
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



7 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Teori-Teori Umum 

2.1.1. Proses Bisnis 

 Proses bisnis adalah suatu kumpulan dari aktivitas yang menghasilkan 

produk atau jasa yang bernilai bagi suatu organisasi, rekan bisnis atau customer. 

Suatu proses memerlukan input, output dan aktivitas yang dapat diukur. Proses 

yang terjadi pada area fungsional suatu organisasi dapat berupa pengembangan 

produk yang melibatkan desain, teknik, manufaktur, pemasaran dan distribusi 

(Rainer dan Cegielski, 2011). 

 Proses bisnis merupakan satu rangkaian dari aktivitas atau kegiatan 

untuk menghasilkan output yang diinginkan oleh perusahaan. Setiap proses 

bisnis akan selalu dimulai dengan adanya satu aktivitas pendahulunya, sebagai 

contoh stok barang gudang kosong akan memicu untuk membuat purchase 

orders (Magal dan Word, 2009). 

 Proses bisnis menurut (Jones dan Rama, 2006) adalah suatu set 

aktivitas atau tindakan yang mengubah input, memprosesnya, lalu 

menghasilkan output berupa jasa, barang dan juga nilai bagi perusahaan, 

partner bisnis atau customer. 
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2.1.2. Enterprise Resource Planning 

A. Pengertian Enterprise Resource Planning 

Enterprise resource planning adalah sekumpulan aplikasi bisnis 

atau modul yang berhubungan dengan berbagai jenis unit bisnis pada 

suatu perusahaan seperti finansial, akuntansi, manufaktur dan human 

resources yang terintegrasi secara sistem dengan platform untuk 

aliran informasi pada keseluruhan bisnis (Zaglago et al., 2013). 

Enterprise resource planning adalah sistem yang mengadopsi 

sebuah proses bisnis terhadap keseluruhan organisasi untuk 

mengintergasikan perencanaan, manajemen dan penggunaan 

terhadap sumber daya organisasi dan menggunakan software 

platform umum dan database (Rainer dan Cegielski, 2011). 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa enterprise resource planning adalah sebuah sistem informasi 

yang diperuntukkan bagi perusahaan yang dirancang untuk 

megintegrasikan semua sumber daya dan proses bisnis perusahaan.  

Berdasarkan jurnal ERP System Implementation : A Malaysian 

Perspective, Enterprise Resource Planning diinisialisasi pertama 

kali pada awal tahun 1990-an sebagai solusi perangkat lunak yang 

terintegrasi dengan informasi dan proses bisnis untuk 

memungkinkan informasi dapat disebarkan antar departemen di 

dalam organisasi. Fungsionalitas dan penggunaan dari sistem ERP 

telah diperluas dalam beberapa tahun terakhir ini dimana di 
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dalamnya termasuk customer relationship management dan 

electronic commerce. Beberapa contoh umum dari sistem ERP yaitu 

SAP ERP, Oracle, Baan dan People Soft (Supramaniam et al., 2004).  

Sistem ERP secara tipikal terdiri dari sistem yang terpusat 

dengan database komprehensif yang mengumpulkan, menyimpan 

dan menyebarkan data antar semua fungsi bisnis dan aktivitas di 

dalam perusahaan. Dengan meningkatnya trend bisnis pada era 

globalisasi, merger dan kebutuhan akuisisi maka perusahaan harus 

memiliki kemampuan untuk mengontrol dan mengkoordinasi unit 

operasi mereka. Sistem ERP dapat membantu memperoleh hal 

tersebut dengan memungkinkan informasi yang disebarkan secara 

real time antar departemen dengan tidak mempermasalahkan 

perbedaan bahasa, mata uang dan national borders (Supramaniam et 

al., 2004).  

Tidak memungkinkan untuk menggunakan system ERP tanpa 

adanya infrastruktur teknologi informasi yang baik. Mereka juga 

menekankan bahwa ERP adalah sistem yang tidak dapat dipisahkan 

dengan bisnis dan teknologi informasi. Sistem ERP adalah 

sekelompok kustomasasi dan aplikasi bisnis yang real time yang 

membagi database umum, inti bisnis, produksi dan fungsi 

administratif seperti logistic, manufacture, sales, distribution, 

finance dan accounting. Perusahaan yang memiliki struktur 

kompleks, secara geografis tersebar dan memiliki budaya yang 
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berbeda cenderung memiliki tantangan unik untuk 

mengimplementasikan ERP (Supramaniam et al., 2004). 

 

B. Manfaat Enterprise Resource Planning 

(O’Brien dan Marakas, 2005) menyebutkan berbagai manfaat 

dari sistem ERP adalah sebagai berikut : 

1. 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. 

2. Penurunan Biaya 

Banyak perusahaan melaporkan penurunan signifikan 

dalam biaya pemrosesan transaksi dan hardware, software 

serta karyawan pendukung TI, jika dibandingkan dengan 

sistem warisan yang tidak terintegrasi yang digantikan oleh 

sistem ERP baru mereka. 

3. Pendukung Keputusan 

ERP menyediakan informasi mengenai kinerja bisnis lintas 

fungsi yang sangat penting secara tepat untuk para manajer 

agar dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan 

mereka dalam mengambil keputusan secara tepat waktu di 

lintas bisnis keseluruhan perusahaan. 
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4. Kelincahan Perusahaan 

Mengimplementasikan sistem ERP meruntuhkan banyak 

dinding departemen dan fungsi atau “benteng” berbagai 

proses bisnis, sistem informasi dan sumber daya informasi. 

Hal ini menghasilkan struktur organisasi, tanggung jawab 

manajerial dan peran kerja yang lebih fleksibel dan 

karenanya menghasilkan organisasi serta tenaga kerja yang 

lebih lincah dan adaptif, yang dapat dengan lebih mudah 

memanfaatkan berbagai peluang baru bisnis. 

 

2.1.3. SAP 

A. Pengertian SAP 

                Systems Applications and Products in Data Processing (SAP) 

merupakan software package yang dapat meminimalisasi 

kompleksitas dan menjalankan bisnis dengan kemampuan 

computing yang lebih real time (Anderson, 2011). 

SAP adalah perangkat lunak yang dikembangkan untuk 

mendukung suatu organisai dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya secara lebih efisien dan efektif karena SAP terdiri 

dari sejumlah modul aplikasi yang memiliki kemampuan untuk 

mendukung semua transaksi yang dilakukan perusahaan dan tiap 

aplikasi bekerja secara berkaitan satu dengan yang lainnya. Semua 
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modul aplikasi yang terdapat di SAP dapat bekerja secara 

terintegrasi yang satu dengan lainnya. 

SAP (System Application and Products) merupakan software 

yang difokuskan dalam penerapan dan implementasi sistem ERP 

secara umum, disana sudah terdapat Product Lifecycle 

Management (PLM), Human Resource Management System 

(HRMS), Supplier Relationship Management (SRM), Supply 

Chain Management (SCM), Customer Relationship Management 

(CRM), Advanced Planner and Optimizer (APO), Business 

Information Warehouse (BW) dan semua yang berhubungan 

dengan resource management. 

        Anderson menjabarkan bahwa software aplikasi SAP dibangun 

berdasarkan konsep spesialisasi dan integrasi. SAP menggunakan 

istilah ‘komponen’ untuk menunjukkan business application. 

Sementara, modul SAP menyediakan fungsionalitas khusus dalam 

sebuah komponen, contohnya modul finance, modul production 

planning dan modul material management. Modul-modul SAP 

membentuk komponen SAP. Di dalam modul tertentu, proses 

bisnis perusahaan dikonfigurasi (Anderson, 2011).  

 

B. Sejarah SAP 

     Pada tahun 1972, lima pembentuk sistem analis IBM 

membentuk System Analyst and Program Entwicklung (System 
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Analysis and Program Development - Pronounced "S-A-P") di 

Mannheim, Germany (Brady et al., 2001). 

     SAP menginvestasi sekitar 20% dari pendapatan penjualan 

tahunan mereka di dalam penelitian dan pengembangan dalam 

tujuan untuk tetap berada di tepi dari inovasi teknologi. Dengan lebih 

dari 25% dari setiap karyawannya yang bekerja di area penelitian, 

SAP ingin memastikan bahwa itu dapat memelihara sebuah dialog 

konstan dengan customers dan users dan bertukar pengalaman dan 

ide dengan mereka untuk mempertinggi sistemnya dan penawaran 

pelayanan. Pertukaran informasi ini sangat penting dalam tujuan 

SAP untuk memelihara sebuah hubungan jangka panjang dengan 

customer mereka dan menarik yang baru tidak hanya ke dalam SAP 

R/3 tetapi juga ke dalam gelombang SAP NetWeaver. 

     Di pertengahan 1990-an SAP memiliki dua produk utama di 

dalam pasar business software : mainframe system R/2 dan 

client/server R/3. Keduanya ditargetkan ke dalam aplikasi solusi 

bisnis dan fitur sebuah kompleksitas dalam tingkat yang besar, 

integrasi, kekuatan dan pengalaman organisasional dan bisnis. SAP 

software systems dapat digunakan pada platform hardware yang 

berbeda, menawarkan fleksibilitas, keterbukaan dan kebebasan bagi 

customers dari teknologi komputer yang terspesifikasi. Sekarang, 

tawaran SAP adalah menyeluruh dan ini berarti tidak hanya untuk 

proses bisnis back office ERP tetapi juga kolaborasi web enable, 
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integrasi, the full supply chain. Dalam skenario penting, ini juga 

dapat menjalankan proses front office, seperti CRM atau 

menyediakan solusi vertikal, seperti SAP untuk healthcare. SAP R/3 

dan solusi lainnya dengan mySAP Business Suite adalah seluruh 

solusi bisnis yang menyediakan sebuah intergrasi proses bisnis 

tingkat tinggi. 

     Untuk SAP, sebuah proses bisnis adalah rangkaian fungsional 

yang secara lengkap terlibat di dalam business practices, modul, 

aplikasi, sistem atau web service yang harus berurusan dengannya. 

Ini berarti, secara spesifik untuk sistem SAP R/3, yang memproses 

rangkaian mungkin dijalankan lintas modul yang bebeda. SAP 

terkadang disebut ke dalam jenis fitur sebagai sebuah "internal data 

highway". Sebagai contoh, biaya perjalanan, sales orders, inventory, 

materials management dan hampir seluruh tipe dari kegunaan yang 

mempunyai banyak kesamaan dari mereka yang akhirnya 

dihubungan dengan module finances.  
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C. Modul-Modul SAP    

  

Gambar 2.1 Modul-Modul SAP 

 

 Pada Gambar 2.1 terdapat modul-modul yang ada di 

dalam SAP, diantaranya yaitu : 

1. Sales and Distribution (SD) module mencatat 

pemesanan penjualan dan penjadwalan pengiriman. 

Informasi mengenai customers (pricing, bagaimana 

dan kemana produk akan dikirim, dll) dilakukan 

maintain dan diakses dari modul ini.  

2. Materials Management (MM) module mengatur 

akuisisi bahan baku dari suppliers (pembelian) dan 

penanganan berikutnya dari persediaan bahan baku, 

dari penyimpanan ke proses pengolahan barang 

sampai menjadi persediaan barang jadi.  

3. Production Planning (PP) module mengurusi 

informasi produk. Produksi di sini direncanakan dan 
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dijadwalkan dan aktivitas produksi yang sebenarnya 

dicatat. 

4. Quality Management (QM) module membantu 

merencanakan dan mencatat aktivitas kontrol 

kualitas, seperti inspeksi produk dan sertifikasi 

material.  

5. Plant Maintenance (PM) module memungkinkan 

perencanaan untuk mencegah pemeliharaan mesin 

di gudang dan mengurusi pemeliharaan sumber 

daya sehingga kerusakan peralatan dapat 

diminimalisir.  

6. Human Resources (HR) module memfasilitasi 

perekrutan, penerimaan dan pelatihan karyawan. 

Modul ini juga mencakup penggajian dan 

keuntungan.  

7. Financial Accounting (FI) module mencatat 

transaksi di dalam akun buku besar. Modul ini juga 

menghasilkan pernyataan keuangan untuk tujuan 

pelaporan eksternal.  

8. Controlling (CO) module digunakan untuk tujuan 

manajemen internal. Di sini, biaya manufacturing 

perusahaan ditempatkan ke products and cost 

centers, memfasilitasi cost analysis.  
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9. Asset Management (AM) module membantu 

perusahaan untuk mengatur pembelian fixed asset 

(plant and machinery) dan depresiasi yang 

terhubung.  

10. Project System (PS) module memungkinkan untuk 

perencanaan dan mengontrol atas research and 

development yang baru, pembangunan dan project 

pemasaran. Modul ini memungkinkan biaya untuk 

dikumpulkan terhadap sebuah project dan seringkali 

digunakan untuk mengatur implementasi dari sistem 

SAP. 

11. Workflow (WF) module dapat digunakan untuk 

mengotomatisasi berbagai aktivitas di dalam SAP. 

Ini dapat menujukkan analisis alur kerja dan 

menyarankan karyawan (melalui e-mail) jika 

mereka perlu untuk mengambil tindakan.  

12. Industry Solutions (IS) module mengandung 

pengaturan konfigurasi  yang telah sesuaikan untuk 

industri tertentu. Pengaturan ini memudahkan 

implementasi SAP dan membiarkan pembeli 

mendapatkan keuntungan dari pengalaman industri 

SAP (Monk dan Wagner, 2001). 
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2.1.4. Flowchart 

(O’Brien dan Marakas, 2005) menguraikan bahwa flowchart adalah 

representasi grafis dimana simbol-simbol digunakan untuk mewakili 

operasi, data, arus, logika, peralatan dan lain-lain. Program flowchart 

mengilustrasikan struktur dan urutan operasional program, sedangkan bagan 

alir sistem mengilustrasikan komponen dan aliran sistem informasi.  

(Romney dan Steinbart, 2000) menyebutkan flowchart adalah teknik 

analitikal yang digunakan untuk menggambarkan beberapa aspek dari 

sistem informasi secara jelas, ringkas dan logis. Flowchart menggunakan 

seperangkat standar simbol untuk menggambarkan prosedur pemrosesan 

transaksi yang digunakan oleh perusahaan dan aliran data melalui sistem. 

Maka dapat disimpulkan bahwa flowchart merupakan salah satu 

teknik analitikal berupa representasi grafis dengan menggunakan simbol-

simbol untuk menggambarkan struktur, urutan operasional program, aliran 

data dan prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan oleh perusahaan 

sehingga informasi yang diberikan dapat menjadi lebih jelas, ringkas dan 

logis. 

 

2.1.5. Flow of Document 

 Flow of document adalah alat pembuat model yang memungkinkan 

professional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan 

proses fungsional yang dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan alur 

data yang baik secara manual maupun secara terkomputerisasi. Sistem 
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akuntansi dapat dijelaskan dengan menggunakan bagan alir dokumen 

(Mulyadi, 2001). Tabel 2.1 melukiskan simbol-simbol standar yang 

digunakan oleh analis sistem untuk membuat bagan alir dokumen yang 

menggambarkan sistem tertentu. Berikut ini adalah simbol-simbol standar 

dengan maknanya masing-masing : 

 

Tabel 2.1 Simbol-Simbol Flow of Document 

Simbol Arti Keterangan 

 

Dokumen 

Simbol ini menggambarkan 

semua jenis dokumen yang 

merupakan formulir yang 

digunakan untuk merekam data 

terjadinya suatu transaksi 

 

Dokumen dan 

tembusannya 

Simbol ini menggambarkan 

dokumen asli dan 

tembusannya. Nomor lembar 

dokumen dicantumkan di sudut 

kanan atas 

 

Catatan 

Simbol ini menggambarkan 

catatan akuntansi yang 

digunakan untuk mencatat data 

yang direkam sebelumnya di 

dalam dokumen atau formulir 

 

 

Penghubung pada 

halaman yang 

sama 

Karena keterbatasan ruang 

halaman kertas untuk 

menggambar, diperlukan 

simbol penghubung untuk 

memungkinkan aliran 

dokumen berhenti di suatu 

lokasi pada halaman tertentu 

dan kembali berjalan di lokasi 

lain pada halaman yang sama 

 
Penghubung pada 

halaman yang 

berbeda 

Simbol penghubung ini 

menunjukan bagaimana bagan 

alir yang tercantum pada 

halaman tertentu terkait dengan 
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bagan alir yang tercantum pada 

halaman yang lain 

  

Kegiatan manual 

Simbol ini menggambarkan 

kegiatan manual, seperti : 

menerima order dari pembeli, 

mengisi formulir 

 

Keterangan, 

komentar 

Sistem ini memungkinkan ahli 

sistem menambahkan 

keterangan untuk memperjelas 

pesan yang disampaikan dalam 

bagan alir 

 

Arsip sementara 

Simbol ini menunjukan tempat 

penyimpanan dokumen, seperti 

almari arsip dan kotak arsip. 

Untuk menunjukan urutan 

pengarsipan dokumen 

digunakan simbol berikut ini : 

A = menurut abjad 

B = menurut nomor urut 

T = kronologis, menurut 

tanggal 

 

Arsip permanen 

Simbol ini menggambarkan 

arsip permanen yang 

merupakan tempat 

penyimpanan dokumen yang 

tidak akan diproses lagi 

 
On-line computer 

proses 

Simbol ini menggambarkan 

pengolahan data dengan 

computer secara on-line 

 

Keying (typing, 

verifying) 

Simbol ini menggambarkan 

pemasukan data ke dalam 

computer melalui on-line 

terminal 

 

Pita magnetic 

(magnetic  tape) 

 

Simbol ini menggambarkan 

arsip computer yang berbentuk 

pita magnetic 
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Tidak 

 

On-line storage 

Simbol ini menggambarkan 

arsip computer yang berbentuk 

on-line (di dalam memory 

computer) 

  

  

 

 

Keputusan 

 

Simbol ini menggambarkan 

keputusan yang harus dibuat 

dalam proses pengolahan data 

 
Garis alir 

(flowline) 

 

Simbol ini menggambarkan 

arah proses pengolahan data 

 

Persimpangan 

garis alir 

Jika dua garis alir 

bersimpangan, untuk 

menunjukan arah masing-

masing garis, salah satu garis 

dibuat sedikit melengkung 

tepat pada persimpangan kedua 

garis tersebut 

 
Mulai atau 

berakhir (terminal) 

Simbol ini untuk 

menggambarkan awal dan 

akhir suatu sistem akuntansi 

 

2.1.6. UAT (User Acceptance Testing) 

  Menurut (Perry, 2006), UAT (User Acceptance Testing) merupakan 

pengujian yang dilakukan oleh end user dimana user tersebut adalah staff 

karyawan perusahaan yang langsung berinteraksi dengan sistem dan 

dilakukan verifikasi apakah fungsi yang ada telah berjalan sesuai dengan 

kebutuhan atau fungsinya. 

  Menurut (Black et al., 2002), acceptance testing biasanya berusaha 

menunjukkan bahwa sistem telah memenuhi persyaratan-persyaratan 

tertentu. Pada pengembangan software dan hardware komersial, acceptance 

test biasanya disebut juga "alpha tests" (yang dilakukan oleh pengguna in-

Ya 
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house) dan "beta tests" (yang dilakukan oleh pengguna yang sedang 

menggunakan atau akan menggunakan sistem tersebut). Alpha dan beta test 

biasanya juga menunjukkan bahwa produk sudah siap untuk dijual atau 

dipasarkan. Acceptance testing mencakup data, environment dan skenario 

yang sama atau hampir sama pada saat live yang biasanya berfokus pada 

skenario penggunaan produk tertentu. 

  Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa user 

acceptance testing adalah pengujian yang dilakukan oleh pengguna dari 

sistem tersebut untuk memastikan fungsi-fungsi yang ada pada sistem 

tersebut telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.  

2.1.7. Maintenance 

A. Pengertian Maintenance 

        Beberapa definisi pemeliharaan (maintenance) menurut para 

ahli yaitu : 

1. Menurut (O’Connor dan Kleyner, 2001) maintenance 

adalah suatu kegiatan untuk memelihara dan menjaga 

fasilitas yang ada serta memperbaiki, melakukan 

penyesuaian atau penggantian yang diperlukan untuk 

mendapatkan suatu kondisi operasi produksi agar sesuai 

dengan perencanaan yang ada. 

2. Menurut (Corder, 1992) maintenance adalah suatu 

kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk 
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menjaga suatu barang atau memperbaikinya, sampai pada 

suatu kondisi yang bisa diterima. 

3. Menurut (Assauri, 2008) maintenance merupakan kegiatan 

untuk memelihara atau menjaga fasilitas atau peralatan 

pabrik dengan mengadakan perbaikan atau penyesuaian 

atau penggantian yang diperlukan supaya tercipta suatu 

keadaan operasional produksi yang memuaskan sesuai 

dengan apa yang telah direncanakan. 

 

B. Tujuan Maintenance 

     Suatu kalimat yang perlu diketahui oleh orang pemeliharaan 

dan bagian lainnya bagi suatu pabrik adalah pemeliharaan 

(maintenance) murah sedangkan perbaikan (repair) mahal 

(Setiawan, 2008). Menurut (Daryus, 2007), dalam bukunya 

manajemen pemeliharaan mesin. Tujuan pemeliharaan yang utama 

dapat didefenisikan sebagai berikut :  

1. Untuk memperpanjang kegunaan aset. 

2. Untuk menjamin ketersediaan optimum peralatan yang 

dipasang untuk produksi dan mendapatkan laba investasi 

maksimum yang mungkin. 

3. Untuk menjamin kesiapan operasional dari seluruh 

peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat setiap 

waktu. 
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4. Untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan 

sarana tersebut. 

 

C. Jenis-Jenis Maintenance 

     Secara umum, ditinjau dari saat pelaksanaan pekerjaan 

pemeliharaan dikategorikan dalam dua cara, yaitu :  

1. Pemeliharaan Terencana (Planned Maintenance) 

pemeliharaan terencana adalah pemeliharaan yang 

dilakukan secara terorginisir untuk mengantisipasi 

kerusakan peralatan di waktu yang akan datang, 

pengendalian dan pencatatan sesuai dengan rencana yang 

telah ditentukan sebelumnya. Menurut (Corder, 1992), 

pemeliharaan terencana dibagi menjadi dua aktivitas utama 

yaitu :  

a. Pemeliharaan Pencegahan (Preventive 

Maintenance) adalah inspeksi periodik untuk 

mendeteksi kondisi yang mungkin menyebabkan 

produksi terhenti atau berkurangnya fungsi 

mesin dikombinasikan dengan pemeliharaan 

untuk menghilangkan, mengendalikan kondisi 

tersebut dan mengembalikan mesin ke kondisi 

semula atau dengan kata lain deteksi dan 

penanganan diri kondisi abnormal mesin 
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sebelum kondisi tersebut menyebabkan cacat 

atau kerugian.   

b. Pemeliharaan Korektif (Corrective 

Maintenance) adalah pemeliharaan yang 

dilakukan secara berulang atau pemeliharaan 

yang dilakukan untuk memperbaiki suatu bagian 

(termasuk penyetelan dan reparasi) yang telah 

terhenti untuk memenuhi suatu kondisi yang bisa 

diterima (Corder, 1992). Pemeliharaan ini 

meliputi 12 reparasi minor, terutama untuk 

rencana jangka pendek yang mungkin timbul 

diantara pemeriksaan, juga overhaul terencana. 

Menurut (Dhillon, 2006), biasanya pemeliharaan 

korektif adalah pemeliharaan yang tidak 

direncanakan, tindakan yang memerlukan 

perhatian lebih yang harus ditambahkan, 

terintegrasi atau menggantikan pekerjaan telah 

dijadwalkan sebelumnya. Dengan demikian, 

dalam pemeliharaan terencana yang harus 

diperhatikan adalah jadwal operasi pabrik, 

perencanaan pemeliharaan, sasaran perencanaan 

pemeliharaan, faktor-faktor yang diperhatikan 

dalam perencanaan pekerjaan pemeliharaan, 
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sistem organisasi untuk perencanaan yang efektif 

dan estimasi pekerjaan (Daryus, 2007).  

 

2. Pemeliharaan Tak Terencana (Unplanned Maintenance) 

Pemeliharaan tak terencana adalah pemeliharaan darurat, 

yang didefenisikan sebagai pemeliharaan dimana perlu 

segera dilaksanakan tindakan untuk mencegah akibat yang 

serius, misalnya hilangnya produksi, kerusakan besar pada 

peralatan atau untuk keselamatan kerja (Corder, 1992). 

Pada umumya sistem pemeliharaan merupakan metode tak 

terencana, dimana peralatan yang digunakan dibiarkan atau 

tanpa disengaja rusak hingga akhirnya peralatan tersebut 

akan digunakan kembali maka diperlukannya perbaikan 

atau pemeliharaan. Menurut (Daryus, 2007) dalam bukunya 

Manajemen Pemeliharaan Mesin membagi pemeliharaan 

menjadi : 

a. Pemeliharaan Pencegahan (Preventive 

Maintenance) adalah pemeliharaan yang 

bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan 

atau cara pemeliharaan yang direncanakan untuk 

pencegahan. 

b. Pemeliharaan Korektif (Corrective 

Maintenance) adalah pekerjaan pemeliharaan 
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yang dilakukan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kondisi fasilitas sehingga 

mencapai standar yang dapat di terima. Dalam 

perbaikan dapat dilakukan peningkatan-

peningkatan sedemikian rupa, seperti melakukan 

perubahan atau modifikasi rancangan agar 

peralatan menjadi lebih baik. 

c. Pemeliharaan Berjalan (Running Maintenance) 

dilakukan ketika fasilitas atau peralatan dalam 

keadaan bekerja. Pemeliharan berjalan 

diterapkan pada peralatan-peralatan yang harus 

beroperasi terus dalam melayani proses 

produksi. 

d. Pemeliharaan Prediktif (Predictive 

Maintenance) ini dilakukan untuk mengetahui 

terjadinya perubahan atau kelainan dalam 

kondisi fisik maupun fungsi dari sistem 

peralatan. Biasanya pemeliharaan prediktif 

dilakukan dengan bantuan panca indra atau alat-

alat monitor yang canggih. 

e. Pemeliharaan Setelah Terjadi Kerusakan 

(Breakdown Maintenance). Pekerjaan 

pemeliharaan ini dilakukan ketika terjadinya 
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kerusakan pada 15 peralatan dan untuk 

memperbaikinya harus disiapkan suku cadang, 

alat-alat dan tenaga kerjanya.  

f. Pemeliharaan Darurat (Emergency 

Maintenance) adalah pekerjaan pemeliharaan 

yang harus segera dilakukan karena terjadi 

kemacetan atau kerusakan yang tidak terduga.  

g. Pemeliharaan Berhenti (Shutdown Maintenance) 

adalah pemeliharaan yang hanya dilakukan 

selama mesin tersebut berhenti beroperasi.  

h. Pemeliharaan Rutin (Routine Maintenance) 

adalah pemeliharaan yang dilaksanakan secara 

rutin atau terus-menerus.  

i. Design Out Maintenance adalah merancang 

ulang peralatan untuk menghilangkan sumber 

penyebab kegagalan dan menghasilkan model 

kegagalan yang tidak lagi atau lebih sedikit 

membutuhkan maintenance. 

 

2.1.8. Teknik Pengumpulan Data 

A. Studi Kepustakaan 

     Metode studi pustaka adalah suatu cara mempelajari buku-buku 

refernsi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah 
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dilakukan oleh orang lain. Tujuannya adalah untuk mendapatkan 

landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono, 

2006). 

 

B. Wawancara 

     (Sugiyono, 2008) menguraikan wawancara digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti 

dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Teknik 

pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri 

sendiri atau self report atau setidak-tidaknya pada pengetahuan 

atau keyakinan pribadi. Wawancara dapat dilakukan secara 

terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui 

tatap muka maupun dengan menggunakan telepon. Wawancara 

terbagi dua jenis yaitu: 

1. Wawancara Terstruktur 

Wancara terstruktur digunakan sebagai teknik  pengumpulan 

data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui 

dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. 

Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi 

pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya. 
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2. Wawancara Tidak Terstruktur 

Wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis 

dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara 

yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan 

yang akan ditanyakan. 

 

2.2. Teori-Teori Khusus 

2.2.1. SWIFT MRO 

A. Pengertian SWIFT MRO 

     SWIFT MRO merupakan SAP yang dikembangkan berkerja 

sama dengan British Airways Engineering (BAE). SAP berbasis 

solusi perangkat lunak MRO ini digunakan untuk mengelola 

operasi maskapai MRO end to end. SWIFT MRO ini 

dikembangkan pada arsitektur berorientasi layanan yang 

merupakan solusi transformasi proses bisnis yang telah 

dikonfigurasikan sepenuhnya dan disertifikasi oleh SAP AG 

mengikuti standar NetWeaver (Tata Consultancy Services, 2013). 

 

B. Fitur SWIFT MRO 

     Menurut (Tata Consultancy Services, 2013) SWIFT MRO 

dilengkapi dengan fitur yang dapat membantu dalam hal : 
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1. Pemeliharaan mesin 

2. Real time perencanaan jalur kokpit untuk mengendalikan 

operasi pemeliharaan, yang terintegrasi dengan operasi 

penerbangan. 

3. Peramalan pemeliharaan dikonfigurasi untuk tugas-tugas 

pemeliharaan berulang. 

4. Integrasi real time dengan program pemeliharaan, termasuk 

kebutuhan pemeliharaan on dan off  komponen sayap. 

5. Integrasi real time dengan vendor bahan OEM termasuk 

integrasi SPEC2K otomatis. 

6. Kunjungan real time dan status pesanan update didukung 

oleh kemampuan untuk mengalokasikan tugas pada 

perangkat mobile menggunakan 3G atau WiFi. 

 

2.2.2. Profit Center 

  Profit center adalah pusat bagian dari sebuah perusahaan yang 

diperlakukan sebagai bisnis yang terpisah, dimana keuntungan atau 

kerugian untuk profit center dihitung secara terpisah. Seorang manajer 

profit center bertanggung jawab untuk pendapatan, biaya (pengeluaran) dan 

keuntungan. Dalam hal tanggung jawab manajerial berarti manajer harus 

mendorong pendapatan penjualan kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang 

mengarah ke arus kas masuk dan pada saat yang sama melakukan kontrol 

biaya (arus kas keluar) yang menyebabkan adanya suatu kegiatan. Hal ini 
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membuat manajemen profit center lebih menantang daripada manajemen 

pusat biaya. Manajemen profit center setara dengan menjalankan bisnis 

independen karena unit bisnis profit center atau departemen diperlakukan 

sebagai entitas yang berbeda sehingga memungkinkan pendapatan dan 

beban harus ditentukan dan harus diukur profitabilitasnya. Bisnis organisasi 

dapat diselenggarakan dalam profit center dimana pendapatan dan beban 

diadakan terpisah untuk tujuan akuntansi sehingga manajemen dapat 

mengikuti pembuatan dan pembandingan ulasan efisiensi dan keuntungan 

mereka. Contohnya adalah sebuah toko, sebuah organisasi penjualan dan 

organisasi konsultan dimana profitabilitasnya dapat diukur (Wikipedia, 

2014). 

  Sistem akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang bersifat 

kuantitatif pada perusahaan, informasi akuntansi sangat dibutuhkan sebagai 

salah satu dasar pertimbangan dalam setiap proses pengambilan keputusan 

dalam manajemen. Laba merupakan indicator ukuran kinerja yang berguna 

karena laba memungkinkan pihak manajemen senior dapat menggunakan 

satu indicator yang komprehensif, dibandingkan harus menggunakan 

beberapa indicator yang tidak komprehensif. Banyaknya keputusan 

manajemen melibatkan usulan untuk meningkatkan beban dengan harapan 

bahwa hal itu akan menghasilkan peningkatan yang lebih besar dalam 

pendapatan penjualan. Keputusan semacam ini disebut sebagai 

pertimbangan biaya atau pendapatan (expense atau revenue trade off). 

“Pusat laba adalah suatu unit perusahaan dimana seseorang manajer 
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bertanggung jawab pada pendapatan dan biaya yang diukur berdasarkan 

satuan moneter” (Anthony dan Govindarajan, 2008). “Pusat laba adalah 

pusat pertanggungjawaban yang dilihat dari penerimaan merupakan ukuran 

prestasi dari seorang manajer” (Sukarno, 2000). Ada 2 kondisi yang harus 

dipenuhi untuk dapat diterapkannya pusat laba, yaitu : 

1. Manajer harus memiliki akses ke informasi relevan yang dibutuhkan 

dalam membuat keputusan serupa. 

2. Harus ada semacam cara untuk mengukur efektifitasnya suatu trade 

off  biaya atau pendapatan yang dibuat oleh manajer. 

Langkah utama dalam membuat pusat laba adalah menentukan titik 

terendah dalam organisasi dimana kedua kondisi di atas terpenuhi. 

 

2.2.3. Work Center 

 Menurut (Edwards et al., 1998), work center merupakan lokasi 

dilakukannya sebuah operasi yang terdiri dari banyak jenis mesin dan sering 

diindikasikan sebagai mesin dan operator. Di dalam R/3 sistem work center 

adalah business object yang merepresentasikan unit kerja nyata yang terdiri 

dari : 

1. Sekelompok mesin 

2. Lini produksi 

3. Assembly work centers 

4. Sekelompok karyawan 
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  Bersama dengan bill of material dan routings, work center menjadi 

data terpenting di dalam R/3 production planning dan control system. Work 

center digunakan di dalam task list operation dan work orders. Contoh dari 

task lists adalah routings, maintenance task lists, inspection plans dan 

standard networks. Data yang terdapat di dalam work center digunakan 

untuk : 

1. Scheduling 

Waktu operasi dan formula yang terdapat di dalam work center 

sehingga waktu dari operasi dapat dikalkulasi. 

2. Costing 

Formula dimasukan di dalam work center sehingga biaya dari 

operasi dapat dihitung. Sebuah work center juga dipasang pada 

sebuah cost center. 

3. Capacity planning 

Kapasitas yang tersedia dan formula untuk melakukan kalkukasi 

kebutuhan kapasitas yang dimasukan kedalam work center. 

4. Simplifying operation maintenance 

Berbagai nilai awal untuk operasi yang dimasukan ke dalam 

work center. 

 

2.2.4. Engineering 

  Engineering adalah sebuah profesi dimana pengetahuan tentang 

matematika dan sains diterapkan secara berhati-hati dan penuh 
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pertimbangan untuk memanfaatkan secara ekonomis bahan-bahan dan 

kemampuan alam demi keuntungan manusia. 

  Profesi ini berbeda dengan profesi-profesi terpelajar lainnya dalam 

beberapa hal yaitu dalam jenis jasa layanan yang diberikan, dalam syarat-

syarat pelatihan bagi para pelakunya, dalam keberagaman 

kepemimpinannya dan dalam kurangnya keseragaman dan ketegasan dalam 

aturan-aturan registrasi yang mengikatnya. 

  Para insinyur berkutat dengan pembuatan berbagai struktur, alat dan 

sistem untuk dimanfaatkan oleh manusia. Berbeda dengan profesional-

profesional lainnya, para insinyur cenderung menciptakan mesin, struktur, 

proses dan semacamnya untuk dipakai oleh kelompok ketimbang oleh 

individu. Mereka jarang berhubungan langsung dengan pemakai dari hasil 

kerja mereka ataupun pengguna jasa mereka, sementara para professional 

lainnya (misalnya dokter, psikolog, pengacara dan dokter gigi) melakukan 

hal tersebut secara rutin. 

  Walaupun di zaman dahulu praktek engineering sudah dilakukan 

dalam bentuk yang terbatas, engineering merupakan suatu profesi yang 

relative masih muda dan belum mencapai kematangan. Profesi ini 

berkembang lebih lambat dan memiliki peraturan-peraturan untuk 

bergabung dan berpraktek yang tidak terlalu mengikat dibandingkan dengan 

profesi-profesi lainnya dan bertanggung jawab menjadi anggota masyarakat 

yang bermanfaat (Wright, 2005). 
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2.2.5. Struktur Material Proses 

  Struktur Material Proses merupakan jasa yang diberikan oleh GMF 

AeroAsia untuk melakukan maintenance dengan cara memperbaiki bagian-

bagian pesawat yang mengalami kerusakan ataupun pesawat-pesawat yang 

ingin dilakukan maintenance secara rutin sehingga kinerjanya tetap terjaga 

pada saat mengudara (PT. Garuda Maintenance Facility AeroAsia, 2015). 

 

2.2.6. Flight Data Management 

  Flight Data Management merupakan management data yang 

terdapat di dalam CVR dan FDR dengan cara melakukan penganalisisan 

FDR (Flight Data Recorder) atau CVR (Cockpit Voice Recorder) pada 

pesawat domestic maupun pesawat internasional. Penganalisisan ini 

dilakukan untuk mengetahui apa saja isi dari FDR (Flight Data Recorder) 

atau CVR (Cockpit Voice Recorder) yang dimiliki oleh pesawat yang 

sedang dianalisis. Biasanya penganalisisan ini banyak dilakukan pada 

pesawat-pesawat yang mengalami kecelakaan, namun ada juga pesawat 

yang tidak mengalami kecelakaan tetapi ingin dilakukan penganalisisan 

pada FDR atau CVR nya untuk mengetahui parameter yang terdapat di 

dalam pesawatnya (PT. Garuda Maintenance Facility AeroAsia, 2015). 

A. Cockpit Voice Recorder  

     Cockpit voice recorder merupakan perekam penerbangan yang 

digunakan untuk merekam lingkungan audio di dek penerbangan 

dari pesawat terbang untuk tujuan investigasi kecelakaan dan 
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insiden. Hal ini biasanya dicapai dengan merekam sinyal dari 

mikrofon dan earphone headset pilot dan mikrofon daerah di atap 

kokpit. (Wikipedia, 2017a). 

 

B. Flight Data Recorder  

    Flight data recorder merupakan sebuah alat yang digunakan 

untuk merekam sebuah data pada penerbangan. Alat perekam data 

penerbangan yang disebut kotak hitam itu sebenarnya tidak 

berwarna hitam namun oranye terang agar mudah ditemukan jika 

terjadi kecelakaan. Maksud "hitam", dari kata bahasa inggris 

"black box", merujuk ke rekaman yang mengandung maklumat 

penting yang belum ditemukan, demi mengetahui penyebab 

kecelakaan pesawat (Wikipedia, 2017a). 

 

2.2.7. Cabin 

  Cabin maintenance merupakan jasa yang diberikan oleh GMF 

AeroAsia untuk melakukan maintenance bagian Cabin pesawat pada 

penerbangan domestik dan internasional di Bandar Udara Soekarno Hatta. 

Sementara itu, untuk maintenance cabin pesawat di luar Cengkareng maka 

akan dikerjakan oleh outstation line maintenance (PT. Garuda Maintenance 

Facility AeroAsia, 2015). 
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2.2.8. ASAP Methodology 

  Menurut (Motiwalla dan Thompson, 2012) Accelerate SAP (ASAP) 

merupakan detail dari project plan SAP yang mendeskripsikan seluruh 

aktifitas implementasi seperti area teknikal dari project manajemen, 

interface, konversi data dan otorisasi. Methodology ini berperan sebagai 

panduan project yang menspesifikasikan langkah, mengidentifikasi 

kejadian penting dan secara umum menentukan kecepatan pada keseluruhan 

project untuk menyampaikan sistem berjalan pada kecepatan dan kualitas 

terbaik dengan memanfaatkan pendanaan dan sumber daya secara optimal. 

ASAP methodology terdiri dari fase-fase berikut, yaitu : 

A. Project Preparation 

        Fase Project Preparation berhubungan dengan pengaturan 

organisasi project, termasuk tim, peran dan tanggung jawab. Pada 

fase ini, tujuan dan sasaran dari implementasi diputuskan. Strategi 

dan konsep perencanaan project disiapkan. Infrastruktur project, 

termasuk perangkat keras dan isu jaringan ditentukan dan 

difinalisasi. Ukuran dan benchmarking dari gambaran instalasi 

dilakukan dan akuisisi dari sistem SAP diinisialisasi. Project mulai 

dengan resmi dengan meeting yang dihadiri oleh anggota dari 

eksekutif dan komite utama, anggota tim project dan konsultan SAP. 
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B. Business Blueprint 

        Fase Business Blueprint sebagian besar berhubungan dengan 

dokumentasi dan finalisaisi dari kebutuhan. Anggota tim dan 

konsultan mengadakan wawancara dan workshop di area yang 

berbeda untuk meyakinkan kebutuhan dari berbagai proses bisnis. 

Semua kekurangan dalam mengalamatkan kebutuhan fungsional 

diidentifikasi, selanjutnya solusi yang sesuai diekspolrasi dan 

dirancang. Hasil akhir dari fase ini adalah dokumen business 

blueprint yang menjabarkan secara rinci tentang apa yang akan 

diproses termasuk representasi gambar maupun tertulis mengenai 

struktur perusahaan dan proses bisnisnya. Setelah dokumen ini 

disetujui, blueprint tersebut menjadi dasar fase-fase setelahnya. 

Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan fase Business 

Blueprint (Jithin, 2007) : 

1. Scope Document 

Bertujuan untuk melakukan identifikasi proses bisnis yang 

terdapat pada perusahaan dengan melakukan wawancara 

dengan Business Process Owner (BPO) beserta konsultan 

yang bertanggung jawab dalam menjalankan proyek 

tersebut. 
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2. Proses Binsis AS-IS 

Bertujuan untuk menjelaskan proses bisnis yang berjalan 

dalam perusahaan (client). Dalam hal ini, Business Process 

Owner (BPO) mengumpulkan semua dokumen yang 

berkaitan dengan proses bisnis perusahaan. BPO juga 

diberikan training agar dapat memahami setiap transaksi 

yang terjadi dan dibutuhkan dalam OpenERP. Hal ini 

dilakukan agar BPO dapat membantu para konsultan dan 

karyawan yang berkaitan dengan proses bisnis yang terjadi 

dalam mendapatkan informasi yang detail dan lengkap 

mengenai proses bisnis sehingga dalam implementasi tidak 

ada transaksi yang tertinggal. Ada cara lain untuk 

mempermudah dalam menjelaskan proses bisnis, yaitu jika 

BPO dapat menggunakan flowchart. 

3. Proses Gap Analysis 

Pada tahap ini mencari perbedaan antara kondisi 

perusahaan saat ini (AS-IS) dengan kondisi perusahaan 

yang akan datang setelah implementasi dari OpenERP (TO-

BE), dimana nantinya perbedaan (gap) ini akan dianalisa 

untuk mendapatkan langkah-langkah yang diperlukan 

untuk mencapai kondisi TO-BE. Pada tahap ini 

menghasilkan nilai seberapa besar kesenjangan antara 

proses AS-IS dengan proses TO-BE nya. Gap analysis ini 
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menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait 

prioritas waktu, biaya dan tenaga kerja yang dibutuhkan 

untuk memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan.  

4. Proses Bisnis TO-BE 

Bertujuan untuk memetakan proses bisnis ke dalam sistem 

serta menentukan kondisi yang diharapkan setelah 

dilakukannya implementasi OpenERP berdasarkan kondisi 

AS-IS dan juga sesuai dengan tujuan yang ditentukan di 

awal. Pada tahap ini dilakukannya konfigurasi terhadap 

proses-proses yang belum bisa dipastikan apakah tetap 

dipakai di OpenERP atau tidak, dengan dibantu oleh BPO. 

Disini BPO sangat dibutuhkan untuk terlibat, karena BPO 

mampu untuk memberitahukan secara jelas apa yang 

menjadi kebutuhan perusahaan. Ketika pemodelan bisnis 

dibuat, kita akan melihat kerenggangan atau gap antara AS-

IS dan TO-BE. Pada saat inilah harus mengambil keputusan 

apakah modifikasi sistem dibutuhkan. Setelah itu, selalu 

libatkan BPO dan tetap melakukan dokumentasi dengan 

sebaik mungkin. Semua hasil yang terkumpul selama 

workshop akan membentuk suatu business blueprint, jadi 

tahap ini tidak boleh diabaikan. Dalam fase Business 

Blueprint diperlukan AS-IS dan persiapan questions & 
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answer database, yaitu berupa kuesioner yang akan dikirim 

ke client. 

5. Proses Sign Off 

Pada tahap ini tim proyek telah selesai melakukan review 

dokumen blueprint, lalu tim proyek akan mengadakan 

pertemuan kembali untuk verifikasi akhir kelengkapan dan 

keakuratan dari semua hasil yang didapatkan yang 

dituangkan dalam dokumen blueprint. Setelah tim proyek 

mendokumentasikan fase Business Blueprint, mereka juga 

memastikan tahap-tahap di atas sebelumnya harus disetujui 

terlebih dahulu oleh perusahaan dan project team sebelum 

lanjut ke tahapan selanjutnya. 

 

C. Realization 

        Tujuan dari fase Realisasi adalah untuk mengkonfigurasi 

baseline system berdasarkan dokumen business blueprint. Untuk 

melakukan hal tersebut, proses bisnis dibagi menjadi siklus yang 

saling terkait dengan proses bisnis lainnya. Sistem 

didokumentasikan menggunakan ahli bisnis R/3. Baseline sistem 

yang disiapkan di sini adalah dasar dari sistem yang diproduksi. Tim 

SAP melakukan pelatihan level 3 dimana sistem dipresentasikan ke 

suatu kelompok power user yang juga melakukan pelatihan yang 

dibutuhkan di dalam area operasi mereka. Baseline system tersebut 
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diperbaiki melalui validasi yang dilakukan oleh power user. Tim 

yang menangani masalah teknis membangun sistem administrasi 

serta merencanakan antarmuka dan transfer data. 

 

D. Final Preparation 

        Fase persiapan akhir ditujukan untuk mempersiapkan sistem 

dan perusahaan dalam mengimplementasikan SAP. Hal tersebut 

berkaitan dengan semua aktivitas dari fase-fase yang telah dilakukan 

sebelumnya. Setiap pengecualian dan situasi yang belum 

diselesaikan difokuskan dan dilakukan penyelesaian. Pengguna 

mahir di bawah pengawasan dari anggota tim SAP melakukan end 

user training. Konversi dan antarmuka program dicek, pengujian 

voloume data, pengujian stress (batas maksimum) dilakukan dan 

user acceptace test dilakukan. Fase ini diikuti dengan migrasi data 

ke sistem yang baru. 

 

E. Go-Live and Support 

        Fase Go-Live and Support berfokus pada masalah 

menempatkan sistem SAP ke dalam tahap produksi. Pada saat ini 

dijalankan pengecekan pasca Go-Live. Pengecekan tersebut meliputi 

penanganan masalah operasional sehari-hari termasuk masalah dan 

berkaitan dengan keamanan dari pemakai akhir. SAP juga 

diperhatikan untuk kemungkinan optimalisasi setiap fungsi yang ada 
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di dalamnya. Fase ini juga meliputi verifikasi, memastikan 

pemrosesan harian, mingguan, bulanan, perempat tahunan dan 

tahunan berjalan dengan benar. Pada akhirnya, manfaat bisnis dari 

system yang baru diukur untuk memonitor pengembalian modal 

(ROI) dari project tersebut, yang memungkinkan pengulangan lebih 

jauh dari siklus implementasi untuk meningkatkan proses bisnis. 
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