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yang harus dilakukan. Hal ini wajib dikerjakan oleh mahasiswa dan dosen pembimbing
hingga jurnal memenuhi syarat untuk di publikasi.

PROSEDUR PEMBUATAN JURNAL ONLINE MAHASISWA

3

Font: Times
new roman
Size: 12
Tulisan :
Bold
Spasi: 1

PANDUAN JUDUL JURNAL ONLINE MAHASISWA (JOM)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

(judul di Buat dua dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Khusus Bahasa Inggris
tulisan dimiringkan)
Font: Times
new roman
Size; 12
Spasi: 1

1

Nama Mahasiswa, 2Nama Dosen Pembimbing 1, 3Nama Dosen Pembimbing 2

1

Font: Times
new roman
Size; 12
Style: Italic
Spasi: 1

2

E-mail : Alamat email mahasiswa; Alamat email Dosen Pembimbing

1

Contoh
Ma’rifah, 2 Miswan, 3Andi Reza Alief Chairin Nur

1

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Palu
(Email: ifahmarifah320@gmail.com)
2
Fakultas Pendidikan Agmam Islam, Universitas Muhammadiyah Palu
(Email
)
3
Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Palu
(Email:
)

Font:
Times new
roman
(Bold)
Size: 12
Spasi: 1,0
Font:
Times New
Roman

ABSTRAK

ABSTRACT

Abstrak merupakan sinopsis dari Jurnal Online Mahasiswa (JOM) yang terdiri dari tujuan penelitian,
populasi dan sampel, alat analisis, hasil penelitian, dan ditulis dengan bahasa Indonesia dan bahasa
inggris (khusus bahasa Inggris tulisan dimiringkan) dalam satu paragraf. Abstrak dibatasi maksimal
150 kata dan tidak boleh mengandung persamaan, gambar, dan tabel.
Kata Kunci: merupakan kata kunci yang terdiri dari 3-6 kata dalam Bahasa Indonesia dan inggris.
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PENDAHULUAN
Dalam penulisan Jurnal Online Mahasiswa (JOM) dibatasi 8-10 halaman sudah termasuk abstrak dan
daftar pustaka dengan paper A4. Pendahuluan secara umum berisi latar belakang dan permasalahan yang
diangkat dalam tugas akhir. Latar belakang penelitian berisi uraian gejala-gejala sosial yang terjadi di
masyarakat, khususnya di dunia ekonomi yang menjadi pusat perhatian peneliti. Batasan masalah
dapat berupa variabel-variabel, populasi penelitian, waktu penelitian dan sebagainya. Semua dinyatakan
dalam bentuk paragraf yang dapat diambil dari bab 1 dalam tugas akhir

METODE PENELITIAN
Dalam metode penelitian terdapat tiga elemen penting yang perlu dimunculkan yaitu populasi dan
sampel penelitian, model penelitian dan alat analisis. Populasi penelitian yang digunakan disertai dengan
alasan pemilihan populasi tersebut. Kemudian dijelaskan mengenai teknik sampling (penarikan sampel)
yang digunakan dalam penelitian tersebut dan proses sampling yang dilakukan secara detail sehingga
memperlihatkan hasil dari teknik sampling yang digunakan. Model penelitian berisi perumusan
hubungan antar variabel yang diteliti ke dalam bentuk matematis atau persamaan atau model yang akan
diujikan atau dibuktikan melalui pengolahan data penelitian. Alat Analisis merupakan alat yang
digunakan dalam pengolahan data sehingga dapat menjawab perumusan masalah penelitian
PEMBAHASAN
Dalam sub bab pembahasan terdiri dari hasil uji statistik dan interpretasi hasil penelitian. Hasil uji data
statistik dijelaskan secara narasi. Untuk hasil uji hipotesis bisa ditampilkan tabel hasil ujinya. Misalnya
menggunakan uji regresi linier berganda bisa ditampilkan tabel Anova dan Coefficient, untuk Uji regresi
logistik ditampilkan Omnibus dan Variable Equation, dan dapat menyesuaikan untuk uji dengan alat
lainnya. Pada interpretasi hasil penelitian tidak lagi menuliskan masalah pengujian statistik, namun
dititikberatkan pada argumentasi/penjelasan mengenai hasil pengujian yang telah dilakukan pada tahap
sebelumnya, juga penelitian pendukung dan hasil penelitian sebelumnya yang tekait.

SIMPULAN
Simpulan merupakan hasil penelitian yang dirumuskan atas dasar analisis pada bab-bab sebelumnya,
sesuai dengan variabel yang diteliti, rumusan masalah, hipotesis, bukti analisis data empiris serta
menjawab rumusan masalah penelitian. Simpulan ini dinyatakan dengan kalimat deklaratif (pernyataan
atau kalimat yang mempunyai nilai logika benar atau salah) dan tidak dinyatakan dalam bentuk
bilangan/angka. Isi dari simpulan terdapat 2 (dua) paragraf, paragraf 1 (pertama) menjelaskan simpulan
penelitian, paragraf 2 (kedua) menjelaskan implikasi manajerial.
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DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka merupakan daftar/list seluruh literatur baik berupa buku, jurnal, artikel, web
dan sebagainya yang digunakan sebagai bahan bacaan dan kutipan dalam penulisan jurnal.
Daftar pustaka ditulis sesuai aturan penulisan APA Style Semua referensi yang digunakan
dalam penulisan di daftar pustaka menggunakan format Contoh → (Yani. A, 2017) dalam
artikel, Menurut abjad. Hanya mencantumkan kepustakaan yang dipakai dan relevan.
Literatur buku jurnal, artikel dan web jadi satu disusun secara accending a-z. Adapun contoh
penulisan, sebagai berikut:
Agoes, Sukrisno. 2016. Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntansi Oleh Akuntan Publik Edisi
4 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat. (Buku)
Alansari, I Gusti Ayu Putrid dan Badera, I Dewa Nyoman. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan
dan Pergantian Manajemen terhadap Auditor Switching pada perusahaan sektor keuangan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013, E-Jurnal Akuntansi Universitas
Udayana. 5 (2): 45-56. (Jurnal)
Ahmed, S. dan A. Zalte. Capital flows to emerging market economics: A brave new world.
http://www.federalserve.gov/pubs/2013.pdf. Diakses tanggal 18 Juni 2018. (Web)

LAMPIRAN

Lampiran berisi tabel dan gambar yang dilengkapi dengan nomor urut sesuai urutan
penampilannya dalam teks dengan menggunakan angka arab. Judul tabel ditulis di bagian atas
tabel, sedangkan judul gambar ditulis di bagian bawah gambar dengan menggunakan Times
New Roman font 11, Bold, spasi 1. Tabel disajikan tanpa garis vertikal/garis kolom. Isi tabel
diketik dengan Times New Roman font 11, spasi 1.
Tabel 1. Format Tabel
Kepala tabel

Isi tabel

Kepala kolom tabel
Sub kepala kolom
Sub kepala kolom

Isi tabel

Sumber : ………………., tahun (contoh : Data Primer, 2017)

Isi tabel

Gambar 1. Masukan keterangan gambar disni
.:SELAMAT MENULIS:.

