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Jika buku ini dapat sampai ke tangan para pembaca, maka ini meru-
pakan suatu anugerah yang sangat besar dari Tuhan yang baik. 
Untuk itu, dengan ketulusan hati yang dalam, penulis mengucap-

kan puji syukur ke hadiratNYA. Selain itu, buku ini dapat diselesaikan 
berkat bantuan dan dukungan dari semua pihak yang telah memberi-
kan kontribusi berharga untuk mewujudkan buku ini. 

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima 
kasih terutama kepada:

Wawa (kekasihku), Lea Pusparia dan Esther Cynthia (anak-
anakku tersayang), yang sangat memberikan inspirasi dan semangat 
penulis dalam menyelesaikan buku ini.

Bapak Pdt Dr. Erastus Sabdono, Gembala Sidang GBI Rehobot, 
sebagai mentor penulis yang telah banyak memberikan nasehat, moti-
vasi dan semangat bagi penulis untuk mengembangkan potensi dalam 
menulis hingga terwujudnya buku ini.

Bapak Prof Dr. Ir. Harjanto Prabowo, MM selaku Rektor Binus 
University yang memberikan inspirasi penulis untuk mengembangkan 
potensi untuk melakukan penelitian dan menulis buku.
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Bapak Johan, SKom, MM dan Ibu Yuliana Lisanti, SKom, M.ITM 
selaku Kepala Jurusan dan Sekretaris Jurusan sistem informasi Binus 
University yang memberikan dorongan penulis untuk mewujudkan 
buku ini.

Teman sesama dosen yang memberikan ide-ide penulis untuk 
menyelesaikan buku ini.

Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu 
dalam buku ini.

Salam kasih,

Santo F.Wijaya



Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 
Buddha Maitreya, yang karena kasihNYA yang begitu besar 
telah membimbing dan membukakan jalan bagi penulis sejak 

disusun hingga terbitnya buku ini. 

Terima kasih pula atas dukungan dan kasih yang luar biasa dari 
Mama (Sam Bie), Istri (Yeye), Adik (Hendri Alianto), dan puteri ter-
sayang (Baby Joanne Hendra), yang banyak memberikan semangat ke-
pada Penulis dalam menyelesaikan buku ini.

Pada kesempatan ini, Penulis pun ingin menyampaikan terima 
kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan banyak dukungan, 
nasehat, arahan, semangat, dan motivasi, antara lain kepada:

 • Ibu Fatima Liduan, Pandita Vihara Ajita Maitreya Jakarta
 • Bapak Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, MM, selaku Rektor Binus 

University 
 • Bapak Johan, SKom, MM dan Ibu Yuliana Lisanti, SKom, M.ITM 

selaku Kepala Jurusan dan Sekretaris Jurusan Sistem Informasi
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 • Teman-teman sesama Dosen Binus University
 • Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu 

Salam kasih,

Hendra Alianto



Terima kasih atas komentar dan respons positif dari para pem-
baca buku yang berjudul ERP & Solusi Bisnis. Buku ini meru-
pakan kelanjutan dari buku kami sebelumnya yang berjudul 

ERP & Solusi Bisnis. Keunggulan buku ini lebih menekankan pada 
esensi dan penerapan ERP dalam bisnis dan dilengkapi dengan stu-
di kasus: Aplikasi ERP dengan menggunakan metode UML (Unified 
Modelling Languange), yang diharapkan dalam memberikan pencera-
han bagi para pembaca untuk lebih mudah memahami penerapan ERP 
dalam praktik bisnisnya. 

Buku ini ditujukan untuk siapa saja yang ingin memahami se-
cara lebih mendetail mengenai bagaimana esensi dan penerapan 
ERP dalam bisnis dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mem-
peroleh jawaban bahkan dapat dijadikan sebagai referensi dan solusi 
dalam melakukan penerapan ERP yang berhasil baik.

Keunggulan buku ini adalah membahas secara mendetail me-
ngenai esensi ERP dan penerapan dalam bisnis, terlebih dilengkapi 
studi kasus: aplikasi ERP dengan menggunakan metode UML, di mana 
hal ini jarang dijumpai pada buku-buku sistem informasi lainnya.

Kata Pengantar
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Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun 
dari para pembaca. Kritik dan saran para pembaca merupakan bahan 
perbaikan dan pengembangan buku ini di masa mendatang. Penulis 
dapat dihubungi melalui email santofwijaya@yahoo.com atau 
hendraalianto@yahoo.com. 

Akhir kata, penulis mengharapkan para pembaca untuk tetap 
bersemangat dan terus menerus belajar, membaca, serta menerapkan 
konsep-konsep dan ide-ide baru demi kemajuan bersama. Harapan 
penulis adalah agar buku ini dapat bermanfaat dan memberikan nilai 
tambah yang berarti bagi para pembaca. 

Salam,

Penulis


