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Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Volume Penjualan
Entrepreneurship empowers individuals to bring ideas to life. Entrepreneurs utilise their creative skills to develop
business ventures, making use of knowledge spillovers that occur in entrepreneurial ecosystems, and the connections
between businesses, individuals and other entities that allow collaboration on joint projects.
Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pendidikan yang paling fundamental. Dimana menyiapkan anak usia 0-6 tahun
agar siap memasuki pendidikan selajutnya. Dalam hal ini pengembangan manajemen pendidikan anak usia dini sangat
diperlukan. Untuk perencanakan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam sebuah lembaga PAUD. Hal
tersebut tidak terlepas dari perhatian seluruh komponen yang terlibat di dalamnya. Proses pendidikan anak usia dini
memerlukan pengelolaan yang efektif dan efisien serta perlu didukung oleh kepemimpinan pendidikan yang baik. Buku
ini hadir untuk menjawab dan memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan buku ini diharapkan seluruh komponen yang
terlibat pada pendidikan anak usia dini lebih memahami betapa pentingnya manajemen untuk pengembangan
pendidikan anak usia dini. Dalam buku ini terdiri dari 11 bab yang membahas tentang Manajemen Pendidikan Anak Usia
Dini, Manajemen Pendirian PAUD, Manajemen Kurikulum PAUD (dokumen I), Manajemen Kurikulum PAUD (dokumen
II), Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Sarana Prasarana, Manajemen Ekstrakurikuler I, Manajemen
Ekstrakurikuler II, Manajemen Pembiayaan PAUD, Manajemen Pemasaran PAUD, Manajemen Perpustakaan PAUD.
"""Persaingan yang semakin ketat akibat perkembangan pesat bidang teknologi serta pergeseran demografi dan kondisi
ekonomi yang tidak menentu memicu perubahan di lingkungan bisnis ke arah ketidakpastian dan kompleks. Daya saing
sebagai dasar keunggulan ditentukan oleh kemampuan berkembang dan memahami perubahan pelaku atau organisasi
(sistem) yang melibatkan kombinasi pemikiran, proses serta pemanfaatan secara efektif teknologi dan manusia guna
menghasilkan sesuatu yang berbeda atau lebih baik dibandingkan pihak lain (pesaing, penantang, pengikut, atau
pecundang). Oleh karena itu, dalam menghadapi persaingan sangat diperlukan kemampuan strategi untuk
mengidentifikasi lingkungan (internal dan eksternal), perumusan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi situasi yang
ditangani secara kreatif dan inovatif melalui transformasi organisasi (struktur, nilai, dan keterampilan). Buku ini
menawarkan solusi integratif dan komprehensif guna mengelola seluruh proses yang dibutuhkan dalam usaha
pengembangan daya saing tersebut."""
Mina bisnis ikan cupang sangat menjanjikan, baik sebagai pembudidaya, pemasar, penyedia sarana/prasarana, maupun
penyedia jasa terkait. Untuk itulah buku ini disusun untuk menggugah minat pembaca memahami teori dan aplikasi pada
bisnis ikan cupang. Buku ini juga cocok untuk pedoman praktis budidaya ikan cupang dari sisi input-proses-output, cara
penanggulangan hama dan penyakit, prospek pemasaran, mendeteksi kelayakan finansial, hingga strategi
pengembangan usaha.
Dalam Kehidupan sehari-hari sudah tidak asing lagi bagi kita dengan penyebutan kata Bisnis. Secara Etimologi, Bisnis
adalah keadaan di mana Individu atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan laba
atau keuntungan. Buku ini berisi 8 (delapan) Bab yang menguraikan materi-materi yang dapat digunakan baik oleh
tenaga pengajar maupun mahasiswa serta para pembaca umumnya untuk menambah wawasan dan ilmu yang
berkenaan dengan berbagai aspek dalam bisnis. Buku ini membahas: 1. Bisnis dan Ilmu Ekonomi Perusahaan 2. BentukBentuk Badan Usaha 3. Pengelolaan Keuangan Bisnis 4. Distribusi dan Strategi Pemasaran Bisnis 5. Membangun
Usaha Kecil dan Peranan Kewirausahaan 6. Etika Bisnis 7. Hukum Bisnis 8. Bisnis Internasional
Kesadaran dan keinginan untuk berwirausaha atau membuka peluang bisnis sendiri pada diri seorang manusia perlu
terus dikembangkan di tengah kondisi ekonomi dan politik yang tidak menentu saat ini. Gelar sarjana yang diraih
seseorang dari perguruan tinggi, tidak menjamin seorang sarjana untuk bisa diterima bekerja di suatu perusahaan, baik
di instansi pemerintah maupun di instansi swasta. Keputusan untuk menjadi seorang pebisnis atau wirausahawan
merupakan salah satu solusi yang tepat untuk mengatasi masalah pengangguran di suatu negara. Buku ini memberikan
bekal kepada para mahasiswa dan masyarakat luas yang ingin mengubah pola pikirnya, dari pola pikir orang kantoran
menjadi seorang pebisnis atau wirausahawan. Buku ini memberikan pemahaman tentang konsep dasar bisnis,
kewirausahaan, strategi-strategi dalam berbisnis, hambatan-hambatan dalam berbisnis, serta etika berwirausaha yang
dapat dijadikan pedoman untuk menjadi seorang pebisnis atau wirausahawan yang sukses dan memiliki tidak hanya
kecerdasan intelektual (IQ), tetapi juga kecerdasan emosional dan spiritual (ESQ). Buku ini juga memberikan bekal ilmu
dan pengetahuan kepada calon-calon wirausahawan muda untuk siap sukses berbisnis di era perdagangan bebas
ASEAN.Ê --- Penerbit Kencana Prenadamedia Group
AJRI is a reputable Scientific Publication Media aim to foster research findings that concentrates towards recent
innovation and creativity to support advancement in global civilization and humanity. AJRI Journal published two times a
year (March & September) by Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Publisher. AJRI Journal invites all manuscripts on
Multidisciplinary topics.
Buku ini hadir sebagai referensi tambahan bagi akademisi, stakeholders dan masyarakat luas mengenai isu-isu global
manajemen pendidikan Islam. Buku ini dikemas secara sistematis dengan menggunakan gaya bahasa yang menarik dan
mudah untuk dipahami sesuai ejaan yang telah disempurnakan “EYD”. Oleh karena itu, mari baca bukunya, temukan
ilmunya, pahami maknanya, praktikan dan rasakan mamfaatnya. Selamat membaca. Semoga keberkahan ilmu yang
bener hadir dalam pribadi anda. Amiin.
Sebagaimana telah diuraikan bahwa untuk mengatasi masalah yang timbul dalam proses pertukaran, perusahaan harus menarik sumbersumber (resources) dari pasar tertentu kemudian mengubahnya menjadi produk yang berguna, menentukan harga, promosi dan tempat
untuk menjualnya di pasar. Untuk menunjang itu semua diperlukan sejumlah besar kerja dan keterampilan dalam pemasaran. Pekerjaan
pemasaran tersebut akan dilaksanakan antara lain oleh manajer penjualan, manajer pemasaran, para wakil direktur urusan pemasaran dan
manajer produksi. Para manajer tersebut akan dihadapkan pada tugas-tugas pengelolaan programprogram pemasaran. Pekerjaan mereka
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adalah menganalisis, merencanakan, implementasi program yang akan menghasilkan tingkat transaksi yang diinginkan dengan pasar yang
menjadi sasarannya. Manajemen Pemasaran ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Pola-pola tradisional strategi komunikasi pemasaran yang telah teruji dalam kurun waktu puluhan tahun dan mampu mendukung pencapaian
kesuksesan suatu organisasi komersial maupun sosial dalam mencapai visi dan misinya, saat ini mulai dirasakan adanya perubahanperubahan yang mendasar. Strategi-strategi konvensional dalam bisnis, pemasaran, dan komunikasi pemasaran yang semula tajam dan
dapat dihandalkan, mulai kehilangan daya dorongnya. Diperlukan adanya pemikiran dan terobosan baru untuk mengatasi perubahan kondisi
dan situasi pada Abad ke-21. Buku ini memberikan pemahaman mendasar tentang Komunikasi Pemasaran Terpadu (Integrated Marketing
Communications/IMC), merupakan paradigma baru dalam konsep dan aplikasi perencanaan komunikasi pemasaran yang mampu menjawab
tantangan permasalahan bisnis, pemasaran, dan komunikasi pemasaran pada era teknologi informasi dan komunikasi, di masa kini maupun
mendatang. Sebagai buku teks, buku ini layak dijadikan buku pedoman bagi para akademisi untuk dasar pengajaran, referensi bagi
mahasiswa, dan implementatif bagi para praktisi yang menggeluti bisnis, pemasaran, dan komunikasi pemasaran.
Etika bisnis berkaitan dengan melakukan apa yang benar atas apa yang salah, sementara bertindak dalam membantu atas cara yang
berbahaya, dan dengan mencari kebaikan bersama serta kesejahteraan kita sendiri. Kita dapat mengatakan bahwa etika bisnis adalah
penerapan perilaku etis dalam konteks bisnis. Bertindak secara etis dalam bisnis berarti lebih dari sekadar mematuhi hukum dan peraturan
yang berlaku: Ini juga berarti jujur, tidak merugikan orang lain, bersaing secara adil, dan menolak untuk menempatkan kepentingan kita
sendiri di atas kepentingan perusahaan, pemiliknya, dan pekerjanya. Jika kita berbisnis, jelas membutuhkan pemahaman yang kuat tentang
apa yang benar dan salah. Kita memerlukan keyakinan pribadi untuk melakukan apa yang benar, bahkan jika itu berarti melakukan sesuatu
yang sulit atau merugikan secara pribadi. Buku ini membahas: Bab 1 Manajemen Pengadaan dan Supply Chain Management Bab 2 Teori
Etika dan Prinsip Etis Dalam Bisnis Bab 3 Kriteria dan Prinsip Etika Bab 4 Etos Kerja Dalam Bisnis Bab 5 Perilaku Produsen Bab 6 Perilaku
Konsumen Bab 7 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Bisnis Bab 8 Konsep Keadilan Dalam Bisnis Bab 9 Etika Profesi Dalam Bisnis
Bab 10 Persaingan dan Larangan Bisnis Bab 11 Lembaga Arbitrase Atas Persengketaan Bisnis Bab 12 Relevansi Etika dan Bisnis
This best-selling text moves from broad, general perspectives to focused coverage of specific business functions. A variety of boxes,
vignettes and quotes work together to draw students dynamically into the real world of contemporary business.
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.
Buku yang berjudul “Kompilasi Karya Ilmiah UKM-F Dycres 2019” ini merupakan kumpulan karya tulis ilmiah yang dihasilkan oleh UKM-F
Dycres FEBI IAIN Pekalongan selama periode tahun 2019. Buku ini berisikan kumpulan karya tulis tentang optimalisasi sumber daya lokal
berdaya saing tinggi menuju Indonesia emas 2045. Buku ini dirancang sedemikian rupa sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi
mahasiswa dalam memperluas ilmu pengetahuan serta bermanfaat sebagai bahan referensi dalam penulisan karya tulis ilmiah selanjutnya.
MANAJEMEN PRODUKSI HOME INDUSTRY PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
Buku Strategi Pemasaran 5.0 ini merupakan edisi ke-2 dari buku Strategi Pemasaran penulis tahun 2011, beriringan perubahan lingkungan
yang begitu cepat yaitu adanya pandemi COVID-19 ketika buku ini ditulis, serta perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat
pesat dengan memanfaatkan teknologi digital untuk seluruh sektor kehidupan manusia, baik pada sektor bisnis, pemerintahan, bahkan sektor
sosial lainnya. Strategi Pemasaran 5.0 adalah suatu strategi dalam merumuskan perancangan produk, penentuan harga, perencanaan
distribusi, dan komunikasi pemasaran yang terpadu untuk menciptakan nilai bersama kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara
internal maupun eksternal dengan memanfaatkan sinergisitas antara human capital dengan teknologi digital, Karena itu pembahasan strategi
Pemasaran 5.0 diawali oleh MARCs Model yang ditemukan oleh Prof. Nandan L. Krisna. Buku Referensi Strategi Pemasaran 5.0 ini
diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Penulisan buku “Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan; Kajian Perilaku Pelanggan Hypermarket” didasari keinginan penulis untuk
mempublikasikan hasil riset yang pernah penulis lakukan. Buku ini ditulis dalam format buku referensi berbasis riset. Di dalam buku ini,
pembaca disajikan gambaran umum tentang kepuasan dan loyalitas pelanggan dikaji dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Secara
berurut, isi buku ini mencakup; 1) problematika kepuasan dan loyalitas pelanggan; 2) pemasaran ritel; 3) strategi pemasaran dan perilaku
konsumen; 4) loyalitas pelanggan; 5) kepuasan pelanggan; 6) nilai pelanggan, produk, dan citra; dan 7) perilaku konsumen hypermarket.
Buku ini sangat tepat digunakan sebagai referensi dalam bahan perkuliahan maupun sebagai referensi untuk penelitian terkait dengan
perilaku konsumen. Adanya penyajian contohcontoh maupun studi yang dilakukan oleh banyak peneliti menjadikan buku ini sangat praktis
digunakan dalam berbagai keperluan perilaku. Bagaimana pengaruh sejumlah faktor terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan disajikan
secara jelas di dalam buku ini. Buku ini disusun dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan para mahasiswa dan akademisi yang akan
melakukan sebuah riset, khususnya di bidang pemasaran. Bagi para praktisi, buku ini tentu akan lebih meyakinkan para pengambil
keputusan dalam melihat keterkaitan antara sejumlah dimensi terhadap perilaku knsumen sehingga dapat digunakan sebagai instrumen
dalam menetapkan kebijakan-kebijakan institusi
Buku ini berisi karya-karya terbaik dari lomba karya ilmiah mahasiswa dan poster inspirasi wirausaha FESTA 2019 yang terlalu berharga
untuk hanya dijadikan material lomba, tanpa didiseminasikan lebih jauh kepada lingkungan akademik dan masyarakat demi kemanfaatan
yang lebih luas. Buku ini berisi beberapa karya, diantaranya adalah: 1. Karya Raya: Realisasi Karya Anak Bangsa Melalui Platform
Crowdfunding demi Mewujudkan Indonesia Emas 2045 oleh M. Dewi & V. Rizki 2. Sistem Informasi Limbah Menjadi Berkah (SILIDAH) oleh
Y. I. A. Nugraha 3. Marisa: Masakan Rumah Inovatif Siap Antar oleh Y. Jakharia, E. V. Florensia, & H. Rahmanadi 4. Pengaruh Penetapan
Target Penjualan terhadap Pemasaran Melalui Optimalisasi Media Sosial pada Mahasiswa oleh M. Ningrum 5. Memberdayakan Ghiroh
Entrepreneuship Generasi Muda untuk Menunjang Industri Kreatif Era Digital oleh Yamti, E. Kurniawati, & A. N. Afifah 6. E-Bulog (Electronic
Badan Urusan Logistik) : Rancangan Aplikasi Solusi Keberlanjutan Bulog di Tengah Kebijakan BPNT oleh R. A. Rahman 7. Bijarinesia:
Bimbingan Belajar Bahasa Indonesia dalam Jaringan oleh A. Lisa, A. W. A. Putri, & K. Dewi 8. Mengembangkan Kreativitas Entrepreneurship
Berbasis E-Commerce dengan Sofa Ecobrick untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat oleh D. Prastyawan, M. H. Ryananda, & M.
Nurrohmah 9. Pasarkita: Pengembangan Traditional Marketplace sebagai Solusi Konstruktif Maksimalisasi Laba Pelaku UMKM oleh M.
Sulistiawati, V. D. Pitaloka, & M. Y. H. Nur Alifi 10. Dakocan (Daun Kelobot Cantik): Pemanfaatan Limbah Kulit Jagung sebagai Aksesoris
Fashion oleh B. Asmoroningtyas, R. Wijayanti, & Agustiana 11. Epilog: Masa Depan dan Sebuah Ruang untuk Berkarya oleh A. N. Husna
Tujuan nomor satu bisnis adalah profit/laba, bukan pangsa pasar. Buku ini, mengungkapkan sejumlah kontradiksi yang sangat mendasar dan
berdampak meruntuhkan obsesi terhadap pangsa pasar. Berdasarkan pengalaman bertahun-tahun sebagai konsultan di Simon-Kucher &
Partners Strategy and Marketing Consultans, para Tujuan nomor satu bisnis adalah profit/laba, bukan pangsa pasar. Buku ini,
mengungkapkan sejumlah kontradiksi yang sangat mendasar dan berdampak meruntuhkan obsesi terhadap pangsa pasar. Berdasarkan
pengalaman bertahun-tahun sebagai konsultan di Simon-Kucher & Partners Strategy and Marketing Consultans, para penulis menyerukan
pembaruan yang mengarah kepada peningkatan laba. Menggunakan berbagai strategi dan perangkat yang telah dicoba ke lebih dari 500
perusahaan di dunia yang tersedia di dalam buku ini, Anda bisa: • Berjuang untuk melakukan diferensiasi. • Mengenali peluang-peluang laba
yang baru. • Memilih pertempuran Anda secara cerdas. • Melepaskan pangsa pasar yang tidak dapat Anda pertahankan tanpa meraih laba.
• Mengabaikan dorongan untuk memangkas harga saat para agresor mengancam bisnis Anda. • Merancang insentif untuk mendukung tim
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penjualan dan pemasaran agar berfokus pada laba. Dengan menerapkan strategi yang telah teruji di lapangan, Anda berpotensi meroketkan
laba beberapa kali lipat daripada yang Anda peroleh sekarang. [Mizan, Kaifa, Bisnis, Motivasi, Indonesia]
Salah satu catatan berharga adalah pertemuan ide pemikiran dalam bentuk hasil riset para pemerhati Psikologi Industri dan Organisasi. Ada
dua puluh empat ide pemikiran yang dapat dijadikan pijakan bahan pengembangan keilmuan dalam bidang Psikologi Industri dan Organisasi.
Variasi isi dari 24 hasil riset tersebut menunjukkan adanya keragaman dan keluasan fokus dalam perkembangan riset PIO saat ini. Beberapa
tema riset mengarah pada fenomena yang termasuk selaras dengan kondisi saat ini seperti work engagement, cyberloafing, job
embeddedness. Beberapa tema riset bersifat memperdalam kajian dengan keluasan subjek penelitian seperti tema well-being, work-family
conflict, gaya kepemimpinan, kewirausahaan, perilaku konsumen, kepuasan kerja dan loyalitas, pemikiran kritis, dan vocational interest.
Salah satu cara menikmati pertemuan gagasan hasil riset tersebut dapat dilakukan dengan membaca buku ini. Semakin membaca, semakin
terasa nikmat itu ada. Itulah sensasinya saat bersanding dengan buku ini. Rasakan, rasakan dan rasakan sensasi itu.
Buku ini membahas berbagai teori dan konsep pemasaran: strategi bersaing, segmentasi, targeting, diferensiasi, positioning, strategi produk,
strategi harga, strategi distribusi dan strategi promosi. Buku ini juga dilengkapi dengan beberapa bab tentang studi kasus berdasarkan riset
perilaku konsumen dan implikasinya terhadap strategi pemasaran. Dengan memahami perilaku konsumen, para pembaca dapat
merumuskan strategi pemasaran untuk vi Strategi Pemasaran dalam Perspektif Perilaku Konsumen meningkatkan kinerja bisnisnya. Bagian
akhir buku ini membahas panduan bagaimana menyusun rencana pemasaran sehingga para pembaca diharapkan mampu menyusun
rencana pemasaran dengan baik setelah membaca buku ini. Agar pembaca dapat memahami bagaimana menyusun rencana pemasaran
dengan baik, maka buku ini dilengkapi dengan sebuah kasus rencana pemasaran yang ditulis dengan lengkap yaitu Rencana Pemasaran
untuk Produk Biskuit.
Manajemen agribisnis perikanan merupakan serangkaian proses penerapan manajemen pada bisnis perikanan mulai dari hulu sampai hilir
agar alokasi segala sumberdaya dapat efektif dan efisien untuk menghasilkan profit yang berkelanjutan. Dalam buku ini dibahas secara detail
mengenai ilmu manajemen agribisnis yang diterapkan pada bisnis perikanan mulai dari definisi, bentuk badan usaha yang sesuai dengan
skala usaha, dasar-dasar teori ekonomi yang perlu diketahui sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang disertai
dengan pengaplikasian berbagai manajemen pada agribisnis perikanan meliputi manajemen produksi agribisnis, manajemen pemasaran
agribisnis, manajemen resiko agribisnis dan manajemen teknologi agribisnis. Pembiayaan usaha dalam agribisnis perikanan juga perlu
diperhatikan secara cermat sehingga keuntungan bisa tercapai secara optimum. Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang juga
mendukung konsep agribisnis perikanan diwujudkan dalam melalui program minapolitan. Minapolitan merupakan upaya percepatan
pengembangan pembangunan kelautan dan perikanan di sentra-sentra produksi perikanan yang memiliki potensi untuk dikembangkan
sehingga diharapkan dapat memberikan multiplier effect tinggi terhadap perekonomian di daerah sekitarnya. Pengembangan kebijakan
minapolitan akan menjadi basis industrialisasi Kelautan dan Perikanan yang dilandaskan pada konsep blue economy.
Buku yang berjudul Produk Kreatif dan Kewirausahaan SMK/MAK Kelas XI ini hadir sebagai penunjang pembelajaran pada Sekolah
Menengah Kejuruan Program Keahlian Tata Kecantikan Kompetensi Keahlian Tata Kecantikan Kulit dan Rambut. Buku ini berisi materi
pembelajaran yang membekali para siswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam dunia tata kecantikan. Materi yang dibahas dalam
buku ini meliputi beberapa hal berikut. • Karakter kewirausahaan • Peluang usaha dan jasa • Dokumen administrasi usaha • Kebutuhan
sumber daya usaha • Sistem produksi usaha • Pelayanan usaha • Media promosi untuk pemasaran • BEP dan keuntungan usaha
Berdasarkan materi yang telah disajikan, para siswa diajak untuk melakukan aktivitas HOTS (Higher Order Thinking Skills ) dengan cara
menanya, mengeksplorasi, mengamati, mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan
ganda, esai, dan tugas proyek. Hal ini bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi. Selain itu, buku ini juga
dilengkapi dengan info untuk menambah pengetahuan para siswa. Kebutuhan akan buku ini sejalan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK
bidang tata kecantikan. Dengan demikian, kami berharap bahwa siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan dan lulusan SMK/MAK
dapat mempersiapkan diri dengan baik ketika memasuki dunia kerja.
Ilmu Manajemen Pemasaran merupakan salah satu bidang ilmu yang terus berkembang dari masa ke masa. Hal ini diakibatkan karena
lingkungan bisnis dan preferensi konsumen yang sering kali berubah sepanjang waktu serta persaingan organisasi yang semakin serius.
Dalam perkembangannya, lingkup pemasaran mencakup beraneka aspek dan konteks. Setiap organisasi baik yang berorientasi laba
maupun nirlaba mengadopsi prinsip dan teori pemasaran dalam menjalankan bisnisnya. Oleh karena itu, teori dan praktik pemasaran
menjadi krusial dalam menunjang kesuksesan setiap organisasi tersebut. Dalam buku ini membahas mengenai konsep dasar manajemen
pemasaran, marketing mix sampai pemanfaatan pemasaran digital bagi UMKM. Buku ini terdiri dari 15 (lima belas) bab, yaitu: Bab 1 Konsep
Dasar Manajemen Pemasaran Bab 2 Konsep Marketing Mix 4P dan 7P Bab 3 Riset Pemasaran Bab 4 Analisis Pasar Konsumen Bab 5
Analisis Lingkungan Pemasaran Bab 6 Sistem Informasi Pemasaran Bab 7 Pasar Bisnis Dan Perilaku Pembelian Bisnis Bab 8 Menciptakan
Keunggulan Bersaing Dan Pasar Global Bab 9 Segmen Dan Target Pasar Bab 10 Ekuitas Merek Bab 11 Strategi Bersaing Dalam
Pemasaran Bab 12 Strategi Penetapan Harga Produk Bab 13 Strategi Promosi Dan Distribusi Produk Bab 14 Etika Pemasaran Dan
Tanggung Jawab Sosial Bab 15 Pemanfaatan Pemasaran Digital Bagi UMKM
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Pada hakikatnya, manajemen pemasaran adalah jenis kemampuan dasar yang sangat diperlukan untuk bisnis apa pun
dan perusahaan mana pun. Hal ini karena penentuan produk atau jasa tersebut dipersepsikan oleh konsumen dan
sebaliknya. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengetahui keseluruhan wacana tentang manajemen pemasaran ini.
Manajemen pemasaran pada umumnya mencakup kegiatan perencanaan, perilaku, pemantauan, dan evaluasi yang
berkaitan dengan proses memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada khalayak atau pelanggan. Tujuan dari
manajemen ini ialah untuk memastikan bahwa banyak orang yang mengenal produk tersebut. Karena itu, kegiatan
pemasaran tidak optimal tanpa pengelolaan yang baik. Sebab, sebuah perusahaan mungkin tidak dapat menjual satu
produk jika tidak ada konsumen yang tahu mengenai produk apa yang dijual atau jasa apa yang ditawarkan. Salah satu
tugas penting pemasar adalah menyediakan apa yang dibutuhkan masyarakat konsumen dan pelanggan. Dalam konteks
ini, pemasar dapat melakukan riset pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga produk yang diciptakan
diminati dan mendatangkan manfaat atau kepuasan bagi masyarakat. Dalam hal ini, pemenuhan kebutuhan konsumen
dilakukan dengan menggunakan strategi dan metode yang berbeda, dengan harapan konsumen akan puas dan
melakukan pembelian ulang. Jika konsumen menjadi pelanggan setia karena kepuasannya, mereka tidak akan beralih
ke produk atau jasa lain yang sejenis di perusahaan. Seiring dengan semakin banyaknya perusahaan yang memenuhi
kebutuhan dan keinginan konsumen dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, mereka berfokus pada
kepuasan pelanggan. Perilaku konsumen merupakan aktivitas individu yang terlibat langsung dalam pengadaan dan
penggunaan barang atau jasa serta melibatkan proses pengambilan keputusan dalam mempersiapkan dan
mendefinisikan aktivitas tersebut.
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Kehadiran internet yang membawa media baru dan kebiasaan baru telah menimbulkan dampak pada kompetisi
antarmedia cetak, khususnya surat kabar. Perkembangan industri surat kabar konvensional (cetak) di Indonesia saat ini,
menemui berbagai tantangan khususnya dalam menepis gempuran media online maupun media sosial. Seiring
perkembangan teknologi informasi, surat kabar pun secara perlahan tapi pasti mulai bermetamorfosis ke dalam berbagai
bentuk digital demi memenuhi tuntutan zaman. Era teknologi informasi membuat perusahaan surat kabar harus mampu
berinovasi untuk mempertahankan jalannya usaha, sekaligus tetap komit pada idealisme jurnalisme yang positif. Bukan
hanya tata kelola perusahaan, buku ini juga memberikan keluasan wawasan tentang pengelolaan media online,
karakteristik dan elemen surat kabar online, serta etika bisnis yang menyertainya. Selain mengupas tuntas manajemen
surat kabar, buku ini juga membahas pentingnya fungsi public relations dan corporate communication sebagai bagian tak
terpisahkan dari tata kelola perusahaan surat kabar. Tata kelola perusahaan surat kabar bukanlah hal sederhana, namun
demikian di dalam buku ini, penulis dengan teliti, sistematis, dan mendalam telah memahamkan kita sebagai pembaca
untuk mengetahui dan memahami persoalan media cetak khususnya persuratkabaran. Sebagai praktisi, penulis memiliki
dasar empiris untuk menjelaskan tentang apa, mengapa, dan harus bagaimana pengelolaan industri surat kabar di era
new media. Di sisi lain, buku ini tidak kehilangan intuisi dan ekspresi akademis yang harus dipenuhi suatu tulisan
akademis, dan memenuhi kaidah-kaidah keterukuran, sehingga membuatnya layak dibaca dan dijadikan referensi oleh
kalangan akademisi maupun praktisi, dan insan-insan komunikasi. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Kencana
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan Buku Ajar Ekonomi Koperasi dan UMKM ini tepat pada waktunya. Penulis menyadari bahwa proses
untuk menulis buku ini tidaklah mudah. Bimbingan dan karunia-Nya yang telah membantu penulis hingga dapat
menyelesaikan buku ini. Buku Ajar Ekonomi Koperasi dan UMKM ini dibuat untuk mewujudkan masyarakat peduli
kepada Ekonomi Koperasi dan UMKM selain itu buku ini ditulis supaya mahasiswa dapat memahami hubungan industrial
di dalam sebuah perusahaan dengan baik dan benar dan mempersiapkan diri kepada dunia kerja dengan baik dengan
pemahaman industrial umumnya. Buku Ajar Ekonomi Koperasi dan UMKM diperuntukan terutama untuk mahasiswa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta mahasiswa fakultas Ilmu Sosial dan Politik khususnya dan mahasiswa fakultas lain
umumnya, selain itu buku ini juga diperuntukkan kepada masyarakat pebisnis dan dunia usaha. Penulis juga
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga dapat
menyelesaikan Buku Ajar Ekonomi Koperasi dan UMKM ini.
Kota Bandung memiliki banyak ikon. Di antaranya adalah Brownies Kukus Amanda, yang sudah sangat identik dengan
Bandung. Bagi banyak pelancong yang sedang mengunjungi Bandung, brownies Amanda mungkin menjadi semacam
oleh-oleh wajib, selain penganan ringan yang sudah sangat terkenal sebelumnya, seperti pisang molen atau batagor.
Masyarakat Bandung pun banyak yang menjadi pengecer brownies ini di pinggir-pinggir jalan. Kesuksesan brownies
kukus Amanda ini mengagumkan. Dalam satu hari, lebih dari 1.000 loyang kue habis diserbu pembeli. Siapa sangka, kue
ini dulunya hanya merupakan hasil kreasi seorang ibu rumah tangga yang memodifikasi resep kue bolu kukus. Kue ini
pun hanya ditawarkan di lingkungan ibu-ibu dharma wanita dan para tetangga. Namun, sejak pertama dikomersialkan,
pembeli brownies Amanda harus rela antre dan sempat menjadi fenomena dalam hal antrean makanan di Bandung.
Buku ini bercerita tentang kisah kesuksesan sebuah usaha rumahan yang kini menjadi salah satu usaha bidang
makanan tersukses di Indonesia. Patut dicermati bagi mereka yang ingin mencari inspirasi memulai usaha dari nol dan
mencicipi kelezatan bisnis makanan seperti yang sudah dilakukan oleh Amanda. "Dari nol sampai menjadi produsen
brownies ikon Bandung. Patut disimak kisah suksesnya.? ?Bob Sadino, pengusaha sukses ?Subhanallah! Buku yang
inspiratif dan motivatif tentang bagaimana membangun usaha kue dari nol hingga sukses!" ?Amry Gunawan, pengusaha,
pemilik toko jilbab Rabbani ?Amanda membuktikan premis bahwa produk sederhana pun bisa sangat sukses di pasaran.
Tak sekadar menginspirasi dan memotivasi, buku ini juga memberikan teladan tentang bagaimana menjadi entrepreneur
tulen yang sukses.? ?Edy Zaqeus, penulis buku laris Bob Sadino: Mereka Bilang Saya Gila!, trainer, writer coach, pendiri
& editor AndaLuarbiasa.com [Mizan, Kaifa, Inspirasi, Motifasi, Indonesia]
Manajemen merupakan seni atau kemampuan seseorang dalam mengelola, mengatur dan menyelesaikan pekerjaan
melalui orang lain atau pendelegasian tugas untuk mencapai tujuan bersama dalam organisasi sedangkan
Kewirausahaan merupakan usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui
cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Nilai tambah tersebut dapat diciptakan dengan cara
mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang
dan jasa yang baru yang lebih efisien, memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk
memberikan kepuasan baru kepada konsumen. Dengan demikian maka Manajemen kewirausahaan dapat di artikan
sebagai seluruh kekuatan perusahaan yang menjamin kesuksesan atau keberhasilan dengan menggunakan proses
kreatifitas dan inovasi sebagai alat pemberdayaan seluruh sumber ekonomi untuk menciptakan nilai tambah barang dan
jasa. Berdasarkan history tersebut maka keberadaan buku ini sangatlah penting bagi seluruh umat manusia sebagai
pendamping dan rujukan dalam memajukan perusahaannya. Oleh karena itu buku ini hadir kehadapan sidang pembaca
sebagai bagian dari upaya diskusi sekaligus dalam rangka melengkapi khazanah keilmuan dibidang manajemen
kewirausahaan, sehingga buku ini sangat cocok untuk dijadikan bahan acuan bagi kalangan intelektual dilingkungan
perguruan tinggi ataupun praktisi yang berkecimpung langsung dibidang manajemen kewirausahaan.
Assalamualaikum wr.wb Peran Perguruan Tinggi Islam dari aspek pengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi tidak saja
dilihat dari kontribusi lulusannya yang bermutu dalam pengembangan ilmu-ilmu keIslaman dan ilmu-ilmu lain yang
terkait, akan tetapi juga dari hasil pelaksanaan kegiatan yang relevan dengan program pengabdian kepada masyarakat.
Dalam kurun waktu dua puluh tahuk terakhir kegiatan Penelitian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang
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dilaksanakan pada masing-masing Perguruan Tinggi Islam meningkat cukup signifikan. Namun demikian, masih
ditemukan beberapa kekurangan yang memerlukan peningkatan yang lebih baik lagi, baik dari segi kualitas penelitian
maupun publikasi terhadap hasil penelitian tersebut. Tujuan penyusunan kumpulan hasil penelitian dosen dan
mahasiswa ini adalah dalam rangka upaya menyebarluaskan hasil penelitian kepada masyarakat yang telah dilakukan
oleh para Dosen dan Mahasiswa di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dengan harapan akan dapat
menjadi salah satu bentuk pengabdian yang dapat dicontoh oleh para Dosen yang akan melakukan penelitian di
Perguruan Tinggi Islam lainnya. Besar harapan kami bahwa penerbitan jurnal kumpulan hasil penelitian dosen bersama
mahasiswa akan membantu pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan program kepada
masyarakat, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan ini dapat ikut mengakselarasi usaha
pembinaan sumber daya manusia di Indonesia. Wassalamualaikum wr.wb. Jambi, Agustus 2020 Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Dr. A. A. Miftah, M.Ag
Buku Yang berjudul " Bunga Rampai Manajemen" ini disusun untuk memudahkan para mahasiswa maupun dosen
Manajemen dalam memahami bagaimana metode kualitatif yang kesannya cukup rumit sehingga menjadi lebih mudah.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui strategi pemasaran apa yang sesuai pada CV Patlapan Mandiri
Primafood. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan pengamatan. Teknik
analisis data menggunakan konsep Fred R. David yaitu melalui tahap perumusan strategi yaitu input stage dan matching
stage. Pada input stage menggunakan Internal Factory Analysis Summary (IFAS ) Matrix dan External Factory Analysis
Summary (EFAS) Matrix. Dan tahap yang terakhir adalah menggunakan SWOT Matrix dan Internal – Eksternal (IE) .
Berdasarkan hasil IFAS dan EFAS, dapat diketahui total nilai untuk IFAS adalah sebesar 3,145 sedangkan hasil EFAS
adalah sebesar 2,778 Pada mathcing stage pada matrix SWOT didapatkan beberapa kemungkinan alternatif strategi
dengan cara menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, memanfaatkan peluang buntuk mengatasi
kelemahan, menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman, dan meminimalisasikan kelemahan dan menghindari
ancaman. Pada matrik internal eksternal ( IE ) diketahui CV Patlapan Mandiri Primafood Semarang berada pada fase
pertumbuhan usaha.
Buku Memulai Bisnis dari Nol: Belajar dari Entrepreneur Top Dunia ini memberikan gambaran bagaimana memulai bisnis
dari nol di era Industri 4.0 dengan modal kecil, tetapi mampu melambungkan bisnis kelas dunia, misalnya Apple,
Amazon, Walt Disney, Microsoft, Google, Facebook, General Electric, IBM, BMW, Dell Computer, Sony, Wallmart, CocaCola, Chrysler, Canon, NEC, Bloomberg, Federal Express, Curve, Charles Schwab, CNN, Gillette, Subaru, Honda,
Toyota, Hewlett Packard, Adidas, dan pengalaman saya dalam mengembangkan bisnis.
While television in today’s world increasingly displays a global character, national television systems are still firmly
rooted in a specific locality. But in what ways does this locality actually shape the content and performance of national
television? What is the significance of local cultures and local languages in these processes of mediation? And how do
the local, the national, and the global intersect in discourses of and discourse on television? Taking a critical discourse
analysis perspective, Watching Si Doel investigates these and related questions in the context of contemporary
Indonesia. Starting from the nationwide popularity of the local television serial Si Doel Anak Sekolahan ("Educated
Doel"), it examines the various ways in which the national government, Indonesian television producers, and local
audiences shape, interpret, and struggle over the meaning of the phrase ‘national television’. In doing so, the book
explores what Indonesian television at the turn of the century sounds and looks like—and, significantly, ought to sound
and look like—according to those who create and control television and those who watch and interpret it. While providing
insight into the production, nature, and reception of television discourse in general, this book particularly seeks to clarify
the relationship between television, language, and power in late New Order and post-Soeharto Indonesia.
Buku Transformasi HRD dalam Bisnis menyajikan 31 artikel yang berkaitan dengan Human Resources, bisnis,
manajemen dan pemasaran. Secara umum buku ini memuat konsep-konsep manajemen dan pemasaran sebesar 40%
dan implementasi sebesar 60%. Sesuai untuk panduan dan referensi para mahasiswa, karyawan dan praktisi bisnis.
Diharapkan setelah membaca buku ini akan mendapatkan insight yang jelas mengenai organisasi bisnis dengan
memperhatikan peran HR, melakukan analisis dan menyusun strategi bisnis disesuaikan dengan perubahan dan
tuntutan zaman. Transformasi HRD Dalam Bisnis ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi
cetak.
Telah terjadi perubahan signifikan dalam era persaingan global saat ini: media iklan tidak lagi bersifat satu arah tapi dua
arah dengan melibatkan target audience dalam berbagai bentuk komunikasi, media yang semula bersifat maal menjadi
lebih spesifik, dominasi produsesn dalam mengendalikan pasar telah berubah menjadi dominasi retailer yang bergeser
menjadi data-based marketing. Menghadapi perubahan-perubahan ini, perusahaan mau tak mau harus terus berinovasi
dan kreatif dalam menyusun stratgei dan program promosinya.Buku ini membahas secara komprehensif cara menyusun
strategi promosi yang kreatif, menyusun bujet program promosi, hingga mengimplementasikan strategi promosi. Di sini
Anda juga akan mendapat contoh aktual penerapan IMC dalam dunia bisnis agar Anda lebih memahami bagaimana
proses IMC dapat mendongkrak kinerja penjualan.
Buku ini berjudul “Strategi Pemasaran” yang merupakan rangkuman dari berbagai sumber. Buku ini diharapkan menjadi
bahan referensi dan dapat memberikan gambaran bahwa Strategi Pemasaran adalah sebagai dasar perusahaan untuk
mewujudkan kegiatan pemasaran atau tindakan kerja keras dalam lingkungan yang kompetitif dan cepat berubah, guna
mencapai tujuan yang diharapkan. Strategi pemasaran diartikan sebagai analisis strategi pengembangan, menentukan
kegiatan dalam strategi dan menentukan target pasar untuk setiap produk, menetapkan tujuan pemasaran, merumuskan,
menerapkan dan mengelola strategi rencana pemasaran, serta menentukan posisi pasar yang ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan pasar. Buku ini membahas tentang: Bab 1 Pengertian Terhadap Peran Penting Pemasaran Bab 2
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Perencanaan dan Penganalisaan Terhadap Perencanaan Strategis Bab 3 Perencanaan dan Analisa Lingkungan
Pemasaran Bab 4 Pasar Konsumen dan Perilaku Pembeli Bab 5 Identifikasi Segmen Pasar Bab 6 Mengelola Lini
Produk, Kemasan, dan Merek Bab 7 Strategi Pemasaran Untuk Berbagai Tahap Dalam Daur Hidup Bab 8 Strategi
Pemasaran Jasa Bab 9 Strategi Penetapan Harga Bab 10 Strategi Komunikasi dan Bauran Pemasaran Bab 11 Strategi
Pemasaran Untuk Pasar Global Bab 12 Merancang Strategi Pemasaran Bab 13 Pengembangan Program Pemasaran
"Buku ini memotivasi orang untuk melakukan bisnis secara terencana, berseManga, Manhua & Manhwat, telaten, tekun
dan konsisten maka hasilnya akan luar biasa. Dalam buku ini dibahas ide brilian yang akan meningkatkan omset bisnis
Anda: - Langkah-langkah Jadi, Milyarder Dari Bisnis Rumahan - Bagaimana jadi Mompreneur Milyarder - Bagaimana
Menjadikan Hobi sebagai Bisnis Milyaran - Tokoh-tokoh Milyarder Dari Bisnis Rumahan - 300 Bisnis Rumahan Yang
menjadikan Anda Milyarder"
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