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BAB 1 | TENTANG SAP 
 
 
A. Sejarah Perusahaan SAP 
 
SAP AG adalah perusahaan penyedia dan konsultan perangkat lunak yang didirikan pada 
tahun 1972 oleh 5 orang bekas karyawan IBM,yaitu Dietmar Hopp, Hans-Werner Hector, 
Hasso Plattner, Klaus E. Tschira, and Claus Wellenreuther di Mannheim, Baden-
Württemberg Jerman. SAP adalah singkatan dari System, Andwendungen,Produkte in der 
Datenverarbeitung atau jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi System, 
Application, Products in Data Processing. 
 
Pada tahun 1973, SAP R/1 diluncurkan. Enam tahun kemudian, 1979, SAP meluncurkan 
SAP R/2 dengan berbasis mainframe. Tahun 1992 SAP kembali meluncurkan SAR R/3 
dengan mengikuti trend perubahan dari mainframe computing menjadi berbasis arsitektur 
client server. Selanjutnya dengan perkembangan dunia internet, SAP meredisain konsep 
proses bisninya dengan meluncurkan mySAP.com pada tahun 2000. SAP terus 
berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan user dan teknologi. 
 

 
 

Gambar 1: Pertumbuhan perusahaan SAP 
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Hingga saat ini SAP masih terus memimpin bisis software ERP dimana telah lebih dari 
100,600 instalasi SAP dilakukan di 41,200 perusahaan pada 25 industri dan 120 negara. 
 
 
B. Tentang Produk SAP 
 
Produk-produk SAP difokuskan pada aplikasi enterprise resources planning atau ERP. 
produk utamanya adalah SAP ERP dimana versi saat ini adalah SAP ERP 6.0 yang 
merupakan bagian dari SAP Business Suite.  
 
SAP ERP adalah salah satu lima aplikasi enterprise dari SAP Business Suite, dimana 
lainnya yaitu: 

• Customer Relationship Management (CRM)  
• Product Lifecycle Management (PLM)  
• Supply Chain Management (SCM)  
• Supplier Relationship Management (SRM) 

 
Pengguna SAP kebanyakan adalah perusahaan berukuran menengah ke atas dengan 80% 
merupakan paket SAP ERP dan 20% sisanya menggunakan solusi SAP lainnya. Untuk 
pasar ERP, SAP memimpin pasar di seluruh dunia dengan penguasaan pasar lebih dari 65 
%. SAP kini juga menyediakan paket solusi ERP untuk perusahaan kecil menengah, yaitu 
dengan SAP Business One dan SAP All-in-One 
 
 

 
Gambar 2:  Beda ukuran perusahaan, beda produk SAP-nya 

 
 
Saat ini SAP tersedia dalam berbagai versi yang spesifik misalnya 46 versi spesifik untuk 
berbagai kondisi di Negara=Negara tertentu dan 25 versi spesifik industri tertentu. Sistem 
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ini juga di lengkapi dengan berbagai fitur bahasa sepertikarakter Kanji dan karakter 
bahasa asing lainnya. 
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