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1.  Ketentuan Umum  

a)  Artikel yang diterima adalah karya ilmiah hasil kajian empiris maupun konseptual di 

bidang Ilmu Manajemen & Akuntansi, belum pernah dipublikasikan di media cetak 

serta e-jurnal lainnya.  

b)  Artikel diketik pada kertas A4 (21 x 29,7 cm) margin atas/bawah/kiri/kanan berurutan: 

3 / 3 / 4 / 3 cm, menggunakan huruf Times New Roman, jarak 2 spasi sebanyak 15-20 

halaman termasuk daftar pustaka.  

c)  Artikel dikirim melalui 

http://triatmamulya.ejurnal.info/index.php/triatmamulya/user/register untuk login, 

lakukan terlebih dahulu register untuk memperoleh password dan usename, setelah itu 

login dengan user dan password yang telah dibuat klik new submission ikuti langkah 

panduan alur kontributor jurnal, terakhir klik Active Submission. Setelah selesai bisa di 

informasikan ke pengelola JIMA Email: jima.triatmamulya@triatma-

mapindo.ac.id atau via SMS atau WA: (+62 819-9993-3739) Kusuma Wijaya atau 

(+62 811-3809-707) Krishna Yogantara. 

 

2.  Sistematika Penulisan Artikel  

a)  JUDUL, maksimal 15 kata bahasa Indonesia dan menggunakan huruf kapital ukuran 

12 pt, bold.  

b)  NAMA PENULIS, ditulis lengkap tanpa gelar dan tanpa jabatan ukuran huruf Time 

New Roman 12pt, bold, ditulis berderet ke bawah (jika penulis lebih dari 1) dimulai 

dari penulis utama, dilengkapi nama lembaga, alamat email, dan nomor telepon (akan 

dipublikasi).  

c)  ABSTRAK memuat ringkasan riset antara lain masalah, tujuan, metode, hasil, dan 

kontribusi hasil penelitian. Abstrak disajikan setelah judul terdiri atas 150-300 kata 

ditulis dalam bahasa Inggris. Abstrak diberikan kata kunci (keywords) 4 kata untuk 

memudahkan penyusunan indeks artikel.  

d)  PENDAHULUAN berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah dan manfaat 

penelitian. 

e)  TINJAUAN PUSTAKA berisi tentang tinjauan teori dan penelitian sebelumnya yang 

sejalan dengan tujuan artikel, serta pengembangan hipotesis. 

f)  METODE PENELITIAN berisi data dan sumber data, variabel penelitian, teknik 

pengumpulan data, serta teknik analisis data.  

g)  HASIL DAN PEMBAHASAN berisi hasil pengujian hipotesis, hasil analisis data 

penelitian dan deskriptif statistik yang diperlukan.  

h)  SIMPULAN berisi kesimpulan riset, dengan disertai saran dan implikasi untuk 

penelitian berikutnya.  

i)  REFERENSI memuat semua sumber yang dirujuk dalam penulisan artikel.  

j)  LAMPIRAN memuat tabel, gambar, dan instrumen riset yang digunakan.  

 



 

3.  Ketentuan tambahan  

a)  Semua halaman (termasuk lampiran, dan referensi) diberi nomor urut halaman (kanan 

bawah).  

b)  Setiap label tabel ditempatkan di atas tabel, sedangkan label gambar di bagian bawah 

gambar dan diletakkan di bagian tengah (centre) tabel atau gambar. Tuliskan tabel 

tertentu secara spesifik, misalnya Tabel 1, saat merujuk suatu tabel. Sumber data 

diletakkan di bagian bawah kiri tabel atau gambar. Format pembuatan garis pada tabel 

hanya untuk kepala dan akhir, seperti contoh berikut:  

 

Tabel 1. 

Judul Tabel 

Keterangan Jumlah 

Isi tabel Isi tabel 

Isi tabel Isi tabel 

Sumber: data sumber, tahun 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 

Judul Gambar 

 

c)  Kutipan dan rujukan dalam teks ditulis menggunakan teknik rujukan berkurung (nama 

akhir penulis, tahun: nomor halaman)  

Contoh:  

1. Satu sumber kutipan dengan satu penulis : (Ghozali, 2002) atau Ghozali (2002). 

Jika disertai nomor halaman (Ghozali 2002 : 150) atau Ghozali (2002 : 150). 

2. Satu sumber kutipan dengan dua penulis : (Jackson dan Schuler, 1995) atau Jackson 

dan Schuler (1995) atau (Jackson dan Schuler, 1995 : 8) atau Jackson dan Schuler 

(1995:8) 

3. Satu sumber dan lebih dari dua penulis : (Hair dkk,1998) atau Hair dkk (1998) atau 

(Hair dkk 1998 : 100) atau Hair dkk (1998 :  100). 

4. Lebih dari satu sumber dan satu penulis : Jogiyanto (2002); Machfoedz (1995) atau 

(Jogiyanto,2000; Moachfoedz, 1995) atau Jogiyanto (2000;63); Machfoedz (1995 : 

25). 

5. Sumber kutipan yang berasal dari institusi,sebaiknya menyebutkan akronim 

institusi yang bersangkutan, misalnya dari The International Federation of 



Accountans : (IFAC, 1998) atau IFAC (1998) atau (IFAC, 1998 : 10) atau IFAC 

(1998 : 10). 

d)  Daftar referensi (hanya yang menjadi sumber kutipan) dibuat dengan ketentuan 

penulisan sebagai berikut:  

a. Referensi disusun alfabetis sesuai dengan nama akhir penulis /keluarga (tanpa gelar 

akademik) dan urut tahun yang lebih tua. 

b. Susunan referensi adalah nama penulis, tahun publikasi, judul, nama penerbit, 

nomor halaman. 

Contoh : 

1) Referensi dari jurnal 

Fisher, J.E, 1998. “Contingency Theory, Management Control System and Film 

Outcomes : Past Results and FuturebDirections”.  Behavioral Research 

in  Accouting. Vol. 10,pp.48-63. 

2) Referensi dari buku : 

Horibe,F . 1999. “Managing Knowledge Workers-New Skills and Attitudes to 

Unlock the Intellectual Capital in Your Organisation”. John Wiley & 

Sons. Toronto. 

3) Referensi dari institusi 

Ikatan Akuntan Indonesia 2001. “Standar Akuntansi Keuangan”. 

Salemba Empat. Jakarta. 

4) Referensi dari makalah seminar 

Astuti, PD., dan Sunarta, IN. “Pengujian Terhadap Technology to Perfomance 

Chain : Pendekatan Structural Equation Modeling.” Makalah 

disampaikan dalam Ssimposium Nasional Akuntansi ke- 8. Solo. 14-16 

September 2005. 

5) Referensi dari disertasi, tesis dan skripsi 

Moeljono,Jokosantoso. 2002. “Pengaruh Budaya Korporat (Corporate Culture) 

Terhadap Produktivitas Pelayanan di PT Bank Rakyat Indonesia ( 

Persero ). Disertasi. Tidak dipublikasikan. Program  Pasca sarjana 

Universitas Gadjah Mada. 

Astuti, Partiwi Dwi, 2004. “Hubungan Intellectual Capital dan Business 

Perfomance”.Tesis. Tidak dipublikasikan. Program Pasca Sarjana 

Universitas Diponegoro. 

Rahmayanti, Sinta. 2000. “Pengaruh Reformasi Perpajakan Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Studi Pada Wajib Pajak badan di 

Semarang”. Skripsi. Tidak dipublikasikan. Fakulttas Ekonomi. 

Universitas Diponegoro. 

6) Referensi dari internet : 

Public, A. 1998. “Managing the Perfomance of Intellectual Potential in 

Knowledge Economy”. http:/www.measuring-

ip.at/Opapers/Public/Vaictxt.vaictxt.html. 

 

 

 

 

 



e)  Pengacuan dan pengutipan harus sesuai dengan aturan non-plagiarisme sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.17 Tahun 

2010.  

f)  Hal - hal yang dilakukan oleh penulis artikel yang terkait dengan masalah perijinan, 

pengutipan, atau penggunaan software komputer untuk pembuatan artikel, pengolahan 

data, dan hal lain yang terkait dengan HAKI, berikut konsekuensi hukum yang mungkin 

timbul, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis artikel.  

 

 

 

 


