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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bisnis adalah tujuan utama di bangunnya suatu perusahaan. Dalam suatu 

perusahaan tentunya di butuhkan suatu proses bisni yang baik sehingga suatu 

bisnis dapat berjalan dengan baik. Apalagi jika perusahaan itu merupakan 

perusahan yang besar yang bisnisnya sudah mencakup mancan negara. 

Semakin besar suatu perusahan, tentunya akan semakin dibutuhkannya 

suatu proses bisnis yang baik dan tepat sehingga segala aktivitas bisnis dalam 

perusahaan dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Oleh karena itu 

dibutuhkan sistem yang dapat membantu menjalankan proses bisnis suatu 

perusahaan dengan baik. 

SAP ERP merupakan salah satu  Enterprise Software yang dapat mengatur 

operasi – operasi bisnis dan relasi dengan pelanggan. Dan juga dapat digunakan 

untuk memproses semua data yang diperlukan untuk mengelola semua sumber 

dapaya yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Untuk mencapai kondisi ideal 

tersebut, SAP dilengkapi oleh tiga buah module besar yaitu modul Finance yang 

mengurus segala hal yang berkaitan dengan keuangan perusahaan, Logistik yang 

mengurus segala hal berkaitan dengan sumber daya yang berbentuk barang baik 

itu asset bergerak ataupun tetap, dan Human Resource yang mengurus segala hal 

berkaitan dengan personalia. 

PT Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk merupakan salah satu perusahaan 

di Indonesia yang menggunakan aplikasi SAP dengan membeli semua module 

yang ada di SAP. Keberadaan SAP ini telah membantu dalam memaksimalkan 

kinerja dari perusahaan yang bergerak dibidang makanan dan minuman ini.  
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1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Maksud dan tujuan kerja magang ini dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan 

khusus dan tujuan umum. 

Tujuan Khusus: Kerja magang dilaksanakan dengan tujuan khusus untuk 

mempelajari dan mempraktekkan secara langsung aplikasi SAP ERP . 

Tujuan Umum: Kerja magang dilaksanakan dengan tujuan umum agar penulis 

memiliki kemampuan secara profesional untuk: 

a. menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di dunia kerja dengan bekal 

ilmu yang diperoleh di universitas, 

b. mengembangkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa melalui 

pengaplikasian ilmu, 

c. memberi pelatihan dan pengalaman kerja bagi mahasiswa, dan 

d. link and match pengetahuan yang telah dipelajari di kampus dengan dunia 

industri. 

 

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Kerja magang dilaksanakan selama empat puluh hari kerja (Senin sampai 

Jumat), terhitung dari 1 Juli 2013 sampai dengan 30 Agustus 2013 di divisi 

Packaging, PT Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk – Cikupa, Tangerang. 

Prosedur pelaksanaan kerja magang di PT Multipolar Technology adalah 

sebagai berikut: 

a. Mahasiswa magang datang ke kantor PT Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk  

- divisi Packaging yang bertempat diCikupa KM 11, Tangerang, setiap hari 

kerja, yaitu Senin – Jumat. 

b. Lama jam kerja untuk hari Senin – Jumat adalah delapan jam, dengan standar 

dari pukul 08.00 – 17.00 WIB, diselingi jam makan siang pada pukul 12.00 – 

13.00 WIB. Total jam kerja dalam satu minggu yaitu 40 jam. 

c. Libur kerja pada tanggal 5 Agustus 2013 - 9 Agustus 2013 sebagai libur hari 

raya Idul Fitri. 

d. Mahasiswa diwajibkan mengenakan kemeja, celana panjang kain dan sepatu 

pantofel. 
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