FORMAT NASKAH PUBLIKASI JURNAL ILMIAH
MABISKA JOURNAL
Manajemen Bisnis Keuangan dan Akuntansi (MABISKA JOURNAL) diterbitkan oleh Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi Bhakti Prasetya Karya Praja (STIE BPKP) Jakarta, secara rutin dilakukan (tiap enam
bulan) yaitu periode Januari – Juni dan periode Juli – Desember dengan tujuan untuk memberikan
media bagi dosen dan peneliti baik internal maupun eksternal kampus STIE BPKP untuk
menyebarluaskan hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan keilmuan bidang Ekonomi khususnya
kajian manajemen, bisnis, keuangan dan akuntansi serta perpajakan maupun kajian ekonomi lainnya.
Artikel diterbitkan atau dipublikasikan dalam MABISKA JOURNAL dapat berupa penelitian baik kualitatif
maupun kuantitatif atau artikel konsepsual (Non Penelitian).
Berikut ini pedoman ringkas penulisan artikel dalam MABISKA JOURNAL sebagai pertimbangan bagi
penulis.
Ketentuan Umum:
1. Radaksi menerima jenis artikel berupa hasil penelitian, artikel konsepsual dan resensi-resensi buku
baru terbitan 5 (lima) tahun terakhir
2. Sistematika pembahasan dalam artikel terdiri dari bagian-bagian, sebagai berikut:
JUDUL PENELITIAN (11pt, tahoma, huruf besar, cetak tebal/Bold, rata tengah maksimum 12 kata
atau 10 kata dalam bahasa Inggris ditulis dengan huruf kapital).
Penulis Pertama (tanpa gelar atau titel lainnya, 10pt, tahoma, rata tengah), nama fakultas dan
perguruan tinggi. Penulis Kedua (dan seterusnya, jika ada). Nama fakultas dan perguruan tinggi (jika
tidak sama dengan penulis pertama). Alamat email (10pt, tahoma, rata tengah, hanya salah satu dari
penulis saja).
ABSTRAK (ABSTRACT) (11pt, tahoma, huruf besar, cetak tebal/Bold,) isi abstrak dituliskan masingmasing dalam satu paragraf (10pt, tahoma). Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan
riset, masalah, metode riset, dan diskusi hasil/temuan. Abstrak disajikan diawal teks dengan njumlah
150 kata dan maksimum 200 kata.
Abstrak dibuatkan dalam bahasa Indonesia dan Inggris (10pt, tahoma) diikuti dengan kata kunci ( key
word) maksimum 5 kata kunci dipisahkan dengan tanda koma (10pt, tahoma).
PENDAHULUAN (11pt, tahoma huruf besar dan cetak tebal/Bold) Bagian ini menjelaskan latar
belakang (motivasi) penelitian, perumusan masalah penelitian, pernyataan tujuan, dan jika perlu
organisasi penulisan artikel (10pt, tahoma).
KAJIAN TEORI (11pt, tahoma huruf besar dan cetak tebal/Bold) Bagian ini uraian tentang teori-teori
dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan pengembangan hipotesis (bila ada) dan model
penelitian.
METODOLOGI PENELITIAN (11pt, tahoma huruf besar dan cetak tebal/Bold) Bagian ini memuat
uraian tentang jenis penelitian dan gambaran dari populasi penelitian, teknik pengambilan sampel,
pengukuran dan definisi operasional variabel serta metode analisa data.
HASIL DAN PEMBAHASAN (11pt, tahoma huruf besar dan cetak tebal/Bold) Bagian ini menguraikan
analisis data penelitian dan deskriptif statistik yang diperlukan dan pembahasan hasil temuan dan
kesimpulan penelitian penulis.

SIMPULAN (11pt, tahoma huruf besar dan cetak tebal/Bold) Simpulan adalah jawaban dari masalah
riset, dalam simpulan tidak ada lagi analisis, uraian panjang, dan angka-angka statistik. Dibuatkan dalam
narasi singkat dan menjawab masalah penelitian,
DAFTAR PUSTAKA (11pt, tahoma huruf besar dan cetak tebal/Bold) Penulisan daftar pustaka
mengacu pada format APA (American Phsicology Asociation) dengan contoh:
Agustini, S., & Jaya, D. (2007). Kriteria Teknik Kriptografi untuk Image Stenografi berbasis Singular
Value Decompresition. SNIKTI VII (pp.500-506). Jakarta: Fakultas Ilmu Komputer UI.
Bowman, R. (2010). The importance of Market-Value Measurement of Debt in Assesing Leverage.
Journal of Accounting Research 18 (Spring): 617-630.
Hartono, Jogiyanto. (2007). Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman.
Yogyakarta: BPFE.
Venkatraman, D. (2004, April 27). Mhetods and implementation of quantum cryptography. Retrieved
Oktober 13, 2008, from http://dheera.net: fttp://dheera.net/sci/qrypt.pdf.
Penulisan dapat dicetak dalam satu kolom maupun dua kolom, awal paragraf rata kiri, ditulis dalam satu
setengah spasi, huruf tahoma 10pt, tidak menggunakan catatan kaki, menggunakan kertas A4 dan tidak
diberikan nomor halaman. Kalimat dibuat dalam kalimat pasif tidak boleh menyebutkan nama penulis
atau penggantinya seperti “kami, saya”. Angka-angka dari satu sampai sepuluh sebagai satuan
kuantitas harus dinarasikan, kecuali untuk nomor tabel dan gambar, contoh enam hari (bukan: 6 hari).
Ketentuan Lain:
1. Topik dan sub topik tidak diberi nomor dan dicetak tebal. Topik dengan ukuran 10pt dan sub topik
dengan ukuran 10pt
2. Tabel diberi nomor berurutan dan judul dituliskan dengan posisi rata tengah, satu spasi, diletakkan
diatas data tabel, dibawah kolom tabel diberikan sumbernya kecuali berasal dari sumber penulis
tidak perlu disebutkan
3. Gambar atau diagram diberi nomor berurutan dan judul dituliskan dengan posisi rata tengah, satu
spasi, diletakkan dibawah data gambar, dibawah gambar atau diagram diberikan sumbernya kecuali
berasal dari sumber penulis tidak perlu disebutkan.
Catatan:
Tulisan artikel harus berasal dari sumber yang dapat dipertanggung-jawabkan secara moril dan hukum
yang merupakan hasil karya penulis bukan plagiat, dan belum pernah diterbitkan dengan menggunakan
atas penulis pada media dan jurnal lainnya. Isi materi tulisan diluar tanggung jawab Redaktur/Editor
dan Penerbit. Format pada template ini mulai diberlakukan pada edisi 2016 nomor kedua.
Pengiriman
naskah
dapat
dilakukan
melalui
email:
mabiskajurnal@gmail.com
atau
Syamsualang1975@gmail.com.

