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Outline

� Sistem intra perusahaan: ERP & REA 
Enterprise Ontology

� Solusi e-commerce dan desain inter-
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� Solusi e-commerce dan desain inter-
enterprises system design

� Sistem antar perusahaan: ERP & REA 
Enterprise Ontology



Sistem Intra-Perusahaan ERP 
& REA Enterprise Ontology

� Enterprise Resource Planning (ERP) Systems
� Merupakan beberapa aplikasi perangkat lunak terintegrasi
yang membentuk sistem informasi perusahaan

� SAP, Peoplesoft, dan Oracle Applications adalah top three ERP 
vendor
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vendor

� Awalnya adalah back-office applications
� Hanya dillihat dan dipakai oleh personil perusahaan saja

� Bolt-on applications memungkinkan ekspansi untuk
penggunaan front office

� Bolt-on application adalah program perangkat lunak yang 
dapat ditambahkan pada aplikasi ERP yang sudah ada

� Front-office system dapat dilihat dan berinteraksi dengan mitra
eksternal seperti pelanggan dan pemasok



Tujuan dan Metode dari Perangkat Lunak
ERP dan REA Enterprise Ontology (1)

� Orientasi basis data (database orientation)
� Adalah tercapainya suatu penyimpanan, perawatan dan pelaporan
data yang terintegrasi di seluruh bagian perusahaan yang 
dibutuhkan dalam pengambilan keputusan

� Orientasi basis data mensyaratkan:
� Data harus disimpan pada tingkatan yang paling primitif, minimal untuk
suatu periode waktu tertentu

4

suatu periode waktu tertentu
� Data hanya boleh disimpan satu kali saja, sedimikian rupa sehingga
semua pengambilan keputusan yang berhak dapat mengakses data

� Data harus disimpan sedemikian rupa sehingga dapat di-retrieve dalam
berbagai format yang dibutuhkan untuk berbagai tujuan berbeda

� REA mematuhi orientasi basis data
� Beberapa sistem ERP systems mematuhi orientasi basis data

� Beberapa sistem menyimpan informasi yang sama di beberapa
tempat dan beberapa sistem tidak menyertakan semua link yang 
dibutuhkan untuk me-retrieve informasi dari semua format yang 
dibutuhkan

� Single Source ERP lebih mungkin mematuhi orientasi basis data jika
dibandingkan dengan Best-of-Breed ERP systems



Tujuan dan Metode dari Perangkat Lunak
ERP dan REA Enterprise Ontology (2)

� Orientasi semantik (semantic orientation)
� Mengharuskan obyek pada model konseptual
berkaitan sedekat mungkin dengan obyek pada
sistem nyatanya
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sistem nyatanya

� Tidak menggunakan artificial constructs seperti
debet, kredit, dan rekening sebagai obyek dasar
pada sistem perusahaan

� REA mematuhi orientasi semantik

� Sistem ERP tidak mensyaratkan orientasi semantik
� Dibuktikan dengan penggunaan obyek akuntansi sebagai
obyek dasar



Tujuan dan Metode dari Perangkat Lunak
ERP dan REA Enterprise Ontology (3)

� Orientasi struktur (structuring orientation)
� Mengharuskan penggunaan pola sebagai fondasi dari sistem
perusahaan

� REA mengharuskan penggunaan pola, dengan kompromi
pada tahap implementasi agar sistem dapat disesuaikan
dengan bisnis
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pada tahap implementasi agar sistem dapat disesuaikan
dengan bisnis

� Paket perangkat lunak ERP tidak mendemonstrasikan desain
berbasis pola tetapi lebih pada usaha untuk
mengimplementasikan industry “best practices” pada
perangkat lunak

� Proses bisnis harus disesuaikan dengan perangkat lunak untuk
menghindari expensive customization

� Pertanyaan: bagaimana bila industry “best-practices” bukan
cara yang terbaik bagi suatu perusahaan tertentu? 



Integrasi Intra-Perusahaan 
(Intra-Enterprise Integration)

� Adalah integrasi berbagai sistem dari area fungsional
dan divisi dalam suatu perusahaan
� Sering dicapai dengan

� Perangkat lunak yang dikembangkan sendiri (In-house 
developed software)

Perangkat lunak dibuat khusus untuk suatu perusahaan oleh staf
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� Perangkat lunak dibuat khusus untuk suatu perusahaan oleh staf
pemrogramannya atau konsultan

� Single source ERP 
� Keseluruhan sistem menggunakan satu paket perangkat lunak
ERP

� Best-of-Breed ERP
� Modul-modul dari beberapa paket perangkat lunak ERP yang 
berbeda digunakan untuk berbagai area fungsional yang berbeda

� Contoh: Peoplesoft for SDM, SAP untuk produksi, dan Oracle 
Apps untuk keuangan

� Perangkat lunak integrasi aplikasi perusahaan atau solusi
pemrograman in-house dapat digunakan untuk menghubungkan
beberapa paket yang berbeda



Solusi E-Commerce dan Desain Sistem
Antar-Perusahaan (1)

� Business to Consumer (B2C) E-commerce
� Pelanggan mencari informasi dan membeli produk yang 
diinginkan secara elektronik, contohnya melalui situs web 
perusahaan tersebut

� Perbedaan utama antara B2C commerce secara fisik dengan
B2C secara elektronik adalah hilangnya penghalang waktu, 
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� Perbedaan utama antara B2C commerce secara fisik dengan
B2C secara elektronik adalah hilangnya penghalang waktu, 
tempat dan bentuk

� Pelanggan dapat mengakses informasi 24 jam per hari, 7 hari
seminggu, 52 minggu per tahun

� Pelanggan tidak perlu secara fisik pergi ke lokasi penjual
� Perusahaan kecil dapat tampak lebih besar dengan situs web 
toko yang representatif

� Berbagai perbedaan tersebut tidak menghasilkan model 
konseptual yang berbeda dari B2C commerce secara fisik



Solusi E-Commerce dan Desain Sistem
Antar-Perusahaan (2)

� Business to Business (B2B) E-commerce
� Terjadi pergeseran yang mengharuskan model konseptual
berubah dari model konseptual untuk B2B commerce secara
fisik

Terjadi pergeseran dari traditional linear supply chain (value 
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� Terjadi pergeseran dari traditional linear supply chain (value 
system) menjadi value web 

� Perusahaan membutuhkan informasi tidak saja tentang mitra
eksternal langsungnya, tetapi juga dengan mitra eksternal tidak
langsungnya, contoh: pelanggannnya pelanggan

� Fondasi mencakup
� Infrastruktur telekomunikasi

� Electronic data interchange (EDI) 

� The Internet



Electronic Data Interchange (EDI)

� Adalah pertukaran data antar perusahaan
dalam suatu format elektronik yang 
ditentukan sebelumnya, biasanya melalui
suatu VAN (value added network). 
Perangkat lunak dan koneksi VAN adalah
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� Perangkat lunak dan koneksi VAN adalah
proprietary dan mahal

� Memungkinkan manajemen rantai pasokan yang 
lebih efektif dan efisien

� Saat ini sedang dicari cara untuk men-standarkan
EDI agar EDI lebih konsisten di semua industri

� Contoh: Open-EDI



E-Commerce dan REA Enterprise 
Ontology (1)

� Untuk mengakomodasi pergeseran dalam sistem, 
dibutuhkan suatu fokus keluar dengan e-commerce 
dan integrasi antar-perusahaan
� Koneksi antar perusahaan terjadi melalui pertukaran
resource
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resource

� Pertimbangkan kemungkinan untuk menghubungkan dua
sistem perusahaan pada tingkatan sistem nilai

� Penjualan perusahaan Q = Pembelian perusahaan R

� Cash receipt perusahaan Q = Cash disbursement perusahaan R

� Bagaimana cara menggabungkan kedua view ini?



E-Commerce dan REA Enterprise 
Ontology (2)

� Usaha-usaha yang saat ini dilakukan untuk mengemas
REA constructs dalam standar pertukaran informasi yang 
akan menjadi jembatan antar kedua sistem perusahaan:
� UN/CEFACT ebXML group – Bill McCarthy adalah salah satu
anggota yang berpengaruh
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anggota yang berpengaruh

� EbXML

� Electronic Business using eXtensible Markup Language 
� Adalah sekumpulan spesifikasi yang menyediakan metode
standar bagi perusahaan untuk berkomunikasi

� Adalah pertukaran data pada tingkatan transaksi

� XBRL

� eXtensible Business Reporting Language
� Adalah sistem penandaan (tagging system) yang dibuat untuk
financial statement line items



Rangkuman 

� Sistem ERP dan REA ontology memiliki tujuan yang 
sama : untuk memfasilitasi integrasi sistem intra-
perusahaan

� Terjadi pergeseran yang mengharuskan integrasi inter-
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� Terjadi pergeseran yang mengharuskan integrasi inter-
perusahaan dari sistem informasi

� Memberikan masalah baru untuk view modeling & integration 
dari REA enterprise ontology

� Contoh: bagaimana cara memberi label pada events yang 
sama bagi dua agen eksternal yang berbeda (sale untuk
yang satunya, purchase untuk yang lainnya)

� REA dapat memfasilitasi integrasi inter-perusahaan setelah
terjadi pegeseran fokus


