Seminar Nasional FEKON 2015
KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan kasih dan karuniaNya maka pada tahun 2015 ini Fakultas Ekonomi bisa kembali menyelenggarakan Seminar
Nasional. Seminar Nasional merupakan agenda dari Fakultas Ekonomi (FEKON-UT) yang
diselenggarakan secara periodik setiap tahun. Pada tahun ini, Seminar Nasional mengangkat
tema tentang “Current Issues of Theoretical and Practical on Economics,
Bussiness/Management and Accounting”. Seminar Nasional Fakultas Ekonomi ini mengkaji
berbagai pemikiran dan pandangan dari berbagai sektor serta permasalahan yang terkait
dengan berbagai perspektif subtema yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu
kelompok Manajemen dan Bisnis, Akuntansi, dan Ekonomi Pembangunan.
Tema sekaligus tujuan dari Seminar Nasional ini terinspirasi dari adanya isu
pelemahan ekonomi global yang diproyeksikan masih akan menjadi tantangan bagi
perekonomian Indonesia. Tantangan tesebut hadir dari sisi domestik dan sisi perusahaan
yang berlangsung secara berkelanjutan. Melalui cara-cara konvensional, banyak dunia usaha
yang mengalami frustasi karena perubahan berlangsung begitu cepat tanpa dapat diprediksi
sebelumnya, persaingan yang semakin sempit, tidak saja dari industri yang sama, namun
seringkali muncul pesaing baru dari industri yang berbeda. Konsekuensi logis dari itu semua,
marjin pun semakin menipis sehingga mengurangi fleksibilitas dan kemampuan dunia usaha
untuk terus bertumbuh. Akhirnya muncullah berbagai teori dan pemikiran, baik dalam ilmu
ekonomi, manajemen, atau akuntansi. Melalui seminar ini diharapkan dapat memberikan
manfaat dan menjadi forum diseminasi yang dapat dijadikan masukan bagi peningkatan
pembangunan sosial, ekonomi dan politik di Indonesia.
Kami selaku panitia berharap agar partisipasi pada Semnas Fekon-UT 2015 dapat
memberikan pengalaman dan dapat bertukar pikiran dengan sesama peserta, sehingga dapat
digunakan atau menjadi acuan untuk pemunculan ide-ide kreatif yang akan berguna bagi
perekonomian Indonesia. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan
setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah
memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan seminar nasional ini.
Pondok Cabe, 10 September 2015
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