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Enterprise	Resource	Planning
Enterprise	Resource	Planning	adalah aplikasi sistem informasi

manajemen terintegrasi untuk bisnis/	organisasi yang	mencakup
multi	fungsionalitas seperti penjualan,	pembelian,	produksi,	

gudang,	akuntansi &	finansial,	penggajian,	sumberdaya manusia,	dsb.	



ERP

• Aspek perencanaan yang	
terintegrasi di	suatu organisasi/	
perusahaan,	bersifat lintas
fungsional yang	terdiri atas berbagai
fitur.

• Tujuan integrasi :	agar	dapat
merencanakan danmengelola
sumber daya organisasi dengan
lebih efisien dan dapat merespon
kebutuhan pelanggan dengan lebih
baik.



ERP

Resource

Money

Man Machine

Material

• Secara teknis sebenarnya
ERP	berfungsi memadukan
berbagai SI	yang	tersebar di	
masing-masing departemen
(unit	fungsional)	di	sebuah
perusahaan.
• pengelolaan	sumber	daya	
perusahaan;	dana, manusia,	
mesin,	suku	cadang,	waktu,	
material	dan	kapasitas.



Konsep ERP
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Integrasi ERP	dalam Organisasi



Core	dan Extended	ERP	Component



Contoh ERP

Contoh sistem ERP	komersial dan Penggunanya antara lain:
• SAP	(Astra	International	Tbk.,	PT,	Bank	Mandiri,	Bank	Central	Asia	
Tbk.,	PT),	
• MFGPro (Panasonic	Lighting	Indonesia,	PT	Phapros,	PT	Suzuki	
Indomobil)	
• Oracle,	IFS,	Peoplesoft,	JD.Edwards ,Compiere



Supply	Chain	Management



Business	Goals

• Tujuan bisnis adalah
menyediakan produk dan
atau jasa yang	murah,	
berkualitas dan cepat bagi
customer





Supply	Chain

• Dibutuhkan peran serta supplier,	perusahaan transportasi dan
jaringan distributor.

• Kesadaran akan adanya produk yang	murah,	cepat dan berkualitas
inilah yang	melahirkan konsep baru tahun 1990-an	yaitu Supply	
Chain	Management (SCM)
• Supply	Chain	adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang	secara
bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu
produk ke tangan pemakai akhir.



Supply	Chain



Perubahan paradigma
• Perubahan	paradigma	persaingan	bisnis	dari single alone
competitionmenjadi network competition.	
• Kondisi	ini	menuntut	organisasi	untuk	fokus	pada	strategi baru	
melalui	pengelolaan	koordinasi	antar	organisasi	terkait	yang	lebih	
dikenal	dengan	suatu	rantai	pasokan



• Ada	3	macam hal yang	harus dikelola dalam supply	chain	yaitu aliran	
material,	informasi dan	keuangan.

bahan	baku,	komponen,	barang	jadi

invoice,	term	pembayaran

kapasitas,	status	pengiriman

retur,	recycle,	repair

order,	ramalan

pembayaran



Supply	Chain	Management

Supply	chain	adalah
jaringan fisiknya,	yakni
perusahaan-perusahaan
yang	terlibat dalam
memasok bahan baku,	
memproduksi barang
maupun
mengirimkannya ke
pemakai akhir

SCM	adalahmetode,	
alat atau pendekatan
pengelolaannya.

Pendekatan yang	
ditekankan dalam SCM	
adalah terintegrasi dengan
semangat kolaborasi.



SCM adalah	rangkaian	pendekatan yang	digunakan	untuk	
mengintegrasikan	pemasok,	produsen,	gudang	dan	toko	secara	
efektif	agar	persediaan	barang	dapat	diproduksi	dan	didistribusi
pada	jumlah	yang	tepat,	ke	lokasi	yang	tepat,	dan	pada	waktu	yang	
tepat	sehingga	biaya	keseluruhan	sistem	dapat	diminimalisir selagi	

berusaha	memuaskan	kebutuhan	dan	layanan	.	
(Simchi-Levi,	dkk (2004)



Komponen	SCM	menurut	Turban	(2004)	terdiri	dari	
tiga	komponen	utama	yaitu:

Komponen SCM



1. Upstream Supply	Chain
• Meliputi	aktivitas	dari	suatu	perusahaan	
manufaktur	dengan	para	penyalurnya	dan	
koneksi	mereka	kepada	para	penyalur	mereka.	

• Aktivitas	utama	adalah	pengadaan.

Komponen SCM



Upstream	Supply	Chain	-lanjt
Contoh	kegiatan	Upstream	untuk pabrik	perakitan,	sebagai	
fokus	dari	rantai	pasokan	adalah:
• Memasok	bahan	baku,	yang	merupakan	bahan	tidak	
diproses.	

• Misal	:	logam,	spt	aluminium	dan	tembaga.
• Fokus	kegiatan	:
• Menambang	bahan	yang	diminta	secepat	dan	seefisien	
mungkin.	

• Mengangkut	atau	pengiriman	ke	pabrik.

Komponen SCM



2. Internal	Supply	Chain
• Meliputi	semua	proses	inhouse yang	digunakan	dalam	
mentransformasikan	masukan	dari	para	penyalur	ke	
dalam	keluaran	organisasi	itu.	

• Aktifitas utama	adalah	manajemen	produksi,	pabrikasi
dan	pengendalian	persediaan.

Komponen SCM



3. Downstream Supply	Chain
• Meliputi	semua	aktivitas	yang	melibatkan	pengiriman	
produk	kepada	pelanggan	akhir.	

• Aktifitas diarahkan	pada	distribusi,	transportasi	
pergudangan dan	after-sale	service.

Komponen SCM



Area	Cakupan SCM

merancang produk baru (product	development)

mendapatkan	bahan	baku	(procurement)

merencanakan produksi dan persediaan (planning	and	control)

melakukan produksi (production)

melakukan pengiriman (distribution)



E-procurement

• sistem	aplikasi	berbasis	Internet	yang	menawarkan	proses	order	
pembelian	secara	elektronik	dan	meningkatkan	fungsi-fungsi	
administrasi	untuk	pembeli	dan	pemasok,	guna	efisiensi	biaya.
• Dengan	e-Procurement,	kontak	langsung	antara	penyedia	barang	
dengan	staf	pengadaan	menjadi	semakin	rendah,	sehingga	proses	
pengadaannya	dapat	berlangsung	lebih	transparan,	hemat	waktu	
dan	biaya,	serta	mudah	dalam	pertanggungjawaban	keuangannya.




