
Sumber Daya Manusia & 
Pemeliharaan Sarana Produksi 



Sumber Daya Manusia 

• Sumber Daya Manusia adalah faktor penting dalam 
mendukung keberhasilan bisnis. Terutama dalam hal 
kinerja dari departemen HRD. 

• Manajer HR harus melakukan evaluasi secara kontinu 
dan melakukan optimasi atas proses bisnis dalam 
departemennya. 

• Fitur – fitur didalam modul HRD dapat dimodifikasi 
sesuai kebutuhan dan kondisi aturan disuatu wilayah. 



Sub Modul HRD 

• Personnel Management : Data – data kepegawaian misal master data 
karyawan, administrasi karyawan, administrasi penggajian, penerimaan 
karyawan baru, perjalanan dinas, pensiun , dsb. 

• Organizational Management : Struktur organisasi, alokasi karyawan, 
deskripsi pekerjaan, skenario perencanaan, perencanaan biaya karyawan , 
dll. 

• Payroll Accounting: meliputi gross/net akuntasifungsi history, kemampuan 
multi currency, solusi atas masalah international, dsb. 

• Time Management : meliputi perencanaan kerja shift, jadwal kerja, 
absensi, pencatatan kehadiran karyawan dll. 

• Personel development: Perencanaan jenjang karir, perbandingan profil, 
penilaian kualifikasi dan kompetensi, kebutuhan pelatihan, pengelolaan 
pelatihan, dan paket – paket peningkatan kemampuan karyawan. 



Pemeliharaan Sarana Produksi (Plant 
Maintenance) 

• Subsistem ini meliputi sekumpulan produk 
yang mencakup semua aspek 
perawatanpabrik/peralatan dan terintegrasi 
dengan modul – modul lainnya. 



Submodul Plant Maintenance 

• Preventive Maintenance Control : Modul ini menyediakan perencanaan , 
penjadwalan dan kontrol atas fasilitas dan peralatan.Sehingga dengan modul ini 
diharapkan dapat meminimalkan biaya perbaikan dari peralatan. 

• Equipment Tracking : Sistem ini menyediakan mengenai alokasi peralatan , 
utilisasi, akuisisi dan disposisi peralatan. Informasi penting lainnya yang juga 
diperlukan dalam optimasi produksi adalah jumlah operasi unit pertanggal 
tertentu(mil, jam, hari, unit produksi, dsb) Setiap elemen peralatan didefinisikan 
model dan nomor serialnya. 

• Component Tracking : Komponen umumnya merupakan bagian dari peralatan 
yang lebih besar, dengan adanya submodel ini maka membantu manajer dalam 
penelususran catatan perbaikan/penggantian dan jasa atas komponen tersebut. 

• Plant Maintenance Calibration Tracking : Modul ini membantu perusahaan untuk 
mengoptimasi investasi  dengan menyediakan penelusuran kalibrasi peralatan 
sesuai dengan standar kualitas tertentu misal (ISO9000) 

• Plant maintenance Waranty Claim Tracking : MOdul ini berupa sistem administrasi 
yang dirancang untuk menyediakan kontrol atas item – item yang dicakup dalam 
garansi atau pemasoknya. Sistem ini membantu manajmen pabrik untuk 
memproses semua garansi, meminta ganti rugi. 



Computer Integrated Quality Management (CIQ)/ 
Manajemen Kualitas 

• Modul ini digunakan untuk integrasi sistem dalam mengaitkan 
tugas manajemen kualitas ke aplikasi lain seperti : material 
management, produksi, penjualan dan distribusi, dan akutansi 
biaya, beberapa data master yang terhubung dengan 
kelompok modul manajemen kualitas adalah : 

• Material management ( Pembelian, manajemen inventory, 
manajemen pergudangan , perencanaan pengadaan material). 

• Production(jadwal kerja, kendali Shop floor) 
• Sales and distribution (pengiriman, membuat sertifikat 

kualitas). 
• Modul ini mendukung pertukaran data dengan aplikasi lain 

untuk mencegah redudancy data 
 



Manajemen Material 

• Modul ini mengoptimasi semua proses yang 
terkait dengan perencanaan , pengadaan dan 
pembelian material.  

• Manfaat dari modul ini adalah otomasi 
evaluasi pemasok, tingkat biaya pengadaan, 
dan penyimpanan yang lebih rendah dan 
akurasi pada inventory dan manajemen 
pergudangan dan terintegrasi dengan 
verifikasi penagihan (Invoice) 



Sub Modul Manajemen Material 

• Pre Purchasing : Modul ini berhubungan siklus undangan penawaran (tender). 
Modul ini meliputi database utama layanan atau jasa , yang menyimpan deskripsi 
semua layanan /jasa yang akan dibeli. 

• Purchasing : modul ini mendukung penuh proses pembelian material. Modul ini 
terintegrasi penuh dan berjalan paralel dengan modul lain seperti :  
– Sistem akutansi biaya(cost accounting) : Order untuk material dan service secara 

langsung dikaitkan dengan sistem cost and accounting. 
– Financial accounting : pembelian dan pengadaan sama – sama menyimpan data para 

pemasok. Informasi para pemasok ini disimpan dalam master data lengkap dengan 
informasi akutansi dan pembelian. 

– Penjualan dan distribusi(sales and distribution): Permintaan konsumen dari penjualan 
dapat diteruskan ke bagian pembelian (purchasing). Artinya ketika membuat sebuah 
permintaan pembelian dapat dikaitkan dengan order dari konsumen tertentu. 

• Vendor evaluation (pemasok) merupakan elemen yang terintegrasi pada modul 
material management , informasi yang disimpan meliputi tanggal pengiriman , 
harga dan jumlah yang disesuaikan dengan order pembelian. 
– Evaluasi Vendor menggunakan data manajemen kualitas , seperti hasil inspeksi barang 

datang atau audit kualitas. Sistem ini juga mengakses data pada material management, 
meliputi  data inventory management. 
 



Sub Modul Manajemen Material 
• Inventory Management : Sub modul ini digunakan untuk mengelola stok. 

Dimana perusahaan dapat dengan mudah mendapatkan gambaran 
menyeluruh stok terkini untuk material tertentu. Monitoring untuk setiap 
material meliputi stok yang disimpan dalam gudang , stok yang sedang 
dipesan dan belum datang , stok yang sudah dipesan dan belum datang, 
stok yang sudah dipesan untuk order tertentu dan stok yang sedang dalam 
inspeksi kualitas. 

• Invoice Verification and Material Inspection : Modul ini menyambungkan 
sistem sistem material managemen dengan akutansi keuangan dan 
komponen pengendalian dan akutansi aset . Verifikasi invoice pada 
material management meliputi : 
– Melengkapi proses pembelian material, yang dimulai dari permintaan 

pembelian, pembelian, penerimaan barang, dan penerimaan invoice. 
– Memungkinkan invoice yang tidak berasal dari pengadaan material (misalnya 

untuk pengadaan jasa, biaya pelatihan dll) 
– Pengelolaan memo kredit, seperti : pembatalan invoice atau pemberian 

diskon. 

 
• Verifikasi invoice tidak menangani pembayaran atau analisis penagihan  



Kuis 
1. Apakah hubungan antara sales dan marketing dengan CRM? 
2. Apakah yang anda ketahui mengenai Executive Information 

System dalam kaitannya dengan konsep ERP? 
3. Berikan suatu ilustrasi mengapa stok barang dan penjualan 

harus dikontrol oleh perusahaan? Dan modul ERP apa yang 
sesuai dengan ilustrasi anda? 

4. Ketika perusahaan A harus membuat suatu perencanaan 
mengenai investasi dan budgeting ada beberapa item yang 
mendukung kegiatan tersebut salah satunya adalah 
perhitungan pengembalian investasi. Menurut anda mengapa 
sebuah perusahaan harus memperhitungkan pengembalian 
investasi, jelaskan jawaban anda !    

 


