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WRITING GUIDANCE
1. The paper should be original and should not violate any copyrights. The
submitted paper should have never been published or not being submitted to
other publisher. The copyright of the published paper is retained to the author.
2. The paper should be submitted in Microsoft Word (*.doc) format. The file should
be sent to the following mail address: mm_feunj@yahoo.com
3. To avoid missing fonts or other compatibility issues, any special characters or
mathematical expression (equations, symbols, matrix, etc.) must be written using
Microsoft Equation.

4. The submitted paper should contain (i) an abstract of maximum one page A4, (ii)
keywords and (iii) JEL classification code. See the JEL code
at http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html.
5. The paper must contain the followings: The background, the aim of the paper
and its distinction to previous study, Theory and review of literatures,
Methodology, Result and analysis, Managerial implication and further study
suggestion
6. The citation should be written in body text. Footnote is used only for additional
explanation purposes.
7. The references should follow the APA style

8. The paper should be submitted along with curriculum vitae completed with e-mail
address and phone number

PEDOMAN PENULISAN
JURNAL ILMIAH ECONOSAINS

EconoSains menerima naskah dalam bentuk hasil penelitian
(research), catatan penelitian (research note), artikel ulas balik (review/mini
review) atau ulasan (feature) baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa
Inggris.
Penulis diminta mengirimkan tiga (3) eksemplar naskah kepada editor
yang dilengkapi dengan disket berisi naskah tersebut. Setelah
Jurnal EconoSains terbit, penulis akan mendapat dua (2) cetak jurnal
dimana tulisan tersebut dimuat dan naskah beserta disket menjadi milik
editor. Naskah diketik dengan program Microsoft Word serta dikirim atau
diserahkan langsung kepada:
EDITOR ECONOSAINS
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Gedung N, Lantai 1, Kompleks UNJ
Jln. Rawamangun Muka, Jakarta Timur, 13220
Telp./Fax. (62-021) 472-1227
Naskah diketik dalam dua (2) spasi pada kertas HVS ukuran A4 dengan
pias dus (2) sentimeter dengan huruf bertipe Times New Roman berukuran
12 point. Setiap halaman diberi nomor secara berurutan. Secara umum,
naskah disusun dengan urutan sebagai berikut:

Judul dalam Bahasa Indonesia dan Inggris untuk artikel dalam Bahasa
Indonesia, dan judul dalam Bahasa Inggris untuk artikel berbahasa Inggris.

Nama lengkap penulis.

Nama lembaga/institusi, disertai alamat lengkap dengan nomor kode
pos.

Judul pelari (Running Title).

Abstrak dalam Bahasa Indonesia/Inggris (tidak lebih dari 200 kata).

Kata kunci.

Pendahuluan.

Metodologi.

Hasil.

Pembahasan.

Daftar pustaka, ditulis memakai sistem nama-tahun dan susunan secara
abjad.
Catatan hasil penelitian, ulas balik, dan ulasan ditulis sebagai naskah
sinambung mengikuti urutan di atas tanpasubjudul 8, 9 dan 10. Naskah artikel
ditulis kurang lebih sepuluh (10) sampai dengan duapuluh (20) halaman
(termasuk gambar dan tabel).



KEBIJAKAN EDITORIAL DAN PEDOMAN PENULISAN

Jurnal Wahan Akuntansi
Jurnal Wahan Akuntansi berisi tentang hasil penelitian gagasan konseptual, kajian
dan aplikasi teori, tinjauan kepustakaan, resensi buku baru, dalam bidang akuntansi.
Terbit pertama kali pada tahun 2006 oleh Jurusan Akuntansi. Terbit 2 kali setahun (Juli
dan

Desember),

dengan ISSN:

1907-5642

Wahana Akuntansi menerima tulisan dalam bentuk hasil penelitian (research), catatan
penelitian (research note), artikel ulas balik (review/mini review) atau ulasan (feature)
dengan topik akuntansi baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris.

Penulis diminta mengirimkan tiga (3) eksemplar naskah kepada editor yang dilengkapi
dengan disket berisi naskah tersebut. Setelah jurnal Wahana Akuntansi terbit, penulis
akan mendapat dua (2) cetak jurnal dimana tulisan tersebut dimuat dan naskah beserta
disket

menjadi

milik

editor.

Penentuan artikel yang dimuat dalam jurnal Wahana Akuntansi melalui proses blind
review oleh editor jurnal Wahana Akuntansi dengan mempertimbangkan antara lain:
Terpenuhinya persyaratan buku publikasi jurnal, metode riset yang digunakan, dan
signifikansi kontribusi artikel terhadap pengembangan profesi dan pendidikan
akuntansi. Editor bertanggung jawab untuk memberikan telaah konstruktif dan, jika
dipandang perlu, menyampaikan hasil evaluasi kepada penulis artikel. Artikel dikirim ke
editor jurnal Wahana Akuntansi dengan alamat:
Editor Wahana Akuntansi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
Gedung R. Kompleks UNJ, Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur, 13220
Telp/Fax : 021-4702278, 4706285
E-mail: Wahanaakuntansi_UNJ@yahoo.com



Secara umum, naskah disusun dengan urutan sebagai berikut:



Naskah belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain, diketik dengan satu
setengah spasi kecuali abstrak (satu spasi) pada kertas A4.



Panjang naskah 10-20 halaman, dan diserahkan paling lambat 1 bulan sebelum
penerbitan dalam bentuk ketikan di atas kertas sebanyak 2 eksemplar dan disertai
disket yang memuat artikel tersebut dengan menggunakan program MS-Word Font
Times Roman 12.



Artikel yang dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang hasil penelitian,
gagasan konseptual, kajian dan aplikasi teori, tinjauan kepustakaan, dan resensi
buku baru, dalam bidang akuntansi.



Semua karangan ditulis dalam bentuk esai, disertai judul subbab
(heading) masing-masing bagian, kecuali bagian pendahuluan yang disajikan tanpa
judul subbab. Peringkat judul subbab dicetak tebal (bold), dan penulisannya bukan
dengan angka:



o

Peringkat 1 (huruf besar semua rata dengan tepi kiri)

o

Peringkat 2 (huruf besar-kecil rata tepi kiri)

o

Peringkat 3(huruf besar-kecil dicetak miring, rata tepi kiri)
Artikel konseptual harus disertai:

1.

judul

2.

identitas pengarang tanpa gelar akademik

3.

abstrak

4.

kata kunci

5.

pendahulan (tanpa judul subbab) yang berisi latar belakang dan tujuan atau
ruang lingkup tulisan

6.

daftar rujukan

7.

pembahasan

8.

kesimpulan dan saran


Hasil penelitian disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

1.

judul

2.

nama penulis, tanpa gelar akademik

3.

abstrak

4.

kata kunci

5.

pendahuluan (tanpa judul subbab) berisi pembahasan kepustakaan dan tujuan
penelitian

6.

metode

7.

hasil

8.

pembahasan

9.

kesimpulan dan saran

10.

daftar rujukan
Daftar rujukan disajikan mengikuti tatacara seperti contoh berikut dan diurutkan secara
alfabetis dan kronologis.
Balcer,

Y

dan

Judd,

K.L,

1985, The

Dynamic

Effects

of

Tax

Structure,

Mimegraphed, Evanston, III: Northwestern Univ. Bergson, W. 1938, A Economics, Q.J.
E., 52, p 310-334


Naskah diketik dengan memperhatikan aturan tentang penggunaan tanda baca
dan ejaan yang dimuat dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang
Disempurnakan (Depdikbud, 1987).

