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TERM OF REFFERENCE (TOR) 
CALL FOR PAPERS 

 

“KONSERVASI MORAL MELALUI PENDIDIKAN KARAKTER 
DALAM PEMBELAJARAN AKUNTANSI” 

 
1. Kaidah Selingkung 

A. Ketentuan Umum 

 

1. Artikel merupakan hasil penelitian empiris atau hasil pemikiran konseptual dan 

kajian teoritis yang belum pernah dimuat dan tidak sedang dikirim ke jurnal lain. 

2. Artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia yang baku atau Bahasa Inggris yang baik. 

Diketik 1 spasi untuk abstrak serta 1,5 spasi untuk isi dengan font Times New 

Roman 12; dengan margin atas dan kiri 4 cm & bawah dan kanan 3cm dan 

menggunakan ukuran kertas A4, 210 x 297mm maksimal 25 halaman. Format 

penulisan bahasa asing dengan cetak miring (Italic). 

3. Penulisan sumber pustaka pada kutipan dengan cara nama dan tahun pada kutipan. 

Kemutakhiran bahan pustaka dan ketajaman analisis serta sinteksis yang dilakukan 

secara kritis sangat diutamakan. 

 

4. Penulisan judul tabel diletakkan di atas tabel dengan rata kiri; contoh:  

Tabel 1. Karakter Pembelajaran Akuntansi. 

 

5. Penulisan judul gambar dan grafik diletakkan di bawah dengan rata kiri gambar atau 

grafik; contoh: Gambar 1. Kerangka Berpikir.   

 

6. Artikel dikirim melalui alamat email ke :  

trisnisuryarini@yahoo.com atau redianasetiyani@yahoo.com    

 

7. Penilaian artikel dapat berupa:  

a. Dipaparkan 

b. Dipaparkan dengan revisi 

c. Ditolak 

 

B. Ketentuan Khusus 

 

1. Format Artikel 

1) Judul artikel harus ditulis spesifik, ringkas, informatif dan efektif dengan 

huruf kapital dalam tulisan berbahasa Indonesia, dan tidak lebih dari 12 kata 

atau 10 kata jika ditulis dalam Bahasa Inggris. 

2) Nama penulis artikel ditulis baku dan lengkap tanpa gelar akademis dan di 

bawah nama penulis disertai alamat lembaga dan alamat email 

mailto:trisnisuryarini@yahoo.com
mailto:redianasetiyani@yahoo.com
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3) Abstrak ditulis secara gamblang, utuh dan lengkap mengambarkan esensi 

keseluruhan tulisan dan bukan ringkasan. Isi abstrak maksimal 200 kata yang 

meliputi tujuan penelitian atau penulisan artikel, metode yang digunakan, 

hasil atau kesimpulan. Abstrak ditulis dalam 2 bahasa, Bahasa Inggris dan 

Bahasa Indonesia.  

4) Di bawah abstrak disertai kata kunci atau keyword. Kata kunci ini harus 

dipilih secara cermat, sehingga menceminkan konsep yang dikandung artikel 

terkait dan merupakan kelengkapan artikel ilmiah untuk membantu 

keteraksesan artikel yang bersangkutan dan tidak lebih dari 6 kata.   

5) Pendahuluan, tidak hanya berisi latar belakang masalah pentingnya 

penelitian tersebut dilakukan, tetapi juga berisi pokok masalah, serta tujuan 

penelitian dan sintesa dari artikel yang ditulis. Pendahuluan maksimal1,5 – 2 

halaman. 

6) Metode, menguraikan desain riset atau tata cara penelitian secara rinci 

(metode, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data dan model analisis 

data serta cara penafsiran atau cara interprestasi hasil penelitian) dan tidak 

dibuat secara pointer tetapi berupa narasi per alinea. Hindari penulisan rumus 

statistik berlebihan. 

7) Hasil dan Pembahasan, berisi hasil penelitian empiris atau teoritis yang 

paling menonjol dan disusun secara sistematis, informatif dan kritis serta 

ditulis dalam bentuk bahasa yang baku (baik dan benar). Hasil pengolahan 

data yang disajikan harus selektif dan mampu menggunakan fasilitas penjelas 

secara informatif dan kritis sehingga tidak memberikan informasi yang 

berulang. Semua penulis artikel jurnal dituntut untuk menggunakan bahasa 

analisis secara tajam, jelas, lengkap, kritis, argumentatif dan informatif serta 

komplementer. 

8) Penutup, berisi simpulan dan saran, dimana simpulan harus dapat 

dirumuskan dengan tajam, tegas, cermat, singkat dan jelas serta berdasarkan 

fakta temuan empiris dalam penelitian atau hasil pemikiran kritis yang 

mampu memacu penelitian berikutnya. Saran atau rekomendasi jika ada harus 

tegas dan jelas serta bersifat operasional dan tetap harus terkait dengan hasil 

penelitian ilmiah yang ditemukan. 

9) Daftar Pustaka, berisi daftar bacaan yang aktual dan hanya berisi sumber 

acuan yang digunakan saja serta harus mengikuti sistematika seperti yang 

telah dijelaskan. Daftar rujukan diharapkan 85% dari referensi buku atau 

jurnal-jurnal ilmiah terbaru maksimal terbitan 10 tahun terakhir. Semakin 

tinggi pustaka primer yang diacu akan semakin baik dan makin bermutu 

artikel tersebut, tetapi semakin sering penulis mengacu pada diri sendiri akan 

dapat mengurangi prioritas penilaian berkala dan penolakan dimuatnya 

artikel. 

 

10) Contoh Penulisan Daftar Pustaka: 

Buku 

Sumarsono, S. 2003. Manajemen Koperasi Teori dan Praktik. Yogyakarta:  

Graha Ilmu 
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Artikel dalam jurnal atau majalah 

Sawarjuwono, T. dan A.P. Kadir. 2003. Intellectual Capital: Perlakuan, 

Pengukuran dan Pelaporan (Sebuah Library Research). Jurnal Akuntansi 

dan Keuangan, Vol. 5 No. 1, 35-57 

 

Tulisan / berita dalam koran (tanpa nama pengarang) 
Jawa Pos. 22 April 2008. Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah, hal. 3 

 

Buku terjemahan 
Anthony, R.N., J. Dearden dan N.M. Bedford. 1992. Sistem Pengendalian 

Manajemen, Terjemahan oleh Agus Maulana. Edisi kelima. Jakarta: 

Penerbit Erlangga 

 

Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian 
Alfurkaniati. 2004. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan 

Jasa Audit Audit Akuntan Publik pada Koperasi Perkotaan di 

Pekanbaru-Riau. Tesis tidak dipublikasikan. Semarang: Universitas 

Diponegoro 

 

Makalah seminar, lokakarya, penataran 
Khomsiyah. 2003. Hubungan Corporate Governance dan Pengungkapan 

Informasi: Pengujian secara Simultan, Proceeding Simposium Nasional 

Akuntansi VI, Surabaya, 16-17 Oktober 2003, hal. 200-209 

 

2. Tema 

“Konservasi Moral Melalui Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Akuntansi” 

 

3. Jadwal 

A. Waktu Penerimaan Artikel 
Artikel paling lambat diterima tanggal 16 September 2012  

 

B. Pengumuman Hasil Seleksi 
Pengumuman hasil seleksi tanggal 23- 24 September 2012 

 

C. Jadwal Pelaksanaan Call For Papers 
Pelaksanaan pada tanggal 3 Oktober 2012 

 

4. Peraturan 

Semua artikel yang lolos seleksi akan diundang untuk mempresentasikan artikelnya dan 

akan dimuat di proseding atau jurnal dengan atau tanpa revisi  


