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ENTERPRISE RESOURCE
PLANNING

02- Pemetaan Proses & Siklus ERP

PENGELOLAAN PROYEK ERP
Lingkungan struktur organisasi dalam 
implementasi ERP bisa disesuaikan dengan implementasi ERP bisa disesuaikan dengan 
kebutuhan, karena struktur organisasi dalam 
setiap perusahaan tidak sama
Implementasi ERP harus terorganisasi dan 
harus melibatkan user/pengguna sistem dan 
pengembang sistem dalam pelaksanaannya
Hal yang dilakukan selanjutnya pemetaan Hal yang dilakukan selanjutnya pemetaan 
proses dalam organisasi yang berhubungan 
dengan proses bisnis yang dimiliki oleh masing-
masing fungsi organisasi
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PEMETAAN PROSES

Sebelum pemetaan proses dilakukan dibentuklah 
struktur organisasi tim implementasi ERP yang struktur organisasi tim implementasi ERP yang 
akan digunakan
Pemetaan proses dalam ERP dilakukan untuk 
menyesuaikan kebutuhan akan sistem ERP yang 
akan diimplementasikan, sehingga tujuan 
organisasi tercapai dengan lebih baik dan tepat
Tim dalam struktur organisasi implementasi Tim dalam struktur organisasi implementasi 
ERP melibat tim-tim yang ada dalam organisasi, 
seperti; tim SDM, akunting, logistik, 
pengembang yang tercakup dalam tim proyek 
implementasi ERP

BENTUK UMUM STUKTUR ORGANISASI
TIM IMPLEMENTASI ERP
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SIKLUS HIDUP PENGEMBANGAN SISTEM
ERP (1…)

Terdapat beberapa karakteristik khusus yang 
membedakan proyek ERP dengan proyek membedakan proyek ERP dengan proyek 
pengembangan sistem informasi lainnya:

Proyek ERP biasanya memiliki ruang lingkup yang 
lebih luas, dan melibatkan hampir semua fungsi 
organisasi secara virtual
Proyek ERP biasanya menggunakan beberapa paket 
software secara ekstensif, baik berupa satu paket 
k t  t  k bi i b b  k tkesatuan atau kombinasi beberapa paket

SIKLUS HIDUP PENGEMBANGAN SISTEM
ERP (…2)

Perencanaan

Analisis

Desain

Implementasi

Dukungan
Teknis
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FASE 1 PERENCANAAN

Mengidentifikasi tujuan utama dan ruang 
lingkup proyek ERP, menentukan manajer lingkup proyek ERP, menentukan manajer 
proyek dan anggota tim lainnya
Tugas tim proyek:

Mendefinisikan masalah yang akan diselesaikan oleh 
sistem ERP dan menentukan ruang lingkup proyek 
secara lebih spesifik
Mengevaluasi alternatif pendekatan pada ERP, dan g p p ,
biasanya berupa solusi kostumisasi, integrasi dan 
kombinasi paket yang akan digunakan
Membuat jadwal dan anggaran proyek, dengan 
memperhatikan kelayakan dan melaporkan temuan 
kepada komite pengarah baik secara tertulis maupun 
lisan

FASE 2 ANALISIS (1…
Tim proyek membentuk kelompok kerja pada 
berbagai fungsi di organisasi utk mengumpulkan berbagai fungsi di organisasi utk mengumpulkan 
informasi dan mendefenisikan kebutuhan
Tim proyek mengevaluasi vendor yang 
diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan dan 
membuat rekomendasi kepada tim pengarah.
Beberapa pendekatan khusus dapat dilakukan 
untuk mengevaluasi beberapa alat bantu untuk mengevaluasi beberapa alat bantu 
pengembangan software
Tim proyek memilih vendor dan melakukan 
evaluasi lebih terinci atas vendor yang terpilih
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FASE 2 ANALISIS (…2)
Tanggung jawab utama tim proyek pada fase ini 
adalah mengidentifikasi inisiatif rekayasa ulang adalah mengidentifikasi inisiatif rekayasa ulang 
proses bisnis yang mungkin diperlukan, 
berdasarkan paket software yang dipilih dengan 
bekerja sama dengan fungsi terkait
Jumlah rekayasa proses bisnis yang harus 
dilakukan bergantung pada pendekatan ERP 
dan paket yang dipilihdan paket yang dipilih
Memilih beberapa paket dan kombinasi beberapa 
alternatif paket yang tersedia dan disesuaikan 
dengan kebutuhan

FASE 2 ANALISIS (…3)
Idealnya pada fase ini akan dihasilkan sebuah 
Prototype sistem ERP di berbagai area untuk Prototype sistem ERP di berbagai area untuk 
menyimulasikan dan menunjukkan integrasi 
antarmodul kepada user.
Dilakukan evaluasi ulang atas alternatif yang 
pernah diajukan sebelumnya, sehingga 
didapatkan persetujuan dan verifikasi 
kelanjutan proyekkelanjutan proyek
Pada fase ini biasanya lebih singkat waktunya 
jika menggunakan pendekatan satu kesatuan 
paket dan lebih memakan waktu jika 
perusahaan memilih menggunakan pendekatan 
kustomisasi
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FASE 3 DESAIN (1…)
Fase disain dimulai setelah perusahaan 
memutuskan vendor mana yang dipilihmemutuskan vendor mana yang dipilih
Tingkat disain tergantung pada pendekatan ERP 
yang dipilih
Pada pendekatan kostumisasi, perancangan 
aplikasi, prototype dan database dilakukan 
sangat insentif
P d k t  t t  t b f t d l  Pendekatan prototype sangat bermanfaat dalam 
melengkapi identifikasi kebutuhan baik 
pendekatan kostumisasi, kesatuan paket 
ataupun kombinasi beberapa paket

FASE 3 DESAIN (…2)
Melakukan disain hardware dan teknologi 
jaringan yg akan digunakan, termasuk jaringan yg akan digunakan, termasuk 
didalamnya memilih arsitektur client-server, 
serta mempertimbangkan platform yang 
digunakan pada saat ini
Pengguna akhir (end-user) harus mendapatkan 
pelatihan secara intensif atas paket-paket ERP
Pada fase ini dimungkinkan untuk merekayasa Pada fase ini dimungkinkan untuk merekayasa 
ulang proses bisnis dalam tingkatan yang terinci 
dan perlunya dokumentasi yang baik
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FASE 4 IMPLEMENTASI (1…)
Implementasi atau konstruksi terhadap sistem 
ERP disesuaikan  dengan jenis proses bisnis ERP disesuaikan  dengan jenis proses bisnis 
yang pada masing-masing fungsi bisnis
Pada pendekatan kombinasi paket, program dari 
beberapa vendor yang berbeda harus terintegrasi 
menjadi satu kesatuan sistem dengan 
menggunakan middleware
Jadi pada intinya pada fase ini lebih fokus Jadi pada intinya pada fase ini lebih fokus 
bagaimana cara mengintegrasikan paket-pekat 
yang ada pada sistem ERP
Melakukan evaluasi dari implementasi yang 
sudah dilakukan serta melakukan verifikasi dan 
pengujian terhadap keseluruhan sistem

FASE 4 IMPLEMENTASI (…2)
Membuat rencana rool out sistem yang meliputi 
jadwal instalasi sistem diseluruh organisasi jadwal instalasi sistem diseluruh organisasi 
dengan pendekatan yang bisa digunakan, 
misalnya: pilot, parallel, dan cut-over
Selama fase ini, semua rencana rekayasa ulang 
proses bisnis diterapkan, sehingga yang perlu 
dikaji selanjutnya adalah orang dan prosedur, 
Biasanya dengan adanya perubahan sistem Biasanya dengan adanya perubahan sistem 
dalam organisasi maka akan ada prosedur kerja 
baru yang harus disusun dan diterapkan
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FASE 5 DUKUNGAN TEKNIS (1…)
Tujuan dari fase ini adalah untuk menjamin 
keberhasilan sistem jangka pendek dan jangka keberhasilan sistem jangka pendek dan jangka 
panjang
Dukungan teknis sangat diperlukan dalam 
transisi sistem yang berlangsung dalam 
organisasi
Termasuk juga dalam fase ini adalah 
pemeliharaan sistem ERP  pemeliharaan bisa pemeliharaan sistem ERP, pemeliharaan bisa 
saja meliputi koreksi kesalahan yang ditenukan 
oleh user, sehingga dalam tahap analisis dan 
disain sebaiknya dapat meminimalkan 
kesalahan

FASE 5 DUKUNGAN TEKNIS (…2)
Jika terjadi kesalahan diharapkan adanya 
respon yang cepat dari konsultan yang respon yang cepat dari konsultan yang 
berpengalaman untuk tetap menjaga 
kepercayaan user terhadap sistem
Pemiliharaan bisa saja dilakukan secara adaptif 
dengan adanya upgrade versi paket atau modul 
atau kostumisasi akibat adanya penambahan 
kebutuhankebutuhan
Perlu adanya audit sistem yang dilakukan secara 
berperiodik, sehingga dapat menjaga kinerja 
sistem secara optimal
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AKTIVITAS IMPLEMENTASI ERP
Peluncuran
Penyelesaian set-up prototype
Pelatihan tim implementasi
Penyelesaian modifikasi desain
Persetujuan proses secara fungsional
Analisis kebutuhan HW dan perhitungan kapasitas
Penyelesaian modifikasi antarmuka dan laporan
Pembuatan dokumentasi end user dan prosedur pendukung
Penentuan keputusan apakah sistem akan digunakan/tidakPenentuan keputusan apakah sistem akan digunakan/tidak
Mulai pelatihan end user
Penyelesaian konversi data
Go live (sistem  siap digunakan)

FASE PROYEK ERP
Fase I Basic ERP

Modul yang dapat diimplementasi pada fase ini y g p p p
meliputi sales & operations planning, demand 
management, rough-cut capacity planning, master 
scheduling.
Fase ini memberikan landasan untuk implementasi 
ERP yang lebih lengkap lagi

Fase II Integrasi Supply Chain
Pengembangan ERP baik ke arah depan dan belakang Pengembangan ERP baik ke arah depan dan belakang 
sehingga membangun sebuah rantai pasok. 
Proses kearang belakang meliputi proses pengadaan 
barang dari supplier dengan menggunakan teknologi
Pengembangan kearah depan berarti usaha 
meningkatkan layanan kepada konsumen
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FASE PROYEK ERP
Fase III Perluasan dan Pengembangan untuk 
mendukung strategi perusahaanmendukung strategi perusahaan

Perusahaan memperluas pemanfaatan kemampuan 
sistem ERP di seluruh organisasi
Pengembangan dapat meliputi implementasi fitur 
simulasi, advanced planning system, sistem eksekusi 
manufaktur, peningkatan proses order customer, 
pengembangan sistem rating supplier dan lainnya
V i i k  i l i l i d i b b  Variasi waktu implementasi mulai dari beberapa 
bulan hingga 1 tahun, tergantung terhadap 
perluasan yang dilakukan dengan pertimbangan atas 
ukuran dan kompleksitas organisasi, sumber daya 
dan ruang lingkup proyek secara keseluruhan

ISU PENTING YANG MEMPENGARUHI
WAKTU PERENCANAAN

Konsisten pada ruang lingkup, berdasarkan apa 
yang harus dilakukan dan bagaimana yang harus dilakukan dan bagaimana 
seharusnya melakukannya pada fase-fase 
berikutnya
Tersedianya cukup waktu untuk mempelajari 
ERP dan pernyataan visi yang ingin dicapai dan 
tujuan dari pencapaian yang akan diperoleh 
nantinyanantinya
Menjalankan keputusan dengan cara tepat dan 
tepat
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CONTOH VENDOR ERP
SAP
PeopleSoftPeopleSoft
Oracle
Baan

CONTOH ERP: SAP
Modul pada SAP

Business Intelligence Suite (Information Warehouse Business Intelligence Suite (Information Warehouse 
+ Analytics)
Customer Relationship Management (CRM)
Supply Chain Management (SCM)
Supplier Relationship Management (SRM)
Human Resource Management Systems (HRMS)
Product Lifecycle Management (PLM)Product Lifecycle Management (PLM)
Exchange Infrastructure (XI)
Enterprise Portal (EP)
Knowledge Warehouse (KW)
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MODEL INTEGRASI SAP

People Integration L

SAP NetWeaver™SAP NetWeaver™
People Integration

pl
ic

at
io

n 
Fr

am
ew

or
k

Process Integration

Information Integration
Business
Intelligence

Knowledge
Management

Life C
ycle M

anagem
e

Portal Collaboration

Multi-Channel Access

Master Data Management

DB and OS Abstraction

.NET…
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Business Process
Management

nt

J2EE ABAP

Application Platform

DB and OS Abstraction

WebSphere

CONTOH: MODEL INTEGRASI DALAM
ENTERPRISE COMPUTING
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CONTOH: KONSEP ERP = INTEGRASI SISTEM DI
BIDANG AKADEMIK (PERGURUAN TINGGI)

Q/A


