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Sejak produk dirancang dan dikemas, hingga penyebaran informasi produk kepada masyarakat luas, tidak terlepas
Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Sudirman 2016-08-01 Buku Ini Membahas tentang cara menghitung kauliatas

dari komunikasi. Dari sekian banyak peranan komunikasi, menggeser “kebutuhan” menjadi “keinginan” adalah

pelayanan di Rumah Sakit, konsep kualitas pelayanan kesehatan, cara membuat diagram cartesius

peran krusial komunikasi dalam pemasaran. Ketika muncul ide bisnis baru, timbul pertanyaan apakah produk yang

Indonesian customer satisfaction Handi Irawan D. 2003

hendak dipasarkan masih dibutuhkan masyarakat? Seandainya masyarakat tidak terlalu membutuhkan atau kurang

ICEASD&ICCOSED 2019 Robbi Rahim 2019-09-09 The International Conference on Environmental Awareness for

membutuhkan, apakah lantas ide tersebut berhenti begitu saja? Jawabannya: Tidak selalu, sebab peluang pasar

Sustainable Development (ICEASD) 2019 aims at discussing areas where problems and potential risks regarding

tidaklah selalu berhubungan dengan kebutuhan (need). Begawan pemasaran dunia, Philip Kotler, menyatakan

environmental sustainability. Human Security factors play different roles in relationship to environmental

dewasa ini orang mengonsumsi sesuatu bukan karena kebutuhan, melainkan karena imajinasi bahwa dirinya

sustainability and this conference will highlight the role of these factors. The conference hold in Kendari,

merasa membutuhkan. Lantas bagaimana menciptakan imajinasi “kebutuhan” tersebut? Salah satunya melalui

Indonesia and it provide an opportunity for researchers to communicate how to highlight and bring attention to

terpaan informasi kepada masyarakat. Transformasi informasi dengan kecepatan dan kelipatan yang meningkat

these issues such as in education through various interdisciplinary courses. This conference invites specialists in

puluhan bahkan ratusan kali menyebabkan individu mengalami gegar informasi. Hingga akhirnya masyarakat

environmental issues, researchers, academicians, policy makers, innovators and practitioners from around the

tidak menyadari bahwa sikap, pikiran, selera, preferensi terhadap sesuatu telah dikendalikan, dan menciptakan pola

world to participate in ICEASD 2019. The International Conference on Challenges and Opportunities of Sustainable

konsumsi yang tidak lagi berdasarkan kebutuhan, melainkan berdasarkan keinginan (wants). Buku Komunikasi

Environmental Development (ICCOSED) publish papers and special issues on specific topics of interest to

Pemasaran tidak hanya sekadar mengupas tuntas peranan krusial komunikasi pemasaran, juga menyajikan ide-ide

international audiences of environmental researchers. This conference is held by Universitas Prof. Dr. Moestopo

kreatif komunikasi pemasaran. Karenanya buku ini penting bagi mahasiswa dan dosen program studi ilmu

Beragama and Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (MASIKA ICMI). The conference

komunikasi, komunikasi bisnis, komunikasi pemasaran, humas, jurnalistik, kajian media, m\anajemen pemasaran,

publishes original research from throughout the world dealing with education, Social sciences, and environmental

manajemen komunikasi, maupun komunikasi dakwah; serta bagi para praktisi di bidang marketing, periklanan,

science. The editorial team makes every effort to cut the review and, when necessary, revision time periods as

dan usaha mikro. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

short as possible in order to help the research community publish and disseminate their works quickly. These

Pendekatan & Model Kepemimpinan Prof. Dr. H. Syaiful Sagala, S.Sos., M.Pd. 2018-01-09 Buku Pendekatan dan

efforts, however, depend heavily on authors’ compliance with ethical rules and the journal’s guidelines before

Model Kepemimpinan yang dipersembahkan ini secara lebih rinci mengkaji mengenai konsep dan teori

submitting their works. Also, the voluntary reviewers from around the world with expertise in specific fields

kepemimpinan, penelitian kepemimpinan yang monumental telah dilakukan pakar kepemimpinan, model dan

devote their precious time in order to provide quality feedback to authors. Yet, their time dedicated to improve

gaya kepemimpinan, kepemimpinan berbasis teori X, Y, Z, pendekatan pemimpin yang efektif, kepemimpinan

the authors’ articles is not unlimited. Often they appropriate from their personal times to do this voluntary work.

karismatik, kepemimpinan transformasional dan transaksional, etika dan moral kepemimpinan, pemimpin

PENGANTAR MANAJEMEN ISLAMI Ari Prasetyo 2021-05-05 Buku ini membahas mengenai ilmu Manajemen

berorientasi pelayanan publik, menumbuhkembangkan kepemimpinan wirausaha,pemimpin dan manajer dalam

Islami yang memuat berbagai hal tentang konsep manajemen islami, perkembangan konsep manajemen,

organisasi, dan kepemimpinan visioner.. *** Persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia Group)

manajemen bisnis masa Rasulullah Muhammad Saw., ekonomi & lingkungan bisnis, prakiraan bisnis, perencanaan,

Kesan Amalan Prinsip Pengurusan Kualiti ISO 9001: 2008 Dan Kepuasan Pelanggan Keatas Gelagat Komunikasi

pengorganisasian, pengoordinasian bisnis, termasuk bab tentang pengawasan dan pengarahan. Dalam buku ini juga

Dalam Pendidikan Tinggi Nur Mazreen Mohd. Noor Azizaman 2013

dibahas tentang komunikasi, motivasi, rancangan & jenis pengendalian, serta konsep dan beberapa pendekatan

Tabloid Reformata Edisi 153 Juli 2012 Yayasan Pelayanan Media Antiokhia (YAPAMA) 2012-07-01

tentang manajemen mutu.

Pemasaran Strategik: Perspektif Perilaku Konsumen dan Marketing Plan Ujang Sumarwan 2019-11-04 Buku ini

Marketing Management Zaenal Aripin 2021-05-01 Ketika Covid-19 menyerang manusia dan secara luas menyebar

dapat digunakan sebagai salah satu buku teks utama mata kuliah Manajemen Pemasaran atau Strategi Pemasaran di

ke hampir seluruh penjuru dunia termasuk ke wilayah Indonesia, bisnis seketika lumpuh. Bisnis di berbagai sektor

Program Studi Manajemen atau Program Studi Administrasi Bisnis baik jenjang sarjana maupun master. Buku ini

bertumbangan. Industri usaha besar mamupun Industri usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di indonesia

dapat digunakan untuk memberikan wawasan teoritis dan praktis bagi para praktisi pemasaran yang bekerja di

semua terdampak pandemi Covid 19. Dengan adanya pembatasan gerak masyarakat dan banyaknya pasar, serta

perusahaan besar, menengah atau kecil.

beberapa pusat perbelanjaan, restoran yang harus tutup, mau tidak mau harus memanfaatkan pemasaran digital.

Loyalitas Pasien Yolanda Anastasia Sihombing 2022-04-07 Loyalitas adalah konsep yang berkaitan dengan

Pemasaran digital harus secara cepat dikuasai dan dijalankan sebagai ganti pemasaran konvensional. Promosi baik

komitmen dan dedikasi kepada orang lain. Salah satu wujud dari loyalitas adalah kepercayaan. Komponen penting

iklan, promosi penjualan, personal selling, publisitas, dan penjualan langsung dapat dialukan dengan memanfaatkan

loyalitas dari dalam organisasi, kelompok, atau hubungan antar-individu. Inti dari loyalitas adalah kesetiaan dan

teknologi digital dengan menggunakan media sosial, dan media yang berbasis internet. Komunikasi bisnis tidak

dedikasi. Buku ini akan membahas loyalitas pasien ditinjau dari tinjauan aspek pelayanan, kepuasan, trust,

harus bertatap muka secara langsung tapi cukup dengan menggunakan google meet, zoom, dan media digital

komitmen, brand equity, dan hospital image.

lainnya. Lewat buku ini, penulis memaparkan bagaimana startegi pemasaran dapat dilakukan dalam situasi

Total Quality Management Yunni Rusmawati DJ., M.M 2021-03-16 Salah satu tugas seorang pimpimnan adalah

pembatasan sosial. Promosi yang efektif dan efisien yang harus ditempuh oleh pebisnis juga kami uraikan. Kasus-

menjaga kestabilan perusahaan dan menjaga nama baik perusahaan serta mewujudkan suatu perusahaan yang

kasus perusahaan yang berhasil bertahan di situasi sulit dengan memanfaatkan teknologi digital juga kami jelaskan.

berkualitas dan unggul dalam bersaing. Dalam ilmu Total Quality Management memberikan gambaran tentang

Marketing Management ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

menjaga kualitas dari produk maupun perusahaan agar menjadi top brand dan menjelaskan metode yang

Manajemen Pemasaran di Rumah Sakit Dra. L. I. Irmawati, Apt. SpFRS. MARS.PGDHSc 2015-02-12 Semakin

digunakan dalam penerapan pengendalian mutu dalam perusahaan. Penjelasan dalam buku ini berupaya secara

banyak jumlah rumah sakit, meningkatkan persaingan "bisnis" untuk mendapatkan konsumen sebanyak-

maksimal untuk memberikan prospek perusahaan agar lebih maju dan berkembang. Adapun topik yang akan

banyaknya. Dengan ini, rumah sakit harus sadar untuk menerapkan manajemen pemasaran modern agar dapat

dibahas dalam buku ini antara lain : Bab 1. Definisi dan Sejarah Kualitas Bab 2. Pengertian, Falsafah dan Metode

mempertahankan eksistensinya, dan selalu mengikuti perkembangan yang ada. Pedoman ini mengacu kepada

TQM Bab 3. Fokus Kepuasan Konsumen/Pelanggan Bab 4. Manajemen Proses dan Perbaikan Proses Bab 5. Data

kurikulum yang diperlukan dalam mengajar di jenjang tinggi bidang Administrasi Rumah Sakit dan dibuat

dan Variabilitas Bab 6. Alat dan Tehnik Pengukuran Performansi Kualitas Bab 7. Six Sigma Bab 8. Biaya Kualitas

berdasarkan referensi standard, Peraturan Pemerintah, Peraturan Kementrian Kesehatan, juga referensi offline

Bab 9. Pelibatan dan Pemberdayaan Karyawan (PPK) Dalam Kualitas Bab 10. Kepemimpinan dan Kerja sama tim

maupun online, serta pegalaman pribadi selama di rumah sakit.

Bab 11. Budaya Kualitas dan Rekayasa Ulang Proses Bisnis.

PENGANTAR MARKETING RITEL Dr. Ali Maddinsyah, S.E., M.M. Ritel merupakan aktivitas manajerial yang

First step to be an entrepreneur Paulus Winarto 2002

memfokuskanseorang pedagang eceran dalam menentukan kebutuhan targetpasar dan memuaskan kebutuhan

Strategi Meningkatkan Kepuasan Nasabah Analisis Kasus melalui Riset di Industri Asuransi Jiwa Muhammad

mereka lebih efektif danefisen dari yang dikerjakan oleh pesaing. Pemilihan target pasarmengkonsentrasikan

Fachmi 2020-07-25 Asuransi jiwa adalah program perlindungan dalam bentuk pengalihan resiko ekonomis atas

pedagang eceran pada kelompokkonsumen yang akan dipenuhi kebutuhannya, dan pemilihanmodel bisnis ritel

meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Disinilah fungsi dari Perusahaan asuransi jiwa,

didasarkan efektivitas dan efisiensi dalammelayani target pasar yang telah ditentukan Pada awalnya ritel

dimana mampu memberikan manfaat dengan tujuan utama adalah untuk menanggung atau menjamin seseorang

dilatarbelakangi adanya perbedaan kebutuhan kebutuhan konsumen yang berbeda-beda waktu, jumlah, harga,

terhadap kerugian-kerugian finansial di masa yang akan datang. Buku ini mengulas tentang bagaimana fenomena

tempat yang dapat dijangkau oleh pelanggan. Dengan demikian ritel adalah kegiatan terakhir dalam jalur distribusi

yang terjadi dalam industri asuransi jiwa, sehingga terjadi ketidakpuasan nasabah berdasarkan hasil pengamatan

yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Para produsen manufaktur menjual produk-produknya

penulis dan riset yang telah dilakukan terhadap beberapa perusahaan asuransi jiwa. Buku ini juga mengulas

kepada peritel maupun ritel besar (wholesaler).

tentang teori mengenai Kualitas Layanan, Kepercayaan, dan Kepuasan Nasabah, serta bagaimana Kualitas Layanan

Dari Do It Menjadi Duit Yanti Isa dan Triani Retno A 2013-02-06 Kata siapa hanya anak pengusaha yang bisa

dan Kepercayaan Dapat Mempengaruhi Peningkatan Kepuasan Nasabah. Penulis juga mengkaji tentang bagaimana

menjadi pengusaha? Kata siapa orang yang pemalu, introver, dan langganan juara satu (dari belakang) tak bisa jadi

strategi pemasaran dalam asuransi jiwa dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT. Hadirnya buku ini

pengusaha? Semua orang bisa jadi pengusaha. Semua orang bisa menjadi sukses dengan terlebih dulu mengenali

diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pembaca, baik dari pihak perusahaan asuransi jiwa, nasabah, praktisi

karakter diri sendiri dan memilih bidang usaha yang paling sesuai dengan minat dan karakter. Orang yang

asuransi, serta kalangan akademisi. Harapan penulis semoga buku ini dapat menjadi referensi yang layak untuk

pemalu, misalnya, tetap bisa menjadi pengusaha dengan lebih memosisikan diri di bidang kreatif yang tak perlu

dibaca oleh para praktiksi dunia asuransi jiwa, serta mahasiswa yang melakukan penelitian tentang kepuasan

banyak orang lain atau melakukan negosiasi. Menjadi pengusaha alias business owner merupakan salah satu cara

nasabah asuransi jiwa.

untuk keluar dari kerumunan orang yang mencari pekerjaan d lapangan kerja yang terbatas. Menjadi pencari

Manajemen Pemasaran Jasa (Konsep Dasar) Dwi Ekasari Harmadji 2022-06-08 Konsep Jasa dan Manajemen

kerja dan pemberi kerja memang sama-sama harus berkompetisi, sama-sama harus bekerja keras. Akan tetapi, hasil

Pemasaran, Dinamika Bisnis Jasa dan Pentingnya Pemasaran Jasa, Memahami Perilaku Konsumen, Bauran

yang diperoleh akan sangat jauh berbeda. Rasa yang diperoleh pun akan berbeda. Pemberi kerja meletakkan

Pemasaran Jasa, Merancang Produk Jasa, Menetapkan Harga, Strategi, Target dan Pomosisian Pada Perusahaan Jasa,

tangannya di atas, sementara pencari kerja meletakkan tangannya di bawah. Siap mengenali diri? Siap untuk

Membangun Komunikasi Pemasaran Jasa Terintegritas, Strategi SDM Dalam Pemasaran Jasa dan Mengelola Proses

memilih? Siap untuk menjadi pengusaha?`Let

Jasa, Membangun Kepuasan Pelanggan, Mewujudkan Loyalitas Pelanggan serta Pemanfaatan Pemasaran Digital

s do it!

ICSTIAMI 2019 Tulus Suryanto 2021-01-27 We are delighted to introduce the proceedings of The International

Bagi Perusahaan.

Conference on Science and Technology in Administration and Management Information 2019 (ICSTIAMI 2019).

Komunikasi Bisnis Dr. Sudaryono, S.P., S.Pd., M.Pd. 2022-02-01 Buku ini disusun untuk memberi pegangan kepada

ICSTIAMI 2019 is the premier international academic conference on Science and Technology in Administration

mahasiswa di semua fakultas dan jurusan yang memberikan matakuliah komunikasi bisnis, mahasiswa magister dan

and Management Information. The theme of ICSTIAMI 2019 was held in Jakarta, Indonesia is “Sustainable

doktor, guru, dosen, manajer, pemimpin organisasi, pemimpin perusahaan, pengelola pendidikan, mahasiswa yang

Development: from Research to Actions”. This conference is organized by Institut Ilmu Sosial dan Manajemen

sedang menyusun skripsi, tesis, disertasi dan siapa saja yang tertarik menjadi wirausaha yang sukses ataupun

Stiami, Jakarta, Indonesia and coorperation with, Huachiew Chalermprakiet University/ HCU Thailand,

mereka yang menyiapkan diri untuk meniti karier sebagai konsultan bisnis atau manajer profesional. Bagi para

Universitas Sultan Zainal Abidin/ Unisza Malaysia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia/ UTHM, Universitas

akademisi, khususnya para dosen dan mahasiswa, analisis dan kajian komunikasi bisnis baik melalui penelitian

Widya Mataram Yogyakarta Indonesia, Universitas Pakuan Bogor Indonesia, and STEBI Lampung Indonesia. IC

ilmiah maupun kajian-kajian ilmiah melalui seminar, workshop, pelatihan, dan lokakarya sampai saat ini sudah

STIAMI 2019 has brought researchers, developers and practitioners around the world to reach out to the

berkembang pesat. Organisasi penyusunan buku ini dibuat sedemikian rupa sehingga urut-urutannya sangat

administration and management community and to receive high quality exposure to leading and upcoming

runtut. Dalam daftar isi terdiri dari sepuluh bab, yang mudah-mudahan dapat menjangkau seluruh aspek yang

administration and management scientists from around the world. The technical program of ICSTIAMI 2019

relevan dengan komunikasi bisnis. Bab-bab tersebut meliputi: Bab 1: Bisnis dan Lingkungan Bisnis; Bab 2:

consisted of 122 full papers. The conference tracks were: Track 1 – Public Sector Management; Track 2 – Business,

Tantangan Bisnis; Bab 3: Konsep Dasar Komunikasi Bisnis; Bab 4: Komunikasi Bisnis dan Strategi Komunikasi; Bab

Management and Accounting; Track 3 – Law and Social Humaniora.

5: Karakter dan Perilaku Organisasi; Bab 6: Komunikasi Antarbudaya; Bab 7: Pemasaran dan Manajemen

Komunikasi Pemasaran Dr. Redi Panuju, M.Si. 2019-09-01 Pemasaran pada dasarnya adalah tentang komunikasi.

Pemasaran; Bab 8: Nilai, Persepsi dan Sikap Individu; Bab 9: Pengembangan Komunikasi Pemasaran; dan Bab 10:

prinsip-kepuasan-pelanggan
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Teknologi Komunikasi Informasi. Oleh karena itu, buku ini wajib dimiliki oleh siapa saja yang tertarik dengan

mengenai betapa pentingnya memimpin tim dan membangun teamwork yang dibentuk dari berbagai tipe

komunikasi bisnis baik secara teoretis maupun secara praktis. Selain itu, hadirnya buku ini dimaksudkan untuk

manusia dengan kepribadian yang berbeda. Sungguh memberi inspirasi kepada para marketer yang menghendaki

melengkapi keberadaan buku-buku teks lain yang membahas materi serupa yang pada umumnya masih dalam

produk mereka mencapai kesuksesan dan keberhasilan menghadapi pertarungan medan pasar yang keras dan

bahasa Inggris yang sulit dipahami oleh mahasiswa. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #Kencana

kejam.

#PrenadaMedia

Manajemen Pemasaran & Promosi Bisnis Kalam Hanan 2020-05-26 Makalah tentang Manajemen Pemasaran &

Wow! + CD

Promosi Bisnis

10 Prinsip Kepuasan Plgn

MANAJEMEN PEMASARAN KEPUASAN PELANGGAN Arman Syah 2021-12-17 Kepuasan pelanggan

Modul Ajar Implementasi Pemasaran Nurul komaryatin, S.E., M.Si. 2022-07-04
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Jadi Salesman Tidak bisa kaya Masa? Tidak Bisa

beraneka ragam organisasi, baik bisnis maupun non-bisnis. Namun, sayangnya, tak banyak yang benar-benar

Bisnis Sambilan Bambang Suharno 2004

memahami apa itu kepuasan pelanggan, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana mewujudkannya. Buku ini

ICE-BEES 2021 Kemal Budi Mulyono 2022-03-17 We proudly present the proceedings of 4th International

berjudul manajemen pemasaran yang difokuskan pada “Kepuasan Pelanggan. Sasaran utama pembaca buku ini

Conference on Economics, Business and Economic Education Science 2021 (ICE-BEES 2021). It has focus on the

adalah para akademisi, mahasiswa, dan praktisi yang menaruh minat pada kepuasan pelanggan dan topik-topik

innovations in economics, business, education, environment, and sustainable development. The issue of economics

terkait (seperti loyalitas pelanggan dan customer delight). Oleh sebab itu, buku ini memaparkan pula beberapa

and sustainable development is important today. Especially in the time of Covid-19. Not only globally, but also

contoh spesifik riset kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan, serta mengulas rinci strategi mewujudkan kepuasan

Indonesia nationally to the local level. There are several important issues relating to this, both institutionally and

pelanggan. Maka dari itu Buku ini menyajikan seluruh kebutuhan-kebutuhan para pegawai sebagai inovasi baru

the relationships between individuals and groups in supporting the agenda of sustainable development. More than

untuk menciptakan tatanan pengelolaan, juga menjadikan gudang wawasan bagai kalangan pembaca. Oleh sebab itu

200 manuscripts were presented at this conference with 101 of them selected to be published in proceedings. We

buku ini hadir kehadapan sidang pembaca sebagai bagian dari upaya diskusi sekaligus dalam rangka melengkapi

hope by this conference, discussions on the importance of sustainable development will increasingly become an

khazanah keilmuan dibidang manajemen, sehingga buku ini sangat cocok untuk dijadikan bahan acuan bagi

important concern together. Brings better response from the government and social relations for development.

kalangan intelektual dilingkungan perguruan tinggi ataupun praktisi yang berkecimpung langsung dibidang

Current Issues in Tourism, Gastronomy, and Tourist Destination Research Hera Oktadiana 2022-05-25 The book

manajemen.

-- Elvie Mulia Penulis buku Cost Reduction Strategies dan Office Power & Office Politics

focuses on contemporary research on tourism, gastronomy, and tourist destinations presented at the 3rd Tourism
Gastronomy and Destination International Conference (TGDIC 2021). It serves as a platform for knowledge and

The leadership wisdom Paulus Winarto 2005

experience sharing and invites tourism scholars, practitioners, decision-makers, and stakeholders from all parts of

UNISET 2020 Anna Fitri Hindriana 2021-03-02 The Universitas Kuningan International Conference on Social

society and from various regions of the world to share their knowledge, experience, concepts, examples of good

Science, Environment and Technology (UNISET) will be an annual event hosted by Universitas Kuningan. This

practice, and critical analysis with their international peers. The research papers presented at the conference were

year (2020), will be the first UNISET will be held on 12 December 2020 at Universitas Kuningan, Kuningan, West

organized into three main categories: tourism, gastronomy, and tourist destinations, written by authors from

Java, Indonesia. “Exploring Science and Technology to the Improvement of Community Welfare” has been chosen

various countries such as Indonesia, China, India, Switzerland, UK, Portugal, and Hungary.

at the main theme for the conference, with a focus on the latest research and trends, as well as future outlook of

Produk Kreatif dan Kewirausahaan Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK/MAK Kelas XI Semester 2. Bidang

the field of Call for paper fields to be included in UNISET 2020 are: Social Sciences, Civil and Environmental

Keahlian Bisnis dan Manajemen. Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan. Kompetensi Keahlian Akuntasni

Engineering, Mechanical Engineering and Technology, Electrical Engineering, Material Sciences and

dan Keuangan Lembaga. Muh, Nur Eli Brahim, M.Si. 2021-05-18 Buku yang berjudul Produk Kreatif dan

Engineering, Food and Agriculture Technology, Informatics Engineering and Technologies, Medical and Health

Kewirausahaan Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK/MAK Kelas XI Semester 2 ini hadir sebagai penunjang

Technology. The conference invites delegates from across Indonesian and South East Asian region and beyond, and

pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen, Program Keahlian

is usually attended by more than 100 participants from university academics, researchers, practitioners, and

Akuntansi dan Keuangan untuk Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Buku ini berisi materi

professionals across a wide range of industries.

pembelajaran yang membekali para siswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam dunia akuntansi dan

Manajemen Pemasaran Erina Alimin 2022-05-10 Menjamurnya pelaku UMKM dan perusahaan startup semakin

keuangan. Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi beberapa hal berikut. • Sistem layanan usaha •

meningkatkan persaingan para pelaku usaha. Umumnya mereka yang baru terjun ke dunia pemasaran akan

Menerapkan layanan usaha • Media promosi pemasaran Berdasarkan materi yang telah disajikan, para siswa diajak

meraba-raba tentang bagaimana cara menerapkan strategi yang tepat untuk menjangkau pelanggan, menjaga

untuk melakukan aktivitas HOTS (Higher Order Thinking Skills ) dengan cara menanya, mengeksplorasi,

loyalitas pelanggan, hingga melebarkan ekspansi usahanya. Berdasarkan temuan fenomena di atas, maka buku ini

mengamati, dan mengasosiasikan. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan ganda, esai, tugas proyek,

disusun untuk menjawab permasalahan tersebut dengan cara menghadirkan suatu pemahaman komprehensif dasar

dan lembar kegiatan siswa (LKS). Hal ini bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi.

yang tidak hanya bersifat teoritis namun juga praktis. Materi yangtersaji dalam buku ini berisikan berbagai kajian

Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan info untuk menambah pengetahuan para siswa. Kebutuhan akan buku

kompleksitas manajemen pemasaran yang sering ditemui oleh para pelaku usaha pada kondisi perubahan pasar

ini sejalan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK bidang bisnis dan manajemen. Dengan demikian, kami

terkini (bisnis di era modern). Setiap pembahasan materi di dalamnya merupakan kumpulan pemikiran luar biasa

berharap bahwa siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan dan lulusan SMK/MAK dapat mempersiapkan

yang dituangkan oleh para ahli manajemen pemasaran yang berasal dari kalangan praktisi dan akademisi. Terdapat

diri dengan baik ketika memasuki dunia kerja.

16 bab, yaitu: Ruang Lingkup Pemasaran; Marketing; Sales dan Public Relation; Informasi dan Riset Pemasaran;

MANAJEMEN PEMASARAN Bunyamin, SE., M.Si. 2021-11-04 Pada hakikatnya, manajemen pemasaran adalah

Strategi dan Rencana Pemasaran; Bauran Pemasaran (Marketing Mix); Segmentasi dan Target Pasar; Branding dan

jenis kemampuan dasar yang sangat diperlukan untuk bisnis apa pun dan perusahaan mana pun. Hal ini karena

Positioning; Komunikasi Pemasaran; Saluran Pemasaran Terintegrasi; Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan;

penentuan produk atau jasa tersebut dipersepsikan oleh konsumen dan sebaliknya. Oleh karena itu, perusahaan

Kemitraan (Sponsorship); Pengelolaan dan Evaluasi Pemasaran; UMKM dan Perusahaan Startup; E-Commerce dan

perlu mengetahui keseluruhan wacana tentang manajemen pemasaran ini. Manajemen pemasaran pada umumnya

Media Sosial; Etika Pemasaran; dan Konsep Pemasaran Global.

mencakup kegiatan perencanaan, perilaku, pemantauan, dan evaluasi yang berkaitan dengan proses

Kewirausahaan Abdurrozzaq Hasibuan 2021-08-04 Buku Kewirausahaan ini merupakan suatu karya ilmiah yang

memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada khalayak atau pelanggan. Tujuan dari manajemen ini ialah untuk

kami susun dari sejumlah buku teks ilmiah dan merupakan suatu kondensasi dari berbagai materi buku yang di

memastikan bahwa banyak orang yang mengenal produk tersebut. Karena itu, kegiatan pemasaran tidak optimal

tulis penulis-penulis
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lain yang ada kaitannya dengan dunia bisnis. Sebagai suatu kondensasi maka isinya ada yang

tanpa pengelolaan yang baik. Sebab, sebuah perusahaan mungkin tidak dapat menjual satu produk jika tidak ada

berupa hasil edit dan ada pula diringkas atau diresume dari karya penulis lain disamping ada yang di kutip jalan

konsumen yang tahu mengenai produk apa yang dijual atau jasa apa yang ditawarkan. Salah satu tugas penting

pikiran penulis lain untuk ditulis kembali dengan kalimat sendiri tentu maksudnya agar lebih mudah dicerna

pemasar adalah menyediakan apa yang dibutuhkan masyarakat konsumen dan pelanggan. Dalam konteks ini,

dalam pemahaman para pembacanya. Di era ekonomi digital saat ini, kewirausahaan adalah salah satu kata yang

pemasar dapat melakukan riset pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga produk yang diciptakan

sering kita dengar. Secara sederhana kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menciptakan

diminati dan mendatangkan manfaat atau kepuasan bagi masyarakat. Dalam hal ini, pemenuhan kebutuhan

visi, inovasi, kreatif dan melihat suatu peluang di masa datang. Buku ini membahas: Bab 1 Hakikat dan Konsep

konsumen dilakukan dengan menggunakan strategi dan metode yang berbeda, dengan harapan konsumen akan

Dasar Kewirausahaan Bab 2 Kompetensi Inti dan Karakteristik Kewirausahaan Bab 3 Pengembangan Potensi Diri

puas dan melakukan pembelian ulang. Jika konsumen menjadi pelanggan setia karena kepuasannya, mereka tidak

Bab 4 Konsep Inovasi dan Kreativitas Dalam Kewirausahaan Bab 5 Business Life Skills Bab 6 Analisa Kelayakan

akan beralih ke produk atau jasa lain yang sejenis di perusahaan. Seiring dengan semakin banyaknya perusahaan

Business Bab 7 Business Plan Bab 8 Kewirausahaan dan Technopreneurship Bab 9 Business Model Canvas (BMC)

yang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, mereka

Bab 10 Pemasaran dan E-Commerce Bab 11 Pendirian Usaha Baru, Perizinan, dan Business Matching

berfokus pada kepuasan pelanggan. Perilaku konsumen merupakan aktivitas individu yang terlibat langsung dalam

Service with Character Hermawan Kartajaya, Ardhi 2013-08-26 """-18 Prinsip Keberhasilan di Era Horizontal

pengadaan dan penggunaan barang atau jasa serta melibatkan proses pengambilan keputusan dalam mempersiapkan

dalam Membangun
Manajemen
Pemasaran
Merek
Digital
yang
(Perpaduan
Dicintai dan
Teori
Dibela
danPelanggan
Aplikasi) -Cerita Keberhasilan di Era Horizontal dalam

dan mendefinisikan aktivitas tersebut.

Membangun Merek yang Dicintai dan Dibela Pelanggan"""

CLEAR TEAMWORK! Dalam Bisnis Ir. Fl. Titiek Wijayanti, MM 2015-05-05

Clear Teamwork! dalam Bisnis

Pepen Pendi 2020-04-01 Di balik sukses menjadi Pramugari banyak sekali menyimpan

memberikan gambaran praktis yang didukung teori yang relevan tentang efektivitas promosi dalam menentukan

rahasia yang semua orang tidak mengetahui. Mulai dari proses rekrutmennya, proses pendidikannya, pekerjaan

kinerja marketing, di mana kerja tim (team work) dalam promosi merupakan solusi yang ditawarkan. Bagaimana

pramugari saat berada di darat dan di dalam pesawat dan juga gajinya, fasilitas apa saja yang di dapatkan oleh

strategi membangun sebuah tim promosi yang efektif dituliskan dengan gaya menulis yang praktis, sederhana, dan

seorang Pramugari. Buku ini sedikit mengulas dan mengupas semua cerita Sukses Menjadi Pramugari. Setiap

disertai dengan contoh-contoh konkret yang didasarkan pada pengalaman penulis; dapat mempermudah pembaca

orang, khususnya para remaja yang bercita cita menjadi Pramugari bisa saja untuk dapatkan profesi ini, Di samping

dalam mempelajari dan atau kemudian mengaplikasikannya dalam bisnis yang dijalani. Semoga terus dapat

kemampuan dan penampilan prima yang dibutuhkan, seorang calon Pramugari minimal harus bisa berbahasa asing

menginspirasi melalui karya-karya selanjutnya.
ITS dan Kepala Badan Pengembangan Strategis ITS

-- Dr. Ir. Sri Gunani Partiwi, MT Dosen Jurusan Teknik Industri seperti bahasa Inggris, menguasai banyak ilmu pengetahuan umum, dan mempunyai semangat yang tinggi, dan
Mbak Titik sangat aktif di berbagai organisasi baik organisasi

tentunya harus juga mempunyai passion untuk menjadi pramugari. Seleksi menjadi pramugari cukup banyak dan

komersial maupun nirlaba, sebagai pengurus. Sebagai Pengurus Utama tentunya aktif di semua aktivitas dan

sangat ketat dengan memerlukan waktu yang juga tidak sebentar, Semua itu diperlukan sebagai pra syarat untuk

menjadi orang sangat penting dalam menggerakkan partisipasi semua tim untuk menyukseskan semua kegiatan.

mendapatkan hasil caloncalon pramugari yang terbaik dan profesional. Sukses Menjadi Pramugari ini diterbitkan

Kesuksesan kegiatan memerlukan orang yang berpengalaman dalam memimpin dan mampu menjalankan

oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak

komunikasi segala arah untuk memastikan organisasi bisa berjalan. Salah satu cara untuk melakukan kegiatan

Daniel Napitupulu 2022-01-18 Pesatnya

tersebut dengan teamwork yang kuat. Buku teamwork ini memang harus kita baca!!!! -- Gagan Gandara Head of

perkembangan teknologi perangkat lunak mengharuskan praktisi komputer untuk menguasai teknologi informasi,

Content & Product Management. MNC Tencent

Titik menulis Clear Teamwork! dalam Bisnis dengan hati dan

terutama bisnis baru di dunia yang memasuki era digital. Salah satu teknologi informasi paling populer saat ini

berdasarkan pengalaman nyata yang dialami sendiri. Titik menuangkan pengalaman yang sangat berharga tentang

adalah bisnis berbasis Web / Internet yaitu pemasaran digital. Digital marketing telah lama berkembang dalam

betapa pentingnya peran Field Operation Team untuk memasarkan produk, terutama produk baru. Buku ini dapat

lingkup internasional, sebagai salah satu metode pemasaran alternatif dari suatu produk atau layanan, pemasaran

menjadi handbook karena ditulis secara lengkap, mulai dari konsep, metode, dan aplikasi. Dilengkapi dengan ulasan

digital akan mengubah kegiatan pemasaran dan memangkas biaya operasional untuk kegiatan komersial. Buku ini
dimulai mengeksplorasi mengenai Manajemen pemasaran digital yang berkembang saat ini.
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