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KEBIJAKAN EDITORIAL DAN PEDOMAN PENULISAN 

Kebijakan Editorial 

Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEB) adalah sebuah publikasi berkala (setahun tiga 

kali, bulan April, Agustus dan Desember) dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW 

dengan tujuan utama untuk mendiseminasi artikel ilmiah dalam bidang ekonomi dan 

bisnis. JEB merupakan wadah bagi komunitas akademik dalam bidang ilmu ekonomi, 

manajemen dan akuntansi untuk melakukan komunikasi ilmiah secara tertulis. Oleh 

karena itu, artikel yang diajukan untuk dipublikasi harus berkaitan dengan bidang ilmu 

ekonomi, manajemen dan akuntansi. 

Secara umum, artikel yang dipublikasi oleh JEB adalah karya tubs ilmiah yang 

memberi kontribusi bagi pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, 

meliputi tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut. 

1. Karya tulis yang meringkas dan mensintesis temuan orinsinil berbasis riset 

yang telah dipublikasi oleh jurnal ilmiah. Karya tulis tersebut diharapkan dapat 

membantu anggota komunitas akademik dalam bidang ilmu ekonomi, 

manajemen dan akuntansi untuk memahami implikasi penting dari temuan riset 

ilmiah dalam ketiga bidang tersebut. 

2. Karya tulis yang merupakan hasil riset dengan menggunakan metoda riset 

terbaru. 

3. Karya tulis yang mendiskusikan isu-isu penting, berguna atau menarik dalam 

bidang ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi bagi dosen atau mahasiswa 

dalam ketiga bidang tersebut. Karya tulis semacam itu dapat berupa studi 

kasus, studi sampel kecil yang membahas aspek-aspek praktis isu-isu ekonomi 

dan bisnis atau fenomena industri, atau diskusi ilmiah tentang kebijakan 

ekonomi dan bisnis. 

4. Tinjauan (review) terhadap buku, artikel atau karya tulis ilmiah lain yang 

dipublikasi. 

Pengiriman Naskah 

1. Naskah belum dipublikasi atau tidak dalam proses publikasi pada penerbit lain 

(dinyatakan dengan surat pernyataan bermaterai). 

2. Naskah dikirim dalam bentuk soft file ke dewan penyunting Jurnal Ekonomi 

dan Bisnis dengan alamat email: jeb@adm.uksw.edu 

3. Setelah diterima dewan penyunting, naskah akan ditelaah secara umum untuk 

melihat kesesuaiannya dengan misi JEB. 

4. Naskah yang tidak lolos telaah umum akan dikomunikasikan secepatnya 

kepada penulis beserta dengan alasan penolakannya. 

5. Naskah yang lolos pada telaah umum akan direview oleh dua penelaah secara 

blind review untuk mendapat komentar dan rekomendasi. 
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6. Dewan penyunting akan membuat dan mengkomunikasikan keputusan 

berkaitan dengan naskah yang ditelaah (terima tanpa revisi, diterima dengan 

revisi minor, diterima dengan revisi mayor, ditolak karena alasan kualitas 

tulisan dan ditolak karena alasan etika penulisan karya ilmiah). 

7. Revisi naskah harus dikembalikan kepada dewan penyunting dalam waktu 

yang telah ditentukan, apabila revisi naskah melebih dari batas waktu yang 

ditentukan, akan dianggap sebagai kiriman naskah baru. 

Pedoman Penulisan Naskah 

Format 

1. Naskah harus disusun secara padat, diusahakan agar tidak lebih dari 25 

halaman (kurang lebih 7.000 kata). 

2. Marjin sekurang-kurangnya satu inchi dari atas, bawah dan samping. 

3. Penulis tidak boleh mengidentifikasi diri secara langsung atau tidak langsung 

dalam naskah. Penulis tunggal tidak boleh menggunakan kata ganti "kami". 

4. Halaman muka naskah harus memuat judul naskah, nama penulis, nama 

lembaga tempat penulis berafiliasi, alamat email. 

5. Semua halaman harus bernomor urut. 

6. Angka-angka dari satu sepuluh, kecuali dalam tabel dan daftar dan jika 

digunakan sebagai satuan atau kuantitas (jarak, berat dan ukuran) harus dieja. 

Sebagai contoh: tiga hari; 3 kilometer, 30 tahun. Semua angka-angka yang lain 

dinyatakan secara numeris. 

7. Kata persen dalam teks menggunakan kata persen sedangkan dalam tabel dan 

gambar digunakan simbol %. 

8. Judul harus disusun sedemikian rupa sehingga judul terletak ditengah, cetak 

tebal dan huruf besar (kapital). Judul yang menggunakan Bahasa Indonesia 

tidak melebihi 12 kata dan yang menggunakan Bahasa Inggris tidak melebihi 

10 kata. 

9. Abstrak harus dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, terdiri dari 

kurang lebih 150 - 200 kata dalam satu alinea, ditulis pada halaman pertama 

naskah. Abstrak harus secara padat menyatakan tujuan naskah, isu/pertanyaan 

riset, metoda, hasil dan simpulan dan kontribusinya. Untuk kata kunci terdiri 

dari 3 sampai 5 kata. 

10. Setiap naskah hendaknya lebih mengutamakan sumber pustaka primer dan 

proporsi untuk terbitan 10 tahun terakhir diusahakan di atas 80%. 

11. Setiap naskah yang akan dikirim ke redaksi hendaknya terbebas dari kesalahan 

teknis seperti dari salah ketik, salah cara melakukan kutipan, tidak lengkap 

daftar referensinya. 

Tabel dan Gambar 

Penulis harus memperhatikan persyaratan umum sebagai berikut. 
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1. Setiap tabel dan gambar (grafik) disajikan pada halaman terpisah dari badan 

tubs (di bagian akhir naskah). Penulis cukup menyebutkan pada bagian dalam 

naskah, tempat pencantuman tabel atau gambar, misalnya dengan menuliskan 

(sisipkan tabel X disini). 

2. Rujukan terhadap setiap tabel atau gambar harus dibuat dalam naskah. 

3. Tabel dan gambar harus dapat dhnterprestasi tanpa harus dalam naskah. 

4. Setiap tabel atau gambar harus diberi nomor urut, judul yang sesuai dengan isi 

tabel atau gambar dan sumber kutipan (bila relevan). 

Kutipan dan Referensi 

Gaya penulisan naskah mengikuti Chicago Manual of Style untuk edisi 16 terutama 

untuk cara-cara merujuk dan penyajian rujukan dalam daftar referensi. 

Kutipan 

1. Satu sumber kutipan dengan satu penulis: (Jones 1998). 

2. Satu sumber kutipan dengan dua penulis: (Jones dan Freeman 1980). 

3. Satu sumber kutipan dengan lebih dari dua penulis: (Jones et ah, 1997). 

4. Dua sumber kutipan dengan penulis berbeda: (Jones 1987; Freeman 1988). 

5. Dua sumber kutipan dengan penulis sama: (Jones 1988; 1999). Jika tahun 

publikasinya sama: (Jones, 1999a; 1999b). 

6. Sumber kutipan yang berasal dari pekerjaan suatu institusi ditulis dengan 

menyebutkan akronim institusi yang bersangkutan, misalnya (IAI 2012). 

Referensi 

1. Daftar referensi disusun urut abjad nama penulis pertama atau nama institusi 

yang pekerjaannya dikutip. 

2. Susunan setiap referensi: nama penulis, tahun publikasi, judul artikel atau 

nama buku, nama jurnal atau penerbit, nomor halaman. 

3. Nama jurnal tidak boleh disingkat. 
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Catatan kaki: 

Catatan kaki tidak digunakan untuk dokumentasi. Catatan kaki hanya digunakan untuk 

memberi penjelasan lebih lanjut terhadap sesuatu hal yang kalau dimasukkan dalam 

badan tulisan akan mengganggu kontinuitas naskah. Catatan kaki diberi nomor urut 

dengan angka Arab dengan catatan superscript. 
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