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Read Free Akuntansi Online Kursus
Recognizing the mannerism ways to get this books Akuntansi Online Kursus is additionally useful. You have remained in right site to begin getting this info. acquire the Akuntansi Online Kursus
associate that we have the funds for here and check out the link.
You could purchase guide Akuntansi Online Kursus or get it as soon as feasible. You could quickly download this Akuntansi Online Kursus after getting deal. So, in the manner of you require the ebook
swiftly, you can straight get it. Its therefore utterly simple and so fats, isnt it? You have to favor to in this spread
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Penerbit Salemba

9 HARI MENELANJANGI GRAILS 2.4: STUDI KASUS SISTEM AKUNTANSI
TERMASUK SOURCE CODE PROJECT!
vitraining Versi PDF atau Pembayaran Lewat Paypal/BCA/Mandiri disini: http://shop.vitraining.co Buku ini membahas tuntas bagaimana cara melakukan pemrograman dengan
framework Grails. Grails merupakan salah satu framework pengembangan aplikasi web keluarga Java yang dengannya kita bisa mendeliver produk ke client dengan sangat cepat.
Disini kita ambil contoh kasus pembuatan aplikasi Akuntansi lengkap dari mulai nol sampai dengan bisa menghasilkan laporan keuangan standard. Buku ini merupakan seri pertama
dari seri buku pengembangan aplikasi ERP dengan Grails yang meliputi sistem Akuntansi, Pembelian, Penjualan, Gudang, Kas Bank, Manufaktur, dan HR Payroll. Topik yang dibahas
meliputi: Deﬁnisi Spesiﬁkasi System Desain Model dan User Interface Cara install XAMPP, JDK, dan Tomcat Koneksi MySQL Database Memulai Grails, apa saja yang perlu
dipersiapkan Memahami Domain Class, Controller, dan View Cara menggunakan jQuery dan jQuery Easyui dari Grails Cara menggunakan Jasper Report dari Grails Menggunakan
plugin rendering untuk menghasilkan laporan PDF User akses security Cara deploy aplikasi ke Tomcat Daftar Isi Lengkap: HARI 1: Pendahuluan Spesiﬁkasi Kebutuhan User Output
Prasyarat Target per Hari Buat Desain Model Diagram Domain FiscalYear Domain Period Domain Coa Domain Journal Domain JournalTransaction Diagram Model Relasi Model Desain
User Interface Tampilan Login Tampilan Menu Utama Tampilan Master Data FiscalYear Tampilan Master Data Periode Tampilan Master Data COA Tampilan Transaksi Jurnal Tampilan
Report HARI 2: Install Apache, PHP, MySQL dan Tomcat (Linux) Install XAMPP (Windows) Download XAMPP Installation Testing and Securing XAMPP Bikin Database MySQL Install
Grails Install JDK di Windows Install JDK di Linux Download dan Install Grails HARI 3: Bikin Grails App Perintah grails create-app Konﬁgurasi Koneksi Database Bikin Domain Class
Grails Domain Coa Domain FiscalYear Domain Period Domain Journal Domain JournalTransaction Import Sample Data Bikin Controller dan View Grails FiscalYear Period Coa Journal
JournalTransaction HARI 4: Modif List COA Install Plugin jQuery Install jQuery-easyui Penggunaan Tree Grid jquery-easyui Menghasilkan Data JSON Modif Form Input COA Instal
Chosen Modif File edit.gsp Modif File create.gsp Modif File _form.gsp HARI 5: Modif Form Input Journal Modif Allowed Method Modif Alur Create Modif Domain Period.groovy Install
Editable Data Grid Extension Modif File edit.gsp Tambah Editable Data Grid di Form Journal Bikin Toolbar Aktifasi dan Handler Toolbar Modif JournalTransactionController index()
Modif CoaController index() Modif Method save() Data Grid Field Default Value Modif Method update() Modif Method delete() Hasil Akhir HARI 6: Modif Tampilan Show Journal
Menampilkan Grid Journal Transaction Aktifasi Data Grid Format Angka Merapihkan File-ﬁle js Buat File my.js Modif layout main.gsp Hapus Dari edit.gsp, _form.gsp dan show.gsp
Modif Function formatAmount() Proses Conﬁrm Journal Bikin Tombol Conﬁrm Proses Conﬁrm Penentuan Nomor Dokumen Terbaru Validasi Dokumen Proses Posting Journal Buat
Tombol Post Proses Post Proses Cancel Journal Penampakan Tombol Berdasarkan State HARI 7: Menu Aplikasi Jasper iReport Designer Install iReport Designer Bikin Test Report
Integrasi Jasper Report dengan Grails Tombol Print Journal Persiapkan File Report JRXML Persiapkan File JARs Pemrosesan Jasper Report Parameter Report Modif File Report jrxml
Test Parameter Report Bikin Halaman Form Input Parameter Penggunaan Input Parameter Bikin Print Out Dokumen Bikin Master Report Journal Tambah Parameter Report Bikin Sub
Report JournalTransaction Tambahkan Sub Report ke Master Report Panggil Report dari Grails HARI 8: Jasper Print Service Bikin Service Cara Panggil Method Service Persiapan Bikin
Laporan Keuangan Plugin Rendering Service Logic Pembuatan Laporan Template Form Input Parameter Report Logic Pencarian Transaksi COA Method getListBalance() Method
summ() Method getCountChild() Method proﬁtLoss() Laporan Trial balance Laporan Balance Sheet Laporan Laba Rugi Template CSS Template Block Laporan Test Hasil Laporan HARI
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9: User Login Domain User Controller User Login Form Logout dan User Management Link Filter Security Testing Production Mode Siapkan File Conﬁguration Generate WAR Deploy
ke Tomcat Penutupan Tentang Penulis Pendidikan Publikasi Projects Instruktur

BUKU AJAR KOMPUTER APLIKASI AKUNTANSI
PT Penerbit IPB Press Buku ajar ini memuat materi ajar untuk mata kuliah Komputer Aplikasi Akuntansi. Informasi yang ditulis dalam buku ini dijelaskan tidak hanya dalam bentuk
tulisan namun gambar sehingga dapat memudahkan dalam mempelajari aplikasi akuntasi pada komputer. Buku ini membahas mulai dari pengenalan MYOB/ABSS, pencatatan
transaksi, report analysis hingga metode pencatatan persediaan. Buku ini juga dilengkapi dengan beberapa studi kasus serta latihan soal untuk pengaplikasiannya.

PENDIDIKAN NONFORMAL DAN PANDEMI COVID-19
Bayfa Cendekia Indonesia Buku Mengenai Pendidikan Nonformal dan Pandemi Covid-19

ONLINE PHOTO EDITING
Elex Media Komputindo """Dengan adanya berbagai situs yang memberi layanan editing foto online, proses pengolahan foto menjadi tak serumit yang dibayangkan. Mengedit foto
menggunakan layanan situs online kini bisa tanpa melakukan berbagai instalasi sulit, hanya dengan membuka situs mereka, Anda sudah bisa melakukan berbagai sentuhan pada
foto. Anda bisa memilih mengedit dengan mengimpor foto langsung dari komputer, atau dari situs berbagi foto dan jaringan sosial, semuanya memungkinkan Anda untuk mengedit
foto dengan begitu mudahnya. Berbagai tip editing foto via situs online bisa Anda dapatkan di sini. Buku ini memberi Anda panduan langkah demi langkah dalam mengedit sebuah
foto dengan 15 layanan foto editing online. Tak hanya teori saja, namun juga ada contoh penggunaan beragam ﬁtur yang bisa Anda praktikkan langsung. Contoh yang bervariasi
membuat buku ini tak hanya cocok bagi Anda yang sudah familier dengan foto editing, namun juga bagi Anda yang masih pemula. Materi yang dibahas dalam buku mencakup: Pengenalan Online Photo Editing - 15 Situs Penyedia Layanan Online Photo Editing - Beragam Tip dan Trik Disertai dengan Contoh - Mengedit Album Foto Online - Mobile Photo
Editing"""

AKUNTANSI DASAR UNTUK SMK/MAK KELAS X
Gramedia Widiasarana Indonesia Buku ÒAkuntansi DasarÓ untuk SMK/MAK Kelas X ini disusun berdasarkan Kurikulum 2013 KI & KD Spektrum terbaru. Penerapan kurikulum 2013
mengacu pada paradigma belajar kurikulum abad 21, menyebabkan terjadinya perubahan, yakni dari pengajaran (teaching) menjadi belajar (learning), dari pembelajaran yang
berpusat kepada guru (teachers centered) menjadi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik (students centered). Buku ini disajikan sedemikian sehingga mudah dipahami
dan diterapkan pada program keahlian. Buku ini dilengkapi dengan tur- tur berikut. 1. Kompetensi Dasar, berisi ringkasan tentang topik dan kompetensi yang akan dibahas dan
dikuasai peserta didik sebelum mendalami materi lebih lanjut. 2. Tugas Mandiri, evaluasi berupa soal-soal esai tentang pemahaman siswa terhadap materi yang baru saya dibahas.
3. Tugas Kelompok, latihan soal secara berkelompok agar siswa mampu berkomunikasi dan bekerja sama menyelesaian setiap persoalan akuntansi. 4. Uji Kompetensi, latihan soal
berupa pilihan ganda untuk menguji sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi akuntansi. 5. Menjodohkan, peserta didik diminta menentukan jawaban yang tepat dengan
menjodohkan kunci jawaban dengan soal yang diberikan. 6. Soal Benar Salah, peserta didik diminta untuk menentukan pernyatan benar atau salah dari sol-soal yang telah
disediakan. 7. Ui Akhir Semester 1 dan 2, berisi soal-soal pilihan ganda untuk menguji dan mengukur pengetahuan dan pemahaman peserta didik.

NUBAR - CINTAKU DIBALUT IMAN (JATIM #89)
Rumah Media Grup “Hati yang terpaut dengan cinta yang alami berjalan tanpa paksaan dan bergulir dengan seiringnya waktu tak terasa kata pengikat janji seutuhnya memulai
kehidupan yang baru. Kini, ada sesosok tulang rusuknya untuk dilengkapi dengan separuh agamanya. Dengan ikatan janji suci yang terpaut rasa kasih sayang menjadi jiwa yang
satu seutuhnya menjadi miliknya. Hati yang begitu rintih seperti air hujan yang sangat mudah jatuh untuk menitikkan air mata bahagia dengan keelokan separuh imannya” (Ummu
Ali)

METODE RISET AKUNTANSI
Deepublish Buku ini disusun agar pembaca dapat mengetahui teori riset akuntansi, arah riset akuntansi, serta riset akuntansi dan laporan riset akuntansi yang kami sajikan
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berdasarkan literatur dari berbagai sumber. Buku riset akuntansi ini merupakan media penting yang perlu diketahui oleh para pembaca yang ingin mempelajari hal-hal yang
berkaitan dengan riset akuntansi agar suatu kegiatan riset dapat berhasil dan berjalan dengan baik Metode Riset Akuntansi ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia
juga dalam versi cetak*

DISCOVERING COMPUTERS (ED. 3)
Penerbit Salemba

SEBATIK VOL. 26 NO. 1 JUNI 2022
STMIK Widya Cipta Dharma SEBATIK is a collection of research articles, scientiﬁc works, and dedication from all academic community in order to integrate information. SEBATIK
provides open publication services for all members of the public, both in all tertiary educational and teacher environments and other research institutions, with the freedom to
exchange information that is dedicated to facilitating collaboration between researchers, writers and readers through information exchange. SEBATIK was introduced and developed
in the STMIK Widya Cipta Dharma environment since 2001 and is wide open for continuous development. SEBATIK is published periodically twice a year, namely June and December,
this Journal contains the results of research activities, discoveries and ideas in the ﬁeld of ICT (Information and Communication Technology) covering the topics of information
systems, artiﬁcial intelligence, multimedia technology, and others. SEBATIK is also open to topics of research and service outside the ﬁeld of ICT topics such as topics on public
relations, economic improvement, and others. Hopefully with the articles in cultivation researchers can share knowledge in order to advance Indonesia, especially East Kalimantan.

AKUNTANSI MANAJEMEN
Deepublish Akuntansi Manajemen dapat membantu dalam hal memberikan informasi statistik keuangan yang tepat dan akurat kepada manajemen. Keberadaan Akuntansi
Manajemen bermanfaat bagi perusahaan dalam mengambil keputusan yang tepat. Dengan memahami hal tersebut, pebisnis akan lebih mudah dalam mengontrol konsumen untuk
kemajuan perusahaan. Melalui Buku “Akuntansi Manajemen” ini, penulis berharap dapat membantu para pembaca khususnya dosen dan mahasiswa yang ingin mempelajari lebih
dalam tentang konsep akuntansi manajemen. Buku ini juga sebagai salah satu tambahan referensi terkait akuntansi manajemen di era pandemi Covid-19. Selain itu, buku ini dapat
pula dijadikan acuan bagi para praktisi yang sedang menjalankan tugas-tugas manajerial dan berhadapan langsung dengan permasalahn bisnis. Akuntansi Manajemen ini
diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

ACCOUNTING 101
FROM CALCULATING REVENUES AND PROFITS TO DETERMINING ASSETS AND LIABILITIES, AN ESSENTIAL GUIDE TO ACCOUNTING BASICS
Simon and Schuster "Provides information about the history of accounting, how to read corporate ﬁnancial statements and track your investments, the best new technology and
apps to use to keep track of your money, and more, to help readers better understand what goes into accounting"--

ADA APA DENGAN MEDSOS? MENANGKAP BUDAYA DENGAN NETNOGRAFI
Penerbit Peneleh Netnograﬁ tidak sebatas digunakan sebagai metode riset yang menggabungkan riset internet dengan etnograﬁ. Namun netnograﬁ digunakan sebagai metodologi,
sehingga sangat tergantung dengan cara pandang terhadap realitas, diri, ilmu, bahkan Tuhan. Implikasinya buku ini tidak hanya mencerminkan kepedulian Peneleh Rsearch
Institute dalam kehidupan dunia digital yang mulai bergeser dari kehidupan secara tradisional, sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan era revolusi industri 4.0 atau era
digitalisasi serta sebagai wujud aksi peneliti (netnografer) dalam merekonstruksi realitas yang disajikan dalam media sosial di era digitalisasi.

BELAJAR SENDIRI : ZAHIR ACCOUNTING
Elex Media Komputindo
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ENGLISH FOR ACCOUNTING
KURSBUCH
TRIK & STRATEGI MENJUAL HARD GOODS LEWAT ON LINE!
Elex Media Komputindo Buku sederhana ini bicara tentang strategi menjual barang lewat on line. Kebanyakan orang gagah-gagahan membuat web, tapi tak tahu bagaimana cara
memasarkan produk dan closenya bagaimana itu tak gampang. Inilah buku sederhana yang mengungkap cara memasarkan dan meraup laba dari bisnis on line.

GATRA
EDISI 09/2012 - MAJALAH PENGUSAHA MUSLIM
HALAL HARAM BISNIS ONLINE
Yayasan Bina Pengusaha Muslim == Pilih FREE SAMPLE untuk mendapatkan buku ini, bagi anda yang tidak memiliki akun Google Wallet == Pada edisi ini menyajikan pembahasan
tentang - Pakai Software Bajakan Menurut Islam - Bisnis Online Menyejahterakan Umat? - Berkah Dari Kejujuran - Zakat Uang Paypal - Bisnis Aﬁliasi E-Book - Solusi Syar'i Transaksi
Salam Secara Online - Hikmah Di Balik Menguap Dan Bersin - Dunia Telah Memﬁtnah Manusia - Promosi Online Berbasis Teks - Lima Prinsip Dasar Akuntansi - Jual Beli Emas Secara
Online - Berniaga Online Yang Halal - Dropshipping - Bisnis Dakwah Di Telivisi - Bisnis Online, Peluang & Potensi Pelanggaran Syariat - Google Adsense, Ditinjau Dari Syariat Islam Belajar Dari Sopir Taksi - Apple, Memadukan Tiga Keunggulan Sekaligus - Produk Sir Rotan Tembus Pasar Eropa - Tangani Logistik ke Wilayah Terpencil - Menjadwalkan Pengiriman
e-Mail

CORPORATE TAX RISK MANAGEMENT
Elex Media Komputindo Di tengah minimnya literatur dan buku-buku yang membahas tentang topik manajemen risiko perpajakan perusahaan, penulis menyuguhkan buku ini kepada
pembaca. Penulis mengharapkanselain sebagai pengisi kekosongan literaturdapat memacu diskursus ini agar dapat menjadi embrio perumusan konsep menuju teori dan praktik
manajemen risiko perpajakan perusahaan. Berangkat dari alasan di atas, penulis mencoba menyusun buku ini dengan memasukkan beberapa dimensi risk management, sehingga
penulis menawarkan judul Corporate Tax Risk Management dari judul tersebut tersirat maksud penulis yang ingin mengadvokasi pembaca untuk menyiapkan diri agar terhindar
dari risiko perpajakan perusahaan, membantu pembaca dalam memberikan pemahaman normatif kewajiban perpajakan dan sanksi, dan membantu pembaca dalam mengidentiﬁkasi
risiko, mengukur risiko, serta mengelola risiko perpajakan perusahaan. Buku ini tidak semata ditulis untuk tujuan penggunaan bagi praktisi perpajakantermasuk bagi para
karyawan perusahaan yang menangani perpajakanjuga dirancang sebagai buku penunjang mata kuliah MANAJEMEN PERPAJAKAN yang diajarkan pada program studi Perpajakan
dan konsentrasi Perpajakan (pada program studi Akuntansi, Kebijakan Publik, Administrasi Niaga, dan Hukum Bisnis) mulai dari jenjang sarjana (S1) dan pascasarjana (S2 dan S3).
Buku ini merupakan karya ke-2 yang ditulis oleh Dr. Nur Hidayat, SE, ME, Ak, CA, BKP, adalah seorang Doktor Akuntansi Perpajakan alumni FEB Universitas Padjadjaran (UNPAD)
Bandung (praktisi konsultan pajak, kuasa hukum di Pengadilan Pajak yang sekaligus merangkap sebagai akademisi di bidang perpajakan yang telah dijalaninya lebih dari 10 tahun,
aktif di organisasi profesi Ikatan Akuntan Indonesia dan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia). Isi buku ini mudah dipahami yang tentu saja membantu kita untuk menghindari risiko
karena kekurangtahuan tentang risiko pajak.  Rayendra L. Toruan (rltoruan@gimail.com) editor buku manajemen PT Elex Media Komputindo  KOMPAS GRAMEDIA

JUALAN DI LAZADA? GAMPANG!!!
Wilis Buku ini merupakan buku panduan tentang tips dan trik berjualan online di Lazada yang ditulis oleh Lazstar Certiﬁed Trainer resmi yang sudah disertiﬁkasi oleh Lazada dan
Alibaba. Buku ini berisi tentang panduan lengkap untuk berjualan di Lazada untuk pemula hingga yang sudah mahir sekalipun. Berisi teknik-teknik berjualan lengkap yang tidak
akan diperoleh dari berbagai buku lainnya, karena ditulis berdasarkan pengalaman pribadi dari kedua trainer yang sudah terbukti ampuh mendapatkan banyak order dari berjualan
di Lazada.
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STEP BY STEP BELAJAR DENGAN GOOGLE : LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS)
Penerbit Mitra Grup Google adalah salah satu mesin pencari yang bertempatkan di Amerika Serikat. Apa itu google tersebut juga merupakan salah satu search engine yang paling
mendunia dan paling populer yang ada di dalam suatu web, dan biasanya Google dapat menerima kurang lebih sekitar 200 juta pencarian setiap hari dengan situs miliknya ataupun
situs web yang dimiliki oleh para kliennya, misalnya American Online (AOL). Kita tahu bahwa Google merupakan perusahaan raksasa yang sukses dengan beragam jenis produknya
yang memberikan manfaat bagi penggunanya. Bahkan Produk google mampu mengalahkan beberapa produk dari microsoft hingga tercatat menjadi nomor wahid/satu menurut
ranking alexa yang disusul oleh facebook

DTC - CANCER, JANGAN BUNUH AKU
Rumah Media Grup

APLIKASI PEMBELAJARAN DIGITAL
Yayasan Kita Menulis Pendidikan di era digital merupakan pendidikan yang harus mengintegrasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi ke dalam seluruh mata pelajaran. Dengan
berkembangnya pendidikan era digital maka memungkinkan pembelajar mendapatkan pengetahuan yang berlimpah serta cepat dan mudah. Pembelajaran digital sebagai salah satu
alternatif dalam dunia pendidikan yang dapat memberikan layanan dan sumber pembelajaran yang mudah dan cepat diakses. Sejalan dengan pendidikan di era digital ini, maka
pendidik dan pembelajar di abad 21 harus mampu berkomunikasi dan beradaptasi mengikuti perkembangan zaman, buku ini dapat dijadikan solusi terbaik sehingga tujuan dan
manfaat dapat dicapai dengan maksimal.

AN INTRODUCTION TO ISLAMIC ACCOUNTING THEORY AND PRACTICE
PENTINGNYA PENDIDIKAN BAGI ANAK
victory pustaka media Buku Pentingnya Pendidikan Bagi Anak ini memberikan informasi tentang pentingnya mempersiapkan dan memperjuangkan pendidikan bagi anak kita, agar
mereka bisa bertahan hidup ketika dewasa nanti.

MAJALAH MENJEMAAT EDISI JUNI 2020
Komisi Komunikasi Sosial - Keuskupan Agung Medan majalah Menjemaat adalah media di bawah asuhan Komisi Komunikasi Sosial - Keuskupan Agung Medan. Temukan inspirasi
iman dan warta dari Keuskupan Agung Medan di majalah versi digital ini. Menjemaat edisi Juni 2020 mengulas peringatan lima tahun Laudato Si di Gereja Keuskupan Agung Medan.

MAJALAH MENJEMAAT EDISI MEI 2020
Komisi Komunikasi Sosial - Keuskupan Agung Medan majalah Menjemaat adalah media di bawah asuhan Komisi Komunikasi Sosial - Keuskupan Agung Medan. Temukan inspirasi
iman dan warta dari Keuskupan Agung Medan di majalah versi digital ini. Menjemaat edisi Mei 2020 mengulas dispensasi kehadiran ﬁsik untuk kehadiran misa bersama.

MAJALAH MENJEMAAT EDISI JULI 2020
Komisi Komunikasi Sosial - Keuskupan Agung Medan majalah Menjemaat adalah media di bawah asuhan Komisi Komunikasi Sosial - Keuskupan Agung Medan. Temukan inspirasi
iman dan warta dari Keuskupan Agung Medan di majalah versi digital ini. Menjemaat edisi Juli 2020 mengulas tatanan normal baru pelayanan Gereja di Keuskupan Agung Medan,
berdamai dengan Covid-19

UPSKILL YOURSELF, BEST PRACTICE PROGRAM MAGANG DAN STUDI INDEPENDEN BERSERTIFIKAT (MSIB) BATCH 1, UNIVERSITAS ISLAM MALANG 2021
UNISMA PRESS Buku ini berisi pengalaman mahasiswa yang mengikuti Program Magang dan Studi Independen Bersertiﬁat (MSIB) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk merasakan pengalaman di luar kampus selama
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1-2 semester. Magang Bersertiﬁkat merupakan kegiatan praktik pra kerja di industry, yang didukung dengan mentor professional untuk memastikan pengalaman belajar mahasiswa
sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) I program studi. Studi Independen merupakan pembelajaran secara mandiri yang disiapkan oleh indutstri agar mahasiswa dapat
menguasai keterampilan tertentu yang nantinya akan menunjang keahlian bidang ilmunya. Proses belajar MBKM ini memberikan pengalaman yang berbeda tentang praktik kerja
dan belajar mandiri yang tentunya sesuai kebutuah dunia usaha dan dunia indurti saat ini. Berbagai pengalaman yang dirasakan mahasiswa tertuang dalam buku antologi sehingga
dapat memberikan persepsi yang berbeda serta manfaat yang positif dan konstruktif bagi civitas akademika Unisma.

UMKM
STRATEGI MEMULAI HINGGA MENGAKSELERASI BISNIS
Deepublish Buku bisnis yang berjudul UMKM: Strategi Memulai Hingga Mengakselerasi Bisnis merupakan buku karya Alvita Yuniar, Masripah, & Meizaroh. Buku ini dedikasikan untuk
orang tua para penulis yang juga berkecimpung dalam industri UMKM, para calon pengusaha UMKM, pengusaha sukses, serta seluruh UMKM di Indonesia. Buku ini diharapkan
menjadi kesempatan bagi seseorang untuk mereﬂeksikan prinsip dan usaha yang harus dilakukannya dalam perjalanan menjadi seorang pengusaha. Buku UMKM: Strategi Memulai
Hingga Mengakselerasi Bisnis membahas tentang teori-teori yang dibutuhkan oleh para wirausaha atau startup dengan bahasa yang mudah dimengerti dan ilustrasi yang menarik,
tetapi juga memberikan informasi aplikatif yang bisa langsung dipraktikkan oleh semua yang berminat untuk memulai bisnisnya. Kami dari Balai Inkubator Teknologi BPPT yang
mendukung pertumbuhan startup di Indonesia yakin buku ini akan berguna tidak hanya bagi usaha yang baru mulai dirintis, tetapi juga perusahaan yang ingin melangkah lebih jauh
untuk mengembangkan bisnisnya. Daftar isi buku ini meliputi : - Pengenalan - Langkah 1 : Mulai Usaha - Langkah 2 : Scale-Up Usaha - Langkah 3 : Ready to Exit Spesiﬁkasi buku ini
meliputi : Kategori : Bisnis Penulis : Alvita Yuniar, Masripah, & Meizaroh E-ISBN : 978-623-02-5093-4 Ukuran : 15.5x23 cm Halaman : 157 hlm Tahun Terbit : 2022 Penerbit Deepublish
adalah penerbit buku yang memfokuskan penerbitannya dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan tinggi (universitas dan sekolah tinggi). Buku ini tersedia juga dalam versi
cetak. Dapatkan buku-buku berkualitas dengan pilihan terlengkap hanya di Toko Buku Online Deepublish : penerbitbukudeepublish.com

ACCOUNTING THEORY
Nelson Australia Provides a comprehensive introduction to accounting theory for students who are majoring in accounting. This text will also provide an evaluation of accounting
theory from a number of alternative perspectives and paradigms.

DTC - KESUNYIAN DI SEPERTIGA MALAM
Rumah Media Grup Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Pada setiap malam Allah SWT turun ke langit bumi, yaitu saat sepertiga malam terakhir. Maka Dia
berﬁrman, ‘Barang siapa berdoa kepada-Ku, Aku akan mengabulkannya, barang siapa meminta ampunan kepada-Ku maka Aku akan mengampuninya’.” (HR. Muttafaq Alaih)

PREDIKSI EKONOMI INDONESIA PASCA COVID-19
Jakad Media Publishing Buku dengan judul “Prediksi Ekonomi Indonesia Pasca Covid-19” ini sangat bermanfaat bagi semua orang, karena pandemi Covid-19 adalah situasi yang
belum pernah dialami oleh banyak orang, sehingga melalui buku ini, dengan menelusuri dan memaknai bab demi bab yang tertulis didalamnya, maka masyarakat bisa membuat
strategi untuk menghadapi era pasca pandemi ini berlalu. Buku yang ditulis dan diterbitkan oleh para dosen muda dan peneliti sebagai hasil kolaborasi dan implementasi teknologi
terkini, serta pada saat harus melakukan kerja-kerja dari rumah (Work From Home) dengan penuh keterbatasan, menjadi bukti nyata bahwa manusia adalah mahluk ciptaan Tuhan
yang sangat cepat dan mudah beradaptasi dengan perubahan-perubahan, dan tetap bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat serta menghasilkan karya yang bermanfaat pula,
yang akan memperkaya hazanah ilmu pengetahuan bagi umat manusia di dunia.

FOOL-PROOF MARKETING
ESENSI
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MINGGUAN HIDUP
ETIKA BISNIS DI ERA TEKNOLOGI DIGITAL
Penerbit Andi Buku ini membahas etika bisnis di era teknologi digital menggunakan pendekatan stakeholders. Selain membahas teori etika dan corporate governance secara umum,
buku ini juga membahas corporate governance dan corporate social responsibility di era teknologi digital. Selain itu, buku ini juga membahas sharing economy, cyber ethics, dan
cybercrime. Salah satu kelebihan buku ini adalah adanya aplikasi berbasis Augemented dan Virtual Reality (AR & VR) sebagai bahan pembelajaran yang merupakan hasil riset
penulis. Aplikasi AR & VR ini untuk merespon perubahan gaya belajar mahasiswa dari verbal, visual ke virtual. Aplikasi AR & VRakan memberikan pengalaman virtual pada praktik
bisnis. Selain itu, buku ini dilengkapi dengan kasus etika bisnis yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, buku ini juga mendasarkan pada berbagai hasil penelitian yang sudah
dipublikasi di jurnal internasional terindeks di database bereputasi tinggi di bidang etika (misal Journal of Business Ethics) dan di bidang pendidikan berbasis komputer (misal
Education and Information Technologies). Dengan demikian, selain untuk pembelajaran di kelas, buku ini juga dapat digunakan sebagai referensi penelitian. Meski demikian, buku
ini disajikan dengan "pendekatan populer" dan banyak dibantu gambar untuk memudahkan pemahaman pembaca, terutama generasi milenial.

INFORMASI & PELUANG BISNIS SWA SEMBADA
ANALISIS DESKRIPTIF DAN KUANTITATIF PRODUKTIVITAS GARAM INDONESIA
STUDI KASUS PADA PETANI GARAM KABUPATEN PATI
Penerbit NEM Indonesia termasuk negara yang memiliki garis pesisir pantai terpanjang di dunia. Salah satu pemanfaatannya yaitu dengan memproduksi garam. Garam merupakan
barang/komoditas produk pertanian yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam sektor industri. Kebutuhan garam di Indonesia dari tahun ke
tahun semakin meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk dan berkembangnya industri di Indonesia. Ada banyak faktor yang diperkirakan berkontribusi terhadap
rendahnya produktivitas garam di Indonesia yaitu faktor ﬁsik dan nonﬁsik. Faktor ﬁsik di antaranya yaitu cuaca, luas lahan, luas meja garam, metode produksi, lama penjemuran,
teknologi yang digunakan. Faktor nonﬁsik meliputi sarana produksi dan keterampilan petani. Penelitian yang disajikan dalam buku ini menggunakan metode penelitian deskriptif
kuantitatif dengan mengambil sampel petani di Kabupaten Pati. Hasil penelitian menunjukkan variabel umur dan keterampilan berpengaruh positif dan signiﬁkan terhadap
produktivitas usaha garam. Umur berperan penting terhadap produktivitas usaha garam, setiap aktivitas dalam proses pembuatan garam yang memerlukan tenaga besar dan ﬁsik
yang kuat. Ketika mencapai umur tua maka akan cenderung meningkatkan kelelahan, fungsi faal tubuh berubah yang berdampak pada ketahanan tubuh dan kapasitas kerjanya.
Seseorang yang mempunyai keterampilan yang lebih baik tentu akan memudahkannya dalam menghadapi masalah yang timbul dan akan meningkatkan kualitas produk. Inilah yang
menyebabkan produktivitas meningkat.

SAATNYA BERBURU BEASISWA!
LAKSANA Ingin kuliah, tetapi tidak enak membebani orang tua karena harus membayar mahal puluhan sampai ratusan juta. Mungkin itulah yang selalu muncul di benak para calon
mahasiswa ketika hendak kuliah, terlebih bagi yang berasal dari keluarga kurang mampu. Ya, biaya yang harus dikeluarkan untuk studi yang lebih tinggi memang tidak murah.
Namun, semua itu dapat diatasi dengan berburu beasiswa. Sebab, ada banyak sekali beasiswa pendidikan yang tersedia, baik di dalam maupun luar negeri, asalkan Anda mau
berusaha keras mendapatkannya. Keyakinan pada diri sendiri merupakan modal utama jika ingin sukses berburu beasiswa. Banyak sekali para pemburu beasiswa yang excellent
secara akademik, tetapi gagal dalam pemburuan beasiswa. Mereka kalah oleh pemburu beasiswa yang prestasi akademiknya pas-pasan, tetapi mempunyai keyakinan kuat dan
ketekunan. Nah, buku ini hadir untuk membantu Anda dalam berburu beasiswa, baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalamnya menjelaskan mengenai apa saja yang menjadi
daya pikat beasiswa, larangan-larangan beasiswa, bekal dalam berburu beasiswa, tempat-tempat berburu beasiswa, dan masih banyak lagi. Semuanya akan dibahas secara tuntas
dengan bahasa yang lugas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera persiapkan diri Anda untuk berburu beasiswa. Jangan berhenti sebelum berhasil!

MANAJEMEN TRANSPORTASI PUBLIK PERKOTAAN
LPPM STIE YPUP Makassar Transportasi di era sekarang telah menjadi suatu kebutuhan mendasar yang sangat penting, khususnya bagi masyarakat perkotaan. Fungsi transportasi
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dalam aktivitas di perkotaan memiliki peranan penting yang berpengaruh pada segala aspek atau sektor kehidupan. Masyarakat pada umumnya sangat membutuhkan transportasi
publik sebagai sarana penunjang kegiatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya. Buku ini ditulis dari perspektif yang berbeda dengan tujuan membantu mahasiswa yang
menempuh mata kuliah manajemen transportasi dalam memahami konsep dan teori yang berkaitan dengan pengelolaan transportasi publik perkotaan. Buku ini merupakan hasil
telaah terhadap konsepsi/teori, hasil penelitian, penerapan di lapangan, maupun kebijakan. Peneliti, praktisi maupun masyarakat dapat menggunakan buku ini sebagai bahan
referensi yang berkaitan dengan tata kelola transportasi publik perkotaan.
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