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JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA, POLITEKNIK NEGERI BALI 

 

1. Naskah yang dikirim merupakan tulisan orisinil (bukan plagiat) bidang perdagangan internasional 

sesuai dengan salah satu topik yang tersedia. 

2. Naskah abstract dikirim melalui email: bisnis@pnb.ac.id paling lambat pada hari Senin, 11 

Juli 2016, pukul 13.00 Wita. 

3. Naskah full paper dikirim melalui email: bisnis@pnb.ac.id paling lambat pada hari Jumat, 5 

Agustus 2016, pukul 13.00 Wita. 

4. Naskah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, panjang tulisan 5.000 kata, menggunakan 

jenis huruf Times New Roman ukuran 10 atau maksimal 6 halaman termasuk lampiran dengan 

kertas A4 (21 cm x 29,7 cm). Naskah ditulis dengan 1 spasi, dua kolom, dan dilengkapi dengan 

biodata penulis (Nama, Nomor Telepon, Asal Perguruan Tinggi, Alamat dan Email). 

5. Sistematika penulisan terdiri dari: 

a. Judul, Nama penulis (tanpa gelar), lembaga. Jika seorang penulis berasal dari lembaga yang 

berbeda dengan penulis lain, setiap nama penulis diikuti dengan nomor urut superscript dan 

lembaganya dengan nomor superscript yang sama. 

b. Abstrak. Tulisan harus disertai dengan abstrak dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan 

bahasa Inggris yang berisi ringkasan dari tulisan yang terdiri dari 150 – 200 kata. Dibawah 

abstrak dicantumkan sedikitnya empat kata kunci (keyword). 

c. Batang Tubuh: I. Pendahuluan (latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan 

manfaat penelitian); II. Telaah Pustaka (landasan teori, kerangka konseptual, perumusan 

hipotesis bila ada, definisi operasional variabel); III. Metode Penelitian; IV. Hasil dan 

Pembahasan; V. Kesimpulan, keterbatasan penelitian dan implikasi; Referensi. 

6. Seluruh halaman diberi nomor urut (kecuali halaman cover). Halaman cover menyebutkan judul 

tulisan dan identitas penulis. 

7. Tabel/gambar/lampiran diberi nomor urut. judul yang sesuai dengan isi tabel/gambar/lampiran, 

dan sumber kutipan (jika relevan). Penomoran tabel/gambar dan lampiran menggunakan angka 

arab. Judul tabel ditempatkan diatas tabel, sedangkan judul gambar ditempatkan dibawah gambar. 

8. Persamaan matematis dan rumus ditulis pada garis terpisah ditengah halaman (centered), dan 

diberi nomor urut dengan angka arab di dalam kurung pada margin kanan.  

9. Kutipan dalam teks sebaiknya ditulis dengan menyebutkan nama akhir penulis (tanpa gelar 

akademik), tahun publikasi dan nomor halaman jika perlu. Contoh: 

a. Suatu sumber kutipan (satu penulis): (Ghozali, 2002) atau Ghozali (2002). Jika disertai 

nomor halaman (Ghozali 2002:150) atau Ghozali (2002:150). 

b. Suatu sumber dan lebih dari dua penulis: (Hair et. al., 1998) atau Hair et. al., (1998) atau 

(Hair et. al., 1998:100) atau Hair et. al., (1998:100). 

c. Sumber kutipan yang berasal dari sebuah institusi, sebaiknya menyebutkan  

10. Tulisan harus memuat daftar referensi dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Referensi disusun secara alfabetis sesuai dengan nama akhir penulis/keluarga (tanpa gelar 

akademik) dan urut tahun yang lebih tua. 
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b. Susunan referensi adalah nama penulis, tahun publikasi, judul, nama penerbit, nomor 

halaman. 

Contoh: 

1) Referensi dari Jurnal 

Fisher, J.E., 1998. “Contingancy Theory, Management Control Systems and Firm 

Outcome: Past Result and Future Directions”. Behavioural Research in Accounting. 

Vol.10, pp.48-63. 

2) Referensi dari Buku 

Horibe, F. 1999. “Managing Knowledge Workers – New Skill and Attitudes to Unlock the 

Intellectual Capital in Your Organization”. Jhon Wiley. Toronto. 

3) Referensi dari Makalah Seminar 

Astuti, PD., dan Sunarta, IN., ”Pengujian terhadap Technology to Performance Chain: 

Pendekatan Structural Equation Modelling.” Makalah disampaikan dalam Simposium 

Nasional Akuntansi ke – 8 Solo. 15-16 September 2005. 

4) Referensi dari Internet 

Pulic, A. 1998. ”Managing the Performance of intellectual Potential in Knowledge 

Economy”. http://www.measuring-ip.at/0papers/Public/Vaictxt.html. Diakses tanggal 20 

Januari 2001. 
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