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P E D O M A N P E N U L IS A N 

 

Format Umum : 

 

Artikel hasil penelitian terdiri atas Judul, Nama Penulis, Institusi, Abstrak, Kata Kunci, Pendahuluan, 

Telaah Literatur dan Pengembangan Hipotesis, Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan, 

Kesimpulan, dan Referensi. 

a. Maksimal artikel 20-25 halaman. 

b. Huruf : Times New Roman. Ukuran huruf : judul (16pt / BOLD, UPPERCASE), isi artikel (11pt) 

c. Spasi : Untuk isi pembahasan 1,5 spasi kecuali abstrak (1 spasi). 

d. Lembar kerja : Paper A4, margin 2,5cm. 

e. Tabel tidak menggunakan garis jaringan (gridlines), cukup gunakan garis horisontal di atas atau di 

bawah heading kolom dan di bawah baris akhir tabel atau panel. 

f. Paragraf. Awal kata menggunakan huruf capital dan tab masuk satu tab (5 ketukan) dari pinggir kiri. 

g. Penulisan angka desimal dalam bentuk tabel untuk bahasa Indonesia dipisahkan dengan koma (,) dan 

untuk bahasa Inggris digunakan titik (.). 

 

Sistematika Penulisan Artikel 

1. Judul ditulis ringkas, spesifik, dan lugas yang menggambarkan isi artikel. Judul dalam bahasa 

Indonesia maksimal 12 kata, sedangkan judul dalam bahasa Inggris tidak boleh lebih dari 10 kata. 

Judul ditulis dengan huruf kapital dengan jenis huruf Times New Roman berukuran 16 point, jarak 1 

spasi, dan terletak di tengah-tengah tanpa titik.  

 

PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP 

PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA 

  

2. Identitas Penulis. Nama Penulis ditulis lengkap tanpa gelar akademis (menggunakan Times New 

Roman, 11pt., bold, center.), disertai alamat institusi penulis (huruf Times New Roman ukuran 9 pt.), 

spasi 1. Email korespondensi diletakkan di bawah kiri halaman judul (ukuran 9 pt).  

 

Nama Penulis 
1, 

Nama Penulis 
2, 

Nama Penulis 
3*

 
1
Departemen, Universitas atau Nama Insititusi, Kota 

 

3. ABSTRAK. Wajib ditulis dalam dua bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris). Panjang 

masing-masing abstrak ditulis dalam satu paragraf tidak lebih dari 200 kata (untuk Bahasa Indonesia 

dan Bahasa Inggris). Abstrak mengandung uraian minimal berisi tentang tujuan penelitian, metode, 

hasil utama, dan kesimpulan yang ditulis dalam 1 spasi, huruf Times New Roman ukuran 11 font size. 

4. Kata kunci (keyword). Kata kunci (keyword) ditulis miring, berkisar 3 - 5 (tiga sampai lima) kata dan 

ditulis dengan huruf Times New Roman ukuran 11 font size. 

5. PENDAHULUAN berisi latar belakang, konteks penelitian, tujuan penelitian, dan kontribusi 

penelitian. Pendahuluan ditulis dengan huruf Times New Roman ukuran 11 font size. 

6. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS. Bagian ini memuat teori,  

literatur-literatur sebelumnya yang terkait dengan penelitian dan pengembangan hipotesis. Seluruh 

bagian pendahuluan dipaparkan secara terintegrasi dalam bentuk paragraf-paragraf.  

7. METODE PENELITIAN. Metode berisi paparan dalam bentuk paragraf tentang rancangan 

penelitian, objek penelitian (populasi dan sampel), teknik pengumpulan data, model penelitian, dan 

teknik analisis data.  

8. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN menyajikan hasil analisis data, pengujian hipotesis, 

jawaban atas pertanyaan penelitian, temuan-temuan, interpretasi hasil penelitian, dan pembahasan 

yang dikaitkan hasil dengan teori atau penelitian sebelumnya yang relevan. Pemakaian tabel, grafik, 

atau bagan sangat disarankan untuk memperjelaskan hasil.  
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Tabel 

Tabel dimasukkan ke dalam naskah dan tidak dimasukkan dalam lampiran. Tabel merupakan 

bentuk olahan dari output statistik, dan bukan salinan langsung dari output software. Tabel diberi 

nomor urut dan judul lengkap yang menunjukkan isi dari tabel. Tabel harus dirujuk pada naskah, 

contohnya: Hasil pengujian hipotesis disajikan pada Tabel 3. Perlu diperhatikan agar menghilangkan 

garis vertikal pada tabel dan minimalisir garis horizontal 

 

Tabel 1 

Contoh tabel 

 

Nama Data Jumlah 

   

   

Sumber : Nama (tahun) 

Tabel 2 

Hasil Pemilihan Sampel 

 

No. Kriteria Sampel 

Jumlah 

Perusahaan 

1 Perusahaan non-finansial yang melakukan IPO pada periode 2016-

2019 116 

2 Perusahaan yang tidak mengalami underpricing (22) 

3 Perusahaan tidak memiliki data keuangan dan tata kelola yang 

lengkap (7) 

  Jumlah sampel yang memenuhi kriteria 87 

  Sumber: Data diolah, 2015 

 

Tabel 3 

Hasil Pengujian Hipotesis 

 

Variables Coefficient P-Value 

C 62,1755 0,0002 

BOC_SIZE    0,1708 0,0003 

IND_BOC     0,0563 0,1822 

OWN_CON     0,5354 0,0634 

R-Square                                            0,34081 

 Adjusted R- Square                          0,28308 

 F- Statistic                                          9,10755 

 Prob (F-Statistic)                                0,00034 

 N                                                                  87     

Sumber: Data diolah, 2015 

 

Keterangan: 

Format judul tabel: 11pt, center, bold, title case 

Isi : 1,5 spasi, ukuran huruf  9-11 pt (disesuaikan dengan tabel) 

Sumber tabel wajib disertakan 
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Gambar (grafik) 

Gambar dimasukkan ke dalam naskah dan tidak dimasukkan dalam lampiran. Gambar diberi 

nomor urut dan judul yang menunjukkan isi dari gambar. Judul gambar diletakkan di bawah gambar, 

posisi tengah, jarak 1,5 spasi, dan bold. Sumber gambar wajib disertakan. 

 

 

Gambar 1 

Tingkat Pertumbuhan 
Sumber: 

 

9. KESIMPULAN. Menyajikan kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk 

penelitian selanjutnya. 

10. DAFTAR REFERENSI 

a. Diharapkan referensi 10 tahun terakhir dengan proporsi pustaka primer (jurnal) minimal 80%. 

b. Berikut adalah beberapa cara penulisan referensi pada jurnal. 

Jika referensi berasal dari Jurnal 

Dittmar, A. and Thakor, A. (2006). “Why do Firms Issue Equity?”. Journal of Finance, 62 (1): 1-

54. 

Gumanti, T. A. (2001). Earnings Management dalam Penawaran Saham Perdana di Bursa Efek 

Jakarta. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, 4 (2), 165-183. 

 

Jika referensi berasal dari Buku 

Mooler, R. R. (2007). Caso Enterprise Risk Management: understanding the new integrated ERM 

Framework. New Jersey: Jhon Willey & Son, Inc. 

 

Jika referensi berasal dari Buku Kumpulan Artikel 

Keasey, K. & Wright, M. (Eds.). (1997). Corporate Governance: Responsibilities, Risk and 

Remuneration. New York: Jhon Willey & Son, Inc. 

 

Jika referensi berasal dari Prosiding 

Ernyan & Husnan, S. (2002). Perbandingan Underpricing Penerbitan Saham Perdana Perusahaan 

Keuangan dan Non-Keuangan di Pasar Modal Indonesia: Pengujian Hipotesis 

Asimetrik Informasi. Prosiding, Simposium Nasional Keuangan dalam Rangka Dies 

Natalis Ke 47 Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada; Yogyakarta, 28 

Sepetember 2002. Fakultas Ekonomi, UGM, Yogyakarta. Halaman 43-56. 

 

Jika referensi berasal dari Artikel dalam Buku 

Ezzamel, M. & Watson, R. (1997). Executive Remuneration and Corporate Performance. In K. 

Keasey & M. Wright (Eds.) Corporate Governance: Responsibilities, Risk and 

Remuneration. New Jersey, New York: Jhon Willey & Son, Inc. 
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Jika referensi berasal dari Skripsi/Tesis/Disertasi 

Terry, S. D. (2010). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Peringkat dan Yield Obligasi. 

Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Duta Wacana. Yogyakarta. 

 

Jika referensi berasal dari Internet 

French, K. R. (2005). Data Library, http://www.mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ 

ken.french/data library.html, Diakses 10 Januari, 2011. 

 

Jika referensi berasal dari Dokumen Resmi 

(ECFIN) Institute for Economic and Financial Research. (2011). Indonesian Capital Market 

Directory, 2011 Twenty-Second Edition. 

 

Kutipan 

a. Kutipan dalam teks dibuat dalam format nama, tahun.  

Contoh: Dittmar dan Thakor (2006) untuk awal kalimat, dan (Dittmar dan Thakor,2006) untuk akhir 

kalimat.  

b. Jika Penulis lebih dari dua dipergunakan et al. Setelah penulis pertama.  

Contoh: Garardi, et al. (2010).  

c. Untuk referensi yang lebih dari satu, kutipan didasarkan atas kronologi tahun atau urutan abjad jika 

terdapat tahun yang sama.  

Contoh: (Marosi dan Massoud, 2008; Cohen dan Smitz, 2009; Verdelhan, 2010) atau (Hoberg dan 

Phillips, 2010; Liberti and Mian, 2010; Verdelhan, 2010) 

Catatan Kaki  

Catatan kaki dipergunakan hanya untuk memberikan penjelasan/analisis tambahan, yang apabila 

digabung ke naskah akan mengganggu kontinuitas naskah. Dengan demikian catatan kaki tidak 

dipergunakan untuk referensi. Catatan kaki harus diberi nomor urut dicetak superscript. Teks dari catatan 

kaki ditempatkan langsung pada halaman yang terdapat nomor superscript. 

Tahapan Review

 
1. Artikel yang dikirim belum pernah diterbitkan di media lain yang dibuktikan dengan pernyataan 

tertulis yang ditandatangani oleh semua penulis bahwa artikel tersebut belum pernah dipublikasikan. 

2. Artikel dikirim dalam bentuk Microsoft Word ke : 

OJS: https://journal.feb.unipa.ac.id/index.php/acemo 

e-mail: acemo.unipa@gmail.com 

Mekanisme Penyuntingan Artikel 

1. Artikel harus mengikuti gaya selingkung yang telah ditetapkan. Artikel yang sesuai dengan gaya 

penulisan diteruskan ke Dewan Penyunting untuk ditelaah diterima atau ditolak, tetapi artikel yang 

tidak sesuai akan dikembalikan ke penulis untuk diperbaiki dengan jangka waktu 3 hari setelah artikel 

dikirim balik. 

2. Artikel yang diterima atau Artikel yang formatnya sudah diperbaiki selanjutnya dicarikan Penyunting 

Ahli (reviewer) tentang rekomendasi kelayakan terbit. Artikel yang sudah ditelaah oleh reviewer ada 

empat kemungkinan rekomendasi:  

Submission via 
OJS oleh author 

Review 
sistematika 

penulisan oleh 
editor 

Review 
keilmuan oleh 

reviewer 
member 

Publication via 
Website 

http://www.mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/
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a. Dapat diterima tanpa revisi,  

b. Dapat diterima dengan revisi kecil (revisi oleh reviewer dan penyunting pelaksana),  

c. Dapat diterima dengan revisi mayor (perlu direview lagi setelah revisi penulis), dan 

d. Tidak layak muat. 

3. Keputusan penolakan Dewan Editor dikirimkan kepada penulis serta alasan penolakannya. 

4. Konfirmasi permintaan artikel yang telah siap diterbitkan secara online dan dicetak akan 

diberitahukan via e-mail kepada penulis. 

Kebijakan tentang Plagiarisme 

Setiap penulis yang menyerahkan artikel ke ACEMO harus membuat surat pernyataan bahwa naskah 

yang dikirim bebas dari plagiarisme dan tidak sedang dipertimbangkan dan dimuat dalam jurnal lain. 

Surat pernyataan bebas plagiarisme diserahkan bersamaan dengan artikel (template surat pernyataan dapat 

diunduh pada web). 

 

Kebijakan atas Ketersediaan Data 

Penulis artikel diharapkan dapat memberikan data yang dimilikinya kepada yang memerlukannya dan 

memberikan informasi cara memperoleh data tersebut. Jika artikel menggunakan pendekatan survei atau 

eksperimen, maka seluruh instrumen (kuesioner, kasus, rencana wawancara, dan lainnya) harus 

dilampirkan. 

 

Pengiriman Artikel 

Artikel dikirim dalam bentuk softcopy (Microsoft Word) dan dilengkapi dengan CV singkat penulis serta 

instrumen penelitian (kuesioner, hasil wawancara, dan lain-lain). Artikel dikirim melalui website 

ACEMO (https://journal.feb.unipa.ac.id/index.php/acemo). 

 

 

CONTACT  

Accounting and Economic Journal [ACEMO] 

e-mail : acemo.unipa@gmail.com 


