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Cultivation of cassava for food in Indonesia.
These two highly-respected authors have revised this best-selling book to include more
current, modern subject matter and events while maintaining those features that have
contributed to its great success. It continues to use stories, graphs, and equations and a
unified, logical organization to make economic concepts easy-to-understand and relevant to all
readers. Users of this book see the connection between growth, trade, comparative advantage,
and the production possibilities frontier. When readers understand how a simple competitive
market system works, they are ready to focus on problems of real-world markets.Currency
data has been updated, with coverage of deflation, the effects of the war with Iraq and the war
on terrorism, and the wars'impact on the national deficit. A comprehensive overview
introducing economics begins the book; subsequent topics include: foundations of
microeconomics: consumers and firms; market imperfection and the role of government;
concepts and problems in macroeconomics; the goods and money markets; macroeconomic
analysis; and the world economy.An excellent desk reference for economists; this book will
serve any business owner, as an understanding of basic economics will prove helpful in all
ventures.
Sudah saatnya Anda memikirkan untuk berhenti bekerja dan memilih Wirausaha sebagai
bisnis Anda. Kenapa begitu? Karena sehebat apa pun anda bekerja, serajin dan segiat apa
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pun, tetap saja Anda hanyalah seorang pekerja. Dan rumusnya adalah, suatu saat perpisahan
Anda dengan tempat bekerja saat ini pasti terjadi. Mungin perpisahan hubungan kerja ini
terjadi karena pengurangan tenaga kerja, PHK, perusahaan bangkrut atau mungkin Anda
mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Anda tidak lagi dibutuhkan oleh perusahaan
karena sudah tidak bisa bekerja lagi secara optimal. Namun lain ceritanya dengan Wirausaha,
walau Anda sakit, susah atau mau pergi keliling dunia sekali pun, usaha Anda tetap jalan
karena Anda memiliki Anak buah untuk menjalankannya dan penghasilan yang lebih pasti.
Tunggu apa lagi, bekerjalah untuk diri sendiri...buku terbitan DAN IDEA ini akan
membantumu..!! -Lembar Langit Indonesia GroupBuku yang berjudul Produk Kreatif dan Kewirausahaan SMK/MAK Kelas XI ini hadir sebagai
penunjang pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan Program Keahlian Manajemen
Perkantoran untuk Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Buku ini
berisi materi pembelajaran yang membekali para siswa dengan pengetahuan dan
keterampilan dalam dunia perkantoran yang mengacu pada Kurikulum 2013 revisi tahun 2017.
Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi beberapa hal berikut. • Sikap dan perilaku
wirausahawan • Peluang usaha produk atau jasa • Hak atas kekayaan intelektual • Konsep
desain/prototipe dan kemasan produk atau jasa • Proses kerja pembuatan prototipe produk
barang atau jasa • Lembar kerja/gambar kerja pembuatan prototipe produk barang/jasa •
Biaya produksi prototipe produk barang/jasa • Proses kerja pembuatan prototipe produk
barang/jasa • Pengujian kesesuaian fungsi prototipe produk barang/jasa Berdasarkan materi
yang telah disajikan, para siswa diajak untuk melakukan aktivitas HOTS (Higher Order
Thinking Skills) dengan cara menanya, mengeksplorasi, mengamati, mengasosiasikan, dan
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mengomunikasikan. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan ganda, isian, 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
perkantoran. Dengan demikian, kami berharap bahwa siswa dapat mencapai kompetensi yang
diharapkan dan lulusan SMK/MAK dapat mempersiapkan diri dengan baik ketika memasuki
dunia kerja.
Di tengah persaingan pasar yang semakin ketat dewasa ini, perusahaan-perusahaan
berupaya keras untuk menjadi lebih kompetitif. Salah satu strateginya adalah dengan
menjalankan manajemen perpajakan atau perencanaan perpajakan (tax planning). Dalam hal
ini, wajib pajak badan usaha–atau pribadi–merencanakan serta mengendalikan hak dan
kewajiban perpajakannya secara efektif dan efi sien agar dapat memberikan kontribusi
maksimum dalam bentuk peningkatan laba atau penghasilan. Tax planning bukanlah upaya
untuk mengelak dari kewajiban membayar pajak atau melanggar aturan perpajakan. Dengan
melakukan perencanaan pajak yang cermat, perusahaan dapat menghemat kas keluar,
mengatur cash fl ow, dan menyusun anggaran kas secara lebih akurat. Buku ini membahas
perencanaan pajak yang terkait dengan berbagai masalah bisnis dan perpajakan yang
dihadapi pengusaha serta mengupas beragam cara menyiasati pajak dengan bijak, seperti: •
Strategi Penghematan Pajak Melalui Pemilihan Bentuk Usaha • Tax Planning PPh Pasal 21/26
• Tax Planning PPh Pasal 22/Pasal 23/26 dan PPh Final • Tax Planning PPN • Tax Planning
PPh Badan • Optimalisasi Pembayaran Pajak untuk Menghemat Pajak • Manajemen Rugi
Fiskal dan Strategi Perpajakannya Akademisi yang mempelajari administrasi dan kebijakan
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perpajakan atau akuntansi pajak, konsultan pajak, praktisi bisnis, pemimpin perusahaan,
maupun birokrat yang mendalami bidang perpajakan akan memperoleh informasi berharga
dari referensi yang penting ini.
Manajemen Kewirausahaan merupakan buku membahas cara bewirausaha dan apa saja yang
diperlukan, Tersusun dalam tiga belas bab, diantaranya Kewirausahaan, Karakteristik
Kewirausahaan, Kreatif dan Inovasi, Ide Peluang Usaha, Motivasi Berwirausaha, Jalan Menuju
Wirausaha Sukses, Risiko Bisnis, Proses Bisnis dan Usaha Industri Kreatif, Etika Bisnis,
Manajemen Usaha Kecil dan Menengah, Melakukan Analisis Kelayakan dan Menyusun
Rencana Bisnis yang Unggul, Aspek Pemasaran Bagi Kewirausahaan, dan Memuliakan
Usaha Baru Membali Perusahaan dan Warabala Manajemen Kewirausahaan ini diterbitkan
oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak

Dewasa ini banyak orang tertarik ingin berbisnis. Alasan sederhana, dengan
berbisnis berharap dapat meningkatkan taraf hidup. Berbisnis, kata sebagian
orang, dapat menghasilkan pendapatan yang tidak terbatas. Tapi di sisi lain bisa
kehilanganpendapatan yang tidak terbatas pula. Jadi antara manfaat dan resiko
keduanya memiliki peluang yang sama. Ada sebagian mereka yang berhasil
dalam bisnis. Mulai dari merintis bisnis hingga berhasil menjadi konglomerat.
Liem Sioe Liong, Ciputra, Chairul Tanjung, Arifin Panigoro, adalah nama-nama
pebisnis sukses yang bermula dari bawah. Namun tidak sedikit pula yang
tersungkur dalam mengelola bisnis hingga tiarap tanpa bisa bangkit lagi.
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Kegagalan mereka umum banyak disebabkan beberapa hal, misal saja, karena
bisnis latah atau ikut-ikutan, tidak direncanakan dengan matang, kurang focus,
terlalu cepat ekspansi, salah urus, dan lain sebagainya. Sebelum memutuskan
terjun ke dunia bisnis, seyogyanya lebih dulu harus diketahui apa dan bagaimana
bisnis itu. Hal ini penting diutarakan mengingat bisnis mempunyai konsekwensi
kehilangan uang, waktu dan tenaga, bila dikerjakan sembarangan dan tanpa
perhitungan yang masak. Banyak orang beranggapan membangun bisnis itu
gampang. Segampang menggaruk bagian tubuh yang gatal. Malah ada yang
mengatakan, bisnis itu biasa-biasa saja. Entah apa maksudnya. Padahal kalau
dia tahu, bahwa bisnis itu sungguh tidak biasa, penuh dengan dinamika, onak
dan duri. Business is not usual, kata banyak pebisnis sukses.
Principles of Chinese people in doing their business in Indonesia.
Setelah sepuluh tahun bermukim di Kanada, keluarga ?lo kembali ke Jakarta.
Mereka disambut dengan gembira tapi iuga gundah oleh Hilman dan Lis.
Gembira karena mereka bisa bertemu dengan Flahmat yang kini sudah besar,
gundah karena selama ini mereka herdua memendam rahasia kelahiran anak itu.
Adrian, yang sudah berganti penampilan dan identilas menjadi lwan Budiman,
juga berada di Jakarta. Penemuannya yang tak terduga dengan Lis menggugah
kembali nostalgia dan dendam lama! Ia kembali ke kebiasaannya dulu, yailu
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menguntit Lis dan Hilman, sampai akhirnya ia mengetahui keberadaan Rahmat.
Sebenarnya lwan sendiri sudah hidup tenang bersama keluarganya, istri dan
seorang anak perempuan. Dan lak seorang pun mengenalinya sebagai Adrian.
Tapi dorongan untuk mengulang perbuatan lama sangat besar. Apalagi ia tidak
menyukai Rahmat, mesklpun anak ilu keponakannya sendiri. Dengan
menghancurkan Rahmat. berarti ia menghancurkan pula hati Lis dan Hilman.
Rahmat harus tahu asal-usulnya. Anak itu harus tahu bahwa ayah kandungnya
seorang psikopat!
Majalah Akses merupakan majalah non-profit yang dibiayai oleh Pemenrintah
Indonesia dan di produksi/ditulis oleh pegawai Direktorat Jenderal Asia Pasifik
(aspasaf) Kementerian Luar Negeri. Tujuan Majalah ini untuk memberikan
informasi / akses kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap pasar
luar negeri. Edisi Ke-7 ini membahas mengenai bisnis dengan Malaysia. ------Akses Magazine is a non profit Magazine financed by Indonesian Govenrment
and produced by employees of the Directorate General for Asia Pacific (Aspasaf)
Ministry of Foreign Affairs. The purpose of this magazine is to provide information
/ access to the Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) to overseas
markets. 7th edition is to discuss the business with Malaysia.
Bangsa Yahudi memiliki populasi kecil diantara bangsa-bangsa lain yang ada.
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Namun, mereka mampu mengungguli bangsa-bangsa lain yang memiliki
populasi jauh lebih banyak. Tidak hanya unggul, mereka pun mampu
mengendalikan berbagai negara. Kekuatan uang dan politik adalah senjata
utama mereka dalam mengendalikan negara-negara dunia. Dari negara-negara
kecil hingga negara adidaya seperti Amerika Serikat. Bahkan negara adidaya
tersebut pun secara suka rela menjadi pendukung Yahudi. Karena memang
perekonomian dan politik negara Amerika Serikat berada dalam kendali bangsa
Yahudi. Apakah kekuatan uang dan politik yang dimiliki bangsa Yahudi lahir
begitu saja ? Tentu tidak. Mereka memiliki suatu alat untuk menciptakan
kekuatan uang dan politik yaitu bisnis. Bisnis mereka adalah yang terkuat saat
ini. Mereka merajai segalam macam bisnis, mulai bisnis retail hingga produk
teknologi canggih. Bisnis mereka telah menancap tajam hampir di setiap negara
yang ada di jagad raya ini. Dengan kekuatan bisnis inilah mereka mampu
“menggenggam dunia”. Lalu bagaimanakah bangsa Yahudi bisa membangun
dominasi bisnis sedemikian hebat ? Buku ini akan mengungkap sejauh mana
dan bagaimana bisnis Yahudi mendominasi perekonomian dunia hingga menjadi
kekuatan yang menakutkan.
Kementerian Sosial RI sebagai leading sector dalam penanganan permasalahan
kemiskinan, berkewajiban mengembangkan Kewirausahaan untuk
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mengentaskan permasalahan kemiskinan bagi penerima program keluarga
harapan (PKH) graduasi. Program ini masih relatif baru di Kementerian Sosial,
sehingga penelitian ini memberikan pemikiran mencari pola yang tepat dalam
pengembangan Kewirausahaan Sosial di Indonesia. Penelitian ini dilakukan
dalam masa pandemi Covid-19 yang banyak berpengaruh dalam perjalanan
usaha. Pembelajaran dari hasil penelitian ini akan mengoptimalkan
keterjangkauan penerima manfaat terhadap berbagai program-program
Perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh
pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) melalui kewirausahaan sosial.
Diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat sebagai bahan informasi
bagi penentu program penanggulangan kemiskinan melalui hak
kewarganegaraan. Lebih jauh lagi penelitian ini dapat memberikan masukan
pada pemerintah pentingnya Kewirausahaan sosial bagi penerima program
keluarga harapan (PKH) Graduasi. Buku hasil penelitian ini dapat menambah
khasanah baru yang mencerahkan dan sangat layak untuk dibaca khalayak
umum serta pemerhati masalah penanganan kemiskinan, sehingga dapat
berbuah kemanfaatan bagi semua.
Transaksi Ferox tranding online merupakan salah satu cara bagi siapapun untuk
mendapatkan tambahan penghasilan. Banyak buku yang membahas tentang
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ferox tranding namun hanya berisi tentang mata uanag asing sehingga pembaca
tidak dapat langsung terjun untuk melakukatransaksi, buku ini menghadirkan
langkah-langkah untuk dapat melakukan transaksi ferox tranding mulai dari nol ,
sehingga meskipun anda belum pernah mengetahui apapun tentang ferok
tranding , dengan membaca buku ini dapat langsung melakukan transaksi ferox
trainding secara online.
Pemasalahan bisnis konservasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan
di Indonesia masih belum berkembang. Masih banyak pemahaman tentang
bisnis yang tidak sesuai dengan pengertian yang sesungguhnya. Apalagi bila
dikaitkan dengan aspek yang dibisniskan yaitu lingkungan atau bahkan
konservasi lingkungan. Dari pemahaman paradigm lama, hal ini mustahil. Namun
dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan tekniologi serta
berkembangnya pasar, maka konservasi sumberdaya alam dan lingkungan
mempunyai prospek yang sangat luas biasa peluangnya untuk kegiatan bisnis
baru. Dalam buku ini diuraikan berbagai pemahaman baru yang mampu
menghadirkan bisnis bidang konservasi sumberdaya alam dan lingkungan.
Dengan berbagai praktik yang saat ini telah mulai dilaksanakan oleh para
usahawan, prospek bidang ini semakin terbuka. Buku ini dapat dipergunakan
untuk para praktisis bisnis yang akan membuka bisnis baru dibidang sumberdaya
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alam dan lingkungan. Oleh karena banyak teori-teori baru yang dibahas dalam
buku ini, maka sangat sesuai untuk acuan bagi para mahasiswa peneliti.
Usaha kuliner, apalagi yang berbasiskan tepung atau roti, tidak ada matinya. Ia
dapat dimulai dari kecil, dengan modal tekad dan kesungguhan, menjadi besar
karena inovasi. Buku ini menyajikan cara-cara inovatif dan praktis dalam
membangun usaha makanan dari kecil untuk menopang ekonomi keluarga.`
-Rhenald Kasali, Pakar Manajemen `Buku ini memberikan bimbingan teknik
wirausaha dalam bidang Usaha Roti dan Kue, sangat bermanfaat bagi yang
hendak mulai buka usaha maupun yang sudah menjalankannya!` -Sisca
Soewitomo, Pakar Kuliner `Ibu dan adik saya bisa hidup 'cukup' dengan
berjualan roti sandwich bakar selama enam tahun terakhir sebagi usaha
sampingan yang menghasilkan. Usaha ini menopang kehidupan sekitar 10
karyawan tetep yang tinggal di rumah orang tua saya. Maka, saya merasa buku
ini dapat membuka cakrawala baru bagi siapa saja yang ingin mendapatkan
penghasilan tambahan. Roti adalah makanan yang sudah merakyat dan disukai
oleh tua muda dan terutama anak-anak. Semoga buku ini menjadi buku rahasia
bagi banyak keluarga!` -Putri Soehendro, Penyiar I Radio 89,6 FM Jakarta `Saat
banyak orang bertanya bagaimana memulai usaha baru, buku ini seolah hadir
sebagai salah satu jawaban nyata yang ditunggu banyak orang, mudah dipahami
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dan dipraktikkan siapa saja. Baca, lihat peluangnya dan segera eksekusi.
Peluang sukses ada di depan Anda!!` -Agoeng Widyatmoko, Konsultan
Independen UKM, Perencana Pemasaran Usaha Keluarga, dan Penulis Buku
Best-Seller 100 Peluang Usaha
"Siapa pun Anda, saat ini Anda sedang memegang buku yang sangat mungkin
akan mengubah hidup Anda! Setelah membaca dan menerapkan apa yang ada
dalam buku ini, dipastikan Anda akan memiliki sebuah toko online yang dapat
menghasilkan uang tanpa harus mengorbankan pekerjaan Anda. Pembahasan
dalam buku ini dperuntukkan bagi siapa pun termasuk pemula karena meliputi
langkah-langkah teknis mulai dari membuat e-mail, membuat blog, hingga
mengubah blog menjadi toko online serta melakukan pelayanan terhadap
konsumen secara online. Dari suut pandang bisnis, buku ini juga sangat lengkap
karena membahas mengenai langkah-langkah pembuatan produk hingga upaya
pemasaran. Satu hal yang sangat penting, di dalamnya juga akan mengajarkan
kepada Anda mengenai cara-cara menyusun sebuah Surat penjualan yang
menghipnotis sehingga pengunjung lebih tertarik untuk membeli produk yang
Anda tawarkan. Di dunia online yang serba cepat, biasanya sang pemenang
adalah mereka yang bisa mengambil keputusan dengan cepat dan cermat.
Temukan prosedur, tip dan trik, upaya pemasaran, dan strategi untuk memulai
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bisnis online sehingga Anda bisa bergabung dengan pemenang lainnya. Tidak
perlu menunggu lagi, ketahui rahasia kesuksesan membangun bisnis online
sekarang juga!"
Business opportunity for environmental protection in Indonesia.
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.
"""Menyajikan berbagai hal penting yang wajib diketahui seputar dunia usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM), buku ini juga... - membahas bisnis
rumahan secara tuntas, mulai dari memotivasi, menginovasi, menggali ide bisnis,
membuat usaha, menganalisis usaha, cara memproduksi, mesin-mesin produksi,
hingga teknik pemasaran baik secara online maupun offline. - memaparkan
penyebab kegagalan dalam menggeluti bisnis UKM dan kesalahan-kesalahan
yang sering terjadi dalam pemasaran produk. - memberikan tip-tip praktis untuk
mengatasi kegagalan dan kesalahan yang terjadi. - memuat contoh-contoh ide
usaha rumahan yang dapat digunakan untuk membuat usaha kuliner. Sangat
cocok bagi Anda yang ingin terjun dalam dunia bisnis rumahan."""
Dalam dunia bisnis saat ini dengan adanya teknologi tentu sangat memberikan
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kontribusi yang sangat besar. Apalagi dengan munculnya inovasi dalam
teknologi telah membuka kesempatan dan tantangan yang baru bagi dunia
bisnis. Sehingga sering sekali kita dengar istilah Teknopreneur.
Technopreneurship merupakan gabungan dari kata technology dan
entrepreneurship. Technopreneurship bisa dikatakan memanfaatkan teknologi
yang berkembang untuk dijadikan peluang usaha atau metode untuk mengolah
sesuatu agar terjadi efisiensi biaya dan waktu, sehingga dapat menghasilkan
produk yang lebih berkulitas.
Di masa sulit mencari celah pekerjaan, peluang usaha rumahan bisa dijadikan
pilihan untuk mendapatkan sumber penghasilan. Ajen Dianawati, penulis buku
Peluang Usaha Rumahan yang Menguntungkan menguraikan beberapa alternatif
usaha rumahan, seperti bidang usaha makanan (catering, warung, kue kering),
laundry, penjahit pakaian, voucher handphone, souvenir, rumah kost, sanggar
senam, jasa pengetikan, warung mie instan , dan lain sebagainya. Dalam
bukunya, Ajen mencoba membuka wawasan kita soal dunia usaha yang bisa
dimulai dari rumahan. Sebenarnya apa saja keuntungan dari usaha rumahan : 1.
Anda akan mendapat pengamalan menarik serta tantangan yang belum pernah
Anda alami sebelumnya. Persoalan modal memang biasa menjadi kendala
utama. 2. Anda tidak perlu lagi merisaukan jam kerja kantor yang nine to five.
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Dengan membuka usaha rumahan, otomatis waktu Anda lebih fleksibel,
terutama, untuk ibu rumah tangga, akan ada lebih banyak waktu untuk
mengawasi si kecil dan rumah tangga. 3. Dapat menekan biaya produksi, yaitu
dengan menyiasati memakai tenaga kerja yang melibatkan suami, kerabat kerja,
teman, dan pembantu. 4. Anda tidak perlu mengeluarkan biaya sewa tempat,
seperti ruko, toko, dan sebagainya. Kecuali jika usaha Anda nantinya
berkembang lebih besar sehingga memerlukan tempat yang cukup luas. 5. Anda
bisa menjadi bos untuk diri sendiri 6. Terhindar dari Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK). Jika bekerja pada orang lain, sewaktu-waktu Anda dapat diberhentikan,
meskipun sudah bekerja selama bertahun-tahun. Artinya, di sana ada jaminan
Anda terhindar dari PHK Soal sumber modal usaha dapat diperoleh dari
tabungan, kredit tanpa agunan, meminjam kepada keluarga terdekat, melakukan
penarikan dana lewat kartu kredit, dan lain sebagainya. -MediaKitaPemilihan topik buku ajar ini didasari atas hasil pengamatan di berbagai wilayah
menunjukkan selama ini Labu Kuning hanya tanaman sela antar musim, pola
tanam masyarakat masih bersifat rutin bukan komersial dan belum optimalnya
penggunaan lahan sekitar hutan. Buku ajar ini sangat cocok untuk para
mahasiswa, akademisi/pemerhati pembangunan desa, pasca panen,
kelembagaan desa.
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Memulai usaha dari awal disertai dengan contoh dan jenis usaha dalam tulisan
yang memudahkan pembaca bisa memahami dan mempelajari dengan mudah
Memulai Usaha dari Nol Secara Efektif. Memulai usaha memang memberikan
keuntungan yang besar bagi pelakunya. Namun untuk mencapai hal tersebut
dibutuhkan upaya yang besar pula. Hal ini yang membuat orang-orang sudah
mundur dahulu sebelum memulai usaha. Modal yang besar, perjuangan yang
tidak mudah, hasil yang tidak menentu dan lain sebagainya menjadi
penyebabnya. Padahal seperti yang diketahui banyak orang, beberapa pemilik
usaha yang sudah besar sekarang ini memulai usaha dari tempat yang kecil
dengan modal seadanya. Bahkan sebagian besar memulai usaha dari nol.
Memang ada beberapa risiko yang akan dihadapi di awal membangun bisnis.
Akan tetapi dengan kerja keras, semuanya bisa terbayarkan dengan usaha yang
berkembang dan keuntungan yang terus meningkat. keuntungan yang terus
meningkat. Bagi Anda yang ingin memulai usaha, jangan merasa takut terlebih
dahulu! Lakukan beberapa tips ini untuk membantu upaya Anda yang ingin
memulai usaha dari nol. Walaupun usaha rumahan dilakukan secara kecilkecilan, tidak ada salahnya untuk mempelajari hal basic dari pengelolaan
administrasi yang baik. Hal penting yang harus diperhatikan adalah jangan
pernah mencampurkan keuangan bisnis dengan pribadi. Pengelolaan
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administrasi yang tertib akan mempermudah kelangsungan usaha rumahan yang
sedang kamu jalani. Dengan fondasi yang kuat, bisnis pun akan berjalan dengan
lancar. Selamat membaca, semoga bermanfaat. Terima Kasih Salam , Dayat
Suryana www.dayatsuryana.my.id
Tidak banyak yang berani merangkak untuk mencapai cita-cita sebagai pebisnis
sukses dan kaya. Menyajikan kiat sukses bisnis ala Mark Zuckerberg, Jack Ma,
Bill Gates, Steve Jobs, Jeff Bezos, dan juga Ma Huateng, buku ini membantu
siapa saja untuk sukses berbisnis. Buku ini menggugah dan memotivasi para
pembaca agar segera bertindak merealisasikan gagasan bisnis yang sudah ada
di kepala. Buku ini dapat menjadi pelecut semangat yang berarti bagi para
pebisnis pemula atau pebisnis yang sedang bangkit dari kegagalannya. Judul:
BELAJAR BISNIS MODAL NEKAT DARI PARA MILIARDER DUNIA Kisah,
Strategi dan Prinsip-Prinsip Bisnis hingga Sukses Membangun Kerajaan Bisnis
Ukuran: 14x20.5cm Jumlah halaman:240 ISBN : 978-623-7537-885 Tahun: 2020
ANALISIS DAMPAK FOREIGN DIRECT INVESTMENT PADA SEKTOR BISNIS ONLINE
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM NEGERI
Bisnis merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menjual
barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Banyak orang
bertindak dan berani terjun dalam dunia bisnis, dan tak sedikit di antara mereka yang mampu
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menuai kesuksesan. Jika seseorang menginginkan sebuah kesuksesan dalam berbisnis, maka
seseorang tersebut harus melakukan semua upaya terbaik untuk perkembangan bisnisnya.
Dalam dunia bisnis, banyak bidang usaha yang masih memiliki peluang untuk mendapat
keuntungan yang besar. Bidang bisnis yang dimaksud di antaranya yaitu: kuliner, jasa,
fashion, dan budidaya. Kuliner merupakan salah satu bidang usaha yang terus berkembang
dan banyak dilirik hampir semua lapisan masyarakat. Hal itu dikarenakan, makanan dan
minuman merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu dalam setiap harinya. Jadi, tidak
mengherankan kalau di kota-kota besar terdapat banyak sekali rumah makan, warung tenda,
dan usaha-usaha lain sejenisnya. Target pasar dari bisnis kuliner ini juga cukup beragam,
yaitu mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Fakta tersebut, membuktikan bahwa bisnis
di bidang kuliner untuk saat ini masih sangat menjanjikan.
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