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Kuesioner Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan
Pasien Rawat
Manusia merupakan mahluk sosial sebagai salah satu sumber daya yang
dinamis memegang peranan penting dalam perjalanan oganisasi. Pemahaman
individu, kelompok, dan organisasi merupakan hal yang krusial dalam
pencapaian tujuan organisasi. Hal ini disebabkan sumber daya manusia yang
ada pada organisasi yang akan merencanakan, melaksanakan, dan
mengevaluasi seluruh aktivitas dalam organisasi. Untuk itu dibutuhkan upaya
yang optimal dalam memberdayakan sumber daya manusia tersebut dengan
memahami perilaku individu, perilaku kelompok, manajemen konflik,
keberagaman, kerja sama tim, komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen
konflik, kekuasaan dan politik, pemahaman organisasi, sikap, kepuasan kerja,
dan hal lainnya. Dimana seluruh upaya pemahaman ini tidak terlepas dari
dengan sumber daya manusia dalam organisasi yang akan dibahas pada buku
ini. Lebih lengkapnya buku ini membahas: Bab 1 Pengantar Perilaku Organisasi
Bab 2 Perilaku Individu dan Pengaruhnya Terhadap Organisasi Bab 3 Perilaku
Kelompok dan Interpersonal Bab 4 Perilaku Antar Kelompok dan Manajemen
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Konflik Bab 5 Keberagaman Dalam Organisasi Bab 6 Tim Dalam Organisasi Bab
7 Komunikasi Dalam Organisasi Bab 8 Pengambilan Keputusan Organisasi Bab
9 Konflik dan Negosiasi Organisasi Bab 10 Kekuasaan dan Politik Dalam
Organisasi Bab 11 Struktur Organisasi dan Budaya Organisasi Bab 12 Proses
Organisasi Bab 13 Perubahan Organisasi Bab 14 Sikap, Perilaku, dan Kepuasan
Dalam Bekerja
Empowerment of rural people, alleviation of poverty, and increasing the quality of
human resources in Indonesia.
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
DAMPAK CITRA DESTINASI, KUALITAS PELAYANAN DAN HARAPAN
WISATAWAN WISATA ZIARAH BANTEN LAMA TERHADAP KEPUASAN
WISATAWAN PENULIS: Ratu Maesaroh Tebal : 78 halaman ISBN :
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978-623-7392-97-2 www.guepedia.com Sinopsis: Jika ingin mengetahui sejarah
perkembangan wisata ziarah Banten Lama yang berlokasi di Kecamatan
kasemen Kota Serang Provinsi Banten, salah satunya dengan melihat bangunan
sis- sisa peninggalan zaman kesultanan Banten. Dari bangunan Masjid Agung
yang berada di Banten lama kita dapat mengetahui budaya masyarakat setempat
dan dari proses bangunanya kita dapat mengetahui sejarah perkembangan
Banten lama. Penyusun membuat buku ini sebelum selesainya revitalisasi
Banten Lama yang sedang di kerjakan oleh pemerintah provinsi Banten dan
Pemerintah Daerah Kota Serang, pada saat melakukan penelitian kondisi wisata
ziarah Banten Lama masih terlihat tidak rapih, situs-situs peninggalan belum
tertata rapih dan pedagang belum tertata. Setelah di bangunnya lewat
Revitalisasi Banten lama kedepan diharapkan akan lebih dapat meningkatkan
jumlah pengunjung yang datang, meningkatkan PAD Provinsi Banten dan
tentunya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitarnya. Hasil
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi implikasi kepuasan
wisatawan kepada pengelola dan juga Pemerintah. Implikasi ini sangat penting
karena untuk dapat mengatasi permasalahan kurangnya minat mengunjungi
wisata ziarah Banten Lama. Antara pengelola, pemerintah, BUMN dan BUMD
diharapkan dapat bekerjasama agar capaian untuk peningkatan jumlah
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pengunjung wisatawan yang datang terus meningkat. www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy
your day, guys
Corona Virus Disease (COVID-19) di situasi pandemik seperti sekarang ini,
memberikan dampak yang cukup besar di berbagai sektor di Indonesia,
khususnya di bidang usaha (bbc.com, 2020). Wabah corona yang semakin masif
akhir-akhir ini pada akhirnya mengganggu proses pemasaran hingga titik yang
siginifikan. Hal tersebut terjadi akibat adanya pembatasan pergerakan
masyarakat dan banyaknya karyawan yang bekerja melalui metode Work From
Home (WFH). Pakar Marketing dan CEO DT Group, Mia Lukmanto,
menjelaskan, community marketing memiliki kaitan dengan upaya
mendengarkan, memberikan dan tumbuh bersama, lebih lagi peranannya
menjadi semakin penting disaat krisis melanda (SWA.co.id, 2020). Berbagai
elemen yang terkena imbas sebut saja dari sektor utama di Bali yaitu hotel, tour
guide hingga otomotif. Menurut (Fuller, 1999) Strategi Pemasaran melibatkan
Ekonomi dan Internasional Global, Multi dan Transnational. Artinya pengaruh
luar seperti supply chain yang terganggu mengakibatkan harga barang semakin
tinggi, dan Ekonomi semakin sulit di masa pandemik
Journal of Information System Engineering and Business Intelligence (JISEBI)
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focuses on Information System Engineering and its implementation, Business
Intelligence, and its application. JISEBI is an international, peer review,
electronic, and open access journal. JISEBI is seeking an original and highquality manuscript. Information System Engineering is a multidisciplinary
approach to all activities in the development and management of information
system aiming to achieve organization goals. Business Intelligence (BI) focuses
on techniques to transfer raw data into meaningful information for business
analysis purposes, such as decision making, identification of new opportunities,
and the implementation of business strategy. The goal of BI is to achieve a
sustainable competitive advantage for businesses.
Cultural policy of Betawi people in Jakarta, Indonesia.
Buku ajar Konsep Dasar Keperawatan ini disusun berdasarkan Konsep Kampus
Merdeka, Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) mengacu pada Standar Nasional
Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Ners, Kurikulum
Inti Pendidikan Ners Indonesia, dan buku – buku rujukan lainnya, untuk
membantu mahasiswa program sarjana dan profesi Ners dalam mempelajari dan
menguasai konsep-konsep dasar keperawatan di perkuliahan, praktek profesi,
dunia kerja dan menjadi rujukan bagi para dosen dalam mengembangkan
konsep dasar keperawatan. Metode penyajiannya sesuai dengan indikator hasil
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belajar pada kurikulum fakultas keperawatan. Buku Ajar : Konsep Dasar
Keperawatan ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam
versi cetak.
Buku ini adalah kelanjutan dari Buku Seri 1: Riset Pemasaran dan Konsumen.
Buku Seri 1 membahas prosedur melakukan riset pemasaran dan konsumen
serta membahas berbagai topik riset pemasaran dan konsumen berdasarkan
kajian artikel yang diterbitkan di jurnal ilmiah. Buku Seri 2 ini terdiri dari dua
bagian utama. Bagian pertama membahas persiapan data untuk diolah dan
dianalisis serta metode statistik univariate dan bivariate untuk menganalisis data
survei.
Buku ini merupakan hasil kajian empiris yang dilakukan pada Karyawan PT
Barata Indonesia (Persero). Buku ini membahas pokokpokok kepemimpinan
yang meliputi: pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Budaya
Organisasional, Imbalan, Komitmen Organisasional, dan Organizational
Citizenship Behavior Karyawan PT. Barata Indonesia (Persero). Buku Praktik
Kepemimpinan Transformasional Di Bumn (Kajian Empiris Karyawan PT Barata
Indonesia (Persero)) ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga
versi cetaknya.
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, PROMOSI DAN
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PENGETAHUAN TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH
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.
Economic and social conditions of small women traders in Padang and
Denpasar, Indonesia; research.
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.
Buku ini merupakan hasil penelitian yang dibukukan. Tema yang diambil yaitu
customer value, brand image, dan atribut produk yang dikaitkan dengan
kepuasan dan loyalitas pengunjung wisata pantai di Kabupaten Jember. Tema
kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan masuk dalam mata kuliah
Manajemen Pemasaran yang juga penting diketahui oleh mahasiswa sebagai
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tema tugas akhir. Semoga dapat memberikan gambaran betapa kepuasan dan
loyalitas pelanggan penting untuk diperhatikan bagi organisasi atau unit usaha
yang bergerak di bidang industri jasa.
???·????(Philip Kotler),???????????????,??????????????????
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
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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.
Buku ini berisikan lima bab. Bab 1 Pendahuluan, membahas upaya penyelarasan
kualitas lulusan perguruan tinggi dengan era revolusi industri 4.0; peningkatan kualitas
lulusan perguruan tinggi melalui pelayanan terbaik kepada pelanggan; peningkatan
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kualitas lulusan perguruan tinggi melalui implementasi kurikulum berbasis KKNI; dan
Best Practise Implementasi Kurikulum berbasis KKNI di Universitas Negeri Medan. Bab
2 Kapasitas soft skills, membahas pengertian kapasitas soft skills; komponenkomponen pembentuk soft skills; mengukur kapasitas soft skills individu; penelitian
kapasistas soft skills mahasiswa; strategi peningkatan kapasitas soft skills; dan
penyesuaian materi pelatihan dengan tingkat kapasitas soft skills. Bab 3 Kualitas total
pribadi, membahas kualitas integritas individu; kualitas total pribadi; dan penelitian
kualitas total pribadi mahasiswa. Bab 4 Pelayanan dosen, membahas pelayanan
pelanggan; pelayanan dosen pada perguruan tinggi; dan penelitian kualitas pelayanan
dosen. Bab 5 Kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan perguruan tinggi, membahas
kepuasan pelanggan; mahasiswa sebagai pelanggan perguruan tinggi; mengetahui
kepuasan pelanggan; penelitian kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan perguruan
tinggi; dan pengaruh kualitas total pribadi dan kualitas pelayanan dosen terhadap
kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan perguruan tinggi.
Karya ini mengulas tentang sinergitas motivasi, kompetensi, dan budaya organisasi
terhadap kinerja pegawai pada sebuah instasi ddengan pendekatan studi kritis, abalissi
dan praktis. Sehingga, menemukan sebuah kesimpulan dan data analisa yang bisa
dijadikan sebagau bahan sumber dalam memperbaiki kualitas kinerja bagi para
pegawai di lembaga, organisasi maunpun di instasi lainnya.
Buku ini berjudul Indeks Kepuasan Masyarakat Model Wellbeing Methodology. Dalam
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buku ini selain memperkenalkan “jalan baru” menyusun indeks kepuasan masyarakat
secara sederhana, juga buku ini menghadirkan beberapa contoh hasil riset indeks
kepuasan masyarakat yang dilakukan Wellbeing Institute dengan Wellbeing
Methodology. Menyusun indeks kepuasan masyarakat sangat penting dilakukan
pemerintah sebab survei lapangan menunjukkan bahwa pelayanan publik yang
dilakukan aparatur pemerintah sampai saat ini masih banyak dijumpai berbagai
kelemahan sehingga harapan dan impian masyarakat dapat menerima layanan yang
terbaik masih belum terpenuhi. Hal ini ditandai hadirnya berbagai keluhan masyarakat
yang disampaikan melalui media cetak, media elektronik dan media social lainnya.
Apabila keluhan masyarakat tersebut tidak segera di atasi maka suka atau tidak suka,
lambat atau cepat akan menimbulkan semacam distrust (ketidakpercayaan)
masyarakat terhadap aparatur pemerintah yang pada akhirnya akan menurunkan
tingkat partisipasi masyarakat dalam menyuksekan berbagai program yang telah
dicanangkan pemerintah.
Buku ini merupakan monograf dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, buku ini
menggunakan sistemarika laporan penelitian ilmiah dari BABI sampai dengan BAB V
yaitu : BAB I : Pendahuluan BAB II : Kajian Pustaka Kerangka Penelitian dan Hipotesis
BAB II : Metodologi Penelitian BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan BAB V :
Kesimpulan dan Saran Isi dalam buku ini bisa dijelaskan dalam abstak dibawah ini :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh hastag”syariah” terhadap
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kepuasan pelanggan dan pengaruh hastag”syariah” terhadap kepuasan pelanggan
dimoderasi oleh kategori bank. Metode penelitian menggunakan survey kuesioner dan
pengujian partial least square dengan responden daerah Bogor dan Tanggerang
Selatan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa hastag”syariah” mempengaruhi
kepuasan pelanggan, hasil penelitian lainnya juga mengungkapkan kategori bank dapat
memperkuat pengaruh hastag”syariah” terhadap kepuasan pelanggan.
SOAL SKB CPNS PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT 100 SOAL DAN
PEMBAHASAN
Buku yang berbicara tentang Perilaku Kepemimpinan Partisipatif dalam
Mengembangkan Kepuasan Kerja Dosen ini merupakan upaya memenuhi literatur
tentang kepemimpinan partisipatif dan kepuasan kerja dosen serta hal ini pulalah yang
mendorong penulis untuk menulis dan menuangkan ide dalam bentuk buku ini, di
samping masalah kepuasan kerja dosen merupakan hal yang penting dalam bekerja.
Buku ini dapat digunakan sebagai salah satu buku teks utama mata kuliah Manajemen
Pemasaran atau Strategi Pemasaran di Program Studi Manajemen atau Program Studi
Administrasi Bisnis baik jenjang sarjana maupun master. Buku ini dapat digunakan
untuk memberikan wawasan teoritis dan praktis bagi para praktisi pemasaran yang
bekerja di perusahaan besar, menengah atau kecil.
Peningkatan persaingan antarperusahaan jasa perbankan baik dipasar menuntut
banyak perusahaan membuat kebijakan yang berorientasi pada pelanggan dan
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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.
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