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Pedoman Penulisan Karya Ilmiah
1. Karya ilmiah dapat berbentuk ringkasan hasil penelitian atau studi literatur, khususnya
dalam bidang manajemen dan perbankan syariah.
2. Karya ilmiah yang dikirim ke redaktur almasoemjornal dan belum pernah dipublikasikan
sebelumnya dalam terbitan berkala ilmiah baik di dalam maupun luar negeri.
3. Penulis karya ilmiah dapat terdiri dari satu orang atau lebih, maksimal 2 orang. Naskah
dapat ditulis dengan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris secara baik dan benar.
4. Panjang naskah maksimal 20 halaman (termasuk lampiran dan daftar pustaka), pada
kertas ukuran A4 dengan spasi 1 dan jenis huruf Times New Roman 12, serta margin atas
3 cm, untuk margin bawah 2 cm, kiri 3 cm, dan kanan 2 cm, serta gutter sebelah kiri
dengan ukuran 0,5 cm. Untuk tabel, digunakan jenis huruf Times New Roman 10 dan
spasi 1, dan nama tabel diletakan di sebelah atas tabel. Untuk gambar, diletakan di bawah
gambar, serta masing-masing tabel/gambar dilengkapi sumber.
5. Penulisan karya ilmiah mengikuti format dan struktur penulisan sebagai berikut :
a. Judul Karya Ilmiah
Judul dibuat secara jelas, lugas, ringkas, dan tidak terlalu panjang, serta
mencerminkan isi dari karya ilmiah. Ditulis dengan menggunakan huruf kapital tebal
dengan jenis huruf Times New Roman 12.
b. Nama Lengkap Penulis dan Alamat Email.
Nama lengkap penulis ditulis tanpa gelar, ditulis dengan menggunakan huruf tebal
dengan jenis huruf Times New Roman 12. Jika terdiri dari beberapa penulis dapat
diurutkan kebawah, dan alamat email ditulis di bawah nama penulis.
c. Abstrak dan Kata Kunci
Abstrak merupakan intisari tulisan, ditulis dengan jenis huruf Times New Roman 12,
spasi 1 dan dilengkapi dengan kata kunci. Abstrak dibuat dalam Bahasa Inggris dan
Bahasa Indonesia.
d. Pendahuluan
Pendahuluan memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan
tujuan penelitian serta kerangka pemikiran.
e. Metodologi
Metodologi memuat secara keseluruhan bagaimana karya ilmiah dibuat, menjelaskan
apakah penelitian kualitatif atau kuantitatif, serta memuat analisis data yang
digunakan.
f. Hasil dan Pembahasan
Hasil dan pembahasan memuat hasil penelitian yang dilakukan serta pembahasan
mengenai masalah pokok yang dibahas secara sistematis.
g. Penutup
Penutup memuat kesimpulan yang bersifat argumentatif, menguraikan permasalahan
yang telah diuraikan pada bagian hasil dan pembahasan, serta dapat ditambahkan
rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh.

h. Daftar Pustaka
Daftar pustaka disusun berdasarkan abjad, dengan menuliskan nama akhir terlebih
dahulu diikuti tahun publikasi, judul, tempat terbit dan penerbit. Baris kedua dan
seterusnya inden kesebelah kanan sebanyak 7 spasi. Contoh :
Buku
Arikunto, Suharsimi. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta:
Rineka Cipta.
Riduwan dan Sunarto. (2011). Pengantar Statistika untuk Penelitian : Pendidikan,
Sosial, Komunikasi, Ekonomi dan Bisnis. Bandung : Alfabeta.
Skripsi/Tesis/Disertasi
Mulyono, Bayu. (2008). Analisis Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Layanan
terhadap Kepuasan Konsumen. (tesis tidak dipublikasikan). Bandung:
Program Pascasarjana Universitas Padjajaran.
Jurnal atau Majalah
Berry, Zeithamal and Parasuraman, A. (1996). Quality counts in services too
Business Horizons. New York : Journal of Accounting, Vol. 28 No. 3, pp. 4452.
Publikasi Elektronik
Husen,
Ahmad.
(2010).
Pembangunan
Zakat.
Tersedia
http://www.forumzakat.net/index.php?act=paparan&id=13. Diakses : 10 Juni
2010.
6. Sistem penomoran untuk setiap bagian/sub bagian contohnya adalah sebagai berikut :
1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
1.2 ......................................
1.3 ......................................
dst.
7. Naskah karya ilmiah dikirim dalam bentuk softcopy ke alamat email redaksi :
journalsiap@gmail.com

