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Artikel karya Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis (JAKB), nomor registrasi ISSN 2476-9460 (Online) dan ISSN 2085-0751 (Cetak) adalah jurnal ilmiah multidisiplin yang diterbitkan oleh Politeknik Caltex Riau. JAKB menyediakan forum khusus untuk publikasi penelitian di bidang ekonomi keuangan dan teori
perusahaan, dengan fokus pada kontribusi analitik, empiris, dan klinis berkualitas tinggi di bidang-bidang penting berikut: ekonomi, keuangan, perbankan dan akuntansi. Jurnal ini diterbitkan dua kali setahun (Mei dan November). JAKB diindeks dalam Open Access Journal (DOAJ), Google Scholar, Sinta (dari Issue 10,
2017). Pada 2019, JAKB adalah anggota CrossRef, sehingga setiap artikel akan memiliki nomor Digital Object Identifier (DOI). e-ISSN : 2476-9460 (Online) p-ISSN : 2085-0751 (Cetak) Awalan DOI : 10.35143/as bOAI : Jurnal OAI Akuntansi Keuangan dan BisnisPublisher : Politeknik Caltex Riau Artikel JurNAL ILMIAH
AKUNTANSI DAN KEUANGAN INDONESIA (JIAFI) Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Indonesia (P-ISSN : 2598-5035; E-ISSN : 2684-8244) adalah sarana informasi dan komunikasi para ilmuwan, ilmuwan dan praktisi yang terlibat dan tertarik pada akuntansi dan pengembangan keuangan. Publikasi Jurnal Ilmiah
Akuntansi dan Keuangan Indonesia memuat hasil penelitian, penelitian, pemikiran dan analisis akuntansi (akuntansi keuangan, akuntansi sektor publik, sistem informasi akuntansi, akuntansi manajemen, akuntansi biaya dan perpajakan) dan ilmu keuangan (analisis laporan keuangan, manajemen keuangan, investasi
dan penganggaran) dan bidang terkait lainnya. Publikasi Scientific Journal of Accounting and Financial Indonesia adalah setiap enam bulan pada bulan Oktober dan April setiap tahunnya, dan sebagai media bagi para peneliti, akuntan, keuangan, pengambil kebijakan di berbagai lembaga, pemerintah, swasembada dan
praktisi. Dengan menerbitkan makalah ilmiah ini akan menambah pengetahuan, wawasan dan temuan ilmu pengetahuan terbaru kepada penulis dan pembaca, baik skala nasional maupun regional maupun lokal, yang akan dilaksanakan di masyarakat. PANGGILAN UNTUK PANGGILAN KERTAS untuk Dokumen dari
Jurnal Akuntansi dan Ilmu Keuangan Indonesia (JIAFI). Kami dari tim manajemen jiafi menyambut dan membuka kesempatan bagi Anda / Wanita yang memiliki tulisan / manuskrip jurnalistik dengan hasil penelitian, penelitian, pemikiran dan analisis mengenai akuntansi dan keuangan untuk mendelegasikan Tukisana Mr
/ Mrs di MiZSie Tom 3 No. 2 tahun 2020 dan Tom 4 No. 1 2020. Jurnal Akuntansi Ilmiah dan Keuangan Indonesia menerbitkan hasil penelitian, penelitian, pemikiran, baik skala nasional, regional maupun internasional, yang akan dilaksanakan dalam masyarakat yang terdiri dari dua kelompok fokus, yaitu akuntansi dan
keuangan. Jurnal Akuntansi, Keuangan Manajemen (Jakman) adalah jurnal yang ditinjau di bidang akuntansi, keuangan dan manajemen. Jakman menerbitkan artikel yang relevan dan telah dievaluasi oleh beberapa editor yang ahli di bidangnya. Jurnal ini diharapkan dapat menjadi platform yang signifikan bagi para
peneliti di Indonesia untuk berkontribusi dalam pengembangan teori dan praktik yang mencakup semua aspek akuntansi, keuangan, dan tata kelola. Tom 2 No. 1 (2020): Desember (sedang berlangsung) Lihat semua masalah Transisi cepat ke konten Navigasi Utama Konten Utama Sidebar Index TEMPLATEIng
Didukung Oleh Pengunjung ISSN Sultanist: Jurnal Manajemen dan Keuangan adalah jurnal nasional yang telah diterbitkan sejak 2013, yang merupakan karya ilmiah terbaik untuk dipilih dan layak diterbitkan dalam hal manajemen dan pendanaan, termasuk manajemen sumber daya manusia, perilaku organisasi,
manajemen pemasaran, ekonomi bisnis, perilaku konsumen, kewirausahaan, bisnis digital, manajemen layanan, manajemen operasional, manajemen persediaan, manajemen keuangan, akuntansi perilaku, manajemen akuntansi, sistem informasi akuntansi, perbankan dan akuntansi asuransi, akuntansi sektor publik,
serta bidang teori dan pengembangan lainnya yang berkontribusi pada manajemen keuangan dan sains. Jurnal Manajemen dan Keuangan diterbitkan dua kali setahun, pada bulan Juni dan Desember. Belum ada pengumuman yang dipublikasikan. Jurnal Manajemen dan Keuangan diindeks oleh Sekolah Tinggi
Ekonomi Sultan AgungJl. Surabaya #19, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar 21118, Sumatera Utara, Indonesia- surat: sultanist@stiesultanagung.ac.id
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