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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

   

 

 

Bab ini akan menjabarkan teori mengenai beberapa modul SAP yaitu, 

Sales and Distribution, Financial Accounting, Material Management. Pengetahuan 

mengenai modul – modul tersebut diperoleh saat penulis mengikuti pelatihan dan 

magang di PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk – Packaging. 

Pada modul Sales and Ditribution, memperlajari bahwa modul Sales and 

Distribution adalah sebuah modul yang berisikan tentang bagaimana cara 

melakukan penjualan dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya. Sebelum 

melakukan penjualan dan pengiriman kita harus mengetahui apakah stok barang 

yang akan kita jual tersedia atau tidak. Dan pada modul Sales and Distribution 

juga di pelajari cara melakukan pengiriman barang hingga barang dapat sampai 

kepada pelanggan berdasarkan pesanan yang telah diterima. Setelah itu baru dapat 

melakukan transaksi menggunakan SAP ERP. 

Pada modul Financial Accounting, mempelajari bahwa modul Financial 

Accounting adalah sebuah modul yang berisikan tentang bagaimana cara 

melakukan pembukuan keuangan dan penanganan keuangan yang masuk dan 

keluar perusahaan. Pada proses bisnis pada modul FI adalah bagaimana kita dapat 

mengetahui cash flow yang ada pada perusahaan dan bagaimana suatu barang atau 

proyek dapat menjadi suatu aset pada perusahaan. Setelah itu baru kita dapat 

melakukan transaksi dengan menggunakan SAP ERP. 

Pada modul  Material Management, memperlajari bahwa modul Material 

Management berisikan bagaimana pengadaan suatu barang yang menjadi 

kebutuhan produksi dan penanganan barang pada gudang sehingga tidak 

berantakan dan mudah pada pencarian saat di perlukan. Setelah mengetahui 

bagaimana proses yang terjadi pada modul Material Management, barulah 

transaksi dapat dilakukan dengan menggunakan SAP ERP.  

 Implementasi modul..., David Kristian G, FTI UMN, 2013
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3.1. Pengenalan SAP ERP 

Sub bab ini memberikan pengenalan umum mengenai SAP ERP. 

Tujuannya agar dapat memberikan pemahaman dasar mengenai SAP ERP itu 

sendiri. Pendalaman materi SAP ERP dan module – module didalamnya untuk 

lebih detailnya terdapat pada sub bab berikutnya. 

3.1.1. Pengertian SAP R/3 

SAP R/3 atau dikenal sebagai Three Tiered Architecture adalah suatu 

konsep arsitektur client  dan server dalam SAP, yang membagi level arsitektur 

menjadi 3 layer sesuai dengan fungsinya yakni : 

    User Interface Layer 

    Business Logic Layer (“Application Layer”) 

    Database Layer 

3.1.2. SAP GUI 

SAP GUI adalah sebuah GUI (Graphic User Interface) dalam SAP R/3 

Three Tier Architecture of database, aplikasi server dan client. Sebuah perangkat 

lunak yang dapat berkerja di Windows, Linux, Apple Machintosh dan 

memperbolehkan user untuk mengakses fungsionalitas SAP dalam aplikasi SAP 

seperti, SAP ERP dan SAP Business Intelligence. SAP GUI berfungsi sebagai 

interface atau tatap muka yang digunakan oleh pengguna untuk melakukan segala 

kegiatan dengan mengunakan sistem SAP ERP tersebut sehingga dapat 

mengakses segala informasi yang diperlukan di dalam SAP ERP. 

 

 Implementasi modul..., David Kristian G, FTI UMN, 2013
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Gambar 3.1 Contoh tampilan SAP GUI 

 

A. Log On ke Sistem SAP 

Log On SAP diperlukan log in untuk mengakses SAP GUI dengan 

menggunakan langkah – langkah berikut :  

1.    Masukkan nomor Client 

2.    Masukkan Username dan  Password 

3.    Pilih Bahasa atau Language untuk SAP GUI (Jika tidak di isi automatic  

       menggunakan bahasa Inggris) 

4.    Setelah itu tekan Enter atau klik  

 Implementasi modul..., David Kristian G, FTI UMN, 2013
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Gambar 3.2 Contoh tampilan SAP Logon 

 

 

B. SAP Easy Access 

 SAP Easy Access merupakan tampilan jika  user sudah melakukan Log 

On. Terdapat beberapa bagian dalam tampilan SAP Easy Access yang  menjadi 

bagian dari  SAP Easy Access itu sendiri. Bagian – bagian tersebut terbagi atas  

Header Data, Position Overview, Position Detail. Berikut merupakan tampilan 

SAP Easy Access secarra keseluruhan. 

 Implementasi modul..., David Kristian G, FTI UMN, 2013
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Gambar 3.3 Contoh tampilan SAP Easy Access 

 

 

Tampilan pada SAP Easy Access memiliki beberapa bagian yang penting 

yakni, System Menu atau Menu Bar, Standart Toolbar, Command Field, 

Application Toolbar, Status Bar, Title Bar, Input Field, Tab, Menu Favorit. 

a)     System Menu atau Menu Bar 

 

 
 

Gambar 3.4 Menu Bar 

 

Menu yang ditampilkan pada Menu Bar  disini tergantung pada transaksi 

yang anda lakukan. 

 

 Implementasi modul..., David Kristian G, FTI UMN, 2013
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b)     Command Field 

 

 
 

Gambar 3.5 Command Field 

 

Tempat dimana kita dapat secara langsung melakukan akses ke kode 

transaksi yang kita inginkan tanpa mengunakan menu tree 

c)     Standart Toolbar 

 

 
 

Gambar 3.6 Standart Toolbar 

 

Ikon pada fungsi sistem bar tersedia disemua SAP R/3. Setiap ikon yang 

tidak dapat digunakan pada transaksi tertentu akan didisable. Standart Toolbar 

menunjukkan fungsi mana yang dapat digunakan dalam transaksi tersebut. 
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d)     Title Bar 

 

 
 

Gambar 3.7 Title Bar 

 

Title Bar menunjukkan posisi sistem sekarang dan aktivitas sistem saat ini. 

e)     Application Toolbar 

 

 
 

Gambar 3.8 Application Toolbar 

 

 

Memberikan pilihan menu untuk transaksi tertentu dalam SAP dan setiap 

transaksi memiliki Application Toolbar yang berbeda – beda. 

f)     Menu Tree 

 

 
 

Gambar 3.9 Menu Tree 

 

 

Merupakan salah satu cara mengakses transaksi dan dapat menunjukan 

path dari suatu transaksi dalam SAP secara detail. 

g)     Status Bar 

 Implementasi modul..., David Kristian G, FTI UMN, 2013
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Gambar 3.10 Status Bar 

 

 

Menampilkan User Id  pengguna yang melakukan Logon terhadap SAP 

tersebut, Transaction Code yang sedang diakses oleh user saat itu. Dan juga dapat 

menampilkan notification untuk pesan error, warning. 

h)     Input Field 

 

 
 

Gambar 3.11 Input Field 

 

 

Digunakan untuk melakukan suatu input tertentu terhadap suatu transaksi 

dan dapat menggunakan bantuan F4 untuk melakukan search terhadap input yang 

diinginkan. 

i)     Tab 

 

 
 

Gambar 3.12 Tab 

 

 

Digunakan untuk menunjukan data – data yang berhubungan dengan Tab 

tersebut. Misal Tab Basic Data1 berisikan data – data yang berhubungan dengan 

hal – hal dasar dari suatu material seperti satuan berat, jumlah, dll. 

j)     Menu Favorit 

 Implementasi modul..., David Kristian G, FTI UMN, 2013



18 
 

 
 

 

 
 

Gambar 3.13 Menu Favorit 

 

 

Digunakan untuk mempermudah dalam melakukan akses terhadap suatu 

transaction code yang biasa kita lakukan agar menjadi lebih mudah. 

k)     Possible Entrie 

 

 

 
 

 Gambar 3.14 Possible Entrie 
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Dapat digunakan untuk melakukan input dengan menekan F4 atau klik  

maka akan keluar tampilan seperti diatas sehingga dapat mempermudah dalam 

melakukan pencarian input. 

l)     OnlineHelp 

 

 

Gambar 3.15 Online Help 

 

 

Digunakan untuk mencari atau meminta bantuan tentang aplikasi secara 

Online dengan membuka website SAP. 

3.1.3. Komponen Arsitektur SAP R/3 Front End 

Arsitektur pada SAP R/3 terbagi menjadi 3 layer yakni, Presentation 

Layer, Application Layer, Database Layer.  Presentation Layer  atau  User 

Interface Layer merupakan layer dimana user dapat berinteraksi dengan aplikasi 

SAP ini, dengan menggunakan SAP Logon. Application Layer  atau Business 

Logic Layer adalah suatu  layer  dimana suatu logika bisnis dapat dilakukan 

dengan menggunakan bahasa ABAP. Sedangkan  Database Layer adalah suatu 

Layer dimana suatu database berada. 

Perkembangan yang terjadi pada Three Tier Architecture ini adalah pada 

keamanan, multi-taksing, scalability, avaibility 

 Implementasi modul..., David Kristian G, FTI UMN, 2013
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Gambar 3.16 Contoh Arsitektur SAP R/3 

(Sumber : http://www.erpgenie.com/sapgenie/images/basis2.jpg) 

3.2. Pengenalan Module SAP 

Sebagai salah satu Enterprise Business Solution, SAP dapat menjadi solusi 

bagi berbagai jenis bisnis. Oleh karena itu SAP dibagi menjadi beberapa modul 

besar yang saling berhubungan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis 

yang diperlukan. Sub Bab ini akan menjelaskan beberapa modul yang ada di SAP. 

3.2.1. Sales and Distribution 

Sub bab ini akan menjelaskan tentang Sales & Distribution, yang terdapat 

dalam modul Logistic tujuannya agar dapat memberikan pemahaman dasar 

tentang modul Sales & Distribution ini. 

A. Components 

Komponen – komponen yang terdapat dalam modul Sales & Distribution 

yaitu, 

    Master Data 

 Implementasi modul..., David Kristian G, FTI UMN, 2013
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    Sales Support 

    Sales 

    Billing 

    Shipping Transport 

    Sales Infromation System 

    Credit Management 

    Foreign Trade 

 

B. Order-to-Cash 

Merupakan proses yang terjadi dalam modul Sales & Distribution, berikut 

gambaran proses Order-To-Cash secara umum. 

 

 

 

Gambar 3.15 Order-to-Cash 

 

1.    Pre-Sales Order Entry 

Merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan penjualan, seperti 

melakukan iklan terhadap barang yang akan di jual. 

 Implementasi modul..., David Kristian G, FTI UMN, 2013
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2.    Sales Order Entry 

Tahap dimana suatu pesanan atau Purchase Order dilakukan oleh customer. 

3.    Check Avaibility 

Merupakan tahap dimana melakukan pengecekkan terhadap barang yang 

dipesan oleh customer, apakah barang tersebut ada di gudang atau tidak. Jika 

tidak ada maka akan dilakukan konfirmasi kepada customer apakah customer 

ingin membatalkan pesanan atau menunggu barang diproduksi lagi. 

4.    Pick Material 

Setelah barang yang dipesan oleh customer ada atau tersedia, maka barang 

akan dipilih apakah kualitas barangnya bagus atau tidak. Jika bagus maka 

barang tersebut akan dipilih untuk dikirim ke customer. 

5.    Pack Material 

Setelah barang dipilih pada tahap sebelumnya, maka barang akan dikemas 

dengan baik sehingga ketika sampai ke tangan customer, barang tetap pada 

kondisi yang baik. 

6.    Post Good Issue 

Dengan adanya Post Good Issue mengartikan atau menandakan bahwa barang 

sudah keluar dari gudang. Dan berarti barang yang ada di gudang pun 

dikurangi stocknya di sistem. 

7.    Invoice  Customer 

Pada tahap ini menandakan bahwa barang yang dipesan oleh customer sudah 

diterima oleh customer. Oleh karena itu invoice atau tagihan dapat dikirim 

atau ditagihkan kepada customer. 

8.    Receipt of Customer Payment 

Setelah invoice  atau tagihan dikirim ke customer, maka bayaran dari 

customer pun diterima. 

 Implementasi modul..., David Kristian G, FTI UMN, 2013
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C. Master Data 

Master Data berisikan data – data yang berkaitan dengan hal – hal yang 

dibutuhkan dalam melakukan transaksi dalam modul Sales & Distribution. 

Berikut adalah master data yang ada dalam modul Sales & Distirbution : 

    Customer Master  

Berisikan data – data yang berkaitan dengan customer. 

    Material Master 

Berisikan data – data yang berkaitan dengan material. 

    Pricing  

Berisikan data – data yang berkaitan dengan harga suatu barang atau biaya  

pengiriman. 

    Credit Limit  

Berisikan tentang batas peminjaman atau hutang yang dapat dilakukan  

oleh customer. 

    Customer Material Info Records 

Berisikan tentang material apa yang pernah atau akan dibeli oleh customer. 

    Item Proposal  

Berisikan tentang barang yang akan dibeli customer berdasarkan 

PO(Purchase Order). 

D. Rules 

Berikut adalah rules yang ada pada modul Sales & Distribution : 

    Account Groups 

    Pricing Procedure Determination 

    Shipping Point Determination 

    Revenue Account 

    Define Avaibility 

    Define Credit Check 

    Document Types 

 Implementasi modul..., David Kristian G, FTI UMN, 2013



24 
 

 
 

E.  Organization Stucture 

Organization Stucture dalam Sales & Distribution memiliki beberapa 

bagian yakni, 

     Client 

Merupakan organisasi struktur tertinggi di Sales & Distribution. 

 

     Sales Organization 

Bertugas untuk menjual dan mendistribusikan produk, negosiasi term of 

sales, dan bertanggung jawab untuk transaksi bisnis. 

     Distribution  Channel 

Mengidentifikasikan bagaimana produk atau service dapat sampai ke  

customer. 

     Division 

Untuk menjelaskan product line distribution. 

     Sales Area 

Sales Area terdiri dari Sales Organization, Distribution Channel,   Division. 

 

 

Gambar 3.16 Sales Area 

(Sumber : http://sap-sd.webs.com/Sales%20Area.JPG) 

 

     Sales Office 

Merupakan cabang atau branch suatu divisi penjualan. 

     Sales Group 

 Implementasi modul..., David Kristian G, FTI UMN, 2013
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Merupakan subdivisi dari Sales Office. 

     Sales Person 

Merupakan individu yang melakukan penjualan produk atau jasa, yang data – 

datanya terdapat pada modul Human Resource. 

 

    Shipping Point 

Lokasi dimana semua kegiatan yang berhubungan dengan pengiriman 

dilakukan. 

    Loading Point 

Subdivisi dari Shipping Point yang digunakan untuk penanganan khusus. 

F. Transaction 

Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang transaksi apa saja yang terjadi 

dalam modul Sales & Distribution, berikut tampilan dan kode transaksinya. 

     YS02 

Digunakan untuk melihat Summary Shipment Realization pada rentang 

waktu tertentu dan di plant  tertentu. Summary Shipment Realization digunakan 

untuk melihat hasil pengiriman atau distribusi dalam suatu plant. Langkah – 

langkah untuk menggunakan transaction code YS02 adalah 

1.    Masukkan kode plant (dapat digunakan untuk 1 plant atau lebih). 

2.    Masukkan tanggal atau rentang waktu yang ingin di lihat. 

3.    Pilih Detail by Delivery No.(DO)(digunakan untuk melihat detai dari suatu 

pengiriman berdasarkan nomor Delivery Order-nya). 

4.    Pilih Grid Format sebagai tampilannya. 

5.    Lalu klik execute atau tekan F8. 
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Gambar 3.17 YS02 – Summary Shippment Realization 

 

     VA01 

Transaction code ini digunakan untuk membuat Sales Order berdasarkan 

PO (Purchase Order) yang telah dibuat sebelumnya. Berikut langkah – langkah 

dalam membuat Sales Order. 

1.     Masukkan Order Type – nya. 

2.     Dalam Organizational Data isi Sales Organization (gunakan F4 jika 

diperlukan). 

3.     Dalam Organizational Data isi Distribution Channel (gunakan F4 jika  

diperlukan). 

4.     Dalam Organizational Data isi Division (gunakan F4 jika diperlukan). 

5.     Dalam Organizational Data isi Sales Office (gunakan F4 jika diperlukan). 
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6.     Setelah itu tekan Enter. 

 

 

Gambar 3.18 VA01 – Create Sales Order 

 

Setelah ditekan Enter maka Aplikasi akan pindah ke halaman berikutnya 

untuk mengisi informasi terkait dengan Sales Order secara detail. Berikut adalah 

langkah – langkah yang harus dilakukan pada halaman berikutnya : 

1.     Masukkan sold-to-party yakni menunjukkan siapa pembelinya. 

2.     Masukkan ship-to-party yakni menunjukkan akan dikirim kemana barang  

        tersebut. 

3.     Masukkan PO Number. 
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4.     Masukkan Delivery Plant menunjukkan plant mana yang melakukan  

        pengiriman. 

5.     Lalu tekan Enter. 

6.     Setelah di tekan Enter maka akan keluar barang – barang yang di pesan  

       sesuai dengan PO yang dibuat sebelumnya. 

7.     Setelah itu tekan Save dan akan keluar nomor standart order. 

 

 

Gambar 3.19 Create Standart Order : Overview 

 

     VL10E 

Digunakan untuk membuat DO (Delivery Order), namun pada PT 

Indofood CBP Sukses Makmur – Packaging Division ini dibedakan menjadi non - 
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group dan group. Non – group adalah customer yang bukan merupakan bagian 

dari Indofood, sedangkan group merupakan customer yang menjadi bagian dari 

Indofood. Untuk membuat DO non – group digunakan VL10E. Berikut Langkah 

– langkah untuk menggunakan transaction code VL10E : 

1.     Masukkan Shipping Point/Receiveing Pt yakni menunjukkan plant mana  

       yang menerima atau menjadi shipping point. 

2.     Masukkan Deliv. Creation Date. 

3.     Masukkan Sales Document Type (untuk non – group gunakan ZISO). 

4.     Lalu tekan execute atau F8. 

 

 

Gambar 3.20 Delivery Order (non - group) 
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     VT01N 

Digunakan untuk membuat biaya pengiriman atau Shippemnt Cost. Dan 

digunakan untuk pengiriman dan memasukkan barang kedalam truk. Berikut 

adalah langkah – langkah menggunakan transaction code VT01N : 

1.     Masukkan TransportPlanningPT. 

2.     Masukkan Shippemtn type (hanya bisa menggukan pilihan yang tersedia). 

3.     Masukkan  Selection Variant. 

 

 

Gambar 3.21 Shippment Cost 
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     VL02N 

Digunakan untuk melakukan pengecekkan terhadap berat suatu truk dalam 

sekali mengangkut barang dalam pengiriman. Hal ini dilakukan agar truk yang 

menggangkut barang – barang kita tidak akan kelebihan beban, yang dapat 

meyebabkan kerusakan pada truk akibat kelebihan beban. Berikut langkah – 

langkahnya : 

1.     Masukkan Outbound Delivery dengan menggunakan F4. 

2.     Setelah itu masukkan Shipping Point. 

3.     Masukkan Good Issue Date. 

4.     Masukkan Ship-to-party. 

5.     Lalu tekan Enter. 

6.     Tekan Enter sekali lagi. 

 

 

 
 

Gambar 3.22 Change Outbound Delivery 
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Gambar 3.23 Search Term – Delivery 

 

 

 

Gambar 3.24 Customer Return Process 
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Customer Return Process digunakan bila terjadi masalah terhadap barang 

yang dikirim seperti, jika barang tidak cocok dengan yang dipesan atau barang 

yang diterima customer rusak atau cacat. 

Pertama – tama perusahaan akan menerima customer return order 

received yang berisi bahwa customer mengembalikan barang yang telah dipesan 

sebelumnya. 

Setelah itu akan dilakukan pencatatan bahwa barang yang dikembalikan 

oleh customer sudah diterima, lalu akan di masukkan kegudang dan dilakukan 

good receipt yang menandakan barang sudah masuk kegudang. 

Setelah barang yang dikembalikan customer diterima maka akan dilakukan 

quality inspection untuk mencari tahu kenapa dan apakah yang dapat 

menyebabkan barang itu rusak atau cacat saat diterima oleh customer. 

Jika memang merupakan kesalahan perusahaan maka dibuat lah credit 

memo untuk mengurangi pihutang customer terhadap perusahaan. Setelah itu 

barulah melakukan ganti rugi kepada customer. 

 

3.2.2. Material Management 

Pada subbab ini akan di jelaskan tetang submodul Material Management 

yang terdapat pada modul Logistic seperti Sales & Distribution agar dapat 

memberikan pemahaman dasar tentang Material Management. 

A. Component 

Berikut adalah komponen – komponen yang terdapat pada submodul 

Material Management : 

     Purchasing 

     Inventory Mgmt. 

     Material Master 

     Logistic Invoice Verification 

     Valuation 

     MRP 

     Physical inventory 
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     Service Master 

     Service Entry Sheet 

     Foreign Trade / Customs 

     Product Catalog 

 

B.  Master Data 

Master Data berisikan data – data yang berkaitan dengan hal – hal yang 

dibutuhkan dalam melakukan transaksi dalam modul Material Management. 

Berikut adalah master data yang ada dalam modul Material Management : 

     VendorMaster  

Berisikan data – data yang berhubungan dengan vendor. 

     MaterialMaster  

Berisikan data – data yang berhubungan dengan suatu material. 

     Customer/PurchasingInfoRecords  

Berisikan data – data tentang pembelian yang pernah dilakukan customer. 

C. Rules 

Berikut adalah rules yang terdapat pada modul Material Management : 

     Fiscal Periods 

     Account Group 

     Material Types 

     Plant Parameters 

     Purc. / Rec. / Inv. Tolerance 

     Automatic Account Assignment 

     Reservations 

     Material Group 

     Loading Group 

D. Organization Structure 

Organization Stucture dalam Sales & Distribution memiliki beberapa 

bagian yakni, 
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     Client  

Merupakan Organisasi struktur tertinggi di Material Management. 

     Company Code 

Berisikan kode – kode untuk masing – masing perusahaan. 

     Plant 

Berisikan kode plant seperti, pabrik,dll. 

     Storage Location 

Berisikan data – data terkait dengan gudang atau tempat penyimpanan. 

     Purchasing Organization 

Unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap pengadaan barang atau jasa 

dan cara negosiasi dengan vendor. 

     Purchasing Group 

Kunci yang mewakili pembeli dan bertanggung jawab untuk ativitas 

penjualan. 

     Warehouse 

Berisikan data – data terkait dengan warehouse. 

     Vendor Master 

Berisikan data – data terkait dengan vendor. 

 

E. Transaction 

Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang transaksi apa saja yang terjadi 

dalam modul Material Management, berikut tampilan dan kode transaksinya. 

     LT03 

Transaction code yang digunakan untuk membuat Transfer Order  Delivery 

berdasarkan DO (Delivery Order) dari Sales & Distribution. Berikut adalah 

langkah – langkah membuat TO (Transfer Order) : 

1.     Masukkan Warehouse Number (Jika diperlukan gunakan F4). 

2.     Masukkan nomor Delivery Order – nya. 

3.     Klik pada Active Item. 

4.     Lalu tekan Enter untuk masuk kehalaman berikutnya. 
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Gambar 3.24 Create Transfer Order – LT03(1) 

 

 

 

5.     Setelah halaman baru keluar maka akan di tampilkan material yang sesuai  

       dengan DO. 

6.     Isi Storage Type dengan 021. 

7.     Setelah itu klik Save. 

8.     Maka akan terbentuk nomor TO. 
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Gambar 3.25 Create Transfer Order – LT03(2) 

 

 

 VL02N 

Digunakan untuk melihat isi DO atau merubah kuantiti DO, jika ada 

perubahan tonase. Berikut langkah – langkah yang harus dilakukan : 

1.      Masukkan nomor DO (jika diperlukan gunakan F4). 

2.      Lalu tekan Enter untuk masuk ke halaman berikutnya. 
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Gambar 3.26 Change Outbound Delivery - VL02N (1) 

 

 

3.     Di halaman berikutnya akan muncul informasi barang sesuai dengan DO. 

4.     Untuk merubah kuantitas dari barang, ganti jumlahnya di bawah header  

        qty. 

5.     Setelah itu tekan Save untuk menyimpan hasil yang sudah diubah. 
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Gambar 3.26 Change Outbound Delivery – VL02N (2) 

 

 

     VL06O 

VL06O adalah sebuah kode transaksi pada SAP yang digunakan untuk 

mengkonfirmasi TO dan me-realease DO menjadi SPB (Surat Pengiriman 

Barang). Dengan me-realease DO maka barang yang ada di gudang dapat di 

keluarkan. DO menandakan bahwa di sistem pun jumlah barang sudah berkurang 

karena pengiriman yang di lakukan dengan mengeluarkan DO. 
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Gambar 3.27 Outbound Delivery Monitor – VL06O 

 

 

Pada halaman ini akan terlihat bagian mana yang ingin kita monitoring 

atau awasi selama masa pengiriman terjadi. Sehingga melalui sistem pun kita 

dapat mengawasi perkembangan barang yang kita kirim dan bagaimana status 

barang kita sekarang.  
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     MIGO 

MIGO atau disebut juga  Good Movement digunakan untuk melakukan 

input terhadap barang RM (Raw Material), WIP (Work in Process), FG (Finished 

Good) agar di bagian gudang dapat membedakan tipe barang apa yang diterima 

dan dengan melakukan transaksi ini menyatakan bahwa terjadi perpindahan 

barang. Berikut langkah – langkah dalam melakukan transaksi MIGO : 

1.     Masukkan nomor Material Document. 

2.     Masukkan Material Doc. Year. 

3.     Lalu tekan Enter untuk masuk ke halaman berikutnya. 

 

 

Gambar 3.28 Good Movement – MIGO (1) 

 

 

4.     Setelah memasuki halaman berikutnya masukkan nomor PO-nya. 

5.     Lalu tekan Enter, maka akan keluar detail dari materialnya. 

6.     Masukkan nomor Batch-nya (nomor idberikan oleh bagian Quality Control). 

7.     Setelah itu tekan Save untuk menyimpan, maka nomor Material Document  

        akan tebentuk. 
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Gambar 3.29 Good Movement – MIGO (2) 

 

3.2.3.  Financial Accounting 

Pada subbab ini akan di jelaskan tetang modul Financial Accounting yang 

terdapat pada modul SAP agar dapat memberikan pemahaman dasar tentang 

Financial Accounting. 

A.  Component 

Berikut adalah komponen – komponen yang terdapat dalam modul 

Financial Accounting : 

     General Ledger 

     Account Receivable 

     Account Payable 

     Fixed Assets 

     Special Purpose Ledger 

     Banks 
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B. Master Data 

Master Data berisikan data – data yang berkaitan dengan hal – hal yang 

dibutuhkan dalam melakukan transaksi dalam modul Financial Accounting. 

Berikut adalah master data yang ada dalam modul Financial Accounting : 

     General Ledger Accounts 

Berisikan data – data terkait Company Code dan Chart of Account. 

     Material Master 

Berisikan data – data yang berhubungan dengan suatu material. 

     Vendor Master 

Berisikan data – data yang berhubungan dengan Vendor. 

     Customer Master 

Berisikan data – data yang berkaitan dengan Customer.  

C. Rules 

Berikut adalah rules yang terdapat dalam modul Financial Accounting : 

     Account Groups 

     Field Status Variant 

     Fiscal / Posting Periods 

     Tolerance Groups 

     Document Types 

     Number Ranges 

     Automatic Account Assignment 

     Valutation Area Grouping 

     Parameters IDs 

 

D. Organization Structure 

Organization Stucture dalam modul Financial Accounting memiliki 

beberapa bagian yakni, 

     Client 

Merupakan Organisasi struktur tertinggi di Financial Accounting. 

     Company Code 

Berisikan kode – kode untuk masing – masing perusahaan. 

     COA (Chart of Account) 
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Berisikan kumpulan akun – akun untuk membuat laporan keuangan. 

     CCA (Credit Control Area) 

Digunakan untuk menentukan credit limit suatu customer. 

     Fiscal Year Variant  

Digunakan untuk menentukan kapan transaksi dibuka dan ditutup. 

E. Transaction 

Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang transaksi apa saja yang terjadi 

dalam modul Financial Accounting, berikut tampilan dan kode transaksinya. 

 MIRO (IDR) 

Transaksi MIRO dengan menggunakan currency IDR digunakan untuk 

melakukan pembelian barang – barang dari vendor lokal. Berikut langkah – 

langkahnya : 

1.     Masukkan Company Code (jika diminta). 

2.     Masukkan nomor PO, maka akan keluar barang yang kita beli. 

3.     Centang barang yang kita pesan di dalam kolom  dan ganti tax  

       calculation menjadi I1. 

4.     Masukkan Invoice date. 

5.     Masukkan Reference berdasarkan nomor faktur pajak. 

6.     Masukkan Text dengan format nama vendor, nomor surat jalan, nomor faktur  

        pajak. 

7.     Centang calculate tax. 

8.     Ganti tax amount menjadi I1. 

9.     Klik . 

10.   Jika sudah benar maka klik Save / Post. 
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Gambar 3.30 Incoming Invoice – MIRO 

 

 MIRO (USD) 

Pada dasarnya semuanya sama seperti MIRO untuk IDR namun, pajak 

pada IDR menggunakan calculate tax I1 sedangkan pada MIRO untuk USD 

menggunakanI0 sehingga pajak langsung dimasukkan pada Amount. 

 

 Fixed Asset 

Fixed Asset adalah sebuah transaksi yang digunakan untuk memasukkan 

aset kedalam buku akutansi di sistem sehingga kita dapat secara mudah 

menghitung jumlah aset dari suatu perusahaan. Dan suatu aset dapat memiliki 

suatu nilai jual yang juga harus di masukkan ke sistem sehingga dapat di lakukan 

perhitungan. Berikut langkah – langkah yang perlu dilakukan : 
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1.     Buka kode transaksi AS01. 

2.     Masukkan aset kelasnya terlebih dahulu. 

3.     Masukkan Company Code. 

4.     Lalu Tekan Enter. 

 

Gambar 3.31 Fixed Asset – AS01 (1) 

 

5.     Masukkan deskripsi barang yang ingin dimasukkan sebagai aset. 

6.     Masukkan serial number untuk menandai aset yang ingin di masukkan. 

7.     Masukkan jumlah unit barang. 
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Gambar 3.32 Fixed Asset – AS01 (2) 
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