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ENTERPRISE RESOURCE
PLANNING

06 – ERP: SCM

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

SCM adalah satu rangkaian bisnis demand dan 
supply yang melibatkan perusahaan dengan supply yang melibatkan perusahaan dengan 
mitra kerjanya.
Kelancaran proses dalam supply chain 
merupakan eskalasi dari kelancaran proses 
bisnis internal yang kemudian berpengaruh pada 
transaksi eksternal
Dukungan dalam SCM ini akan memberikan Dukungan dalam SCM ini akan memberikan 
dukungan antarmuka bagi perusahaan dengan 
para pemasoknya, sehingga secara tidak 
langsung mendukung kelancaran proses supply 
chain itu sendiri
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LIMA KONPONEN DASAR SCM
Plan : deman/supply planning and management
Source : Sourcing Stocked  make to order  and Source : Sourcing Stocked, make-to-order, and 
engineer-to-order product
Make: make-to-stock, make-to-order and 
engineer-to-order product
Deliver: order, warehouse, transportation, and 
installation management for stocked, make-to-

d  d i t d  d torder and engineer-to-order product
Return: return of raw materials and receipt of 
returns of finished goods

ILUSTRASI PROSES SUPPLY CHAIN DAN
KEBUTUHAN VISIBILITAS DATA & INFORMASI
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SOFTWARE SCM
Sekelompok aplikasi yang sangat modular
Setiap bagian dari tahapan SCM terdiri atas Setiap bagian dari tahapan SCM terdiri atas 
sekelompok tugas tertentu yang masing-masing 
dapat didukung oleh software khusus
Untuk saat ini software SCM yang dikembang 
kan banyak vendor masih mendukung atau 
solusi independent pada area tertentu dalam 
software ERPsoftware ERP

PEMILIHAN TEKNOLOGI DAN STRATEGI UNTUK
SISTEM ERP DALAM MENDUKUNG PROSES
SUPPLY CHAIN

Semua pihak yang terlibat dalam sistem rantai 
pasok menggunakan sistem ERP yang sama, pasok menggunakan sistem ERP yang sama, 
solusi ini bersifat sangat praktis, tetapi 
berdampak biaya yang mahal karena tidak 
semua perusahaan yang terlibat memiliki 
anggaran dan kemampuan yang sama untuk 
investasi teknologi yang mendukung supply 
chain
Menerapkan sistem ERP yang bersifat terbuka. 
Keterbukaan ini dapat dilakukan melalui 
pertukaran data, standarisasi data ataupun 
antarmuka yang fleksibel, contoh nya berbasis 
internet
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ENTERPRISE RESOURCE
PLANNING

06 – ERP: Manajemen Matarial

MODUL MANAJEMEN MATERIAL DALAM
ERP

Tujuan dari modul ini adalah mengoptimasi 
semua proses yang terkait dengan perencanaan, semua proses yang terkait dengan perencanaan, 
pengadaan dan pembelian material
Mamfaat yang diperoleh antara lain:

Otomasi evaluasi pemasok
Tingkat biaya pengadaan dan penyimpanan yang 
lebih rendah pada inventory dan menjemen 
pergudanganp g g
Terintegrasi dengan verifikasi penagihan (invoice)
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MODUL-MODUL MANAJEMEN MATERIAL

Pre purchasing activities
PurchasingPurchasing
Vendor evaluation
Inventory management
Invoice verification & material inspection

PRE PURCHASING

Modul ini mendukung siklus undangan 
penawaran (tender), mengelola kontrak dan penawaran (tender), mengelola kontrak dan 
tingkat penerimaan pelayanan
Aktivitas yang ada didalamnya:

Database utama layanan/jasa yang menyimpan 
deskripsi semua layanan/jasa yang akan dibeli
Menyimpan spesifikasi layanan/jasa yang dibuat 
terpisah yang dapat dibuat untuk setiap proyek p y g p p p y
pengadaan
Terdiri dari item layanan/jasa dan item material 
yang dinput satu kali sehingga meminimalkan entry 
data manual
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PURCHASING

Modul ini mendukung penuh proses pembelian 
material dan modul ini juga berkomunikasi dan material dan modul ini juga berkomunikasi dan 
terintegrasi penuh dan berjalan peralel dengan 
modul2 seperti:

Sistem Akuntansi Biaya
Akuntansi keuangan
Penjualan dan distribusi

VENDOR EVALUATION
Merupakan elemen yang terintegrasi pada modul 
manajemen material
Informasi yang disimpan meliputi tanggal 
pengiriman, harga dan jumlah yang disesuaikan 
dengan order pembelian
Modul ini menggunakan data manajemen 
kualitas, seperti hasil inspeksi barang datang 
atau audit kualita
Data yang diakses meliputi data inventory 
management
Menyediakan proses evaluasi vendor 
berdasarkan titik pandang tertentu dan menilai 
kinerja dari vendor secara langsung
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INVENTORY MANAGEMENT

Modul ini digunakan untuk mengelola stok
Pada sistem ini stok fisik mencerminkan semua Pada sistem ini stok fisik mencerminkan semua 
transaksi yang dihasilkan dalam perubahan stok 
dan dalam tingkatan perubahan inventory
Pengelolaan stok yang dilakukan meliputi 
perhitungan nilai stok untuk keperluan 
akuntansi biaya.
U t k ti  kti it  dil k k  hit  Untuk setiap aktivitas dilakukan perhitungan 
ulang atas beberapa nilai, yaitu:

Nilai stok untuk manajemen inventory
Penetapan account untuk akuntansi biaya
Menghubungkan account G/L untuk akuntansi 
keuangan dengan penetapan account secara otomatis

INVOICE VERIFICATION & MATERIAL
INSPECTION

Modul ini menyambungkan sistem manajemen 
material dengan akuntansi keuangan dan material dengan akuntansi keuangan dan 
komponen pengendalian dan akuntansi aset
Fungsi-fungsi yang dilayani adalah:

Melengkapi proses pembelian material, dimulai dari 
permintaan pembelian, pembelian, penerimaan 
barang dan penerimaan invoice
Memungkinkan invoice yang tidak berasal dari g y g
pengadaan material (seperti pengadaan jasa, biaya 
pelatihan, dll)
Pengolahan memo kredit, seperti pembatalan invoice 
atau pemberian diskon
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LATIHAN & PEMAHAMAN

Jelaskan 2 buah pemahaman anda tentang 
penerapan SCM dalam organisasi.?penerapan SCM dalam organisasi.?
Jelaskan 3 buah pemahaman anda tentang 
modul Material Management dalam Sistem 
ERP.?

Q/A


