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ABSTRAKSI
ERP banyak digunakan perusahahan untuk menaikan income disaat penurunan
industri. Pada dasarnya ERP digunakan untuk mengoptimasi biaya operasional
yang tidak penting,

1. Pengertian Enterprise Resource Planning ( ERP)
ERP adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk
mengkoordinasikan semua sumber daya,informasi dan aktifitas yang diperlukan
untuk proses bisnis lengkap. Sistem ERP didasarkan pada database pada
umumnya dan rancangan perangkat lunak modular.
ERP merupakan software yang mengintegrasikan semua departemen dan
fungsi suatu perusahaan ke dalam satu system komputer yang dapat melayani
semua kebutuhan perusahaan, baik dari departemen penjualan, HRD, produksi
atau keuangan.
Syarat terpenting dari sistem ERP adalah Integrasi. Integrasi yang
dimaksud adalah menggabungkan berbagai kebutuhan pada satu software dalam
satu logical database, sehingga memudahkan semua departemen berbagi informasi
dan berkomunikasi.
Database yang ada dapat mengijinkan setiap departemen dalam
perusahaan untuk menyimpan dan mengambil informasi secara real-time.
Informasi

tersebut

harus

dapat

dipercaya,

dapat

diakses

dan

mudah

disebarluaskan.
Rancangan perangkat lunak modular harus berarti bahwa sebuah bisnis
dapat memilih modul-modul yang diperlukan, dikombinasikan dan disesuaikan
dari vendor yang berbeda, dan dapat menambahkan modul baru untuk
meningkatkan unjuk kerja bisnis.

1. Tujuan Dan Peranannya ERP Dalam Organisasi

Tujuan sistem ERP adalah untuk mengkoordinasikan bisnis organisasi
secara keseluruhan.
ERP merupakan software yang ada dalam organisasi/perusahaan untuk:
• Otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis
• Membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui

enterprise
• Menghasilkan informasi yang real-time
• Memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan

perencanaan

Berikut beberapa contoh bagus mengenai penerapan ERP di berbagai perusahaan.
Enterprise Resource Planning membantu sebuah perusahaan menaikan
20% tingkat penjualannya di tengah industri yang sedang menurun. Wakil
presiden bidang penjualan menjelaskan, "Kita berhasil menangkap bisnis dari
saingan-saingan kita. Berkat ERP, kini kita dapat mengirim lebih cepat dari
mereka dan tepat waktu.
"Enterprise Resource Planning membantu sebuah perusahaan Fortune 50
dalam mencapai penghematan biaya yang sangat besar dan mendapatkan
keunggulan daya saing yang signifikan. Wakil presiden bidang logistik
menyatakan, "ERP menyediakan kunci untuk menjadi perusahaan global.
Keputusan dapat diambil dengan data yang akurat dan dengan proses yang
menghubungkan demand dan supply di berbagai belahan dunia. Perubahan ini
bernilai miliaran bagi kami dalam penjualan di seluruh dunia."

2. Konsep Dasar ERP
Sistim ERP adalah sebuah terminologi yang secara de facto telah diberikan
kepada software aplikasi yang dapat mendukung transaksi atau operasi sehari-hari
yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya sebuah perusahaan, seperti
dana, manusia, mesin, suku cadang, waktu, material dan kapasitas.
Sistim ERP dibagi atas beberapa sub-sistim yaitu sistim Financial, sistim
Distribusi, sistim Manufaktur, sistim Maintenance dan sistim Human Resource.
Industri analis TI seperti Gartner Group dan AMR Research telah sejak
awal tahun 90an memantau dan menganalisa paket-paket aplikasi yang tergolong
dalam sistim ERP. Contoh paket ERP antara lain: SAP, Baan, Oracle, IFS,
Peoplesoft, JD.Edwards dan Microsoft Dynamics SL (Solomon).
Pada prinsipnya, dengan sistim ERP sebuah industri dapat dijalankan
secara optimal dan dapat mengurangi biaya-biaya operasional yang tidak efisien
seperti biaya inventory (slow moving part, dll.), biaya kerugian akibat 'machine
fault' dll. Di negara-negara maju yang sudah didukung oleh infrastruktur yang
memadaipun, mereka sudah dapat menerapkan konsep JIT (Just-In-Time). Di sini,
segala sumberdaya untuk produksi benar-benar disediakan hanya pada saat
diperlukan (fast moving). Termasuk juga penyedian suku cadang untuk
maintenance, jadwal perbaikan (service) untuk mencegah terjadinya machine
fault, inventory, dsb.

Daftar Pustaka
http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning
http://lulu.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/12220/ENTERPRISE+RES
OURCE+PLANNING+(ERP).pdf
http://www.erpweaver.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=12:enterprise-resourceplanning&catid=1:latest&Itemid=2
http://www.diditpermana.blogspot.com/2006/03/bagian-1-konsep-dasarerp.html
http://www.mikroskil.ac.id/~erwin/erp/00.ppt

