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Bismillahirrohmaanirrohim,
Alhamdulillahirabbil ‘aalamiin. Puji
syukir marilah senantiasa kita panjatkan
kehadirat Allah Swt. yang atas rahmat dan
nikmat yang dikaruniakan oleh-Nya, segala
urusan kita dapat selesai dengan baik.
Sholawat dan salam senantiasa kita
haturkan kepada Nabi besar Muhammad
Saw. yang menjadi suri tauladan ummat
muslimin dan mu’minin.
Dalam kesempatan ini kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua
pihak yang berkontribusi dalam perbaikan
Jurnal Akuntansi dan Investasi (JAI), khususnya dalam rangka menyesuaikan diri
dengan standar akreditasi jurnal terbaru
yang dikeluarkan oleh Dirjen Perguruan
Tinggi (Dikti) per 2014. JAI Volume 17 No. 2
tahun 2016 ini merupakan JAI yang mengalami revolusi mental . Kenapa kami sebut
revolusi mental, karena pada edisi ini terdapat banyak perubahan yang sangat signifikan. Perubahan besar yang kami maksud
dalam diri JAI antara lain; pergantian dewan
editor yang kali ini ditangani oleh mereka
yang memiliki fokus mendalam terhadap
dunia riset. Editorial team yang baru
disusun melibatkan mereka yang sudah
pernah menulis di jurnal internasional
bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi.
Selain perombakan editorial team, JAI juga
merom-bak format mitra bebestari yang
dulunya banyak diampu oleh para guru
besar, kini hanya diisi oleh mereka yang
selama tiga tahun terakhir menulis di jurnal
inter-nasional
bereputasi
(terindeks
Scopus) meskipun saat ini belum menjabat
sebagai guru besar. Mitra bebestari juga
melibatkan pakar dari Negara lain, yakni:
Inggris, Malaysia, Piliphina dan Australia.

Dalam format terbitan, JAI merubah
template artikel terbitan. JAI juga sudah
membangun e-journal berbasis Open
Journal System (OJS), mendaftarkan DOI ke
crossref, dan sudah terindeks di google
scholar. Perubahan yang signifikan ini
diharapkan dapat meningkatkan mutu serta
kualitas JAI sebagai terbitan berkala ilmiah,
dan selanjutnya mampu menjadi bahan
referensi yang memberikan sumbangsih
bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang disiplin ilmu akuntansi.
Demikian, sekali lagi, atas segala kerjasama
yang telah dibangun dengan berbagai pihak
kami haturkan banyak terima kasih.
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