Format Absensi Pegawai
Eventually, you will extremely discover a other experience and achievement by spending more cash.
nevertheless when? pull off you bow to that you require to acquire those every needs subsequent to
having significantly cash? Why dont you attempt to acquire something basic in the beginning? Thats
something that will guide you to comprehend even more on the order of the globe, experience, some
places, like history, amusement, and a lot more?
It is your categorically own epoch to do something reviewing habit. accompanied by guides you
could enjoy now is Format Absensi Pegawai below.

menjadi harga mati bagi perusahaan ataupun
karyawannya. Namun bagaimana Anda atau
perusahaan Anda bisa bersaing jika masih saja
menghadapi masalah-masalah klise ? Namun,
semua penyakit pasti ada obatnya. Begitu pun
masalah klise yang Anda hadapi di perusahaan.
Berdasarkan pengalamannya sebagai karyawan,
atasan, owner, dan konsultan bisnis, Suryono
Ekotama akan membahas 101 masalah klise
yang dihadapi perusahaan atau karyawannya.
Dalam buku ini, Anda akan belajar cara
mengubah masalah menjadi peluang. Dengan
penyampaian yang mudah dipahami serta
pengambilan sudut pandang yang beragam
(karyawan, atasan, dan owner), Anda akan
mendapatkan pengalaman baru dalam menjalani
aktifitas kerja Anda.
Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi &
Akademisi - Dermawan Wibisono 2003

Semua Bisa Menjadi Programmer Visual
FoxPro 9.0 - Yuniar Supardi
Rekayasa Sistem Pengenalan Wajah - Hanif Al
Fatta
Menyusun Laporan Keuangan Untuk Usaha Alfa Hartoko 2011-01-01
Aplikasi Microsoft Excel sangatlah multifungsi.
Bagi Anda pelaku usaha yang mengutamakan
efesiensi waktu dan tenaga, buku ini
memberikan metode pembelajaran yang ringkas
dan langsung praktik. Di sini, Anda akan
dipandu mengenal aplikasi Excel dari nol,
khususnya Excel 2010. Selanjutnya Anda akan
dipandu membuat daftar persediaan barang dan
harga pokok penjualan, membuat laporan
penjualan dan pembelian, membuat laporan kas
laba-rugi, manajemen karyawan, serta
pengelolaan manajemen keuangan dan bisnis
untuk UMKM. Buku ini juga dilengkapi dengan
studi kasus. Semua penjelasan itu berpegang
pada prinsip-prinsip dasar akuntansi. Jika
manajemen sehat, maka grafik kemajuan
perusahaan pun akan berkembang pesat.
Tunggu apalagi? Segera aplikasi metedo-metode
yang diuraikan secara gamblangdalam buku
terbitan Multicom (Galangpress Group) ini!
Cara Gampang Mengubah Karyawan Menjadi
Aset Produktif dan Menguntungkan - Suryono
Ekotama 2015-10-19
Target perusahaan sulit tercapai, karyawan
sulit diatur, atasan bertindak semena-mena .
Mungkin hal tersebut adalah segelintir masalah
klise yang Anda dan ribuan orang di luar sana
alami saat ini. Di era persaingan global seperti
saat ini produktivitas dan kesempurnaan
format-absensi-pegawai

Solusi Bisnis Sehari-hari dengan Excel 2007
- Jubilee Enterprise 2013-06-29
Anda punya masalah bisnis sehari-hari? Setiap
orang, entah pengusaha, pekerja kantoran,
pemilik bisnis, maupun pekerja sosial pasti
memiliki masalah bisnis sehari-hari yang harus
dipecahkan. Uniknya, sebagian besar masalah
bisnis yang membuat rutinitas pekerjaan mereka
menjadi membosankan berkaitan dengan input
data dan masalah administrasi. Untungnya,
Anda bisa mengotomatiskan pekerjaan yang
berkaitan dengan input data dan administrasi
tersebut. Jadi bayangkan situasi di mana Anda
bisa langsung mengecek berapa kali seorang
pegawai tidak masuk, berapa pembayaran listrik
dilakukan, berapa royalti yang harus dibayar,
apa saja barang-barang yang akan dibeli,
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bagaimana membuat kwitansi otomatis, dan lain
sebagainya. Buku ini mengajarkan kepada Anda
bagaimana cara menyelesaikan masalah bisnis
sehari-hari menggunakan Excel 2007.
Harapannya, tugas Anda menjadi jauh lebih
ringan, beban administrasi menjadi berkurang,
serta konsentrasi Anda beralih ke masalahmasalah esensial dalam bisnis Anda, yaitu
kemajuan usaha dan profit!
Aplikasi Absensi Dosen dengan Java dan
Smartphone sebagai Barcode Reader - Bay
Haqi, M.Kom dan Heri Satria Setiawan, S.E.,
M.T.I. 2019-02-11
Buku ini sangat baik bagi pembaca yang ingin
belajar membangun sistem dengan Java
Netbeans serta menjadi panduan bagi
mahasiswa IT yang ingin membuat skripsi.
Dalam buku ini diajarkan cara instalasi software
secara lengkap, termasuk library-library yang
dibutuhkan agar aplikasi berjalan dengan baik,
teori java yang lengkap serta cara analisis
dengan metode Object Oriented Design (OOD),
dan cara membuat UML dengan softaware
ArgoUML juga tak lupa penulis berikan.
Pembaca dapat mengikuti sesi demi sesi dan
mempraktikkan langsung di depan komputer
untuk belajar pemograman Java Netbeans ini.
Pembaca akan dapat membangun aplikasi
absensi dosen, mulai dari absen masuk, absen
pulang, sampai perhitungan keterlambatan
datang dan laporan-laporan yang dibutuhkan
dalam sistem informasi absen dosen ini. Di
dalam buku ini juga diajarkan bagaimana
menjadikan smartphone sebagai alat untuk menscan kehadiran dosen, termasuk softwaresoftware yang dibutuhkannya.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENDIDIKAN - Dr. H. A. Rusdiana, M.M.
2021-12-10
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
Pendidikan (SIMDIK) di lembaga pendidikan
merupakan suatu keniscayaan. Mendesak untuk
dilaksanakan dari segi keharusan regulasi dan
tuntutan kebutuhan masyarakat. Dari segi
regulasi, karena UU SPN Nomor 20 tahun 2003
dan Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang
Standar Pengelolaan Pendidikan mengharuskan
setiap Institusi pendidikan menggunakan Sistem
Imformasi Manajemen Pendidikan (SIMDIK).
Para manajer lembaga pendidikan seringkali
mendapatkan informasi yang sangat berlimpah,
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namun informasi tersebut bukan infomasi yang
berkualitas atau tidak relevan dengan kebutuhan
manajer. Hal ini disebabkan tidak adanya
sebuah sistem yang mengelola arus informasi
sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Ketidakakuratan informasi berimplikasi pada
rendahnya kualitas keputusan yang diambil oleh
para manajer lembaga pendidikan. Untuk itu
diperlukan pengembangan SIMDIK secara
terarah agar tiap keputusankeputuan
organisasi pendidikan ditopang oleh sajian
informasi yang berkualitas. Saat ini masih jarang
ditemukan referensi tentang pengembangan
SIM pendidikan, padahal kebijakan penerapan
SIM di lingkungan pendidikan sudah berjalan
sering diterbitkannya Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 19
Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan
Pendidikan. Dalam konteks inilah buku “Sistem
Informasi Manajemen Pendidikan” ini hadir,
membantu para mahasiswa, guru, dan pimpinan
beserta tenaga kependidikan lainnya dalam
rangka memehami konsep Sintem Infomasi
Pendidikan, serta diharkan mampu
melakukannya secara efektif dan efisien dalam
rangka membangun mutu pendidikan yang
efektif yang dapat mengahasilkan lulusan
bermutu dan berkualitas, sesuai dengan
tuntutan pembangunan dan perkembangan
zaman. Buku ini ditulis berdasarkan kebutuhan
para mahasiswa, guru, dan kepala
sekolah/madarasah beserta tenaga kependidikan
lainnya yang terungkap dalam berbagai
pertemuan diskusi, seminar, lokakarya
dilingkungan Kementerian Pendidkan
Kebudayaan (Kemendikbud), serta Kementerian
Agama (Kemenag). Secara lebih khusus, buku ini
ditujukan untuk para mahasiswa S-1, S-2, dan
S-3 program manajemen pendidikan. Buku ini
berupaya memformulasikan suatu konsep dan
cara praktis kepada para mahasiswa, guru, dan
kepala sekolah/madarasah beserta tenaga
kependidikan lainnya dalam megelola SIMDIK.
Pembahasan dalam buku berisi beberapa tema
yang disesuaikan dengan silabus mata kuliah
Sistem Informasi Manajemen Pendidikan,
Pemaparananya dimulai dengan pendahuluan,
kosep dasar SIM hingga strategi pengembangan
SIM di sekolah/madrasah. Tema-tema dalam
buku ini antara lain: konsep dasar SIM, Konsep
pakta dan data informasi, komponen SIM
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sekolah/madrasah, kemudian berturut,
menyajikan SIM Koneksi dan setting
Kelembagaan, Ketenagaan, Kesiswaan,
Akademik, Keuangan, Sarana dan Falitas,
Perpustakaan. Pada bagian akhir dilengkapi
dengan Model Strategi Prngrmbangan SIMDIK
Madrasah berbasis Website.
Aplikasi PHP & Microsoft Access pada Bidang
Akuntansi & Bisnis - Prof. Ir. Hening Widi
Oetomo, M.M., Ph.D. 2020-12-11
Buku ini disusun berdasarkan kurikulum
Strata-1 Program Studi Akuntansi dan
Manajemen, dengan tujuan membantu
mahasiswa memahami materi praktikum mata
kuliah Teknologi Informasi untuk Akuntansi dan
Bisnis. Tantangan perusahaan saat ini adalah
bagaimana menjalankan bisnis dalam
perekonomian digital di mana setiap keputusan
harus diambil setiap saat dengan dukungan
informasi yang cepat dan akurat. Salah satu
informasi yang akan dibahas pada buku ini
adalah stok barang. Ada 2 perangkat lunak yang
digunakan dalam buku ini, yaitu Microsoft
Access dan MySQL. Microsoft Access
merupakan aplikasi desktop, di mana otomasi
informasi dilakukan pada satu lokasi. Otomasi
stok barang adalah suatu proses di mana setiap
pembelian barang otomatis akan menambah stok
barang sedangkan setiap penjualan otomatis
akan mengurangi stok barang. Dengan otomasi
tersebut maka monitoring stok barang tidak
perlu dilakukan dengan perhitungan fisik di
gudang. MySQL merupakan aplikasi database
yang dapat di-update melalui WEB, materi yang
digunakan sama dengan Microsoft Access yaitu
stok barang, namun apabila pihak manajemen
berada di lokasi yang berbeda dapat memonitor
ataupun apabila perlu melakukan perubahan
atas database stok barang.
RFID Essentials - Bill Glover 2007
Tag Protocols; Protocol Terms and Concepts;
How Tags Store Data; GS1 SGTIN Encoding;
Find the header; Find the partition; Concatenate
the header, filter value, and partition; Append
the Company Prefix, Item Reference, and Serial
Number; Calculate the CRC and append the EPC
to it; Singulation and Anti-Collision Procedures;
Slotted Aloha; Adaptive Binary Tree; Slotted
Terminal Adaptive Collection (STAC); EPC UHF
Class I Gen2; Tag memory; Inventory commands;
The Select command; Access commands; Tag
format-absensi-pegawai

states; Tag Features for Security and Privacy;
Destroying and Disabling Tags.
Manajemen sumber daya manusia
berhubungan dengan sistem rancangan
formal dalam suatu organisasi untuk
menentukan efektifitas dan efisiensi untuk
mewujudkan sasaran suatu organisasi,
bahwa sumber daya manusia harus
didefinisikan bukan dengan apa yang
sumber daya manusia lakukan, tetapi apa
yang sumber daya manusia hasilkan. Sistem
informasi adalah kerangka kerja yang
mengkoordinasikan sumber daya (manusia,
komputer) untuk mengubah masukan
(input) menjadi keluaran (informasi), guna
mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Data
dan informasi mempunyai banyak sifat.
Istilah karakteristik data atau informasi
biasa digunakan untuk menyatakan hal ini,
berikut adalah karakteristik data atau
informasi. - Yudi Kurniawan, Nurjaya, Achmad
Firmansyah 2022-07-22
Manajemen sumber daya manusia berhubungan
dengan sistem rancangan formal dalam suatu
organisasi untuk menentukan efektifitas dan
efisiensi untuk mewujudkan sasaran suatu
organisasi, bahwa sumber daya manusia harus
didefinisikan bukan dengan apa yang sumber
daya manusia lakukan, tetapi apa yang sumber
daya manusia hasilkan. Sistem informasi adalah
kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber
daya (manusia, komputer) untuk mengubah
masukan (input) menjadi keluaran (informasi),
guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan.
Data dan informasi mempunyai banyak sifat.
Istilah karakteristik data atau informasi biasa
digunakan untuk menyatakan hal ini, berikut
adalah karakteristik data atau informasi.
MANAJEMEN PERKANTORAN PROFESIONAL Wildan Zulkarnain 2015-09-22
Realitanya masih ada yang memandang sebelah
mata terhadap profesi tenaga administrasi
sekolah (TAS) karena tugasnya dianggap remeh
dan gampang sehingga semua orang bisa
melakukannya. Misalnya lulusan otomotif bisa
menjadi TAS sebab urusan administrasi suratmenyurat dianggap mudah, tinggal copy-paste
tanpa adanya aturan baku. Padahal tidak semua
orang bisa telaten mengerjakan tugas detailrumit administrasi dan etika service work
sekolah dengan benar sesuai standar. Staf TAS
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sendiri kadangkala bekerja sesuai
pengetahuannya tanpa mengikuti pedoman
standar. Misalnya mengetik surat tanpa
mengikuti kaidah yang ada atau peraturan yang
berlaku. Akibatnya sering kita jumpai format
surat dinas yang bisa berbeda-beda antar
sekolah walaupun masih dalam satu
kabupaten/kota. Alasannya ada yang
berpedoman pada aturan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan
Bupati/Walikota, pada Peraturan Gubernur, dsb.
Tidak adanya kesepakatan baku inilah yang bisa
menjadi “bumerang” bagi wibawa profesi TAS.
Panduan Lengkap HRD & GA - M. Lailatul Qodri
Z.
Dunia usaha merupakan sebuah proses saat
setiap orang yang berada di dalamnya dituntut
untuk belajar dari mulai hal terkecil hingga
menjadi profesional. Profesional dalam dunia
usaha berarti berani memulai untuk bekerja
secara baik dan mematuhi segala ketentuan
yang berlaku. Dalam buku ini akan memberikan
gambaran kepada masyarakat yang ingin
menjadi pengusaha atau bagi manajer yang
menjabat sebagai General Affair (GA) untuk
mengurus dokumen-dokumen perusahaan dan
Human Resources (HR) untuk merencanakan,
membangun, dan mengurus operasional
kepersonaliaan perusahaan. Salam Penebar
Swadaya Grup & RAS
Antologi Suka Dan Duka Di Kelas Maya - CV.
Multimedia Edukasi 2020-11-13
Alhamdulillah akhirnya Allah memberikan
kemudahan untuk dapat menyelesaikan buku
Suka dan Duka di Kelas Maya dengan baik dan
tepat pada waktunya. Buku ini kami tulis dan
kami persembahkan kepada keluarga tercinta.
Buku dibuat sebagai salah satu cara untuk
mengembangkan profesi, juga berfungsi sebagai
salah satu wadah menyampaikan pesan moral,
ide, gagasan, kritikan, ajakan, kekaguman,
ungkapan, harapan, khayalan, dan rasa terima
kasih kami terhadap orang lain. Buku ini sengaja
kami buat dengan bahasa yang sederhana agar
pembaca mudah memahami isi (pesan yang
disampaikan). Harapan kami selaku penulis
khususnya bahwa buku ini mampu memotivasi
diri untuk menghasilkan karya-karya berikutnya
dan membentuk kepribadian yang lebih baik.
Harapan secara umum semoga buku ini dapat
menginspirasi orang lain, bahwa hidup adalah
format-absensi-pegawai

sebuah pembelajaran. Untuk menjadi bisa, kita
harus mau berdoa, belajar, dan berusaha.
Sebuah kesuksesan hanya dapat diraih dengan
kerja keras. Hidup harus dijalani dengan penuh
semangat dan senantiasa bersyukur kepada
Tuhan Yang Maha Esa. Tidak lupa kami ucapkan
terima kasih kepada semua pihak yang
membantu terselesaikannya penyusunan buku
karya kami. Buku ini jauh dari sempurna.
Semoga memberi manfaat bagi para
pembacanya. Saran dan masukan sangat penulis
harapkan untuk menyempurnakan karya penulis
di masa yang akan datang.
Aplikasi Toko, Akuntansi, Dan Penggajian
dengan Access 2010 - Ahmad Muhlis & Dita
Anggraini 2015-06-15
Ini dia buku yang Anda cari dan ditunggu
kehadirannya, yaitu satu-satunya buku yang
membahas pembuatan Aplikasi Toko, Akuntansi,
dan Penggajian hanya dalam satu paket program
khusus agar lebih mudah dalam mengolah dan
mengontrol usaha bisnis Anda. Dengan Aplikasi
Akuntasi, semua transaksi dapat dibukukan
serta dikelompokkan dengan cepat dan mudah
sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan,
seperti laporan jurnal umum dan Laba Rugi,
cukup sekali klik saja. Semoga buku ini dapat
memberikan Anda inspirasi untuk menghasilkan
karya-karya baru di masa mendatang. Oleh
karena itu, agar Anda lebih mudah dalam
mempelajari materi-materi yang disampaikan,
diberikan Bonus CD berisi file latihan serta
DEMO aplikasi siap pakai sebagai bahan
pembelajaran dan perbandingan. *Bonus pada
buku fisik (CD, voucher, pembatas buku) tidak
disertakan dalam buku digital (e-book)
Programmer Java Case Study - Semua Bisa
Menjadi
MS Word, Excel, dan PowerPoint untuk
Karyawan dan Guru - Jubilee Enterprise
2014-04-02
"""Karyawan dan guru adalah dua pekerjaan
yang paling sering menggunakan MS Office
(Word, Excel, Powerpoint). Buku ini secara
efektif dan ringan membahas fungsi MS Word,
MS Excel, dan MS Powerpoint. MS Word
digunakan untuk surat menyurat, MS Excel
untuk pembuatan tabel dan spreadsheet, dan
MS Powerpoint untuk melakukan presentasi.
Selain itu, buku ini juga membantu Anda
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membuat berbagai proyek ringkas seperti: *
Membuat kalender untuk absensi guru, murid,
dan karyawan. * Pembuatan asset tracking
untuk mendata barang-barang inventaris di
kantor dan sekolah. * Presentasi menggunakan
MS Powerpoint dari awal hingga selesai. *
Pencantuman bibliografi dan daftar pustaka
serta indeks untuk karya ilmiah. * Dan
sebagainya. Setelah membaca buku ini,
diharapkan para guru dan karyawan bisa
memanfaatkan MS Word, Excel, dan PowerPoint
untuk mengatasi pekerjaan sehari-hari di kantor
dan sekolah."""
E-BUSINESS Aplikasi Microsoft Access pada
Bidang Manajemen - Prof. Ir. Hening Widi
Oetomo, M.M., Ph.D. 2020-12-11
E-business adalah kegiatan bisnis yang
dilakukan secara otomatis dengan
memanfaatkan teknologi elektronik, seperti
komputer dan internet. Kegiatan e-business juga
memungkinkan suatu perusahaan untuk
berhubungan dengan sistem pemrosesan data
internal dan eksternal secara lebih efisien dan
fleksibel. Ada tiga tahapan kegiatan e-business,
yaitu mendayagunakan komputer,
mendayagunakan jaringan dan internet,
membangun dan mendayagunakan web dan ebusiness. Pada mata kuliah, e-business ini ada
pada posisi mendayagunakan komputer.
Pendayagunaan komputer difokuskan pada
optimalisasi program ACCESS pada aplikasi
manajemen. Pilihan penggunaan ACCESS pada
aplikasi manajemen karena ACCESS merupakan
salah satu dari Microsoft Office sehingga setiap
mahasiswa dapat menggunakan aplikasi ini
selama ada Microsoft Office, tanpa tambahan
instalasi program lain. Beberapa aplikasi
manajemen yang diterapkan dalam buku ini,
yaitu aplikasi Stok Barang, aplikasi Rumah
Sakit, dan aplikasi Perpustakaan. Tujuan utama
dari mata kuliah ini adalah memberikan
pemahaman tentang otomasi database sehingga
selalu mendapatkan data yang selalu update dan
real time yang sangat diperlukan untuk
pengambilan keputusan manajemen.
Mudahnya Belajar Sendiri Microsoft Access
- Moch. Tofik 2016-01-01
Membuat aplikasi database bagi sebagian besar
orang adalah hal sulit dilakukan, terutama bagi
mereka yang belum terbiasa dengan bahasa
pemrograman komputer. Microsoft Access
format-absensi-pegawai

sebagai pengolah aplikasi database banyak
menawarkan kemudahan dalam membuat
aplikasi. Program ini sangat "user friendly"
karena banyak fasilitas-fasilitas bawaan yang
sangat membantu . Bagi Anda para pemula
sekalipun , buku ini sangat membantu karena di
dalamnya diuraikan langkah-langkah yang
mudah diikuti dengan disertai contoh-contoh
praktis . Pembahasan buku ini meliputi
pengenalan MS.Access dan konsep database,
perancangan tabel, teknik dekomposisi ,
perancangan berbagai tipe query, pembuatan
rumus, perancangan berbagai jenis form dan
penyusunan pelaporan (report). Sebagai
penunjang pemahaman Anda, buku ini
dilengkapi dengan file sebagai berikut: q File-file
latihan pembuatan objek-objek database, q File
contoh Aplikasi Payroll(Penggajian) Buku ini
sangat cocok untuk pemula maupun yang sudah
mahir, pelajar, mahasiswa, siswa kursus dan
juga karyawan kantor yang ingin membuat
aplikasi untuk keperluan di lingkungan kerjanya,
dan juga siapa saja yang ingin mendalami
Microsoft Access. Diharapkan setelah membaca
buku ini dan mengikuti latihan di dalamnya,
yang pemula sekalipun akan dapat membuat
aplikasi database sesuai dengan kebutuhan di
lingkungan Anda. -emtexelMudah dan Cepat Membuat Program Skripsi dan
Tugas Akhir dengan Java - Ir. Yuniar Supardi
2018-09-03
Buku dengan judul "Mudah dan Cepat Membuat
Program Skripsi dan Tugas Akhir dengan Java"
ini merupakan buku yang dapat memandu Anda
dalam membuat program untuk skripsi atau
tugas akhir menggunakan bahasa pemrograman
Java dan memakai editor NetBeans versi 7.0.1,
serta memakai JDK Java1.7 Update 79. Dengan
membeli buku ini, Anda mendapatkan
keuntungan, seperti memahami teknik membuat
program Java dengan teknik Prosedural dan
teknik Objek (MVC). Keunggulan buku ini, yaitu
dapat memandu Anda membuat program Java
dengan mudah dan sistematik sehingga Anda
dapat dengan mudah mempelajarinya. Topik
yang dibahas dalam buku ini mencakup: Membuat Database - Membuat Project Java Membuat Logo Program - Membuat Menu
Program - Membuat Form Satu Tabel - Membuat
Form Beberapa Tabel. - Membuat Report Membuat Report Memakai Parameter 5/9
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Membuat Aplikasi Penggajian - Membuat
Aplikasi Restoran
10 Langkah Sukses Akreditasi Puskesmas Rahmi La Silopu, S.Tr.Keb 2019-11-08
Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sebagai
Kepala Puskesmas, buku ini berisi langkahlangkah jitu lulus Akreditasi Puskesmas.
Dilengkapi dengan contoh-contoh dokumen
akreditasi asli, pembaca akan mendapat
bimbingan tentang proses akreditasi puskesmas
mulai dari persiapan hingga penyambutan Tim
Surveyor Akreditasi Puskesmas. Kiat-kiat jitu
dalam buku ini akan memudahkan pembaca,
terutama yang sedang mempersiapkan proses
penilaian akreditasi puskesmas, memahami
tahapan proses akreditasi dan mempersiapkan
dokumen, SOP dan hal-hal lainnya yang
diperlukan.
Belajar NoSQL Database - Nur Aini Rakhmawati,
S.Kom., M.Sc.Eng., Ph.D. 2021-12-14
NoSQL atau Not only SQL atau Non SQL
Database adalah istilahyang digunakan untuk
jenis database yang tidak berbentuk. Buku ini
menjelaskan empat tipe database NoSQL (Key
Value, Document, Column-Family dan Graph).
Selain itu, buku ini juga menjelaskan studi kasus
penggunaan database tersebut.
BUKU AJAR MANAJEMEN SUMBER DAYA
MANUSIA - Rabiyatul Jasiyah, dkk 2022-01-14
Judul : BUKU AJAR MANAJEMEN SUMBER
DAYA MANUSIA Penulis : Rabiyatul Jasiyah,
Irmawati Sri Agustini, Tungga Bhimadi Karyasa.
Ukuran : 20,5 x 29 cm / A4 Tebal : 145 Halaman
No ISBN : 978-623-5687-51-3 Puji syukur kami
panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan
hidayah-Nya, kami dapat menyusun Buku Ajar
Manajemen Sumber Daya Manusia, yakni mata
kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Buku
Ajar ini disusun berdasarkan RPS Manajemen
Sumber Daya Manusia. Buku Buku Ajar
Manajemen Sumber Daya Manusia teridiri dari
beberapa penulis/dosen Perguruan tinggi
ternama. Isi Buku membahas mengenai
Manajemen Sumber Daya Manusia dan Peran
MSDM dalam Konteks Global, Peranan SDM
dalam keunggulan bersaing dalam Perusahaan,
Fungsi Manajemen SDM dalam penentu syarat
penerimaan calon karyawan, Konsep Dasar
Pengembangan Karyawan , Manajemen Karir
Sebagai Bentuk lain pengembagan karyawan,
Pentingnya Penilaian kinerja karyawan, Peranan
format-absensi-pegawai

Kompensasi dalam Manajemen SDM, Hubungan
Industrial dalam Konteks Perusahaan, Pentingya
K3 bagi Perusahaan, Pengelolaan SDM dalam
perusahaan Multinasional. Dengan dibuatnya
Buku Ajar ini penulis berharap agar dapat
bermanfaat dan membantu dalam memahami
materi Manajemen Sumber Daya Manusia
Selanjutnya, rasa terima kasih yang penulis
ucapkan kepada semua pihak yang membantu
dalam penyelesaian Buku Ajar ini. Penulis
menyadari bahwa Buku Ajar ini masih jauh dari
kesempurnaan, maka dari itu penulis
mengharapkan kritik dan saran pembaca demi
kesempurnaan Buku Ajar ini kedepannya. Akhir
kata penulis ucapkan terima kasih, mudahmudahan bermanfaat bagi para pembaca.
Suriadi RABIYATUL JASIYAH Irmawati Sri
Agustini Tungga Bhimadi Karyasa Munawaroh,
S.E., M.M., CBHRM., CPHCM Tungga Bhimadi
Karyasa Dr. Ir. Dyanasari, MBA1)
Journal of Information Systems Engineering
and Business Intelligence - Indra Kharisma
Raharjana 2015-10-01
Journal of Information System Engineering and
Business Intelligence (JISEBI) focuses on
Information System Engineering and its
implementation, Business Intelligence, and its
application. JISEBI is an international, peer
review, electronic, and open access journal.
JISEBI is seeking an original and high-quality
manuscript. Information System Engineering is a
multidisciplinary approach to all activities in the
development and management of information
system aiming to achieve organization goals.
Business Intelligence (BI) focuses on techniques
to transfer raw data into meaningful information
for business analysis purposes, such as decision
making, identification of new opportunities, and
the implementation of business strategy. The
goal of BI is to achieve a sustainable competitive
advantage for businesses.
KUMPULAN 13 IDE RANCANGAN APLIKASI
BISNIS - Athailah, S.Kom., MOS. 2020-07-04
Buku ini menjelaskan 13 (tiga belas) ide
membangun aplikasi bisnis yang banyak
digunakan dilingkungan bisnis disekitar kita.
Diharapkan dari membaca buku ini Pembaca
bisa mendapat pencerahan atau ide untuk
membangun sebuah aplikasi untuk bisnis.
Solusi Bisnis Sehar-hari Excel 2007 + CD -
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dalam literasi khazanah pengetahuan
manajemen yang mendasari penerbit
menghadirkan konten-konten di buku digital ini.
Penerbit berdoa semoga buku digital yang
diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi
bahan pembelajaran serta panduan bagi
siapapun juga.
Mudah Membuat Aplikasi Absensi dengan Java Jubilee Enterprise 2015-06-01
Buku ini membahas cara pembuatan aplikasi
absensi secara cepat, mudah, dan sederhana
menggunakan pemrograman Java. Aplikasi
absensi bisa digunakan untuk mendata
karyawan, mencatat kehadiran, mencari
karyawan dan sebagainya. Tool yang digunakan
meliputi:  Java  NetBeans  MySQL Buku ini
cocok dibaca oleh:  Mahasiswa yang sedang
mengerjakan tugas akhir atau skripsi dengan
tema pemrograman java.  Praktisi IT yang ingin
membuat aplikasi untuk tujuan hobi. 
Developer IT yang ingin membuat aplikasi Java
untuk tujuan komersial. Pembahasan di dalam
buku ini terfokus pada satu aplikasi saja, yaitu
aplikasi absensi sehingga lebih mudah dipelajari
dan aplikatif
Merancang Absensi Online Kantor Pos dengan
Sistem GPS dan Kamera Menggunakan Appsheet
(Tanpa Coding) - Ayu Mahdalena 2021-02-14
Buku ini menjelaskan memanfaatkan
penggunaan aplikasi online membuat
perusahaan tidak perlu lagi repot-repot
memindahkan data dari lembaran kertas ke
komputer. data kehadiran serta keterlambatan
karyawan atau pegawai perusahaan dapat
direkap dengan mudah. aplikasi yang terkoneksi
dengan internet adalah kemampuannya untuk
melakukan pemantauan data secara seketika
atau realtime. Keunggulan semacam ini tentu
akan sangat memudahkan kinerja bagain
personalia lantaran kehadiran serta
keterlambatan dapat dipantau setiap hari tanpa
perlu memindahkan data ke computer atau
perangkat lain.
Perhitungan PPh 21 dan Software PPh 21
Terbaik - Nataherwin, SE, MM, Widyasari, SE,
M.Si, Ak, CPA, & Syanti Dewi, SE, MSi, Ak, CPA,
CA 2021-02-04
Pajak Penghasilan sehubungan dengan
pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak
dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh

Sistem Basis Data - Raden Budiarto
Hadiprakoso 2021-09-08
Buku ini membahas konsep basis data, analisis
dan perancangan basis data serta implementasi
basis data. Basis data yang digunakan
berdasarkan basis data relational (MySQL/Maria
DB). Dengan membaca buku ini Anda dapat
konsep mengetahui konsep sistem basis data
dari awal hingga akhir. Pembahasan materi
dalam buku ini mencakup: Teknik analisis
kebutuhan sistem basis data Metode
pengembangan sistem basis data ERD (Entity
Relationship Diagram) Normalisasi Perancangan
logis dan fisik Implementasi sistem basis data
SQL (Structured Query Language)
Aplikasi Excel Dalam Aspek Kuantitatif
Manajemen Sdm Membuat Sendiri Aplikasi Dengan
Memanfaatkan Barcode - Teguh Wahyono
Organizational Citizenship Behavior - Dennis W.
Organ 2005-06-15
Organizational Citizenship Behavior: Its Nature,
Antecedents, and Consequences examines the
vast amount of work that has been done on
organizational citizenship behavior (OCB) in
recent years as it has increasingly evoked
interest among researchers in organizational
psychology. No doubt some of this interest can
be attributed to the long-held intuitive sense that
job satisfaction matters. Authors Dennis W.
Organ, Philip M. Podsakoff, and Scott B.
MacKenzie offer conceptual insight as they build
upon the various works that have been done on
the subject and seek to update the record about
OCB.
REKAM MEDIS DALAM MANAJEMEN
INFORMASI KESEHATAN - linda handayuni
REKAM MEDIS DALAM MANAJEMEN
INFORMASI KESEHATAN
Layanan Ketenagakerjaan dan MSDM:
Handbook Manajemen SDM - Michael
Armstrong; Lita Yusron (Penerjemah); Rizal
(Penyunting) 2021-05-01
Buku digital ini berjudul "Layanan
Ketenagakerjaan dan MSDM", merupakan buku
yang berisi tentang "Manajemen Sumberdaya
Manusia" yang dapat memberikan tambahan
wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi
pembaca. Semangat untuk berbagi terutama
format-absensi-pegawai
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Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa
gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan
pembayaran lain dengan nama dan dalam
bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan
atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UndangUndang Pajak Penghasilan. Buku ini berisi
tentang cara perhitungan PPh 21 serta info dan
cara penggunaan software PPh 21 terbaik.
Beginning iPhone and iPad Web Apps - Chris
Apers 2011-07-21
This book will help you join the thousands of
successful iPhone apps developers without
needing to learn Objective-C or the Cocoa touch
APIs. If you want to apply your existing web
development skills to iPhone and iPad
development, then now you can. WebKit’s
support for HTML5 means any web developer
can create compelling apps for both the iPhone
and the larger-screen iPad. Beginning iPhone &
iPad Web Apps takes you through the latest
mobile web standards as well as the specific
features of the iPhone and iPad. You’ll learn
about WebKit and Mobile Safari, HTML5 and
CSS3, vector graphics and multimedia support.
You’ll discover the built-in hardware features of
the iPhone and iPad and how best to take
advantage of them. The market for web apps for
the iPhone and iPad is expanding rapidly. You’ll
want to know about all the advantages, and
Beginning iPhone & iPad Web Apps is the
perfect starting point.
Menjadi Karyawan Outsourcing - Iftida Yasar
2013-05-08
"Kalau kita amati dalam berita yang disajikan di
media, outsourcing (alih daya) seakan menjadi
makhluk yang mengerikan. Outsourcing
dianggap sebagai perbudakan gaya baru, tidak
melindungi pekerja/buruh, terjadi praktik
pemotongan upah, dan tidak memiliki
perlindungan serta kepastian hukum sehingga
nasib pekerja/buruh tidak menentu karena ia
selalu berstatus kontrak. Kondisi itu memicu
munculnya tuntutan dari kaum buruh untuk
menghapus praktik outsourcing. Terkait dengan
hal-hal di atas, buku ini dihadirkan agar
outsourcing benar-benar dapat dipahami baik
oleh perusahaan outsourcing maupun oleh
karyawan outsourcing. Bahasan dalam buku ini
antara lain: - Definisi outsourcing, proses
format-absensi-pegawai

rekrutmen dan seleksi, kewajiban dan hak
karyawan alih daya, sanksi, payroll/penggajian,
fasilitas pengobatan, help desk, penempatan
kerja, pelatihan - Memilih perusahaan alih daya
yang baik, hak karyawan alih daya secara umum,
menghitung upah lembur, hak cuti, fasilitas
Jamsostek, menghitung potongan kewajiban
pajak, Jamsostek, dll. - Bagaimana seseorang
bisa sukses sebagai karyawan alih daya - Dasar
hukum alih daya - Alih daya di negara lain
Penting bagi perusahaan outsourcing untuk
memahami bahwa perusahaan mereka dapat
memberikan kontribusi yang besar dalam
penyerap an tenaga kerja serta apa saja yang
dibutuhkan oleh para karyawannya, dan bagi
karyawan outsourcing, penting untuk
mengetahui apa itu outsourcing dan hak serta
kewajibannya. Dengan demikian, mereka dapat
memilih perusahaan outsourcing yang baik
sebagai tempat bekerja. Di tengah susahnya
kehidupan ekonomi dan tingginya angka
pengangguran, hendaknya kita tetap bersyukur
bahwa kita masih ""Tetap Bekerja"" sebelum
mendapatkan ""Pekerjaan Tetap""."
Belajar Otodidak Microsoft Access - Moch
Tofik
Membuat aplikasi database bagi sebagian besar
orang adalah hal sulit dilakukan, terutama bagi
mereka yang belum terbiasa dengan bahasa
pemrograman komputer. Microsoft Access
sebagai pengolah aplikasi database banyak
menawarkan kemudahan dalam membuat
aplikasi. Program ini sangat "user friendly"
karena banyak fasilitas-fasilitas bawaan yang
sangat membantu . Bagi Anda para pemula
sekalipun , buku ini sangat membantu karena di
dalamnya diuraikan langkah-langkah yang
mudah diikuti dengan disertai contoh-contoh
praktis . Pembahasan buku ini meliputi
pengenalan MS.Access dan konsep database,
perancangan tabel, teknik dekomposisi ,
perancangan berbagai tipe query, pembuatan
rumus, perancangan berbagai jenis form dan
penyusunan pelaporan (report). Sebagai
penunjang pemahaman Anda, buku ini
dilengkapi dengan CD yang berisi : - File-file
latihan pembuatan objek-objek database, - File
contoh Aplikasi Administrasi Penggajian siap
pakai Buku ini sangat cocok untuk pemula
maupun yang sudah mahir, pelajar, mahasiswa,
siswa kursus dan juga karyawan kantor yang
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ingin membuat aplikasi untuk keperluan di
lingkungan kerjanya., dan juga siapa saja yang
ingin mendalami Microsoft Accesss. Diharapkan
setelah membaca buku ini dan mengikuti latihan
di dalamnya, Anda yang pemula sekalipun akan
dapat membuat aplikasi database sesuai dengan
kebutuhan di lingkungan Anda.
E-BUSINESS - Prof. Ir. Hening Widi Oetomo,
M.M., Ph.D.
E-business adalah kegiatan bisnis yang
dilakukan secara otomatis dengan
memanfaatkan teknologi elektronik, seperti
komputer dan internet. Kegiatan e-business juga
memungkinkan suatu perusahaan untuk
berhubungan dengan sistem pemrosesan data
internal dan eksternal secara lebih efisien dan
fleksibel. Ada tiga tahapan kegiatan e-business,
yaitu mendayagunakan komputer,
mendayagunakan jaringan dan internet,
membangun dan mendayagunakan web dan ebusiness. Pada mata kuliah, e-business ini ada
pada posisi mendayagunakan komputer.
Pendayagunaan komputer difokuskan pada
optimalisasi program ACCESS pada aplikasi
manajemen. Pilihan penggunaan ACCESS pada
aplikasi manajemen karena ACCESS merupakan
salah satu dari Microsoft Office sehingga setiap

format-absensi-pegawai

mahasiswa dapat menggunakan aplikasi ini
selama ada Microsoft Office, tanpa tambahan
instalasi program lain.
Aplikasi kasus Siklus Transaksi Bisnis - Weli
2019-07-11
Buku ini ditulis sebagai pelengkap perkuliahan
Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan
merupakan aplikasi praktis untuk mempelajari
hal-hal berkaitan dengan siklus transaksi bisnis
seperti prosedur operasi, hubungan antar
fungsional organisasi, data yang dibutuhkan,
informasi yang dihasilkan, dan pengendalian
yang diterapkan pada suatu sistem informasi
akuntansi. Susunan buku ini mengikuti konsep
pengembangan sistem informasi di mana setiap
bab merupakan urutan kegiatan yang perlu
dilakukan oleh disiner sistem. Kegiatan pada
setiap bab disusun sedemikian rupa mulai dari
kegiatan analisis terhadap sistem berjalan
sampai pada disain sistem secara detil yang
pada akhirnya menghasilkan proposal analisis
dan disain sistem. Setiap bab didahului dengan
teori terkait pokok bahasan dan diakhiri dengan
tugas praktek berkaitan dengan kasus yang
disediakan pada bagian tersendiri. Buku ini
sangat cocok untuk mengembangkan bisnis.
Karena itu, pelaku bisnis sangat tepat memiliki
buku ini.
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