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Kumpulan Soal & Pembahasan menghadapi: Ujian Nasional (Matematika, Ekonomi, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Geografi,
Sosiologi), Ujian Sekolah Berstandar Nasional (Matematika, Ekonomi, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Geografi, Sosiologi). 12
Paket Soal & Bahas UN + USBN Buku persembahan penerbit BintangWahyu
Konsep globalisasi...Telah diterima secara taken for granted oleh aneka pandangan dan kepentingan yang meliputi berbagai
spektrum dari ujung kiri hingga ujung kanan: mengisi rak-rak perpustakaan aneka disiplin ilmu--ekonomi, sosiologi, kebudayaan
hingga politik International
Buku Akuntansi Pengantar 1 ini membahas mengenai pemahaman akuntansi dan siklus akuntansi; laporan keuangan; persamaan
akuntansi dan analisis transaksi; penjurnalan, pembukuan, dan neraca saldo; penyesuaian dan jurnal koreksi; neraca lajur;
laporan keuangan dan jurnal penutup; akuntansi untuk perusahaan dagang (perpetual); akuntansi untuk perusahaan dagang
(periodik); jurnal khusus dan akun pembantu; akuntansi perusahaan manufaktur; serta akuntansi berbasis komputer. Buku ini
sangat tepat digunakan oleh mahasiswa di bidang Akuntansi ataupun praktisi karena materi antarbabnya sangat komprehensif.
Buku ini disertai dengan pemaparan materi terbaru yang disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
yang berlaku di Indonesia. Lebih dari itu, buku ini dilengkapi dengan latihan soal dan kasus untuk memperdalam pemahaman
masing-masing bab. Untuk menambah kekayaan ilmu pengetahuan terkait dengan praktik akuntansi, dalam buku juga dibahas
tentang penyusunan laporan keuangan berbasis komputer, yaitu membahas mengenai pengenalan terhadap salah satu software
akuntansi yang bernama MYOB.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan
buku dengan judul AKUNTANSI BIAYA. Penulisan buku ini adalah persiapan untuk mengajar mata kuliah Akuntansi Biaya di
Program Studi Akuntansi S1 di Universitas Putera Batam. Shalawat serta salam selalu tetap tercurahkan kepada Nabi Besar
Muhammad SAW, serta sahabat-sahabatnya dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Buku ini bertujuan untuk memberikan
pedoman bagi mahasiswa tentang Akuntansi Biaya disusun dengan mempelajari Variable Costing dengan Metode Harga Pokok
Pesanan dan Metode Harga Pokok Proses. Pada umumnya Akuntansi biaya yang dibahas dalam mata kuliah ini adalah yang
diterapkan dalam perusahaan manufaktur. Alasannya lebih kompleks apabila dibandingkan dengan perusahaan lain. Kegiatan
pokok perusahaan manufaktur yakni mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Terima kasih dan
penghargaan penulis haturkan kepada Civitas Akademika Universitas Putera Batam. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi
dunia pendidikan, serta membantu mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Kritik dan saran yang membangun selalu kami
tunggu untuk menyempurnakan buku ini, terima kasih.
Melalui buku Praktikum Komputer untuk Akuntansi: Program Studi S-1 Akuntansi ini, akan diterapkan penggunaan komputer untuk
mengolah transaksi akuntansi dengan menggunakan paket aplikasi software Accurate yang merupakan peranti lunak akuntansi
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buatan Indonesia yang tentunya telah disesuaikan dengan standar akuntansi dan peraturan perpajakan di Indonesia, juga
digunakan Microsoft Excel. Olah data akuntansi dengan Excel adalah hal yang menarik, karena Excel merupakan peranti lunak
yang dapat dijangkau oleh hampir semua kalangan user. Excel digunakan bukan sekadar untuk menjalankan fungsi perhitungan
dan pembuatan tabel saja, tetapi bagaimana dapat dioptimalkan menjadi sebuah program aplikasi akuntansi yang diproses secara
otomatis dan sistematis sehingga user diharapkan dapat "merancang sendiri" program akuntansi menggunakan spreadsheet
dengan memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia pada Excel, dan mengembangkannya menjadi paket program akuntansi,
serta mampu membandingkan dengan paket aplikasi software akuntansi yang telah banyak diperkenalkan. Buku ini merupakan
revisi edisi sebelumnya dengan penyempurnaan beberapa bagian pada Accurate juga Excel, serta penambahan latihan soal.
Buku ini tidak dimaksudkan untuk memberikan suguhan yang siap pakai, tetapi lebih ditekankan pada memberikan dasar untuk
perancangan sistem akuntansi. Diharapkan buku ini dapat memberikan banyak manfaat dalam penerapan ilmu akuntansi.
Dunia bisinis di era perdagangan global mengalami pergerakan yang sangat ekstrim. Perubahan cara pandang pelaku bisnis
terhadap dunia usaha dan persaingan pun mengalami suatu perubahan. Revolusi industri yang digagas di Inggris pada abad
sembilan belas tergantikan oleh revolusi teknologi informasi pada era globalisasi. Menurut Nugroho dalam Ciptani (2000),
pergeseran tingkat persaingan bisnis dari industrial competition ke information competition disebut pergeseran paradigma. Saat
ini, kekuatan utama perusahaan dalam persaingan bisnis tidak hanya bertumpu pada sumber daya alam dan sumber daya
manusia melainkan juga bertumpu pada perkembangan teknologi informasi. Hanya perusahaan yang menguasai teknologi
informasi dengan maksimum yang mampu bertahan bahkan berkembang di tengah ketatnya persaingan pasar bebas.
Selanjutnya, Ciptani (2000) mengemukakan bahwa pergeseran paradigma dari industrial competition ke information competition
juga akan mengubah alat ukur dan acuan yang dipakai oleh perusahaan untuk mengukur kinerjanya. Perkembangan dunia bisnis
yang mengiringi perkembangan teknologi informasi menyebabkan ukuran keberhasilan pencapain suatu entittas bisnis mengalami
menyebabkan ukuran keberhasilan pencapaian suatu entitas bisnis mengalami sebuah pergeseran dan perkembangan. Kaplan
dan Norton (1992) menyatakan“the traditional financial performance measures worked well for the industrial era but they are out
of step with the skills and competencies companies are trying to master today.” Pada abad industri, ukuran finansial perusahaan
yang berbasis pada data historis menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Akan tetapi, pada era persaingan pasar bebas yang
dinamis ukuran nonfinansial tidak hanya berorientasi pada data historis. Orientasi masa depan mulai diperhitungkan dan
ditempatkan pada posisi utama sebagai penilaian terhadap kinerja sebuah entitas bisnis. Hal ini disebabkan ukuran finansial tidak
cukup andal untuk dapat mengimbangi pergerakan dunia bisnis di era teknologi informasi yang terjadi saat ini.
Kumpulan Soal & Pembahasan menghadapi: Ujian Nasional (Matematika, Fisika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kimia,
Biologi), Ujian Sekolah Berstandar Nasional (Matematika, Fisika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kimia, Biologi). 7 Tahun + 3
Prediksi UN Buku persembahan penerbit BintangWahyu
Dengan perkembangan teknologi komputer, kendali sekuensial yang berupa relay-relay telah digantikan oleh perangkat PLC, yaitu
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perangkat kendali sekuensial yang tidak hanya berisikan perangkat keras tapi juga berisikan perangkat lunak. Perangkat lunak
inilah yang telah menjadikan kendali sekuensial di industri menjadi lebih mudah pengubahannya atau lebih fleksibel.
Perkembangan perangkat lunak inilah yang telah membuat pembahasan konsep pemrograman PLC menjadi lebih menarik. Buku
ini akan membahas beberapa konsep pemrograman PLC, sebagai pengantar. Bahasan pertama adalah dasar rangkaian logika.
Bagian ini membahas tentang beberapa teori rangkaian logika yang kemudian dengan teknik logika biner, kesemua perangkat
keras logika biner dijelmakan ke perangkat lunak PLC. Konsep perancangan kombinasional merupakan bahasan konsep
pemrograman berikutnya. Konsep pemrograman ini mendasarkan ke pembahasan perancangan rangkaian logika. Konsep
berikutnya baru tentang pemrogram kendali sekuensial, yang pada buku ini akan diuraikan prosedur yang mendasarkan pada
standarisasi DIN 40719 dan standarisasi IEC 1131 tentang Grafcet. Pembahasan kesemua di buku ini mengacu ke hal sangat
dasar, oleh karena itu buku ini penulis menamakan sebagai pengantar. Sebab pemrograman PLC masih banyak yang belum
dibahas di buku ini. Dimungkinkan pembahasan lanjutan tentang topik ini akan dilakukan.
Dalam mengelola operasinya, setiap perusahaan atau aktivitas bisnis niscaya menghadapi masalah yang berkaitan dengan
pengambilan keputusan keuangan, baik yang bersifat strategis maupun operasional, seperti: Apakah perusahaan perlu
memperluas usahanya dengan membangun unit bisnis baru atau mengakuisisi perusahaan lain? Seberapa besar risiko yang
dapat ditoleransi oleh perusahaan dalam pengambilan berbagai keputusan investasi? Bagaimana seharusnya perusahaan
mengelola aktivanya agar efisien dan efektif? Seberapa besarkah seharusnya perusahaan menginvestasikan dananya untuk
kepentingan penelitian dan pengembangan? Dan beragam masalah lain. Pada umumnya, prinsip keuangan untuk perusahaan
kecil maupun besar adalah sama, yaitu perusahaan memiliki tujuan yang hendak diwujudkan dan fakta-fakta yang harus
dipertimbangkan melalui metode analisis yang sesuai untuk mengambil keputusan yang tepat. Di sinilah buku ini menunjukkan
perannya. Dalam buku ini Anda dapat mempelajari tujuan-tujuan perusahaan dan berbagai metode analisis yang berkaitan
dengan fungsi manajemen keuangan serta penerapannya dalam pengelolaan keuangan kontemporer dalam dunia bisnis. Topiktopik penting yang dibahas di sini antara lain: ¥ Struktur Modal Perusahaan ¥ Biaya Modal Perusahaan ¥ Leverage ¥ Laporan
Keuangan dan Arus Kas ¥ Analisis Posisi, Kondisi, dan Kinerja Keuangan ¥ Analisis Kinerja Keuangan Berbasis Value Added ¥
Analisis Kinerja Keuangan Berbasis Financial Distress ¥ Pengelolaan Modal Kerja dan Kas Perusahaan ¥ Pengelolaan Piutang
dan Persediaan Para mahasiswa program studi manajemen bisnis dan akuntansi di perguruan tinggi akan mendapat banyak
manfaat dari referensi buku ajar manajemen keuangan ini. Selain itu, kelengkapan aplikasi teori dalam contoh-contoh empiris
yang konkret membuat buku ini sangat berguna bagi para pelaku bisnis sebagai rujukan pengambilan keputusan dalam
pengelolaan keuangan bisnis.
Buku ini disusun sebagai kelanjutan atas materi akuntansi dasar. Dalam buku ini membahas mengenai akuntansi bagi
perusahaan manufaktur dan firma, selain itu juga pembahasan mengenai masing-masing akun secara lebih mendalam seperti
kas, piutang, persediaan, investasi jangka pendek dan jangka panjang, aset tetap, aset takberwujud, liabilitas jangka pendek dan
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liabilitas jangka panjang sehingga diharapkan mahasiswa dapat lebih memahami mengenai perlakuan, penilaian dan penyajian
akun dalam laporan keuangan yang disampaikan dengan bahasa yang mudah untuk dipahami. Selain berisi teori, buku pengantar
akuntansi lanjutan ini memuat contoh soal yang disertai pembahasannya, agar mahasiswa dapat memahami materi yang
disampaikan ketika diaplikasikan ke dalam sebuah kasus. Setelah contoh soal, buku ini juga memberikan soal-soal latihan dengan
kasus-kasus yang berbeda. Keberadaan buku ini diharapkan dapat memberikan alternatif mahasiswa untuk mempelajari ilmu
akuntansi. Sehingga nantinya dapat membantu mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu akuntansi di dunia kerja.
Kepemimpinan untuk Mahasiswa: Teori dan Aplikasi merupakan salah satu buku referensi belajar pada mata kuliah
Kepemimpinan dan sebagai sarana untuk membantu mahasiswa memahami teori dan aplikasi dalam bidang Kepemimpinan.
Memahami teori adalah hal yang penting dalam mata kuliah Kepemimpinan, namun memahami permasalahan yang terjadi baik
secara nyata maupun ilustrasi juga merupakan hal yang tidak kalah penting. Buku ini menyajikan teori secara ringkas dan
beberapa kasus ilustrasi dan kasus nyata yang terjadi di perusahaan yang dikumpulkan oleh penulis dari berbagai sumber.
Dengan adanya ilustrasi dan contoh kasus diharapkan mahasiswa dapat terus mengasah keterampilan dan kepekaan dalam
menghadapi permasalahan di bidang Kepemimpinan serta mencari jalan keluar dengan cara berpikir dan sudut pandang yang
baik. Justifikasi yang diharapkan dalam penyelesaian setiap kasus adalah yang berdasarkan pada teori yang dibahas dan cara
berpikir yang objektif. Pada akhirnya, penulis berharap mahasiswa dapat memahami teori dan aplikasi secara integral pada mata
kuliah Kepemimpinan dan dapat terus mengasah kemampuannya dalam menganalisis dan mempresentasikan kasus di bawah
bimbingan dosen yang bersangkutan.
Praktikum Akuntansi ini dirancang untuk memberikan pemahaman mahasiswa akuntansi dalam membuat perhitungan harga
pokok produksi dan penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan
posisi keuangan. Praktikum Akuntansi ini menggunakan perusahaan manufaktur. Kegiatan perusahaan manufaktur dimulai dari
pembelian bahan baku, mengelola bahan baku untuk diproses/diproduksi menjadi barang jadi, dan dilanjutkan melakukan
penjualan.
Sistematika buku ini meliputi 14 (empat belas) bagian yang merupakan serangkaian dasar untuk belajar mengenai ilmu-ilmu manajemen
yang diperkaya dengan studi kasus. Buku ini diharapkan menjadi alternatif referensi bagi kalangan akademik dan profesional (bisnis maupun
nonbisnis) dalam meningkatkan pengetahuan dan seni dalam mengelola organisasi yang secara terus menerus mengalami berbagai
tantangan, baik dari internal maupun eksternal.
Terima kasih, semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, rejeki yang melimpah berkali-kali lipat, kesuksesan dalam meraih cita-cita dan
kebahagiaan dunia akhirat. Amin Sebagai seorang Mahasiswa Kelas Karyawan jurusan Akuntasi Semester 3 (November 2021), di salah satu
Kampus Swasta yang berada di Kota Jakarta, saya sengaja membuat eBook tentang Akuntansi ini setelah berhasil mengerjakan Tugas dari
Dosen Akuntansi yakni contoh kasus soal Akuntansi tentang suatu Perusahaan bernama Felixia Beatrice Artistik dengan benar meliputi:
Analisis untuk membuat Jurnal Umum, Pencatatan ke Buku Besar Sebelum Penyesuaian, Neraca Saldo Sebelum Penyesuaian, Pembuatan
Jurnal penyesuian, Memasukan data Jurnal Penyesuian ke Buku Besar, Pembuatan Worksheet/Neraca Lajur/Kertas Kerja, Membuat
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Laporan Posisi Keuangan meliputi: Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca. Latar Belakang Pembuatan eBook:
Sebagai seorang Mahasiswa Kelas Karyawan, rasanya tidak afdol saja kalau file-file sisa mengerjakan tugas kuliah hanya disimpan lalu
diarsip begitu saja. Beratnya tanggung jawab untuk membagi waktu, tenaga dan pikiran untuk bekerja sekaligus kuliah membuat saya
berinisiatif untuk mengabadikan setiap file sisa tugas yang sudah mendapatkan penilaian Benar Semua oleh Dosen Mata Kuliah Tertentu ke
dalam bentuk eBook yang akan abadi tersimpan di internet. Hal tersebut juga akan membuat ilmu yang sudah didapatkan dari bangku kuliah
tidak cepat terlupakan karena ada bentuk fisiknya yang bisa setiap saat dibuka kapanpun dan dimanapun. Jadi untuk eBook-eBook serupa
dengan eBook ini yang saya terbitkan di Google Playbooks hanyalah eBook dari file sisa tugas yang sudah mendapat penilaian (benar)
langsung dari orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing, tentunya disampaikan dengan gaya tulisan saya sendiri. Saya sendiri
memang punya ketertarikan tersendiri pada dunia tulis menulis walaupun tidak mendalaminya secara serius. Saat ini saya mengelola 3 buah
blog utama dengan domain TLD tempat saya menulis apapun ide yang ada di pikiran saya, 28 + Grup Facebook (kebetulan saya sendiri
sebagai adminnya) dan juga mulai fokus menerbitkan karya-karya baru di Google Playbooks ini. Kembali ke eBook ini, memang saya akui,
contoh kasus soal akuntansi ini benar-benar sangat menantang sekaligus menyenangkan kenapa? karena bagian paling sulit dan
mengecohnya hanya ada di bagian soal pada proses pembuatan Jurnal Penyesuiannya saja. Sedangkan dalam pembuatan Jurnal
Umumnya terbilang mudah apalagi bagi anda yang memang suka dengan Mata Kuliah / Pelajaran Akuntansi. Untuk bisa menjawab semua
soal yang ditanyakan dalam contoh kasus soal Akuntansi ini, diperlukan adanya Analisa yang mendalam, logika yang bagus, serta kehatihatian dalam menerjemahkan apa yang diinginkan pada soal di bagian Jurnal Penyesuaiannya. Banyak sekali Mahasiswa/i yang terkecoh
pada soal di bagian yang menanyakan hal ini “Penyusutan tahunan atas aset tetap ditentukan sebesar 20% dari harga perolehannya. Atas
akun peralatan kantor dan akun kendaraan yang dibeli pada tanggal 1 Desember 2018 juga belum dilakukan penyusutan?" Ya, Mahasiswa/i
sering terkecoh ketika menjawab soal di Jurnal Penyesuaian ini. Dan di dalam eBook ini ada Jawaban benarnya serta uraian lengkap
perhitungannya. Dalam eBook ini ditampilkan pula secara lengkap sebuah contoh kasus soal Akuntansi yang akan mengasah kemampuan
seseorang dalam memahami Akuntansi beserta uraian jawabannya secara lengkap, jelas dan mendalam. Contoh kasus soal Akuntansi
dalam eBook ini sering digunakan oleh para Dosen Mata Kuliah Akuntansi untuk menguji kemampuan Mahasiswa/i mereka baik itu dijadikan
sebuah Tugas, Quiz, soal Ujian Tengah Semestar (UTS), maupun soal Ujian Akhir Semester (UAS). Semoga eBook ini bisa bermanfaat.
Terima kasih *) Tidak hanya file tugas Akuntansi saja yang nantinya akan saya terbitkan dalam bentuk eBook, File tugas-tugas saya dari
Mata Kuliah lain (Hanya file-file yang sudah mendapat jaminan benar semua oleh Dosen/ orang yang berkompeten di bidangnya masingmasing secara langsung) akan saya terbitkan juga sedangkan file tugas-tugas yang masih ada koreksian tentunya tidak akan saya terbitkan.
Jadi benar-benar hanya file tugas kuliah saya yang sudah terjamin isinya benar semua, bukan asal terbitkan sembarangan file yang isinya
tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Terima kasih banyak yak, Yuk kita belajar bareng.
This Schaum's Study Guide is the perfect tool for getting a handle on statistics. Fully stocked with solved problemsÑ508 of themÑit shows
you how to work problems that may not have been fully explained in class. Plus you get 694 additional problems to use for practice, with
answers at the back of the book. Ideal for independent study, brushup before exams, or preparation for professional tests, this Schaum's
guide is clear, complete, and well-organized. It even prepares you for computer solutions of statistical problems, fully explaining the use of
Minitab, the most popular statistical software. It's the perfect supplement for any course in statistics, and a super helper for the mathchallenged.
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Buku ini menguraikan tentang penerapan ilmu manajemen yang perlu dipahami oleh para praktisi teknik dan mahasiswa teknik. Penulis
sebagai seorang dosen di Perguruan Tinggi yang mengajar mata kuliah manajemenn teknik menemukan kurangnya buku bacaan
manajemen teknik yang dapat dipelajari oleh mahasiswa teknik dengan mudah. Karena itu penulis menguraikan ilmu manajemen dalam buku
ini secara sederhana yang merupakan kumpulan kuliah yang diberikan oleh penulis didalam kelas. Manajemen Teknik (Untuk Praktisi Dan
Mahasiswa Teknik) ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak
Akuntansi Dasar 1 Ringasan Teori Dan SoalGrasindoPraktikum Akuntansi Perusahaan Jasa, Dagang, dan Manufaktur SMK/MAK Kelas
XIGramedia Widiasarana indonesia
Sistem informasi akuntansi merupakan suatu ilmu yang berkembang sangat dinamis sesuai dengan perkembangan industri. Buku ini
bertujuan untuk memudahkan pemahaman, memperkecil gap pengetahuan dan memperluas pengetahuan. Buku ini menggunakan model
simulasi mulai dari bab pertama hingga bab terakhir dengan tujuan untuk memudahkan pembaca memperoleh pemahaman penerapan
sistem informasi akuntansi pada dunia industri.

Buku ini disusun dengan memperhatikan Struktur Kurikulum SMK berdasarkan Kurikulum 2013 edisi revisi spektrum PMK 2018
dan jangkauan materi sesuai dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar untuk kelompok C3 Kompetensi Keahlian. Buku ini
diharapkan memiliki presisi yang baik dalam pembelajaran dan menekankan pada pembentukan aspek penguasaan
pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh. Materi pembelajaran disajikan secara praktis, disertai soal-soal berupa tugas
mandiri, tugas kelompok, uji kompetensi, dan penilaian akhir semester gasal dan genap. Buku ini disusun berdasarkan
Pemendikbud No 34 tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK, pada lampiran II tentang standar Isi, lampiran
III tentang Standar Proses dan lampiran IV tentang Standar Penilaian. Acuan KI dan KD mengacu pada Peraturan Dirjen
Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan No: 464/D.D5/Kr/2018 Tentang Kompetensi Inti Dan
Kompetensi Dasar. Berdasarkan hasil telaah ilmiah, buku ini sangat sistematis, bermakna, mudah dipelajari, dan mudah
diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Ditinjau dari aspek isi, buku ini cukup membantu siswa dalam memperkaya dan
mendalami materi. Pemakaian buku ini juga dapat menantang guru untuk berinovasi dalam pembelajaran sesuai konteks di kelas
masing-masing.
ÒThe Black Swan mengubah pandangan saya tentang bagaimana dunia bekerja.Ó ÑDaniel Kahneman, peraih Hadiah Nobel
ÒMembuka pikiran... sebuah masterpiece.Ó ÑChris Anderson, penulis The Long Tail ÒSungguh memikat.Ó ÑFinancial Times
Apa kesamaan antara penemuan roda, Pompeii, kehancuran Wall Street, Harry Potter, dan Internet? Mengapa kita sebenarnya
tak perlu mengejar-ngejar bus dan kereta atau membaca koran? Mengapa hampir semua peramal tren ekonomi adalah pembual?
Buku ini tentang Black Swan: peristiwa acak yang mendasari hidup kita, dari munculnya buku-buku bestseller hingga bencana
dunia. Dampak peristiwa-peristiwa tersebut amat besar, nyaris mustahil diprediksi; namun setelah terjadi, kita selalu berusaha
merasionalisasinya. Salah satu contoh Black Swan adalah kejatuhan pasar saham dunia pada tahun 2008Ñsesuatu yang telah
diendus dalam buku ini. The Black Swan menunjukkan kepada kita mengapa kita mesti berhenti berusaha memprediksi segala
sesuatu dan justru mengambil keuntungan dari ketidakpastian.
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Dalam buku ini, materi pembahasan disusun secara sistematis dalam tujuh bab, disertakan dengan studi kasus serta latihan soal.
Buku Ajar Analisis dan Estimasi Biaya ini menyajikan pelbagai contoh kasus yang diselesaikan dengan berbagai pendekatan
akuntansi manajerial dan menambahkan soal latihan yang diharapkan akan meningkatkan pemahaman dan kemampuan
mahasiswa pada mata kuliah Analisis dan Estimasi Biaya. Kehadiran buku ajar ini diharapkan mampu memberikan kontribusi
keilmuan dan pembelajaran bagi insan akademik dalam mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan instrusional yang telah
ditetapkan.
Buku Sistem Informasi Akuntansi (SIA) ini memberikan konsepsi dasar yang kuat atas pemahaman dan posisi akuntansi, sistem
informasi, sistem akuntansi dan peranan teknologi informasi dalam pengembangan akuntansi. Pemanfaatan teknologi disajikan
secara proporsional sebagai alat penataan aliran informasi dan untuk mendukung pemahaman serta penerapan sistem informasi
akuntansi, sehingga pembaca tidak disorientasi dalam mempelajari sistem informasi akuntansi. Selain itu, penggunaan instrumen
teknologi mutakhir juga disajikan dalam bentuk penerapan software akuntansi agar dapat dimanfaatkan dalam pengembangan
sistem informasi yaitu MYOB dan Zahir sebagai dua jenis software akuntansi yang accessable. Penekanan terhadap ulasan
manajemen data beserta pengendalian internal atas kemungkinan timbulnya computer fraud merupakan keunggulan buku ini,
mengingat saat ini tindak kecurangan seringkali memanfaatkan sistem informasi dan teknologi. Pendeteksian tindak fraud
dilengkapi dengan contoh pemakaian software ACL (audit berbantuan komputer). Selain itu, siklus sistem informasi akuntansi
sebagai materi utama SIA disajikan bersama dengan materi teknik pendokumentasian data serta pengenalan e-commerce dan
system development life cycle sebagai bentuk perkembangan teknologi mutakhir. Dengan demikian, buku ini sangat tepat untuk
digunakan untuk kalangan praktisi dan mahasiswa vokasi (D3 dan D4) maupun berbagai pihak yang ingin mempelajari sistem
informasi akuntansi dengan contoh implementasi dan ragam kasus riil sehingga memudahkan dalam pemahaman.
This book constitutes a through refereed proceedings of the International Conference on Economics, Management, Accounting
and Business - 2018, held on October, 8-9, 2018 at Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia. The
conference was organized by Faculty of Economics and Business Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. The 74 full papers
presented were carefully reviewed and selected from 152 submissions. The scope of the paper includes the followings:
Management, Economics/Sharia Economics, Accounting/Sharia Accounting, Taxation, Digital Technology, Human Resource
Management, Marketing, Financial, Banking/Sharia Banking, Education (Economics, Accounting), Assurance/Assurance Sharia,
Actuaria, Information Technology, Agricultural Economic, Entrepreneurship Technology, Business/Entrepreneurship, Internet
Marketing/e-Business.
Buku ini ditunjukkan kepada mahasiswa, dosen, dan masyarakat yang berminat untuk mempelajari dan memahami praktik
akuntansi dasar dan penyusunan laporan keuangan melalui ilustrasi kasus dunia bisnis baik penerapan pada perusahaan jasa,
dagang, dan manufaktur serta diaplikasikan baik secara manual maupun terkomputerisasi.
Buku Analisa Laporan Keuangan untuk Teknik dan Ekonomi ini, ditujukan kepada mereka yang ingin mempelajari teknik
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menganalisis laporan keuangan perusahaan baik dari perusahaan umum dan perusahaan jasa konstruksi dengan tujuan dapat
kelemahan maupun kekuatan dari kinerja keuangan suatu perusahaan. Dalam hal ini, fokus pembahasan analisis laporan
keuangan terkait dengan kemampuan di bagian keuangan untuk mengelola dana secara efektif dan efisien. Buku ini terdiri dari 10
bab pembahasan di antaranya Tinjauan Analisis Laporan Keuangan dan Analisis Bisnis, Analisis Transaksi Bisnis dan
Penyusunan Laporan Keuangan, Alat Analisis Laporan Keuangan, Analisis Dupont, Analisa Impas, Analisis Sumber dan
Penggunaan Modal Kerja, Analisis Laba Kotor, Analisis Sumber Pendanaan Jangka Panjang, Penilaian Proyek Investasi yang
Terpadu, serta Analisis Pembiayaan Sewa Guna Usaha (SGU).
Buku ini best seller... Sudah terbukti banyak digunakan oleh para pemburu PTN... Pelajari buku ini, Anda bisa tembus PTN
favorit...
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