
 

 

PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH 
 

 

The Journal of Management and Business Review (JMBR) adalah jurnal akademik yang diterbitkan 

dua kali setahun (Januari dan Juli) oleh Research Center and Case Clearing House (RC-CCH) Sekolah 

Tinggi Manajemen PPM. JMBR telah memperoleh ISSN sehingga dapat diakui dalam penilaian 

angka kredit.  

 

JMBR diterbitkan dengan tujuan untuk menyebarluaskan informasi hasil riset manajemen dan 

tinjauan pemikiran bisnis kepada para akademisi, praktisi, mahasiswa dan pihak lain yang berminat 

pada riset manajemen dan bisnis. Ruang lingkup bidang dari hasil riset yang dimuat dalam JMBR 

antara lain manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen operasi, manajemen sumber 

daya manusia, manajemen strategik.  

 

Penulis harus menyatakan bahwa artikel yang dikirimkan ke JMBR belum pernah dipublikasikan 

dalam jurnal yang lain. Setiap artikel yang diterima akan melalui proses blind review oleh satu orang 

anggota dewan editor JMBR dan satu orang mitra bestari. Kriteria-kriteria yang dipertimbangkan 

dalam review antara lain: (1) memenuhi persyaratan standar publikasi jurnal, (2) metodologi riset 

yang dipakai, dan (3) manfaat hasil riset terhadap pengembangan manajemen dan praktek bisnis di 

Indonesia.  

 

Pedoman Penulisan Naskah 

1. Sistematika pembahasan dalam naskah: 

a) Abstrak/sinopsis 

Bagian ini memuat ringkasan riset. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa 

Inggris, yang masing-masing bagiannya memuat tidak lebih dari 200 kata. Abstrak ditulis 

dengan Times New Roman ukuran huruf 10 pt, spasi 1 dan diikuti dengan sedikitnya empat 

kata kunci (keywords) untuk memudahkan penyusunan indeks artikel. Penulisan kata kunci 

dicetak miring dan berukuran 11 pt.  

b) Pendahuluan 

Bagian ini menjelaskan latar belakang riset, rumusan masalah, pernyataan tujuan dan (jika 

dipandang perlu) organisasi penulisan naskah. 

c) Tinjauan teori  dan pengembangan hipotesis 

Memaparkan kerangka teoritis berdasarkan telaah literatur yang menjadi landasan logis untuk 

mengembangkan hipotesis atau proporsi riset dan model riset. 

d) Metode riset 

Menguraikan metode seleksi dan pengumpulan data, pengukuran dan definisi operasional 

variabel, dan metode analisis data. 

e) Pembahasan  

Memuat penjelasan analisis data riset dan deskripsi statistik yang diperlukan dan pembahasan 

temuan  

f) Kesimpulan, implikasi dan keterbatasan 

Memuat simpulan riset, menjelaskan implikasi temuan dan keterbatasan riset, serta jika perlu 

saran yang dikemukakan peneliti untuk riset yang akan datang. 

g) Daftar pustaka 

Memuat sumber-sumber yang dikutip di dalam penulisan naskah. Hanya sumber yang diacu 

yang dimuat dalam daftar referensi ini. Daftar pustaka ditulis dengan menggunakan format 

APA Style. 

2. Naskah dalam bentuk softcopy diketik dengan Word, dua kolom, dengan jarak baris dua spasi; 

3. Judul  artikel ditulis dengan huruf Times New Roman 12 pt dalam huruf kapital dan bercetak 

tebal. 

4. Identitas penulis dilegkapi dengan urutan afiliasi penulis dan alamat email. Untuk identitas 

penulis ditulis dengan huruf Times New Roman ukuran 11 pt, alamat email dicetak miring dengan 

ukuran hurf 11 pt. 

5. Panjang artikel antara 15 s.d. 20 halaman (dengan jenis huruf Times New Roman 11 pt).  



 

 

6. Marjin atas, bawah, kiri dan kanan sekurang-kurangnya 1 inci. 

7. Semua halaman harus diberi nomor urut halaman. 

8. Tabel dan/atau gambar disajikan merupakan bagian dari badan tulisan. Judul Tabel berada di 

atas tabel, sedangkan judul gambar ada di bawah gambar. Penulisan Judul dalam bentuk kalimat 

(hanya huruf di awal kalimat yang merupakan huruf kapital.  

9. Setiap tabel atau gambar diberi nomor urut, judul sesuai dengan isi tabel atau gambar dan sumber 

kutipan (jika relevan). Nomor urut tabel dan judul tabel ditulis dengan menggunakan Times New 

Roman ukuran 11 pt. Tabel ditulis dengan menggunakan Times New Roman berukuran 10 pt 

10. Artikel diserahkan dalam bentuk softcopy (berupa CD atau melalui email)  
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