
 

 

 
 

Jurnal Keuangan dan Perbankan  (Jkp) 
adalah publikasi dari Program Sudi Keuangan dan Perbankan Universitas Merdeka 

Malang berupa tulisan yang diterbitkan secara berkesinambungan dan dimaksudkan 

sebagai wadah pertukaran gagasan, telaah, dan kajian di samping sebagai penyalur 

informasi untuk tujuan pengembangan dan pembangunan Ilmu bidang Keuangan 

dan Perbankan. Penerbitan ini memuat tulisan bersifat ilmiah dalam bentuk hasil 

penelitian, kajian, dan aplikasi teori, gagasan konseptual, resensi buku baru, 

bibliografi, dan tulisan praktis dari kalangan ahli, akademisi, maupun praktisi. 

Tulisan-tulisan yang dimuat telah melalui proses penyuntingan seperlunya oleh 

penerbit dengan tanpa mengubah substansi sesuai naskah aslinya. Tulisan dalam 

setiap penerbitan merupakan tanggung jawab pribadi penulisnya dan bukan 

mencerminkan pendapat penerbit. 
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Petunjuk bagi Penulis 
 

 

Pengiriman Naskah 

Naskah dikirim dalam bentuk softcopy dengan menggunakan OJS (Open Journal 

System) melalui www.jurnal.unmer.ac.id. Pengiriman naskah disertai dengan Daftar 

Riwayat Hidup lengkap penulis dan Format naskah mengacu pada Petunjuk 

Penulisan Naskah berikut: 

 

Petunjuk Penulisan Naskah 

Naskah diketik spasi ganda minimal 10 halaman dan maksimum 20 halaman sudah 

termasuk abstract dan daftar pustaka, ukuran kertas A4, bentuk huruf Book Antiqua, 

besar huruf 12 pts kecuali untuk ilustrasi (tabel, grafik, gambar, dan lain-lain) besar 

huruf 10 pts. Untuk kepentingan penyuntingan, seluruh bagian naskah (termasuk 

tabel, gambar, dan persamaan matematika) dibuat dalam format yang dapat 

disunting editor (Word Document). 

 

Gaya Penulisan Umum 

Naskah untuk Jurnal Keuangan dan Perbankan dapat berupa kajian dan aplikasi 

teori, hasil penelitian, gagasan konseptual, tinjauan pustaka, resensi buku baru, 

bibliografi, dan tulisan praktis berkaitan dengan llmu Keuangan dan Perbankan. 

Naskah dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia maupun Inggris dengan format esai, 

disertai judul sub-bab (heading) masing-masing bagian, kecuali bagian: Pendahuluan 

yang disajikan tanpa judul sub-bab. Peringkat judul sub-bab dinyatakan dengan jenis 

huruf yang berbeda dan tidak menggunakan angka nomor sub-bab. Penulisan 

mengikuti gaya naratif, dengan meminimalkan penggunaan tabel, gambar, dan 

persamaan matematika. 

 

Sistematika Naskah 

Sistematika naskah konseptual  terdiri atas: judul, nama penulis (tanpa gelar), alamat 

lengkap penulis dimana naskah ini ditulis/dibuat, alamat korespondensi (nomor 

telpon, nomor faksimili, dan e-mail), abstract, key words, pendahuluan (tanpa sub-

bab), ulasan utama (dibagi dalam sub-sub judul), penutup, dan daftar pustaka. 

Sistematika naskah hasil penelitian terdiri atas: judul, nama penulis (tanpa gelar), 

alamat lengkap penulis dimana hasil penelitian ini dilakukan, alamat korespondensi, 

abstract, key words, pendahuluan (tanpa sub-bab), hipotesis (jika ada), metode, hasil, 

pembahasan, kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Berikut  adalah petunjuk untuk 

setiap bagian naskah dan hal-hal lain yang perlu diikuti dalam penulisan naskah. 

 

 

http://www.jurnal.unmer.ac.id/


 

 

Judul 

Judul maksimum terdiri dari 14 kata.  

 

Data Penulis 

Berisi nama lengkap penulis tanpa gelar dan tanpa singkatan, nama lembaga afiliasi 

penulis dan alamat lengkap (termasuk kode pos), serta alamat korespondensi penulis 

(telepon, faksimili, dan e-mail). 

 

Abstrak 

Ditulis dalam bahasa Inggris dengan jumlah kata 150 - 200 kata (sertakan pula dalam 

bahasa Indonesia guna keperluan penyuntingan), hanya terdiri dari 1 paragraf. 

Abstrak untuk naskah hasil penelitian berisi: tujuan penelitian, metode yang 

digunakan, temuan penting, dan kesimpulan. Abstrak untuk artikel 

telaah/konseptual berisi: ringkasan pendek menyeluruh isi artikel lengkap dengan 

gagasan pemikiran yang tersimpulkan. 

 

Kata Kunci 

Ditulis dalam bahasa Inggris dengan jumlah kata 3-6 frase. Kata kunci berisi kata 

atau frase yang sering dipergunakan dalam naskah dan dianggap mewakili 

dan/atau terkait dengan topik yang dibahas. Ditulis dengan urutan abjad (alfabetis). 

 

Pendahuluan 

Pendahuluan memuat pengantar tentang substansi artikel sesuai dgn topik dan 

tujuannya, terutama alasan-alasan baik teoritis maupun empiris yang melatar 

belakangi  kegiatan penulisan naskah. Mengemukakan konsep-konsep teoritis, 

pemikiran, serta temuan-temuan penelitian terdahulu, bermanfaat sebagai bahan 

komparasi dan sekaligus penguatan, pengayaan serta penajaman pembahasan, 

analisis serta penafsiran-penafsiran. Penyajian harus runtut secara kronologis. Kaitan 

logika antara alinea pertama dgn berikutnya harus jelas. 

 

Metode 

Metode merupakan informasi teoritis dan teknis yang memadai untuk pembaca 

dapat mereproduksi penelitian dengan baik, terutama penting untuk 

mengemukakan tentang rancangan penelitian, populasi dan sampel, data yang 

digunakan (jenis dan sumber), teknik pengambilan data, dan teknik analisis data 

(model analisis). 

 

Hasil 

Hasil disajikan secara bersistem. Narasi dalam hasil berisi informasi yang disarikan 

dari data, bukan menarasikan data apa adanya. Perjelas narasi dengan ilustrasi 



 

 

(tabel, gambar, dan lain-lain). Ilustrasi harus diacu dalam teks, yang disajikan data 

olahan bukan data mentah (kalau perlu reduksi data).  

 

Pembahasan 

Pembahasan mengemukakan interpretasi dari hasil, guna menjawab tujuan 

penelitian dan hipotesis (apabila ada). Urutan pembahasan sama dengan urutan 

sajian data. Ada pengembangan argumentasi dgn mengaitkan hasil, teori, dan 

pendapat, termasuk komparasi hasil penelitian terdahulu. Penting juga 

dikemukakan kemungkinan adanya kontribusi hasil penelitian bagi pengembangan 

ilmu.  

 

Kesimpulan 

Kesimpulan memaknai hasil dan pembahasan penelitian secara lebih komprehensif. 

 

Saran 

Saran ditujukan bagi tindakan praktis (perusahaan yang diteliti), bagi 

pengembangan teori baru, dan bagi penelitian lanjutan. 

 

Kutipan  

Kutipan dalam teks dibuat dalam format nama dan tahun, seperti: Suhardjanto & 

Miranti (2009) untuk awal kalimat, dan (Wahyudi, 2010) untuk akhir kalimat . Jika 

terdapat lebih dari dua penulis dipergunakan et al. setelah nama penulis pertama, 

seperti: Ettredge, et al. (2010). Untuk referensi yang lebih dari satu, kutipan 

didasarkan atas kronologi tahun atau urutan abjad jika terdapat tahun yang sama. 

Contoh: (Arisudi & Gapor, 2010; Herdinata, 2010; Nursyamsi, 2010) atau (Yuniarti, 

2008, Budianto, 2009, Iriani & Gunarianto, 2010). 

 

Daftar Pustaka 

Daftar pustaka disusun dengan mengikuti tata cara seperti contoh berikut dan 

diurutkan secara alfabetis dan kronologis. 

 Publikasi buku: 

Skiadas, C. 2009. Asset Pricing Theory. New Edition. Published by Princeton University 

Press. 

 Artikel dalam jurnal: 

Kashyap, A.K. & Zingales, L. 2010. The 2007-8 Financial Crisis: Lessons from Corporate 

Finance, Journal of Financial Economics, 97(3): 303-488. 

 Kertas kerja (working paper): 

Rojas, L. & Suares. 2010. The International Financial Crisis: Eight Lessons for and from 
Latin America. Working Paper 02. January. Center for Global Development 

 Prosiding (proceeding): 

Rachmawati. 2005. Over Reaksi Pasar terhadap Harga Saham. Prosiding, Simposium 

Akuntansi Nasional VIII. 

http://www.sciencedirect.com/science/publication?issn=0304405X&volume=97&issue=3
http://www.sciencedirect.com/science/publication?issn=0304405X&volume=97&issue=3


 

 

 

 Karya tidak dipublikasikan: 

Choudhury, M.A. 2007. Philosophy of Islamic Financial Engineering: Evaluationary 
Equilibrium in Learning Spaces of Unity of Knowledge. International Seminar and 
Workshop on Islamic Financial Engineering. (Tidak Dipublikasikan). Post Graduate 
Program of Faculty of Economics Islamic University of Indonesia. Yogyakarta. 

Nurkhin, A. 2009. Corporate Governance dan Profitabilitas; Pengaruhnya terhadap 
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris pada 
Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia). Tesis. (Tidak Dipublikasikan). 
Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi 
Universitas Diponegoro. 

 Dokumen lembaga: 

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 Tentang Penerapan Manajemen Risiko 
bagi Bank Umum. 

 Artikel dari situs web dan bentuk media elektronik lainnya: 

Oorschot, L.V. 2009. Risk Reporting: An Analysis of German Banking Industry. 
http://oaithesis.eur.nl. (Diakses Tanggal 30 Agustus 2010). 

 Artikel dari koran, majalah, dan periodik sejenis: 

Hasbullah, Y.2004. Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Kredit di Perbankan dalam Rangka 
Good Corporate Government. Majalah Usahawan Indonesia, No.12, Th.XXXIII 
Desember: 28-31. 

 

 

Ilustrasi (Tabel dan Gambar) 

Ilustrasi baik dalam bentuk tabel dan gambar (apabila ada) dicantumkan sesuai 

dengan kebutuhan penulisan dan diberi penjelasan secukupnya, serta diketik dalam 

format yang dapat diedit oleh Tim Editor.  

 

Tabel. Diketik dengan huruf ukuran 10 pts, bentuk tabel dibuat seperti contoh 

berikut: 

 

Tabel 1. Indikator Kinerja Bank Umum Berdasarkan Penilaian Metode CAEL (dalam % ) 

Bank Umum Dec 2002 Dec 2003 Dec 2004 Dec 2005 Dec 2006 Dec 2007 

CAR  19,90 22,40 19,40 19,40 23,4 20,48 

ROA  1,50 2,00 2,60 3,50 2,35 2,66 

BOPO  98,41 94,76 88,10 76,64 81,42 71,16 

LDR 33,00 38,20 43,50 50,00 62,27 67,46 

NPL Gross 12,10 8,10 8,20 5,80 7,56 4,10 

Sumber: Bank Indonesia (dalam Majalah Investor, 2008) dan Infobank Juni 2008. 

 

Gambar. Gambar dan grafik dicetak dalam format hitam putih, sehingga perlu 

dibuat perbedaan pola antar data yang ditampilkan (bisa gunakan grayscale, pattern, 

dan lain-lain). Gambar dibuat seperti contoh berikut: 
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Gambar 1. Perkembangan Dana Pihak Ketiga  

Bank X Cabang Malang 

 

Hak Cipta 

Naskah yang diserahkan penulis haruslah sebuah karya orisinal, bukan 

menjiplak/plagiat karya orang lain, belum pernah dipublikasikan, dan tidak 

dikirimkan pada waktu yang bersamaan kepada penerbit lain. Jurnal Keuangan dan 

Perbankan memegang hak cipta atas semua material termasuk yang berbentuk cetak, 

elektronik, dan bentuk lainnya. Untuk itu penulis perlu menyetujui pengalihan hak 

cipta dengan mengisi dan menandatangani Pernyataan Pengalihan Hak Cipta  

kemudian mengirim kembali ke alamat redaksi disertai daftar riwayat hidup, setelah 

naskah dinyatakan dapat dipublikasikan oleh Tim Editor Jurnal Keuangan dan 

Perbankan. 

 

Persyaratan lain 

Menyertakan biodata yang terdiri dari: (1) Data Pribadi: nama lengkap dengan gelar, 

nama instansi, alamat dan no.telpon instansi, e-mail, alamat rumah, no.telp 

rumah/HP, dan alamat pengiriman jurnal. (2) Riwayat Pendidikan. (3) Karya Ilmiah 

yang dihasilkan (Publikasi maupun yang tidak dipublikasikan). 

 

Bagi penulis yang artikelnya telah dimuat wajib memberikan kontribusi sebesar 

minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dapat ditransfer di rekening JKP di 

Bank BNI No.Rek. 0504291350 a.n. Sari Yuniarti. Pembayaran kontribusi dilakukan 

sebelum jurnal dikirim ke alamat penulis. 

 

Bagi penulis diwajibkan untuk berlangganan Jurnal Keuangan dan Perbankan 

minimal 1 tahun (3 edisi) dengan biaya berlangganan: bagi penulis yang beralamat 

di P.Jawa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus  ribu rupiah), sedangkan bagi penulis di 

luar P.Jawa sebesar Rp.750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). 

 

Komponen dan Indikator Penilaian Reviewer dijelaskan pada Tabel berikut: 
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Komponen dan Indikator Penilaian Tim Reviewer 

NO KOMPONEN INDIKATOR PENILAIAN REVIEWER 

1 Judul Efektifitas, Spesifikasi dan Kejelasan 

2 Abstrak (dalam Bahasa Inggris) Utuh dan menggambarkan esensi artikel 

3 Kata Kunci (Key words) Mencerminkan konsep penting dalam 
Artikel 

4 Pendahuluan (Latar Belakang, 
Tujuan atau Ruang Lingkup Tulisan, 
Tinjauan Pustaka) 

Kemutakhiran, orisinalitas, relevansi 
dengan Topik, kesesuaian alasan 
pentingnya penelitian dengan tujuan 
penelitian 

5 Metode Ketepatan, kerincian dan kejelasan 

6 Hasil (Analisis dan Sintesis) Ketajaman analisis 

7 Pembahasan (Interpretasi) Kemuktahiran temuan, relevansi dengan 
penelitian-2 terkait, dan dampak 
kontribusi ilmiah temuan/gagasan 
terhadap perkembangan ilmu 

8 Kesimpulan Logis, sahih, ringkas, dan jelas 

9 Saran Bagi tindakan praktis, pengembangan 
teori baru, dan penelitian lanjutan 

10 Daftar Pustaka Derajat kemutakhiran dan  acuan dari 
sumber pustaka primer. 

Ketentuan:  min.90% dari jurnal-jurnal 
atau riset-riset ilmiah yang terkait, di atas 
tahun 2007 (Kecuali Grand Theory), sumber 
pustaka semua  masuk dalam teks/materi 
penulisan artikel 

 

 

Bersedia mengisi  P E R N Y A T A A N  yang terlampir di halaman paling bawah 

file ini. 

 

 

 

 

 

 

Alamat Redaksi: 

Gedung D-III Keuangan dan Perbankan Lt.1 

Universitas Merdeka Malang 

Jl. Terusan Raya Dieng No.57 Malang 65146, Telp.0341–568 395 (ext.544) 

Contact person:  Sari  Yuniarti (081 2332 1664); Sugeng  Haryanto (081 2525 7612)  

Erni Susana (083 83380 7549)



 

 

P E R N Y A T A A N 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. Nama (lengkap dengan gelar) :  

2. Tempat/Tanggal Lahir :  

3. Pekerjaan :  

4. Nama instansi/institusi :  

5 Prodi dan Fakultas (utk PT) :  

6. Alamat lengkap instansi/institusi :                                                                                                               

(Kode pos) 

7. No.telp. dan fax instansi/institusi :  

8. Alamat rumah :  

 

9. No. telp/HP dan alamat E-mail :  

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa: 

 

1. Artikel yang saya kirim ke Jurnal Keuangan dan Perbankan Universitas Merdeka Malang 

adalah karya orisinal, bukan menjiplak/plagiat karya orang lain, dan belum pernah 

dipublikasikan.   

2. Bersedia mematuhi segala ketentuan tentang penulisan artikel di Jurnal  Keuangan dan 

Perbankan Universitas Merdeka Malang. 

3. Bersedia untuk melakukan revisi yang diperlukan sesuai dengan hasil evaluasi Tim Reviewer 

dan segera mengirim kembali hasil revisi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 

4. Bersedia membayar kontribusi sebesar minimal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila 

artikel saya dimuat di jurnal ilmiah tersebut. 

5. Bersedia berlangganan Jurnal Keuangan dan Perbankan minimal 1 tahun (3 edisi) dengan 

biaya berlangganan: apabila saya beralamat di P.Jawa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus 

ribu rupiah), sedangkan di luar P.Jawa sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu 

rupiah). 

 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan yang sesungguhnya tanpa adanya paksaan, penipuan dan 

kekhilafan. 

 

        Kota,  Tanggal/Bulan/Tahun 

               Yang menyatakan, 

 

 

 

 

             Nama Penulis Lengkap 

                                                                    (Disertai materai Rp6.000 dan tanda tangan) 



 

 

 
 

PERNYATAAN 

PENGALIHAN HAK CIPTA TULISAN KEPADA JURNAL KEUANGAN DAN 

PERBANKAN 

 

 

Hak cipta tulisan yang tertera di bawah ini dialihkan kepada Jurnal Keuangan dan Perbankan dan 

berlaku efektif sejak tulisan diterima untuk dipublikasikan. Pengalihan hak cipta mencakup hak 

eksklusif untuk mencetak kembali dan mendistribusikan tulisan, termasuk menerjemahkan, 

reproduksi fotografi, microform, atau bentuk reproduksi lainnya. 

 

Penulis menjamin tulisan ini adalah karya orisinal, bukan menjiplak/plagiat karya orang lain, belum 

pernah dipublikasikan, dan tidak dikirimkan pada waktu yang bersamaan kepada penerbit lain. 

Penulis mempunyai wewenang penuh untuk mengalihkan hak cipta. Penulis menandatangani dan 

menerima tanggung jawab untuk mengalihkan hak cipta tulisan ini atas nama penerbit. 

 

Judul Tulisan 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Nama Penulis (sebutkan semua) 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

 

 

 

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

    (Nama penulis lengkap) 


