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PENGANTAR



Urgensi
JAMAL 

BERBAGI 5

• Dengan terakreditasinya Jurnal

Akuntansi Multiparadigma, tuntutan

akan kualitas menjadi lebih “tinggi”

• Kualitas artikel terletak pada:

– Substansi artikel

– Cara penulisan (Bahasa Indonesia sesuai

KBBI, hubungan antar kalimat dan paragraf, 

ketiadaan redundansi)

– Pemenuhan selingkung

– Pemenuhan etika publikasi (nama penulis

yang dicantumkan, bebas plagiasi)



Kualitas
Terbitan

• Resolusi yang bagus pada tampilan website 

(www.jamal.ub.ac.id)

• Cetakan yang konsisten dan memenuhi kualifikasi

terbitan berkala ilmiah bermutu

– Mencantumkan tanggal penerimaan artikel

– Mencantumkan tanggal revisi

– Mencantumkan tanggal penerimaan artikel

– Mencantumkan doi number pada setiap artikel sebagai

tanggung jawab pengelola jurnal atas keabsahan eksistensi

artikel.

– Mencantumkan lembaga-lembaga pengindeks jurnal

http://www.jamal.ub.ac.id/


Pengindeks
JAMAL

Scientific Indexing Services



Target JB5 • Penelaahan kelayakan substantif maupun
suntingan artikel

• Kesiapan cetak artikel yang diterima pada
Volume 6 Nomor 1, April 2015.

• Perolehan artikel siap terbit untuk Volume 6 
Nomor 2 Agustus, 2015 dan terbitan
selanjutnya.

• Peserta akan melakukan penilaian diri (self 
evaluation), penyuntingan diri (self-editing), 
sehingga mampu menghasilkan artikel
berkualitas

• Model pelatihan dirancang sedemikian rupa
sehingga materi yang disajikan langsung
dipraktikkan pada artikel masing-masing.



Panduan
untuk

Penulis

• Daftar Pemeriksaan Administratif (DPA)

• Daftar Pemeriksaan Mitra Bebestari (DPMB)

• Kendali Artikel Siap Cetak

ARTIKEL YANG SIAP CETAK 

MEMENUHI SELURUH DAFTAR 

PEMERIKSAAN DI ATAS DENGAN 

“YA”

Langsung perbaiki artikel Anda di tempat, dibantu

seluruh tim penyunting JAMAL secara intensif.



MATERI 1

JUDUL, ABSTRACT, DAN 
PENAMPILAN STATE OF 
THE ART



JUDUL
NAMA PENULIS
INSTITUSI DAN ALAMAT PENULIS
SUREL PENULIS
ABSTRAK DALAM BAHASA INDONESIA
ABSTRAK DALAM BAHASA INGGRIS
KATA KUNCI
PENDAHULUAN (TANPA JUDUL “PENDAHULUAN”)
METODE (UNTUK ARTIKEL EMPIRIS)
HASIL DAN PEMBAHASAN (BISA DIPISAH)
SIMPULAN
DAFTAR RUJUKAN

Sebelum memulai, pastikan bahwa artikel yang akan dipublikasikan di JAMAL 

memiliki struktur:



Judul • Sudahkah efisien (12 kata bahasa Indonesia, 10 kata 

bahasa Inggris)?

• Tidak dimulai dengan “Pengaruh” atau “Analisis”

• Menunjukkan temuan utama penelitian dan bukan

metode penelitian

• Sudahkan tidak memunculkan situs yang terlalu “lokal” 

sebagai judul?

• Jika artikel pernah dipresentasikan pada event 

tertentu, sudahkah judul dibubuhi catatan kaki yang 

menjelaskan hal tersebut dan modifikasi yang telah

dilakukan?



Nama dan
Institusi
Penulis

• Apakah nama telah disajikan tanpa gelar?

• Apakah urutan nama penulis memenuhi etika

publikasi?

• Apakah alamat surat menyurat sudah ditampilkan

secara rinci? (hingga kode pos)

• Apakah surel penulis korespondensi tersedia?



Abstrak • Apakah ada dalam bahasa Indonesia?

• Apakah ada dalam bahasa Inggris?

• Apakah masing-masing abstrak memuat hal-hal

sebagai berikut:

• Apakah abstrak telah memenuhi kaidah:

– Antara 75-100 100 kata per abstrak.

– Memuat tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil

temuan (struktur ini WAJIB dipatuhi)

– Apakah kalimat yang digunakan telah efektif dan bernas

(seringkali penulis banyak menggunakan kata sambung yang 

tidak relevan seperti “yang” dan “untuk”)?

– Tidak merujuk dalam abstrak



Kata kunci • Dapat berupa kata, misalnya “Keagenan”, atau frasa

misalnya “Teori Keagenan”

• Kata kunci TIDAK HARUS ada pada Judul.

• Sudahkah berjumlah minimal 3 hingga 5 kata kunci?



State of the Art • Pedahuluan tidak bersub-bab “PENDAHULUAN”

• Pendahuluan di JAMAL tidak diperkenankan melebihi 5 

paragraf.

• Pedahuluan harus mengikuti struktur:

– Penjabaran isu penelitian (misalnya, jika penelitian adalah

tentang CSR, jangan mengawali tulisan dengan globalisasi

atau pasar bebas).

– Penjabaran penelitian-penelitian terdahulu terkait isu yang 

dipilih.

– Kekurangan penelitian-penelitian terdahulu/ hasil penelitian-

penelitian yang tidak konsisten

– Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian-

penelitian terdahuluNovelty/Kebaruan penelitian.

– Tujuan serta kontribusi penelitian yang dinyatakan dalam

pernyataan.



MATERI 2

METODE, PENJABARAN
HASIL DAN
PEMBAHASAN



Metode Apakah metode langsung membahas hal yang terkait

penelitian? Hindari:

• penjelasan yang tidak relevan dengan penelitian

(Misalnya, kalimat seperti “Terdapat beberapa

paradigma dalam penelitian akuntansi.  Burrell dan

Morgan (1979) menjelaskan empat paradigma, 

sedangkan Chua (1986) menjelaskan dua paradigma” 

 so what? Ingat anda sedang menyajikan sebuah

penelitian bukan buku metode penelitian).

• Hindari sub-bab sub-bab yang ada di struktur

skripsi/tesis/disertasi, misalnya (“Populasi”, “Sampel”, 

“Uji Asumsi Klasik”)- INI BUKAN SKRIPSI

• Hilangkan semua kata “HIPOTESIS”. (Panduan dari LIPI 

dan DIKTI; bukan karena akan terbit di JAMAL).



Metode • Penelitian kualitatif harus menampilkan langkah-

langkah spesifik.  Seringkali penulis hanya mengklaim

bahwa penelitian menggunakan “fenomenologi” 

namun tidak menampilkan langkah-langkah

fenomenologi, misalnya.

• Metode harus RINCI, tetapi TIDAK NORMATIF



HASIL • Hasil tidak langsung dimulai dengan tabel.

• Jika tabel digunakan, pastikan bahwa tabel

DIJELASKAN bukan diBACAkan.

• Parstikan seluruh simbol statistik diketik miring

• Buang kolom yang isinya SAMA:

Keterangan hubungan P value Simpulan

X1Y 0,002 Signifikan

X2Y 0,006 Signifikan

X3Y 0,013 Signifikan

Buang kolom
ini



PEMBAHASAN • Jangan menggunakan struktur kalimat yang sama/ 

berulang-ulang. Misalnya:

• “Hasil uji pengaruh X1 menunjukkan bahwa terdapat

pengaruh positif dan signifikan antara X1 danY.  Hal ini

menunjukkan bahwa hipotesis nul ditolak dan hipotesis

alternatif diterima. Hasil uji pengaruh X2 menunjukkan

bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara

X2 danY.  Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis nul

ditolak dan hipotesis alternatif diterima.”

Pembaca lupa… apa sih X1, X2, danY; apa sih dugaan
penelitiannya?  Pastikan bahwa pembaca dengan

mudah memahami hasil penelitian



PEMBAHASAN • Jangan lupa merujuk kembali penelitian-penelitian

sebelumnya untuk MENEGASKAN perbedaan antara

penelitian Anda dengan penelitian lain.  Inilah

NOVELTY PENELITIAN.



MATERI 3

KEBERNASAN
SIMPULAN, PLAGIASI,
PENGGUNAAN APLIKASI
REFERENSI



Simpulan • Harus menjawab bahwa tujuan penelitian telah

tercapai

• Harus menegaskan kontribusi yang akan

disumbangkan pada ilmu pengetahuan, serta kebaruan

penelitian.

• Hindari penjabaran kekurangan dari penelitian, dan

lebih menjelaskan agenda penelitian selanjutnya.



Aplikasi
Referensi

• Mulai 2016, penggunaan aplikasi

referensi menjadi kewajiban bagi

seluruh kontributor di jurnal manapun.

• Jenis aplikasi referensi

– BERBAYAR- EndNote

– TIDAK BERBAYAR- Mendeley





Cara mengintegrasikan Mendeley dengan MsWord

• Setelah Mendeley diinstall pada laptop Anda, 
klik Options.

• Klik “install MSWord plugins”

• Pastikan pada saat menginstall, MSWord 
dalam keadaan mati.



Cara menggunakan Mendeley setelah terintegrasi
dengan MsWord

• Klik “reference” di kolom menu, dan “insert citation”



Tampilan Mendeley saat telah terinstalasi…
Masukkan data base Anda ke Mendeley



Lanjutan… ketik tema/author



PLAGIASI • JAMAL minta agar semua artikel menyertakan

pernyataan bebas plagiasi



Cek Plagiasi melalui Plagscan



Masuk melalui input text:



Hasil Plagscan



Mencari sumber plagiasi:



Hasil plagscan lain:



Artikel Anda sudah siap?
Masukkan melalui www.jamal.ub.ac.id

• Klik REGISTER dan IKUTI INSTRUKSINYA

• Tanda bintang di kolom isian HARUS TERISI

• Jika gagal, kemungkinannya Anda belum memasukkan kode
CAPTCHA dengan benar.





Dengan OJS beroperasi, Anda dapat akses penuh
atas seluruh artikel



SELAMAT MEMPUBLIKASIKAN
ARTIKEL PADA JAMAL


