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ABSTRACT 

  

Business Growth, now a lot of system implementation have 

enterprise resource planning (ERP). Enterprise Resource Planning (ERP) 

act as the backbone pass by quickly the company function integrating and 

automatization of many internal process and information system in 

function produce the logistics, distribution, accountancy, finance and 

human resource company. Failure of Implementation ERP caused by the 

problem of culture in company opposing the intention of engineering 

process.  

Benefit ERP, that is quality and efficiency, decreasing cost, 

decision supporter, and company mobility. Risk of implementation ERP 

which not true is trouble in business, so that will kill the company, natural 

big loss in mistake apply the ERP at the time of business process is 

earnings loss, profit, and market compartment. The root cause failure of is 

project of ERP is because all manager of business and expert TI from 

company look down to the planning complication, development, and 

training required to face the new system ERP.  
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PENDAHULUAN 

 Perkembangan bisnis, kini telah banyak yang 

mengimplementasikan sistem enterprise resource planning (ERP). 

Enterprise Resource Planning (ERP) bertindak sebagai tulang punggung 

lintas fungsi perusahaan yang mengintegrasikan dan mengotomatisasi 

banyak proses internal dan sistem informasi dalam fungsi produksi, 

logistik, distribusi, akuntansi, keuangan dan sumber daya manusia 



 3 

perusahaan. Saat ini trend sistem informasi adalah menuju implementasi 

sistem berorientasi perusahaan dengan tingkat integrasi tinggi. Sistem ini 

bukan paket pesanan yang dirancang untuk organisasi tertentu. 

Karakteristik organisasi-organisasi yang beraneka ragam turut membentuk 

komponen-komponen perangkat lunak menjadi sebuah sistem perencanaan 

sumber daya perusahaan (enterprise resource planning atau disingkat 

ERP). Hal ini berarti, organisasi perlu mengubah cara mereka dalam 

melakukan bisnis untuk dapat memanfaatkan ERP. Kini, ERP dianggap 

sebagai bahan penting yang dibutuhkan perusahaan untuk bisa 

mendapatkan efisiensi, kelincahan, dan responsivitas yang dibutuhkan 

dalam mencapai keberhasilan di lingkungan bisnis yang dinamis saat ini. 

 Ketika seorang pelanggan menempatkan suatu pesanan, mulailah 

suatu perjalanan berdasarkan kertas ke seputar perusahaan, dalam hal ini 

disesuaikan dan disesuaikan ulang ke dalam sistem dari berbagai 

departemen berbeda. Tugas ini menyebabkan penundaan, kehilangan 

pesanan, dan meningkatkan kesalahan pemasukan data. Sebagai contoh, 

menanggapi pertanyaan seorang pelanggan, departemen pemasaran tidak 

dapat memeriksa database produksi untuk menentukan apakah pesanan 

telah dibuat dan dikirimkan.  

 Kekurangan dari komunikasi efektif antara sistem dalam model 

tradisional merupakan konsekuensi dari proses desain sistem yang 

terfragmentasi. Setiap sistem cenderung untuk didesain sebagai suatu 

solusi pada masalah operasional secara khusus ketimbang sebagai bagian 

dari strategi keseluruhan, karena sistem yang didesain di perusahaan 

muncul secara independen dan sepanjang waktu, umumnya sering dibuat 

berdasarkan teknologi berbeda dan program yang tidak sesuai. Dalam hal 

ini, prosedur dan program khusus perlu diciptakan, sehingga sistem 

mainframe menggunakan flat file dapat berkomunikasi dengan sistem yang 

didistribusi, lebih baru dengan menggunakan database yang berhubungan.   

 Masalah utama sistem non-ERP menurut James A. Hall (2001), 

yaitu: 

1. Disain in-house membatasi hubungan di luar perusahaan.  

2. Ketiadaan pengintegrasian akan membatasi komunikasi di dalam 

perusahaan. 

3. Pengambilan keputusan strategis yang tidak didukung. 

4. Biaya pemeliharaan jangka panjang tinggi. 

5. Batasi kemampuan untuk menggunakan proses reengineering. 
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ERP memberikan perusahaan tampilan real time terintegrasi atas 

proses bisnis intinya, seperti produksi, pemrosesan pesanan, dan 

manajemen persediaan, yang disatukan oleh software aplikasi ERP dan 

database yang dipelihara oleh database management systems. 

Permasalahan ERP sebagai tulang punggung bisnis yaitu perlunya kita 

mengenali risiko yang berhubungan dengan implementasi ERP, manfaat 

dan kegagalan ERP, dan penyebab kegagalan ERP.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Sistem adalah suatu kelompok elemen yang berinteraksi atau saling 

tergantung secara teratur yang membentuk satu kesatuan menuju 

pencapaian suatu tujuan (APICS 1998; Nauhria and Prakash, 1995; 

Blanchard and Fabrycky, 1990). 

Setiap sistem harus memiliki paling sedikit tujuh elemen yang 

saling bekerja sama agar mencapai tujuan dari sistem itu. Ketujuh elemen 

dari sistem itu adalah: (1) tujuan (objectives), (2) pelanggan (customers), 

(3) outputs, (4) proses-proses (processes), (5) inputs, (6) pemasok 

(suppliers), dan (7) pengukuran (measurements). Untuk memudahkan 

mengingat ketujuh elemen dari sistem itu, maka dapat disingkat 

berdasarkan akronim bahasa Inggris: SIPOCOM (Suppliers-Inputs-

Processes-Outputs-Customers-Objectives-Measurements). 

 Sistem ERP menurut James A. Hall (2001) adalah perangkat lunak 

modul berganda yang berkembang terutama dari sistem perencanaan 

sumber daya manufaktur tradisional (manufacturing resource planning) 

Istilah ERP diciptakan oleh Gartner Group dan telah digunakan secara luas 

pada tahun-tahun terakhir ini. Tujuan ERP adalah mengintegrasikan proses 

kunci dari organisasi seperti pemasukan pesanan, manufaktur, usaha 

pengadaan, utang dagang, daftar gaji, dan sumber daya manusia. 

Perbedaan utama antara budaya lingkungan proses manufaktur 

dengan implementasi sistem ERP terdapat pada fungsi-fungsi dasar dari 

bisnis proses perusahaan. Keunggulan dari penerapan ERP bagi banyak 

perusahaan yakni pengurangan inventori, pengurangan biaya material,  

pengurangan biaya tenaga kerja, peningkatan pelayanan terhadap 

pelanggan dan penjualan, serta peningkatan kontrol terhadap keuangan 

perusahaan (Hamilton, 2 0 0 2). 

Schonberger and Knod (1994) menyatakan bahwa perusahaan-
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perusahaan industri harus memiliki enam persyaratan agar mampu 

memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan, yaitu: (1) menghasilkan 

produk berkualitas tinggi, (2) memiliki derajat fleksibilitas yang tinggi 

dalam hal perubahan volume dan spesifikasi produk, (3) memberikan 

tingkat pelayanan yang tinggi, (4) efisien dalam biaya produksi, (5) 

memiliki waktu tunggu yang pendek untuk memperoleh inovasi baru dan 

lebih baik dalam hal proses produksi dan memasuki pasar, dan (6) 

memiliki sedikit atau tanpa variabilitas dalam hal penyimpangan terhadap 

target. 

Sistem ERP merupakan sistem informasi berorientasi akuntansi 

(accounting-oriented information system) untuk mengidentifikasi dan 

merencanakan sumber-sumber daya lingkup perusahaan yang dibutuhkan 

guna memenuhi pesanan-pesanan pelanggan (customer orders). Sistem 

ERP merupakan sistem manajemen manufaktur berorientasi pelanggan 

(customer oriented manufacturing management system) (APICS, 1998; 

Dykstra and Cornelison, 1998). 

Dua aplikasi ERP utama, menurut James A. Hall (2001) adalah 

sebagai berikut: 

Core applications  

•  On-line Transaction Processing (OLTP) 

• transaction processing systems 

• support the day-to-day operational activities of the business 

• support mission-critical tasks through simple queries of 

operational databases 

• include sales and distribution, business planning, production 

planning, shop floor control, and logistics modules  

Business analysis applications  

•  On-line Analytical Processing (OLAP) 

• decision support tool for management-critical tasks through 

analytical investigation of complex data associations  

• supplies management with ―real-time‖ information and permits 

timely decisions to improve performance and achieve competitive 

advantage  

• includes decision support, modeling, information retrieval, ad-hoc 

reporting/analysis, and what-if analysis  
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Sumber : Hall (2001) 

 

 

ERP merupakan suatu proses perencanaan bisnis terintegrasi 

beserta eksekusinya guna mencapai fungsi-fungsi dari proses bisnis itu. 

ERP mengelola operasi dan fungsi-fungsi pendukung dari industri 

manufaktur dengan harus memperhatikan sumber-sumber daya kritis dari 

perusahaan. Fungsi-fungsi perusahaan yang harus dilibatkan dalam suatu 

proses ERP adalah: perencanaan bisnis (visi, misi, dan perencanaan 

strategik), peramalan, proses MRP II (master planning, perencanaan 

produksi, pembelian, manajemen persediaan, pengendalian aktivitas, dan 

pengukuran kinerja manufakturing), finansial (payroll, penetapan biaya 

produksi, hutang, piutang, harta tetap, general ledger), sumber daya 

manusia, sistem informasi, rekayasa, pabrik dan peralatan, dan lain-lain. 
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Gambar 2  

ERP with OLTP and OLAP Client Server using Data Warehouse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hall (2001) 

 

 

ERP System Configurations: Databases and Bolt-Ons  

1. Database Configuration 

– selection of database tables in the thousands 

– setting the switches in the system 

2. Bolt-on Software 

– third-party vendors provide specialized functionality 

software 

– Supply Chain Management (SCM) links vendors, carriers, 

logistics companies, and IS providers 

Menurut James A. Hall (2001), yang dimaksud dengan data warehouse, 
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yaitu: 

• A multi-dimensional database often using hundreds of gigabytes or 

even terabytes of memory 

– Data are extracted periodically from operational databases 

or from public information services. 

• A database constructed for quick searching, retrieval, ad-hoc 

queries, and ease of use 

• ERP systems can exist without data warehouses.  

– However, most large ERP implementations include separate 

operational and data warehouse databases. 

– Otherwise, management data analysis may result in pulling 

system resources away from operational use. 

– Also, there are many sophisticated data-mining tools. 

Data Warehouse Process, meliputi lima langkah berikut: 

1. Modeling data untuk gudang data. 

2. Penyulingan data dari database operasional. 

3. Pembersihan menyadap data. 

4. Menjelmakan data ke dalam gudang model. 

5. Pemuatan data ke dalam database gudang data. 

Mekanisme kerja dari sistem ERP adalah sebagai berikut: 

perencanaan bisnis merupakan langkah pertama dari ERP dan merupakan 

landasannya. Perencanaan bisnis dimulai dengan penetapan pernyataan visi 

dan misi dari perusahaan. Pernyataan visi akan menjadi pedoman bagi 

stakeholders dalam mengelola perusahaan menuju ke masa depan yang 

diinginkan. Sedangkan pernyataan misi biasanya mendefinisikan secara 

garis besar tentang keberadaan dari perusahaan itu. Bentuk pernyataan 

umum dari suatu misi, misalnya: Misi dari perusahaan ini adalah 

memberikan produk berkualitas superior kepada pelanggan. Pernyataan 

misi biasanya berkaitan dengan pilihan produk dan pasar, jarang 

menyebutkan isuisu keuangan (Gaspersz, 2001).  

Tujuan strategik berfokus seputar sasaran pasar dan keuangan serta 

akan mencakup sasaran pengembangan produk dan sistem manufaktur. 

Tujuan keuangan mencakup Return On Investment (ROI), dan ukuran-

ukuran profitabilitas lainnya. Tujuan pemasaran mencakup isu-isu seperti: 

pertumbuhan penjualan dan pangsa pasar, dan lain-lain. Tujuan 

pengembangan produk menyangkut tingkat kompleksitas desain produk, 

kandungan teknologi, fleksibilitas, biaya produksi, kualitas, dan lain-lain. 
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Selanjutnya tujuan manufakturing berfokus pada cara-cara di mana sistem 

manufaktur itu akan memberikan suatu keunggulan kompetitif untuk 

perusahaan. Peramalan dalam proses ERP mengikuti perencanaan bisnis. 

Aktivitas peramalan merupakan suatu fungsi bisnis yang berusaha 

memperkirakan penjualan dan penggunaan produk sehingga produk-

produk itu dapat dibuat dalam kuantitas yang tepat. Dengan demikian 

peramalan merupakan suatu dugaan terhadap permintaan yang akan datang 

berdasarkan pada beberapa variable peramal, sering berdasarkan data deret 

waktu historis. Peramalan menerima informasi dari perencanaan bisnis dan 

analisis penjualan, yang selanjutnya memberikan informasi kepada 

perencanaan produksi dan perencanaan keuangan. Perencanaan sumber 

daya manufakturing (MRP II) merupakan bagian inti dari sistem ERP. 

MRP II menerima informasi dari peramalan (forecasting), pemasukan 

pesanan (order entry), rekayasa (engineering), dan plant & equipment 

maintenance; selanjutnya MRP II memberikan informasi kepada hutang 

(accounts payable), piutang (accounts receivable) pengiriman (shipping), 

perencanaan bisnis, dan fungsi-fungsi lain dari perusahaan. Ukuran-ukuran 

kinerja dari MRP II yang dipadukan dengan ukuran-ukuran kinerja ERP 

harus digunakan dalam aktivitas perencanaan bisnis (Gasperz, 2001). 

Adopsi konsep dan implementasi enterprise resources planning 

(ERP) pada perusahaan manufaktur akan memberikan efisiensi dan 

keuntungan. Penentu dasar keberhasilan implementasinya adalah 

penentuan integrasi antara sistem penjualan dengan sistem perencanaan 

produksi. Berdasarkan studi kasus pada perusahaan furniture terdapat 

empat kali perubahan penentuan hubungan integrasi sistem penjualan 

dengan sistem perencanaan produksi, consumer good adanya ketepatan dan 

kegunaan yang langsung sesuai dengan tujuan perusahaan, sedangkan pada 

industri elektronik terdapat satu kali perubahan penentuan integrasi antara 

sales dan production planning. Pada penerapannya diperlukan perbaikan 

berkelanjutan untuk menyesuaikan antara sistem ERP dan rill perusahaan 

(Zeplin Jiwa Husada Tarigan, 2005) 

 

PEMBAHASAN 

Mengenali risiko yang berhubungan dengan implementasi ERP. 

Manfaat dari ERP dapat signifikan, namun mereka tidak datang tanpa 

risiko bagi organisasi. Suatu sistem ERP bukan sebuah peluru perak yang 

dengan keberadaannya menyelesaikan masalah organisasi. 
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Mengimplementasikan sistem ERP banyak yang harus dilakukan untuk 

mengubah cara suatu organisasi menjalankan bisnis. Kebanyakan 

kegagalan implementasi ERP disebabkan masalah budaya dalam 

perusahaanyang menentang tujuan dari perekayasaaan proses. Strategi 

untuk mengimplementasikan proses ERP untuk mencapai tujuan ini 

menurut James A. Hall (2001), mengikuti dua pendekatan umum, yaitu: (1) 

pendekatan big-bang, dan (2) phased-in.  

Metode big-bang, lebih ambisius dan berisiko. Organisasi yang 

mengambil pendekatan ini mencoba untuk mengalihkan operasi dari sistem 

warisan lama ke sistem baru dalam satu kejadian tunggal yang 

mengimplementasi ERP melintasi seluruh perusahaan. ERP baru pada 

mulanya mengalami penentangan, karena menggunakannya memerlukan 

kompromi. Masalah ini khususnya dialami ketika sistem baru 

diimplementasikan. Begitu periode penyesuaian awal telah dilalui dan 

budaya baru muncul, ERP akan menjadi suatu alat operasional efektif dan 

strategisyang memberikan keunggulan bersaing bagi perusahaan. 

Karena gangguan berhubungan dengan big-bang, pendekatan 

phased-in, muncul sebagai suatu alternatif populer. Khususnya sesuai 

dengan organisasi yang terdiversifikasi, yang unitnya tidak terbagi proses 

dan data umum. Proses dan data umum (seperti fungsi buku besar) dapat 

diintegrasikan sepanjang organisasi, tanpa mengganggu operasi seluruh 

perusahaan. Organisasi yang tidak terdiversifikasi juga menggunakan 

pendekatan phased-in. Implementasi dimulai dengan satu atau lebih proses 

kunci, seperti pemasukan proses pesanan. Tujuannya adalah untuk 

menyebarkan ERP dan menjalankan bersama dengan sistem warisan. 

Untuk sementara sistem ERP berpadanan dengan sistem warisan. Selama 

periode ini, tujuan dari integrasi sistem (system integration) dan 

perekayasaan proses (process engineering), yang fundamental bagi model 

ERP, tidak dapat dicapai. Untuk mengambil keuntungan penuh dari ERP, 

perekayasaan proses masih perlu dilakukan. Apabila tidak, organisasi 

hanya akan menggantikan sistem warisan lamanyadengan sesuatu yang 

baru dan mahal.          

Manfaat ERP. Berbagai manfaat ERP menurut James A. O’brien 

(2005) adalah sebagai berikut: 

1. Kualitas dan Efisiensi. ERP menciptakan kerangka kerja untuk 

mengintegrasikan dan meningkatkan proses bisnis internal 

perusahaanyang menghasilkan peningkatan signifikan dalam kualitas 
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serta efisiensi layanan pelanggan, produksi, dan distribusi. 

2. Penurunan Biaya. Banyak perusahaan melaporkan penurunan 

signifikan dalam biaya pemrosesan transaksi dan hardware, software, 

serta karyawan pendukung TI, jika dibandingkan dengan system 

warisan yang tidak terintegrasi yang digantikan oleh system ERP bagi 

mereka. 

3. Pendukung Keputusan. ERP menyediakan informasi mengenai kinerja 

bisnis lintas fungsiyang sangat penting secara cepat untuk para 

manajer agar dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan 

mereka dalam mengambil keputusan secara tepat waktu di lintas 

bisnis keseluruhan perusahaan. 

4. Kelincahan Perusahaan. Mengimplementasikan system ERP 

meruntukkan banyak dinding departemen dan fungsi atau ―benteng‖ 

berbagai proses bisnis, system informasi, dan sumber daya informasi. 

Hal ini menghasilkan struktur organisasi, tanggung jawab manajerial, 

dan peran kerja yang lebih fleksibel, dan menghasilkan organisasi 

serta tenaga kerja yang lebih lincah dan adaptif, yang dapat dengan 

mudah memanfaatkan berbagai peluang baru bisnis.   

Kegagalan ERP. Implementasi ERP sama seperti transplantasi otak 

perusahaan. Risikonya adalah gangguan dalam bisnis, karena bila tidak 

diterapkan dengan benar, maka akan membunuh perusahaan. Sebagian 

perusahaan memiliki implementasi yang berhasil baik, namun sebagian 

kecil perusahaan mengalami kegagalan besar berbiaya mahal, dan merusak 

bisnis secara keseluruhan. Kerugian besar dalam pendapatan, laba, dan 

pangsa pasar yang dihasilkan ketika proses bisnis dan sistem informasi 

gagal atau tidak bekerja dengan benar. Banyak kasus, pesanan dan 

pengiriman hilang, perubahan persediaan tidak dicatat dengan benar, dan 

tingkat persediaan yang tidak dapat dipercaya menyebabkan kehabisan 

persediaan besar terjadi selama beberapa minggu atau bulan. Perusahaan 

seperti Hershey Foods, Nike, A-DEC, dan Connecticut General terus 

mengalami kerugian beberapa ratus juta dolardalam beberapa hal. Dalam 

beberapa kasus, seperti FoxMeyer Drugs, sebuah grosir farmasisenilai $5 

miliar, perusahaan tersebut harus mengajukan perlindungan kebangkrutan, 

dan kemudian dibeli oleh pesaing beratnya McKesson Drugs (Kalakota, 

2001). 

Karena sistem ERP adalah sistem yang sudah disiapkan 

sebelumnya, pengguna perlu untuk menentukan apakah suatu ERP tertentu 
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sesuai dengan budaya organisasi dan proses bisnisnya. Suatu alas an umum 

kegagalan ERP adalah ketika ERP tidak mendukung satu atau lebih proses 

bisnis. Contoh, pabrik tekstil di India mengimplementasikan ERP dengan 

kebijakan mempertahankan dua harga untuk masing-masing item dari 

persediaan yang dijual. Satu harga untuk pasar domestic, dan harga ke dua, 

yang empat kali lebih tinggi untuk penjualan ekspor. ERP yang 

diimlementasikan pengguna tidak didesain untuk mengizinkan dua harga 

berbeda untuk satu item persediaan yang sama. Perubahan yang diperlukan 

untuk membuat ERP bekerja adalah ekstensif dan mahal. Selanjutnya, 

untuk memodifikasi suatu program dan database ERP dapat menghasilkan 

kesalahan potensial pemrosesan dan dapat membuat pembaruan sistem ke 

versi berikutnya sulit dilakukan (Hall, 2001).      

Penyebab kegagalan ERP. Banyak kasus penyebab utama 

kegagalan proyek ERP adalah karena  para manajer bisnis dan ahli TI dari 

perusahaan meremehkan kerumitan perencanaan, pengembangan, dan 

pelatihanyang dibutuhkan untuk bersiap-siapmenghadapi system ERP 

baruyang akan secara radikal merubah proses bisnis dan sistem informasi 

mereka. Kegagalan untuk melibatkan para karyawan yang terkena dampak 

dalam tahap perencanaan dan pengembangan serta program manajemen 

perubahan, atau mencoba untuk melakukan terlalu banyak hal dengan cara 

yang terlalu cepat pada proses konversi, adalah penyebab umum kegagalan 

berbagai proyek ERP. Pelatihan yang tidak memadai dalam berbagai tugas 

pekerjaan baru yang dibutuhkan oleh system ERP, dan kegagalan untuk 

melakukan konversi data dan pengujian yang cukup atas data, adalah 

penyebab-penyebab lain kegagalan. Kegagalan ERP, juga dapat 

disebabkan karena perusahaan atau manajemen teknologi informasi terlalu 

mempercayai berbagai pernyataan yang diberikan para penjual software 

ERP atau bantuan dari perusahaan konsultan prestisius yang dipekerjakan 

untuk memimpin implementasi tersebut (Mello, 2002).   

 

SIMPULAN 

Kegagalan implementasi ERP disebabkan masalah budaya dalam 

perusahaan yang menentang tujuan dari perekayasaaan proses. Strategi 

untuk mengimplementasikan proses ERP untuk mencapai mengikuti dua 

pendekatan umum, yaitu: (1) pendekatan big-bang, dan (2) phased-in. 

Manfaat ERP, yaitu: kualitas dan efisiensi, penurunan biaya, pendukung 

keputusan, dan kelincahan perusahaan. Implementasi ERP sama seperti 
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transplantasi otak perusahaan. Risikonya adalah gangguan dalam bisnis, 

karena bila tidak diterapkan dengan benar, maka akan membunuh 

perusahaan. Kerugian besar dalam hal pendapatan, laba, dan pangsa pasar 

merupakan kegagalan dalam penerapan ERP pada saat proses bisnis dan 

sistem informasi gagal atau tidak bekerja dengan benar. Penyebab utama 

kegagalan proyek ERP adalah karena para manajer bisnis dan ahli TI dari 

perusahaan meremehkan kerumitan perencanaan, pengembangan, dan 

pelatihan yang dibutuhkan untuk menghadapi sistem ERP baru. 
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