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Our books collection spans in multiple countries, allowing you to get the most less latency time to
download any of our books like this one.
Kindly say, the Prinsip Kepuasan Pelanggan is universally compatible with any devices to read

Teknik Jitu Memilih Prosedur Analisis Skripsi Jan 03 2020 "Buku ini mempermudah pembaca
dalam menentukan prosedur analisis statistik secara cepat dan tepat saat anda merasa kebingungan
dalam menentukan prosedur apa yang harus digunakan dalam menganalisis data riset skripsinya.
Hanya dengan mempertimbangkan variabel-variabel yang diteliti,maka pembaca akan dengan
mudah memilih dan menggunakan prosedur yang cocok dengan data yang dimilikinya. Dengan
demikian akan sangat membantu penyelesaian riset yang sedang dilakukan oleh para mahasiswa
dan pembaca lainnya. Selengkapnya, materi buku berisi: - Hubungan antara instrumen koleksi data,
jenis data, prosedur analisis, dan interpretasi. - Membuat Kuesioner untuk memperoleh jenis data
tertentu. - Mengolah dan menganalisis data disesuaikan dengan prosedur analisis. - Menentukan
prosedur analisis; berangkat dari judul, berangkat dari masalah, berangkat dari data yang ada,
berangkat dari persyaratan prosedur analisis. - Memasukkan data dari kuesioner ke SPSS; untuk
data nominal, oridinal, interval dan rasio. - Memilih prosedur analisis dari sudut pandang data Memilih prosedur analisis dari sudut pandang jumlah variabel yang diteliti - Memilih prosedur
analisis dari sudut pandang jenis variabel yang diteliti - Memilih prosedur analisis saat data
berdistribusi normal atau tidak - Mencari prediktor-prediktor yang signifikan dalam riset skripsi"
Manajemen Mutu Terpadu untuk Pendidikan Aug 10 2020 Mutu dalam percakapan sehari-hari
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sebagian besar dipahami sebagai sesuatu yang absolut. Dalam definisi yang absolut, sesuatu yang
bermutu merupakan bagian dari standar yang sangat tinggi yang tidak dapat diungguli. Produkproduk yang bermutu adalah sesuatu yang dibuat dengan sempurna dan dengan biaya yang mahal.
Produk-produk tersebut dapat dinilai serta membuat puas dan bangga para pemiliknya. Mutu dalam
pandangan ini digunakan untuk menyampaikan keunggulan status dan posisi, dan kepemilikan
terhadap barang yang memiliki “mutu”, akan membuat pemiliknya berbeda dari orang lain yang
tidak mampu memilikinya. Mutu dalam pengertian yang demikian, lebih tepat disebut dengan “high
quality” atau “top quality” yang bermakna mutu tinggi. Mutu atau kualitas menjadi isu penting
dalam pengelolaan organisasi, perusahaan, ataupun institusi pendidikan. Karena mutu atau kualitas
merupakan tujuan dari setiap proses manajemen, maka Manajemen Mutu Terpadu (MMT) menjadi
penting untuk diimplementasikan di setiap organisasi, perusahaan, maupun institusi pendidikan.
Pembahasan dalam buku ini disajikan dalam 13 Bab yaitu : Bab 1 Konsep Dan Pengertian
Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan (MMT) Bab 2 Filosofi Mutu Bab 3 Memahami Pelanggan Dan
Kepuasannya Bab 4 Perkembangan Mutu Bab 5 Pemikir Mutu: Juran, Deming, Crosby, Ishikawa Dan
Feigenbaun Bab 6 Jaminan Mutu (Quality Assurance) Bab 7 Gugus Kendali Mutu Bab 8 Mutu
Pendidikan: Mutu Jasa Pelayanan Bab 9 Manajemen Mutu Pendidikan (Indikator) Bab 10 Manajemen
Mutu Berbasis Sekolah Bab 11 Peningkatan Mutu Akademik Bab 12 Kepemimpinan Dalam
Peningkatan Mutu Pendidikan Bab 13 Benchmarking Mutu Pendidikan
Boosting Loyalty Marketing Performance Oct 31 2019 Tahukah Anda, sekarang masanya Loyalitas
Pelanggan Era Kelima! • Era Pertama, Customer Satisfaction: loyalitas pelanggan dipahami sama
dengan kepuasan pelanggan (customer satisfaction). • Era Kedua, Customer Retention: loyalitas
pelanggan dipahami sebagai retensi pelanggan (customer retention). Tidak penting lagi apakah
pelanggan puas atau tidak, yang penting dia tetap bersama kita dan semakin banyak membeli
produk kita (customer retention dan customer wallet-share). • Era Ketiga, Customer Migration:
mempertahankan pelanggan yang telah ada jauh lebih menguntungkan daripada membiarkannya
hilang kemudian mencari pelanggan baru sebagai gantinya. • Era Keempat, Customer Enthusiasm:
loyalitas pelanggan dipahami sebagai bentuk koneksi emosi antara pelanggan dan produk, tidak ada
hubungannya dengan tingkat pembelian. • Era Kelima, Customer Spiritualism: loyalitas pelanggan
yang paling dalam terjadi jika pemasar bisa menciptakan ikatan spiritual antara produk dengan
karakter pelanggan, sehingga produk menjadi bagian jati diri pelanggan (what I am), bukan sekadar
simbol status sosial semata (what I feel). Dalam buku ini, Hermawan Kartajaya menjelaskan dengan
sederhana esensi pemikiran loyalitas pelanggan dari konsep yang paling klasik hingga yang paling
kontemporer. Alat analisis dan contoh-contoh kasus Citibank Indonesia, Garuda Indonesia, dan RBC
Financial Group dari Kanada akan memperjelas bahasa taktisnya. Buku ini cocok dibaca para
eksekutif di bidang customer service, customer relationship management, dan product support di
segala jenis industri, serta siapa saja yang tertarik tema servis dan loyalitas pelanggan. [Mizan,
Pustaka, Referensi, Bisnis]
Model Matriks Konsumen utk Mcpt.Spv Jul 01 2022
Marketing Insight a to Z Apr 29 2022
Loyalitas Nasabah PD Bank Perkreditan Rakyat Wilayah Cirebon May 07 2020 Peningkatan
persaingan antarperusahaan jasa perbankan baik dipasar menuntut banyak perusahaan membuat
kebijakan yang berorientasi pada pelanggan dan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan dari
pada pesaingnya (Eliitan dan Annatan, 2007:36). Menurut Alfansi, (2009: 18) menyebutkan bahwa
faktor eksternal seperti sosial ekonomi, peraturan pemerintah, dan perubahan teknologi sangat
mempengaruhi industri jasa finansial yang kian kompetitif, karena bank tidak hanya bersaing
dengan bank lainnya tetapi dengan penyedia jasa finansial lainnya seperti perusahaan pembiayaan
dan asuransi.
Jaminan Mutu Layanan Kesehatan May 31 2022
ICSST 2021 Feb 02 2020 The 1st International Conference on Social, Science, and Technology
(ICSST) 2021 was organized by Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. This conference was held
on November 25, 2021, in Tangerang, Indonesia. ICSST provides a platform for lecturers, teachers,
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researchers, and practitioners to share their insights and perspectives related to the theme
"Transformation of Science and Culture during the Pandemic Era and Afterwards". From the theme
above, the detailed sub-theme of the conference was formulated to cover the general theme of
education, science, social, and technology. The selected paper presented are then documented in
this proceeding book entitled The Proceedings of the 1st International Conference on Social,
Science, and Technology, ICSST 2021. This proceeding is expected to provide an insightful
perspective and point of view in developing the innovation for overcoming future challenges and
obstacles in the field of education, social, science, and technology during the pandemic era and
afterward. The success of the conference till the compilation of the articles in this book is definitely
the result of the effort of people who contribute and work wholeheartedly. We sincerely appreciate
the Steering Committee, Keynote Speakers, Organizing Committee Team, and Participants for their
contributions to the conference. Finally, we hope that The Proceeding of 1st ICSST 2021Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Indonesia will be useful for all participants and readers to
present the innovative novel in the future. See you all in the next ICSST.
Manajemen Kualitas Jasa Aug 29 2019 Buku “Manajemen Kualitas Jasa: peningkatan kepuasan
dan loyalitas pelanggan” merupakan adaptasi dari laporan penelitian dengan judul “Pengaruh
Kualitas Layanan, Kualitas Produk terhadap Kepuasan yang Berdampak pada Loyalitas Mahasiswa
Program Studi Akuntansi Syariah”. Banyak ahli dan praktisi yang mengkaji perihal peningkatan
kualitas layanan dalam upayanya meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Akan tetapi, hal
ini tidak menyurutkan penulis untuk meneliti dan mengisi khazanah ini. Dengan harapan, coretancoretan ini dapat disandingkan sebagai penyemarak literatur- literatur perilaku konsumen
Riset pemasaran dan konsumen seri 1 Jan 15 2021 Informasi harus disediakan oleh riset pemasaran
karena mahalnya biaya riset dan persaingan yang semakin tinggi serta perlunya pengambilan
keputusan yang benar dan tepat agar tercapainya kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen telah
menjadi titik sentral perhatian dalam bisnis dan manajemen sehingga berbagai literatur yang
menyangkut bisnis dan manajemen organisasi, baik yang bersifat mencari laba ataupun nirlaba
menempatkan kepuasan konsumen sebagai ukuran utama.
PERILAKU KONSUMEN Apr 17 2021 Perilaku konsumen merupakan aktivitas yang dilakukan oleh
konsumen dalam bagaimana memperoleh barang dan jasa, menggunakannya dan tidak memakainya
lagi sebagai hasil dari pengaruh faktor-faktor pribadi dan lingkungan, serta kegiatan pemasaran.
Perilaku konsumen berpusat pada proses keputusan pembelian. Proses keputusan pembelian yang
kompleks terdiri atas lima langkah, yaitu (1) munculnya kebutuhan, (2) mencari informasi, (3)
mengevaluasi berbagai alternatif merek produk， (4) memutuskan pembelian, dan (5) evaluasi
pascapembelian. Munculnya kebutuhan bisa didorong oleh kebutuhan dan keinginan yang bersifat
biogenis (kebutuhan fisik dasar) dan psikogenis (kebutuhan psikologis). Proses pencarian
informasibisa sangat banyak dan memakan waktu karena produk yang akan dibelimemilikirisiko
psikologis, keuangan, dan sosial (high involvement product). Selain pencarian informasi yang banyak
dan lengkap, ada juga pembelian yang memerlukan informasi yang cukup banyak, ada juga yang
hampir tidak memerlukan informasi seperti pembelian convenience goods (ow involvement product).
Pada tahap evaluasi alternatif merek, konsumen akan menggunakan kriteria sebagai dasar untuk
menentukan merek produk apa yang akan dibeli. Semakin mahal dan penting produk bagi
konsumen, semakin banyak kriteria yang dibuat. Sebaliknya, semakin terjangkau harga produk dan
semakin kurang penting produk itu, maka akan semakin sedikit kriteria yang dibuat. Ketika
mengevaluasi merek produk, konsumen akan berusaha rasional, walaupun pada dasarnya selalu
melibatkan aspek emosional. Jadi, tidak ada konsumen yang benar-benar rasional ketika membeli
produk. Setelah berbagai merek dievaluasi, konsumen akan memilih merek yang akan
dibelisekaligus memutuskan akan dibeli di toko ofline atau online. Pemilihan toko inijuga
dipengaruhi oleh banyak variabel, seperti citra toko, lokasi toko, atmosfer toko, pelayanan, dan lainlain. Pemilihan toko juga akan dipengaruhi oleh motif berbelanja, baik belanja offline maupun online.
Tahap terakhir dari proses keputusan pembelian adalah mengevaluasi pascapembelian. Konsumen
akan menilai apakah pembelian yang dilakukannya bisa memuaskan kebutuhan dan keinginannya
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atau sebaliknya. Proses keputusan pembelian dipengaruhi faktor internal konsumen, seperti
motivasi, persepsi, sikap, kepribadian, nilai, dan gaya hidup. Semua faktor internal tersebut, baik
secara parsial maupun secara simultan memengaruhi dalam pengambilan keputusan pembelian.
Motivasi pembelian berupa pemenuhan harga diri akan menilai bahwa produk-produk yang bisa
memuaskan harga dirinya sebagai produk yang baik, oleh karena itu akan disukai dan menimbulkan
maksud untuk membeli. Selain faktor internal konsumen, faktor eksternal berupa faktor situasional,
kelompok rujukan, komunikasi antarkelompok, keluarga, dan budaya memengaruhikeputusan
pembelian konsumen. Analisis faktor-faktor yang memengaruhi proses keputusan pembelian
konsumen akan sangat berguna dalam merancang strategi pemasaran. Pemasar bisa merancang
strategi pemasaran berupa segmentasi, penentuan target pasar, brand positioning, serta merancang
program pemasaran berupa produk, harga, distribusi, promosi, manajemen pegawai, mendesain
toko atau tampilan fisik dari produk, serta proses dengan terlebih dahulu memahami perilaku
konsumen secara komprehensif. Pada akhirnya, sebagaimana tujuan umum dari didirikannya sebuah
bisnis, yaitu menyejahterakan stakeholders akan tercapai dan berkelanjutan.
Strategi Pemasaran Jul 09 2020 Konsep Dasar Pemasaran, Perencanaan Strategis Dan Proses
Pemasaran, Kepuasan Pelanggan, Loyalitas Pelanggan, Strategi Produk Dan Jasa, Strategi
Diversifikasi, Strategi Harga, Strategi Promosi, Segmenting, Targeting, Positioning, Riset
Pemasaran, Keunggulan Bersaing Di Pasar, Dan Strategi Pemasaran Digital
Manajemen Pemasaran (Konsep Pemasaran Digital) Apr 05 2020 Buku ini diharapkan dapat
acuan dan referensi bacaan kepada para pembaca khususnya terkait dengan pengetahuan mengenai
manajemen pemasaran pada era digital saat ini. Sistematika penyusunan buku dalam bentuk book
chapter ini terdiri atas tujuh belas bab, dengan judul Manajemen Pemasaran (Konsep Pemasaran
Digital). Dalam penyusunan buku ini, tentunya masih terdapat banyak kelemahan, karena sejatinya
kesempurnaan itu hanya milik Sang Pencipta. Seperti kata pepatah “tak ada gading yang tak retak.”
Oleh sebab itu, kami sangat saran dan kritik yang membangun, sangat kami harapkan dari para
pembaca.
ICLSSEE 2021 Jun 27 2019 This book contains the proceedings of the The International Conference
on Law, Social Science, Economics, and Education (ICLSSEE 2021). Where held on 6 Maret 2021 in
Salatiga, Central Java. This conference was held in collaboration Nusantara Training and Research
(NTR) with Borobudur University Jakarta and the Research and Development Agency of the Ministry
of Home Affairs. The papers from these conferences collected in a proceedings book entitled:
Proceedings of The International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education
(ICLSSEE 2021). The presentation of such conference covering multi disciplines will contribute a lot
of inspiring inputs and new knowledge on current trending about: Law, Social Science, Economics,
and Education. Thus, this will contribute to the next young generation researches to produce
innovative research findings. Hopefully that the scientific attitude and skills through research will
promote the development of knowledge generated through research from various scholars in various
regions Finally, we would like to express greatest thankful to all colleagues in the steering
committee for cooperation in administering and arranging the conference. Hopefully these seminar
and conference will be continued in the coming years with many more insight articles from inspiring
research. We would also like to thank the invited speakers for their invaluable contribution and for
sharing their vision in their talks. We hope to meet you again for the next conference of ICLSSEE.
Manajemen publik Dec 26 2021 On quality management in the public sector of local governments
in Indonesia.
Manajemen Pemasaran Mar 05 2020 Menjamurnya pelaku UMKM dan perusahaan startup
semakin meningkatkan persaingan para pelaku usaha. Umumnya mereka yang baru terjun ke dunia
pemasaran akan meraba-raba tentang bagaimana cara menerapkan strategi yang tepat untuk
menjangkau pelanggan, menjaga loyalitas pelanggan, hingga melebarkan ekspansi usahanya.
Berdasarkan temuan fenomena di atas, maka buku ini disusun untuk menjawab permasalahan
tersebut dengan cara menghadirkan suatu pemahaman komprehensif dasar yang tidak hanya
bersifat teoritis namun juga praktis. Materi yangtersaji dalam buku ini berisikan berbagai kajian
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kompleksitas manajemen pemasaran yang sering ditemui oleh para pelaku usaha pada kondisi
perubahan pasar terkini (bisnis di era modern). Setiap pembahasan materi di dalamnya merupakan
kumpulan pemikiran luar biasa yang dituangkan oleh para ahli manajemen pemasaran yang berasal
dari kalangan praktisi dan akademisi. Terdapat 16 bab, yaitu: Ruang Lingkup Pemasaran;
Marketing; Sales dan Public Relation; Informasi dan Riset Pemasaran; Strategi dan Rencana
Pemasaran; Bauran Pemasaran (Marketing Mix); Segmentasi dan Target Pasar; Branding dan
Positioning; Komunikasi Pemasaran; Saluran Pemasaran Terintegrasi; Kepuasan dan Loyalitas
Pelanggan; Kemitraan (Sponsorship); Pengelolaan dan Evaluasi Pemasaran; UMKM dan Perusahaan
Startup; E-Commerce dan Media Sosial; Etika Pemasaran; dan Konsep Pemasaran Global.
Ekuitas Merek dan Advokasi Pelanggan Melalui Strategi Gamifikasi dan Kualitas Pelayanan Jul 21
2021 Buku ini didesain untuk para pembaca yang menggeluti dunia usaha dan produk jasa penjualan
untuk dapat menarik minat pelanggan, karena di era milenial saat ini pelanggan tidak hanya
mengonsumsi produk atau jasa, tapi juga manfaat atau nilai yang didapat dalam sebuah merek.
Ekuitas merek yang lebih tinggi membuat merek lebih bernilai. Dengan kata lain, semakin banyak
sebuah merek dibeli di pa-sar, semakin besar pangsa pasarnya dan semakin besar pangsa pasar
merek, maka semakin banyak pengetahuan tentang merek di pasar. Hal Ini merupakan sebuah
siklus pembelian yang nyata terjadi
Buletin Poltanesa Vol. 23 No. 1 Juni 2022 Oct 24 2021 Buletin Poltanesa is a collection of research
articles, scientific works, and dedication from all academic community in order to integrate
information. Buletin Poltanesa provides open publication services for all members of the public, both
in all tertiary educational and teacher environments and other research institutions, with the
freedom to exchange information that is dedicated to facilitating collaboration between researchers,
writers and readers through information exchange. Buletin Poltanesa was introduced and developed
in Research Department of Politeknik Pertanian Negeri Samarinda Buletin Poltanesa is published
periodically twice a year, in June and December, this bulletin contains the results of research
activities, discoveries and ideas in the field all multidisciplinary sciences. Hopefully with the articles
in cultivation researchers can share knowledge in order to advance Indonesia, especially East and
North Borneo.
Riset Pemasaran dan Konsumen Seri: 3 Jun 07 2020 Seperti halnya Buku Seri 1 dan 2, Buku Riset
Pemasaran dan Konsumen Seri 3 juga terdiri dari dua bagian. Bagian pertama membahas beberapa
metode statistik untuk mengolah, menyajikan, dan menganalisis data. Metode statistik yang dibahas
adalah ANOVA (Analysis of Variance), ANCOVA (Analysis of Covariance), Regression (Regresi), dan
SEM (Structural Equation Modelling). Bagian kedua mendiskusikan berbagai topik riset pemasaran
dan konsumen berdasarkan kajian buku teks dan artikel yang diterbitkan di jurnal ilmiah serta tesis
dan disertasi.
Komunikasi Pemasaran Jul 29 2019 Pemasaran pada dasarnya adalah tentang komunikasi. Sejak
produk dirancang dan dikemas, hingga penyebaran informasi produk kepada masyarakat luas, tidak
terlepas dari komunikasi. Dari sekian banyak peranan komunikasi, menggeser “kebutuhan” menjadi
“keinginan” adalah peran krusial komunikasi dalam pemasaran. Ketika muncul ide bisnis baru,
timbul pertanyaan apakah produk yang hendak dipasarkan masih dibutuhkan masyarakat?
Seandainya masyarakat tidak terlalu membutuhkan atau kurang membutuhkan, apakah lantas ide
tersebut berhenti begitu saja? Jawabannya: Tidak selalu, sebab peluang pasar tidaklah selalu
berhubungan dengan kebutuhan (need). Begawan pemasaran dunia, Philip Kotler, menyatakan
dewasa ini orang mengonsumsi sesuatu bukan karena kebutuhan, melainkan karena imajinasi bahwa
dirinya merasa membutuhkan. Lantas bagaimana menciptakan imajinasi “kebutuhan” tersebut?
Salah satunya melalui terpaan informasi kepada masyarakat. Transformasi informasi dengan
kecepatan dan kelipatan yang meningkat puluhan bahkan ratusan kali menyebabkan individu
mengalami gegar informasi. Hingga akhirnya masyarakat tidak menyadari bahwa sikap, pikiran,
selera, preferensi terhadap sesuatu telah dikendalikan, dan menciptakan pola konsumsi yang tidak
lagi berdasarkan kebutuhan, melainkan berdasarkan keinginan (wants). Buku Komunikasi
Pemasaran tidak hanya sekadar mengupas tuntas peranan krusial komunikasi pemasaran, juga
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menyajikan ide-ide kreatif komunikasi pemasaran. Karenanya buku ini penting bagi mahasiswa dan
dosen program studi ilmu komunikasi, komunikasi bisnis, komunikasi pemasaran, humas, jurnalistik,
kajian media, m\anajemen pemasaran, manajemen komunikasi, maupun komunikasi dakwah; serta
bagi para praktisi di bidang marketing, periklanan, dan usaha mikro. Buku persembahan penerbit
PrenadaMediaGroup
Modul Ajar Implementasi Pemasaran Sep 30 2019
Customer Loyalty Aug 02 2022
Pemasaran Strategik Perspektif Value-Based Marketing & Pengukuran Kinerja Oct 12 2020
Pemasaran strategik menguraikan bagaimana sebuah perusahaan harus memahami konsumen,
sehingga dapat menyusun strategi pemasarannya untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan guna
meningkatkan kinerja perusahaan dan menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham.
Manajemen Pemasaran Terpadu: Upaya Mewujudkan Loyalitas Sep 10 2020 Beberapa hal
yang di bahas dalam buku ini secara sistematis adalah sebagai berikut: Bab 1 membahas tentang
pemasaran, Bab 2 membahas tentang Manajemen Pemasaran, Bab 3 membahas tentang Manajemen
Pemasaran Jasa, Bab 4 membahas tentang Pemasaran Internal dan Kualitas Layanan Internal, Bab 5
membahas tentang Produk, Bab 6 membahas tentang Harga, Bab 7 membahas tentang Promosi, Bab
8 membahas tentang Distribusi, Bab 9 membahas tentang Pelayanan, Proses dan Bukti Fisik, Bab 10
membahas tentang Pemasaran Terpadu, Bab 11 membahas tentang Kepuasan Pelanggan dan Bab 12
membahas tentang Loyalitas.
BIS-HSS 2020 Mar 17 2021 The Covid-19 pandemic has changed our activities, like teaching,
researching, and socializing. We are confused because we haven’t experienced before. However, as
Earth's smartest inhabitants, we can adapt new ways to survive the pandemic without losing
enthusiasm. Therefore, even in pandemic conditions, we can still have scientific discussions, even
virtually. The main theme of this symposium is "Reinforcement of the Sustainable Development
Goals Post Pandemic" as a part of the masterplan of United Nations for sustainable development
goals in 2030. This symposium is attended by 348 presenters from Indonesia, Malaysia, UK,
Scotland, Thailand, Taiwan, Tanzania and Timor Leste which published 202 papers. Furthermore, we
are delighted to introduce the proceedings of the 2nd Borobudur Symposium Borobudur on
Humanities and Social Sciences 2020 (2nd BIS-HSS 2020). We hope our later discussion may result
transfer of experiences and research findings from participants to others and from keynote speakers
to participants. Also, we hope this event can create further research network.
KEPUTUSAN BISNIS dalam R Jan 27 2022
Pemahmn & Penerapan ISO/IEC 17025:2005 Nov 12 2020
Pet. Peny. Balanced scorecard Nov 24 2021
Contemporary Research on Management and Business Sep 22 2021 This book contains 74
selected papers presented at the 5th International Seminar of Contemporary Research on Business
and Management (ISCRBM 2021), which was organized by the Alliance of Indonesian Master of
Management Program (APMMI) and held in Jakarta, Indonesia on 18 December 2021. This online
conference was hosted by the Master of Management Program of Indonesia University. This year,
ISCRBM focused on research related to driving sustainable business through innovation. Business
has had to deal with the Covid-19 pandemic, so a new approach towards managing business to
survive competition is indispensable. Innovation is the key for all organizations in surviving in the
new normal and beyond. The Seminar aimed to provide a forum for leading scholars, academics,
researchers, and practitioners in the business and management area to reflect on the issues,
challenges and opportunities, and to share the latest innovative research and best practices. This
seminar brought together participants to exchange ideas on the future development of management
disciplines: human resource, marketing, operation, finance, strategic management and
entrepreneurship.
Strategi Manajemen Pemasaran Dec 02 2019 Buku ini merupakan bagian dari ilmu Pemasaran
sehingga para pembaca akan lebih mudah memahami Strategi Manajemen Pemasaran dalam
memenuhi kebutuhan konsumen. Materi dalam buku terdiri dari 11 Bab yang menambahkan bagian
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pemasaran digital sebagai kesiapan organisasi dalam menghadapi “new age technologies”, dan
terjadi peningkatan pemahaman konsumen akan perkembangan teknologi berdampak pada
pengalaman digital mereka untuk memenuhi kebutuhan yang lebih cepat dan baik. Untuk itu
perusahaan harus menyesuaikan strategi pemasaran dalam memasarkan barang dan jasa. Buku ini
membahas tentang: Bab 1 Hakikat Pemasaran Bab 2 Perencanaan Strategis dan Proses Pemasaran
Bab 3 Riset Pemasaran Bab 4 Loyalitas Pelanggan Bab 5 Kepuasan Pelanggan Bab 6 Strategi
Bersaing di Pasar Bab 7 Strategi Produk Dan Jasa Bab 8 Strategi Penetapan Harga Bab 9 Strategi
Promosi Bab 10 Strategi Diversifikasi Bab 11Strategi Pemasaran Digital
Dasar-dasar pelayanan prima Oct 04 2022
KEPUASAN PELANGGAN SUATU PENGANTAR Nov 05 2022 Industri 4.0 saat ini sudah menjangkau
seluruh aktivitas bidang kehidupan dan telah mengalami perubahan sistem dari manual menjadi
digital berbasis internet sehingga berpengaruh terhadap perubahan dan pola aktivitas yang serba
digital termasuk dalam memberikan layanan dan kepuasan kepada pelanggan. Ditengah persaingan
bisnis serba digital (online) kepuasan pelanggan juga diperhatikan mulai dari awal proses sampai
pada akhir proses yaitu barang sampai ke tangan pelanggan. Buku pengantar Kepuasan Pelanggan
ini sengaja diterbitkan untuk memberi wawasan berpikir secara analisis-logis di dalam menghadapi
permasalahan pelanggan yang begitu rumit dan kompleks. Wawasan semacam ini sangat diperlukan
agar pada saat menghadapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pelanggan dapat
diselesaikan secara efisien dan efektif. Buku ini ditujukan kepada mahasiswa maupun pelaku usaha
yang ingin lebih jauh mendalami permasalahan-permasalahan dalam ruang lingkup kepuasan
pelanggan. Motivasi utama penerbitan Buku Kepuasan Pelanggan ini tidak lain untuk memberikan
kemudahan dan pegangan bagi mahasiswa dan pelaku usaha mengingat buku-buku yang berkaitan
dengan pelanggan terasa sangat sulit diperoleh. Sebenarnya sudah cukup banyak buku-buku
mengenai pelanggan yang pernah ditulis orang. Namun tidak semuanya mudah untuk memilih buku
mana yang baik untuk dijadikan pegangan di dalam memamahi apa dan bagaimana kepuasan
pelanggan. Materi yang terdapat dalam buku ini terdiri dari 6 BAB yang dimulai dari memahami
pelanggan, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, mengenali keluhan pelanggan, mengenali
kepuasan pelanggan, mengukur kepuasan pelanggan sampai dengan menilai kepuasan pelanggan.
Akhir kata ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya penulis perlu sampaikan
khususnya kepada keluarga penulis (isteri Yeni Arlinda, SE dan anak-anak penulis yaitu Mutiara,
Mezanechia dan Marchealina). Demikian juga kepada teman sejawat, dosen-dosen Teknik Industri
dan Manajemen Logistik Industri, mahasiswa/alumni dan semua pihak yang telah banyak
memberikan saran serta kritikan, dorongan/bantuan di dalam mengedit dan menyempurnakan isi
buku ini maupun penulisannya. Demikian pula kepada Penerbit Literasi Nusantara yang untuk
kesekian kalinya bersedia menerbitkan buku ini sehingga dapat memenuhi harapan-harapan yang
ada dari semua pihak yang memerlukan. Semoga apa yang telah tertuang disini mampu memberikan
konstribusi bagi segala upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi persaingan yang semakin
ketat dan penuh tantangan terutama dalam memberikan kepuasan pelanggan.
Loyalitas Pelanggan Jasa Feb 13 2021 Buku ini mengurai lengkap berbagai hal tentang pelanggan
jasa dan kaitannya dengan loyalitas mereka. Semoga apa yang tersaji dapat menginspirasi kita,
khususnya praktisi rumah sakit, yang secara khusus memiliki pelanggan yang datang secara
terpaksa: karena penyakitnya.
ICBAE 2022 Feb 25 2022 The 3rd International Conference of Business, Accounting, and Economics
(ICBAE) 2022 continued the agenda to bring together researchers, academics, experts and
professionals in examining selected themes by applying multidisciplinary approaches. This
conference is the third intentional conference held by the Faculty of Economics and Business,
Universitas Muhammadiyah Purwokerto and it is a bi-annual agenda of this faculty. In 2022, this
event will be held on 10-11 August at the Faculty of Economics and Business, Universitas
Muhammadiyah Purwokerto. The theme of the 3rd ICBAE UMP 2022 is “Innovation in Economic,
Finance, Business, and Entrepreneurship for Sustainable Economic Development”. It is expected
that this event may offer a contribution for both academics and practitioners to conduct research
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related to Business, Accounting, and Economics Related Studies. Each contributed paper was
refereed before being accepted for publication. The double-blind peer review was used in the paper
selection.
7 Pilar Perusahaan Unggul Aug 22 2021
Bisnis Sambilan Dec 14 2020
Manajemen Pemasaran : Suatu Strategi Dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Mar 29 2022
Pemasaran merupakan kriteria sukses dari suatu perusahaan, bahkan manajemen pemasaran
merupakan benefit generating process bagi perusahaan, sedangkan fungsi manajerial yang lainnya
adalah cost generating process. Pemasaran juga merupakan solusi baik bagi perusahaan agar
kelanjutan bisnisnya terus berkembang maupun masyarakat konsumen yang terpenuhi kebutuhan,
keinginan, dan permintaannya. “Marketing is a process of mutual satisfaction exchange between
buyer & seller or between producer & consumer. Marketing is also revenue or benefit generating
process”. Pemasaran ituditandai dengan adanya pertukaran (exchange), misalnya produsen barang
A melakukan penukaran dengan pembeli barang tersebut. Produsen menyerahkan barang A kepada
pembeli, pihak pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada produsen barang A. Buku Manajemen
Pemasaran : Suatu Strategi Dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan ini diterbitkan oleh penerbit
deepublish dan tersedia juga versi cetaknya.
Program Loyalitas Pelanggan Jun 19 2021 Tujuan perusahaan terkait dengan pemasaran saat ini
telah bergeser dari akuisisi pembeli menuju loyalitas pelanggan. Banyak perusahaan tidak lagi
memfokuskan aktivitas pemasarannya hanya pada pencarian pembeli baru. Akan tetapi, terfokus
pada usaha mempertahankan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Program loyalitas pelanggan
merupakan salah satu cara efektif untuk meraih tujuan tersebut. Tulisan dalam buku ini menyajikan
pembahasan tentang Program Loyalitas Pelanggan yang didasarkan kepada hasil-hasil penelitian
dan fenomena yang terjadi di lapangan. Pada bagian awal buku ini membahas Program Loyalitas
Pelanggan secara umum yang disertai dengan dimensi dan indikatornya. Bagian buku selanjutnya
membahas faktor-faktor yang mempengaruhi Program Loyalitas Pelanggan tersebut dan dampakdampak positif yang ditimbulkannya bagi perusahaan. Buku ini menyajikan contoh nyata beberapa
Program Loyalitas Pelanggan terkini yang dijalankan oleh perusahaan dari berbagai macam industri
Program Loyalitas Pelanggan ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi
cetak
Manajemen berbasis sekolah May 19 2021
Measuring Customer Satisfaction Teknik Mengukur Strat. Meningk. Kep. Plg Sep 03 2022
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