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Hampir semua materi perkuliahan yang anda
hadiri adalah berdasarkan pada materi perkulia-
han sebelumnya, sehingga sangat penting untuk
menjaga kelengkapan catatan kuliah dan mem-
persiapkan waktu khusus secara teratur untuk be-
lajar.
1. Kembangkan kebiasaan belajar secara tera-

tur setiap hari.
2. Sediakan waktu khusus setiap hari untuk

belajar. Ada yang terbiasa belajar pada ma-
lam hari, ada pula yang terbiasa belajar
pada siang hari. Silahkan tentukan waktu
dimana anda merasa paling siap secara
mental dan fisik untuk belajar, dan per-
gunakan waktu itu dengan baik.

3. Pilihlah tempat yang khusus untuk belajar,
di mana anda merasa nyaman. Lengkapi
pula tempat itu dengan berbagai perlengka-

pan belajar, seperti kalkulator, kamus, alat-
alat tulis, dan komputer.

4. Belajarlah dengan diselingi dengan istira-
hat, misalkan setiap satu jam. Lakukan
gerak badan ringan atau sesuatu yang lain
sama sekali. Sehingga ketika anda kembali
lagi belajar anda merasa tetap segar.

5. Kembangkan kebiasaan untuk mengulang
setiap matakuliah pada hari diberikan.

6. Upayakan akrab dengan berbagai istilah
dalam perkuliahan. Siapkan catatan khusus
atau kamus untuk istilah-istilah tersebut.
Mempelajari bahasa suatu subyek akan
membantu anda dan mempelajari mataku-
liah tersebut. 
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Selain dalam format PDF,
ebook Akuntansi juga
tersedia dalam format
PowerPo int . Format
P o w e r P o i n t b e r i s i
ringkasan untuk bahan
kuliah, sedangkan ebook
s e b a g a i r e f e r e n s i
lengkapnya. Biasanya,
format PowerPoint di
dahulukan sbg materi
awal, baru ebooknya. 



Jl. Jakarta 79 Bandung
@LAN : \\sdc\ebook atau
\\192.168.2.5\ebook
Phone: 022-7272-672
Fax: 022-7271-693
E-mail: yosnex@yahoo.com

Selain menyediakan bahan bacaan berupa buku atau hard-copy, PERPUSTAKAAN
IM juga me-nyediakan bahan bacaan berupa konten digital ebook dan file sejenis-
nya (soft-copy) diberi nama atau code-name “PUSTAKA-MAYA”.
Kenapa namanya PUSTAKA-MAYA ? Karena sumber ebooknya hampir 90%
berasal dari internet atau dunia maya.

Bulletin ini digunakan sebagai wahana informasi dalam menyajikan informasi sepu-
tar PUSTAKA-MAYA. PUSTAKA-MAYA dikelola bersama oleh bagian PER-
PUSTAKAAN (penanggungjawab konten oleh Haryoso Wicaksono, S.Si., M.M.)
dan bagian PUSKOM (penanggungjawab hardware oleh Patah Herwanto, S.T.).
Dibawah pembinaan Pembantu Ketua bidang Akademik (Chairuddin, Ir., M.T.,
M.M. dan Leni Susanti, S.E., M.Si.).

Edisi Digital Bulletin PUSTAKA-MAYA

tersimpan di folder :

\\sdc\ebook\4_REFERENSI_UMUM\Bul

etin_Pustaka_Maya

PUSTAKA-MAYA menuju GLOBAL MULTIMEDIA EDUTAINTMENT

PUSTAKA-MAYA

@ Indonesia-Mandiri

Nama e-book/slide : AKT MAN HANSEN MOWEN - Management Accounting 7e

Slide selengkapnya silahkan dilihat di folder dimana slide ini tersimpan. Untuk Searching gunakan nama filenya. 


