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Abstrak 

Abstrak ditulis 1 kolom, tidak lebih dari 250 kata (justified, 12 pt, Times New Roman).  

 

Kata kunci: antara 3 s.d. 6 kata (italic) dipisahkan dengan tanda koma  

 

 

 

Abstract 

Abstrak ditulis 1 kolom dalam bahasa Inggris, tidak lebih dari 250 kata (justified, 12 pt, 

Times New Roman, italic).  

 

Keyword: antara 3 s.d. 6 kata dipisahkan dengan tanda koma  

 

 

1. Pendahuluan (bold 12 pt) 

Pendahuluan berisi (i) masalah (problem) yang diteliti, (ii) penelitian sebelumnya yang 

membahas masalah tersebut, (iii) kekurangan-kekurangan (defisiencies) penelitian-penelitian 

sebelumnya sehingga memunculkan argumentasi yang jelas terhadap perlunya dilakukan 

penelitian ini dan variabel yang diusulkan dalam penelitian ini. Ditulis dengan jarak 1 spasi, 

12 pt, Times New Roman. 

Penulisan kutipan di semua bab dilakukan dengan menggunakan aplikasi reference 

manager (Mendeley, EndNote, dsb) style APA (American Psychological Association). 

Contoh: menurut Gandal, Hamrick, Moore, & Oberman (2018), bla bla bla.  

Paragraf terakhir berisi pernyataan mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan 

pertanyaan penelitian yang ditulis secara mengalir (bukan penomoran bertingkat). Sebagai 

contoh: Menurut Lehman (2017), fenomena cryptocurrency lebih tepat dipahami melalui 

perspektif behavioral. Atas dasar tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi 

perilaku investor yang melakukan transaksi bitcoin dalam perspektif behavioral finance 

dengan mengajukan pertanyaan penelitian (i) apakah confirmation bias berpengaruh terhadap 

transaksi bitcoin, dan (ii) apakah loss aversion bias berpengaruh terhadap transaksi bitcoin.  

 

2. Kajian Pustaka  

Kajian pustaka dalam metode kuantitatif membahas tentang teori dan penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian yang menjadi landasan dalam 

mengembangkan hipotesis penelitian dan kerangka penelitian. Apabila menggunakan metode 

kualitatif, penggunaan teori dalam bagian ini digunakan untuk menjelaskan perilaku dan 

sikap-sikap obyek yang diteliti.  

Tidak ada sistematika baku dalam bagian ini. Sub-bab dalam bagian ini dapat dibuat 

atau disesuaikan dengan isi penelitian, misalnya kajian teori, hipotesis penelitian, dll. Dalam 

sub bab digunakan penomoran bertingkat.  

 



2 

 

2.1. Sub bab 1 (semisal Kajian Teori dan Penelitian Terdahulu)  

Penulisan kutipan dilakukan dengan menggunakan aplikasi reference manager 

(Mendeley, EndNote, dsb) style APA. 

 

2.2. Sub bab 2 (semisal Hipotesis Penelitian)   

Penulisan kutipan dilakukan dengan menggunakan aplikasi reference manager 

(Mendeley, EndNote, dsb) style APA. 

Apabila terdapat rumus, gunakan nomor persamaan (right justified, dengan 

memberikan nomor yang dikawal oleh tanda kurung biasa). Contoh:  

   FV = PV (1 + i)n                                                                           (1) 

 

3. Metode Penelitian 

Tidak ada sistematika baku dalam bagian ini. Sub-bab metode kuantitatif dalam 

bagian ini dapat dibuat atau disesuaikan dengan isi penelitian, misalnya populasi dan sampel, 

teknik pengambilan data atau teknik sampling, definisi operasional variabel dan alat analisis, 

dll.  

 

3.1 Populasi  

 

3.2 Sampel dan Teknik Sampling 

 

3.2 Variabel Penelitian  

 

3.3 Alat Analisis 

 

3.4 dst 

 

 Apabila menggunakan metode kualitatif, sub-bab dalam bagian ini dapat berisi 

prosedur pengumpulan data, prosedur perekaman data dan prosedur analisis serta interpretasi 

data.  

 

3.1 Prosedur Pengumpulan Data  

3.1.1 Lokasi atau individu-individu yang dipilih. 

3.1.2 Jenis data (observasi kualitatif/ wawancara kualitatif/ dokumen kualitatif/ materi audio 

dan visual).  

 

3.2 Prosedur Perekaman Data 

 

3.3 Prosedur Analisis dan Interpretasi Data  

 

4. Hasil penelitian dan Pembahasan 

Membahas hasil penelitian. Apabila terdapat tabel atau gambar, maka penomorannya 

dilanjutkan dari nomor sebelumnya. Tabel diletakkan di tengah halaman.   

  

Tabel 1. Judul tabel 
No Judul Kolom Italic 
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  Font isi 

tabel 

Regular 

Sumber: data diolah  

 

 
Gambar 1. Judul gambar 

Sumber: data diolah  

 

4. Simpulan, Saran dan Keterbatasan  

Dituliskan secara mengalir dalam paragraf yang terpisah.  
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Penulisan dilakukan dengan menggunakan aplikasi reference manager (Mendeley, EndNote, 

dsb) style APA (American Psychological Association). Contoh:  
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