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PENDAHULUAN 

 

Latar belakang 

Akhir-akhir ini sering kita dengar banyaknya perusahaan besar yang mulai 

mengimplementasikan paket SAP, sebuah paket yang dapat membuat efisiensi 

yang besar dalam perusahaan. Mulai dari multinational manufacturing company 

(dengan pendapatan lebih dari $1milyar), mid sized company ($250juta-

$1milyar), hingga small company (kurang dari $250). Bahkan perusahaan 

Pertamina juga sudah melakukan implementasi SAP dengan biaya puluhan juta 

dolar sebagai persiapan menghadapi persaingan bebas di Indonesia, walaupun 

implementasi ini masih belum optimal dan belum memberikan keuntungan yang 

signifikan bagi Pertamina.  

Kegagalan implementasi dan kurang optimalnya pemakaian SAP 

seringkali menjadi masalah tersendiri. Di dalam paper ini akan dibahas beberapa 

hal mengenai SAP, terutama paket SAP R/3 dan beberapa cara untuk 

mengoptimalkan paket SAP R/3 termasuk metodologi implementasi, integrasi 

sistem dengan menggunakan SAP DCOM connector dan pemilihan sistem 

database dengan memakai MaxDB, sehingga memberikan keuntungan yang 

cukup banyak bagi perusahaan. 

 

Sejarah SAP R/3 

Pada tahun 1972, 5 orang karyawan IBM mengundurkan diri dan memulai 

Systemanalyse und Progammentwicklung (analisis sistem dan pengembangan 

program), sebuah perusahaan yang dikontrak untuk pengembangan software dari 

semua bisnis yang menggunakan mainframe IBM. Paket SAP yang pertama kali 

dikeluarkan adalah aplikasi SAP R/2 yang berbasis data mainframe. Paket SAP 

R/2 yang diluncurkan pada tahun 1979 ini kemudian sukses di pasaran pada tahun 

1980an hingga awal tahun 1990. Saat itu paket ini sangat terkenal dikalangan 

perusahaan multinasional eropa yang membutuhkan soft-real-time business 

application yang memiliki banyak tipe mata uang dan bahasa. 



  Sejalan dengan adanya penyebaran client-server computing, perusahaan 

SAP yang kemudian bernama SAP AG (Administration Intelligence) mulai 

membuat versi client-server dari paketnya yang diberi nama SAP R/3 yang dapat 

dipakai dalam berbagai operating system semacam Linux, FreeBSD, UNIX, 

Windows NT, dan OS/2,. Pada tanggal 6 Juli 1992, SAP R/3 secara resmi 

diluncurkan ke pasaran dengan segmen konsumen yang berbeda dari SAP R/2, 

dan SAP R/3 menjadi paket paling unggul dalam kategori ERP (Enterprise 

Resource Planning). SAP R/3 ini kemudian dikembangkan lagi, dengan 

menambahkan faktor aplikasi internet. Pengembangan SAP R/3 yang dipakai 

secara komprehensif dengan aplikasi internet ini diberi nama mySAP.com, dan 

memiliki aplikasi tambahan e-business. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEMBAHASAN 

 

SAP R/3 

SAP R/3 merupakan sekumpulan modul-modul bisnis terintegrasi yang cukup 

kompleks dan menjangkau seluruh proses bisnis yang spesifik. SAP R/3 berbasis 

client-server, sistem ini menggunakan 3-tiered model yaitu menggunakan 3 

tingkatan, client server layer, application server layer dan database server layer. 

Hasil proses bisnis dan pemrosesan data dalam modul ini ditampilkan kepada 

pemakai aplikasi dengan menggunakan BAPI (Business Aplication Programming 

Interface). BAPI ini merupakan sekumpulan objek yang disediakan dalam bentuk 

object-oriented view dalam sistem SAP R/3. 

Untuk database server layer, SAP R/3 dapat dijalankan dengan 

menggunakan beberapa sistem database diantaranya adalah Oracle, Adabas D, 

Informix, DB2 (UNIX), Microsoft SQL Server 6.0., DB2/400, dan open source 

database MaxDB.  

SAP R/3 terstruktur dengan memakai bahasa generasi keempat (4GL) 

yaitu ABAP (Advanced Business Application Program) atau biasa disebut 

ABAP/4. BAPI juga diimplementasikan dengan menggunakan ABAP/4 ini. 

ABAP/4 berinteraksi dengan sistem database dengan menggunakan pernyataan-

pernyataan open SQL (Structured Query Language). Pernyataan-pernyataan ini 

dapat dipakai untuk melakukan query, meng-update atau menghapus informasi di 

dalam database. SAP R/3 juga menyediakan pengembangan peralatan yang sudah 

lengkap, hal ini membuat pemakai dapat mengubah kode SAP yang ada untuk 

memodifikasi fungsi yang ada, bahkan mengembangkan fungsi-fungsi baru. 

Karakteristik SAP R/3 dan SAP R/2: 

- SAP R/2 ditujukan untuk batch processing dan sangat baik untuk 

perusahaan dengan volume transaksi yang besar 

- SAP R/3 memiliki centralized mainframe dan true gui (graphical user 

interface) yang berupa windows dan icon. 

- Untuk menjalankan batch processing, operasi SAP R/2 harus offline. 



- Dengan memakai SAP R/3, komputer dapat dioperasikan 24 jam sehari 

dan 7 hari dalam seminggu 

Contoh Hardware requirement untuk SAP R/3: 

Komponen SAP R/3 release 4.6B SAP R/3 release 4.6C 

Processor 2 x 800MHz Pentium III 2 x 800MHz Pentium III 

Memory 1GB ECC 2GB ECC 

Hard Disk Space 50-60GB (IDES) 50-60GB (IDES) 

 

Implementasi SAP R/3 dengan mtodologi ASAP 

Implementasi merupakan bagian tersulit dari SAP R/3. Ada dua hal yang 

merupakan sumber dari kompleksitas perbedaan: 

- Penyesuaian konfigurasi. Didalam SAP R/3 terdapat ribuan 

database yang mungkin digunakan untuk mengontrol bagaimana 

aplikasi berlaku. 

- Ekstensi, Bolt-Ons. Didalam sebuah perusahaan pasti dibutuhkan 

pengembangan interface program yang nantinya akan digunakan 

untuk berkomunikasi dengan sistem informasi perusahaan yang 

lain. Hal ini termasuk mengembangkan kode ABAP/4 dan 

memilih integrasi sistem. 

Karena sulitnya implementasi SAP R/3, perusahaan biasanya 

menggunakan jasa konsultan atau implementator SAP.  

Tidak semua perusahaan mengimplementasikan SAP. Beberapa hal dibawah ini 

dapat dijadikan pertimbangan apakah perusahaan perlu mengimplementasikan 

SAP: 

- Kompleksitas bisnis termasuk derajat integrasi vertikal dan 

tingkatan operasi internasional 

- Besarnya bisnis dalam hal pendapatan. 

- Lingkup kegunaan yang dibutuhkan 

- Tingkat kerumitan dan hal-hal khusus yang dibutuhkan dalam 

proses bisnis perusahaan di masa depan 



- Ketersediaan dana untuk implementasi 

Banyak perusahaan hanya mengimplementaiskan 20% dari modul SAP, tetapi ada 

juga yang mengimplementasikan cukup banyak modul tergantung dari kebutuhan 

perusahaan. 

Ada beberapa metodologi dalam mengimplementasikan SAP. Metodologi 

adalah pendekatan terstruktur untuk menyelesaikan kerangka kerja yang besar. 

Salah satu kegunaan menggunakan metodologi adalah mengurangi resiko dari 

pemakaian pendekatan tertentu dan membentuk kerangka kerja untuk seluruh tim 

yang akan bekerja. Salah suatu metodologi implementasi SAP adalah ASAP 

(Accelerated SAP) yang dapat dipakai untuk mempercepat waktu implementasi. 

Pemakaian ASAP ini tidak ditujukan untuk semua perusahaan, namun hanya 

perusahaan ‘vanilla’ dengan kriteria sebagai berikut: 

- memiliki tingkat spesialisasi rendah 

- memakai pelaporan manajemen keuangan tingkat dasar 

- memiliki kemauan untuk mengadopsi SAP 

- memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan pragmatic 

secara cepat 

ASAP memiliki 6 tahap, semua tahapan ini memiliki kesamaan dengan 

metodologi lainnya. Inti dari kesamaan itu adalah 4 buah tahapan, yaitu: inisiasi 

(initiate), berpikir (think), bekerja (work), dan pengawasan (watch). 

6 tahap dari metodologi ASAP adalah sebagai berikut: 

- Project preparation, persiapan proyek dalam tim 

- Business blueprint, garis besar seperti apa bisnis yang akan 

terjadi dan seperti apa sistem SAP yang akan dipakai 

- Simulation, tahap mendesain dan konfigurasi sistem SAP R/3 

- Validation, adalah tahap uji coba 

- Final preparation dan go-live, adalah pemakaian interface dan 

konversi yang telah dibuat serta penyalaan sistem 

- Support, adalah perawatan, mengoperasikan sistem, dan 

melakukan upgrade terhadap sistem SAP R/3 



SAP dapat diimplementasikan secara penuh dengan metodologi ASAP didalam 

perusahaan dalam waktu 6 sampai 9 bulan, dan untuk perusahaan yang lebih besar 

dibutuhkan waktu 12 hingga 18 bulan bahkan lebih jika dilakukan implementasi 

penuh. Pemakaian metode ASAP ini sangat menghemat waktu dan mempermudah 

pemakai untuk memahami bagaimana sistem ini harus dijalankan. 

 

Integrasi SAP R/3 dengan SAP DCOM connector 

SAP R/3 memiliki integrasi data yang berbeda dari sistem lainnya. Untuk 

mengatasi masalah integrasi data yang berbeda ini, dapat digunakan middleware, 

yaitu sebuah software yang mengintegrasikan SAP R/3 dengan aplikasi lainnya. 

Salah satu contoh middleware yang mengintegrasi SAP R/3 adalah SAP DCOM 

connector. Software ini dapat mengintegrasi objek-objek BAPI kedalam aplikasi 

Microsoft Windows, atau bisa disebut juga bahwa middleware ini berfungsi untuk 

menampilkan objek-objek SAP R/3 kedalam bentuk COM (Component Object 

Model). Hal ini sangat berguna sekali untuk para End-user, Administrator sistem 

dan application developers. End-user tidak perlu belajar untuk menggunakan 

tampilan yang disediakan SAP graphical user interface (SAPgui), End-user hanya 

perlu memahami aplikasi window yang menyediakan tampilan data SAP R/3 yang 

sudah dipindahkan. Dengan SAP DCOM connector ini, perusahaan cukup 

memakai administrator sistem yang menguasai Microsoft Windows, karena 

Microsoft windows sudah terintegrasi dengan SAP R/3. SAP DCOM connector 

ini juga membuat application developers dapat menggunakan data-data yang 

disediakan dengan menggunakan bahasa ABAP/4 tanpa perlu memahami bahasa 

ABAP/4.  

Salah satu contoh keuntungan integrasi SAP R/3 dengan Microsoft 

windows adalah untuk modul SAP HR (Human Resource) dan Microsoft Outlook 

yang dipakai perusahaan Mendocino, untuk ijin meninggalkan kantor. Ijin 

meninggalkan kantor dilakukan dalam dua tahap. Pertama pengisian formulir 

perijinan, dalam beberapa perusahaan, tahap ini langsung diselesaikan secara 

elektronik dengan komponen SAP HR dan formulir perijinan ini akan ditampilkan 

secara elektronik dihadapan atasan. Setelah formulir perijinan disetujui, tahap 



kedua adalah memasukkan periode waktu ijin kedalam kalender elektronik 

Microsoft Outlook. Didalam perusahaan Mendocino, ijin ini hanya dicatat satu 

kali, yaitu didalam kalender elektronik Microsoft Outlook. Sistem ini kemudian 

secara otomatis meneruskan ke prosedur persetujuan. Jika diijinkan oleh atasan, 

maka status pekerja akan berubah menjadi ‘out of office’ dalam periode waktu 

didalam kalender.  Data ini dapat ditransfer dari kalender Microsoft Outlook 

kedalam SAP HR planning dan dapat dilakukan sebaliknya. Dengan link ini, 

perusahaan Mendicino dapat secara otomatis mengumpulkan data, membuat 

laporan, dan mendistribusikannya kepada para pengguna. Setiap laporan yang 

diminta dapat tiba di tempat kerja dalam jangka waktu yang diharuskan dan 

perlakuannya hampir seperti e-mail dalam Microsoft Outlook. 

 

Kombinasi SAP R/3 dengan sistem open source database MaxDB 

SAP R/3 memerlukan sistem database untuk sumber data. Sistem database ini 

dapat berbeda-beda dan mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing. 

Sebagai contoh, SAP R/3 release 4.6 B dipasangkan dengan sistem database 

Oracle 8.0.5. Dalam bagian ini, akan dibahas pemakaian sistem open source 

database MaxDB untuk sumber data SAP R/3, hal ini dikarenakan lebih dari 3500 

instalasi SAP dipasangkan dengan MaxDB yang memiliki banyak sekali 

keuntungan untuk perusahaan. 

Open source software memberikan keuntungan bagi para pemakai yaitu 

rendahnya biaya akuisisi. MaxDB tersedia dalam bentuk free download dan 

dioperasikan didalam operating system berbasis Linux yang merupakan Operating 

system dengan biaya termurah, hal ini sangat menguntungkan perusahaan. Jika 

perusahaan perlu membeli versi komersial dari MaxDB yang memiliki lebih 

banyak fungsi daripada versi free download, menurut penelitian Meta Groups 

perusahaan masih tetap dapat melakukan penghematan hingga 70% dibanding 

menggunakan sistem database lainnya.  

Instalasi untuk MaxDB juga memberikan keuntungan tersendiri. Instalasi 

MaxDB menyediakan graphical tool, console based tools dan installation 

manager yang tersedia dalam bentuk graphical interface. Hanya diperlukan waktu 



15 menit untuk instalasi software, konfigurasi awal dan pembuatan database. 

Selain itu, Max DB juga memiliki biaya perawatan yang rendah, dan sangat 

mudah dipakai karena memiliki tampilan berbasis gui dan sistem yang tidak 

terlalu rumit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENUTUP 

 

SAP R/3 sebagai paket ERP yang sangat baik, dapat dioptimalkan lagi 

dengan bantuan sistem lain. Hal ini bukan berarti pemakaian banyak vendor 

karena modul utama tetap memakai paket SAP R/3. Solusi diatas lebih 

menekankan pada mempermudah pemakaian SAP R/3 dan penghematan biaya 

dengan memakai bantuan sistem lain. 

Kesimpulan yang didapat setelah penulis membaca banyak sekali artikel, 

menterjemahkan, memahami, merenungkan dan berusaha menggabungkannya 

didalam paper ini adalah, SAP R/3 merupakan sebuah paket yang sangat istimewa 

dan dapat dipakai sebagai senjata dalam menghadapi persaingan internasional. 

Keistimewaan ini dapat diperkuat lagi dengan menggabungkan  dan 

mengintegrasikan SAP R/3 dengan beberapa software lain. 

Membahas SAP merupakan suatu hal yang sangat menarik. Namun, 

perkembangan teknologi dan inovasi yang begitu cepat dan begitu banyak 

membuat penulis tidak mungkin untuk membahas segala sesuatunya didalam 

paper ini. Semoga walaupun dengan segala keterbatasan dalam pembahasan 

mengenai SAP R/3, paper ini tetap dapat memberikan manfaat. 
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