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Outline

� Proses bisnis konversi pada sistem nilai 
perusahaan

� Model REA tingkatan proses bisnis 
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� Model REA tingkatan proses bisnis 
untuk proses konversi

� Kebutuhan informasi dan ukuran dalam 
proses konversi



Proses konversi

� Proses konversi mencakup business events yang 
berkaitan dengan konversi input mentah (material, 
tenaga kerja, mesin, dan aset tetap lainnya) menjadi 
output jadi

� Proses konversi sering juga disebut sebagai proses 
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� Proses konversi sering juga disebut sebagai proses 
produksi ataupun proses manufaktur

� Proses konversi akan berbeda dari satu perusahaan 
ke perusahaan lainnya, bergantung pada produk 
yang dihasilkan

� Pola REA tingkatan proses bisnis dapat digunakan 
untuk semua proses konversi



Proses konversi pada sistem 
nilai perusahaan
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• Proses konversi terjadi di dalam perusahaan 
• Merupakan proses bisnis internal, biasanya tidak ada 

titik kontak dengan agen eksternal
• Walaupun ada aliran informasi dari/ke agen eksternal, 

aliran informasi bukan aliran resource



Proses konversi pada rantai 
nilai perusahaan

Merupakan interface antara proses
konversi dengan proses bisnis lainnya
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Model REA tingkatan proses 
bisnis untuk proses konversi

� Secara umum, proses konversi bisa digolongkan menjadi:
� Batch processes: melibatkan produksi sejumlah unit produk, atau

dapat melibatkan suatu jenis perkerjaan tertentu seperti perbaikan
mobil, cetak undangan, dll

� Continuous processes: menghasilkan suatu produk homogen secara
kontinyu, contoh: tepung, semen, dll
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kontinyu, contoh: tepung, semen, dll

� Perbedaan utama antara batch & continuous processes adalah:
� Untuk batch process, ada waktu mulai dan selesai untuk penentuan

biaya dari production run
� Untuk continuous process, tidak ada waktu mulai dan selesai untuk

penentuan biaya dari production run, maka kedua waktu tersebut
harus ditentukan

� Biaya produksi per unit = biaya keseluruhan produksi pada suatu
periode dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan pada periode
tersebut



Pola inti REA untuk proses konversi

7



Pola extended tingkatan proses bisnis 
untuk siklus konversi
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Model proses bisnis dari proses konversi 

pembuatan biskuit (Cookie Baking)
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Events pada siklus konversi (1)

� Economic Increment Event
� Production Run; adalah event yang menghasilkan resource

produk akhir
� Merepresentasikan suatu batch atau job pada suatu job-order-
costing environment
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costing environment

� Merepresentasikan suatu operasi mesin (machine run) dalam 
suatu process-costing environment, atau periode waktu 
ekivalen seperti musim pertumbuhan pada tanaman pertanian

� Data yang biasanya dikumpulkan mencakup nomor 
identifikasi, tanggal/waktu mulai dan tanggal/waktu 
selesainya event, serta data tentang resources dan agen 
yang terlibat pada production run



Tabel relasional untuk production run event
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Events pada siklus konversi (2)

� Economic Decrement Event
� Materials Issuance (pengeluaran material) 

� Merepresentasikan penggunaan bahan mentah pada 
proses produksi. Bahan mentah biasanya diubah menjadi 
produk akhir dan pada prosesnya kehilangan identitas 
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proses produksi. Bahan mentah biasanya diubah menjadi 
produk akhir dan pada prosesnya kehilangan identitas 
dan karakteristiknya

� Biasanya dilambangkan dengan move ticket atau 
dokumen serupa lainnya  

� Data yang biasanya dikumpulkan meliputi tanggal/waktu 
pengeluaran, asal dan tujuan dari pengeluaran, order 
produksi terkait, agen yang terlibat dalam otorisasinya 
(supervisor) dan eksekusinya (inventory clerk) 



Move ticket untuk material 
issuance 
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Tabel relasional untuk material 
issuance events
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Events pada siklus konversi (3)

� Economic Decrement Event
� Labor Operation (operasi tenaga kerja)

� Merepresentasikan suatu aktivitas pada proses konversi 
yang dilakukan oleh karyawan produksi, atau 
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yang dilakukan oleh karyawan produksi, atau 
penggunaan tenaga kerja dari karyawan tersebut

� Biasanya dilambangkan oleh suatu job time ticket atau 
time track form

� Data yang biasanya dikumpulkan meliputi waktu mulai 
dan waktu selesai untuk labor operation serta deskripsi 
operasi tenaga kerja yang dilakukan seorang karyawan 
tertentu pada suatu waktu tertentu



Job Time Ticket untuk Labor 
Operation
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Tabel relasional untuk labor operation event
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Events pada siklus konversi (4)

� Economic Decrement Event
� Machine Operation (operasi mesin)

� Merepresentasikan suatu aktivitas pada proses konversi 
yang dilakukan oleh suatu mesin, maka mengkonsumsi 
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yang dilakukan oleh suatu mesin, maka mengkonsumsi 
usia kerja mesin

� Biasanya dilambangkan dengan suatu entry pada WIP 
job ticket

� Data yang biasanya dikumpulkan adalah waktu dan 
tanggal mulai dan selesai dari machine operation, mesin 
apa yang terlibat, siapa yang mengotorisasinya 
(supervisor) dan siapa yang mengeksekusinya (karyawan 
produksi)



Tabel relasional untuk machine operation
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Events pada siklus konversi (5)

� Increment Commitment Event
� Production (Job) Order (order produksi)

� Adalah suatu commitment event yang menjadwalkan 
suatu work-in-process job, berkomitmen untuk 
meningkatkan produk akhir di masa yang akan datang
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suatu work-in-process job, berkomitmen untuk 
meningkatkan produk akhir di masa yang akan datang

� Biasanya dilambangkan dengan suatu nomor production 
order, dan data tentang produk akhir yang diproduksi, 
berapa kuantitas yang diproduksi, siapa yang 
menyetujuinya, tanggal order, dan tanggal penyelesaian 
yang diminta. Dokumen production order dapat pula 
merangkum data seperti labor operation dan material 
mana yang dibutuhkan



Production order
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Tabel relasional untuk 
production order
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Events pada siklus konversi (5)

� Decrement Commitment Event
� Raw Materials (or Labor or Machine) Requisition

� Adalah suatu commitment event dimana produksi 
berkomitmen untuk memindahkan material dari gudang 
material ke lantai produksi, maka berkomitmen pada 
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material ke lantai produksi, maka berkomitmen pada 
suatu penurunan di masa yang akan datang dari material 
(atau tenaga kerja atau permesinan)

� Bila material yang tersedia di gudang tidak mencukupi 
atau tenaga kerja yang tersedia tidak mencukupi, hal ini 
akan memicu aktivitas di departemen pembelian atau 
penggajian, bukan proses konversi

� Biasanya dilambangkan dengan suatu material 
requisition document

� Data yang biasanya dikumpulkan mencakup 
tanggal/waktu dari requisition, informasi tentang 
resources dan agen yang terlibat dalam event ini



Material requisition
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Tabel relasional untuk material 
requisition event
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Relasi pada siklus konversi (1)

� Duality
� Transformasi lebih kompleks dari transfer yang ditemui pada

proses lainnya
� Melibatkan penggunaan material, tenaga kerja dan konsumsi

peralatan
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peralatan
� Sering dikompromikan sedemikian rupa sehingga hanya
penggunaan material saja yang dipantau secara langsung; 
biaya tenaga kerja dan konsumsi peralatan ditentukan melalui
berbagai skema alokasi

� Labor operations dan machine operations sering kali tidak
dipantau secara terpisah dari work-in-process job karena
mereka biasanya sudah tercakup di dalam job; namun
demikian relasi antara production run dengan labor type dan
machine resources sering kali tetap dipantau



Relasi pada siklus konversi (2)

� Stock-flow
� Material dan tenaga kerja biasanya digunakan sepenuhnya

dalam material issuances dan labor operations; relasi stock 
flows semacam ini disebut sebagai Use

� Mesin biasanya hanya digunakan secara parsial dalam
machine operations, relasi stock flow semacam ini disebut
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� Mesin biasanya hanya digunakan secara parsial dalam
machine operations, relasi stock flow semacam ini disebut
sebagai Consume

� Produk akhir biasanya dihasilkan (produced) oleh production 
run (sama seperti inventory dibeli (purchased) pada siklus
akuisisi)

� Fulfillment
� Material issuances memenuhi (fulfill) raw material 

requisitions (daftar permintaan bahan mentah)
� Production runs memenuhi (fulfill) production orders (order 

produksi)



Relasi pada siklus konversi (3)

� Reservations
� Bahan mentah di-reserve melalui requisition event

� Produk akhir di-reserve ketersediaannya melalui
production order
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production order

� Participation relationships
� Biasanya semua agen yang terlibat dalam siklus
konversi adalah agen internal

� Biasanya meliputi suatu relasi asosiasi langsung
(tanggung jawab) antara production supervisor
dan para karyawan



Relasi pada siklus konversi (4)

� Linkages 
� Antara material dan produk akhir

� Berisi informasi yang dibutuhkan untuk Bill of Materials; 
suatu produk akhir dibuat dari item bahan mentah apa 
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suatu produk akhir dibuat dari item bahan mentah apa 
saja (dan dalam jumlah berapa)

� Antara tenaga kerja (tipe) dan produk akhir

� Berisi informasi yang dibutuhkan untuk Operations List; 
labor operations apa yang dibutuhkan untuk 
menghasilkan produk akhir



Bill of Materials
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Berisi informasi hubungan (Linkage) antara bahan mentah dan
produk akhir



Operations List
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Berisi informasi hubungan(Linkage) antara tipe tenaga kerja dan
produk akhir



Tabel relasional untuk relasi Linkage: 
Ingredients-Cookies
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Tabel relasional untuk relasi Linkage: 
Labor Types-Cookies
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Relasi pada siklus konversi (5)

� Reciprocal
� Ekivalen dengan relasi dualitas, tetapi antara commitment 

events
� Production orders memicu permintaan material 

(requisitioning of materials); relasi reciprocal 
merepresentasikan suatu jadwal (schedule) tentang apa
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(requisitioning of materials); relasi reciprocal 
merepresentasikan suatu jadwal (schedule) tentang apa
yang harus diproduksi dan apa yang akan digunakan dan
dikonsumsi untuk menyelesaikan proses produksi

� Custody
� Perusahaan biasanya memberikan wewenang (custody) atas

material (dan mungkin juga produk akhir) pada sekelompok
karyawan bagian persediaan (inventory clerks) untuk
melindungi barang-barang tersebut dari pencurian atau
penyalahgunaan lainnya



Tipe-tipe query untuk resource

� Informasi tentang status terinci pada suatu atau 
beberapa waktu untuk tiap resource instance

� Informasi tentang status terinci pada suatu atau 
beberapa waktu untuk resource instances yang 
memenuhi kriteria tertentu
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beberapa waktu untuk resource instances yang 
memenuhi kriteria tertentu

� Rangkuman informasi status pada suatu atau 
beberepa waktu dari semua resource instances

� Rangkuman informasi status pada suatu atau 
beberapa waktu untuk resource instances yang 
memenuhi kriteria tertentu



Query untuk resource pada siklus 
konversi

� Daftar mesin yang dimiliki suatu perusahaan

� Umur mesin rata-rata pada suatu waktu

� Daftar bahan mentah yang biasanya disimpan 
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� Daftar bahan mentah yang biasanya disimpan 
oleh suatu perusahaan

� Daftar produk akhir yang biasanya diproduksi 
oleh suatu perusahaan

� Biaya standar rata-rata dari tipe tenaga kerja 
(labor types) untuk suatu perusahaan



Tipe-tipe query untuk event 

� Informasi terinci tentang suatu event instance
� Contoh: apa yang terjadi, kapan dan dimana terjadinya, dll

� Informasi terinci tentang tiap event instance yang memenuhi 
kriteria tertentu
� Contoh: events tipe tertentu yang terjadi pada periode waktu 

tertentu atau yang terjadi di lokasi tertentu
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� Contoh: events tipe tertentu yang terjadi pada periode waktu 
tertentu atau yang terjadi di lokasi tertentu

� Rangkuman informasi untuk semua instances dari suatu event 
type untuk periode waktu tertentu 
� Contoh: jumlah total dari event instances yang terjadi selama 

periode waktu tertentu

� Rangkuman informasi untuk instances dari suatu event type 
untuk periode waktu tertentu yang memenuhi kriteria tertentu
� Contoh: nilai uang rata-rata dari event instances untuk lokasi 

tertentu pada periode waktu tertentu



Query untuk event pada siklus 
konversi

� Panjang suatu production run tertentu
� Yaitu waktu selesai dikurangi dengan waktu mulai

� Panjang rata-rata dari production run selama 
periode waktu tertentu
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periode waktu tertentu

� Jumlah total dari production run yang terjadi 
pada suatu pabrik atau stasiun kerja atau 
seama periode waktu tertentu

� Tanggal dan/atau waktu terjadinya suatu 
pengeluaran material (issuance of materials)



Menghitung jumlah ingredient issuance 

untuk Workcenter E
Ingredient Issuance    
Ingredient 
IssuanceID 

IssuanceTime Location Inventory 
ClerkID 

SupervisorID 

RMI4238 7/15/2010 
6:20:00 AM 

WorkcenterA IC1 S2 
RMI4239 7/15/2010 WorkcenterB IC2 S2 
RMI4240 7/15/2010 

6:24:00 AM 
WorkcenterC IC2 S2 

RMI4241 7/15/2010 
6:28:00 AM 

WorkcenterD IC1 S1 
RMI4242 7/15/2010 

6:26:00 AM 
WorkcenterE IC2 S1 

RMI4243 7/15/2005 
6:29:00 AM 

WorkcenterC IC1 S2 
RMI4244 7/15/2010 

6:29:30 AM 
WorkcenterE IC1 S1 

RMI4245 7/15/2010 
6:29:00 AM 

WorkcenterC IC2 S2 
RMI4246 7/15/2010 

6:29:30 AM 
WorkcenterE IC2 S1 
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Kapankah ingredient requisition yang 
terakhir terjadi 

Ingredient Requisition   
RequisitionID RequisitionDate SupervisorID BakingOrderID 
1002 7/14/2010 4:35:00 PM S2 PO1 
1003 7/14/2010 4:35:30 PM S1 PO2 
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Tipe-tipe query untuk agen

� Informasi status terinci pada suatu atau 
beberapa waktu untuk tiap karyawan

� Informasi status terinci pada suatu atau 
beberapa waktu untuk tiap karyawan yang 
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beberapa waktu untuk tiap karyawan yang 
memenuhi kriteria tertentu

� Rangkuman informasi status pada suatu 
atau beberapa waktu untuk semua 
karyawan

� Rangkuman informasi status pafa suatu 
atau beberapa waktu untuk semua 
karyawan yang memenuhi kriteria tertentu



Query untuk agen pada siklus 
konversi

� Daftar karyawan termasuk beberapa atribut seperti 
alamat dan nomor telepon

Baking Employee   
EmployeeID EmployeeName EmployeePhone SupervisorID 

PE1 Fred 1-6789 S2 
PE2 Ethel 1-9876 S2 
PE3 Larry 1-7698 S1 
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PE3 Larry 1-7698 S1 
PE4 Moe 1-6798 S1 
PE5 Curly 1-8796 S1 

 



Query untuk relasi dualitas pada siklus
konversi

� Identifikasi labor operations yang berkaitan dengan 
satu atau lebih production run tertentu

� identifikasi machine operations yang berkaitan 
dengan satu atau lebih production run tertentu
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dengan satu atau lebih production run tertentu

� Kalkulasi waktu yang digunakan untuk suatu 
labor/machine operation sebagai persentase dari 
keseluruhan production run

� Menghitung jumlah raw material issuance (atau 
labor operation atau machine operation) yang 
berkaitan dengan suatu production run tertentu



Labor operation mana saja yang 
berkaitan dengan Batch WJ1?

Cookie Batch     
Batch 

ID 
StartTime CompletionTime Scheduled 

Quantity 
Actual 

Quantity 
Supervisor 

ID 
WJ1 7/15/2010 6:30:00 AM 7/15/2010 7:15:00 AM 40 40 S2 
WJ2 7/15/2010 6:30:00 AM 7/15/2010 7:37:00 AM 48 48 S1 

 DualityBatchLaborOperation 
BatchID LaborOperationID 

WJ1 LO21 
WJ1 LO22 
WJ1 LO23 
WJ1 LO24 
WJ1 LO25 
WJ1 LO26 
WJ1 LO28 

Labor Operation    
Labor 

OperationID 
StartTime EndTime Employee 

ID 
Supervisor 

ID 
LO21 7/15/2010 6:30:00 

AM 
7/15/2010 6:40:00 

AM 
PE3 S2 

LO22 7/15/2010 6:30:00 
AM 

7/15/2010 6:40:00 
AM 

PE4 S2 
LO23 7/15/2010 6:40:00 

AM 
7/15/2010 6:45:00 

AM 
PE5 S2 

LO24 7/15/2010 6:45:00 7/15/2005 6:50:00 PE3 S2 
LO25 7/15/2010 6:50:00 

AM 
7/15/2010 6:51:00 

AM 
PE5 S2 

LO26 7/15/2010 7:03:00 
AM 

7/15/2010 7:03:30 
AM 

PE5 S2 
LO27 7/15/2010 7:08:00 

AM 
7/15/2010 7:12:00 

AM 
PE3 S2 

LO28 7/15/2010 7:12:00 
AM 

7/15/2010 7:13:00 
AM 

PE4 S2 
LO29 7/15/2010 7:13:00 

AM 
7/15/2010 7:15:00 

AM 
PE5 S2 

LO30 7/15/2010 6:30:00 
AM 

7/15/2010 6:40:00 
AM 

PE1 S1 
LO31 7/15/2010 6:30:00 

AM 
7/15/2010 6:40:00 

AM 
PE2 S1 

LO32 7/15/2010 6:40:00 7/15/2010 6:45:00 PE2 S1 
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WJ1 LO28 
WJ1 LO29 
WJ2 LO30 
WJ2 LO33 
WJ2 LO34 
WJ2 LO35 
WJ2 LO36 

 

LO32 7/15/2010 6:40:00 
AM 

7/15/2010 6:45:00 
AM 

PE2 S1 
LO33 7/15/2010 6:45:00 

AM 
7/15/2010 6:47:00 

AM 
PE2 S1 

LO34 7/15/2010 6:47:00 7/15/2010 6:48:00 PE1 S1 
LO35 7/15/2010 7:00:00 

AM 
7/15/2010 7:00:30 

AM 
PE1 S1 

LO36 7/15/2010 7:35:00 
AM 

7/15/2010 7:37:00 
AM 

PE2 S1 

 



Ada berapa ingredient issuance yang 
berkaitan dengan tiap cookie batch?

Ingredient Issuance    
Ingredient 
IssuanceID 

IssuanceTime Location Inventory 
ClerkID 

SupervisorID 

RMI4238 7/15/2010 
6:20:00 AM 

WorkcenterA IC1 S2 
RMI4239 7/15/2010 WorkcenterB IC2 S2 
RMI4240 7/15/2010 WorkcenterC IC2 S2 

Cookie Batch     
Batch 

ID 
StartTime CompletionTime Scheduled 

Quantity 
Actual 

Quantity 
Supervisor 

ID 
WJ1 7/15/2010 6:30:00 AM 7/15/2010 7:15:00 AM 40 40 S2 
WJ2 7/15/2010 6:30:00 AM 7/15/2010 7:37:00 AM 48 48 S1 
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RMI4240 7/15/2010 WorkcenterC IC2 S2 
RMI4241 7/15/2010 WorkcenterD IC1 S1 
RMI4242 7/15/2010 WorkcenterE IC2 S1 
RMI4243 7/15/2005 

6:29:00 AM 
WorkcenterC IC1 S2 

RMI4244 7/15/2010 WorkcenterE IC1 S1 
RMI4245 7/15/2010 

6:29:00 AM 
WorkcenterC IC2 S2 

RMI4246 7/15/2010 
6:29:30 AM 

WorkcenterE IC2 S1 

 
DualityBatchIngredientIssue 
BatchID IngredientIssuanceID 
WJ1 RMI4238 
WJ1 RMI4239 
WJ1 RMI4240 
WJ1 RMI4243 
WJ1 RMI4245 
WJ2 RMI4241 
WJ2 RMI4242 
WJ2 RMI4244 
WJ2 RMI4246 

 



Query untuk relasi fulfillment
pada siklus konversi (1)

� Identifikasi commitment events yang belum 
terpenuhi

� Contoh: production order yang production run-nya 
belum terjadi

46

� Identifikasi commitment events yang sudah 
dipenuhi

� Contoh: material requisition yang material 
issuance-nya sudah terjadi

� identifikasi economic events yang tidak ada 
commitment event-nya
� Contoh: production run yang tidak ada production 
order-nya



Query untuk relasi fulfillment
pada siklus konversi (2)

� Kalkulasi jeda antara commitment event dan 
economic event
� Contoh: jeda antara material requisition dan 
material issuance
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material issuance

� Identifikasi penyebab economic event
� Contoh: production order mana yang 
menyebabkan terjadinya suatu production run

� Identifikasi hasil dari commitment event
� Contoh: material issuance mana yang terjadi 
akibat suatu material requisition tertentu



Query untuk identifikasi Ingredient 
Issuance yang tidak dipicu (untriggered)

Ingredient Issuance    
Ingredient 
IssuanceID 

IssuanceTime Location Inventory 
ClerkID 

SupervisorID 

RMI4238 7/15/2010 
6:20:00 AM 

WorkcenterA IC1 S2 
RMI4239 7/15/2010 

6:22:00 AM 
WorkcenterB IC2 S2 

RMI4240 7/15/2010 
6:24:00 AM 

WorkcenterC IC2 S2 
RMI4241 7/15/2010 

6:28:00 AM 
WorkcenterD IC1 S1 

RMI4242 7/15/2010 
6:26:00 AM 

WorkcenterE IC2 S1 
RMI4243 7/15/2005 

6:29:00 AM 
WorkcenterC IC1 S2 

RMI4244 7/15/2010 
6:29:30 AM 

WorkcenterE IC1 S1 
RMI4245 7/15/2010 

6:29:00 AM 
WorkcenterC IC2 S2 

RMI4246 7/15/2010 WorkcenterE IC2 S1 
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RMI4246 7/15/2010 WorkcenterE IC2 S1 

 
Ingredient Requisition   
RequisitionID RequisitionDate SupervisorID BakingOrderID 
1002 7/14/2010 4:35:00 PM S2 PO1 
1003 7/14/2010 4:35:30 PM S1 PO2 

 IngredientIssuanceFulfillsRequisition 
Ingredient 
IssuanceID 

Ingredient 
RequisitionID 

RMI4238 1003 
RMI4239 1003 
RMI4240 1002 
RMI4241 1002 
RMI4242 1002 
RMI4243 1002 
RMI4244 1003 
RMI4245 1002 
RMI4246 1003 

 



Query untuk reservation pada siklus 
konversi

� Resources atau resource type apa yang disetujui untuk 
dinaikkan atau diturunkan oleh suatu commitment event?

� Contoh: produk akhir atau tipe produk akhir apa yang 
akan dihasilkan oleh suatu production order?

� Berapa kuantitas resource atau resource type yang disetujui 
untuk dinaikkan atau diturunkan oleh suatu commitment 
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Berapa kuantitas resource atau resource type yang disetujui 
untuk dinaikkan atau diturunkan oleh suatu commitment 
event ?

� Contoh: berapa kuantitas tiap material type yang akan 
digunakan oleh material requisition? 

� Berapa nilai uang dari suatu resource atau resource type 
yang disetujui untuk dinaikkan atau diturunkan oleh suatu 
commitment event?

� Contoh: berapa nilai uang dari produk akhir yang akan 
dihasilkan oleh suatu production order? 



Query untuk reservation pada siklus 
konversi

� Kapan suatu event berkomitmen untuk menaikkan 
atau menurunkan suatu resource atau resource 
type tertentu?

� Contoh: kapan suatu material requisition 
berkomitmen untuk menggunakan suatu 
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berkomitmen untuk menggunakan suatu 
material type tertentu?

� Dimana suatu event berkomitmen untuk menaikkan 
atau menurunkan suatu resource atau resource 
type tertentu?

� Contoh: ke lokasi materials warehouse yang 
mana suatu materials requisition ditujukan?



Query untuk identifikasi kuantitas dan deskripsi dari 
ingredient yang akan digunakan oleh issuance #1002

Ingredients    
IngredientID Description UnitOfMeasure StandardCostPer 

UnitOfMeasure 
BS Brown sugar 50 lb bag $9.47 
BU Butter 10 lb box $3.98 
CM Chocolate morsels 10 lb bag $19.49 
CN Cinnamon 16 oz tin $3.29 
CS Candy sprinkles 1 lb tin $3.18 
EG Eggs, large AA grade 2 dozen carton $1.29 
FL Flour, white sifted 100 lb bag $20.00 
ILFS Ingredient label - frosted sugar each $0.01 
ILSN Ingredient label - 

snickerdoodle 
each $0.01 

PB Peanut butter 10 lb jar $8.37 
PE Pecans 2 lb bag $5.32 
PK Plastic container each $0.12 
SH Shortening 10 lb can $12.10 
SL Salt, iodized 5 lb bag $1.00 
VN Vanilla, pure 1 liter bottle $20.00 
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VN Vanilla, pure 1 liter bottle $20.00 
WS White sugar 50 lb bag $10.00 

 
ReservationIngredientRequisitionIngredient 
Ingredient 
ID 

Ingredient 
RequisitionID 

Quantity 
Reserved 

Unit of  
Measure 

CN 1003 0.5 cup 
CS 1002 1 cup 
EG 1002 4 each 
EG 1003 4 each 
FL 1002 8 cups 
FL 1003 6 cups 
ILFS 1002 4 each 
ILSN 1003 4 each 
PK 1002 4 each 
PK 1003 4 each 
SH 1002 2.67 cups 
SH 1003 1.75 cups 
SL 1002 2 teaspoons 
SL 1003 1.75 teaspoons 
VN 1002 4 teaspoons 
VN 1003 2.75 teaspoons 
WS 1002 6 cups 
WS 1003 4.67 cups 

 



Query untuk participation pada siklus 
konversi (1)

� Agen mana saja yang berpartisipasi pada suatu event
tertentu? 
� Contoh: production supervisor mana yang memberikan 

otorisasi untuk suatu machine operation?

Berapa event tipe tertentu yang melibatkan agen 
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� Berapa event tipe tertentu yang melibatkan agen 
tertentu? 
� Contoh: seorang karyawan produksi dijadwalkan pada berapa 

production order ? 

� Berapakah nilai uang total dari suatu event dari tipe 
tertentu yang melibatkan seorang agen tertentu pada 
suatu periode waktu tertentu? 
� Contoh: berapakah nilai uang total dari semua material 

issuances yang disetujui oleh seorang production supervisor?



Query untuk identifikasi nama karyawan bagian 
baking yang berpartisipasi pada baking order 
#PO2

Baking Employee   
EmployeeID EmployeeName EmployeePhone SupervisorID 

PE1 Fred 1-6789 S2 
PE2 Ethel 1-9876 S2 
PE3 Larry 1-7698 S1 
PE4 Moe 1-6798 S1 
PE5 Curly 1-8796 S1 

 
ParticipationEmployeeProdOrder 
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ParticipationEmployeeProdOrder 
EmployeeID ProductionOrderID 

PE1 PO2 
PE2 PO2 
PE3 PO1 
PE4 PO1 
PE5 PO1 

 



� Kapan suatu event tertentu yang melibatkan agen 
tertentu terjadi?

� Contoh: kapan production order terakhir diawasi oleh 
production supervisor tertentu

Query untuk participation pada siklus 
konversi (2)
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production supervisor tertentu

� Dimanakah suatu event tertentu yang melibatkan agen 
tertentu terjadi?

� Contoh: di lokasi mana sebagian besar material 
issuance terakhir yang dilakukan oleh inventory clerk 
tertentu terjadi?



Query untuk Linkage pada siklus konversi

� Bahan mentah apa saja yang dibutuhkan untuk 
memproduksi suatu produk akhir tipe tertentu?
� Contoh: chocolate chip cookies mengandung bahan apa 

saja?
� Berapa jumlah tiap bahan mentah yang dibutuhkan untuk 

memproduksi suatu produk akhir tipe tertentu?
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memproduksi suatu produk akhir tipe tertentu?
� Contoh: berapa jumlah butter dalam suatu batch dari 

snickerdoodles
� Produk akhir mana yang mengandung bahan mentah tipe 

tertentu?
� Contoh: jenis cookie apa saja yang mengandung 

kacang
� Tipe tenaga kerja (labor type) apa yang dibutuhkan untuk 

memproduksi suatu produk akhir tertentu?
� Contoh: tipe tenaga kerja apa yang dibutuhkan untuk 

suatu batch dari molasses cookies



Query untuk identifikasi deskripsi dari tipe 
cookie yang membutuhkan labor type “frost 
cookies”

LinkageCookieLaborType 
CookieTypeID LaborTypeID 
FSCS L1 
FSCS L10 
FSCS L11 
FSCS L12 
FSCS L13 
FSCS L2 
FSCS L3 
FSCS L6 
FSCS L7 
FSCS L8 

Labor Type 
LaborTypeID Description 
L1 Mix dry ingredients 
L10 Take cookie sheet out of oven 
L11 Frost cookies 
L12 Sprinkle cookies 
L13 Package cookies 
L2 Mix moist ingredients 
L3 Combine dry and moist 

ingredients L4 Add morsels to mixed dough 
L5 Add nuts to mixed dough 
L6 Form dough into cookies 
L7 Put cookies onto cookie sheet 
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FSCS L9 
SN L1 
SN L10 
SN L13 
SN L2 
SN L3 
SN L7 
SN L8 
SN L9 

 

L7 Put cookies onto cookie sheet 
L8 Put cookie sheet into oven 
L9 Set cookie timer 

 

Finished Cookie Type   
CookieID Description UnitsPerPack

age 
ListPrice 

CC Chocolate chip plain 12 $2.99 
CCP Chocolate chip with pecans 12 $2.99 
FSCS Frosted sugar cookies with candy 

sprinkles 
10 $3.59 

M Molasses 12 $3.29 
OR Oatmeal raisin 12 $2.99 
PB Peanut butter 12 $2.99 
SC Sugar cookies plain 12 $2.99 
SN Snickerdoodles 12 $3.59 

 



Ringkasan

� Telah dibahas :

� proses konversi dan bagaimana posisi proses tersebut 
tingkatan sistem nilai dan rantai nilai

� Extended REA pattern pada tingkatan proses bisnis

Berbagai dokumen yang biasa digunakan untuk 
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� Berbagai dokumen yang biasa digunakan untuk 
merepresentasikan event dan resource serta agen yang terkait

� Contoh tabel basis data relasional untuk siklus konversi serta 
input data dari tabel-tabel tersebut

� Tipe-tipe query untuk proses konversi untuk mendukung 
pengambil keputusan pada berbagai area fungsional

� Contoh query dari berbagai tipe


