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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi  

Selama 40 hari melaksanakan program kerja magang di PT. Aerofood 

ACS, penulis berkedudukan sebagai anggota Projek Impelmentasi SAP MM 

(Material Management) dengan tugas menjadi seorang Trainer User. Di mana 

penulis akan mengajari user untuk menggunakan Program SAP. Dalam 

melaksanakan kerja magang, penulis akan dibimbing secara langsung oleh 

pembimbing lapangan. 

Namun sebelum melaksanakan pekerjaan utamanya penulis akan 

mendapatkan kesempatan untuk menjalani training dari para ahli sebelum 

terjun langsung menjadi Trainer User. 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Selama melaksanakan kerja magang sebagai Trainer User, penulis 

akan menerima tugas dari pembimbing lapangan. Sebelum memberikan tugas 

yang akan dikerjakan oleh penulis, maka team akan menjelaskan terlebih 

dahulu kepada penulis tugas apa saja yang dikerjakan nanti. Selain itu penulis 

juga mendapat penjelasan tentang proses bisnis yang ada di PT Aerofood 

ACS dan versi SAP apa yang digunakan di PT Aerofood ACS. Tugas – tugas 

yang dilakukan penulis akan terbagi menjadi point- point berikut:  

1. Pengenalan perusahaan. 

Di sini penulis diberi penjelasan oleh team tentang sejarah perusahaan, 

visi dan misi perusahaan, budaya perusahaan dan segala hal yang berkaitan 

dengan PT Aerofood ACS. 
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2. Pengenalan Proses Bisnis 

Di sini penulis belajar proses bisnis dari PT Aerofood Indonesia. 

Penulis mempelajari proses prosuksi dari PT Aerofood dan proses bisnis 

SAP MM yang akan diterapkan di perusahaan. 

3. Pengenalan Masalah dan solusi harapan 

Pada awalnya perusahaan seringkali mengalami kesulitan ketika 

harus merelease dokumen – dokumen penting misalnya Purchase 

Requesition dan Purchase Order.  

Sedangkan  laporan seperti itu ada beberapa orang yang punya 

wewenang untuk merilis dokumen terebut. Jika orang – orang tersebut 

tidak ada di kantor  saat itu juga,  maka dokumen tersebut sedikit 

terkendala atau memakan waktu untuk bisa diproses. Kendala lain adalah 

dokemen – dokumen tersebut sifatnya masih dalam bentuk kertas-kertas 

atau Paper Based. Sehingga memerlukan waktu lagi jika yang merilis lebih 

dari satu orang karena harus menunggu yang satu menyelesaikan tugasnya.  

Solusi dari kendala yang dihadapi perusahaan disikapi dengan cara 

menerapkan SAP ke dalam perusahaan.  

Dengan adanya SAP, maka kendala seperti perilisan dokumen 

menjadi lebih cepat. Misalkan untuk dokumen Purchase Requesition ketika 

waktunya harus dirilis, maka orang – orang yang berwenang merilis 

dokumen tersebut bisa merilisnya lansung melalui SAP saja dengan 

memasukan haknya yaitu ID User. Jadi tidak perlu menunggu dan sifatnya 

paper less. 

Kemudian perusahaan juga mensiasati apabila ketika SAP ini sudah 

diimplementasi maka tidak selamanya system tersebut berjalan dengan 

lancar karena harus perlahan menyesuaikan dengan keadaan kantor dan 

orang – orang di dalamnya. Maka Team SAP ini akan standby atau menjadi 

support selama satu tahun untuk mengawasi SAP ini. Hal ini juga 

merupakan salah satu tahapan  ASAP Methodology yang telah dijelaskan 
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sebelumnya, bahwa setiap sistem yang dibangun harus dimaintance dan 

membutuhkan support.  

4. Mempelajari Blueprint 

Di sini penulis mempelajari Blueprint yang telah dibuat oleh Team. 

Dokumen Business Blueprint sendiri adalah dokumentasi kebutuhan 

fungsional dan kebutuhan non-fungsional dari modul aplikasi untuk 

mendukung kebutuhan bidang usaha yang termasuk dalam lingkup sistem 

implementasi SAP.  

5. Mengikui Training Software SAP 

Di sini penulis mengikuti training terlebih dahulu sebelum terjun 

langsung menjadi trainer user. Penulis akan dibekali ilmu langsung dari para 

ahli di bidangnya, team training terdiri para professional yaitu SAP 

Consultant yang langsung didatangkan dari PT Asyst Indonesia. PT Asyst 

Indonesia juga merupakan salah satu anak perusahaan garuda yang bergerak 

dalam bidang teknologi informasi penerbangan. 

6. Training Software Kepada User 

Setelah mendapatkan pembinaan selama masa training, maka penulis 

akan diterjunkan langsung untuk melatih para user dalam menggunakan 

software SAP. 

7. Pekerjaan Tambahan 

Selain ada pekerjaan pokok yang dilakukan penulis selama 

melaksanakan pekerjaan magang, penulis juga mendapat perkejaan tambahan 

seperti menjadi notulen saat diadakan rapat dengan Team. 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Sesuai dengan timeline magang, dari awal agustus penulis disibukkan 

oleh pelatihan sistem SAP sebelum secara langsung melatih user yang akan 

menggunakan SAP tersebut untuk transaksi harian. Kemudian setelah 

mengikuti masa pelatihan, penulis akan melatih user selama 2 minggu. 
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Setelah melatih user, maka user akan diuji untuk mengetahui seberapa dalam 

pemahaman user tersebut. Untuk masa pertengahan September sampai 

pertengahan November ada beberapa aktifitas tim sebelum akhirnya SAP siap 

diluncurkan seperti yang terdapat pada tabel. 

3.3.1 Pengenalan Proses Bisnis 

Pemahaman  akan  proses  bisnis perusahaan  ini  dirasa sangat  

penting sebagai   informasi   tambahan   untuk   mendukung   proses   

pembenahan-pembenahan  selama  penulis  melakukan  kegiatan  

magang  di  perusahaan tersebut.karena PT Aerofood bergerak dalam 

bidang penyedia Airlane Catering, maka berikut merupakan proses 

produksi dari PT Aerofood. 

Proses produksi di PT. ACS dilakukan melalui beberapa tahapan, 

dari proses penerimaan bahan baku (Receiving) hingga penyimpanan 

akhir (Final Holding) produk jadi. Tahapan tersebut telah diatur 

sedemikian rupa sehingga proses produksi dapat berjalan dengan 

lancar dan kualitas serta keamanan produk selalu terjaga. Pengaturan 

dilakukan dengan membedakan ruang produksi berdasarkan proses 

dan bahan bakunya serta terdapat alur produksi yang jelas. Pembedaan 

ruang produksi akan memperkecil kemungkinan terjadinya 

kontaminasi silang. 
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Gambar 3.1 Proses Produksi 

  Berikut penjelasan dari proses produksi: 

A. Penerimaan (Receiving) 

Alur barang datang melalui PR (Purchasing Request) dari 

departemen store dan departemen kitchen yang diajukan ke 

departemen Purchasing. Dari departemen purchasing timbul PO 

(Purchasing Order) untuk distributor, kemudian barang datang melalui 

penerimaan sesuai PO yang telah ditentukan baik jumlah dan tanggal 

kedatangannya. 

Staf penerimaan barang terdiri dari Cost Control (CC), 

Quality Control (QC) dan Store. Berikut penjeleasan tugas dari 

masing-masing staff : 

a. Staff Cost Control bertugas mencatat jumlah bahan yang diterima, 

memeriksa kesesuaian bahan dengan PO dan mencatat tanggal 
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kedatangan pada nota serta menandatanganinya.  

b. Staff Quality Control bertugas memeriksa kualitas bahan yang datang 

disesuaikan dengan standard spesifikasi PT. Aerofood Indonesia. 

c. Staff Store bertugas untuk menyimpan barang yang akan digunakan 

untuk proses produksi. 

Bahan yang telah diterima kemudian diberi label yang berisi 

keterangan tanggal kedatangan dan tanggal kadaluarsa. Tujuannya 

yaitu untuk mempermudah penerapan FIFO (First In First Out). Selain 

itu, nama penyalur/ pemasok, jumlah dan merk juga dicatat. Setelah 

itu, bahan diserahkan ke departemen terkait. Sayur diserahkan ke 

bagian vegetable department kitchen, makanan beku diletakkan di 

freezing, sedangkan makanan atau minuman kering disimpan di 

gudang. 

 

Gambar 3.2 Alur Penerimaan Barang 

B. Penyimpanan (Storing) 

Bahan yang sudah sesuai dengan spesifikasi dibawa ke store. 

Store merupakan tempat penyimpanan sementara barang produksi dan 
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barang untuk kebutuhan karyawan perusahaan. Secara umum 

department store dibagi atas beberapa bagian yaitu main store, airlines 

store and mini store. Main store sendiri dibagi menjadi 3 ruangan, yaitu 

freezer, chiller dan bahan kering.  

Ruangan freezer bersuhu (-34) – (-18)°C, digunakan untuk 

penyimpanan sementara bahan makanan beku terutama daging, ikan, 

udang, dan juga frozen dough (bakery). Chiller bersuhu 0-5°C 

digunakan untuk penyimpanan sementara jus, yoghurt, cokelat, telur, 

mentega dan margarine. Bahan kering disimpan pada suhu sekitar 25°C. 

Airlines store dibagi menjadi dua bagian yaitu airlines store 

dan bonded store. Airlines store digunakan untuk penyimpanan 

sementara bahan-bahan milik maskapai yaitu makanan instan dan 

minuman, peralatan dan alcohol. Alkohol digunakan untuk penumpang 

pesawat luar negeri kelas bisnis. Bonded store merupakan tempat 

penyimpanan sementara barang-barang milik maskapai yang masih 

dalam pengawasan pabean atau bea cukai, jika barang-barang tersebut 

telah mendapat ijin dari bea cukai maka dapat dipindahkan ke store. 

Mini store digunakan untuk penyimpanan sementara bahan-

bahan yang siap dikonsums. Bahan tersebut digunakan untuk 

melengkapi kebutuhan airlines pada MTSU (Meal Tray Set Up). Mini 

store ini terdapat di bagian production yang bersuhu 18-21°C. 

Di departemen store menggunakan beberapa aturan, salah 

satunya yaitu FIFO (First In First Out) barang yang masuk gudang lebih 
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dulu maka harus digunakan lebih dulu. Dan juga terdapat aturan stok 

minimal dimana store harus selalu memiliki persediaan barang sampai 

batas waktu tertentu. Barang yang datang dapat digunakan 10 hari 

setelah batas penggunaan, jadi masih ada persediaan barang untuk 10 

hari setelah batas waktu yang telah ditentukan.  

C. Pengolaan (Cooking) 

Department kitchen dibagi menjadi beberapa bagian yaitu 

bagian vegetable,  butcher, Japanese, hot kitchen, cold kitchen, bakery, 

pastry. Sayur-sayuran yang diterima dari bagian receiving dibawa ke 

bagian pre-cut vegetable bersuhu 16°C, ruangan ini digunakan untuk 

mencuci, mengupas dan memotong sayuran. Setelah dipotong bisa 

diolah di bagian hot kichen atau di set-up di bagian hot dishing. Apabila 

belum sempat diolah, maka disimpan dulu di chiller dan diberi label. 

Batas maksimal penyimpanan adalah 3 hari. Buah yang diterima dari 

receiving bisa langsung dibawa ke bagian fruit dan kalau ada yang sisa 

bisa disimpan untuk sementara di cold storage. Ruang fruit digunakan 

untuk memotong buah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. 

Buah yang sudah siap bisa langsung dibawa ke bagian cold kitchen.  

Cold kitchen salah satunya berfungsi untuk menata buah 

yang telah dipotong sesuai dengan standard menu. Jika buah tidak 

langsung digunakan maka buah harus disimpan di chiller bersuhu 3-9°C 

maksimal 3 hari. 

Butcher room and fish room digunakan untuk proses 
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pencairan daging dan ikan yang beku, pencucian dan pemotongan 

daging dan ikan sebelum diolah di bagian hot kitchen. Proses pencairan 

dilakukan dengan cara memasukkan daging beku atau ikan yang beku 

ke dalam ruang thawing suhu 5-10°C dan didiamkan minimal 1 jam. 

Setelah daging dicairkan dan dipotong maka dapat langsung diolah di 

bagian hot kitchen. Jika belum diolah maka harus disimpan dalam 

chiller suhu 0-5°C maksimal 3 hari. 

Setelah bahan-bahan dicuci dan dipotong (daging dan 

sayuran) dibawa ke bagian hot kitchen untuk diolah menjadi makanan. 

Makanaan yang diolah harus sesuai dengan standard dan permintaan 

menu penerbangan dan industri. 

Hot kitchen dibagi menjadi 2 bagian berdasarkan jenis 

masakannya yaitu khusus untuk penerbangan dan untuk karyawan ACS 

sendiri di tambah oleh banquet. Pengolahan harus dilakukan dengan 

benar sesuai dengans SOP. Setelah makanan diolah dimasukkan dalam 

blast chiller suhu 0-5°C maksimal 6 jam, tujuannya untuk menurunkan 

suhu makanan dari 60°C menjadi 5°C, sesuai dengan. Makanan yang 

telah diolah dan telah dimasukkan blast chiller jika belum digunakan 

dapat disimpan dalam chiller suhu 0-5°C maksimal 3 hari. 

Setelah diolah, maka makanan siap dikemas di bagian hot 

dishing. Makanan dikemas sesuai dengan spesifikasi menu yang telah 

ditentukan dan disesuaikan dengan pergantian menu penerbangan yang 

berlaku (tata letak bagian makanan pada kemasan dan berat). Penataan 
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makanan yang akan dikemas harus sesuai dengan permintaan maskapai 

dimana ada contoh gambar menu yang telah ditentukan. Makanan 

dikemas sesuai dengan peralatan penerbangan yang bersangkutan 

kemudian ditutup dengan aluminium foil dan diberi label jenis makanan 

serta hari pembuatan. Penataan makanan tidak boleh lebih dari 45 menit 

dan suhu makanan ≤ 15°C . 

Proses utama bagian cold kitchen adalah penataan buah dan 

salad. Pemotongan buah disesuaikan dengan spesifikasi menu dari pihak 

penerbangan. Pengemasan buah dan salad menggunakan plastik PP yang 

telah disediakan oleh pihak penerbangan, setelah itu dimasukkan dalam 

chiller suhu 0-5°C. 

Bagian bakery dan pastry adalah tempat untuk membuat 

makanan tertutup untuk semua maskapai penerbangan. Bakery 

dikhususkan untuk produksi kue kering, roti isi, roti manis dan 

sebagainya. Pada bagian bakery terdapat chiller room untuk menyimpan 

adonan roti dan terdapat freezer room untuk menyimpan keperluan 

terutama daging untuk isi roti. Roti-roti tersebut akan dikemas dalam 

plastik, kemudian disajikan di bagian MTSU. Sedangkan macam-

macam olahan Pastry diantaranya roll cake, pudding, dan clapertart. 

Pada bagian pastry terdapat standart cabinet untuk menyimpan adonan 

dan olahan pastry yang belum digunakan. Produk kue tersebut akan 

dikemas dalam plastik PP, tetapi untuk kue yang diberi fla dikemas 

dalam mangkuk plastik yang telah disediakan pihak penerbangan 
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kemudian disajikan di MTSU. 

MTSU (Meal Tray Set Up) merupakan tempat penyajian 

makanan untuk maskapai penerbangan. Makanan diatur sesuai dengan 

gambar menu yang di distribusikan oleh Menu Development. 

Perlengkapan yang digunakan milik penerbangan. Setelah diatur, wadah 

dimasukkan ke troli dan disimpan dalam Final Holding Room sesuai 

Food Temperature at Dispatch dan sesuai dengan batas kritis untuk 

menjamin produk tetap segar dan aman dikonsumsi. Setelah itu 

ditangani oleh bagian handling untuk persiapan dibawa ke bandara.  

D. Penanganan (Handling) 

Bagian ini bertugas untuk menangani makanan dari MTSU   

sampai masuk ke transportasi. Handling dibagi 2, yaitu handling foreign 

Airlines dan Handling Domestic Airlines. Pada proses handling ini 

dilakukan pengecekan ulang pada troli dan baki yang telah diset. Jika 

sudah sesuai dilakukan serah terima dari MTSU ke handling. Jika tidak 

sesuai maka dikembalikan ke MTSU untuk dilengkapi, jika sudah sesuai 

diberi label dan siap dibawa ke bagian transportasi untuk dikirim ke 

bandara. 

E. Pendistribusian (Distribution) 

Distribusi makanan dilakukan oleh bagian transportasi. 

Tugas dari bagian transportasi adalah mengantar makanan yang telah 

dimasukkan ke troli menggunakan Hi Lift Truck untuk diantar sampai ke 

bandara. Agar suhu makanan tetap rendah, pada bagian atas troli  diberi 
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dry ice. Setelah sampai di bandara, troli-troli tersebut dimasukkan ke 

pesawat sesuai dengan batas kritis Food Temperature Onboard Aircraft, 

tujuannya untuk menjamin keamanan produk. Untuk pesawat yang 

berangkat dari bandara (ground), produk harus sudah sampai 30 menit 

sebelum keberangkatan. Untuk pesawat yang transit, produk harus 

sudah sampai di bandara 15 menit sebelum kedatangan.  

Setelah mengetahui proses bisnis tentang produksi yang 

berada di PT Aerofood, penulis juga mempelajari proses bisnis jika 

dilihat dari sisi SAP MM (Material Management). SAP MM adalah 

modul SAP yang digunakan untuk membantu menjalankan proses 

pembelian (procurement) dan pengelolaan inventory. Adapun proses 

yang dimiliki SAP MM secara teori adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 3.3 Proses Bisnis SAP MM 

1. Purchase Requisition 

Permintaan harus dicatat sebagai purchase requisition (PR) dokumen 

SAP MM. Purchase requisition adalah dokumen pembelian internal di 

SAP yang digunakan untuk memberikan pemberitahuan kepada 
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departemen yang bertanggung jawab tentang syarat material/jasa, serta 

untuk melacak kebutuhan tersebut. 

2. Vendor Selection 

Merupakan tahapan yang digunakan dalam memilih vendor untuk 

memproses permintaan. Pemilihan vendor bergantung dengan jenis 

barang / jasa yang dibutuhkan dimana bisa berasal dari internal 

perusahaan, kontrak dengan perusahaan sampai pengadaan lelang 

sehingga keluar RFQ. 

3. Purchase Order 

Merupakan dokumen yang mengikat secara hukum yang dikeluarkan 

oleh perusahaan untuk vendor yang berisi informasi tentang diskripsi, 

jumlah, tanggal pengiriman, harga yang telah disepakati, hal pengiriman, 

dan syarat pembayaran untuk material atau jasa vendor akan diberikan 

kepada perusahaan. 

4. Notivy Vendor 

Merupakan notifikasi pada vendor untuk memproses PO. 

5. Vendor Shipment 

Digunakan untuk memilih metode dalam pengiriman barang. 

6. Good Recipt 

Menerima fisik barang dari pabrik, prinsipal atau distributor yang 

disesuaikan dengan dokumen pemesanan dan pengiriman dan dalam 

kondisi yang sesuai dengan persyaratan penanganan barangnya. 

 

Implementasi sap mm..., Christirani Carollina, FTI UMN, 2017



33 
 

7. Invoive Receipt 

Sebuah dokumen penjualan digunakan untuk membuat faktur atau 

tagihan pelanggan untuk pengiriman barang atau layanan. Faktur 

biasanya dibuat setelah penerimaan barang atau kinerja pelayanan telah 

dikonfirmasi. 

8. Payment to Vendor 

Setelah tagihan yang berupa faktur pembelian keluar maka dilanjutkan 

pada proses pembayaran kepada vendor. 

Ada hubungan yang sangat erat antara proses bisnis secara teoritis 

dengan apa yang terjadi di lapangan, secara keseluruhan hampir sama namun 

ada proses yang bertambah yaitu Create Material Master, Release dokumen 

seperti Release PR ( Purchase Requsition) dan Release PO (Purchase Order). 

Jika digambarkan maka prosesnya akan seperti yang di bawah ini. 

 

Gambar 3.4 Proses Bisnis MM ACS 

Setelah melakukan tahap purchase requisition, maka ada bagian yang 

akan merilis Purchase Requesition tersebut agar bisa dilanjutkan ke proses 

Purchase order, dalam hal ini yang dimaksudkan rilis adalah sebuah 

persetujuan dari orang – orang telah ditetapkan untuk mengetahui dan 

mengesahkan dokumen tersebut. Sama halnya dengan Purchase order, ada 

bagian juga yang akan merilis Purchase Order tersebut.  
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Dalam tabel ini akan diperlihatkan siapa- siapa saja yang punya 

wewenang atas proses bisnis yang terjadi. 

Tabel 3.1 Wewenang Proses Bisnis 

Proses Bisnis MM SAP 

Create Material Master PT Aero System Indonesia 

Purcahse Req PPIC 

(Pln,productions,inventory 

,control) 

Release PR Manager planning, akun, 

General Manager 

Purchase Order Purchaser 

Release PO Purchasing & Accounting 

Good Receipt Accounting 

Invoice FICO(Financial Acct) 

Reservasi Planning 

 

3.3.2 Mempelajari Blueprint 

Dalam menjalani sebuah projek terdapat sebuah istilah Blueprint. 

Blueprint adalah kerangka kerja terperinci (arsitektur) sebagai landasan 

dalam pembuatan sebuah projek yang akan dibangun. Blueprint akan 

menjadi dasar bagi perencanaan perusahaan dalam investasi dan 

implementasi teknologi informasi. Dengan demikian, perusahaan tidak 

lagi sekedar beli ataupun install, tetapi mempunyai perencanaan yang 

baik. 
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Dalam bidang ilmu  SAP terdapat sebuah metode yang menjadi 

acuan implementasi sistem SAP tersebut. Metode tersebut diberi nama 

Accelerated SAP (ASAP) Methodology. ASAP Metdhology adalah 

pendekatan yang direkomendasikan SAP untuk mengimplementasikan 

software ERP di perusahaan. Terdapat lima tahapan dalam metodologi 

ini, yaitu : 

- Project Preparation 

Dalam fase ini, perusahaan dan bagian terkait membuat 

perencanaan awal dan persiapan implementasi SAP. Hal-hal yang perlu 

dilakukan adalah: 

1. Goal Setting 

Menentukan goal dan objectives  (tujuan) dari proyek 

implementasi SAP. Perlu diingat bahwa ekspektasi perusahaan juga perlu 

dicatat karena perusahaan pasti memiliki ekspektasi besar yang harus 

diwujudkan ketika melakukan sebuah proyek besar. 

2. Implementation Strategi 

Menentukan dan memperjelas scope implementasi SAP serta 

membangun organisasi proyek atau komite yang dibutuhkan sekaligus 

pengalokasian sumber daya di dalamnya. 

3. Implementation Sequence 

Menentukan urutan langkah yang akan dilakukan. 

4. Team 

Membentuk tim proyek, konsultan atau tim lain yang dibutuhkan. 

5. Sign Off 

Mendokumentasikan tahap Project Preparation dan memastikan 

tahap-tahap diatas harus disetujui oleh perusahaan dan tim proyek 

sebelum melangkah ke tahapan berikutnya. 

- Business Blueprint 

Fase ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pandangan 

tentang bagaimana perusahaan akan mengimplementasikan SAP untuk 
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mendukung proses bisnis. Dalam fase ini, tim proyek akan melakukan 

identifikasi untuk mengetahui proses bisnis yang dilakukan perusahaan. 

Hasil dari proses ini adalah dokumentasi mengenai proses bisnis yang 

dilakukan perusahaan beserta improvement yang akan dilakukan dengan 

implementasi SAP. Tahapan ini sangat penting karena sangat menentukan 

keberhasilan implementasi SAP. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah: 

1. Scope Document 

Tim proyek mengidentifikasi keseluruhan proses bisnis yang ada 

dengan kuesioner atau metode lainnya sebagai media komunikasi dengan 

bagian-bagian yang ada di perusahaan. 

2. As Is 

Tim proyek mengerti dan memahami proses bisnis yang dilakukan 

perusahaan (current state). 

3. To Be 

Memetakan proses bisnis ke dalam sistem SAP serta menentukan 

kondisi yang diharapkan (future state) setelah implementasi 

SAP berdasarkan kondisi As Is dan tujuan yang ditentukan di awal. 

4. Gap Analysis 

Mencari perbedaan atau jarak antara kondisi perusahaan saat ini 

(As Is) dengan kondisi perusahaan yang diharapkan setelah implementasi 

SAP (To Be). Jarak atau perbedaan yang disebut gap ini 

kemudian dianalisa untuk mendapatkan langkah-langkah yang diperlukan 

untuk mencapai kondisi To Be. 

5. Sign Off 

Mendokumentasikan tahap Business Blueprint dan memastikan 

tahap-tahap diatas harus disetujui oleh perusahaan dan tim proyek 

sebelum melangkah ke tahapan berikutnya. 
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- Realization 

Fase ini bertujuan untuk mengimplementasikan SAP berdasarkan 

kebutuhan dan proses bisnis yang terdapat di Business Blueprint. Fase ini 

memiliki dua tahap yang perlu dilakukan, yaitu: 

1. Baseline Configuration (major scope) 

Tim konsultan mengkonfigurasi sistem dasar atau baseline system. 

2. Final Configuration (remaining scope) 

Tim proyek melakukan penyesuaian dan penyempurnaan (fine-tune) 

untuk memastikan pemenuhan kebutuhan bisnis perusahaan sesuai 

perencanaan yang telah dilakukan. Biasanya, para functional dan 

ABAP developer bekerja pada fase ini. 

- Final Preparation 

Fase ini dilakukan sebagai persiapan akhir sebelum sistem SAP 

siap digunakan (Go Live). Hal-hal yang perlu dilakukan adalah: Unit 

Testing, Integration Testing, User Acceptance Testing dan  Uji coba lain 

yang perlu dilakukan sesuai kebutuhan perusahaan. Jika terdapat sistem 

lama yang digunakan, maka migrasi data dari sistem lama ke sistem SAP 

dilakukan pada tahap ini. Pengguna juga harus diberi pelatihan untuk 

menggunakan sistem SAP ini. 

- Go Live and Support 

Fase ini ditandai dengan dimulainya penggunaan SAP di 

perusahaan. Sistem perlu dimonitor untuk mengetahui dan mengantisipasi 

permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi sehingga bantuan 

(support) dapat dilakukan dengan segera. Selain itu, kegiatan optimalisasi 

sistem perlu dilakukan agar sistem menjadi semakin handal. 

Di atas telah dijelaskan tentang tahapan blueprint, ketika penulis 

melaksanakan kerja magang pertama kalinya, Team SAP telah terbentuk 

dan sudah ada Blueprint yang telah dibuat. Jadi dari lima tahap ASAP 

Methodology, penulis telah masuk tahap Blueprint. 
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Adapun blueprint yang dibuat berisikan tujuan dan struktur 

organisasi dalam project SAP MM. berikut akan penulis uraikan tujuan 

dan struktur organisasi Projek Implementasi SAP MM di PT Aerofood 

ACS secara umum saja. 

 Tujuan Blueprint 

Dokumen “Business Blueprint” adalah dokumentasi kebutuhan 

fungsional dan kebutuhan non-fungsional dari modul aplikasi untuk 

mendukung kebutuhan bidang usaha yang termasuk dalam lingkup sistem 

implementasi SAP. Dokumen ini juga menjelaskan proses keseluruhan 

didukung oleh modul aplikasi dan persyaratan rinci yang meliputi 

fungsional, data, form, laporan-laporan, dan interface.  

Kebutuhan akan didasarkan pada lingkup proyek yang disepakati 

dalam “Project Charter”. Dokumen ini akan menjadi dasar untuk 

kegiatan dari desain teknis, kustomisasi dan pengujian modul aplikasi 

SAP di Aerofood ACS, yang mengacu pada “Project Charter”. 

 Struktur Organisasi  Material Management 

Dalam modul material management, akan didefinisikan struktur 

organisasi untuk purchasing dan inventory management.  Struktur 

organisasi ini akan digunakan untuk proses pengadaan, inventory 

management dan material valuation. 

Purchasing organization di Aerofood ACS akan didefinisikan dalam 

satu purchasing organization. Proses pengadaan dalam purchasing 

organization akan dieksekusi oleh masin- masing  purchasing group. 

Dalam inventory management, Aerofood ACS akan mendefinisikan 

plant sebagai plant head office, dan plant atas cabang. Plant ini akan 

memiliki beberapa storage location sesuai kebutuhan. 

1. Purchasing Organization 

Purchasing Organization adalah satu unit organisasi yang 

bertanggung jawab untuk proses pengadaan material dan jasa 
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untuk satu atau lebih plant. Purchasing Organization ini juga 

berhubungan dengan proses negosiasi harga dan penetapan 

pengiriman dengan vendor. Purchasing Organization, di Aerofood 

ACS adalah : 

Tabel 3.2 Purchasing Org ACS 

Kode Purchasing Organization 

CPAC PT Aerofood Indonesia 

Tabel ditas menunjukkan bahwa kode dari CPAC 

merupakan kode dari perusahaan PT Aerofood Indonesia. 

2. Purchasing Group 

Purchasing organization dapat dibagi lagi menjadi level di 

bawahnya yang disebut purchasing groups (buyer groups), yang 

bertanggung jawab terhadap aktifitas-aktiftas pembelian. 

Purchasing organization Aerofood ACS dibagi menjadi 

beberapa purchasing groups yaitu : Cengkareng, Denpasar, 

Surabaya, Balikpapan, Surabaya, Kualanamu, Yogyakarta, 

Bandung, Lombok, Pekan Baru dan Inflight Service Total 

Solutions.  

Berikut contoh dari Purchasing Group Cengkareng: 

Tabel 3.3 Purchasing Group ACS Cengkareng 

Kode Purchasing Group Plant Aerofood ACS 

Cengkareng 

P01 Monouse 

P02 Multiuse 

P03 Foods 

P04 Beverages 

P05 Dry Goods 

P06 Supplies 

P07 Operating Equipment 

P08 Asset 

P09 Services 
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3. Plant  

Setiap company code yang melakukan proses pengadaan 

barang sendiri, akan memiliki sebuah plant. Plant dibutuhkan 

ketika ingin memonitor persediaan material dalam sistem,. Hal ini 

dapat dilakukan jika digunakan parameter plant dan storage 

location.   

Satu plant dapat terdiri dari satu atau lebih storage location. 

Nilai persediaan dapat ditunjukkan per plant. Ini berarti bahwa 

harga satuan material yang sama dapat berbeda dari satu plant 

dengan plant yang lain. Penilaian  persediaan terjadi per plant. 

Alasan pendefinisian plant di Aerofood ACS adalah sebagai 

berikut:  

Semua transaksi logistik yang berhubungan dengan proses 

pembelian, inventory akan menggunakan satu plant. Memudahkan 

untuk pengelolaan semua master data yang berhubungan dengan 

modul logistik misalnya material master, info record.  

Tabel berikut menunjukan hubungan antara company code 

dan plant yang digunakan di Aerofood ACS. 

Tabel 3.4 Plant Aerofood ACS 

No Company Code Description Plant Description 

1 AC00 PT. Angkasa 

Citra Sarana 

AC20 HO 

2 AC01 PT. Aerofood 

Indonesia 

AC21 ACS Jakarta 

3 AC02 Aerofood ACS 

Denpasar 

AC22 ACS Denpasar 

4 AC03 Aerofood ACS 

Surabaya 

AC23 ACS Surabaya 

 Tabel di atas menunjukkan bahwa satu company code akan 

memiliki satu Plant dengan pengkodean AC diikuti oleh nomor 

urut. Misal untuk PT Aerofood Indonesia memiliki Plant AC21. 
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4. Storage Location 

Storage Location merupakan satu unit organisasi yang 

memungkinkan perbedaan  lokasi satu material dalam satu plant. 

Jumlah storage location yang akan didefinisikan mengidentifikasikan 

dimana material disimpan. Satu plant dapat terdiri dari satu atau lebih 

storage location. 

Alasan yang akan digunakan untuk pendefinisian storage 

location di Aerofood ACS adalah sebagai berikut: 

Mudah untuk memonitor dan pengelolaan stok dan physical 

inventory untuk material.Mudah untuk memonitor transaksi antar 

cabang dengan menggunakan kode material sama dengan yang 

digunakan di Aerofood ACS plant. 

 Tidak ada efek akuntansi dalam pergerakan material dalam 

storage location ini.Untuk cabang, storage location akan didefinisikan 

sebagai Slocgeneral, Slocspecific, dan slocscrap. Slocscrap digunakan 

untuk menyimpan material yang akan di scrap. Contoh Storage 

Location ACS : 

Tabel 3.5 Contoh Storage Location ACS 

No Plant Description Storage Location Description 

1 AC20 HO   

2 AC21 ACS 

Jakarta 

 CS Daging, Unggas 

& Ikan 

    CS Ice Cream, Butter 

& Ice Cube 

CS Bumbu Basah 

(R&D Product) 

CS Sayur 

CS Buah 

CS Dairy (Susu, Keju 

& Yoghurt) 

CS Telur 

CS Cold Beverages 

CS Frozen Cold 
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Untuk tabel di atas sebenarnya ada pengkodean untuk 

storage location, namun blueprint yang dibuat belum menunjukn 

pengkoden tersebut. 

3.3.3 Mengikuti Training SAP 

Dalam melaksanakan kerja magang penulis bertugas sebagai 

Trainer User. Trainer user bertugas untuk mengajari user dari beberapa 

department untuk menggunakan sistem SAP tersebut. 

Di sini penulis megikuti training yang dibawakan langsung oleh 

orang – orang ahli di  bidangnya dan telah tersertifikasi. Team yang 

mengajar adalah langsung dari PT Aero System Indonesia (Asyst). Asyst 

adalah anak perusahaan PT Garuda Indonesia Tbk yang khusus 

menangani sistem teknologi informasi penerbangan. Selama masa 

training Ada 3 orang yang melatih para calon trainer, yaitu Bapak Chico, 

Bapak Panzi Aulia Rahman dan Bapak Edy Minarno.  

Modul yang akan  penulis pelajari adalah modul SAP MM 

(Material Management) dengan tools SAP versi ECC 6. Dalam training 

ini penulis akan mempelajari tahap – tahap proses dari material 

management mulai dari Create Material Master sampai dengan Invoice 

Verfiication. 

Berikut penulis jabarkan training apa saja yang didapatkan selama 

penulis dalam masa kerja magang. 

1. Create Material Master 

Tahap pertama adalah membuat material master. Material 

master adalah berisi seluruh informasi yang akan digunakan untuk 

mengatur material. Bagian ini disimpan dalam sebuah segmen fungsi 

yang disebut dengan views. Langkah – langkah nya adalah sebagai 

berikut:  

- Menggunakan Via Menu :Logistic>Material 

Management>MaterialMaster>Material>Create(General)>Immed

iately (MM01) 
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- Pada Gambar 3.5 bagian industry sector kita akan memilih “ 

Inflight Catering” kemudian pilih tipe material sebagai Stock.  

 

Gambar 3.5 Tampilan Awal Create Material Master 

- Setelah menekan tombol enter maka akan muncul organizational 

data yang harus diisi. Berikut tampilannya :  

 

Gambar 3.6 Create Material Master Org Level 

Pada Gambar 3.6 di tahap ini kita juga perlu untuk mengisi Plant 

lokasi kita yaitu AC01.  AC01 merupakan kode perusahaan sesuai 

dengan lokasi. 
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- Dalam Gambar 3.7 ini kita akan mengisi informasi detail dari 

produk. Setiap organizational data yang telah kita pilih sebelumnya 

semua harus diisi sesuai dengan standar yang ada.  

 

Gambar 3.7 Create Material Master Org Level 

- Setelah semua data telah diisi maka kita tekan enter dan muncul 

tampilan bahwa material yang kita buat telah sukses seperti yang 

terdapat pada Gambar 3.8 

 

Gambar 3.8 Material Berhasil Dibuat 

- Untuk melihat barang yang telah kita buat kita dapat mendisplay 

material tersebut juga dengan langkah Logistic>Material 
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Management>MaterialMaster> Material> Display> Display 

Current atau dengan Transaction Code ( Tcode) MM03. Maka 

tampilan akan terlihat seperti di Gambar 3.9 

 

Gambar 3.9 Display Material Master 

 

2. Create Purchase Requsition 

Di sini kita akan membuat Purchase Requesition. Purchase 

Requesition merupakan formulir untuk internal perusahaan, yang 

berfungsi untuk mencatat permintaan pembelian barang kepada bagian 

pembelian. Tahapannya adalah sebagai berikut : 

- Menggunakan Via Menu : Logistics>Materials 

Management>Purchasing>Purchase Requisition>Create ( 

ME51N). tampilannya adalah sebagai berikut : 
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Gambar 3.10 Tampilan Awal Purchase Requesition 

Dalam Gambar 3.10,  tahap ini kita akan mengisi nama material 

yang ingin kita buat Purchase Requesitionnya. Ditahap sebelumnya 

kita telah membuat material, material tersebut kita isi di kolom yang 

telah tersedia. Setelah mengisi semuanya kita klik tombol save, 

ketika telah berhasil disimpan maka ada notifikasi yang akan 

muncul yaitu sebuah nomor Purchase Requsition seperti yang 

terdapat di pojok kiri bawah dalam Gambar 3.11 

 

Gambar 3.11 Nomor Purchase Requesition  

- Setelah mendapat nomor Purchase Requesition maka selanjutnya 

adalah kita  akan merilis Purchase Requesition tersebut, namun 
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yang perlu diperhatikan untuk bagian merilis hanya dilakukan oleh 

orang – orang yang telah ditentukan . orang – orang tersebut adalah 

Manager Planning, Accounting dan General Manager. Untuk 

merilis Purchase Requesition tersebut tahapan via menu adalah 

Logistics>MaterialsManagement>Purchasing>PurchReq>Release 

>individual Release (ME54N).  masing – masing  pihak yang telah 

ditentukan akan merilis Purchase Requesition seperti yang terlihat 

dalam gambar 3.12 tersebut.  ketika telah dirilis maka pihak – pihak 

tersebut telah menyetujui adanya permintaan terhadap material dan 

Purchase Requesition akan dapat diteruskan ke Purchase Order. 

 

Gambar 3.12 Release Purchase Requesition 

3. Create Purchase Order 

Di tahap ini akan membuat Purchase Order. Purchase Order 

pada dasarnya adalah sebuah dokumen yang dikirimkan ke Pemasok 

untuk memasokan barang atau jasa yang dibutuhkan. Kita akan 

membuat Purchase Order dari Purchase Requsition yang telah dibuat 

sebelumnya untuk dikirim ke vendor seperti yang ditampilkan dalam 

Gambar 3.13. Tahapannya adalah sebagai berikut :  
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- Akses purchase order dengan via menu : Logistic>Material 

Management>Purchasing>Purchase Order>Create>Vendor / 

Supplying Plant Known (ME21N). maka tampilannya seperti 

berikut : 

 

Gambar 3.13 Tampilan Awal Purchase Order 

- Setelah terbuka tampilan awal purchase order, maka tahap 

selanjutnya adalah di pojok kiri terdapat document overview seperti 

yang terdapat dalam Gambar 3.14 . Klik bagian tersebut dan pilih 

Purchase Requsition. 

 

Gambar 3.14 Tampilan Create Purchase Order 
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- Setelah pilih purchase requisition, masukan nomor purchase 

requisition yang telah kita dapatkan sebelumnya kemudian tekan 

tombol execute seperti yang ada di Gambar 3.15 

 

Gambar 3.15 Input Nomor Purchase Requesition 

- Setelah klik execute maka akan muncul tampilan seperti yang 

terdapat pada Gambar 3.15. Tampilan ini menampilkan semua 

informasi detail dari material yang telah kita buat Purchase 

Requsitionnya. Di tahap ini kita akan mengisi beberapa bagian 

pentimg seperti vendor, company code, purchase org, dan 

sebagainya. 

 

Gambar 3.16 Tampilan Detail Purhcase Order 
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- Setelah mengisi semua detail, selanjutnya klik check dan save. 

Setelah berhasil disimpan, maka akan muncul notifikasi nomor 

Purchase Order di pojok kiri bawah pada Gambar 3.17 

 

Gambar 3.17 Nomor Purchase Order 

- Setelah mendapat nomor Purchase Order, maka sekarang adalah 

waktunya untuk merilis Purchase Order tersebut. Untuk melakukan 

rilis maka menggunakan Via Menu : Logistics>Materials 

Management>Purchasing>Purchase Order>Release>Individual 

release (ME29N). seperti yang terdapat pada gambar 3.18 berikut :  

 

Gambar 3.18 Tampilan Awal Release Purchase Order 
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- Tahap berikutnya adalah kita perlu memasukan nomor purchase 

order terlebih dahulu, kemudian klik maka akan muncul tampilan 

seperti berkut pada Gambar 3.19. 

 

Gambar 3.19 Input Nomor Purchase Order untuk Merilis 

- Setelah memasukkan nomor Purchase Order, maka akan muncul 

tampilan seperti pada Gambar 3.20.  Perlu diketahui selayaknya 

Purchase Requesition dalam hal ini untuk merilis Purchase Order 

juga telah ditentukan bagian yang berwenang untuk merilisnya. 

Pihak – pihak tersebut adalah bagian Purchasing dan Accounting. 

Ketika pihak – pihak tersebut selesai merilis Purchase Order maka 

maka akan muncul notifikasi bahwa Purchase Order berhasil dibuat 

seperti pada Gambar 3.21 
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Gambar 3.20 Release Purchase Order 

 

Gambar 3.21 Purchase Order Berhasil Dirilis 

 

4. Good Receipt 

Setelah mengirimkan Purchase Order kepada vendor, maka 

yang dilakukan adalah menunggu kedatangan item yang telah kita buat 

sebelumnya. Dalam tahap Good Receipt kita akan memverifikasi 

bahwa perusahaan telah menerima barang yang dikirm sebagai 
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tanggapan atas Purchase Order dengan membuat transaksi 

penerimaan barang. Good Receipt akan menentukan jumlah dan lokasi 

penyimpanan untuk setiap barang yang diterima. Tahapan dari Good 

Receipt adalah sebagai berikut: 

- Untuk mengakses digunakan Via Menu : Logistic>Materials 

Management>Inventory Management>Good Movement>Goods 

Movement (MIGO) 

 

Gambar 3.22 Tampilan Awal Good Recipt 

Pada Gambar 3.22, kita akan memasukkan nomor Purchase Order 

seperti terdapat pada Gambar 3.24 barang yang telah kita terima 

barangnya. Kemudian klik enter. Dalam tahapan tersebut ada 

beberapa hal yang kita harus lakukan seperti mengisi storage 

location seperti terdapat pada Gambar 3.23 di mana tempat material 

akan ditempatkan. Setelah melakukan semua tahap, maka kita 

langsung saja klik save. Setelah klik save maka akan muncul 

notifikasi bahwa Good Recipt sukses seperti terdapat pada Gambar 

3.25. 
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Gambar 3.23 Input Storage Location 

 

Gambar 3.24 Input Nomor Purchase Order 
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Gambar 3.25 Good Receipt Sukses 

5. Invoice Verification 

Perusahaan akan menerima faktur atau invoice dari vendor 

terhadap Purchase Order yang sebelumnya telah dibuat dapat dilihat 

dari Gambar 3.26. Langkah ini disebut Invoice Verification dalam 

SAP dan memverifikasi bahwa faktur tersebut masuk benar sesuai 

dengan material, harga, kuantitas, dan aritmatika. Jika faktur itu benar 

(sesuai dengan toleransi yang perusahaan tetapkan sebelumnya), 

transaksi akuntansi keuangan akan dibuat (debit GR / IR dan Hutang 

Usaha).  

Tahapannya adalah sebagai berikut : 

- Akses dengan Via Menu : Logistic>Materials 

Management>Logistics Invoice Verification>Document 

Entry>Entry Invoice (MIRO) 
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Gambar 3.26 Tampilan Utama Invoice 

Untuk memverifikasi invoice kita masukkan nomor Purchase 

Order, masukkan invoice date, pilih tipe pajak kemudian tekan 

enter seperti yang terdapat pada Gambar 3.27.  Setelah itu maka 

muncul tampilan seperti berikut : 

 

Gambar 3.27 Enter Incoming Invoice 
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Klik simulate seperti Gambar 3.28 maka akan keluar jurnal 

informasi invoice. Kemudian klik lagi post, setelah dipost maka 

Invoice sukses dan akan mengeluarkan sebuah document number di 

pojok kiri bawah seperti pada Gambar 3.29.  

 

Gambar 3.28 Informasi Jurnal Invoice 

 

Gambar 3.29 Invoice Sukses Diposting 

Untuk melihat detail dari invoice kita juga dapat mendisplay 

document tersebut dengan cara masuka nomor document yang kita 
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dapatkan ditahap sebelumnya, kemudian tekan enter. Maka 

tampilan muncul seperti pada Gambar 3.30.  

 

Gambar 3.30 Display Document Invoice 

3.3.4 Training User 

Di sini penulis akan mentraining user yang nantinya akan bekerja 

menggunakan SAP dalam proses bisnis. User yang penulis training 

adalah orang – orang dari berbagai department seperti PPIC ( Planning, 

Produksi, Inventory dan Control) dan Procurement. Ada sekitar 20 orang 

yang dilatih dan user ini dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok kecil. 

Lama waktu penulis mentraining user adalah dua minggu dengan 

durasi kurang lebih 7 jam perhari.namun di lain kesempatan penulis bisa 

saja di tempatkan di department yang bukan Team dari SAP untuk 

membantu para Leader Trainer stay di beberapa department. 

Terkadang penulis melakukan pelatihan kepada user tidak harus 

selalu sesuai jadwal yang ada, jika masih ada user dari department lain 

yang masih ingin belajar maka penulis available untuk mengajari. 

Training User yang dilakukan penulis tidak hanya terbatas pada 

kelompok – kelompok saja, namun juga bisa secara private mengajari 

user.  
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Setelah user mendapat training selama 2 minggu, maka ada waktu di 

mana user – user tersebut akan diuji untuk melihat sampai mana 

pemahanam para user tersebut.  

3.3.5 Upload Material Master & Vendor Master 

Di sini tim akan mengupload terlebih dahulu material master yang 

terdapat dalam perusahaan beserta daftar vendor perusahaan. 

3.3.6 Final Report Stock Opname 

Di sini tim harus melaporkan stock opname. Stock opname adalah 

istilah lain dari penghitungan fisik persediaan atau stock. Tujuan 

diadakannya stock opname adalah untuk mengetahui kebenaran catatan 

dalam pembukuan. 

3.3.7 Create SAP PR & PO 

Di tahap ini tim akan membuat Purchase Requestition dan 

Purhcase Order yang akan dipelukan, namun masih secara manual. 

3.3.8 Upload PO Cover dan Setting Automatic GL Account 

Di sini tim akan membuat cover untuk Purchase Order serta akan bekerja 

sama dengan orang akuntansi untuk pengaturan Akun –akun yang akan 

digunakan dalam transaksi. 

3.3.9 Go Live 

Tahap ini adalah tahap Go Live sistem, di mana setiap user yang 

telah dilatih akan memiliki  ID Masing – masing untuk dapat mengakses 

sistem SAP.  User yang akan memakai ID ini adalah dari department 

PPIC (Production, Planning, Inventory, dan Control) , procurement, 

purchasing dan accounting. Kemudian untuk setiap pihak yang 

berwenang merilis dokumen penting seperti purchase requisition dan 

purchase order juga diberikan ID khusus. pihak yang berwenang ini 

antara lain manager planning, manager accounting , general manager 

dan purchasing manager.  

Tahap ini adalah tahap di mana sistem sudah diimplemantasikan 

dan siap digunakan untuk kebutuhan transaksi harian. Transaksi yang 
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muncul dari department purchasing akan diproses purchase requsitionnya 

dari sistem SAP. Kemudian akan diteruskan ke bagian perilisan sesuai 

dengan pihak yang berwenang. Setelah itu maka akan terbit dokumen 

purchase order dan dirilis kembali oleh pihak purchasing dan accounting. 

Setelah itu pihak perusahaan akan memberi notifikasi kepada vendor 

untuk memproses purchase order. 

Setelah selesai proses tersebut pihak perusahaan tinggal menunggu 

kedatangan produk sesuai jadwal yang telah disepakati. Untuk 

penerimaan barang akan diurus oleh staff penerimaan barang. Kemudian 

melakukan update melalui sistem dengan fiture Good Receipt yang 

terdapat dalam SAP. Setelah melakukan good receipt, perusahaan akan 

menerima sebuh invoice atau tagihan dan segera melakukan pembayaran 

kepada vendor. 

Selama masa go live ini tim projek akan stand by selama satu tahun 

sebagai support. Selama setahun ini tim akan melakukan control terhadap 

sistem yang diimplementasikan untuk menjaga jika terjadi error maka 

tim akan langsung turun menanganinya.    

3.3.10 Entry Transaction Daily 

Tahap ini perusahaan melakukan transaksi harian. Seperti create 

purchase requisition sampai invoice. 

3.4 Kendala yang Dihadapi 

Dalam melaksanakan kerja magang selama 40 hari tidak semuanya 

berjalan dengan baik. kendala pribadi yang dialami penulis sebagai Trainer 

User adalah penulis harus benar – benar telaten mengajari setiap User yang 

ada, karena kemampuan setiap User berbeda-beda. Penulis sangat memahami 

umur bisa mempengaruhi seseorang untuk bisa menangkap dengan cepat 

setiap materi yang diberikan. Untuk orang – orang yang memiliki range umur 

dari 20 tahunan sampai umur 30 tahunan memiliki kemampuan yang lebih 
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dibanding dengan orang yang berumur 40 tahunan sampai 50 tahunan. Hal ini 

juga dipengaruhi oleh tidak semua user berasal dari kalangan divisi 

Information Technology. Selain itu system SAP merupakan salah satu ERP 

yang memiliki kompleksitas yang tingii terhadap setiap modul dan banyak 

sekali istilah – istilah asing yang terdapat di dalamnya.  

Bukan hanya itu saja, terkadang penulis harus berulang – ulang 

menyampaikan materi dikarenakan user yang ditraining  tidak semua  hadir 

selalu dalam kelompok yang telah ditentukan. Hal ini juga tidak bisa 

disalahkan karena setiap orang yang bekerja di kantor tersebut memiliki 

kesibukan masing – masing, misalnya ada yang harus mengikuti meeting 

dengan atasan dan sebagainya. Hal tersebut juga terkadang membuat waktu 

training menjadi tidak efesien karena harus mengulangi materi yang sama 

lagi.  

Selain itu penulis juga memiliki kendala yang bersifat nonteknis, yaitu 

penulis masih memiliki jadwal perkuliahan di kampus. Sehingga terkadang 

jika ada kuliah pengganti yang bentrok dengan jadwal magang, penulis harus 

izin ke pembimbing lapangan terlebih dahulu. Dikarenakan jarak dari lokasi 

tempat tinggal dan kampus penulis sangat jauh dari kantor tempat magang, 

maka penulis harus benar – benar mengatur waktu dengan baik. 

3.5 Solusi  

Untuk solusi atas kendala yang dihadapi penulis sebagi Trainer, penulis 

senantiasa banyak belajar dan memahami bahwa setiap orang memiliki 

perbedaan. Hal tersebut membuat penulis semakin ingin mengenal setiap 
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pribadi user yang diajar, dengan cara membangun komunikasi yang baik dan 

memotivasi para user untuk terus belajar. Sehingga para userpun merasa 

nyaman dan tidak segan untuk bertanya apapun seputar materi kepada 

Trainer.  

Untuk user yang ketinggalan beberapa materi, maka penulis dengan 

seantiasa memberikan pelatihan yang lebih di luar dari jadwal training. 

Terkadang penulis akan ditugaskan ke beberapa divisi tertentu untuk 

membantu memberikan pelatihan lagi. Selain itu penulis juga bersedia melatih 

user secara private ketika ada waktu kosong. 

Kemudian untuk solusi pembagian waktu kuliah dan magang, penulis 

belajar bijaksana untuk mengatur waktu sebaik-baiknya dan harus mampu 

memprioritaskan segala sesuatu. 
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