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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Publikasi karya ilmiah sebagai salah satu parameter penting dalam 

dunia akademis agar hasil penelitiannya dapat terekspose ke publik dan 

dapat dipergunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, 

sehingga penelitian yang telah dilakukan oleh mahasiswa dapat berguna 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maupun implementasi secara 

praktis. 

Oleh karena tugas akhir merupakan karya cipta dari mahasiswa 

serta bimbingan dari dosennya, maka untuk publikasinya wajib 

mencantumkan nama mahasiswa, nama dosen pembimbing 1, serta 

nama dosen pembimbing 2. Hal tersebut sebagai bentuk perlindungan 

terhadap hak cipta atas hasil penelitian tugas akhir (tesis maupun skripsi).   

Penulisan publikasi karya ilmiah mengikuti kaidah ilmiah yang 

berlaku, sehingga disusunlah pedoman penulisan artikel ilmiah. Pedoman 

ini disusun agar mahasiswa, baik program strata dua (S-2) maupun strata 

satu (S-1), yang sudah menyelesaikan hasil penelitiannya (tesis maupun 

skripsi) dapat menyusunnya menjadi artikel ilmiah yang akan 

dipublikasikan pada jurnal ilmiah, khususnya di lingkup Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (STIE YPUP) 

Makassar.  
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BAB II 

KETENTUAN UMUM 

 

 

II.1. Definisi 

Publikasi artikel ilmiah sebagai salah satu persyaratan yang harus 

dilakukan oleh mahasiwa yang akan menempuh ujian seminar tesis/skripsi 

dengan telah mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk artikel 

pada jurnal ilmiah. 

 

II.2. Tujuan 

Tujuan publikasi karya ilmiah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa mampu menyusun artikel ilmiah sesuai dengan bidang 

keilmuannya. 

2. Mahasiswa mampu memadukan pengetahuan dan ketrampilannya 

dalam memahami, menganalisis, mendeskripsikan dan menjelaskan 

fenomena/masalah yang berhubungan dengan bidang keilmuannya.  
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II.3. Prasyarat 

Prasyarat bagi mahasiswa untuk dapat melakukan publikasi artikel 

ilmiah adalah: 

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif, khususnya yang memprogram 

tesis/skripsi pada tahun akademik yang berjalan (dibuktikan dengan 

KRS pada semester berjalan). 

2. Telah melaksanakan ujian seminar hasil penelitian tesis/skripsi 

(dibuktikan dengan Surat Keputusan Ujian Seminar Hasil). 
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BAB III 

SISTEMATIKA PENULISAN 

 

 

Sistematika penulisan artikel ilmiah terdiri dari 5 (lima) bagian, yaitu: 

1) Bagian Judul, 2) Bagian Identitas Penulis, 3) Bagian Abstrak, 4) Bagian 

Konten Artikel, dan 5) Bagian Pustaka. 

 

III.1. Bagian Judul 

Judul artikel ilmiah ditulis secara singkat (maksimal 20 kata). Judul 

menunjukkan fokus/variabel yang akan diteliti, dan jelas (tidak 

memberikan multitafsir). Judul artikel tidak boleh sama dengan judul 

pada tesis/skripsi. Oleh karena itu, penulis harus mampu membuat judul 

dengan kalimat yang berbeda dengan judul tesis/skripsi, namun memiliki 

makna yang sama dengan judul tesis/skripsi, sebagaimana pada contoh 

berikut ini. 

Judul Tesis/Skripsi Judul Artikel 

Analisis Daya Saing Pada BUMDES 

Tirta Mandiri 

Peningkatan Daya Saing Badan 

Usaha Milik Desa: Studi Kasus 

BUMDES Tirta Mandiri 

Pengaruh Dimensi Kualitas 

Layanan Publik Terhadap 

Kepuasan Masyarakat Pengguna 

Trans Mamminasata 

Analisis Dampak Public Service 

Quality Terhadap Citizen 

Satisfaction (Studi Kasus Pada 

Pengguna Busway di Makassar) 
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III.2. Bagian Identitas Penulis 

Penulis artikel ilmiah terdiri dari: nama mahasiswa (penulis 

pertama), nama dosen pembimbing 1 (penulis kedua), dan nama 

dosen pembimbing 2 (penulis ketiga). Nama lengkap penulis dituliskan 

tanpa menggunakan gelar. Institusi ketiga penulis dituliskan Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar. Masing-masing penulis dituliskan 

alamat emailnya. 

 

III.3. Bagian Abstract 

Abstract dituliskan maksimal 200 kata, dan wajib menggunakan 

bahasa Inggris. Abstract harus jelas dan memberikan deskripsi singkat 

penelitian. Abstract berisikan tujuan penelitian, metode penelitian, 

dan ringkasan singkat hasil penelitian.  

Sedangkan, keywords berisikan antara 2 sampai 5 kata kunci 

yang terdapat dalam penelitian. Keywords dapat berupa variabel 

yang diteliti maupun fokus penelitian. Keywords harus linier dengan 

tema atau judul penelitian. 

 

III.4. Bagian Konten Artikel 

Konten artikel ilmiah terdiri dari 5 (lima) bagian, yakni: 1) 

pendahuluan, 2) tinjauan literatur, 3) metode penelitian, 4) hasil dan 

pembahasan, serta 5) penutup. Didalam penulisan konten artikel, pada 

masing-masing bagian tidak ada sub-bagian. Oleh karena itu, 
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penulisan yang ada dalam masing-masing bagian berupa tulisan 

narasi dalam bentuk paragraf yang dideskripsikan mengalir sesuai 

dengan urutan isinya. 

1) Pendahuluan 

Pendahuluan berisikan: a) latar belakang, b) rumusan masalah, 

dan c) tujuan penelitian. Latar belakang dapat berisikan teori atau 

hasil penelitian lainnya yang relevan dengan tema/judul penelitian. 

2) Tinjauan Literatur 

Tinjauan literatur berisikan: a) teori atau konsep yang relevan 

dengan tema penelitian, b) rumusan hipotesis, dan/atau c) model 

penelitian. Tinjauan literatur dituliskan berdasarkan buku, jurnal, hasil 

publikasi ilmiah lainnya. Sumber kutipan dituliskan nama belakang 

penulis beserta tahun publikasi, dan dicantumkan pada daftar pustaka. 

3) Metode Penelitian 

Metode penelitian menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam 

penelitian, dan diuraikan dengan jelas serta terperinci. Metode 

penelitian berisikan: a) desain penelitian, b) lokasi dan waktu 

penelitian, c) data penelitian, d) teknik pengumpulan data, e) 

populasi dan sampel (termasuk teknik sampling), f) variabel/fokus 

penelitian, serta g) teknik analisis data. 
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4) Hasil dan Pembahasan 

Pada bagian ini berisikan: a) hasil penelitian, dan b) pembahasan. 

Hasil penelitian berisikan hasil analisis data secara kuantitatif maupun 

kualitatif yang sesuai dengan metode penelitian. Dalam penulisan hasil 

penelitian wajib dilengkapi dengan tabel ataupun grafik/gambar. 

Pembahasan berisikan hasil analisis yang dituliskan secara deskripsi 

untuk menjawab hipotesis penelitian sesuai dengan teori maupun hasil 

penelitian lainnya yang relevan. 

5) Penutup 

Penutup berisikan: a) simpulan, dan b) saran. Penulisan  simpulan  

dan saran tidak boleh menggunakan bullet atau nomor, oleh karena itu 

harus dinarasikan. Simpulan berisikan jawaban secara deskriptif dari 

hasil penelitian terhadap tujuan penelitian. Sedangkan, saran berisikan 

deskripsi keterbatasan penelitian saat ini, dan masukan untuk penelitian 

selanjutnya. Saran juga dapat berisikan masukan atau rekomendasi 

kedepan secara manajerial maupun praktis, sesuai dengan hasil 

penelitian. 

 

III.5. Bagian Pustaka 

Daftar pustaka minimal terdiri dari 15 referensi. Pustaka yang 

dikutip pada artikel ilmiah, harus ada pada daftar pustaka, artinya daftar 

pustaka hanya memuat sumber kepustakaan yang benar-benar dikutip 

pada artikel ilmiah. Urutan daftar pustaka sesuai dengan urutan abjad 
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nama belakang penulis. Di dalam penulisan daftar pustaka maupun 

kutipan tulisan didalam artikel, diharuskan mengutip hasil publikasi 

dari dosen pembimbing 1 dan/atau dosen pembimbing 2 (buku, jurnal 

ilmiah, prosiding maupun publikasi lainnya, serta dapat dicantumkan 

sumber link URL-nya yang dapat dimintakan pada dosennya). 

Referensi yang dijadikan sebagai daftar pustaka, tidak boleh berasal dari 

facebook, twitter, blog, website, maupun sumber lainnya yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berikut ini penulisan daftar pustaka 

berdasarkan sumber referensinya: 

1) Buku 

Penulisan sumber referensi dari buku ditulis dengan urutan sebagai 

berikut: Nama penulis (nama belakang, nama depan dan/atau tengah 

disingkat). (Tahun publikasi). Judul Buku (cetak miring). Edisi. Kota: 

Penerbit. 

a) Apabila 1 (satu) penulis buku [contoh nama penulis: Harry Yulianto 

ditulis Yulianto, H.] 

Yulianto, H. (2016). Statistik 1. Edisi Pertama. Yogyakarta: Lembaga 

Ladang Kata. 

b) Apabila 2 (dua) penulis buku, antara nama penulis 1 dengan penulis 

2, kata “dan” menggunakan simbol „&‟. [contoh penulis: Salmiaty Taty 

dan Harry Yulianto, maka ditulis Taty, S. & Yulianto, H.] 

Taty, S., & Yulianto, H. (2016). Sistem Informasi Manajemen. 

Cetakan Pertama. Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalitera. 
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c) Apabila lebih dari 2 (dua) penulis buku [contoh nama penulis: Raden 

Sukanto, Budi Mulya, dan Rudi Sela, maka ditulis Sukanto, R., 

Mulya, B., & Sela, R.] 

Sukanto, R., Mulya, B., & Sela, R. (2018). Business Forecasting. 

Yogyakarta: UGM. 

 

2) Artikel Jurnal/Prosiding 

Penulisan sumber referensi dari jurnal/prosiding ditulis dengan urutan 

sebagai berikut: Nama penulis  [nama belakang, nama depan 

disingkat]. (Tahun publikasi). Judul artikel. Nama Jurnal/Prosiding cetak 

miring. Volume (Nomor): Halaman-Halaman.  

a) Artikel jurnal cetak [contoh nama penulis: Harry Yulianto ditulis 

Yulianto, H.] 

Yulianto, H. (2017). Kajian Penerapan Financial Quotient Pada 

Wirausaha Pemula. Jurnal Equity. 12 (1): 48-62. 

b) Artikel jurnal online [contoh penulis: Harry Yulianto ditulis Yulianto, 

H.] 

Yulianto, H. (2018). Peningkatan Partisipasi Riset Dosen. Jurnal 

Caradde. 1 (1): 23-29. Diakses pada tanggal 8 April 2019 

melalui website 

https://journal.ilininstitute.com/index.php/caradde/article/view/16

/8.   

https://journal.ilininstitute.com/index.php/caradde/article/view/16/8
https://journal.ilininstitute.com/index.php/caradde/article/view/16/8
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c) Artikel prosiding cetak [contoh nama penulis: Helmy Syamsuri, Harry 

Yulianto dan Dyan Fauziah Suryadi ditulis Syamsuri, H. Yulianto, H., 

& Suryadi, D.F.] 

Syamsuri, H., Yulianto, H., & Suryadi, D.F. (2018). Peningkatan Daya 

Saing Badan Usaha Milik Desa: Studi Kasus BUMDES Tirta 

Mandiri. Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian & 

Pengabdian Kepada Masyarakat. Makassar. Politeknik Negeri 

Ujung Pandang. November: 224-229. 

d) Artikel prosiding online [contoh nama penulis: Harry Yulianto dan 

Syarief Dienan Yahya ditulis Yulianto, H., & Yahya, S.D.] 

Yulianto, H., & Yahya, S.D. (2018). Pengaruh Dimensi Kualitas 

Layanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Pengguna 

Trans Mamminasata. Prosiding Seminar Nasional dan Call for 

Papers Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan. Malang. 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Oktober: 

1234-1251. Diakses pada tanggal 8 April 2019 melalui website 

http://conferences.uin-

malang.ac.id/index.php/semnasfe/article/view/796.   

 

 

 

 

 

http://conferences.uin-malang.ac.id/index.php/semnasfe/article/view/796
http://conferences.uin-malang.ac.id/index.php/semnasfe/article/view/796
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3) Skripsi/Tesis /Disertasi 

Penulisan sumber referensi dari Skripsi/Tesis/Disertasi ditulis dengan 

urutan sebagai berikut: Nama penulis (nama belakang, nama depan 

disingkat). (Tahun publikasi). Judul. Skripsi/Tesis/Disertasi Tidak 

Dipublikasikan. Kota: Nama Perguruan Tinggi.  

Yulianto, H. (2004). Pengaruh organizational justice sebagai variabel 

pemediasi hubungan Leader-Member Exchange (LMX) dengan 

kepuasan kerja, komitmen organisasional, dan turnover intentions. 

Tesis Tidak Dipublikasikan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 

 

4) Artikel Opini 

Penulisan sumber referensi dari artikel opini ditulis dengan urutan 

sebagai berikut: Nama penulis. (Tahun terbit). Judul. Nama media 

ditulis miring. Edisi. Halaman. 

a) Artikel media cetak 

Yulianto, H. (2016). Refleksi Implementasi Pembangunan Desa. 

Harian Cetak Tribun Timur Makassar. Kamis 7 Januari 2016. 

Halaman 18. 

b) Artikel media online 

Yulianto, H. (2016). Arsitektur Inklusi Keuangan. Media Online LPPM 

STIE YPUP. 25 Desember 2016. Diakses pada tanggal 8 April 

2019 melalui website https://lppm.stie-

ypup.id/penelitian/opini/item/2-arsitektur-inklusi-keuangan.  

https://lppm.stie-ypup.id/penelitian/opini/item/2-arsitektur-inklusi-keuangan
https://lppm.stie-ypup.id/penelitian/opini/item/2-arsitektur-inklusi-keuangan
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BAB IV 

FORMAT PENULISAN 

 

 

Format penulisan artikel ilmiah terdiri dari: 1) bahan dan ukuran 

kertas, 2) pengetikan, 3) penomoran, 4) penggunaan bahasa, 4) 

pengutipan, serta 5) penulisan sumber referensi. 

 

IV.1. Bahan dan Ukuran Kertas 

1. Bahan kertas 

Bahan kertas untuk naskah artikel ilmiah dari kertas putih A4 (21 cm x 

29,7 cm). 

2. Ukuran kertas 

Ukuran berat kertas adalah 70 gram. 

3. Pencetakan naskah artikel ilmiah 

Naskah artikel ilmiah tidak dicetak pada halaman bolak balik. 

 

IV.2. Pengetikan 

1. Naskah artikel ilmiah diketik sesuai dengan template yang disediakan. 

2. Huruf yang digunakan adalah Times New Roman (ukuran font sesuai 

template). 

3. Pengetikan seluruh naskah menggunakan jenis huruf yang sama. 
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4. Jumlah halaman pada artikel ilmiah antara 8 (minimal) sampai 10 

(maksimal) halaman (termasuk daftar pustaka). 

5. Teknik penyajian angka dan satuan 

Jika kalimat dimulai dengan angka, maka angka tersebut harus ditulis 

dengan huruf (contohnya 2 buah, harus ditulis dua buah). 

a. Satuan ukuran yang tidak didahului dengan angka, maka harus 

ditulis utuh (contohnya Beberapa km harus ditulis Beberapa 

kilometer). 

b. Simbol atau singkatan tidak boleh ditulis pada awal kalimat 

(contohnya β harus ditulis Beta, ATK harus ditulis Alat Tulis Kantor), 

kecuali penggunaan simbol dalam rumus matematis dengan 

menggunakan Equation. 

c. Tanda persen (%) hanya dapat digunakan, apabila didahului oleh 

angka (contohnya 10%, bukan dalam kalimat berapa %?). 

6. Batas tepi (margins) 

Batas tepi pengetikan dihitung dari tepi halaman sebagai berikut: 

a. Batas tepi atas (top) 2,54 cm 

b. Batas tepi bawah (bottom) 2,54 cm 

c. Batas tepi kiri (left) 2,54 cm 

d. Batas tepi kanan (right) 2,54 cm 
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7. Judul dan judul bagian 

a. Judul artikel ilmiah dan judul bagian harus diketik dengan huruf 

besar (kapital) semua, diatur agar simetris (center), tanpa diakhiri 

titik. Format penulisan sesuai template. 

b. Dalam penulisan artikel ilmiah, tidak ada sub-sub bagian 

maupun anak sub-sub bagian.  

8. Rincian 

Jika pada penulisan naskah ada perincian yang harus disusun 

kebawah, digunakan nomor urut angka (1, 2, dan seterusnya) atau 

huruf (a, b, dan seterusnya) sesuai dengan urutan rinciannya. 

Penggunaan garis penghubung (-) atau bullet () yang diletakkan 

di depan rincian tidak dibenarkan.  

9. Gambar, tabel, persamaan atau rumus, ditulis simetris (center) 

terhadap tepi kiri dan kanan.  

10. Pengetikan isi naskah 

Halaman naskah artikel ilmiah harus diisi penuh (dalam 1 halaman 

utuh), artinya isi naskah tiap paragraf diketik dari batas tepi kiri sampai 

batas tepi kanan. Alinea pertama dimulai dengan fist line indent ukuran 

1 dari tepi kiri.  
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IV.3. Penomoran 

1. Penomoran Halaman 

Penomoran halaman pada artikel ilmiah menggunakan angka Arab (1, 

2, 3, 4 dan seterusnya), ditulis pada bagian bawah. Huruf yang 

digunakan untuk penomoran halaman adalah Times New Roman, 

ukuran font 10, dan spasi 1 (before dan after spacing 0 pt). Format 

penomoran sesuai template. 

2. Penomoran tabel dan gambar 

a. Tabel  

i. Penomoran pada tabel menggunakan angka Arab (1, 2, 3, 4 dan 

seterusnya). 

ii. Nomor tabel yang diikuti dengan judul ditempatkan ditengah 

(center) diatas tabel tanpa diakhiri dengan titik. Semua kata 

dalam judul tabel dimulai dengan huruf besar, kecuali kata 

penghubung dan kata depan.  

iii. Penomoran dimulai dari Tabel 1 Judul; Tabel 2. Judul, dan 

seterusnya.  

iv. Tabel tidak boleh terpotong pada halaman berikutnya (kecuali 

jika memang panjang, sehingga tidak mungkin diketik dalam satu 

halaman). 

v. Lanjutan tabel dicantumkan tanpa judul, namun pengulangan 

baris atas pada masing-masing tabel (repeat as header row at 

the top of each page). 
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vi. Kolom-kolom diberi nama dan diberikan batas jelas agar 

pemisahan antara kolom satu dengan kolom yang lain cukup 

tegas. 

vii. Letak/posisi tabel berada tepat di tengah (center) halaman. 

b. Gambar  

i. Gambar, grafik, peta, dan foto semuanya disebut gambar (tidak 

dibedakan). 

ii. Penomoran informasi pada gambar menggunakan angka Arab 

(1, 2, 3, 4 dan seterusnya). 

iii. Nomor gambar yang diikuti dengan judulnya diletakkan ditengah 

(center) diatas gambar tanpa diakhiri dengan titik. Semua kata 

dalam judul gambar dimulai dengan huruf besar, kecuali kata 

penghubung dan kata depan. 

iv. Penomoran dimulai dari Gambar 1. Judul; 2. Judul dan 

seterusnya.  

v. Gambar tidak boleh terpotong pada halaman berikutnya. 

vi. Ukuran gambar (lebar dan tingginya) diusahakan supaya 

sewajarnya (tidak terlalu kecil atau terlalu besar). 

vii. Letak/posisi gambar berada tepat di tengah (center) halaman. 
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IV.4. Penggunaan Bahasa 

1. Bahasa Indonesia 

Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia yang benar dan baik 

dengan menggunakan ketentuan sesuai Ejaan Yang Disempurnakan 

(EYD). Diharapkan tidak menggunakan kata “diatas” (misalnya: 

„berdasarkan tabel diatas”, oleh karena itu ditulis menjadi “berdasarkan 

tabel 2. Tren Kinerja Karyawan”). 

2. Bahasa asing 

a. Penggunaan bahasa asing dimungkinkan, jika sifat dan tujuan 

penelitian memerlukan hal tersebut (misalnya penulisan konsep/teori 

sesuai dengan bahasa asli penulisnya yang menggunakan bahasa 

asing, juga dicantumkan sumber penulisnya dan tahunnya). 

b. Istilah dari bahasa asing yang belum ada padanan kata Indonesia, 

dicetak miring (italic). 

3. Bentuk kalimat pasif 

Berkaitan dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, 

berikut beberapa kesalahan penggunaan kalimat pasif yang sering 

dilakukan mahasiswa: 

a. Penulisan awalan ke- atau di- yang biasanya disamakan dengan 

penulisan kata depan ke- atau di-. 

b. Kata depan, misalnya pada, sering dipakai tidak pada tempatnya 

dengan meletakkannya di depan subjek, sehingga dapat merusak 

susunan kalimat. 
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c. Tanda baca (seperti tanda kutip “...“) digunakan tidak pada 

tempatnya. 

 

IV.5. Pengutipan/Sitasi  

1. Pengutipan langsung 

a. Pengutipan langsung dengan cara mengutip atau menirukan kalimat 

atau ungkapan seseorang sesuai dengan kalimat aslinya.  

b. Pengutipan langsung pada kalimat, kurang dari empat baris 

Pengutipan langsung pada kalimat kurang dari empat baris, maka 

ditulis dalam satu kalimat, yang diawali atau diakhiri dengan 

penyebutan sumber aslinya serta tahun terbitnya. 

Contoh:  

i. Yulianto (2016) menyatakan bahwa statistik adalah kumpulan 

fakta berbentuk angka yang disusun dalam daftar atau tabel dan 

atau diagram, yang melukiskan atau menggambarkan suatu 

persoalan.  

ii. Statistik adalah kumpulan fakta berbentuk angka yang disusun 

dalam daftar atau tabel dan atau diagram, yang melukiskan atau 

menggambarkan suatu persoalan (Yulianto, 2016). 
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c. Pengutipan langsung pada kalimat, empat atau lebih dari empat 

baris 

Pengutipan langsung pada kalimat empat baris atau lebih dari empat 

baris, maka ditulis dalam satu kalimat tersendiri dengan spasi 

tunggal yang masuk kedalam, serta diakhiri dengan penyebutan 

sumber aslinya dan tahun terbitnya. 

Contoh:  

Statistika merupakan cabang ilmu matematika terapan 
yang terdiri dari teori dan metoda mengenai bagaimana 
cara mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, 
menghitung, menjelaskan, mensintesiskan, menganalisis, 
dan menafsirkan data yang diperoleh secara sistematis 
(Yulianto, 2016). 

 

2. Pengutipan tidak langsung 

Pengutipan tidak langsung dengan cara mengutip pernyataan, gagasan 

atau konsep seseorang dengan cara mengambil inti maknanya. Kutipan 

tidak langsung dapat dimasukkan ke dalam kalimat, tetapi sumber yang 

diacu harus tetap disebutkan serta tahun terbitnya. 

Contoh:  

Ilmu ekonomi banyak mengadopsi ilmu statistik untuk menjelaskan 

keseimbangan harga, fluktuasi mata uang, bahkan dipergunakan dalam 

studi perilaku konsumen dan pasar secara luas. Bidang ilmu perbankan 

yang merupakan bidang ilmu ekonomi juga banyak mengambil metode 

ilmu statistik. Statistika juga digunakan dalam pemerintahan untuk 

berbagai macam tujuan, seperti sensus penduduk. Aplikasi statistika 

Left Indent: 1 Right Indent: 1 

Spasi: 1 

Spasi: 2 
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yang sekarang popular adalah prosedur jajak pendapat atau polling 

(dilakukan sebelum pemilihan umum), serta hitung cepat (perhitungan 

cepat hasil pemilihan umum) yang disebut quick count (Yulianto, 2016). 

 

IV.6. Penulisan Sumber Referensi 

Penulisan sumber referensi yang ada dalam konten/bagian naskah 

artikel berbeda dengan yang ada pada daftar pustaka. Tabel berikut 

menunjukkan perbedaan penulisan referensi pada konten/bagian maupun 

daftar pustaka. 
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Penulis Penulisan Sumber Referensi pada konten/bagian Penulisan Sumber Referensi pada Daftar Pustaka 

 1 (satu) penulis 

 Penulis: Harry Yulianto ditulis 

Yulianto (tahun)  pada 

konten/bagian 

 Penulis: Harry Yulianto ditulis 

Yulianto, H. (tahun)  pada 

Daftar Pustaka 

Yulianto (2016) menyatakan bahwa statistik adalah 

kumpulan fakta berbentuk angka yang disusun dalam 

daftar atau tabel dan atau diagram, yang melukiskan 

atau menggambarkan suatu persoalan. 

Yulianto, H. (2016). Statistik 1. Edisi Pertama. Yogyakarta: 

Lembaga Ladang Kata. 

Aplikasi statistika yang sekarang popular adalah 

prosedur jajak pendapat atau polling (dilakukan sebelum 

pemilihan umum), serta hitung cepat (perhitungan cepat 

hasil pemilihan umum) yang disebut quick count 

(Yulianto, 2016). 

 2 (dua) penulis 

 Penulis: Harry Yulianto dan 

Syarief Dienan Yahya ditulis 

Yulianto dan Yahya (tahun)  

pada konten/bagian 

 Penulis: Harry Yulianto dan 

Syarief Dienan Yahya ditulis 

Yulianto, H., & Yahya, S.D. 

(tahun)  pada Daftar Pustaka 

Yulianto dan Yahya (2018) menyatakan bahwa 

kepuasan masyarakat sebagai faktor penting yang harus 

diperhatikan oleh penyedia pelayanan publik, karena 

kepuasan masyarakat dapat menentukan tingkat 

keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan 

pelayanan publik. 

Yulianto, H., & Yahya, S.D. (2018). Pengaruh Dimensi 

Kualitas Layanan Publik Terhadap Kepuasan 

Masyarakat Pengguna Trans Mamminasata. Prosiding 

Seminar Nasional dan Call for Papers Manajemen, 

Akuntansi, dan Perbankan. Malang. Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim. Oktober: 1234-1251. 

Diakses pada tanggal 8 April 2019 melalui website 

http://conferences.uin-

malang.ac.id/index.php/semnasfe/article/view/796. 

Kepuasan masyarakat sebagai faktor penting yang 

harus diperhatikan oleh penyedia pelayanan publik, 

karena kepuasan masyarakat dapat menentukan tingkat 

keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan 

pelayanan publik (Yulianto & Yahya, 2018). 

Penelitian Yulianto dan Yahya (2018) menunjukkan hasil 

sebagai berikut:  

1. Dimensi reliability tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan masyarakat. 

2. Dimensi responsiveness berpengaruh terhadap 

kepuasan masyarakat. 

http://conferences.uin-malang.ac.id/index.php/semnasfe/article/view/796
http://conferences.uin-malang.ac.id/index.php/semnasfe/article/view/796
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Penulis Penulisan Sumber Referensi pada konten/bagian Penulisan Sumber Referensi pada Daftar Pustaka 

Faktor-faktor yang mempengaruhi dimensi kualitas 

pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat, yaitu 

(Yulianto & Yahya, 2018): 

a. Tangible 

b. Reliability 

c. Responsiveness 

d. Assurance 

e. Emphaty 

 3 (tiga) atau lebih penulis 

 Penulis: Helmy Syamsuri, Harry 

Yulianto, dan Dyan Fauziah 

Suryadi ditulis Syamsuri et al. 

(tahun)  pada konten/bagian 

 Penulis: Helmy Syamsuri, Harry 

Yulianto, dan Dyan Fauziah 

Suryadi ditulis Syamsuri, H., 

Yulianto, H., & Suryadi, D.F. 

(tahun)  pada Daftar Pustaka 

Menurut Syamsuri et al. (2018),  dampak finansial 

adanya BUMDES Tirta Mandiri adalah peningkatan 

kondisi keuangan dan omset BUMDES setiap tahunnya. 

Syamsuri, H., Yulianto, H., & Suryadi, D.F. (2018). 

Peningkatan Daya Saing Badan Usaha Milik Desa: 

Studi Kasus BUMDES Tirta Mandiri. Prosiding 

Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian 

Kepada Masyarakat. Makassar. Politeknik Negeri 

Ujung Pandang. November: 224-229. 

Dampak finansial adanya BUMDES Tirta Mandiri adalah 

peningkatan kondisi keuangan dan omset BUMDES 

setiap tahunnya (Syamsuri et al., 2018). 

Permasalahan BUMDES Tirta Mandiri dalam memulai 

usahanya, yaitu (Syamsuri et al., 2018): 

1. Perbedaan persepsi antara Pemerintah Desa, 

BUMDES dan masyarakat Desa. 

2. Keterbatasan pendanaan awal usaha. 

3. Pengelolaan manajemen. 
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BAB V 

RINGKASAN 

 

 

Untuk lebih memahami dalam penulisan artikel ilmiah, berikut ini 

ringkasan sistematika dan formatnya: 

Tabel 5.1.  

Ringkasan Sistematika Penulisan Artikel Ilmiah 

Sistematika Penulisan Ringkasan 

Judul Judul artikel tidak boleh sama dengan judul 

pada tesis/skripsi 

Identitas Penulis Nama mahasiswa (penulis pertama), nama 

dosen pembimbing 1 tanpa gelar (penulis 

kedua), dan nama dosen pembimbing 2 tanpa 

gelar (penulis ketiga) 

Abstract Maksimal 200 kata, dan wajib menggunakan 

bahasa Inggris 

Keywords  2 (minimal) sampai 5 (maksimal) kata kunci 

dalam penelitian 

Konten artikel Tidak ada sub-bagian 

Pendahuluan  Latar belakang 

 Rumusan masalah 

 Tujuan penelitian 
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Sistematika Penulisan Ringkasan 

Tinjauan literatur  Teori atau konsep yang relevan dengan 

tema penelitian 

 Rumusan hipotesis 

 Model penelitian 

Metode penelitian  Desain penelitian 

 Lokasi dan waktu penelitian 

 Data penelitian 

 Teknik pengumpulan data 

 Populasi dan sampel (termasuk teknik 

sampling) 

 Variabel/fokus penelitian 

 Teknik analisis data 

Hasil dan Pembahasan  Hasil penelitian 

 Pembahasan 

Penutup  Simpulan 

 Saran  

Daftar pustaka  Minimal 15 sumber referensi 

 Diharuskan mengutip hasil publikasi dari 

dosen pembimbing 1 dan/atau dosen 

pembimbing 2 dan/atau dosen STIE YPUP 

lainnya, serta dicantumkan sumber link 

URL-nya 
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Tabel 5.2.  

Ringkasan Format Penulisan Artikel Ilmiah 

 

Format Penulisan Ringkasan 

Kertas   Kertas putih A4 (21 cm x 29,7 cm) 

 Ukuran: 70 gram 

Pencetakan Tidak dicetak pada halaman bolak balik 

Pengetikan Sesuai dengan template yang disediakan 

Huruf Times New Roman (ukuran font sesuai 

template) 

Jumlah halaman 8 (minimal) sampai 10 (maksimal) halaman 

(termasuk daftar pustaka) 

Batas tepi (margins)  Batas tepi atas (top) 2,54 cm 

 Batas tepi bawah (bottom) 2,54 cm 

 Batas tepi kiri (left) 2,54 cm 

 Batas tepi kanan (right) 2,54 cm 

Penulisan judul dan 

judul bagian 

 Huruf besar (kapital) 

 Center 

 Tidak ada sub-sub bagian maupun anak 

sub-sub bagian 

Penomoran halaman  Menggunakan angka Arab (1, 2, 3, 4 dan 

seterusnya) 

 Times New Roman, font 10, dan spasi 1 
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Format Penulisan Ringkasan 

Penomoran tabel  Menggunakan angka Arab (1, 2, 3, 4 dan 

seterusnya) 

 Ditempatkan ditengah (center) diatas tabel 

tanpa diakhiri dengan titik 

 Dimulai dari Tabel 1 Judul; Tabel 2. Judul, 

dan seterusnya 

Penomoran gambar  Menggunakan angka Arab (1, 2, 3, 4 dan 

seterusnya) 

 Diletakkan ditengah (center) diatas 

gambar tanpa diakhiri dengan titik 

 Dimulai dari Gambar 1. Judul; 2. Judul 

dan seterusnya 

Bahasa Indonesia Menggunakan ketentuan sesuai Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD) 

Bahasa asing Istilah dari bahasa asing yang belum ada 

padanan kata Indonesia, dicetak miring (italic) 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

Pedoman penulisan artikel ilmiah diharapkan membantu mahasiswa 

untuk publikasi hasil penelitiannya, baik tesis maupun skripsi pada jurnal 

ilmiah yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar. Selain 

itu, pedoman ini dapat membantu dosen pembimbing dalam memberikan 

supervisi dan pendampingan bagi mahasiswa bimbingannya, agar 

didalam menyusun artikel ilmiah sesuai dengan sistematika dan format 

penulisannya. 

Pedoman ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu 

diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun, untuk 

penyempurnaan pedoman ini kedepannya. Semoga buku pedoman ini 

bermanfaat bagi semua pihak. Amin. 



  

1  

JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL 

JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL 

JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL  

 
Penulis Pertama

1
, Penulis Kedua

2
, Penulis Ketiga

3 

 
1,2,3

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar 

 
1
pertama@gmail.com, 

2
kedua@gmail.com, 

3
ketiga@gmail.com 

 
 

ABSTRACT 

 
Abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract 

abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract 

abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract 

abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract. Abstract abstract abstract abstract 

abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract 

abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract 

abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract 

abstract abstract abstract abstract. Abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract 

abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract 

abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract 

abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract. 

 

Keywords: keyword1, keyword2, keyword3, keyword4, and keyword5. 

 
 

PENDAHULUAN 
 

Latar belakang latar belakang latar 

belakang latar belakang latar belakang latar 

belakang latar belakang latar belakang latar 

belakang latar belakang latar belakang latar 

belakang. Latar belakang latar belakang latar 

belakang latar belakang latar belakang latar 

belakang latar belakang latar belakang latar 

belakang latar belakang latar belakang latar 

belakang. 

Latar belakang latar belakang latar 

belakang latar belakang latar belakang latar 

belakang latar belakang latar belakang latar 

belakang latar belakang latar belakang latar 

belakang. Latar belakang latar belakang latar 

belakang latar belakang latar belakang latar 

belakang latar belakang latar belakang latar 

belakang latar belakang latar belakang latar 

belakang. Latar belakang latar belakang latar 

belakang latar belakang latar belakang latar 

belakang latar belakang latar belakang latar 

belakang latar belakang latar belakang latar 

belakang.  

Latar belakang latar belakang latar 

belakang latar belakang latar belakang latar 

belakang latar belakang latar belakang latar 

belakang latar belakang latar belakang latar 

belakang. Latar belakang latar belakang latar 

belakang latar belakang latar belakang latar 

belakang latar belakang latar belakang latar 

belakang latar belakang latar belakang latar 

belakang. Latar belakang latar belakang latar 

belakang latar belakang latar belakang latar 

belakang latar belakang latar belakang latar 

belakang latar belakang latar belakang latar 

belakang. 

Latar belakang latar belakang latar 

belakang latar belakang latar belakang latar 

belakang latar belakang latar belakang latar 

belakang latar belakang latar belakang latar 

belakang. Latar belakang latar belakang latar 

belakang latar belakang latar belakang latar 

belakang latar belakang latar belakang latar 

belakang latar belakang latar belakang latar 

belakang. Latar belakang latar belakang latar 

belakang latar belakang latar belakang latar 

belakang latar belakang latar belakang latar 

belakang latar belakang latar belakang latar 

belakang. 

Latar belakang latar belakang latar 

belakang latar belakang latar belakang latar 

belakang latar belakang latar belakang latar 

belakang latar belakang latar belakang latar 

belakang. Latar belakang latar belakang latar 

belakang latar belakang latar belakang latar 

 Center, Bold, Times 

New Roman 12, 

maksimal 20 kata 

Center, Bold, Times New Roman 11, nama 

lengkap penulis tanpa gelar 

Afiliasi institusi 

Email penulis 

 Abstract dituliskan 

maksimal 200 kata, 

dan wajib 

menggunakan 

bahasa Inggris. 

Abstract berisikan 

tujuan penelitian, 

metode penelitian, 

dan ringkasan 

singkat hasil 

penelitian 

2 sampai 5 kata kunci 

a) latar belakang, b) 

rumusan masalah, dan 

c) tujuan penelitian 
First Line Indent: 1 

Times New Roman 10 

Times New Roman 11 

mailto:pertama@gmail.com
mailto:kedua@gmail.com
mailto:kedua@gmail.com


Judul judul judul judul judul judul judul judul judul 

2 Penulis Pertama, Penulis Kedua, & Penulis Ketiga  

belakang latar belakang latar belakang latar 

belakang latar belakang latar belakang latar 

belakang. Latar belakang latar belakang latar 

belakang latar belakang latar belakang latar 

belakang latar belakang latar belakang latar 

belakang latar belakang latar belakang latar 

belakang. 

Rumusan masalah rumusan masalah 

rumusan masalah rumusan masalah rumusan 

masalah: 1) rumusan masalah, 2) rumusan 

masalah, dan 3) rumusan masalah. 

Tujuan penelitian tujuan penelitian tujuan 

penelitian tujuan penelitian tujuan penelitian: 1) 

tujuan penelitian, 2) tujuan penelitian, dan 3) tujuan 

penelitian. 
 

TINJAUAN LITERATUR 

 

Konsep satu konsep satu konsep satu 

konsep satu konsep satu konsep satu konsep 

satu konsep satu konsep satu konsep satu 

konsep satu konsep satu konsep satu konsep 

satu konsep satu. Konsep satu konsep satu 

konsep satu konsep satu konsep satu konsep 

satu konsep satu konsep satu konsep satu 

konsep satu konsep satu konsep satu konsep 

satu konsep satu konsep satu.  

Konsep satu konsep satu konsep satu 

konsep satu konsep satu konsep satu konsep 

satu konsep satu konsep satu konsep satu 

konsep satu konsep satu konsep satu konsep 

satu konsep satu. Konsep satu konsep satu 

konsep satu konsep satu konsep satu konsep 

satu konsep satu konsep satu konsep satu 

konsep satu konsep satu konsep satu konsep 

satu konsep satu konsep satu. 

Konsep satu konsep satu konsep satu 

konsep satu konsep satu konsep satu konsep 

satu konsep satu konsep satu konsep satu 

konsep satu konsep satu konsep satu konsep 

satu konsep satu. Konsep satu konsep satu 

konsep satu konsep satu konsep satu konsep 

satu konsep satu konsep satu konsep satu 

konsep satu konsep satu konsep satu konsep 

satu konsep satu konsep satu. 

Konsep satu konsep satu konsep satu 

konsep satu konsep satu konsep satu konsep 

satu konsep satu konsep satu konsep satu 

konsep satu konsep satu konsep satu konsep 

satu konsep satu. Konsep satu konsep satu 

konsep satu konsep satu konsep satu konsep 

satu konsep satu konsep satu konsep satu 

konsep satu konsep satu konsep satu konsep 

satu konsep satu konsep satu. 

Konsep dua konsep dua konsep dua 

konsep dua konsep dua konsep dua konsep dua 

konsep dua konsep dua konsep dua konsep dua 

konsep dua konsep dua konsep dua konsep dua 

konsep dua konsep dua. Konsep dua konsep 

dua konsep dua konsep dua konsep dua konsep 

dua konsep dua konsep dua konsep dua konsep 

dua konsep dua konsep dua konsep dua konsep 

dua konsep dua konsep dua konsep dua. 

Konsep dua konsep dua konsep dua 

konsep dua konsep dua konsep dua konsep dua 

konsep dua konsep dua konsep dua konsep dua 

konsep dua konsep dua konsep dua konsep dua 

konsep dua konsep dua. Konsep dua konsep 

dua konsep dua konsep dua konsep dua konsep 

dua konsep dua konsep dua konsep dua konsep 

dua konsep dua konsep dua konsep dua konsep 

dua konsep dua konsep dua konsep dua. 

Konsep dua konsep dua konsep dua 

konsep dua konsep dua konsep dua konsep dua 

konsep dua konsep dua konsep dua konsep dua 

konsep dua konsep dua konsep dua konsep dua 

konsep dua konsep dua. Konsep dua konsep 

dua konsep dua konsep dua konsep dua konsep 

dua konsep dua konsep dua konsep dua konsep 

dua konsep dua konsep dua konsep dua konsep 

dua konsep dua konsep dua konsep dua. 

Konsep tiga konsep tiga konsep tiga 

konsep tiga konsep tiga konsep tiga konsep 

tiga konsep tiga konsep tiga konsep tiga 

konsep tiga konsep tiga konsep tiga konsep 

tiga konsep tiga konsep tiga. Konsep tiga 

konsep tiga konsep tiga konsep tiga konsep 

tiga konsep tiga konsep tiga konsep tiga 

konsep tiga konsep tiga konsep tiga konsep 

tiga konsep tiga konsep tiga konsep tiga 

konsep tiga. 

Konsep tiga konsep tiga konsep tiga 

konsep tiga konsep tiga konsep tiga konsep 

tiga konsep tiga konsep tiga konsep tiga 

konsep tiga konsep tiga konsep tiga konsep 

tiga konsep tiga konsep tiga. Konsep tiga 

konsep tiga konsep tiga konsep tiga konsep 

tiga konsep tiga konsep tiga konsep tiga. 

Konsep tiga konsep tiga konsep tiga 

konsep tiga konsep tiga konsep tiga konsep 

tiga konsep tiga konsep tiga konsep tiga 

konsep tiga konsep tiga konsep tiga konsep 

tiga konsep tiga konsep tiga. Konsep tiga 

konsep tiga konsep tiga konsep tiga konsep 

tiga konsep tiga konsep tiga konsep tiga 

konsep tiga konsep tiga konsep tiga konsep 

tiga konsep tiga konsep tiga konsep tiga 

konsep tiga. 

 

a) teori atau konsep, b) 

rumusan hipotesis, 

dan/atau c) model 

penelitian 
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Hasil penelitian sebelumnya hasil 

penelitian sebelumnya hasil penelitian 

sebelumnya hasil penelitian sebelumnya hasil 

penelitian sebelumnya hasil penelitian 

sebelumnya. Hasil penelitian sebelumnya hasil 

penelitian sebelumnya hasil penelitian 

sebelumnya hasil penelitian sebelumnya hasil 

penelitian sebelumnya hasil penelitian 

sebelumnya. Hasil penelitian sebelumnya hasil 

penelitian sebelumnya hasil penelitian 

sebelumnya hasil penelitian sebelumnya hasil 

penelitian sebelumnya hasil penelitian 

sebelumnya. 

Rumusan hipotesis rumusan hipotesis 

rumusan hipotesis rumusan hipotesis rumusan 

hipotesis rumusan hipotesis:  

H1 : hipotesis satu 

H2 : hipotesis dua 

H3 : hipotesis tiga 

Model penelitian model penelitian 

model penelitian model penelitian model 

penelitian. 
 

Gambar 1. Model Penelitian  
 

 

 

 

 

 
 

Sumber: Penulis (tahun). 

 

METODE PENELITIAN 

 

Desain penelitian desain penelitian 

desain penelitian desain penelitian desain 

penelitian desain penelitian desain penelitian. 
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