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Introduction 

 

Sejalan dengan perubahan pola perekonomian Indonesia di masa reformasi ini yaitu 

pembangunan sektor riil, maka kekuatan-kekuatan ekonomi skala kecil dan menengah terus mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan. Arah pertumbuhan skala usaha tidak lagi didominasi oleh sedikit 

kelompok saja, tetapi tersebar luas dan terbuka lebar bagi semua orang yang ingin mengembangkan 

usaha.  Dengan begitu bermunculan banyak sekali usaha-usaha kecil dan menengah (UKM) di seluruh 

Indonesia.  

Kita telah belajar banyak dari pola dunia usaha yang kita kembangkan selama masa orde baru, 

dan sekarang ini kita sedang mengembangkan pola dunia usaha yang berbeda yang mengandalkan 

kepada kemandirian dunia usaha melalui pengembangan usaha-usaha kecil dan menengah untuk 

berbagai jenis industri.  

Kendalanya bahwa dunia usaha skala kecil dan menengah belum adanya sistem standar 

keuangan, sistem yang mengatur penjualan dan pembelian, sistem kontrol inventori yang baik, sistem 

kasir yang baik, serta sistem sales yang jangkauannya masih dalam ruang lingkup kecil saja, apalagi after 

sales yang masih kurang diperhatikan. Satu hal yang secara pasti dapat kita petik dari kegagalan pola 

dunia usaha yang kita kembangkan pada masa lalu adalah karena tidak memadainya berbagai sistem 

pendukung dunia usaha yang diterapkan. 

Penerapan Small-Medium ERP yang efektif akan membantu suatu organisasi usaha untuk 

mendapatkan pengelolaan dan pelaporan keuangan dan catatan keuangan yang sesuai dengan standar 

keuangan Indonesia secara akurat dan tepat waktu, menjamin terselenggaranya sistem pengendalian 

intern untuk semua transaksi-transaksi yang dilakukan oleh badan usaha yang bersangkutan. 

Contohnya : 

• Sistem Financial dan Akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang 

berlaku. 

• Transaksi pembelian dan penjualan,  

• Administrasi inventory, pengiriman dan penerimaan barang,  

• Administrasi Human Resources, 



4 

 

• Penjualan melalui Point of Sales 

• Penjualan online melalui Web E-Commerce 

• Pelaporan pajak 

Penerapan sistem terintegrasi ini harus juga disertai dukungan dari pemerintah melalui Depkominfo, 

baik dalam wujud penyeragaman sistem terintegrasi supaya dapat tersebar dengan merata dah mudah 

diakses oleh usaha kecil menengah. 

Tujuan dari paper ini adalah untuk mendiskusikan bagaimana Small-Medium ERP dapat menjadi 

salah satu solusi IS untuk meningkatkan competitive advantage pada usaha skala kecil dan menengah. Di 

dalam paper ini juga akan didiskusikan secara detail mengenai solusi ERP tersebut, bagaimana sebuah 

usaha skala kecil dapat meningkatkan nilai kompetitif dalam aspek time, cost and quality. 
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Theory 

 

Di dalam paper ini, kita akan membahas mengenai peran ERP pada industri kecil dan menengah. 

Sebelumnya, kita akan mendefinisikan apa itu ERP (Enterprise Resource Planning).  

Menurut Turban, Efraim pada bukunya yang berjudul Information Technology For Management, salah 

satu definisi dari ERP adalah sebuah software client-server dengan skala enterprise yang digunakan 

untuk mengontrol semua proses bisnis pada suatu perusahaan secara real-time dalam sebuah arsitektur 

software. Tujuan dari software ini antara lain untuk mengintegrasikan rencana, manajemen, dan 

penggunaan semua sumber daya pada keseluruhan perusahaan. 

Setelah mengetahui definisi dari ERP itu sendiri, ada baiknya kita melangkah ke poin selanjutnya 

yang membahas mengenai competitive advantage apa saja yang bisa dihasilkan dari sebuah sistem ERP. 

Michael Porter mengidentifikasikan 2 tipe dasar dari competitive advantage, yaitu:  

• Biaya (Cost Advantage) 

• Diferensiasi (Differentiation Advantage) 

Competitive advantage akan ada ketika sebuah perusahaan dapat memberikan keuntungan yang sama 

seperti kompetitornya, namun dengan harga yang rendah (cost advantage), atau memberikan 

keuntungan yang melebihi dari produk kompetitor tersebut (differentiation advantage). 

Selain itu, kita juga akan membahas mengenai IT Outsourcing yang bisa dilakukan sebuah 

perusahaan sebagai salah satu jalan untuk mengembangkan aplikasi ERP tersebut. 

 Menurut Applegate, Lynda M. dalam bukunya yang berjudul Corporate Information Systems 

Management, beberapa hal yang mendasari dibutuhkannya IT Outsourcing antara lain: 

• Pertimbangan utama mengenai biaya dan kualitas dari sebuah perusahaan 

• Memperbaiki performa IT dalam sebuah perusahaan 

• Desakan kinerja dari supplier 

• Menyederhanakan agenda kerja sebuah perusahaan 

• Faktor finansial 

• Budaya perusahaan 

• Mengurangi gangguan internal 

• dan Faktor-faktor lainnya 
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Solution Description 

 

Small-Medium ERP ini dikembangkan sesuai dengan proses bisnis usaha kecil dan menengah di 

Indonesia, misalnya pada sistem financial dan akuntansi akan disesuaikan dengan Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) Indonesia. System terintegrasi ini diharapkan bisa menjadi pedoman dan standar bagi 

UKM untuk melakukan pengelolaan financial, penjualan & pembelian, pengendalian inventori, penjualan 

point of sales dan web commerce. 

Small-Medium ERP ini dikembangkan sejalan dengan pedoman-pedoman yang diproduksi dalam 

bentuk buku atau manual-manual pedoman dan rekomendasi-rekomendasi. Dengan kelengkapan ini, 

maka diharapkan tujuan dari perbaikan dan pengembangan sistem informasi untuk organisasi usaha 

skala kecil dan menengah.  

Sistem ini dibuat secara modular, sehingga proses implementasinya bisa disesuaikan dengan 

keinginan dan kesiapan dari UKM sendiri. Karena untuk peralihan dari manual menjadi terintegrasi 

dalam satu sistem akan  membutuhkan persiapan yang matang, komitmen dari manajemen usaha dan 

sosialisasi kepada seluruh pengguna sistem. Meskipun dalam terbagi di dalam modul-modul tertentu, 

tetapi hubungan antar modul adalah terintegrasi dalam alur-alur proses bisnis UKM di Indonesia. 

 

 Modul Master Data Management 

Modul-modul Utama Small-Medium ERP: 

 Modul Financial Management 

 Modul Sales Management 

 Modul Procurement Management 

 Modul Warehouse Management 

 POS 

 Web e-Commerce 
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Dari aplikasi ERP ini nantinya akan bisa berhubungan dengan sistem access point seperti yang 

ditunjukkan pada gambar diatas, yaitu e-CRM, e-Commerce, POS, dsb. Dengan E-Commerce, transaksi 

penjualan barang dagang dan jasa bisa dilakukan secara online melalui internet, dan bisa dilakukan 

tanpa batasan waktu dan jarak, penjualan bisa dilakukan 24 jam nonstop.  Dengan e-CRM, UKM bisa 

melakukan after sales services misalnya dengan melakukan relationship dengan customer melalui 

Newsletter, Mail Marketing, Call Center, SMS, dsb. Dengan POS yang terintegrasi dengan Small-Medium 

ERP juga bisa dilakukan proses synchronisasi produk dan upload data penjualan secara otomatis, tanpa 

harus dilakukan proses manual sama sekali. Integrasi antar sistem ini biasanya dilakukan dengan 

menggunakan web services. Perhatikan gambar di bawah ini. 



8 

 

Small-Medium 
ERP

e-CRM

e-Commerce

POS

Web Services

Web Services

Web Services

Pelaporan 
Pajak Online

Web Services

 

 

Teknologi yang digunakan untuk mengembangkan Small-Medium ERP ini harus disesuaikan 

dengan kondisi UKM yang bermodal kecil. Teknologi Open Source akan sangat cocok digunakan dalam 

solusi ini, disamping tidak memerlukan banyak  lisensi software , aplikasi juga bisa berjalan di banyak 

platform seperti Linux, Windows, Mac, Solaris. Pemilihan database juga sangat berpengaruh untuk 

performance dan kecepatan dari sistem, bisa juga digunakan open source database seperti MySQL. 

Sistem ERP ini akan berupa aplikasi berbasis web yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. 

Sistem akan dihosting di salah satu IDC (Internet Data Center) di Indonesia.  
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Process Implementation 

 

Proses Implementasi Small-Medium ERP ini dimulai dari persiapan infrastruktur jaringan UKM. 

Biasanya untuk UKM yang belum pernah menggunakan sistem, maka infrastruktur belum terbentuk. 

Tetapi untuk mengimplementasikan Small-Medium ERP ini tidaklah susah, dan bisa dilakukan hanya 

dengan memiliki akses internet.  

Implementasi pada pengguna Small-Medium ERP juga tidak dibutuhkan proses yang susah. 

Tidak diperlukan proses installasi dan persiapan jaringan karena sistem terletak di hosting dan berupa 

web based. Pengguna cukup mengakses melalui web browser (Internet Explorer, Mozilla, Opera, dll). 

Pengguna sistem hanya perlu melakukan registrasi dan mendapatkan username serta password untuk 

masuk dan menggunakan sistem.  

Untuk training penggunaan sistem ini bisa dilakukan melalui workshop-workshop, atau buku-

buku/ pedoman-pedoman tentang sistem. Selain itu, bisa juga disiapkan suatu website e-learning untuk 

memberikan pengajaran-pengajaran tentang cara untuk mengoperasikan sistem.   

Inisiatif bisnis utama haruslah berasal dari pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan 

persaingan di Usaha Kecil Menengah. Pemerintah atau Depkominfo menjadi inisiator sekaligus project 

sponsor untuk mengembangkan aplikasi Small-Medium ERP ini. Mungkin pemerintah bisa melakukan IT 

Outsourcing kepada vendor-vendor dalam negeri yang mungkin sudah berpengalaman. Selain bisa 

mengurangi resiko kegagalan project, dengan outsourcing juga bisa memberikan manfaat bagi vendor 

tersebut baik secara financial maupun pengalaman, sehingga kembali lagi sector riil akan bergerak.  

Setelah melalui proses seleksi maka akan ditunjuk satu vendor IT yang akan mengembangkan 

sistem ini. Vendor ini akan bekerja sama dengan pemerintah untuk menyusun suatu standar proses 

bisnis yang akan diterapkan dalam Small-Medium ERP ini. Tentu saja akan disesuaikan dengan beberapa 

industri di UKM yang dominan di Indonesia, misalnya retail dan distribusi atau usaha dagang dan jasa. 

Setelah ditetapkan prosedur proses bisnis yang standar, maka akan dilakukan pembuatan sistem 

tersebut dan standar buku-buku dan pedoman-pedoman sistem informasi UKM ini.  

Selain pengembangan, untuk hosting, back up data dan pemeliharaan sistem juga bisa di 

outsourcingkan kepada vendor. Pemerintah bisa menyediakan suatu server yang berlokasi di suatu 
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tempat tertentu yang sudah ditentukan dan kerahasiaan data juga dijamin dan dilindungi oleh Undang-

Undang yang dibuat oleh pemerintah RI. Dengan ini maka pengguna di UKM merasa aman dengan 

informasi perusahaannya, karena tidak akan terjadi data yang dicuri oleh pihak tertentu, karena sudah 

dilindungi oleh UU. Selain itu data juga sudah dibackup secara berkala.  

Setelah dilakukan pengembangan, selanjutnya akan disosialisasikan ke UKM melalui workshop, 

training,  e-learning, dsb. In House Workshop dan training juga bisa dilakukan secara terdistribusi 

melalui vendor-vendor yang berpartisipasi dalam pengembangan sistem Small-Medium ERP.   

Untuk dapat menggunakan sistem ini, maka UKM harus memiliki koneksi internet. Project 

sponsor bisa menggandeng salah satu provider penyedia layanan internet ini, untuk memperluas market 

share nya, dengan cara memberikan harga spesial bagi UKM yang bersedia menggunakan sistem ini. 

Investasi internet ini sebenarnya memberikan manfaat-manfaat yang lainnya, seperti email, voip, chat, 

pencarian informasi, dsb.  

Sistem akan disewakan kepada UKM secara murah dan terjangkau,  dan bisa memberikan 

Return Of Investment (ROI) yang cepat. Sistem ERP akan disewakan dengan harga perbulanannya sesuai 

dengan besar transaksi penjualan yang dihasilkan oleh masing-masing UKM. Dari setiap transaksi 

penjualan akan diambil fee untuk pemeliharaan software sebesar x persen dari revenue yang didapat.  

Kita asumsikan bahwa akan ada pemungutan fee, sebesar 3% dari net income, peningkatan 

revenue 10% perbulannya (hasil peningkatan penjualan melalui web commerce dan transaksi yang 

hilang akibat korupsi dan kecurangan orang dalam UKM), dan pada Desember 2008, revenue salah satu 

UKM sebesar 10 juta rupiah.  Kemudian diasumsikan pajak yang diterima negara adalah 10% dari total 

revenue. 
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Month Perkiraan  
Benefit 

Perkiraan  
Small-Medium ERP Cost 

Perkiraan  
Revenue 

Asumsi  
Pajak (10%) 

1 1000.00 530.00 11000.00 1100.00 
2 1100.00 563.00 12100.00 1210.00 
3 1210.00 599.30 13310.00 1331.00 
4 1331.00 639.23 14641.00 1464.10 
5 1464.10 683.15 16105.10 1610.51 
6 1610.51 731.47 17715.61 1771.56 
7 1771.56 784.62 19487.17 1948.72 
8 1948.72 843.08 21435.89 2143.59 
9 2143.59 907.38 23579.48 2357.95 

10 2357.95 978.12 25937.42 2593.74 
11 2593.74 1055.94 28531.17 2853.12 
12 2853.12 1141.53 31384.28 3138.43 

*angka di table dalam ribuan rupiah 

 

 

Dari grafik Benefit vs Cost diatas, dengan adanya Small-Medium ERP, maka kenaikan benefit akan jauh 

lebih tinggi dibandingkan kenaikan cost. Sehingga manfaat yang didapat akan membuat perusahaan 

tidak terlalu melihat jumlah investasi yang harus dikeluarkannya untuk membayar biaya sistem ERP ini. 
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Dari grafik Revenue vs Pajak diatas, dengan adanya Small-Medium ERP, maka revenue UKM 

akan naik secara terus menerus, sehingga pajak yang didapat negara otomatis akan bertambah lebih 

besar lagi. 



13 

 

Conclusion 

 

Dengan adanya Small-Medium ERP ini, diharapkan adanya peningkatan pendapatan dari Usaha 

Kecil Menengah, melalui Competitive Advantage

1. Cost Advantage 

 sebagai berikut : 

• Mengurangi  biaya sumber daya operasional perusahaan, misalnya penghematan biaya 

gaji dan overtime karyawan akunting dan sales 

• Mengurangi biaya yang ditimbulkan akibat penyelewengan, pelanggaran, penggelapan, 

korupsi, dan kolusi yang ada di dalam UKM 

2. Differentiation Advantage 

• Dapat melakukan banyak transaksi penjualan dan pembelian dengan jumlah order line 

yang sangat besar sekalipun, sehingga menambah revenue dari perusahaan 

• Memberikan pelayanan kepada pelanggan secara baik, melalui e-CRM (newsletter, mail 

marketing, sms, dll) 

• Membentuk market share baru di dunia online, melalui web e-Commerce 

Karena adanya competitive advantage ini , daya saing perusahaan semakin tinggi, pendapatan 

bersih akan semakin naik, sehingga Usaha Kecil Menengah akan mulai tumbuh dan berkembang lebih 

cepat. Maka pertumbuhan sector riil negara kita akan semakin tinggi, kemandirian dunia usaha skala 

kecil menengah akan meningkat. Tentunya Negara kita tidak akan mudah terpengaruh oleh ekonomi 

global yang sangat merugikan. Disamping itu akan mengurangi naiknya inflasi.  

Pemerintah juga mendapat keuntungan tersendiri dari pengembangan dan implementasi ERP ini: 

• Margin yang didapatkan dari fee yang dibayarkan oleh setiap UKM dikurangi biaya vendor baik 

untuk pengembangan dan maintenance. 

• Pajak-pajak yang dipungut dari UKM, karena pendapatan naik, maka pajak yang dibayarkan pun 

akan naik. 

• Jumlah pajak dan pembayarannya akan semakin termonitor dan terkontrol. 

• Untuk industri UKM sudah diterapkan proses bisnis yang seragam sehingga tidak diperlukan 

upaya yang besar untuk melakukan audit. 
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