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Abstrak
ERP (Enterprise Resource Planning) sistem informasi manajemen terintegrasi untuk
bisnis/organisasi yang mencakup multi fungsionalitas seperti penjualan, pembelian, produksi, gudang,
akuntansi dan finansial, penggajian, sumberdaya manusia, dsb. Sistem informasi manajemen
terintegrasi untuk bisnis/organisasi yang mencakup multi fungsionalitas seperti penjualan, pembelian,
produksi, gudang, akuntansi dan finansial, penggajian, sumber daya manusia. ERP menggabungkan
semua ini menjadi suatu proses atau sistem terintegrasi yang mengkases ke suatu database sehingga
menungkinkan sharing dan meningkatkan komunikasi di dalam suatu perusahaan, dengan adanya
implementasi sistem ini informasi tentang persediaan bahan baku produksi menjadi lebih cepat dan
efisien.
Kata kunci : ERP, Sistem Informasi, Bahan Baku Produksi

Abstrak
ERP (Enterprise Resource Planning) integrated management information system for
businesses /organizations that include multi- functionality such as sales, purchasing, production,
warehouse, accounting and finance, payroll, human resources , etc . Integrated management
information system for businesses / organizations that include multi- functionality such as sales,
purchasing, production, warehouse, accounting and finance, payroll, human resources. ERP combines
all this becomes a process or access the integrated system to a database that would allow sharing and
improve communication in a company, with the implementation of this system of information on
inventories of raw materials production to more quickly and efficiently.
Keyword : ERP, Information System, Raw Material Production
PENDAHULUAN
Manajemen persediaan bahan baku merupakan salah satu fungsi manajerial yang sangat penting
dalam operasional suatu perusahaan. Selain merupakan investasi yang membutuhkan modal yang
sangat besar, manajemen persediaan dapat mempengaruhi pelayanan terhadap pelanggan dan fungsi
produksi, fungsi pemasaran dan fungsi keuangan suatu perusahaan. Persediaan bahan baku dan barang
setengah jadi bertujuan untuk memperlancar kegiatan produksi, sedangkan persediaan barang setengah
jadi yang merupakan keluaran produk untuk memenuhi permintaan pasar.
Persediaan pada umumnya merupakan satu jenis aktiva lancar yang jumlahnya yang cukup besar
dalam suatu perusahaan. Hal ini mudah dipahami karena persediaan merupakan faktor penting dalam
menentukan kelancaran operasi perusahaan. Ditinjau dari segi neraca persediaan adalah barang-barang
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atau bahan yang masih tersisa pada tanggal neraca, atau barang-barang yang akan segera dijual,
digunakan atau diproses dalam periode normal perusahaan.[1]
Aplikasi ERP menjadi tulang punggung (backbone/ back- office) sistem informasi manajemen untuk
meningkatkan efisiensi operasi bisnis dan efektivitas pengambilan keputusan. Aplikasi ERP memiliki
peran yang strategis untuk kepentingan persaingan bisnis. Manfaat yang diperoleh dengan sistem
informasi persediaan bahan baku produksi berbasis ERP, dapat menjalankan proses bisnis perusahaan
dengan baik baik, dan data yang ada dalam system adalah data yang akurat dan terpercaya dan
terintegrasi yang memungkinkan real time processing, pada saat melakukan transaksi dan data dapat
digunakan langsung oleh pihak lain atau terkait.
Teknologi informasi dan sistem informasi merupakan faktor penting dalam proses globalisasi dan
merupakan sebuah fenomena yang memberikan perubahan secara dramatis pada kehidupan tiap
individu dan bisnis di seluruh dunia. Salah satu cara yang marak digunakan oleh perusahaanperusahaan besar kelas Enterprise untuk bisa bertahan dan bersaing secara kompetitif di pasar global
adalah dengan mengimplementasikan ERP (Enterprise Resource Planning) dalam menjalankan proses
bisnisnya. Implementasi ERP yang tepat pada perusahaan terbukti mampu mengintegrasikan dan
menstandarisasikan proses bisnis perusahaan dan data ke dalam satu environment yang terpadu.
Konsistensi dan transparansi data di seluruh bagian perusahaan, dan pengurangan redundant data
adalah beberapa keuntungan yang diberikan oleh ERP jika implementasi dilakukan dengan tepat
sehingga integrasi antar fungsional perusahaan dapat diwujudkan serta kualitas dan efisiensi layanan
customer, produksi, penjualan, pembelian, pengelolaan sumber daya organisasi, dan distribusi
meningkat secara signifikan, serta memudahkan manajemen tingkat atas untuk mendapatkan informasi
perusahaan yang dibutuhkan secara menyeluruh, tepat waktu, akurat, dan konsisten guna mencapai
pengambilan keputusan yang sejalan dengan strategi, visi, dan misi perusahaan.
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini memiliki alur analisis dengan tahap –tahap sebagai berikut seperti gambar 1. Alur
analisis
Pengumpulan Data
Studi Literatur
Analisis Masalah
Penerapan System
ERP
Kesimpulan
Gambar 1. Alur Analisis
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Sistem Informasi
Sistem Informasi adalah serangkaian hardware, software, data, manusia, dan prosedur yang bekerja
bersama untuk memproduksi informasi. Prosedur adalah suatu instruksi atau serangkaian instruksi,
yang diikuti oleh users untuk menyelesaikan kegiatannya. Kegunaan umum dari sistem informasi
termasuk kategori dari sistem informasi yang dapat digunakan oleh hampir semua bagian di dalam
perusahaan. Sistem informasi terintegrasi digunakan oleh banyak bagian dan memfasilitasi berbagi
informasi (information Sharing) dan komunikasi dalam perusahaan.[5]
Sistem Informasi merupakan siklus hidup yang diawali dengan lahir, berkembang dan akhirnya di
daur ulang kembali. System informasi dan akses data yang dapat di lihat sebagai bahan pertimbangan
dan juga sebagai kerangka kerja yang membantu manajer dan tenaga ahli dalam mengolah data.[5]
Enterprise Resources Planning (ERP)
ERP (Enterprise Resource Planning) System adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi
perusahan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses
bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan
bersangkutan.

Gambar 2. Konsep Dasar ERP

Manfaat dari penggunaan ERP
a. Kualitas dan efisiensi ERP menciptakan kerangka kerja untuk mengintegrasikan dan
meningkatkan proses bisnis internal perusahaan yang menghasilkan peningkatan signifikan
dalam kualitas serta efisiensi layanan pelanggan, produksi dan distribusi.
b. Penurunan biaya.ERP bermanfaat dalam penurunan secara signifikan dalam biaya pemrosesan
transaksi dan hardware, software serta karyawan pendukung IT, jika dibandingkan dengan
sistem yang tidak terintegrasi sebelumnya.
c. Pendukung keputusan.ERP menyediakan informasi mengenai kinerja bisnis lintas fungsi yang
membantu meningkatkan kemampuan para manajer dalam mengambil keputusan secara tepat
waktu.
d. Kelincahan perusahaan.Implementasi sistem ERP dapat meruntuhkan banyak dinding
departemen dan fungsi atau “benteng” berbagai proses bisnis, sistem informasi dan sumberdaya
informasi. Sehingga menghasilkan struktur organisasi, tanggung jawab manajerial dan peran
kerja yang lebih fleksibel. Akibatnya organisasi perusahaan dan tenaga kerja menjadi lebih
lincah dan adaptif.[3]
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Berikut ini adalah ringkasan poin-poin yang bisa digunakan sebagai pedoman pada saat implementasi
ERP:
a)

b)
c)

ERP adalah bagian dari infrastruktur perusahaan, dan sangat penting untuk kelangsungan hidup
perusahaan. Semua orang dan bagian yang akan terpengaruh oleh adanya ERP harus terlibat dan
memberikan dukungan
ERP ada untuk mendukung fungsi bisnis dan meningkatkan produktivitas, bukan sebaliknya.
Tujuan implementasi ERP adalah untuk meningkatkan daya saing perusahaan
Pelajari kesuksesan dan kegagalan implementasi ERP, jangan berusaha membuat sendiri praktek
implementasi ERP. Ada metodologi tertentu untuk implementasi ERP yang lebih terjamin
keberhasilannya. [3]

Persediaan
Pengertian persediaan adalah Suatu jenis aktiva yang dimiliki perusahaan sampai tanggal neraca
dan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan.
Jenis-jenis Persediaan:
Perusahaan perdagangan yang dimaksud dengan persediaan adalah semua barang-barang yang
diperdagangkan yang sampai tanggal neraca masih digudang/belum laku dijual. untuk perusahaan
manufacturing (yang memproduksikan barang) maka persediaan yang dimiliki meliputi : (1)
Persediaan Barang mentah; (2) persediaan Barang dalam proses dan (3) Persediaan barang jadi.[7]
Persediaan dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu bahan baku, barang dalam proses dan barang
jadi.”
Persediaan barang mempunyai arti dan fungsi yang penting bagi korporasi. berbagai macam barang
yang ada, seperti bahan baku (raw material), barang dalam proses (work in process goods), persediaan
barang jadi (Merchandising goods), dimana korporasi melakukan penyimpanan dengan berbagai
macam alasan.”
Persediaan biasanya mencangkup beberapa jenis persdiaan, seperti persediaan bahan mentah,
persediaan bahan setengah jadi, dan persediaan barang jadi (barang dagangan). bahan mentah adalah
bahan yang akan digunakan untuk memproduksi barang dagangan. barang setengah jadi adalah barang
yang belum selesai sepenuhnya menjadi barang dagangan. barang jadi adalah barang yang sudah
selesai dikerjakan dan siap untuk dijual. [7]
Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan ada tiga macam jenis persediaan pada
perusahaan dagang :
1. Persediaan bahan baku (raw material)
2.

Persediaan barang dalam proses (work in process goods)

3.

Persediaan barang jadi (Merchandising goods)

Adapun untuk perusahaan dagang hanya ada satu jenis persediaan, yaitu persediaan barang
dagangan.Kategori barang dapat dikatakan sebagai persediaan adalah jika barang-barang tersebut
masih ada tersimpan dalam gudang sampai tanggal neraca atau barang-barang yang belum laku terjual.
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Biaya yang berkaitan dengan Persediaan
Persediaan juga mempunyai biaya-biaya yang berkaitan. beberapa contoh biaya yang berkaitan
dengan persediaan:
1. Biaya investasi.
Investasi pada persediaan, seperti investasi pada piutang atau modal kerja lainnya, memerlukan
biaya investasi. biaya investasi bisa berupa biaya kesempatan karena dana tertanam di persediaan,
dan bukannya tertanam pada investasi lainnya.
2. Biaya penyimpanan.
Biaya penyimpanan mencakup biaya eksplisit, seperti biaya sewa gudang, asuransi, pajak, dan
biaya kerusakan persediaan. biaya inflisit mencakup biaya kesempatan seperti pada item 1 diatas.
3. Biaya order.
Untuk memperoleh persediaan, perusahaan akan melakukan order persediaan tersebut. biaya order
mencakup biaya administrasi yang berkaitan dengan aktifitas memesan persediaan, biaya
transportasi dan biaya pengangkutan persediaan. [7]
Alasan persediaan diperlukan dalam proses produksi antara lain:
1.

2.

3.

Menghilangkan pengaruh ketidakpastian
Untuk menghadapi ketidakpastian maka pada sistem persediaan darurat yang dinamakan safety
lock, sehingga sumber ketidakpastian dapat dihilangkan maka jumlah persediaan ataupun safety
lock dapat dihilangkan.
Memberikan waktu luang untuk pengelolaan produksi dan pembelian
Memproduksi barang dalam jumlah paket yang akan di simpan dalam persediaan, Selama
persediaan masih ada maka proses produksi akan terhenti dan akan di produksi kembali sampai
persediaan habis.
Untuk Mengantisipasi perubahan pada demand dan supply
Persediaan di siapkan untuk beberapa kondisi terhadap perubahan demand dan supply.[1]

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan
Masalah persediaan sering terjadi di dalam perusahaan manufaktur, dimana perusahaan sering
mengalami kendala dalam manajemen persediaan bahan baku untuk produksi. Analisis sistem pada
yang berjalan bertujuan untuk mengidentifikasi serta melakukan evaluasi terhadap sistem yang telah
ada pada perusahaan. Analisis dilakukan agar dapat menemukan masalah-masalah dalam pengolahan
sistem informasi manajemen persediaan yang menjadi kendala perusahaan ketika mengelola data
persediaan bahan baku. Adapun evaluasi pada sistem yang sedang berjalan dikarenakan oleh
kurangnya keakuratan data ketika Sistem Informasi Persediaan Bahan Baku pada PT. XYZ, adanya
keterlambatan laporan data penjualan dikarenakan dalam pembuatan laporan masih manual sehingga
mempengaruhi informasi yang dibutuhkan dengan cepat.
Use Case Diagram
Bisnis proses sistem yang akan dirancang digambarkan dengan usecase diagram yang terdapat
pada Gambar 3.
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Gambar 3. Use case diagram Implementasi Sistem Informasi Persediaan Bahan Baku Produksi berbasis Sistem ERP
Pada PT.XYZ

Class Diagram
Rancangan kelas-kelas yang akan digunakan pada sistem yang akan dibangun dapat dilihat pada
gambar 4. di bawah ini:
1
barang

admin
-username
-password
-operator
+baru()
+simpan()
+edit()
+hapus()

1..*
stok

1..*
1

-kode barang
-jumlah
+baru()
+simpan()
+edit()
+hapus()

1..*

-kode barang
-nama barang
-jenis
-satuan
-beli standar
-harga jual
+baru()
+simpan()
+edit()
+hapus()

1

beli
-kode beli
-tanggal
-kode pemasok
+baru()
+simpan()
+edit()
+hapus()
1..*

1..*

1..*
dbeli
-kode beli
-kode barang
-harga
-jumlah
-sisa
+baru()
+simpan()
+edit()
+hapus()

jual

djual
1

1

-kode jual
-kode barang
-harga
-jumlah
+baru()
+simpan()
+edit()
+hapus()

1
1..*
kartu
-kode kartu
-tanggal
-kode barang
-jumlah
-harga
-keterangan
+baru()
+simpan()
+edit()
+hapus()

Pemasok
-Kode Pemasok
-Nama Pemasok
-Alamat
-Telepon

-kode jual
-tanggal
-kepada
-alamat
+baru()
+simpan()
+edit()
+hapus()
1..*
1

1

pemasok
-kode pemasok
-nama pemasok
-alamat
-telepon
+baru()
+simpan()
+edit()
+hapus()

Gambar 4. Class Diagram Implementasi Sistem Informasi Persediaan Bahan Baku Produksi berbasis Sistem ERP
Pada PT.XYZ

Squence Diagram
Rangkaian kegiatan pada setiap terjadi event sistem digambarkan pada sequence diagram berikut
gambar 5. berikut
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.
Gambar 5. Sequence Diagram Pengolahan Data Barang

Sequence Diagram Pengolahan Data Pemasok
Serangkaian kerja melakukan pengolahan data barang dapat terlihat seperti pada gambar 6. berikut

Gambar 6. Sequence Diagram Pengolahan Data Pemasok

Sequence Diagram Laporan Kartu Persediaan
Serangkaian kerja melihat laporan daftar kartu persediaan dapat terlihat seperti pada gambar 7. berikut
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Gambar 7. Sequence Diagram Laporan Daftar Kartu Persediaan

Activity Diagram Pengolahan Data Barang
Aktivitas yang dilakukan untuk melakukan pengolahan data pemasok dapat terlihat seperti pada
gambar 8. berikut :

Gambar 8. Activity Diagram Pengolahan Data Barang

Activity Diagram Pengolahan Data Pemasok
Aktivitas yang dilakukan untuk melakukan pengolahan data pemasok dapat terlihat seperti pada
gambar 9. berikut :
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Gambar 9. Activity Diagram Pengolahan Data Pemasok

Activity Diagram Faktur Penjualan
Aktivitas yang dilakukan untuk melakukan pengolahan data invoice penjualan dapat terlihat seperti
pada gambar 10. berikut :

Gambar 10. Activity Diagram Data Faktur Penjualan

Tampilan Hasil Form Data Pemasok
Tampilan yang disajikan oleh sistem untuk melakukan pengolahan data pemasok dapat terlihat
seperti pada gambar 11. berikut :
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Gambar 11. Tampilan Form Data Pemasok

Tampilan Hasil Form Data Bahan Baku
Tampilan yang disajikan oleh sistem untuk melakukan pengolahan data Bahan Baku dapat terlihat
seperti pada gambar 12. berikut :

Gambar 12. Tampilan Form Data Bahan Baku

Tampilan Hasil Form Data Pembeli
Tampilan yang disajikan oleh sistem untuk melakukan pengolahan data Pembelian Bahan Baku dapat
terlihat seperti pada gambar 13. berikut :

Gambar 13. Tampilan Form Data Pembelian Bahan Baku
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Tampilan Hasil Form Data Penjualan Bahan Baku
Tampilan yang disajikan oleh sistem untuk melakukan pengolahan data penjualan Bahan Baku dapat
terlihat seperti pada gambar 14. berikut :

Gambar 14. Tampilan Form Data Penjualan

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh simpulan antara lain:
1.
2.
3.
4.

Dengan adanya Sistem Persediaan bahan baku, membantu dalam supply produksi menjadi lebih
lancar.
Dengan adanya sistem berbasis ERP semua laporan terintegrasi dengan baik.
Tidak perlu menginput data berulang ke dalam sistem.
Sistem persediaan terintegrasi ke laporan penjualan.

SARAN
1.
2.
3.
4.
5.

Adanya penyusunan rencana produksi yang baik
Prosedur birokrasi dalam kegiatan persediaan bahan baku dipermudah sehingga tidak
menghambat proses produksi dan menghambat pemesanan.
Proses seleksi tidak harus selalu rumit agar efektif, yang penting organized, focused dan simple.
Pengetahuan tanpa pengalaman menyebabkan orang membuat perencanaan yang terlihat
sempurna tetapi kemudian terbukti tidak bisa diimplementasikan
Ada struktur proses seleksi yang sebaiknya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan
dalam memilih ERP
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