
PERENCANAAN SUMBERDAYA 
PERUSAHAAN TERINTEGRASI 

PROSES BISNIS DAN INFORMASI 



Topik bahasan 
Konsep ERP 1. 

2.   Faktor pendorong ERP 
3.   Peran informasi dalam sistem ERP 
4.   Integrasi sistem SCM, CRM dan ERP 
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Sistem Perencanaan Sumberdaya Perusahaan (ERP: 
Enterprise Resource Planning) berperan sebagai 
Tulang punggung organisasi dalam menyediakan 
dukungan terhadap pengambilan keputusan yang 
penting 

ERP merupakan aplikasi yang mengintegrasikan 
aktifitas bisnis melewati batas antar departemen 

4 

KONSEP ERP 



Evolusi perkembangan ERP 
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Jantung dari seluruh sistem ERP adalah sebuah 
basisdata (database): 

 Saat seorang pengguna (user) memasukkan atau 
memperbarui informasi pada salah satu bagian 
(module), secara cepat dan otomatis akan terbarui 
di seluruh sistem yang ada 

 ERP dapat menyediakan informasi yang relevan 
dan terkini yang dibutuhkan karyawan 
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Contoh tampilan ERP 
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Solusi ERP tumbuh karena: 
ERP adalah solusi lojik untuk permasalahan 
inkompatibilitas aplikasi yang timbul pada 
banyak dunia bisnis 

1. 

2.   ERP menjawab kebutuhan akan informasi dan 
pelaporan secara global 

3.   ERP digunakan untuk menghindari sulitnya dan 
mahalnya biaya untuk memperbaiki sistem yang 
sudah ada 
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Faktor Pendorong ERP 



Hal yang harus dipertimbangkan 
1.    Kendali atas ERP 

Apakah aplikasi ERP yang digunakan dapat memberikan 
keleluasaan kendali atas kebijakan dan aturan 
mengenai informasi yang dikelola secara terpusat 
maupun terdistribusi 

2.   Kebutuhan bisnis ERP 
Organisasi dapat memilih module yang penting sesuai 
dengan kebutuhan bisnisnya saja dan tidak 
memaksakan untuk menggunakan semua module 
apabila belum siap 

10 



Komponen ERP 
Komponen inti: mendukung aktifitas internal utama 1. 

2.    Komponen tambahan: 
utama 

mendukung aktifitas eksternal 
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Enterprise Resource Planning 
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Peran Informasi dalam Sistem ERP 



Sistem ERP: 
mengotomasi proses bisnis 
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Sistem ERP: 
menyatukan seluruh organisasi 

Organisasi sebelum 
ERP 
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Sistem ERP: 
menyatukan seluruh organisasi 

Organisasi setelah 
ERP 

16 



Kapabilitas ERP 
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Komponen inti ERP 
1.    Financial Management 

        Akunting, laporan keuangan, manajemen 
kinerja, 

corporate governance 
2.   Operations Management 

 Proses bisnis untuk inbound/outbound logistics, 
product development, manufacturing, sales dan 
service 

3.   Human Resource Management 

 Rekrutmen karyawan, penugasan, evaluasi kinerja, 
penggajian, peraturan perusahaan 
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Human resource management 
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Procurement 
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Production 
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SCM, CRM dan ERP adalah tulangpunggung dari 
implementasi eBusiness 

Integrasi dari aplikasi-aplikasi tersebut merupakan 
kunci kesuksesan bagi banyak perusahaan 

Integrasi memungkinkan keterbukaan informasi 
sehingga tersedia untuk pengguna, kapan saja dan 
di mana saja 
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INTEGRASI SCM,ERP 



Tujuan dari SCM, CRM, ERP 
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Perangkat integrasi 
Beberapa perusahaan membeli module aplikasi dari 

vendor ERP, vendor SCM, dan vendor CRM; 
akibatnya module2 yang berbeda tersebut harus 
diintegrasikan 

Middleware: program/software yang berada di 
antara 2 atau lebih aplikasi, dan menyediakan 
konektifitas diantara aplikasi tersebut 

25 



Enterprise Application Integration (EAI): 
Kumpulan dari fungsionalitas yang sering 

digunakan, yang dapat mengurangi waktu yang 
diperlukan untuk membangun solusi yang 
mengintegrasikan 
yang berbeda 

aplikasi dari banyak vendor 
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Titik data dimana SCM, CRM, ERP berintegrasi 
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Sistem ERP harus mengintegrasikan 
dalam organisasi menjadi: 

berbagai proses 

Fleksibel 1. 
2.   Modular dan terbuka 
3.   Komprehensif 

4.   Melebihi organisasi 

28 


