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Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari berbagai hasil riset dengan tiga isu akuntansi publik yaitu isu akuntansi pemerintah
daerah, isu organisasi publik (nirlaba), dan isu akuntansi bumdes. Dari ketiga isu tersebut menjadi 21 sub judul yang menarik
untuk dibaca. Hadirnya buku ini diharapkan dapat menambah literatur bagi yang berminat mendalami dan meneliti ilmu akuntansi
(sektor) publik. Sebuah peristiwa penting yang menjadi milestone perkembangan Akuntansi Publik terjadi di FEB UGM pada
tanggal, 1 Desember 2018 yaitu perubahan nama dari Akuntansi Sektor Publik (ASP) menjadi Akuntansi Publik (AP) pada acara
Workshop Akuntansi Publik “Posisi dan Teori Dasarnya” yang dihadiri oleh 200 peserta dari berbagai PTN/PTS se Indonesia.
Penyebutan kata “sektor” menempatkan akuntansi untuk organisasi nirlaba ini sebagai subordinat atau cabang dari akuntansi
yang lebih besar, dalam hal ini adalah akuntansi untuk organisasi bisnis. Oleh karena itu penggunaan kata yang tepat adalah
Akuntansi Publik (tanpa sector). Akuntansi Publik adalah akuntansi yang memiliki hulu sendiri yang terpisah dari hulu Akuntansi
Bisnis. Beberapa argument yang mendukung diantaranya: adanya perbedaan latar belakang pembentukan organisasi, tujuan
pendirian organisasi dan cara pencapaian tujuan organisasi, serta sumber dan sifat pendanaan organisasi. Perbedaan-perbedaan
ini memberikan konsekusensi perbedaan yang signifi- kan di antara kedua dunia akuntansi tersebut pada aspek perencanaan dan
pengang- garan, sistem pelaporan keuangan (akuntansi keuangan), maupun akuntansi mana- jemen. Dengan di terbitkannya
buku ini, kami penyunting mengucapkan banyak terima- kasih kepada semua penulis yang telah berkontribusi dalam buku ini dan
juga penerbit yang telah membantu proses penerbitan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi pembelajaran,
pengembangan, pemahaman, dan menjadi inspirasi untuk terbitnya buku-buku berikutnya.
Pengauditan didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi (secara obyektif) bukti
yang berhubungan dengan aserasi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat
kepatuhan antara aserasi dengan kriteria yang telah ditetapakan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang
berkepentingan. Aserasi dibuat oleh manajemen klien selaku penyusun laporan keuangan dan bukan merupakan aserasi dari
auditor. Setelah selesai melakukan audit, auditor selanjutnya akan memberikan pendapat (opini) mengenai kewajaran atas
laporan keuangan yang telah disusun manajemen perusahaan klien.
“Mana yang lebih penting, menyeret para koruptor dan memenjarakan mereka, atau melakukan pencegahan korupsi?” Sudah
lama kita mengenal istilah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun sayangnya, fokus kita sejauh ini hanya pada isu korupsi.
Akibatnya, dua yang lainnya (kolusi dan nepotisme) nyaris terabaikan. Padahal potensi dan dampak yang ditimbulkan oleh
keduanya sama berbahaya dengan tindak korupsi. Sebenarnya, apa sumber dari ketiga penyakit negara itu? Jawabannya adalah
kecurangan (fraud). Bagaimana mengatasi sumber ketiga penyakit negara itu? Bagaimana mengendalikan kecurangan (fraud)?
Buku ini memberikan solusi penanganan kecurangan melalui Sistem Kendali Kecurangan (Sikencur), rangkaian kegiatan yang
dirancang dan dilaksanakan secara komprehensif oleh pimpinan sebuah perusahaan atau instansi untuk mencegah, mendeteksi,
dan menindak kecurangan. Bagaimana Sikencur mencegah, mendeteksi, dan melaporkan segala bentuk kecurangan, dijelaskan
dengan sangat baik, sistematis, dan jelas dalam buku ini.
Buku ini berjudul Book Chapter Rumah Kita Dosen Indonesia (Inovasi Pembelajaran) karena kami ingin menunjukkan bahwa
rumah adalah tempat yang paling nyaman dan aman bagi kita semua. Di rumah semua kebutuhan kita tercukupi. Harapan kami,
proses belajar mengajar di kampus kita juga senyaman rumah kita dalam mentransfer knowledge dan mendidik para mahasiswa
kita. Rumah kita dosen Indonesia memang Bhineka Tunggal Ika. Dalam book chapter ini dibahas mengenai rumah bisnis, rumah
jamur, rumah cantik, rumah baca, rumah gizi, rumah bersih, rumah kota, rumah taman, rumah olahraga, kesenian, dan
kewirausahaan. Book Chapter Rumah Kita-Dosen Indonesia (Inovasi Pembelajaran) ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan
tersedia juga dalam versi cetak.
Buku ini ditulis dengan judul Metodologi Penelitian, Disertai Contoh Penerapannya dalam Penelitian dan berisi mengenai konsep,
pendekatan, metode serta teknik penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif, yang dilengkapi dengan contoh-contoh
penerapannya dalam penelitian, Buku ini disusun dengan tujuan agar bisa digunakan menjadi salah satu referensi dalam mata
kuliah Metodologi Penelitian, baik sebagai referensi utama atau pendukung. Penulis sudah berpengalaman dalam mengajar mata
kuliah ini lebih dari 10 tahun untuk jenjang Strata 1 dan telah banyak menghasilkan penelitian . Buku ini cocok digunakan juga
bagi mahasiswa yang sedang menulis karya ilmiah, karena ada banyak contoh-contoh yang diberikan. Buku ini berisi 11 bab yang
berisi penelitian dan klasifikasinya, proses penelitian untuk penelitian dan kuantitatif dan kualitatif serta contoh artikel hasil
penelitian kualitatif. Hampir setiap bab disertai dengan contohcontoh hasil penelitian, terutama yang dilakukan oleh penulis sendiri.
Tujuannya adalah agar penulis bisa berbagi pengalaman atas penelitian yang sudah dilakukan kepada mahasiswa dan pembaca
buku ini pada umumnya.
Perkembangnya industri perbankan syariah dipengaruhi oleh para stakeholder. Stakeholder memiliki peranan terpenting terhadap
penilaian suatu organisasi. Stakeholder dari perbankan syariah, yaitu Bank Indonesia sebagai pengatur dan pengawas bank,
Dewan Syariah Nasional (DSN), Dewan Pengawas Syariah (DPS), perguruan tinggi atau lembaga akademis yang berkaitan
dengan pendidikan ekonomi dan keuangan syariah dan masyarakat pada umumnya. Masyarakat merupakan pengguna langsung
jasa perbankan syariah sehingga memiliki penilaian yang signifikan terhadap operasi yang dilakukan oleh perbankan syariah.
Dalam fenomena ini penulis, melalui buku ini, berupaya membangun teori yang berkaitan dengan audit bank syariah, yang kelak
teori demi teori dapat memberikan makna yang berarti terutama dalam pelaksanaan audit bank syariah. Dengan demikian,
pembaca diharapkan dapat memperluas cakrawala berpikir baik itu dalam memahami kegiatan audit, operasional bank syariah
dan mengatasi tantangan ekonomi dalam dunia perbankan yang terus berkembang secara dinamis ini. Buku persembahan
penerbit PrenadaMediaGroup
Forensic accounting to investigate state financial loss and corrupt practices in Indonesia.

Membaca adalah sarana ekspresi diri dalam berkomunitas serta untuk terus maju menuju pencerdasan dan pencerahan.
Ini menjadi sebuah motivasi dan dorongan bagi kami di Penerbit Deepublish untuk ikut berikhtiar dalam mencerdaskan
dan memuliakan umat manusia, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan industri
processing berbasis sumber daya alam (SDA) Indonesia. Berdasarkan pandangan, sikap dasar, tujuan itu, maka buku
yang berjudul Belajar Mula Dasar Akuntansi ini diterbitkan. Buku yang berjudul Belajar Mula Dasar Akuntansi,
merupakan buku khusus untuk belajar untuk kalangan siswa dan mahasiswa untuk mengenal dasar-dasar akuntansi. Di
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dalam buku ini dirangkum tentang pengertian tentang akuntansi, proses akuntansi, pencatatan transaksi, membuat buku
besar dan laporan keuangan. Selain itu juga memberikan gambaran pembuatan siklus akuntansi.
Buku ini membahas tentang metodologi audit kinerja secara lengkap, diawali dari pembahasan tentang gambaran umum
audit kinerja, konsep 3E, dilanjutkan dengan pembahasan tentang bagaimana melakukan perancanaan audit kinerja
yang meliputi penentuan area kunci, tujuan, ruang lingkup dan kriteria audit kinerja dalam bentuk good management
model, sampai penyusunan audit design dan program audit kinerja. Bab selanjutnya dalam buku ini akan membahas
tentang pelaksanaan audit kinerja rinci, pengumpulan analisis data diakhiri dengan penyusunan Laporan Hasil Audit
Kinerja. Untuk memudahkan pembaca buku ini di dalam memahami metodologi audit kinerja, di dalam buku ini juga
dibahas tentang ilustrasi audit kinerja. Selamat Membaca.
Buku Supertrik Kisi-Kisi Lulus UN SMA/MA IPS 2017 hadir dengan harapan agar siswa dapat berlatih dan
mempersiapkan diri menghadapi Ujian Nasional SMA IPS 2017. Buku ini disusun berdasarkan kisi-kisi Ujian Nasional
terbaru. Materinya sudah menjadi jaminan sebagai materi yang pasti keluar dalam Ujian Nasional. Secara umum, buku
ini dibagi dalam lima bagian. 1. Kisi-Kisi UN SMA/MA IPS Kisi-kisi UN SMA sebagai gambaran tentang materi yang
keluar di Ujian Nasional. 2. Materi UN SMA/MA IPS Ringkasan materi dibuat berdasarkan kisi-kisi UN SMA IPS terbaru.
Materi yang ditulis ringkas, dan mencakup semua yang tercantum dalam kisi-kisi UN SMA IPS, dan penekanan utama
materi pada konsep-konsep yang dianggap penting. 3. Contoh Soal SMA/MA IPS Contoh soal UN SMA dipilih
berdasarkan level kognitif yang terdapat pada kisi-kisi UN SMA IPS meliputi penalaran, aplikasi, pengetahuan dan
pemahaman. Selain itu, contoh soal juga dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan. 4. Soal dan Pembahasan
SMA/MA IPS 2016 Berisi paket soal ujian nasional 2016 yang dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan. 5.
Prediksi SMA/MA IPS 2017 Berisi paket prediksi UN SMA IPS 2017 yang dilengkapi dengan kunci jawaban dan
pembahasan.
Sustainable Collaboration in Business, Technology, Information and Innovation (SCBTII 2020) Proceeding’s topic deals
with ``Synergizing Management, Technology and Innovation in Generating Sustainable and Competitive Business
Growth``. This proceeding offers valuable knowledge on how research can be applied to support the government by
introducing a policy of economic transformation in solving various challenges and driving the business sector to gain the
ability to create sustainable competitive advantages, which will lead to sustainable, competitive and quality growth. The
subjects in this Proceeding are classified into four tracks: Strategy, Entrepreneurship, Economics; Digital-Based
Management; Finance and Corporate Governance; and Accounting. These valuable researches inside this proceeding
can help academicians, professionals, entrepreneurs, researchers, learners, and other related groups from around the
world who have special interest in theories and practices in the field of digital economy for global competitiveness.
Pada tahun 2020, pelaksanaan program detasering sebagai program yang dikembangkan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Kemdikbud dilaksanakan dalam kondisi pandemi Corona virus disease 2019 (Covid-19). Program
Detasering memiliki multi manfaat, bukan saja bagi Perguruan Tinggi Sasaran (Pertisas), tetapi juga bagi pihak-pihak
terkait seperti Detaser, Perguruan Tinggi Sumber (Pertisum), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Mahasiswa dan
Masyarakat. Pelaksanaan program detasering di masa pandemi Covid-19, awalnya banyak dirasakan sebagai
kecemasan, karena sepenuhnya dilaksanakan secara daring (virtual) sebagai konsekuensi pembatasan sosial (social
distancing). Namun, kondisi tersebut telah mampu dilewati dengan baik dan lancar. Dalam buku ini tergambar potret
yang dideskripsikan dengan baik oleh para detaser tentang pengalamannya di masa pandemi Covid-19. Buku ini
memaparkan topik-topik tentang; (1) Penyusunan Renstra di Universitas Muhamadiyah Maluku Utara pada Program
Detasering di Masa Pendemi Covid-19; (2) Pelaksanaan Program Detasering di Masa Pandemi Covid 19: Membangun
Sinergi Untuk Meningkatkan Mutu Layanan Perguruan Tinggi; (3) Rancak Semangat Mewujudkan Mutu Pendidikan; (4)
Strategi Harmonisasi Kurikulum Perguruan Tinggi dalam Membangun Lulusan yang Tangguh Pasca Pandemi Covid-19;
(5) Student Centred Learning sebagai Upaya untuk Menempatkan Mahasiswa sebagai Jantung dalam Proses
Pembelajaran; (6) Meningkatkan Kualitas Belajar Melalui Students Centred Learning (SCL) Berbasis Pembelajaran
Daring; (7) Peningkatan Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat melalui Implementasi Program KKN Tematik; serta (8)
Manajemen Elektronik Jurnal: Upaya Keberlanjutan Akreditasi Jurnal Nasional Pasca Pandemi Covid-19. Kita memang
sedang susah namun, perlu upaya untuk menginterpretasikan keadaan ini dengan cara yang lebih positif. Kita telah
membuktikan bagaimana bisa hidup harmonis di dalamnya. Oleh karena itu, kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yang
Maha Esa, sebagai bagian dari Program Detasering tahun 2020 masih mampu membantu dan menghiasi berbagi ilmu
pengetahuan. Selain itu saling sharing pengalaman kepada rekan sejawat di Perguruan Tinggi lain sebagai upaya
meningkatkan kualitas Pendidikan tinggi di masa pandemi Covid-19. Semoga kondisi ini cepat berlalu diiringi doa dan
karya-karya yang membanggakan bagi ibu pertiwi.
Maraknya isu pada organisasi sektor pemerintahan di indonesia khususnya lembaga-lembaga publik dituntut untuk dapat
menciptakan akuntabilitas public, demi upaya membangun presepsi yang baik dan itu adalah sebuah kenisacayaan yang
wajib di sector pemerintahan. Untuk itu penulis sangat berupaya untuk mengedukasi indikasi indikasi kecurangan di
tinjau dari pengendalian intern, dari segi moralitas dan personal culture.
”Jangan Kalimantan yang besar ini masih dipandang jadi raksasa yang tidur (the sleeping giant). Alhamdulillah, sudah
tidak jadi raksasa yang tidur lagi. Dibandingkan kunjungan saya delapan tahun lalu, kini Kalimantan Timur (Kaltim) di
bawah kepemimpinan Saudara Gubernur Awang Faroek Ishak telah berlari sangat kencang. Kini, melalui proyek MP3EI
akan menciptakan banyak lapangan kerja.” Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden RI 2004-2009 dan 2009-2014).
“Pak Awang Faroek merupakan salah satu Kepala Daerah yang memahami kebutuhan masyarakatnya. Beliau
memahami karakteristik masyarakat yang dipimpinnya. Selain itu, beliau berkeinginan besar untuk meningkatkan
pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di daerahnya. Peningkatan kualitas SDM tersebut dititikberatkan
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pada pemerataan pendidikan dan pengembangan skill melalui pendidikan formal, kursus, pelatihan dan pendidikan
nonformal lainnya.” Prof. Dr. H. Budiono, M.Ec. (Wakil Presiden RI 2009-2014). “Saya merasakan, kepemimpinan yang
dijalankan oleh Gubernur Kalimantan Timur Pak Awang Faroek Ishak, sudah di jalan yang benar. Sudah on the right
track. Dia bisa mengimplementasikan janji politik yang disuarakannya saat Pemilihan Kepala Daerah 2008 lalu.” DR.
(HC) H.M. Taufiq Kiemas (Ketua MPR RI 2009-2013). “Selain ramah dan bersahabat, bagi saya, Awang Faroek adalah
pemimpin yang pluralis. Sama dengan saya, bahwa kebenaran agama itu menjadi mutlak bagi setiap individu. Makanya,
setiap agama yang dipeluk oleh orang lain harus dianggap benar. Tidak boleh saling diskriminasi. Karena itu, saya dan
Pak Awang sama: tidak pernah membedakan atau memperlakukan orang karena perbedaan agama. Lalu, dari sudut
perbedaan primordial, Pak Awang tidak diskriminatif karena kesukuan, etnis.” Prof. Dr. H. Moh. Mahfud MD., S.H.,S.U.
(Ketua Mahkamah Konstitusi 2009-2013). “Sebagai seorang pemimpin, saya melihat Pak Awang Faroek Ishak sebagai
sosok yang selalu mencoba meningkatkan terwujudnya kesejahteraan dan rasa cinta tanah air serta ketahanan nasional
di daerahnya. Pak Awang Faroek mampu menciptakan keamanan, ketertiban dan kehidupan damai di daerahnya.
Pemimpin yang merupakan panutan bagi masyarakat yang dipimpinnya.” Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA.
(Gubernur Lemhannas 2011-2015).
Deskripsi Aspek Perilaku Manusia dalam Dunia Akuntansi (Akuntansi Keperilakuan) Penulis : Tjiptohadi Sawarjuwono Penerbit : Airlangga
university press ISBN : 978-602-8967-80-8 Tahun terbit : 2012 Bahasa : Indonesia Sampul : Soft Cover Ukuran : 15,8 x 23 cm Jumlah
halaman : 504 hlm Sinopsis Aspek perilaku manusia dalam dunia akuntansi merupakan kejadian yang terjadi di mana saja akuntansi
dipraktikkan. Kejadian-kejadian tersebut perlu dipelajari untuk diambil hikmahnya. Harapannya agar pembaca memahami aspek perilaku,
kemungkinan yang akan dihadapinya dalam dunia praktik, dan akhirnya mereka dapat melakukan antisipasi positif dalam pengambilan
keputusan pribadinya. Buku ini meliputi 6 pokok permasalahan. Bab 1 membahas ruang lingkup aspek perilaku manusia dari sisi psikologi,
sosiologi, dan akuntansi. Pada pokok-pokok permasalahan selanjutnya membahas aspek perilaku manusia dalam berbagai praktik, yaitu
akuntansi keuangan pada bab 2, manajemen dan organisasi pada bab 3, akuntansi manajemen pada bab 4, audit pada bab 5, dan aplikasi
akuntansi di dunia sosial pada bab
Berdasarkan pengalaman dan informasi yang sering muncul di surat kabar dan media televisi bahwa banyak sekali pejabat-pejabat
pemerintahan "tersandung" kasus korupsi, dimana mereka tidak tahu peraturan perundang-udangan. Ada dua jenis korupsi. Pertama,
pejabat memang berniat untuk melakukan korupsi. Kedua, tindak pidana korupsi terjadi karena ketidakpahaman pejabat terhadap peraturan
perundang-undangan. Penulisan buku ini merupakan upaya meningkatkan pemahaman bagi para pejabat yang terlibat kasus korupsi karena
ketidak pahamanya terhadap peraturan. Buku ini ditulis oleh praktisi yang berpengalaman belasan tahun di bidang auditor dan sering
diperbantukan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Buku yang ditulis dengan bahasa lugas dan dilengkapi ilustrasi, serta contoh
kasus, menjadikan buku ini bacaan wajib yang sangat bermanfaat bagi pejabat instansi pemerintah. Penting bagi pejabat baik dari tingkat
menteri, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, panitia pengadaan hingga panitia penerimaan, pengusaha, para penegak hukum,
dan auditor. Masyarakat luas yang ingin berpartisipasi juga perlu menambah bekal pengetahuan yang matang dan luas melalui buku ini.
Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari berbagai hasil riset dengan tiga isu akuntansi publik yaitu isu akuntansi pemerintah daerah, isu
organisasi publik (nirlaba), dan isu akuntansi bumdes. Dari ketiga isu tersebut menjadi 22 sub judul yang menarik untuk dibaca. Hadirnya
buku ini diharapkan dapat menambah literatur bagi yang berminat mendalami dan meneliti ilmu akuntansi (sektor) publik. Sebuah peristiwa
penting yang menjadi milestone perkembangan Akuntansi Publik terjadi di FEB UGM pada tanggal, 1 Desember 2018 yaitu perubahan nama
dari Akuntansi Sektor Publik (ASP) menjadi Akuntansi Publik (AP) pada acara Workshop Akuntansi Publik “Posisi dan Teori Dasarnya” yang
dihadiri oleh 200 peserta dari berbagai PTN/PTS se Indonesia. Penyebutan kata “sektor” menempatkan akuntansi untuk organisasi nirlaba
ini sebagai subordinat atau cabang dari akuntansi yang lebih besar, dalam hal ini adalah akuntansi untuk organisasi bisnis. Oleh karena itu
penggunaan kata yang tepat adalah Akuntansi Publik (tanpa sector). Akuntansi Publik adalah akuntansi yang memiliki hulu sendiri yang
terpisah dari hulu Akuntansi Bisnis. Beberapa argument yang mendukung diantaranya: adanya perbedaan latar belakang pembentukan
organisasi, tujuan pendirian organisasi dan cara pencapaian tujuan organisasi, serta sumber dan sifat pendanaan organisasi. Perbedaanperbedaan ini memberikan konsekusensi perbedaan yang signifikan di antara kedua dunia akuntansi tersebut pada aspek perencanaan dan
penganggaran, sistem pelaporan keuangan (akuntansi keuangan), maupun akuntansi manajemen.
Buku ini ditulis dengan judul Akuntansi Forensik dan Audit Invenstigatif berisi mengenai konsep, pendekatan, metode serta teknik penelitian
baik audit investigatif, yang dilengkapi dengan contoh-contoh kasus yang terjadi di Indonesia. Buku ini disusun dengan tujuan agar bisa
digunakan menjadi salah satu referensi dalam mata kuliah Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif, baik sebagai referensi utama atau
pendukung. Penulis sudah berpengalaman dalam mengajar mata kuliah ini dan mengikuti berbagai macam workshop. Buku ini cocok
digunakan juga bagi mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah tersebut karena ada banyak contoh kasus yang diberikan. Buku ini juga
penting bagi peneliti yang tertarik dalam tema kecurangan terutama kecurangan keuangan. Buku ini berisi pengertian dan ruang lingkup
akuntansi forensik dan audit investigatif, atribut akuntan forensik dan seorang pemeriksa fraud, standar audit investigatif dan akuntansi
forensik. Pembahasan berikutnya mengenai pengertian fraud, fraud triangle yang mendiskripsikan motivasi orang melakukan fraud. Fraud
Triangle diperluas menjadi fraud diamond. Selanjutnya jenis-jenis fraud dibahas dalam fraud tree disertai cara pendeteksian secara singkat.
Fraud tree mencakup corruption, fraudulent financial statements dan asset misappropriation. Setiap jenis fraud dibahas secara detil karena
merupakan jenis-jenis fraud tersebut penting untuk dikenali terutama di Indonesia yang tingkat koeupsinya masih tinggi. Setiap bab
dilengkapi dengan contoh-contoh kasus baik di sektor public maupun swasta. Berikutnya mahasiswa juga diminta untuk memecahkan kasus
yang diberikan dalam sebuah studi kasus.
Collected articles on financial topics.
Berkaca dari pengalaman penulis yang mengajar dan berkecimpung dengan pendidik, calon pendidik, dan pembelajar akuntansi, maka
upaya menghadirkan buku untuk membumikan keandalan dan peran akuntansi begitu membanggakan. Buku ini dikemas sederhana, diawali
dengan mengingatkan pembaca tentang arus utama (mainstream) akuntansi, dilanjutkan dengan akuntansi dan berpikir matematis,
akuntansi dan penguatan karakter, pembelajaran akuntansi berkarakter. Diakhiri dengan melihat kiprah akuntansi dalam rumah besar
ekonomi. Dengan cara itu, penulis berharap kehadiran buku ini menjadi alternatif literasi cara menikmati akuntansi sebagai tools kegiatan
keuangan. Membumikan Pelajaran Akuntansi Sebagai Rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan
tersedia juga dalam versi cetak.
Buku Esai Keuangan Negara: Sumbangsih Pemikiran untuk Negeri ini dikupas dalam empat tema besar mengenai pengelolaan keuangan
negara, yaitu dari sisi perpajakan dan kepabeanan dan cukai, keuangan publik, serta akuntansi pemerintah. Buku ini adalah kristalisasi
pemikiran dan sumbang saran para dosen di Politeknik Keuangan Negara STAN berdasarkan pengalaman mereka pada posisi struktural di
bidangnya masing-masing. Pengelolaan keuangan negara terus menghadapi tantangan seiring dengan perkembangan perekonomian global
dan permasalahan struktural domestik yang memengaruhi daya saing. Dari sisi penerimaan negara khususnya perpajakan serta
kepabenanan dan cukai, pemerintah menghadapi tantangan belum optimalnya penerimaan negara untuk menutup kebutuhan belanja.
Page 3/5

Bookmark File PDF Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Theodorus M Tuanakotta
Analisis kebijakan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran. Kajian terhadap kondisi yang nyata terjadi di lapangan diharapkan
dapat menjadi referensi untuk perbaikan secara terus menerus yang perlu kita lakukan. Besarnya kebutuhan pembangunan sementara
fluktuasi kondisi ekonomi serta masalah struktural yang memengaruhi penerimaan negara membuat pemerintah harus mencari sumber
pembiayaan. Selain masalah pembiayaan, tema keuangan publik dalam buku ini juga menyoroti mengenai penyertaan modal negara dan
dana alokasi umum. Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam pengelolaan keuangan negara.
Maka buku ini ditutup dengan artikel-artikel mengenai analisis kebijakan dan kajian terhadap praktik dalam akuntansi pemerintahan. Buku ini
akan bermanfaat dan menjadi referensi bagi berbagai kalangan. Melalui buku ini diharapkan para pendidik, mahasiswa, maupun masyarakat
umum semakin memahami dinamika dan tantangan dalam pengelolaan keuangan negara serta alternatif penanganannya
Akuntansi adalah salah satu materi yang harus dipahami oleh para pelajar/mahasiswa/karyawan yang fokus dalam bidang akuntansi
pastinya. Belajar akuntansi bukanlah seperti memahami pelajaran menghitung lainnya yang memiliki rumus tetap. Sedangkan akuntansi
selain memiliki pemahaman dalam cara menghitung cepat dan tepat, juga harus paham dalam membaca atau menganalisa kasus/transaksi
yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Dan di dalam buku ini akan menjawab beberapa pertanyaan seputar akuntansi dasar, baik itu secara
teori maupun secara praktiknya. Selain itu buku ini juga memberikan bonus tambahan berupa kumpulan istilah akuntansi. Bagi yang ingin
memiliki E-Book ini bisa pesan ke : E-mail baopublisher18@gmail.com
Transformations in the management accounting profession towards globalization in the economic growth of Indonesia; proceedings of
seminars.
Buku ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para mahasiswa S1 maupun S2 Akuntansi, khususnya yang sedang mengambil mata
kuliah Auditing. Buku ini diharapkan dapat membantu para pembaca dalam memahami aspek-aspek dasar pemeriksaan akuntansi yang
dilakukan oleh para akuntan publik. Pembahasan yang ada dalam buku ini disajikan dengan menggunakan bahasa yang sangat sederhana,
lugas, dan mudah dipahami, sehingga akan membantu para mahasiswa dalam mempelajarinya secara lebih cepat, mudah, dan praktis.
Buku ini merupakan seri ke 4 dari buku-buku metodologi penelitian yang diterbitkan oleh Program Magister Sains dan Doktor Fakultas
Ekonomika dan Bisnis UGM. Buku ini memfokuskan pada pembahasan kajian literatur ilmu ekonomi, manajemen, akuntasi, dan sistem
informasi. Isi buku ini dibagi ke dalam empat bagian besar. Bagian pertama yaitu kajian literatur untuk penelitian-penelitian di bidang
manajemen yang terdiri dari tiga bab, yaitu bab 1, 2 dan 3. Bagian kedua dari buku ini membahas kajian literatur untuk penelitian-penelitian di
bidang akuntansi yang disajikan di bab 4, 5, 6, 7, dan 8. Bagian ketiga hanya berisi satu bab yaitu bab 9 yang membahas kajian literatur
untuk penelitian di bidang ilmu ekonomi. Bagian terakhir dari buku ini yaitu bagian keempat membahas kajian literatur untuk penelitianpenelitian di bidang sistem informasi yaitu di bab 10 dan bab 11.
Sobat muda, apakah kalian sudah memilih jurusan sesuai dengan passion? Tapi, kalau kalian mempunyai keinginan untuk menjadi manajer,
konsultan manajemen di berbagai instansi atau perusahaan, wirausahawan, atau dosen di jurusan manajemen, tentunya sudah tahu dong,
jurusan apa yang sesuai dengan cita-cita kalian itu? Yup, mengambil kuliah di Jurusan Manajemen! Jurusan Manajemen adalah salah satu
jurusan favorit bagi lulusan Sekolah Menengah Atas. Buku ini mengulas tentang informasi seputar Jurusan Manajemen, apa saja yang harus
dipersiapkan untuk kuliah di Jurusan Manajemen, universitas mana saja yang memiliki Jurusan Manajemen, beserta akreditasinya.
Manajemen sendiri merupakan ilmu yang memiliki sudut pandang luas, mempelajari seluk-beluk suatu organisasi dari hulu hingga ke hilir.
Semua memerlukan manajemen, perusahaan-perusahaan raksasa seperti Multi nati onal corporati on, sudah pasti memerlukan manajemen,
instansi pemerintahan, organisasi nirlaba, perusahaan manufaktur, perbankan, hingga usaha berskala kecil pun sangat memerlukan
manajemen agar dapat mencapai tujuan organisasi. Karena manajemen digunakan dalam rangka mencapai suatu tujuan, tentunya
manajemen akan tetap diperlukan selama manusia masih ada dan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Jadi, bagi kalian sang calon manajer
masa depan, buku ini bisa menjadi buku pegangan yang tepat dan mencerahkan. Selamat membaca!
Buku ini menyajikan narasi fraud dalam konteks global dan di Indonesia. Diawali dengan penyajian “mukadimah” tentang Skandal Korporasi
dan Akuntan, dan diakhiri dengan narasi tentang Fraud dan Budaya (organisasi). Sebagai “report on work in progress”, buku ini membuka
ruang diskursus lebih lanjut tentang fraud dan implikasinya, tentang pelaku dan rasionalisasinya (yang dibingkai Teori Fraud), serta tentang
strategi pencegahan dan pendeteksiannya. Narasi utama yang ingin disampaikan dalam buku ini: ikhtiar pemberantasan fraud perlu
menimbang konteks dan budaya yang melingkupinya, tidak cukup hanya dengan pendekatan “struktural” semata, dan pencegahan fraud
saatnya menjadi yang utama.
Perubahan kehidupan sosial di masyarakat turut serta mempengaruhi etika, sopan santun maupun tata krama yang terjadi, tidak jarang
membawa kebingungan bagi sebagian banyak orang atau golongan orang. Banyak orang telah merasa kehilangan pegangan, dan tidak tahu
seharusnya bertindak atau berperilaku atau memilih apa. Keadaan ini justru dimanfaatkan oleh para pihak untuk menawarkan ideologiideologi mereka sebagai jawaban atas kebingungan tadi. Cukup banyak orang merasa terombang-ambing meniru sehinga terjebak pada kata
ikut-ikutan. Di sini etika bisa menolong orang untuk kapabel menghadapi secara kritis dan objektif bermacam-macam ideologi yang timbul.
Pemikiran kritis bisa menolong untuk melakukan evaluasi rasional dan objektif, dan tidak gampang terpancing oleh bermacam-macam alasan
yang tak mendasar. Sikap kritis yang dimaksud di sini, bukan suatu sikap yang menolak pandangan baru atau juga menerima begitu saja,
tetapi justru melakukan penilaian kritis untuk memahami sudah sejauh mana ide-ide baru tersebut bisa diterima dan seberapa jauh sikap
harus dengan tegas untuk menolak. Hukum Dan Etika Bisnis ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

Apakah Fraud itu, Faktor Pemicu Fraud, dan Gejala Adanya Fraud ? Fraud, kecurangan, penipuan bukanlah fenomena
baru. Dalam beberapa tahun terakhir Fraud telah semakin canggih dan menyebabkan kerusakan yang lebih serius.
Faktor-faktor seperti teknologi yang semakin kuat, mudah diakses, dan penurunan ekonomi global terus mendorong
ancaman fraud ke arah baru, membuatnya mampu menimbulkan kerusakan yang serius. Fraud memberi keuntungan
bagi yang melakukannya, namun Fraud membawa dampak yang fatal, misalnya hancurnya reputasi organisasi, kerugian
organsisasi, kerugian keuangan Negara, rusaknya moril karyawan serta dampak negatif lainnya. Dengan penyajian yang
lugas, jelas dan aktual buku ini mengupas dasar fraud, konsep fraud, hingga modus fraud, penyajian modus fraud sangat
berguna agar berbagai pihak terutama para praktisi dapat mengantisipasinya. Selain itu buku ini sangat dibutuhkan
mahasiswa dari tingkat S1, S2 dan S3
AKUTANSI FORENSIK DAN AUDIT INVESTIGATIFZifatama Jawara
0 Beranda ? Buku ? Business & Investing ? EKONOMI ISLAM AKUNTANSI DAN PERBANKAN SYARIAH (FILOSOFIS
DAN PRAKTIS DI INDONESIA DAN DUNIA) EKONOMI ISLAM AKUNTANSI DAN PERBANKAN SYARIAH (FILOSOFIS
DAN PRAKTIS DI INDONESIA DAN DUNIA) Oleh Dadan Ramdhani, Anna Sofia Atichasari, Srie Nuning Mulatsih, Muh
Rays +7 Eceran Rp 119.000 TAMBAHKAN ** Publikasi digital hanya dapat dibaca dari e-reader Gramedia Digital
Deskripsi Detail Ulasan Anggota Tanggal rilis: 18 February 2019. "Dalam Islam telah mengatur semua hal kehidupan di
dunia baik itu hablumminallah dan hablumminnaas. Pemikiran Ekonomi Islam diawali sejak Muhammad SAW ditunjuk
sebagai seorang Rasul. Rasulullah SAW mengeluarkan sejumlah kebijakan yang meyangkut berbagai hal yang berkaitan
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dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum (fiqih), politik (siyasah), juga masalah perniagaan arau
ekonomi (muamalah). Masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian Rasulullah SAW, karena masalah ekonomi
merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Selanjutnya, kebijakankebijakan Rasulullah SAW
menjadikan pedoman oleh para Khalifah sebagai penggantinya dalam memutuskan masalah-masalah ekonomi. AlQur’an dan Al-Hadist digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh para khalifah juga digunakan oleh para pengikutnya
dalam menata kehidupan ekonomi negara. Buku ini menyajikan teori yang komprehensif mengenai Ekonomi Islam, lebih
spesifik bidang Akuntansi dan Perbankan Syariah dalam tinjauan Filosofis dan Praktis baik di Indonesia maupun Dunia.
Op de dag van de capitulatie wil de Japanse militaire politie nog een paar voortvluchtige officieren van het Indonesische
vrijwilligersleger terechtstellen.
Diterbitkannya buku kumpulan karangan para dosen sangat penting untuk memperkaya mutu perkuliahan dan syukur
apabila mampu mengkritisi serta memberikan alternatif solusi berbagai persoalan aktual ekonomi dan bisnis di Indonesia
khususnya di era pandemi Covid-19. Saya berharap bahwa di era pandemi Covid-19 tatkala para dosen lebih banyak
berada di rumah karena proses belajarmengajar dilakukan secara virtual (daring), para dosen lebih kreatif dan inovatif
menerbitkan karya-karya ilmiahnya. Dengan demikian, mempublikasikan karyakarya ilmiah bagi para dosen
sesungguhnya merupakan sebuah keharusan, bukan semata-mata karena memperingati dies natalis. Saya juga
berharap agar apa yang dilakukan oleh FEB UWG untuk menerbitkan buku kumpulan karya dosen dapat diikuti oleh para
dosen di fakultas-fakultas yang lain
The Industrial Revolution 4.0 will not only cause job losses, but will also create new workspaces that may not exist today.
It also needs to be considered by accountants in government because the processes of budget planning, budget
execution, and financial reporting have used a large number of information systems. In the era of the Industrial
Revolution 4.0, the changes will be faster, marked by the emergence of such systems as supercomputers, smart robots,
cloud computing, big data systems, genetic engineering and the development of neurotechnology that allows humans to
optimize brain function further. Industrial Revolution 4.0 will disrupt the accounting profession. This proceedings provides
selected papers/research on government accounting, accountability and integrity public sector accounting, financial
accounting, accounting information system, auditing and assurance, corporate sustainability, forensic and management
accounting, public and corporate finance, taxation and customs, open innovation in public sector accounting. The
proceedings provide details beyond what is possible to be included in an oral presentation and constitute a concise but
timely medium for the dissemination of recent research results. It will be invaluable to professionals and academics in the
field of accounting, finance and the public sector to get an understanding of recent research.
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