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Outline 

� Proses bisnis SDM pada sistem nilai 
perusahaan

� Proses bisnis SDM pada rantai nilai 
perusahaan
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� Proses bisnis SDM pada rantai nilai 
perusahaan

� Model REA tingkatan proses bisnis 
untuk proses SDM

� Kebutuhan informasi dan berbagai 
ukuran dalam proses SDM



Proses bisnis sumber daya 
manusia (SDM) (1)

� Disebut juga sebagai siklus penggajian (payroll cycle)

� mencakup semua akitivitas yang dibutuhkan untuk
melakukan akuisisi dan pembayaran tenaga kerja
karyawan

Terdiri dari dua fungsi:
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� Terdiri dari dua fungsi:
� Fungsi kepegawaian (personnel function) yang melakukan

rekrutmen, pelatihan, evaluasi dan PHK karyawan
� Memperoleh dan merawat tenaga kerja, pengetahuan dan

keahlian

� Fungsi penggajian (payroll function) yang membayar
karyawan

� Membayar untuk tenaga kerja, pengetahuan dan keahlian



Proses bisnis sumber daya 
manusia (SDM) (2)

� Secara esensinya, proses SDM merupakan kasus 
khusus dari siklus akuisisi/pembayaran

� Tujuan utama dari proses SDM adalah untuk 
menyediakan tenaga kerja manusia dan kepakaran 
yang dibutuhkan perusahaan untuk dapat beroperasi 
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menyediakan tenaga kerja manusia dan kepakaran 
yang dibutuhkan perusahaan untuk dapat beroperasi 
secara efektif dan efisien

� Karena tenaga kerja karyawan merupakan aset 
perusahaan, pemodelan akuisisi dan pembayarannya 
harus dilakukan dengan sebanar-benarnya dan 
selengkap mungkin namun tetap berbiaya efektif



Proses bisnis SDM pada sistem 
nilai perusahaan (1)

5

• Proses SDM berada di titik kontak antara perusahaan dan karyawan
• Pada tingkatan ini, karyawan merupakan mitra bisnis eksternal
• Walaupun dalam proses bisnis lainnya, karyawan dianggap sebagai agen 

internal, pada proses SDM, karyawan yang dianggap sebagai agen 
internal hanyalah karyawan yang tugasnya memproses penggajian



Proses bisnis SDM pada sistem 
nilai perusahaan (2)

� Dalam proses ini, perusahaan memberikan uang 
sebagai imbalan bagi tenaga kerja karyawan

� Selain tenaga kerja (dideskripsikan sebagai jumlah 
jam kerja dengan upah tertentu), karyawan juga 
memberikan pengetahuan dan keahliannya pada 
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jam kerja dengan upah tertentu), karyawan juga 
memberikan pengetahuan dan keahliannya pada 
perusahaan

� Namun demikian perusahaan tidak dapat memiliki 
pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh 
karyawan, sehingga kita harus mengasumsikan 
bahwa pengetahuan dan keahlian sudah dimasukkan 
dalam jam kerja dan besarnya upah



Proses bisnis SDM pada rantai 
nilai perusahaan

• Merupakan interface antara proses bisnis SDM 
dengan proses bisnis lainnya

• Di banyak perusahaan, hanya penggunaan
tenaga kerja pada proses konversi yang 
dipantau secara khusus
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Model tingkatan proses bisnis 
untuk proses bisnis SDM (1)
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Model tingkatan proses bisnis 
untuk proses bisnis SDM (2)

� Pada pola inti REA, instigation events dan
relasi yang terkait (seperti relasi proposition) 
tidak dimasukkan

� Pola REA membantu menganalisa proses
bisnis dan events yang terkait dengan
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� Pola REA membantu menganalisa proses
bisnis dan events yang terkait dengan
menekankan pada:
� Apa (resource apa yang terlibat), dan siapa (agen

internal dan eksternal) yang terlibat dalam tiap
event

� Keterangan mengenai dimana dan kapan
terjadinya suatu event, disimpan sebagai atribut
dari event tersebut



Resource pada siklus penggajian (1)

� Labor (tenaga kerja)
� Human capital adalah resource yang diakuisisi dalam proses

SDM atau siklus penggajian
� Human capital terdiri dari pekerjaan yang dilakukan oleh

karyawan berikut pengetahuan dan keahlian yang digunakan
dalam melakukan pekerjaan tersebut
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karyawan berikut pengetahuan dan keahlian yang digunakan
dalam melakukan pekerjaan tersebut

� Labor type (tipe tenaga kerja) resource biasanya
mensubstitusi tenaga kerja yang sebenarnya, karena
karakteristik tenaga kerja yang intangible

� Atribut yang biasanya dikumpulkan mencakup nomor
identifikasi labor type, biaya standar per unit labor type

� Bisa juga mencakup relasi dengan keahlian, untuk identifikasi
keahlian apa yang dibutuhkan untuk suatu labor type



Resource pada siklus penggajian (1)

� Uang kas (cash)
� Cash accounts biasanya mensubstitusi uang kas

yang sesungguhnya karena kendala ukuran

� Uang kas untuk siklus penggajian biasanya
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� Uang kas untuk siklus penggajian biasanya
disimpan pada suatu regular checking account 
atau pada suatu imprest checking account

� Imprest checking account adalah rekening sementara
yang saldonya biasanya dijaga agar selalu nol

� Atribut yang biasanya dikumpulkan mencakup
nomor cash account, tipe rekening, lokasi
rekening dan saldo kas pada rekening tersebut



Event pada siklus penggajian (1)

� Labor Requisition
� Adalah suatu instigation event yang mengidentifikasi

kebutuhan akan dan permintaan akuisisi tenaga kerja, 
keahlian dan pengetahuan karyawan

� Dapat didokumentasikan dengan berbagai cara, termasuk
komunikasi verbal ataupun memorandum
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� Dapat didokumentasikan dengan berbagai cara, termasuk
komunikasi verbal ataupun memorandum

� Data yang harus dikumpulkan mencakup tanggal
permintaan, tanggal dibutuhkannya tenaga kerja, 
“kuantitas” tenaga kerja yang dibutuhkan, identitas
pemohon, identitas dari karyawan tertentu yang tenaganya
dibutuhkan

� Dapat dianggap sebagai suatu kerangka jadwal, yang 
walaupun tipe dan kuantitas tenaga kerja yang dibutuhkan
sudah diidentifikasi, tetapi belum diisi oleh karyawan tertentu
yang setuju dengan jadwal tersebut



Staffing Plan 
(mendokumentasikan Labor Requisition)
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Tabel relasional untuk labor requisition event
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Event pada siklus penggajian (2)

� Employee Schedule (jadwal karyawan)
� Adalah suatu commitment event yang merupakan

persetujuan antara perusahaan dengan seorang karyawan
mengenai pertukaran tenaga kerja dengan imbalan uang

� Dapat sangat spesifik seperti kapan, dimana dan berapa lama 
seorang karyawan akan bekerja
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seorang karyawan akan bekerja
� Dapat sangat spesifik hanya pada hasil akhir dari tenaga kerja

karyawan dan kapan tenggat waktunya

� Data yang harus dikumpulkan mencakup tanggal jadwal, 
rincian komitmen, identitas karyawan yang tenaganya
dibutuhkan dan identitas supervisor yang bertanggung
jawab atas akuisisi tenaga kerja tersebut

� Biasanya didokumentasikan sebagai jadwal terinci, di atas
kertas, pada spreadsheet, atau sebagai bagian dari paket
perangkat lunak sistem informasi perusahaan terintegrasi



Jadwal karyawan (employee schedule)
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Tabel relasional untuk labor schedule event (1)
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Tabel relasional untuk labor schedule event (2)
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Event pada siklus penggajian (3)

� Labor Acquisition (akuisisi tenaga kerja)
� Adalah suatu economic increment event yang 

mengidentifikasi penyediaan tenaga kerja oleh karyawan
untuk perusahaan

data yang harus dikumpulkan mencakup tanggal akuisisi
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� data yang harus dikumpulkan mencakup tanggal akuisisi
(bila time card mencakup beberapa hari, dapat berupa
tangal mulai dan tanggal selesai), kuantitas tenaga kerja
yang diakuisisi (contoh jumlah jam kerja atau jumlah unit 
produk yang dihasilkan), identitas karyawan yang 
bersangkutan, identitas supervisor yang bertanggung jawab
untuk mengakuisisi tenaga kerja tersebut

� Biasanya didokumentasikan dengan time card atau
mekanisme pelaporan lain dengan informasi yang sama



Time card (mendokumentasikan akuisisi
tenaga kerja)
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Tabel relasional untuk
labor acquisition event
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Event pada siklus penggajian (4)

� Cash Disbursement (pengeluaran uang)
� Adalah suatu economic decrement event yang 

merepresentasikan distribusi uang pada karyawan
yang tenaga kerjanya diakuisisi.
Data yang harus dikumpulkan mencakup tanggal
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� Data yang harus dikumpulkan mencakup tanggal
paycheck, time card atau periode pembayaran, 
jumlah kotor, jumlah dan alasan pemotongan, 
jumlah bersih, identitas karyawan penerima cek
gaji, identitas karyawan yang menyiapkan atau
menandatangani cek gaji

� Biasanya didokumentasikan dengan suatu cek gaji
atau direct deposit notification



Gaji karyawan: direct deposit 
notification
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Tabel relasional untuk cash 
disbursement event
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Event pada siklus penggajian (5)

� Bagaimana dengan aktivitas lain pada siklus
penggajian seperti rekrutmen, pengangkatan dan
pelatihan karyawan?
� Rekrutmen (tawaran pekerjaan)

� Adalah suatu “general” instigation event
Yang memulai akuisisi tenaga kerja secara umum; hal-hal yang 
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� Yang memulai akuisisi tenaga kerja secara umum; hal-hal yang 
rinci belum ditentukan disini

� Pengangkatan karyawan (persetujuan kerja)
� Adalah suatu “general” commitment event

� Perusahaan berkomitmen untuk mengakuisisi dan membayar
tenaga kerja; hal-hal yan rinci belum ditentukan disini

� Pelatihan (akuisisi keahlian)
� Adalah suatu economic increment event dimana human capital 

resource dinaikkan
� Perusahaan tidak memiliki keahlian, tetapi karyawan yang 

memiliki keahlian yang lebih baik akan lebih menguntungkan
perusahaan



Agen pada siklus penggajian

� Karyawan
� Agen eksternal – terlibat dalam instigation, commitment & 

economic events

� Perwakilan departemen SDM
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� Agen internal – merepresentasikan perusahaan dalam initial 
& general instigation & commitment events

� Supervisor 
� Agen internal – merepresentasikan kepentingan perusahaan

dalam “ongoing” atau “specific” instigation, commitment, & 
economic events

� Karyawan penggajian
� Agen internal – sering terlibat dalam cash disbursements



Tipe-tipe query untuk resource

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

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

beberapa waktu untuk semua resource instances
� Rangkuman informasi status pada suatu atau

beberapa waktu untuk resource instances yang 
memenuhi kriteria tertentu



Query tentang resource pada
siklus penggajian

� Apakah deskripsi dari semua labor type untuk suatu
perusahaan?
� Menampilkan semua field dari tabel Labor Type

� Labor type mana yang memiliki gaji standar per jam kurang dari
$10?

Menampilkan field deskripsi labor type dari tabel Labor 
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� Menampilkan field deskripsi labor type dari tabel Labor 
Type;  ketikkan <10 sebagai kriteria pada field 
StdHourlyWageRate

� Apakah perusahaan memiliki imprest cash accounts?
� Menampilkan cash account ID dari Cash table; ketikkan LIKE 

*imprest* pada field AccountType
� Berapakah standar rata-rata upah per jam untuk semua labor 

type?
� Menampilkan fungsi agregasi AVG dari field standard hourly 

wage pada tabel Labor Type



Tampilkan labor type dengan upah
per jam standar kurang dari $10

Labor Type  
ItemID Description StdHourlyWage 

AP1 Prepare quarterly sales tax return $15.00 
CT1 Enter data for sales transactions $9.00 
CT2 Cashier duties $10.00 
US3 Clean sales showroom and 

stockroom 
$6.00 
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Tipe-tipe query untuk Event

� Informasi terinci tentang tiap event instance
� Contoh: apa yang terjadi, kapan & dimana terjadinya, dll.

� Informasi terinci tentang tiap event instance yang 
memenuhi kriteria tertentu

Contoh: event tipe tertentu yang terjadi selama periode waktu
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� Contoh: event tipe tertentu yang terjadi selama periode waktu
tertentu atau yang terjadi di lokasi tertentu

� Rangkuman informasi untuk semua event instance tipe
tertentu untuk suatu periode waktu tertentu
� Contoh: jumlah event instance selama periode waktu tertentu

� Rangkuman informasi untuk event instance tipe tertentu
pada periode waktu tertentu yang memenuhi kriteria
tertentu
� Contoh: nilai uang rata-rata dari event instance untuk lokasi tertentu

selama periode waktu tertentu



Query untuk event pada siklus
penggajian

� Berapa jumlah anggaran maksimum untuk suatu
labor requisition tertentu?

� Kapankan suatu labor schedule disetujui?
� Berapa hari kerja yang dimasukkan dalam suatu
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� Berapa hari kerja yang dimasukkan dalam suatu
labor acquisition tertentu?

� Berapa kali cash disbursement dilakukan pada
suatu tanggal tertentu?

� Berapa nilai uang dari pengeluaran untuk gaji
untuk suatu periode waktu tertentu?



Hitung pengeluaran untuk gaji untuk April 2010

Labor Acquisition      
AcquisitionID BeginDate EndDate TotalHours GrossPay EmplID SupervisorID 
TC49 4/1/2010 4/7/2010 60 $900.00 E23 E5 
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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 
memenuhi kriteria tertentu
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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 pada suatu
atau beberapa waktu untuk semua
karyawan yang memenuhi kriteria tertentu



Query untuk agen pada siklus
penggajian

� Nama dan jabatan dari karyawan yang 
terbaik

� Berapakah upah rata-rata dari
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� Berapakah upah rata-rata dari
karyawan bagian data entry?

� Nama dan tanggal lahir dari karyawan
yang lahir pada tahun 1960 atau
sebelumnya



Hitung upah rata-rata dari karyawan
data entry

Employee         
EmployeeID Name Address Telephone DateOfBirth Rating Position Type Wage 
E15 Donna Davis 149 Rovetta Dr. 555-9932 2/3/1954 Superior Cashier Hourly $10.50 
E16 Nancy Hardaway 271 Rovetta Dr. 555-2117 6/11/1956 Excellent Cashier Hourly $9.75 
E17 Joe Thompson 535 Olson St. 555-2277 4/24/1947 Excellent Custodian Hourly $6.20 
E18 Freda Matthews 3214 Deerlake St. 555-1222 8/6/1940 Good Custodian Hourly $5.90 
E19 John Matthews 3214 Deerlake St. 555-1222 10/14/1940 Good Custodian Hourly $5.90 
E20 Paula Cosgrove 5006 Jazz Ct. 555-5200 4/18/1958 Excellent Data Entry Hourly $8.50 
E21 Rob Fordham 4444 Zephyr Ln 555-4545 6/4/1975 Excellent Data Entry Hourly $9.00 
E22 Francis Johnson 1261 Mason Dr. 555-0129 5/5/1980 Good Data Entry Hourly $8.25 
E23 James Worthwhile 5432 Wadsworth Ln 555-7777 4/14/1964 Superior Accountant Salary $15.00 
E36 Diane Bowersox 9115 Wolfgang Ct. 555-7244 9/15/1963 Superior Payroll Hourly $8.75 
E5 Patrick Wellesley 53125 Fenton Dr. 555-1112 3/4/1958 Excellent Supervisor Salary $35.50 
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E5 Patrick Wellesley 53125 Fenton Dr. 555-1112 3/4/1958 Excellent Supervisor Salary $35.50 

 



Tipe-tipe query untuk dualitas

� Kalkulasi gaji yang yang belum dibayar pada
suatu waktu tertentu

� Identifikasi akuisisi tenaga kerja yang 
dilakukan suatu cash disbursement-nya
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dilakukan suatu cash disbursement-nya

� Identifikasi cash advance yang dilakukan
untuk karyawan

� Identifikasi dan kalkulasi dari jumlah
potongan dari jumlah gaji kotor untuk pajak



Query untuk dualitas pada siklus
penggajian

� Apakah suatu labor acquisition telah
dibayar pada tanggal tertentu?

� Berapakah jumlah potongan total 
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� Berapakah jumlah potongan total 
selama periode waktu tertentu?

� Berapakah sisa gaji yang belum
dibayar pada tanggal tertentu?



Jumlah potongan total untuk April 2010
Labor Acquisition      
AcquisitionID BeginDate EndDate TotalHours GrossPay EmplID SupervisorID 
TC49 4/1/2010 4/7/2010 60 $900.00 E23 E5 

 DualityLaborAcquisitionCashDisbursement 
LaborAcquisitionID VoucherNumber WithholdingsAmount 
TC49 89 $262.00 

 CashDisbursementEvent 
DisbVoucherID VoucherDate DollarAmount CheckNumber CashAccountI

D 
PayrollClerkID PayeeID 

88 4/14/2010 $2,028.46 40404 Ca123501 E36 Ca987654 
89 4/14/2010 $638.00 49 Ca987654 E36 E23 
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Tipe-tipe query untuk
stockflow

� Resource manakah yang dipengaruhi oleh suatu economic event
� Contoh: cash account manakah yang berkurang akibat suatu cash 

disbursement

� Berapakah jumlah uang total sebagai akibat dari suatu
economic event pada suatu resource?

Contoh: berapakah jumlah total uang yang berkurang dari suatu

39

� Contoh: berapakah jumlah total uang yang berkurang dari suatu
cash account sebagai akibat dari cash disbursement

� Berapakah kuantitas suatu resource yang dipengaruhi oleh
economic event?
� Contoh: berapakah kuantitas dari tiap labor type yang diakuisisi

oleh suatu labor acquisition event

� Berapa tipe resource yang dipengaruhi oleh suatu economic 
event
� contoh: ada berapa labor type berbeda yang diakuisisi oleh suatu

labor acquisition event



Ada berapa labor type yang diakuisisi
oleh TC49?

StockflowAcquisitionLaborType 
AcquisitionID LT-ID HoursWorked Wage 
TC49 AP1 60 $15.00 

 

Labor Acquisition      
AcquisitionID BeginDate EndDate TotalHours GrossPay EmplID SupervisorID 
TC49 4/1/2010 4/7/2010 60 $900.00 E23 E5 

 Labor Type  
ItemID Description StdHourlyWage 

AP1 Prepare quarterly sales tax return $15.00 
CT1 Enter data for sales transactions $9.00 
CT2 Cashier duties $10.00 
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CT2 Cashier duties $10.00 
US3 Clean sales showroom and 

stockroom 
$6.00 

 



Tipe-tipe query untuk fulfillment

� Identifikasi commitment event yang belum dipenuhi
� Contoh: jadwal dari pekerjaan yang belum dilakukan, requisition 

yang jadwalnya belum disetujui

� Identifikasi commitment event yang sudah dipenuhi
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� Identifikasi commitment event yang sudah dipenuhi
� Contoh: jadwal yang tenaga kerjanya diakuisisi, requisition yang 

telah dijadwalkan

� Identifikasi economic event tanpa commitment
� Contoh: labor acquisitions yang tidak dijadwalkan

� Identifikasi hasil dari commitment event
� Contoh: labor acquisition mana yang merupakan akibat dari suatu

labor schedule tertentu; apakah ada ketidaksesuaian antara suatu
jadwal dengan akuisisi aktual?



Apakah ada labor requisitions yang 
belum dijadwalkan?

LaborRequisitionEvent 
LaborReqID Date MaxBudget TotalEstimate RequestPeriod SupervisorID 

LR7 2/24/2010 $3,000.00 $2,768.00 4/1/2010-4/7/2010 E5 

 LaborSchedule 
LaborScheduleID DateApproved BeginDate EndDate TotalDollarAmount LaborReqID SupervisorID 
LS7 3/4/2010 4/1/2010 4/7/2010 $2,758.80 LR7 E5 
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Tipe-tipe query untuk reservation

� Apakah tipe resource yang disetujui untuk dinaikkan atau
diturunkan oleh suatu commitment?
� Contoh: labor type apa yang disetujui untuk diakuisisi oleh suatu

labor schedule

� Berapa kuantitas suatu resource yang disetujui untuk dinaikkan
atau diturunkan oleh suatu commitment?
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atau diturunkan oleh suatu commitment?
� Contoh: berapa jam kerja dari suatu labor type, suatu labor 

schedule berkomitmen untuk mengakuisisi

� Berapa nilai uang dari suatu resource yang disetujui untuk
dinaikkan atau diturunkan oleh suatu commitment?
� Contoh: berapa nilai dari uang yang di-reserve oleh suatu labor 

schedule?

� Kapan suatu commitment setuju untuk menaikkan atau
menurunkan suatu resource?
� Contoh: tanggal berapa suatu labor schedule berkomitmen untuk

mengakuisisi suatu labor type tertentu



Berapa jam dari cashier duties yang disetujui
untuk diakuisisi oleh labor schedule LS7?

LaborSchedule 
LaborScheduleID DateApproved BeginDate EndDate TotalDollarAmount LaborReqID SupervisorID 
LS7 3/4/2010 4/1/2010 4/7/2010 $2,758.80 LR7 E5 

 
Labor Type  

ItemID Description StdHourlyWage 
AP1 Prepare quarterly sales tax return $15.00 
CT1 Enter data for sales transactions $9.00 
CT2 Cashier duties $10.00 
US3 Clean sales showroom and $6.00 

ReservationLaborTypeSchedule 
LaborScheduleID LaborTypeID HoursScheduled 

LS7 AP1 60 
LS7 CT1 84 
LS7 CT2 80 
LS7 US3 52 
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US3 Clean sales showroom and 
stockroom 

$6.00 

 
LS7 US3 52 

 



Tipe-tipe query untuk partisipasi

� Agen mana yang mengotorisasi suatu event?
� Contoh: supervisor mana yang mengotorisasi suatu labor requisition 

tertentu

� Seorang agen tertentu terkait dengan berapa event?
� Contoh: seorang karyawan dijadwalkan bekerja oleh berapa labor 

schedules?
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schedules?
� Contoh: berapa labor schedules yang diotorisasi oleh seorang supervisor? 

� Sampai tahap mana seorang agen tertentu dilibatkan dalam suatu
event?
� Contoh: berapa jam kerja yang dihabiskan seorang karyawan untuk

suatu labor acquisition

� Agen mana yang mengeksekusi suatu event?
� Contoh: karyawan bagian penggajian yang mana yang mengeluarkan

suatu cash disbursement



Nama karyawan yang dijadwalkan 
pada LS7?

LaborSchedule 
LaborScheduleID DateApproved BeginDate EndDate TotalDollarAmount LaborReqID SupervisorID 
LS7 3/4/2010 4/1/2010 4/7/2010 $2,758.80 LR7 E5 

 
Employee         
EmployeeID Name Address Telephone DateOfBirth Rating Position Type Wage 
E15 Donna Davis 149 Rovetta Dr. 555-9932 2/3/1954 Superior Cashier Hourly $10.50 
E16 Nancy Hardaway 271 Rovetta Dr. 555-2117 6/11/1956 Excellent Cashier Hourly $9.75 
E17 Joe Thompson 535 Olson St. 555-2277 4/24/1947 Excellent Custodian Hourly $6.20 
E18 Freda Matthews 3214 Deerlake St. 555-1222 8/6/1940 Good Custodian Hourly $5.90 
E19 John Matthews 3214 Deerlake St. 555-1222 10/14/1940 Good Custodian Hourly $5.90 
E20 Paula Cosgrove 5006 Jazz Ct. 555-5200 4/18/1958 Excellent Data Entry Hourly $8.50 
E21 Rob Fordham 4444 Zephyr Ln 555-4545 6/4/1975 Excellent Data Entry Hourly $9.00 
E22 Francis Johnson 1261 Mason Dr. 555-0129 5/5/1980 Good Data Entry Hourly $8.25 
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E22 Francis Johnson 1261 Mason Dr. 555-0129 5/5/1980 Good Data Entry Hourly $8.25 
E23 James Worthwhile 5432 Wadsworth Ln 555-7777 4/14/1964 Superior Accountant Salary $15.00 
E36 Diane Bowersox 9115 Wolfgang Ct. 555-7244 9/15/1963 Superior Payroll Hourly $8.75 
E5 Patrick Wellesley 53125 Fenton Dr. 555-1112 3/4/1958 Excellent Supervisor Salary $35.50 

 
ParticipationLaborScheduleEmployee 
LaborScheduleID EmployeeID HoursScheduled WageRate 

LS7 E15 40 $10.50 
LS7 E16 40 $9.75 
LS7 E17 40 $6.20 
LS7 E18 6 $5.90 
LS7 E19 6 $5.90 
LS7 E20 28 $8.50 
LS7 E21 40 $9.00 
LS7 E22 16 $8.25 
LS7 E23 60 $15.00 

 



Nama karyawan yang dijadwalkan 
pada LS7?
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Rangkuman

� Telah dibahas:

� Proses SDM dan bagaimana posisi proses SDM pada tingkatan
sistem nilai dan rantai nilai perusahaan

� Pola REA extended pada tingkatan proses bisnis
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� Pola REA extended pada tingkatan proses bisnis

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

� Contoh-contoh dari tabel basis data relasional untuk siklus
penggajian dan input data untuk berbagai tabel tersebut

� Tipe-tipe query untuk proses penggajian untuk mendukung
pengambil keputusan dalam berbagai area fungsional

� Beberpa contoh query dari berbagai tipe


