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Dalam era media yang canggih dan teknologi, di mana
pelanggan dibanjiri dengan pesan dari agen pemasaran
sepanjang waktu, telah menciptakan kesulitan bagi banyak
perusahaan untuk meningkatkan efisien perusahan, tanpa
memahami konsep digital marketing. Situasi ini mendorong
dengan masif penyesuaian yang cepat dari internet dan
penggunaan perangkat lainnya. Dengan investasi yang cukup
kecil pada website dan pemasaran berbasis web, banyak
pasar baru dan pelanggan dapat tertarik melalui teknik
pemasaran ini. Buku ini mencoba mengantarkan konsep
manajemen pemasaran yang tradisional bertransformasi ke
era Marketing 4.0 atau era digital saat ini. Karena se-modern
apapun konsep Marketing 4.0, dirinya dibangun dari konsep
pemasaran yang “old fashion”. Oleh karenanya buku ini
menggambarkan dan menjelaskan konsep pemasaran
tradisonal di bab-bab awal dan transformasinya di bab-bab
akhir.
Orange Book merupakan kumpulan berbagai buah pemikiran
dosen FEM-IPB untuk memberikan sumbangan terhadap
permasalahan perekonomian Indonesia secara holistik dan
komprehensif. Pemilihan nama orange terkait dengan warna
bendera FEM-IPB.
?????????????
Dewasa ini wisatawan cenderung memilih hotel yang benarbenar secara konsisten menerapkan praktik ramah
lingkungan. Sejalan dengan hal ini, konsep akomodasi yang
berkelanjutan harus menerapkan prinsip konservasi
lingkungan, ekologi, pemberdayaan masyarakat, dan
pemanfaatan produk lokal. Pembangunan pariwisata
Indonesia menuju terciptanya keseimbangan Planet
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(lingkungan), Profit (keuntungan), dan People (masyarakat).
Pariwisata ramah lingkungan (green tourism) menjadi salah
satu solusi untuk menciptakan hubungan yang harmonis
antara manusia dengan Sang Pencipta, manusia dengan
lingkungan, dan antar sesama dalam berinteraksi di
masyarakat. Keberlanjutan bisnis hospitality yang berorientasi
green didukung oleh manajemen sumber daya manusia
berorientasi green. Keterampilan manajerial yang dilandasi
oleh norma dan etika berorientasi green dalam mengemban
tugas dan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam
industri hospitality disimak dalam buku ini. Sejalan dengan
itu, pengetahuan yang diperoleh sangat relevan dengan
kualitas pengambilan keputusan seorang supervisor sebagai
seorang pemimpin. Pembahasan buku ini meliputi 1) kearifan
lokal dalam green hospitality business practices,
implementasi praktik bisnis perhotelan berorientasi green,
green hotel sebagai produk kompetitif, 2) praktik manajemen
rantai pasokan hijau, keunggulan kompetitif, dan kinerja
organisasi, 3) membangun citra green hotel melalui perilaku
green karyawan, green hotel practices di Bali, dan respons
perilaku tamu, dan 4) strategi promosi green hotel di Bali.
Manajemen proyek saat ini berkembang sedemikian pesat.
Pekerjaan berkarakteristik proyek tersebar di berbagai bidang
dan kebutuhan akan pengelolaan proyek yang lebih baik
terus bertumbuh. Tulisan ringkas ini berupaya menjelaskan
bagian-bagian penting manajemen proyek menggunakan
dukungan perangkat lunak Microsoft Project. Versi yang
digunakan adalah versi terbaru yakni versi 2019 dengan
tampilan yang lebih menarik serta fitur yang lebih kaya untuk
dielaborasi lebih jauh. Buku ini membahas tentang
pengenalan Microsoft Project 2019, mengolah data
perencanaan, mengolah sumber daya dan jadwal proyek,
menyusun rencana anggaran proyek, evaluasi
perkembangan dan pergerakan proyek, dan menyusun
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laporan proyek.
Buku ini mendiskusikan secara ilustratif tahap demi tahap
suatu cara pandang dalam pengambilan keputusan dan
aplikasinya dalam berbagai bidang, utamanya pada
manajemen rantai pasok yang tergolong sulit dan kompleks,
yang diekspresikan secara sederhana.
Pembahasan buku ini dibagi ke dalam 9 (sembilan) bab yang
terdiri dari pembahasan, di antaranya: UMKM Naik Kelas:
Keunggulan Kompetitif dalam Era Pandemi Covid-19,
Pemetaan Potensi Ekonomi, Strategi Diferensiasi sebagai
Upaya untuk Meraih Keunggulan Kompetitif, Analisis Daya
Saing UMKM melalui Inovasi dan Kewirausahaan, Pengaruh
Pemasaran Internal terhadap Kepuasan Kerja dan Komitmen
Organisasi, Pengaruh Pemasaran Relasional, Kualitas
Produk UMKM terhadap Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas
Pelanggan, Pengendalian Kualitas Produk Menunjang
Keunggulan Bersaing, Analisis Keunggulan Bersaing UMKM
melalui Aspek Kewirausahaan dan Inovasi Teknologi, serta
Analisis Proses Bisnis dan Kinerja UMKM Manufaktur. Buku
ini diharapkan mampu memberikan materi keilmuan yang
komprehensif. Buku ini mengulas berbagi cara dan strategi
untuk menaikkan kelas UMKM, diharapkan para pembaca
akan bertambah wawasannya tentang strategi untuk meraih
keunggulan yang kompetitif. Hadirnya buku ini juga untuk
mengisi kebutuhan literatur di bidang keunggulan kompetitif
UMKM yang masih terbatas jumlahnya. Keberagaman latar
belakang penulis dalam buku ini memberikan nilai lebih, baik
dari sudut pandang kajian maupun kasus yang dibagikan
kepada pembaca. Book Chapter : Keunggulan Kompetitif
UMKM Naik Kelas ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish
dan tersedia juga dalam versi cetak.
Buku Belajar Cepat Microsoft Project 2019 ini menjelaskan
bagian-bagian penting manajemen proyek menggunakan
dukungan perangkat lunak Microsoft Project. Versi yang
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digunakan adalah versi terbaru yakni versi 2019 dengan
tampilan yang lebih menarik serta fitur yang lebih kaya untuk
dielaborasi lebih jauh. Buku ini membahas tentang
pengenalan Microsoft Project 2019, mengolah data
perencanaan proyek, mengelola sumber daya dan jadwal
proyek, Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek,
evaluasi perkembangan dan pergerakan proyek,
menganalisa tabel data proyek, menyusun laporan proyek,
dan membuat kurva S dari Microsoft Project ke Microsoft
Excel dan Project Tracker. Secara detail penjelasan isi buku
disertai dengan gambar yang memudahkan dalam
pemahaman Microsoft Project 2019.

Buku Manajemen Operasional ini dimaksudkan agar
mahasiswa memiliki pemahaman dan wawasan
yang memadai tentang perkembangan manajemen
operasional khususnya dalam industri. Hal ini
penting karena sebagai seorang calon tenaga
profesional tidak cukup hanya mengetahui sejumlah
ilmu, melainkan juga dituntut untuk dapat memahami
implementasi manajemen operasional dalam
industri. Kehadiran buku ini juga sangat membantu
kelancaran perkuliahan dan memudahkan
pemahaman mahasiswa tentang implementasi
manajemen operasional dalam industri sehingga
nantinya dapat dijadikan modal dasar bagi dosen
dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif dan
efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran optimal.
Penulis berharap buku ini memberikan manfaat bagi
para dosen, praktisi, dan mahasiswa guna
pengembangan ilmu dan peningkatan SDM yang
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berkualitas.
PETUNJUK TEKNIS : Pengelolaan Rantai Pasokan,
Pengelolaan Persediaan, Sistem Just-in-Time,
Rencana Agregat, Rencana Kebutuhan Material,
Penjadwalan dan Proyek Pengelolaan operasi tidak
terlepas dari kegiatan melaksanakan fungsi
perencanaan dan pengendalian terkait dengan: 1.
Manajemen rantai pasokan (supply-chain
management), 2. Manajemen persediaan (inventory
management), 3. Sistem just-in-time, 4. Rencana
agregat (aggregate planning), 5. Rencana
kebutuhan material (material requirement planning),
6. Penjadwalan (scheduling), dan 7. Manajemen
proyek (project management) dalam mengerjakan
tugas keseharian mengelola operasional
perusahaan Selain manajer operasi, buku ini juga
dapat digunakan di bidang akademik untuk bekal
mahasiswa belajar mata kuliah manajemen operasi
supaya lebih kaya pemahamannya akan manajemen
operasi.
Secara teoritis perkembangan ilmu manajemen tentu
menyesuaikan dengan persoalan-persoalan yang
berkembang di dunia praktis. Namun, secara esensi
filosofis tidaklah banyak perubahan, semua tetap
mengacu pada teori dasar manajemen itu sendiri.
Saat ini buku pengendalian mutu dan kualitas yang
berfokus pada aplikasi di bidang hasil perikanan dan
kelautan masih jarang ditemukan. Sehingga buku
yang membahas pengendalian mutu dan kualitas
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dalam bidang hasil perikanan dan kelautan sangat
dibutuhkan oleh berbagai kalangan. Produk hasil
perikanan dan kelautan yang bernilai jual tinggi
memerlukan pengendalian dalam hal mutu dan
kualitas. Saya harap buku ini dapat memberikan
wawasan kepada para pembaca. Selain itu, buku ini
diharapkan dapat menunjang pengendalian mutu
dan kualitas produk dari sector perikanan dan
kelautan. Buku Pengendalian Mutu dan Kualitas
Hasil Perikanan sangat baik untuk digunakan bagi
mahasiswa di fakultas -fakultas lain serta Universitas
lain yang mempunyai ketertarikan pada penjaminan
kualitas produk pangan terutama produk hasil
perikanan dan laut. Singkat kata buku ini sangat
relevan untuk menjadi referensi bagi pelajar,
mahasiswa dan praktisi pengendalian mutu dan
kualitas di berbagai industri pangan khususnya
perikanan dan kelautan.
Manajemen pemasaran adalah kunci dari
kelangsungan bisnis organisasi dengan menjalankan
fungsinya sebagai proses pelaksanaan, dan
penetapan seluruh aspek suatu produk pada saat
awal sebelum diedarkan ke masyarakat. Manajemen
pemasaran mengidentifikasi dan memenuhi apa
yang dibutuhkan oleh pelanggan sehingga dapat
menguntungkan perusahaan. Selain itu, perusahaan
juga dapat mengerti apakah produk yang banyak
diminta oleh pasar, menarik pelanggan baru, dan
untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada
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dengan terus menawarkan kualitas produk yang
sesuai dengan pasar sasaran. Manajemen
pemasaran juga bertugas sebagai salah satu
pengawas produk yang sedang dipasarkan. Setiap
perusahaan pasti melakukan proses manajemen
pemasaran. Proses inilah yang menjadikan barang
dari produsen dapat sampai ke tangan konsumen.
Perlu adanya strategi khusus dalam menjalankan
proses ini. Fokus kegiatan ini adalah konsumen.
Pelayanan konsumen diperhatikan sebaik mungkin
demi mencapai keberhasilan pemasaran. Strategi
yang biasa digunakan adalah bauran pemasaran
(marketing mix). Faktor-faktor bauran pemasaran,
antara lain: 4p (product, price, place, promotion).
Selanjutnya mengalami perluasan menjadi 7p
(product, price, place, promotion, people, process,
physical evidence) dan bahkan di sisi konsumen ada
4c (customer value, cost, convenience,
communication). Dengan memahami konsep dasar
dari bauran pemasaran dan perluasannya,
perusahaan akan mencapai kesuksesan finansial
bisnis. Tujuan akhir dari bisnis adalah untuk
menghasilkan keuntungan dan ini adalah cara yang
pasti untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya
pembahasan lebih rinci tentang masing-masing
faktor bauran pemasaran dapat ditemukan pada
setiap bab dalam buku ini.
Hukum bisnis merupakan salah satu bagian dari
cabang ilmu hukum sebagai pedoman bagi suatu
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bisnis untuk mengenal, menghadapi, dan
menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang
dihadapi oleh suatu perusahaan. Memahami teori
dalam hukum bisnis, akan membantu suatu
perusahaan untuk beradaptasi secara efektif
terhadap lingkungan sekitarnya. Hukum bisnis akan
mengarahkan suatu bisnis sesuai dengan konsep
bisnis yang etis dan sesuai ketentuan yang berlaku
guna mendukung aktivitas bisnis. Buku Hukum
Bisnis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman
yang baik tentang ruang lingkup materi hukum bisnis
yang mendukung semua kegiatan bisnis secara
keseluruhan. Buku persembahan penerbit
PrenadaMedia
Buku ajar ini terdiri dari 15 bab: 1: Konsep dasar
risiko dan manajemen risiko sebagai fungsi
perusahaan 2: Standar manajemen risiko 3:
Identifikasi dan klasifikasi risiko 4: Penilaian risiko 5.
Tahapan penilaian risiko dan matriks risiko 6:
Penilaian risiko 7: Failure modes and effects
analysis (FMEA) dan House of Risk (HOR) 8:
Penanggulangan risiko 9: Teknik pengendalian risiko
10: Transfer risiko dan asuransi risiko 11:
Manajemen risiko operasional 12: Manajemen risiko
sumber daya manusia 13: Manajemen risiko
pemasaran 14: Manajemen risiko rantai pasok 15:
Manajemen risiko agroindustri berkelanjutan dan
penyusunan dokumen perencanaan manajemen
risiko
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Kemampuan presentasi yang efektif akan membantu
Anda untuk mampu membuat acara seminar,
perkuliahan, meeting, atau pertemuan menjadi lebih
menyenangkan. Kemampuan presentasi Anda juga
akan membantu audiens menerima informasi lebih
baik, terinspirasi, dan terhibur karena materi yang
Anda sampaikan. Jika Anda jago dalam presentasi,
perkembangan karir dan bisnis yang positif akan
mendukung Anda. Semakin efektif dalam
menyampaikan ide, pengetahuan dan pikiran Anda,
semakin banyak audiens yang tertarik, mengingat,
dan percaya pada Anda. Dan saya yakin bahwa karir
atau bisnis Anda pasti akan jauh lebih berkembang
positif jika Anda memiliki keahlian presentasi yang
baik. Buku ini ditulis sebagai bentuk kepedulian saya
terhadap sahabat sekalian untuk meningkatkan
kapasitas diri terutama dalam bidang presentasi.
Oleh karena itu, marilah kita sama-sama belajar
presentasi serta buatlah hidup Anda dan hidup
orang lain menjadi lebih baik karenanya. Karena
kemampuan presentasi itu dapat dilatih, bukan
bakat.
Kinerja Rantai Pasok di Industri
PertambanganPertambangan merupakan rangkaian
kegiatan pencarian penambangan, pengolahan, pemurnian,
pemanfaatan dan penjualan bahan galian yang dilakukan dari
hulu sampai hilir. Untuk menjalankan proses kegiatan proses
bisnis tersebut dipengaruhi oleh kinerja rantai pasok
sehingga bahan galian terdaftar dalam beberapa kategori
yaitu mineral, batubara, panas bumi dan gas. Industri
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pertambangan di Indonesia jika dibandingkan dengan negara
maju tidak jauh berbeda. Dunia bisnis saat ini terus bersaing
agar dapat menciptakan berbagai kebutuhan konsumen yang
semakin tinggi, semakin cerdas dalam memilih
kebutuhannya. Pesatnya perkembangan bisnis mewajibkan
suatu perusahaan harus mengembangkn strategi supply
chain dengan meningkatkan produktivitas, efisiensi,
responsif, agar dapat tetap bertahan di pangsa pasar.
Pengukuran kinerja supply chain bagi perusahaan perlu
dilakukan untuk mengurangi biaya-biaya, memenuhi
kepuasan pelanggan/konsumen dan meningkatkan
keuntungan perusahaan serta mengetahui sejauh mana
performasi supply chain perusahaan tersebut tercapai. Buku
ini merupakan hasil penelitian yang mempertimbangkan
beberapa faktor yang berkaitan dengan faktor kinerja rantai
pasok di industri pertambangan. Faktor kinerja rantai pasok
akan berpengaruh terhadap capaian kinerja di suatu
perusahaan. Faktor kinerja rantai pasok dipengaruhi oleh
variabel bebas yaitu proses produksi, perencanaan, proses
optimisasi, model tata letak dan desain, model alokasi
peralatan operasional, pengantaran produk dan penanganan
stok .(sebatik)
Isi bahan ajar ini dibagi ke dalam 4 bab. Bab I mengenai
pengantar mekanika rekayasa yang menjadi pendahuluan
dan gambaran mahasiswa mengapa belajar mekanika
rekayasa. Bab II mengenai gaya dan pembebanan yang
terdiri dari gaya, reaksi tumpuan, dan penerapannya dalam
perhitungan balok sederhana. Bab III mengenai bangunan
portal yang mencakup portal simetris dan portal tidak
simetris. Bab IV mengenai tegangan dan besaran
penampang yang berisi penampang mulai dari luas, titik
berat, sampai dengan momen inersia serta tegangan akibat
gaya normal, momen lentur, dan gaya geser. Bahan ajar ini
dapat digunakan sebagai salah satu literatur di bidang
Page 10/18

Read PDF Buku Ajar Manajemen Rantai Pasokan
Api2012 Weebly
pengajaran dan penelitian dalam bidang teknik sipil pada
semua konsentrasi.
Manajemen rantai pasok (supply chain management) adalah
konsep ilmu dari industri manufaktur yang kemudian diadopsi
kedalam konstruksi. Oleh karena itu manajemen rantai pasok
konstruksi diartikan sebagai metode terintegrasi antara dari
hulu ke hilir yang melibatkan pihak-pihak dalam proyek
konstruksi yaitu owner, konsultan, kontraktor, sub kontraktor,
dan supplier untuk kesuksesan proyek. Buku ini membahas
tentang pengenalan proyek konstruksi, manajemen rantai
pasok secara umum, konsep rantai pasok konstruksi, konsep
mikro meso makro rantai pasok, tantangan rantai pasok
konstruksi, efisiensi rantai pasok material dan peralatan
konstruksi, pengukuran kinerja rantai pasok konstruksi,
Supply Chain Operations Reference (SCOR), dan studi kasus
pengukuran kinerja rantai pasok konstruksi. Secara detail
penjelasan isi buku disertai dengan gambar yang
memudahkan dalam pemahaman manajemen rantai pasok
konstruksi.
Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia
yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh
pangan merupakan salah satu hak asasi manusia,
sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun
dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut
mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan. Sebagai
kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan
mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi
kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih
kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat
juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi
pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas
ekonomi dan stabilitas Nasional.
Semua orang menyadari bahwa dunia penuh ketidak pastian.
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ketidakpastian beserta risikonya tidak dapat diabaikan, tetapi
dapat diminimalisasikan dengan manajemen risiko.
Perkembangan manajemen Risiko di Indonesia saat ini telah
mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hadirnya buku ini
diharapkan dapat memberikan informasi risiko – risiko yang
dihadapi oleh perusahaan /organisasi, dan bagaimana
perusahaan / organisasi bisa mengelola risiko menggunakan
manajemen resiko untuk menghasilkan nilai tambah. Buku ini
membahas bagian-bagian menarik dan penting seperti: Bab 1
Pengertian dan Konsep Manajemen Risiko Bab 2 Kerangka
Kerja Enterprise Risk Management (ERM) Bab 3 Identifikasi
dan Penilaian Risiko Bab 4 Prinsip-Prinsip Pengukuran Risiko
Bab 5 Bentuk-Bentuk Risiko Di Beberapa Sektor Bisnis Bab 6
Risiko operasional dalam Perusahaan Bab 7 Risiko Valuta
Asing Bab 8 Prinsip Dasar dalam Kontrak Asuransi Risiko
Bab 9 Hukum Asuransi di Indonesia
Manajemen Rantai Pasok KonstruksiPustaka Pranala
Buku ini merupakan buku siswa yang dipersiapkan dalam
rangka Implementasi Kurikulum 2013. Buku siswa ini disusun
dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi
Penerbit Grasindo. Buku ini merupakan Òdokumen hidupÓ
yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan
sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman.
Syukur Alhamdulillah kepada Tuhan YME atas lindungan dan
rahmat-Nya karena para penulis dari berbagai Perguruan
Tinggi dan Instansi kembali mampu menyelesaikan naskah
kolaborasi dengan Judul “Pengantar Bisnis”. Yang
melatarbelakangi penerbit mengadakan kegiatan Menulis
Kolaborasi adalah untuk membiasakan Dosen dan Guru
menulis sesuai dengan rumpun keilmuannya. Buku dengan
judul Pengantar Bisnis merupakan buku ajar yang disusun
sebagai media pembelajaran, sumber referensi dan pedoman
belajar bagi mahasiswa. Pokok-pokok bahasan dalam buku
ini mencakup: 1) Bisnis Modern, Tantangan Bisnis Sekarang
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Dan Akan Datang, 2) Kualifikasi Dan Bentuk Kepemilikan
Bisnis, 3) Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis, 4)
Lingkungan Ekonomi Yang Mempengaruhi Kinerja Bisnis, 5)
Lingkungan Industri, 6) Lingkungan Global, 7) Fungsi
Manajemen Dalam Bisnis, 8) Fungsi Produksi, 9) Fungsi
Pemasaran, 10) Manajemen Sumber Daya Manusia, 11)
Fungsi Manajemen Keuangan, 12) Keputusan Investasi
Bisnis, 13) Sistem Informasi Dan Teknologi Dalam Bisnis, 14)
Rencana Bisnis, 15) Ekonomi Digital. Tidak lupa kami
ucapkan terimakasih kepada Editor Buku Bp Assoc Prof DR
Gustian Djuanda, CPGA, CSEM yang telah mengarahkan
dan membantu dalam mengeditori buku ini dengan baik
sehingga menjadi buku yang baik dan bermanfaat. Akhir kata
dengan terbitnya buku ini, harapan penerbit ialah menambah
Khazanah Keilmuan dibidang Pendidikan dan dapat dinikmati
oleh kalangan pembaca baik Akademisi, Dosen, Peneliti,
Mahasiswa atau Masyarakat pada Umumnya.
Perkembangan teknologi sekarang ini yang cukup pesat dan
menakjubkan. Keberadaan teknologi informasi sangat
memudahkan dalam memberikan informasi–informasi yang
ada di seluruh kehidupan dan profesi pekerjaan
menngunakan teknologi informasi sehingga kita harus dapat
mengikutu dan menggunakannya. Buku bahan ajar ini
membahas mulai dari konsep dasar sistem informasi sampai
teknologi yang digunakan serta penerapannya. Buku bahan
ajar ini ditulis sebagai pegangan kegiatan belajar mengajar di
universitas, khususnya jurusan sistem informasi. Buku bahan
ajar ini terdiri dari beberapa bab mulai dari bab 1 yang
membahas tentang Konsep Dasar Sistem, Data Dan
Informasi, Bab 2 tentang Sistem Informasi Manajemen, Bab 3
tentang Sistem Manajemen Pengetahuan (Knowledge
Management). Bab 4 berisi tentang Sistem Manajemen Basis
Data (Data Base Management). Bab 5 tentang Pemodelan
Proses Perangkat Lunak. Bab 6 tentang Data Warehouse.
Page 13/18

Read PDF Buku Ajar Manajemen Rantai Pasokan
Api2012 Weebly
Bab 7 tentang entity Relasionship Diagram (ERD).
??????????????????????????????,????????????,??????????
????,???????????????????
Manajemen rantai pasok mempertimbangkan dengan
saksama tiap-tiap fasilitas yang berdampak signifikan dan
berperan dalam membuat produk untuk dapat menyesuaikan
dengan kebutuhan pelanggan. Sasaran manajemen rantai
pasok diharapkan untuk melakukan efisiensi biaya seoptimal
mungkin dari keseluruhan sistem yang meliputi biaya
transportasi dan distribusi ke sentral bahan baku, barang
setengah jadi dalam proses pengolahan dan barang jadi.
Pembahasan dalam buku ini, terkait: Bab 1 Pengantar
Tentang Manajemen Rantai Pasok Bab 2 Strategi Supply
Chain Bab 3 Pengelolaan Permintaan dan Perencanaan
Produksi Bab 4 Mengelola Persediaan Pada Supply Chain
Bab 5 Pergudangan dan Perannya Dalam Manajemen Rantai
Pasok Bab 6 Manajemen Pengadaan Bab 7 Manajemen
Transportasi dan Distribusi Bab 8 Pengukuran Kinerja Supply
Chain Bab 9 Keunggulan Daya Saing Bab 10 Teknologi
Informasi Dalam Manajemen Rantai Pasok
Buku ajar Manajemen Logistik Konstruksi membahas
mengenai asal mula istilah logistik, penerapan logistik praktis
pada proyek konstruksi, mobilisasi dan pengadaan tenaga
kerja, pengadaan logistik K3, Sistem transportasi, dan
pengenalan konstruksi ramping. Buku ini dilengkapi dengan
latihan soal untuk menguji pemahaman pembaca terutama
mahasiswa terkait dengan materi yang terdapat dalam buku
ini. Dengan terbitnya buku ini diharapkan pembaca baik
mahasiswa maupun praktisi yang bergerak di industri
konstruksi dapat mendapatkan pengetahuan tambahan
mengenai manajemen logistik konstruksi.
Buku ini berupaya menjelaskan bagian-bagian penting
menganalisa struktur bangunan menggunakan dukungan
perangkat lunak SAP2000. Versi yang digunakan adalah
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versi terbaru yakni versi 22.0 dengan tampilan yang lebih
menarik serta fitur yang lebih kaya untuk dielaborasi lebih
jauh. Buku ini membahas tentang: Bab I : Pengenalan
SAP2000 v22 Bab II : Menghitung balok sederhana Bab III :
Menghitung portal sederhana 2D Bab IV : Menghitung rangka
batang 2D Bab V : Menghitung balok beton bertulang Bab VI
: Menghitung portal beton bertulang 2D Bab VII : Menghitung
portal beton bertulang 3D Bab VIII : Menghitung gedung
tahan gempa
Buku ini disusun dari hasil penelitian multi tahun dengan
obyek entitas bisnis berskala kecil dan menengah, khususnya
di Kabupaten Malang. Terungkap dari hasil riset bahwa tiga
pilar bisnis tersebut berdampak pada kinerja usaha.
Selanjutnya, pengayaan buku ini dilakukan dengan
memanfaatkan berbagai sumber referensi lain baik dari artikel
hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional
maupun jurnal internasional di luar negeri. Oleh karena itu,
penulis mengucapkan terimakasih pada semua pihak yang
telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak
langsung pada penyusunan buku ajar ini hingga selesai dan
dapat diterbitkan. Ucapan terimakasih yang sebesarbesarnya
ditujukan pada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,
Kementerian Riset, Teknologi dan Dikti yang telah
memberikan dukungan pendanaan pada Penelitian Strategi
Nasional Institusi (PSNI) multi tahun, yang salah satu
luarannya berupa buku ajar ber-ISBN ini.
Sistematika penulisan buku ini diuraikan dalam dua belas bab
yang memuat tentang Konsep Dasar MSDM, Perencanaan
SDM, Analisis Jabatan dan Rencana Pekerjaan, Rekrutmen
dan Seleksi, Orientasi SDM, Pelatihan dan Pengembangan
SDM sebagai Upaya Mengoptimalkan Performance Bisnis,
Perencanaan dan Pengembangan Karir, Sistem Penilaian
Kinerja dan Penghargaan, Kompensasi, Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3), Pemeliharaan SDM, serta bab terakhir
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yaitu Pemutusan Hubungan Kerja.
Buku Manajemen Persediaan ini merupakan buku hasil
penelitian para penulis tentang manajemen persediaan, yang
terdiri atas 3 bab. Manajemen persediaan merupakan sistemsistem untuk mengelola persediaan. Tujuan manajemen
persediaan adalah menentukan keseimbangan antara
investasi pesediaan dengan pelayanan pelanggan.
Penjelasan dimulai dari Bab 1 tentang Pendahuluan
Manajemen Persediaan secara umum. Pada bab-bab
selanjutnya, yaitu Bab 2 dan 3, merupakan contoh penerapan
metode yang dapat digunakan dalam manajemen
persediaan. Buku ini berfokus pada dua metode, yaitu:
Analisis ABC dan Metode EOQ (Economic Order Quantity).
Buku ini dilengkapi dengan contoh kasus riil hasil penelitian
penulis-penulis dalam buku ini pada perusahaan manufaktur
dan retail. Pada Bab 2 merupakan penjelasan tentang
Penerapan Analisis ABC, contoh kasus pada PT Loscam dan
CV Liqun Spencer. Sedangkan pada Bab 3, merupakan
penjelasan tentang Penerapan Metode EOQ, contoh kasus
pada CV Hydrecindo Rizki Utama dan CV Tunas Garment
Sejahtera. Contoh-contoh kasus tersebut diharapkan dapat
membantu membaca untuk lebih memahami penerapan
manajemen persediaan.
Buku ini berjudul “Ekonomi Pertanian ” yang merupakan
rangkuman dari berbagai sumber. Buku ini diharapkan
menjadi bahan referensi dan dapat memberikan gambaran
bahwa Ekonomi pertanian merupakan bagian dari ilmu
ekonomi umum yang mempelajari fenomena dan
permasalahan yang berkaitan dengan pertanian, baik mikro
maupun makro. Sumber daya ekonomi pertanian meliputi
lahan pertanian, rumah tangga pertanian, dan pendapatan
petani. Buku ini membahas: Bab 1 Definisi Dan Ruang
Lingkup Ekonomi Pertanian Bab 2 Sumberdaya Pertanian
Bab 3 Kelembagaan Pertanian Bab 4 Teori Produksi
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Pertanian Bab 5 Biaya Produksi Pertanian Bab 6 Permintaan
Dan Penawaran Bab 7 Pemasaran Komoditas Pertanian Bab
8 Pasar Dan Kebijakan Pertanian Bab 9 Perdagangan
Internasional Bab 10 Pembangunan Pertanian
Book chapter bertemakan Strategi Pemasaran ini merupakan
perwujudan dari kalangan akademisi yang menyadari akan
pentingnya UMKM. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh
para akademisi mengenai UMKM, terutama terkait Strategi
Pemasaran dan Pandemi Covid-19 dapat dilihat disini.
Penelitian-penelitian bertemakan Strategi Pemsaran ini
merupakan hasil karya tidak hanya dosen, namun beberapa
mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran
Jakarta. Book chapter ini dapat dijadikan salah satu referensi
bagi peneliti dalam menyusun karya ilmiah (Skripsi, Tesis
maupun Disertai) dengan tema serupa. Book Chapter
Strategi Pemasaran: UMKM Dan Pandemi Covid-19 ini
diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam
versi cetak.
“BUKU AJAR PRIMER” dalam bidang Ilmu Bedah Toraks,
Kardiakdan Vaskular dirasakan sangat perlu untuk para
mahasiswa Fakultas Kedokteran, maupunmahasiswa yang
belajar Ilmu Kesehatan secara umum. Kebutuhan akan
sebuah “BUKU AJAR PRIMER” dalam bidang Ilmu Bedah
Toraks, Kardiak dan Vaskular dirasakan sangat perlu untuk
para mahasiswa Fakultas Kedokteran, maupun mahasiswa
yang belajar Ilmu Kesehatan secara umum. Selain itu juga
diperlukan bagi para peserta Program Studi Pendidikan
Dokter Spesialis Bedah Toraks, Kardiak dan Vaskular
(“PPDS-Bedah TKV”) yang di Indonesia saat ini dikelola di
Universitas Indonesia, Jakarta, dan Universitas Airlangga,
Surabaya. Di samping itu juga buku ajar primer semacam ini
dapatdimanfaatkan oleh para sejawat dokter, dokter ahli
bedah umum maupun ahli bedah spesialislain yang
menghadapi kasus-kasus toraks, kardiak maupun vaskular di
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praktek sehari hari.
Sistem manajemen rantai pasok merupakan pendekatan
untuk mengintegrasikan pemasok, pengusaha, sistem
produksi, distribusi, logistik, dan pemasaran kedalam sistem
manajemen perusahaan secara efektif dan efisien. Buku ini
membahas teknik dan analisis pengambilan keputusan fuzzy
dalam manajemen rantai pasok.
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