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Abstrak
Tujuan dari penulisan skrip si ini adalah unt uk m em berikan rekom en dasi
mengenai pro duk ERP yan g tepat bagi p erusahaan. Metodologi yang digunakan
adalah penelitian kep ustakaan, den gan cara men gum pulkan data dan inform asi
melalui m em baca dan m empelajari buku- buk u yan g berh ubungan den gan
pem bahasan m asalah dalam penulisan skrip si ini, m elak ukan survei den gan
menggunakan teknik observasi dan wawancara. Selain itu, penulis juga menggunakan
metode analisis yang ter diri dari analisis fit/gap dan metode Information Econom ics
yang m enjadi dasar bagi pen ulis unt uk melak ukan an alisis terhadap kedua pilihan
produk ERP bagi p er usahaan, yaitu SAP Business One dan Microsoft Dyn amics AX.
Analisis fit/gap bertujuan untuk m elihat tingk at pem en uhan k edua produk ERP
tersebut terhadap requirement perusahaan. Information Economics bertujuan untuk
melakuk an an alisis investasi atas pengimplementasian kedua pro duk ERP den gan
membandin gkan m anfaat yan g diperoleh dan biaya y an g dikeluarkan. Hasil dari
penelitian ini adalah ber upa r ekomendasi produk ERP yang tepat bagi per usah aan
dilihat dari hasil yan g dih asilkan dari analisis fit/gap dan Inform ation Econom ics,
sehingga pen ilitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi PT CUBIC
INDONESIA dalam melakukan pem ilihan produk ERP yang akan
diim plementasikan. Kesimpulan dari pen elitian ini adalah produk ERP yang
dir ekom endasikan adalah Microsoft Dyn amics AX.

Kata Kunci: SAP Business One, Micro soft Dyn am ics AX, Kelayakan Operasion al,
Kelayakan Fin ancial, ERP, Analisis Fit/Gap, Inform ation Economics.
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