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Sistem yang digunakan untuk mendukung
fungsi produksi, yang mencakup seluruh
kegiatan yang terkait dengan perencanaan
dan pengendalian proses untuk
memproduksi barang atau jasa.

Definisi ( O’BRIEN, 1996 ) :
Sistem yang digunakan untuk mendukung
fungsi produksi, yang mencakup seluruh
kegiatan yang terkait dengan perencanaan
dan pengendalian proses untuk
memproduksi barang atau jasa.

CIM adalah suatu konsep yang
memadukan teknologi produksi dan
teknologi informasi
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Istilah lain  Sistem Informasi
Manufaktur (Mc.Cleod, 1998)
1. ROP (ReOrder Point),
2. MRP (Material Requirements Planning
3. MRP II (Material Resource Planning)
4. JIT (Just-in-time)
5. CIM (Computer Integrated

Manufacturing).
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Implementasi CIM (O’Brien, 2001)
1. Menyederhanakan proses produksi,

perancangan produk, organisasi pabrik sebagai
dasar yang penting untuk pengotomasian dan
pengintegrasian.

2. Mengotomasikan produksi dan fungsi-fungsi
bisnis yang mendukungnya dengan komputer,
mesin dan robot.

3. Mengintegrasikan seluruh proses produksi dan
pendukungnya dengan memakai komputer,
jaringan komunikasi dan teknologi informasi yang
lain.
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Skema : Sistem Informasi manufaktur yang mencakup perencanaan,
pengendalian dan sistem pemrosesan transaksi
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Skema : CIM menggabungkan sistem produksi fisik (seperti
robotika, CAM, kontrol mesin) dengan sistem informasi
berbasis komputer.
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Berbagai sistem dalam fungsi produksi
• CAD (Computer Aided Design)

Sistem yang menggunakan komputer untuk merancang suatu
produk (mobil, kapal, pesawat terbang, dsb)

• CAE (Computer Aided Engineering)
Sistem yang dirancang untuk menganalisa karakteristik dari suatu

design dan dipakai untuk mensimulasikan kinerja produk di bawah
kondisi yang berbeda-beda dengan tujuan untuk mengurangi
kebutuhan membuat prototipe. (Martin, 2002)

• CAM (Computer Aided Manufacturing)
Sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengontrol suatu

proses produksi.
• CAPP (Computer Aided Process Planning)

Sistem yang digunakan urutan proses untuk memproduksi atau
merakit suatu komponen.
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1. Pengertian dari CAE (Computer Aided Engineering) adalah :

2. Definisi dari JIT (Just-in-time) adalah :

3. Jelaskan pengertian dari Sistem Informasi Manufaktur !

4. Jelaskan pengertian dari CAM (Computer Aided Manufacturing)

5. Sebutkan berbagai sistem dalam fungsi produksi !

6. Gambarkan skema dari  CIM (Computer Integrated Manufacturing) !

7. Jelaskan Implementasi CIM  (Computer Integrated Manufacturing) menurut
O’Brien !

8. Sebutkan beberapa elemen Sistem Pengendalian Manufaktur !

9. Definisi dari ROP (ReOrder Point) adalah :

10.Sebutkan perbedaan antara MRP (Material Requirements Planning) dan
MRP II (Material Resource Planning) !
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