja
Terhadap Kinerja Karyawan. Management Analysis Journal. 3 (2): 1-12 

Apabila  sumber  pustaka  berupa  buku  teks,  ditulis  mengikuti  urutan:  nama  penulis.
tahun. judul buku. volume (jika ada). edisi (jika ada). kota penerbit: nama penerbit
(Judul buku dicetak miring).

Contoh: 
Winardi. 2012. Pemotivasian Dalam Manajemen. Jakarta: Rajawali Pers
Ghozali, I. 2011. Ekonometrika. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Apabila sumber pustaka berupa buku terjemahan ditulis mengikuti urutan: nama penulis

asli. tahun buku terjemahan. judul buku terjemahan. volume (jika ada). edisi (jika
ada). terjemahan. kota penerbit: nama penerbit (Judul buku di cetak miring).

Contoh:
Robbins, S. P. 2009. Organizational Behavior. Mary K. Coulter, Management, 5e. New

Jersey: Prentice Hall.
Robbins,  S  &  Judge,  T.  2011.  Organizational  behavior.  14th  edition.  New  Jersey:

Prentice Hall.
Apabila sumber pustaka berupa artikel dalam buku kumpulan artikel ditulis mengikuti

urutan: nama penulis artikel. judul artikel. dalam: nama editor jika ada diikuti Ed
(jika  tunggal)  atau  Eds  (jika  lebih  dari  satu)  dalam tanda  kurung.  tahun.judul
buku. volume (jika ada). edisi (jika ada). kota penerbit: nama penerbit (Judul buku
dicetak miring).

Contoh:
Ancok, D. Validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. dalam:  Singarimbun  M dan

Efendi (Eds). 1999. Metode penelitian survey. Jakarta: LP3ES
Linz,  J  & Stephan,  A.  Some thought  on  decentralization,  devolution  and  the  many

varieties of federal arrangements. In: Jhosua K (Ed).  2001. Crafting Indonesian
Democracy. Bandung: Penerbit Mizan

Apabila sumber pustaka berupa artikel dalam prosiding ditulis mengikuti urutan: nama
penulis.  tahun.  judul  naskah seminar.  judul  prosiding.  tempat  penyelenggaraan
seminar. waktu penyelenggaraan (Judul artikel dicetak miring).

Contoh:
Rahayu,  E.S.  2001.  Potensi  alelopati  lima kultivar  padi  terhadap gulma  pesaingnya.

Prosiding Konferensi Nasional XV Himpunan Ilmu Gulma Indonesia (Buku 1).
Surakarta 17-19 Juli 2001

Apabila sumber pustaka berupa karya ilmiah yang tidak dipublikasikan (misal: skripsi,
tesis,  disertasi  dan  laporan penelitian),  ditulis  mengikuti  urutan:  nama penulis.
tahun. judul laporan penelitian.  nama proyek penelitian.  kota penerbit:  instansi
penerbit/lembaga  (Tulisan  skripsi/tesis/disertasi/laporan  penelitian   dicetak
miring).

Contoh:
Kasip,   L. M. 2000.  Pembentukan galur baru ulat  sutera (Bombyx mori L) melalui

persilangan  ulat  sutera  bivoltine  dan  polyvoltine.  Disertasi.  Bogor:  Program
Pascasarjana Institut Pertanian Bogor



Aritonang,  M.W.   2004.   Kajian  penyakit  ayam  broiler  pada  kandang  close  house.
Skripsi.  Bogor: Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor

Apabila  sumber  pustaka  berupa  artikel  dalam  surat  kabar/majalah  umum,  ditulis
mengikuti urutan: nama penulis. tahun. judul artikel. nama surat kabar/majalah.
kota, tanggal terbit dan halaman (Judul artikel dicetak miring).

Contoh:
Syamsuddin, A.  2008.  Penemuan hukum ataukah perilaku chaos? Kompas. Jakarta. 4

Januari. Hlm.16
Kukuh, A. 2008. Obsesi pendidikan gratis di Semarang. Suara Merdeka. Semarang 5

Maret. Hlm. L
Apabila  sumber  pustaka  berupa  artikel  jurnal  online,  ditulis  dengan  urutan:  nama

penulis. tahun. judul artikel. nama jurnal. volume(nomor): halaman (Nama jurnal
dicetak miring).

Contoh:
Ernada,  S.E.  2005.  Challenges  to  the  modern  concept  of  human  rights.  J.  Sosial-

Politika. 6(11): 1-12
Suparta, O., Sudradjat dan  Sasmit, T.  2002.  Pengaruh perlakuan kepadatan ulat sutera

terhadap produksi dan mutu kokon di Tabing, Kabupaten Solok Sumatera Barat.
Buletin Penelitian Kehutanan. 18(1) : 70-81

Apabila sumber pustaka berupa artikel online (internet) tanpa tempat terbit dan penerbit,
ditulis  mengikuti  urutan: nama penulis. tahun. judul artikel.  Diunduh di alamat
website tanggal (Judul artikel dicetak miring).

Contoh:
Rusdiyanto,  E.  2001.  Peranan tanaman  dalam mengurangi  Pb dari  emisi  gas  buang

kendaraan  bermotor  di  Jakarta.  Diunduh  di
http://www.ut.ac.id/olsupp/FMIPA/LING1112/Peranan-tan-htm  tanggal  2  Juli
2002
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