PEDOMAN SISTEMATIKA PENULISAN:

ARTIKEL BERASAL HASIL PENELITIAN DENGAN UJI HIPOTESIS STATISTIK
(PENELITIAN PENGARUH DAN HUBUNGAN ANTAR VARIABEL)

Artikel ditulis dengan urutan sebagai berikut:

JUDUL
Judul artikel ditulis jelas, lugas dan tidak lebih dari 15 kata. Sebaiknya judul ditulis sederhana,
menggugah rasa ingin tahu namun menggambarkan isi artikel (boleh ditulis dengan kalimat
tanya).

ABSTRAK
Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris dengan spasi tnggal (satu). Abstrak memuat uraian
mengenai tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan hasil penelitian. Abstrak ditulis secara
ringkas, padat dan ditulis dalam satu alinea (maksimal 200 kata) yang merangkum berisi
pentingnya variable penelitian dan tujuan penelitian serta metode penelitian (misal: sampel dan
teknik analisis yang digunakan), dan jawaban atas rumusan masalah atau hasil penelitian.
Abstrak diberi kata kunci yang berisi ide-ide atau konsep dasar yang mewakili bidang yang
diteliti. Kata kunci (keywords) maksimal 6 kata.

PENDAHULUAN
Bagian ini berisi tentang latar belakang penelitian, tujuan penelitian, kontribusi penelitian,
hasil dan implikasi penelitian. Untuk hasil dan implikasi bersifat anjuran (tidak wajib).

TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Bagian ini memuat literatur-literatur

yang diacu serta terkait dengan penelitian dan

pengembangan hipotesis. Sangat dianjurkan literatur yang diacu adalah yang dipublikasi 10
tahun terakhir dengan yang paling utama menurut urutannya adalah: artikel dari jurnal
internasional bereputasi, artikel dari jurnal nasional terakreditasi, artikel dari jurnal
nasional, buku teks, dan harian yang bereputasi.

METODE PENELITIAN
Bagian ini setidaknya memuat rancangan atau desain penelitian, subjek/objek/ sampel penelitian,
definisi operasional dan pengukuran variabel, teknik/instrumen pengumpulan data dan analisis
data serta pengujian hipotesis.HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian ini memuat data karakteristik subjek/objek/sampel/responden penelitian, hasil analisis
data, pengujian instrumen dan hipotesis (jika ada), jawaban dari pertanyaan penelitian, temuantemuan dan interpretasi temuan-temuan. Bagian ini, bila dimungkinkan, bisa dibuat grafik untuk
setiap variable penelitian. Selanjutnya disajikan berturut-turut nilai statistik deskriptif (Misal;
Mean, SD, Maximum, Minimum) beserta interpretasinya. Pada bagian akhir bagian ini
menyajikan hasil uji hipotesis penelitian dan pembahasannya secara cukup.

SIMPULAN
Menyajikan kesimpulan hasil, implikasi, keterbatasan dan saran penelitian secara berurutan.

UCAPAN TERIMA KASIH
Bagian ini hanya ditulis jika diinginkan. Memuat ucapan terima kasih dan penghargaan kepada
pihak-pihak yang dinilai berkontribusi signifikan dalam penyelesaian penelitian.

DAFTAR PUSTAKA
Memuat sumber-sumber yang diacu di dalam penulisan.

ARTIKEL BERASAL HASIL PENELITIAN DESKRIPTIF DAN R&D (PTK,
PERANCANGAN SISTEM DAN DESKRIPTIF)
Artikel ditulis dengan urutan sebagai berikut:

JUDUL
Judul artikel sama dengan judul tidak lebih dari 12 kata, sebaiknya sederhana namun judul
menggambarkan isi artikel

ABSTRAK
Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia spasi tnggal (satu). Abstrak
memuat uraian mengenai tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan hasil penelitian,
simpulan. Abstrak ditulis secara ringkas, padat dan ditulis dalam satu alinea (maksimal 200
kata). Abstrak diberi kata kunci yang berisi ide-ide atau konsep dasar yang mewakili bidang
yang diteliti. Kata kunci maksimal 6 kata.

PENDAHULUAN
Bagian ini berisi tentang latar belakang penelitian, tujuan penelitian, kontribusi penelitian
dan implikasi penelitian.

TINJAUAN LITERATUR DAN FOKUS PENELITIAN
Bagian ini memuat teori dan literatur

yang diacu serta terkait dengan penelitian dan

pengembangan hipotesis. Sangat dianjurkan literatur yang diacu adalah yang dipublikasi 10
tahun terakhir dengan yang paling utama menurut urutannya adalah: artikel dari jurnal

internasional bereputasi, artikel dari jurnal nasional terakreditasi, artikel dari jurnal
nasional, buku teks, dan harian yang bereputasi.
METODE PENELITIAN
Bagian ini setidaknya memuat rancangan atau desain penelitian, subjek/objek/sampel penelitian,
teknik/instrumen pengumpulan data dan analisis data serta pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian ini memuat data karakteristik subjek/objek/sampel/responden penelitian, hasil analisis
data, pengujian instrumen dan hipotesis (jika ada), jawaban dari pertanyaan penelitian, temuantemuan dan interpretasi temuan-temuan. Bagian ini, bila dimungkinkan, bisa dibuat grafik untuk
setiap variable penelitian. Selanjutnya disajikan berturut-turut nilai statistik deskriptif (Misal;
Mean, SD, Maximum, Minimum) beserta interpretasinya. Pada bagian akhir bagian ini
menyajikan hasil uji hipotesis penelitian dan pembahasannya secara cukup.

SIMPULAN
Menyajikan kesimpulan hasil dan saran penelitian.

UCAPAN TERIMA KASIH
Bagian ini hanya ditulis jika diinginkan/kondisional. memuat ucapan terima kasih dan
penghargaan kepada pihak-pihak yang dinilai berkontribusi signifikan dalam penyelesaian
penelitian.

DAFTAR PUSTAKA
Memuat sumber-sumber yang diacu di dalam penulisan.

ATURAN-ATURAN PENULISAN LAIN
Tabel, gambar dan grafik
Judul Tabel diberi nomor dan ditulis di bagian atas tabel dengan format huruf bold dan rata
tengah (center) dengan disertai sumber (jika ada).
Tabel 2.
Ringkasan Uji t

Model
1
2
3
4

β
Beta
Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
VAIC→ROE
-.128
-.151
VAIC→EPS
-.133
-.067
ROE→EPS
1.308
.553
ICD→ROE
.844
.370
ICD→EPS
-.006
-.001
ROE→EPS
1.333
.563
Hubungan

Sig.
.058
.322
.000
.000
.988
.000

Tabel 3.
Desain Eksperimen dan Pengujian Hipotesis 3a dan 3b

Faktor Otoritas Atasan

Ada Otoritas Kecurangan
Tidak Ada Otoritas
Kecurangan

Faktor Pendidikan Karakter
Keagamaan
Tidak Mengikuti
Mengikuti
Pendidikan
Pendidikan Karakter
Karakter
Keagamaan
Keagamaan
SEL 1
SEL 2
SEL 3

SEL 4

Judul Gambar diberi nomor dan ditulis di bagian bawah gambar dengan format huruf bold dan
rata tengah (center) dengan disertai sumber (jika ada).

Gambar 1. Proses Pembuatan Keputusan Etis
Sumber: Jones (1991) dan Cohen dan Bennie (2006)

Judul Grafik diberi nomor dan ditulis di bagian bawah grafik format huruf bold dan rata tengah
(center) dengan disertai sumber (jika ada).

Grafik 1. Penduduk Sumatera Barat Menurut Kabupaten Tahun 2007
Sumber: www.bps.go.id

Pengutipan
Kutipan dalam teks ditulis diantara kurung buka dan kurung tutup yang menyebutkan nama akhir
penulis, tahun dengan koma, dan nomor halaman jika dipandang perlu.
1) Satu sumber kutipan dengan satu penulis: (Syafruddin, 2001); dengan dua penulis:
(Habbe dan Hartono, 2000); lebih dari dua penulis: (Budiono et al., 1999); lebih dari satu
sumber kutipan dengan penulis yang berbeda: (Mardiyah, 2001; Kusumawati, 1999);
lebih dari satu sumber kutipan dengan penulis yang sama: (Djakman, 1998; 2000).
2) Jika kutipan disertai nomor halaman: (Brownell, 1981: 845).
3) Jika pada referensi terdapat penulis dengan lebih dari satu artikel pada tahun yang sama,
maka pada kutipan digunakan huruf a, b, .. setelah tahun. Contoh: (Joni, 2014a; 2014b)
atau (Joni, 2014a; Daud, 2014b).

4) Jika nama penulis disebutkan pada teks, maka nama tidak perlu disebutkan pada kutipan
di dalam kurung. Contoh yang benar: "Alamsyah (1998) menyatakan ....". Contoh yang
keliru: "Alamsyah (Alamsyah, 1998) menyatakan ...."
5) Sumber kutipan yang berasal dari pekerjaan suatu institusi sebaiknya menyebutkan
akronim institusi yang bersangkutan misalnya (IAI, 2008).

Kutipan secara langsung dan persis dari referensi yang diacu (tidak menggunakan parafrase)
dengan jumlah baris sama dengan lebih dari empat baris ditulis agak menjorok kekanan dengan
spasi tunggal (satu). Contoh:

Mulyadi (2011) mengemukakan:

“Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi
akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan
perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan
kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah
saji itu.”

Gaya Penulisan Daftar Pustaka
Gaya daftar pustaka di JMMR mengacu pada Vancouver style. Sangat dianjurkan penulisan
daftar pustaka menggunakan software sitasi. Setiap artikel harus memuat daftar pustaka (hanya

yang menjadi sumber kutipan) yang disusun alfabetis sesuai dengan nama belakang penulis atau
nama institusi. Contoh:

Buku
Bray, J., and C. Sturman. 2001. Bluetooth: Connect without wires. Upper Saddle River. NJ:
Prentice Hall.
Forouzan, B.A., and S. C. Fegan. 2007. Data communications and networking (4th ed.). New
York: McGraw-Hill.
Maher, B. A. (Ed.). 1964. Progress in experimental personality research (6 vols.). New York:
Academic Press.

Artikel Jurnal
Tseng, Y.C., S. P. Kuo, H. W. Lee, and C. F. Huang. 2004. Location tracking in a wireless
sensor network by mobile agents and its data fusion strategies. The Computer Journal, 47
(4), 448–460.

Paper yang diterbitkan di dalam proceeding
Fang, Q., F. Zhao, and L. Guibas. 2003. Lightweight sensing and communication protocols for
target enumeration and aggregation. In M. Gerla, A. Ephremides, & M. Srivastava (Eds.),
MobiHoc ’03 fourth ACM symposium on mobile ad hoc networking and computing (pp.
165–176). New York, NY: ACM Press.

Halaman web
Alexander, J., and M. A. Tate. 2001. Evaluating web resources. Retrieved from Widener
University, Wolfgram Memorial Library website: http://www2.widener.edu/WolfgramMemorial-Library/webevaluation/webeval.htm
University of Portsmouth
website:http://www.port.ac.uk/library/guides/filetodownload,137568,en.pdf

Workshop/Seminar
Abbott, K., and J. Seymour. 1997.Trapping the papaya fruit fly in north Queensland. Paper
presented at the Australian Entomological Society Conference, Melbourne.
Fitriany, dan D. Sari. 2008. Studi atas pelaksanaan PBL dan Hubungannya dengan Prestasi
Mahasiswa. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi XI,
Pontianak.

Tesis/Disertasi
Utama, S. 1996. The Association between Institutional Ownership and Trading Volume Reaction
to Annual Earnings Announcements. Ph.D dissertation, Texas A&M University.

Working Paper
Chan, K., L. Chan, N. Jegadeesh, and J. Lakonishok. 2004. Earnings quality and stock returns.
Working Paper, University of Illinois at Urbana-Champaign.

Aturan Penulisan Judul Dan Sub Judul

JUDUL UTAMA
Judul Bagian
Sub Judul
Sub dari sub judul

CATATAN KAKI
Catatan kaki dipergunakan hanya untuk memberikan penjelasan/analisis tambahan, yang apabila
digabung ke naskah akan mengganggu kontinuitas naskah. Dengan demikian catatan kaki tidak
dipergunakan untuk referensi. Catatan kaki harus diberi nomor urut dicetak superscript. Teks
dari catatan kaki diketik dengan font 10 rata kiri-kanan.

KEBIJAKAN REPRODUKSI
Artikel yang telah dipublikasi di JMMR menjadi hak cipta Prodi Magister Menejemen Rumah
SakitUMY. Untuk tujuan edukatif, isi dari JMMR dapat dikopi atau direproduksi selama
menyebutkan sumber dari artikel tersebut. Permintaan tertulis harus diajukan kepada Editor
untuk memperoleh ijin mereproduksi isi dari JMMR untuk tujuan lainnya selain tujuan edukatif.
Isi tulisan Artikel tidak menjadi tanggungjawab JMMR karena JMMR hanya berlaku sebagai
penerbit saja.

KEBIJAKAN ATAS KETERSEDIAAN DATA
Konsisten dengan tujuan dari JMMR, penulis artikel diharapkan dapat memberikan data yang
dimilikinya kepada yang memerlukannya dan memberikan informasi cara memperoleh data
tersebut.

