PEDOMAN PENULISAN
Ketentuan Umum
1. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sesuai dengan format yang
ditentukan.
2. Penulis mengirim dua eksemplar naskah dan satu compact disk (CD) yang berisikan naskah
tersebut kepada redaksi. Satu eksemplar dilengkapi dengan nama dan alamat sedang satu
lainnya tanpa nama dan alamat. Naskah dapat dikirim juga melalui e-mail
jep_feb_unila@unila.ac.id; jep_feb_unila@gmail.com
3. Naskah yang dikirim belum pernah diterbitkan di media lain yang dibuktikan dengan pernyataan
tertulis yang ditandatangani oleh penulis bahwa naskah tersebut belum pernah dipublikasikan.
Pernyataan tersebut dilampirkan pada naskah.
4. Naskah dan CD dikirim kepada redaksi Gedung B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jl. Prof.
Soemantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng – Bandar Lampung 35145 Telp: (0721) 704622
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Naskah diketik menggunakan Microsoft Word pada ukuran kertas A4 berat 80 gram, jarak 1,5
spasi, jenis huruf Arial berukuran 11 point, margin kiri 4 cm, serta margin atas, kanan, dan
bawah masing-masing 3 cm.
Setiap halaman diberi nomor secara berurutan.
Naskah ditulis maksimum sebanyak 25 halaman termasuk gambar dan tabel.
Urutan Penulisan Naskah
Naskah hasil penelitian terdiri atas Judul, Nama Penulis, Abstrak, Pendahuluan, kajian
pustaka, Materi dan Metode, Hasil dan Pembahasan, kesimpulan dan saran, dan Daftar
Pustaka.
Judul ditulis singkat, spesifik, dan informatif yang menggambarkan isi naskah maksimal 15
kata. Untuk kajian pustaka, di belakang judul harap ditulis Suatu Kajian Pustaka. Judul ditulis
dengan huruf kapital dengan jenis huruf Arial ukuran 11 point, jarak satu spasi, dan terletak di
tengah-tengah tanpa titik.
Nama Penulis ditulis lengkap tanpa gelar
Abstrak ditulis dalam satu paragraf tidak lebih dari 200 kata menggunakan bahasa indonesia
atau Inggris. Abstrak mengandung uraian secara singkat tentang tujuan, materi,metode, hasil
utama, dan simpulan yang ditulis dalam satu spasi.
Kata Kunci (Keywords) ditulis miring, maksimal 5 (lima) kata, satu spasi setelah abstrak.
Daftar Pustaka
Hanya memuat referensi yang diacu dalam naskah dan ditulis secara alfabetik berdasarkan
huruf awal dari nama penulis pertama. Jika dalam bentuk buku, dicantumkan nama semua
penulis, tahun, judul buku, edisi, penerbit, dan tempat. Jika dalam bentuk jurnal, dicantumkan
nama penulis, tahun, judul tulisan, nama jurnal, volume, nomor publikasi, dan halaman. Jika
mengambil artikel dalam buku, cantumkan nama penulis, tahun, judul tulisan, editor, judul
buku, penerbit, dan tempat.
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Naskah harus mengikuti format/gaya penulisan yang telah ditetapkan.
Naskah yang tidak sesuai dengan format akan dikembalikan ke penulis untuk diperbaiki.
Naskah yang sesuai dengan format diteruskan ke Editorial Board Members untuk ditelaah
diterima atau ditolak.
Naskah yang diterima atau naskah yang formatnya sudah diperbaiki selanjutnya dicarikan
penelaah tentang kelayakan terbit.
Naskah yang sudah diperiksa dikembalikan ke Editorial Board Members dengan empat
kemungkinan (dapat diterima tanpa revisi, dapat diterima dengan revisi kecil (minor revision),
dapat diterima dengan revisi mayor (perlu direview lagi setelah revisi), dan tidak
diterima/ditolak).
Apabila ditolak, Editorial Board Members membuat keputusan diterima atau tidak seandainya
terjadi ketidaksesuaian.
Keputusan penolakan Editorial Board Members dikirimkan kepada penulis.
Naskah yang mengalami perbaikan dikirim kembali ke penulis untuk perbaikan.
Naskah yang sudah diperbaiki oleh penulis diserahkan oleh Editorial Board

