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Implementasi Sistem ERP



Dimensi dan faktor yang mempengaruhi

implementasi ERP



Isu pada manajemen proyek

 Estimasi waktu, penentuan skala prioritas, fleksibilitas

jadwal harus ditentukan dengan cermat

 Jenis sistem yang akan diadopsi

 Penentuan orang yang akan terlibat dalam steering 

committee (manajemen senior dan para pengguna)



Faktor penentu keberhasilan

1. Pemahaman yang jelas atas sasaran strategis

2. Komitmen dari seluruh jajaran manajemen

3. Manajemen proyek implementasi yang baik

4. Tim implementasi yang baik

5. Dapat mengatasi isu-isu teknik

6. Rekayasa ulang proses bisnis

7. Komitmen organisasi untuk berubah

8. Pendidikan dan pelatihan yang intensif

9. Data yang akurat

10. Sosialisasi dan komunikasi yang intensif

11. Pengukuran kinerja yang jelas fokusnya

12. Dapat mengatasi isu multi-site



Langkah-langkah implementasi

 Membangun organisasi tim proyek

 Menentukan pendekatan implementasi

 Membangun rencana implementasi

 Menentukan kriteria keberhasilan dan metode

pengukuran



Struktur organisasi tim implementasi ERP



Perbedaan proyek ERP dengan sistem

informasi lainnya

 Ruang lingkup proyek ERP biasanya lebih luas dan

melibatkan hampir semua fungsi organisasi

 Proyek ERP menggunakan beberapa paket software 

sehingga terdapat perbedaan pada cara pemilihan paket



Siklus hidup implementasi ERP

 Fase 1: Perencanaan

 Fase 2: Analisis

 Fase 3: Desain

 Fase 4: Implementasi

 Fase 5: Dukungan Teknis



Fase 1: Perencanaan

 Pembentukan tim proyek

 Mengidentifikasi tujuan utama dan ruang lingkup proyek

 Menentukan manajer proyek dan anggota tim

 Tugas tim proyek:

 Mendefinisikan masalah dan menentukan ruang lingkup secara

rinci

 Mengevaluasi alternatif pendekatan pada ERP

 Membuat jadwal dan anggaran proyek



Fase 2: Analisis

 Mengumpulkan informasi dan mendefinisikan kebutuhan

 Mengevaluasi vendor yang diperkirakan dapat memenuhi

kebutuhan

 Menghasilkan sebuah prototype sistem ERP untuk

mensimulasikan dan menunjukkan integrasi antar modul

kepada user



Fase 3: Desain

 Memutuskan vendor mana yang akan dipilih

 Desain hardware untuk semua fungsi bisnis

 Pada fase ini kemungkinan dapat terjadi rekayasa ulang

proses bisnis pada tingkat yang lebih rinci



Fase 4: Implementasi

 Melakukan konstruksi

 Mengkonfigurasi beberapa modul menjadi sustem terpadu

 Jika menggunakan pendekatan kombinasi paket, program dari
beberapa vendor yang berbeda harus terintegrasi menjadi satu
kesatuan sistem

 Membuat prototype sistem, memvalidasi dan melakukan
revisi

 Verifikasi dan pengujian seluruh sistem

 Membuat dokumentasi sistem dan memberikan pelatihan
kepada user

 Membuat rencana roll out sistem yang meliputi jadwal
instalasi sistem



Fase 5: Dukungan Teknis

 Untuk menjamin keberhasilan sistem jangka pendek dan

jangka panjang

 Pemeliharaan sistem ERP



Yang harus diingat!

 Proyek implementasi ERP adalah pekerjaan besar

 Proyek yang harus dikerjakan sendiri

 Tidak dapat dijadikan sebagai prioritas utama

 Mensyaratkan agar orang mengerjakan tugasnya dengan

cara yang berbeda

 Penting!!

 Strategi implementasi yang disusun bertahap dan jelas

 Jadwal implementasi fokus pada bagaimana mencapai manfaat

maksimum dalam waktu minimum



Strategi Implementasi



Fase proyek ERP 

 Fase I – basic ERP

 Memberikan landasan untuk implementasi ERP yang lebih

lengkap

 Fase II – integrasi supply chain

 Pengembangan ERP untuk membangun sebuah rantai pasok

 Proses pengadaan barang

 Usaha meningkatkan layanan kepada konsumen

 Fase III – perluasan dan pengembangan untuk mendukung

strategi perusahaan

 Implementasi modul yang belum diterapkan secara lengkap



Contoh implementasi ERP pada industri

garmen



Alternatif Strategi Implementasi ERP

Strategi Kontrol Konfigurasi

Software

Platform Teknik Eksekusi

Manajemen

Otonomi lokal

secara total

Satu keuangan/ satu

operasi

Tersentralisasi Big bang

Kantor pusat hanya

mengontrol

keuangan

Satu keuangan/ 

banyak operasi

Terdistribusi Phased-rollout

Koordinasi pada

kantor pusat

Multi keuangan/ 

satu operasi

Koordinasi jaringan Multi keuangan/ 

multi operasi

Tersentralisasi

sepenuhnya



Karakteristik kematangan implementasi

ERP

User kelas A User Kelas B User Kelas C User Kelas D

Sistem ERP sudah

digunakan secara

efektif dan dijalankan

di seluruh perusahaan

Sebagian sistem ERP 

digunakan secara

efektif di seluruh

perusahaan

Sistem ERP digunakan

di sebagian perusahaan

Sistem ERP tidak

dijalankan di

perusahaan

Secara akurat

memperbarui data 

akuntansi

Jadwal delivery order 

tidak realistik sehingga

menciptakan banyak

pengecualian pada

penjadwalan

Perencanaan penjualan

dan operasi tidak

tersedia

Banyak menggunakan

sistem paralel dan

informal untuk

mengelola bisnis

Mampu menyediakan

informasi yang 

berguna bagi

manajemen

Aplikasi akuntansi

terkait dengan

operasional tetapi sulit

menghasilkan laporan

keuangan yang efektif

Aktivitas akuntansi

tidak terkait langsung

dengan pelaporan

produksi

Implementasi dianggap

gagal

Release terakhir dari

vendor

Sistem yang dipakai

paket software versi

lama


