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Makalah Manajemen Kualitas Dalam Perusahaan Jasa
Buku ini terdiri dari 10 Bab yang membahas mengenai Pengenalan, Kompetensi, Pengadaan, Perencanaan, Pengembangan, Pengembangan Karir, Pemutusan Hubungan Kerja, Kompensasi, Pemeliharaan, Kesehatan dan
Keselamatan Kerja, serta Stres Kerja Sumber Daya Manusia.
buku ini terdiri dari 8 BAB buku ini berisi tentang prinsip-prinsip keselamatan kerja, pentingnya K3 dan juga fakta-fakta di lapangan berdasarkan hukum undang-undang mengenai keselamatan kerja, buku ini kami
rekomendasikan untuk anda karena pada buku ini dijelaskan secara gamblang prosedur-prosedur jika terjadi kecelakaan kerja dan yang lainnya.
Makalah Training Awal Tahun 2016 ini bertujuan untuk memperlengkapi setiap pelayan Tuhan Keluarga Allah di seluruh gereja lokal untuk dapat mengembangkan pelayanan yang lebih baik lagi di tahun 2016. Materi ini
adalah materi yang disampaikan oleh Bp. Pdt. Obaja Tanto Setiawan, Gembala Sidang Keluarga Allah, pada acara Training Awal Tahun 2016 di ECC Solo Paragon, 13 Januari 2016.
Sebagai praktisi Akuntan Publik, Konsultan Manajemen, Dewan Standar IAI, KSAP dan KAK BI, periset berbagai masalah akuntansi dan uditing sebagai anggota KEAP, petugas seminar dan pelatih berbagai pelatihan 1AI
dan 1API, serta sebagai pengajar berbagai ilmu Akuntansi Keuangan. Akuntansi Manajemen, Akuntansi Pemerintahan, Akuntansi Pajak, dan berbagai ilmu Auditing di berbagai perguruan tinggi selama 30 tahun, saya
memuaskan diri berenang-renang di lautan ilmu Akuntansi, diskusi, dan menghacapi daunia nyata praktik akuntansi. Sepanjang I5 tahun terakhir, saya mengajar Teori Akuntansi dan Konsep Akuntansi Manajemen pada
kelas-kelas S-3 Tlmu Akuntansi dan Magister Akuntansi berbagai perguruan tinggi, merupakan pemicu gagasan melakukan riset tentang teori akuntansi yang bermurara menjadi buku ini Saya praktis memeriksa semua
buku Teori Akuntansi terbaik di muka bumi, lalu meliha mempersembahkan pemikiran tentang teori akuntansi dengan platform ilmu taksonomis umumnya, yang bernuansahistoriogratis khususnya Bukuini terbagi menjadi
teori genetika dalam evolusi berbingkai juta tahun sebagai asal mula benih teori ekuitas pada Bab 1; lahan berpijak teori akuntansi, asal-mula, dan akar ilmu akuntansi digambarkan pada Bab 2: pokok batang pohon
keilmuan ilmu akuntansi pada Bab 3 tentang Akuntansi Keuangan labiat dan perilaku digambarkan pada Bab 4 Akuntansi Keperilakuan yang amat dipengaruhi berbagai pemikiran Belkaoui kemudian peng8gambaran Teori
Akuntansi Pasar Modal terpicu oleh Scott dkk. tentang Accounting Theory; Teori Akuntanst Manajemen yang dipicu buku teks berjudul Cornerstone of Manage ntent Accounting pada waktu mengajar S-3 Akuntansi Trisakti;
Teori Akuntansi Pajak yang dipicu berbagai tugas mengajar Akuntansi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Manajemen Pajak pada Magister UMB pada Bab5 dan 6 peluang untuk dengan ciri khas bahwa pada tiap bab
tersebut secara seragam diupayakan mencakupi sejarah, konvensi, postulat, asumsi. konsep,prinsip, dan standar akuntansi. Bab 7 menjelaskan Teori Akuntansi Pemerintähan, dari lapis teori paling dasar sampai kepada
puncak teori. Sebagai layaknya sebuah buku tentang teori, tujuan akhir adalah untuk menjawab berbagai pertanyaan berjenis mengapa (why), ditambah prediksi tentang masa depan akuntansi. Buku ini ditulis bagi para
filsuf akuntansi para pencari kebenaran hakiki tentang segala hal signifikan dalam belantara akuntansi, para musafir pengelana akuntansi umumnya, para periset akuntansi khususnya, lebih khusus lagi bagi para penyusun
standar akuntansi apa pun. Sepanjang pemulisan ditemukan berbagai gagasan hipotetikal yang layak untuk diwacanakan dan diriset lanjut. Sebuah buku pegangan (handbook) bagi praktisi bersifat sementara, senmentara
kebenara nakuntansiadalah abadi.
Indeks makalah konferensi, lokakarya, seminar dan sejenisnya di Indonesia
Kumpulan makalah
Pembangunan nasional Indonesia jangka panjang tahap II dalam rangka meningkatkan kualitas manusia dan lingkungan
Pembangunan dan Kebijakan Ekonomi Indonesia Menghadapi Tantangan Globalisasi Ekonomi
dalam Hampiran Historiografis Taksonomis
This new edition introduces the key concepts of TQM in the education context, discusses organizational, leadership and teamwork issues, the tools and techniques of TQM, and will help educators develop a framework for management in their school.
Seri "Bekerja Sebagai" ini bertujuan memberikan informasi kepada pembaca, khususnya siswa SMP/SMA/SMK mengenai berbagai jenis profesi yang ada di Indonesia. Buku ini membahas profesi PUBLIC RELATIONS. Apa saja yang mereka kerjakan, apa saja kualifikasi yang dituntut dari mereka? Bagaimana jenjang karir mereka? Semua
informasi itu bisa kita dapatkan dalam buku ini. Menjadi PR adalah profesi yang mengasyikkan. Mereka terlihat luwes bergaul, pandai berbicara, dan selalu berpakaian trendi. Pekerjaan mereka sebagai "mulut" perusahaan memang megharuskan mereka pandai bergaul dan berpenampilan rapi.
Encyclopedia of economy, business, and management.
Manajemen merupakan bidang ilmu mengenali dan mengasah mengenai kemampuan, ketrampilan, memahami segala kekurangan dan kelebihan dari sebuah organisasi. Sehingga dengan mempelajarinya insyaallah kita bisa memberikan/menghasilkan cara yang lebih efektif dan efisien dalam melakukan suatu pekerjaan sehingga mencapai suatu
tujuan sesuai dengan visi dan misi yang diinginka
Evidence-Based Policy: dari Riset ke Kebijakan Volume II Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
FUNDAMENTAL MANAJEMEN PROSES BISNIS
Buku Ajar Manajemen Strategi (Teori Dan Aplikasi)
Kewirausahaan ed.7
Ekonomi Manajerial
Buku Bunga Rampai ini merupakan kumpulan esai mengenai Akutansi dan Manajemen Sektor Publik. Buku Akutansi dan Manajemen Sektor Publik masih sangat jarang ditulis, oleh karena itu buku ini sangat menjadi bermanfaat Buku Bunga Rampai Akutansi dan Manajemen Sektor Publik ini bisa menjadi
pegangan mahasiswa yang menempuh mata kuliah tersebut dan bisa dipakai oleh masyarakat umum yang memerlukan refrensi mengenai Akutansi dan Manajemen Sektor Publik
Development of information technology for human needs, education, organization, and culture in Indonesia.
Menjadi tenaga pendidik dilingkungan Perguruan Tinggi tentunya menjadi kehormatan bagi saya sendiri, karena dapat menyalurkan sebuah ilmu pengetahuan yang menjadi amal jariyah bagi saya dan keluarga. Atas dasar itu ada keinginan yang kuat untuk melahirkan sebuah karya ilmiah yang dapat
dikonsumsi publik khususnya mahasiswa yang mengambil jurusan Managemen Ekonomi. Buku ini sangat tepat jika dibaca bagi mahasiswa terkhusus yang ingin menjadi seorang pipinan atau seorang manajer, karena dalam buku ini mengkaji dari berbagai aspek ilmu tentang tahapan-tahapan manajemen
strategi . Dalam buku ini juga memberikan gambaran tentang analis lingkungan ekternal dan lingkungan internal yang dapat membantu seorang pimpinan dalam menjalankan perusahaan nya, tidak itu saja dalam pembahasan setiap bab memberikan suguhan pembahsan manajemen strategi seutuhnya
sehingga bagi mahasiswa yang menginginkan menjadi seorang pemimpin atau manajer sangat lah baik utuk mempelajari buku manajemen strategi dan aplikasi nya dapat di lakukan pembahasan yang di ada di dalam buku ini sangat mudah untuk di pahami dan mudah untuk di aplikasikan. Tentunya saran
dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi menuju kesempurnaan penerbitan buku selanjutnya, semoga Allah membalas setiap niat baik kita, Amin. Buku Ajar Manajemen Strategi (Teori Dan Aplikasi) ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak
mata kuliah ini membahas peran informasi manajemen biaya dalam hubungannya dengan (1) strategi dan implementasinya, seperti konsep biaya, balancer scorecard dan value chain, ABC dan ABM, (2) Perancangan dan pengambilan keputusan seperti pembuatan anggaran induk, biaya relevan dan telaah
stratejik, dan perencanaan biaya untuk siklus hidup produk, (3) pengendalian operasional, seperti produktivitas dan efektivitas pemasaran dan analisis profitabilitas stratejik, (4) Pengendalian Manajemen, seperti pengendalian manajemen dan pengukuran kinerja stratejik, dan unit – unit investasi stratejik
dan penetapan harga transfer, dan (5) Topik – topik lanjutan manajemen biaya, sepertia kompensasi manajemen dan penilaian bisnis, dan penganggaran kapital.
COST MANAGEMENT
Prosiding Seminar Sehari HPH Perusahaan Patungan, Yogyakarta, 17 Juli 1995
Warta ekonomi
Pengembangan kualitas SDM dari perspektif PIO
Konsep Mutu dalam Manajemen Pendidikan Vokasi
Improvement of human resources quality in Indonesia from psychological perspectives; collection of articles.
Seminar on joint venture in forest industry in Indonesia; proceedings.
Penulis: Hengki Mangiring Parulian Simarmata, Erika Revida, Iskandar Kato, Hijrayanti Sari, Sudung Simatupang, Andriasan Sudarso, Muhamad Faisal, Diena Dwidienawati Tjiptadi, Sisca, Martono Anggusti, Yurilla Endah
Muliatie xiv; 210 hlm; 16 x 23 cm ISBN: 978-623-342-112-6 Cetakan 1, Juni 2021 Buku ini mengulas tentang bagaimana memahami konsumen dalam menjalankan bisnis. Dengan memahami konsumen diharapkan pebisnis mampu merumuskan
strategi pemasaran yang efektif dan efisien demi tercapainya tujuan perusahaan. Adapun tujuan dari buku ini untuk membantu mahasiswa, akademisi dan praktisi memahami perilaku konsumen dan meningkatkan loyalitas konsumen
terhadap perusahaan. Buku ini terdiri dari 11 Bab dengan masing –masing bahasan sebagai berikut Bab 1. Analisis Perilaku Konsumen Bab 2. Motivasi dan Kebutuhan Bab 3. Pengetahuan dan Persepsi Konsumen Bab 4. Pengolahan
Informasi Bab 5. Pembelajaran Konsumen Bab 6. Sikap Konsumen Bab 7. Lingkungan Budaya, Demografi, Ekonomi dan Sosial dan Situasi konsumen Bab 8. Proses Pengambilan Keputusan Bab 9. Loyalitas Konsumen Bab 10. Tanggungjawab
Sosial Kepada konsumen Bab 11. Penelitian Perilaku Konsumen
Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakanhasil riset tentang pengaturan syarat-syarat untuk menyatakan debitor pailit sebagaimana, diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan PKPU, yang sama sekali tidak memperhitungkan kondisi kemampuan debitor (solvabilitas) dalam membayar utang-utangnya untuk menyatakan debitor pailit padahal pengertian umum pailit menunjuk kepada kondisi
debitor yang tidak mampu membayar utangnya lagi (insolvensi). Persyaratan untuk menyatakan debitor pailit yang hanya mendasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
PKPU secara tidak langsung, dapat mengganggu berlakunya asas kelangsungan usaha. Padahal penormaan asas kelangsungan usaha disebutkan sebagai dasar dari pengaturan Hukum Kepailitan Indonesia, sebagaimana diatur dalam
Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Ketiadaan metode Uji Insolvensi, juga menjadi kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Padahal dengan
menerapkan metode Uji Insolvensi sebelum permohonan pailit diperiksa oleh hakim dapat melindungi debitor. Asas kelangsungan usaha dalam penerapan perkara pailit masih sering terabaikan, mengingat Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menitikberatkan asas tersebut pada proses pemberesan harta debitor pailit setelah pernyataan pailit diucapkan. Kondisi tersebut menimbulkan keniscayaan, bahwa hakim dalam perkara
niaga tidak pernah mempertimbangkan asas kelangsungan usaha dalam pertimbangan untuk menjatuhkan putusan pernyataan pailit. Padahal nyata- nyata menempatkan debitor yang perusahaannya masih memiliki prospek bisnis dan
solvabilitas yang baik dalam keadaan pailit akan banyak menimbulkan kerugian bagi debitor.
Aspek Perilaku Manusia dalam Dunia Akuntansi
Makalah Training Awal Tahun 2016
Apa & siapa sejumlah alumni UGM.
Manajemen Perilaku Konsumen dan Loyalitas

Dalam rangka mewujudkan visi dari Institut Agama Islam Negeri Parepare yaitu Pengemban Kajian Islam dan Akulturasi Budaya Berbasis Teknologi Informasi, maka seminar nasional mengangkat tema
“MENYIKAPI PEMILU BERKEADABAN: WUJUDKAN DEMOKRASI YANG “MELEBBI WAREKKADANNA, MAKKEADAN AMPENA” (SOPAN DALAM BERTUTUR SANTUN DALAM BERPERILAKU). Tema ini sejalan dengan visi lembaga dan
momentum pemilihan umum yang akan segera berlangsung. Seminar ini merupakan wadah publikasi hasil riset para ilmuwan dan professional baik lingkup pemerintah maupun non pemerintah untul
saling bertukar gagasan guna menjawab tantangan pembangunan dewasa ini. Seminar nasional ini merupakan agenda tahunan dari IAIN Parepare. Hal ini menjadi penting bagi lembaga pendidikan
sebagai usaha mempertegas keberadaannya dalam mendorong masyarakat yang kontributif pada setiap isu pembangunan khususnya lingkup Ajattappareng. Setiap tahunnya panitia pelaksana seminar
nasional mengangkat isu yang berbeda. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pembicara, panitia pelaksana, dan peserta atas kontribusi positifnya pada seminar nasional ini. Kami
berharap semua yang terlibat di dalamnya mendapatkan banyak manfaatn dalam seminar ini.
Kami berharap bahwa berbagai temuan hasil riset yang disajikan dalam buku ini dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai penelitian di masa yang akan datang. Adapun hasil-hasil
penelitian yang telah siap diimplementasikan, baik dalam dunia industri, rumah tangga, ataupun dalam perumusan kebijakan publik, kami harapkan dapat menyumbangkan nilai maslahat yang besar
bagi masyarakat luas. Dalam konteks ini, kami sangat mendorong komunikasi dan kerja sama yang nyata antara para akademisi, pelaku bisnis, dan penyusun kebijakan publik yang dikenal sebagai
segi tiga ABG (academicia, business, and government). Tanpa komunikasi dan kerja sama yang baik di antara tiga kelompok pelaku tersebut mustahil dihasilkan nilai tambah yang bermanfaat
besar bagi masyarakat luas.
Seperti yang kita tahu perkembangan teknologi memberikan pengaruh yang sangat besar di berbagai aspek kehidupan termasuk dalam dunia bisnis. Penerapan manajemen teknologi pun sangat perlu
untuk dilakukan agar perusahaan mampu bertahan dan bersaing di dunia bisnis yang semakin ketat ini. Manajemen teknologi merupakan sebuah kajian atau bahasan yang menghubungkan disiplin ilmu
rekayasa, teknik, pengetahuan dan manajemen dalam menempatkan perencanaan, pengembangan dan implementasi kemampuan untuk membentuk dan menyelesaikan tujuan operasional dan strategis
perusahaan, berbicara mengenai manajemen teknologi adalah berbicara mengenai bagaimana menciptakan atau membuat teknologi (sciences) dan pengelolaannya (manajemen) di sebuah organisasi.
Melalui buku ini penulis mencoba memberikan gambaran secara tentang korelaso Kemampuan Manusia dan Teknologi; Konsep Dasar Manajemen Teknologi, Komponen Teknologi, Komponen Teknologi,
Pemilihan Teknologi, Revolusi Digital, Efektivitas Penggunaan Manajemen Teknologi dan Transfer Teknologi. Dengan membaca buku yang anda pegang saaat ini, semoga memberikan pemahaman yang
konstruktif terkait penggunaan manajemen teknologi dalam pengembengan usaha, bisnis dan atau karir anda.
buku ini dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai penelitian di masa yang akan datang. Adapun hasil-hasil penelitian yang telah siap diimplementasikan, baik dalam dunia industri,
rumah tangga, ataupun dalam perumusan kebijakan publik, kami harapkan dapat menyumbangkan nilai maslahat yang besar bagi masyarakat luas. Dalam konteks ini, kami sangat mendorong komunikasi
dan kerja sama yang nyata antara para akademisi, pelaku bisnis, dan penyusun kebijakan publik yang dikenal sebagai segitiga ABG (academia, business, and government). Tanpa komunikasi dan
kerja sama yang baik di antara tiga kelompok pelaku tersebut mustahil dihasilkan nilai tambah yang bermanfaat besar bagi masyarakat luas.
7 Hal Penting Yang Harus Kita Lakukan di Tahun 2016
Manajemen penganggaran
TEORI AKUNTANSI
Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan
Makalah-makalah sistem informasi
Buku ini membahas perilaku ketidakloyalan pelanggan terhadap suatu merekprovider seluler. Untuk itu, penulis juga menyampaikan strategi pemasaran yang mendorong citra suatu merek menjadi lebih baik, sehingga provider dapat menerapkannya. Semoga buku ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dan masyarakat
pada umumnya.
Judul : Manajemen Kinerja Strategi Sumber Daya Manusia Penulis : Dr. Muhammad Alkirom Wildan, S.E., M.Si., CHRMP Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 427 Halaman No ISBN : 978-623-56871-0-0 Fokus segera MSDM dan hubungan kerja (HK) adalah pada priapenuaan orang dan bekerja dalam sebuah disepakati kerangka
dari para majikan-karyawan HKatnya tionship dan pengaturan yang aturan untuk menarik orang-orang dan mengatur mereka kondisi dari kerja, MSDM dan HK adalah juga dipengaruhi oleh banyak faktor, langsung dan tidak langsung. Ini termasuk berbagai faktor seperti berbeda : negara pemangku kepentingan, peraturan,
pelanggan dan institusi. Ini adalah dengan belajar yang beberapa dan spesifik contoh dari berbagai konteks yang kita mungkin akan mampu untuk menghasilkan beberapa generik pedoman untuk memahami bagaimana kita mengelola orang dan bekerja. Buku ini memerlukan beberapa pemahaman pengantar atau pengalaman
dari inti konsep di dalam studi dan praktek dari MSDM dan HK sebagai baik sebagai menerapkan yang umum prinsip-prinsip yang digunakan dalam dalam penggunaan dari berbasis kasus mengajar dan belajar. book mengambil satu pandangan yang merupakan penting sumber dari belajar MSDM dan HK adalah menggunakan
sebuah berbasis praktik pendekatan dimana kasus dari dunia nyata dapat mensimulasikan berpikir dan tindakan pada kompleks MSDM dan HK masalah. Dengan menggunakan diskusi dan peserta terfokus belajar pendekatan, yang pada dasarnya urutan pedagogi tinggi, menawarkan buku dis tinctive belajar kesempatan untuk
embedding belajar dari sebuah kisaran dari kasus pada variabelaspek ous MSDM strategis dan HK, dari konteks lokal dan global, untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam dan penyempurnaan keterampilan SDM.
Buku ini berisi materi yang dapat digunakan baik oleh tenaga pengajar maupun mahasiswa, serta para pembaca umumnya untuk menambah wawasan berpikir dan ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan ilmu ekonomi internasional dan manajemen serta studi pembangunan.
Biography of alumni and alumnae of Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.
Evidence-Based Policy: dari Riset ke Kebijakan Volume I Pertembuhan dan Pemerataan Pendapatan
SEBUAH BUNGA RAMPAI AKUTANSI & MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
Budaya Keselamatan, Kepemimpinan Keselamatan, Pelatihan Keselamatan, Iklim Keselamatan dan Kinerja
PROSIDING SEMINAR NASIONAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE “MENYIKAPI PEMILU BERKEADABAN: WUJUDKAN DEMOKRASI YANG “MELEBBI WAREKKADANNA, MAKKEADAN AMPENA” (SOPAN DALAM BERTUTUR SANTUN DALAM BERPERILAKU)
Total Quality Management in Education

Konsep Mutu dalam Manajemen Pendidikan VokasiAlprin
Tujuan buku manajemen penganggaran ini untuk membantu mahasiswa mendalami mata kuliah manajemen pengangaran, suatu kenyataan mahasiswa enggan dan kurang berminat untuk membaca buku teks dalam proses pembelajaran,
oleh karena itu penulis tertarik untuk membuat buku ini, dalam proses penyusunan buku, dengan merangkum beberapa konsep, pengertian dari literatur literatur buku teks yang dibaca, buku ini dititik beratkan pada pengumpulan dari
beberapa konsep pada tiap tiap sub bab materi bahasan manajemen pengangaran, sehingga dimaksudkan para mahasiswa dapat membandingkan, mengevaluasi dan akhirnya dapat mengumpulkan secara instrinsik sesuai dengan
kemampuannya, sehingga apabila ada keraguan akan berusaha membaca kembali pada sumber aslinya yang dirujuk. Secara realitas banyak penelitian menunjukkan bahwa dengan meningkatnya kegiatan pengajar akan diikuti menurunnya
kreatifitas mahasiswa, harapan penulis mahasiswa mampu memahami proses belajar mengajar ini. Persoalannya adalah menggeser kegiatan yang berpusat pada mahasiswa maksudnya mahasiswa sendiri harus berperan aktif.
Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap insan dan setiap bangsa, dalam meningkatkan daya saingnya. Buku ini disusun sebagai panduan guru-guru dan pelaku pendidikan. Buku Konsep Mutu dalam Manajemen
Pendidikan Vokasi ini membahas masalah dan persoalan manajemen mutu yang mengitarinya. Implementasi TQM secara dini dalam pendidikan hendaknya mampu memberikan solusi dan warna peningkatan mutu SDM kita.
Buku teks ini mencakup seluruh siklus hidup implementasi Business Process Management (BPM) mulai dari identifikasi, pemodelan, analisis, rancang ulang, otomasi sampai dengan pemantauan proses bisnis. Berbagai konsep, metode dan
alat dari manajemen bisnis, ilmu komputer dan teknik industri digabungkan menjadi sebuah pendekatan yang komprehensif dan lintas disiplin. Seluruh ilustrasi ditampilkan dengan standar industri BPMN yang ditetapkan oleh Object
Management Group dan banyak didukung oleh praktisi dan pengembang teknologi di seluruh dunia. Selain menjelaskan latar belakang konseptual yang relevan, buku ini memberikan puluhan contoh, lebih dari 230 latihan soal banyak
dengan solusinya - dan berbagai saran untuk bacaan lebih lanjut. Edisi kedua dari buku ini meliputi bab-bab dengan pembahasan yang lebih mendalam tentang identifikasi proses, penemuan proses, analisis proses secara kualitatif, redesain
proses, otomasi proses, dan pemantauan proses. Sebuah bab baru terkait dengan BPM sebagai kapabilitas enterprise juga ditambahkan, yang memperluas cakupan buku untuk meliputi topik seperti penyelarasan strategis dan tata kelola dari
inisiatif BPM. Buku teks ini adalah hasil dari pengalaman mengajar selama bertahun-tahun dari pengarangnya, baik di tingkat sarjana maupun pasca sarjana, sekaligus dalam konteks pelatihan profesional. Mahasiswa dan profesional dari
manajemenbisnis maupun ilmu komputer dapat memperoleh manfaat dari gaya tahap demi tahap buku ini dan fokusnya pada konsep fundamental dan metode yang telah terbukti. Para pengajar akan dimudahkan dari format yang sudah
disesuaikan dengan pembelajaran dan material tambahan yang tersedia pada situs web pendamping dari buku ini. Dengan edisi terjemahan bahasa Indonesia ini kami berharap buku ini dapat menjangkau lebih banyak lagi para pengajar
seluruh Indonesia yang ingin mendalami BPM.
MANAJEMEN BIAYA
Ensiklopedi ekonomi, bisnis & manajemen: P-Z
Prosiding: Makalah penunjang
PENERAPAN ASAS KELANGSUNGAN USAHA MENGGUNAKAN UJI INSOLVENSI
Manajemen Kinerja Strategi Sumber Daya Manusia

Perusahaan yang tidak mampu menjaga nilai perusahaannya akan menurunkan kepercayaan atau minat investor untuk membeli saham perusahaan. Oleh karena itu, amat penting bagi perusahaan agar tetap mampu mempertahankan nilai perusahaannya, salah
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satunya adalah dengan mengoptimalkan stratagi internal perusahaan melalui penerapan Enterprise Risk Management (ERM). ERM adalah suatu strategi yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengelola risiko. Dengan kata lain, ERM dapat menjadi suatu
sistematika prediksi atau prakiraan suatu perusahaan terhadap seberapa besar risiko finansial dan nonfinansial yang bisa dihadapi perusahaan itu dalam suatu rentang waktu investasi.
Deskripsi Aspek Perilaku Manusia dalam Dunia Akuntansi (Akuntansi Keperilakuan) Penulis : Tjiptohadi Sawarjuwono Penerbit : Airlangga university press ISBN : 978-602-8967-80-8 Tahun terbit : 2012 Bahasa : Indonesia Sampul : Soft Cover Ukuran : 15,8 x 23
cm Jumlah halaman : 504 hlm Sinopsis Aspek perilaku manusia dalam dunia akuntansi merupakan kejadian yang terjadi di mana saja akuntansi dipraktikkan. Kejadian-kejadian tersebut perlu dipelajari untuk diambil hikmahnya. Harapannya agar pembaca
memahami aspek perilaku, kemungkinan yang akan dihadapinya dalam dunia praktik, dan akhirnya mereka dapat melakukan antisipasi positif dalam pengambilan keputusan pribadinya. Buku ini meliputi 6 pokok permasalahan. Bab 1 membahas ruang lingkup
aspek perilaku manusia dari sisi psikologi, sosiologi, dan akuntansi. Pada pokok-pokok permasalahan selanjutnya membahas aspek perilaku manusia dalam berbagai praktik, yaitu akuntansi keuangan pada bab 2, manajemen dan organisasi pada bab 3, akuntansi
manajemen pada bab 4, audit pada bab 5, dan aplikasi akuntansi di dunia sosial pada bab
Collection of research reports on various topics by teaching staff of the Muhammadiyah University, Jakarta.
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