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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan koordinasi 

 Pada saat magang, penulis berada pada divisi Warehouse di PT. Behn Meyer 

Chemicals yang beralamat di Taman Tekno BSD, Blok B No.1 Sektor XI, Tangerang. 

Pada divisi ini, penulis bertugas sebagai staff warehouse dimana penulis mengatur 

alur keluar masuknya stock barang. Stock barang yang dimaksud berasal dari supplier 

PT Behn Meyer Chemicals yang nantinya akan dijual kepada customer. Penulis 

berkoordinasi langsung dengan Manager Warehouse dimana berfungsi untuk 

mengontrol segala kegiatan yang berkaitan dengan divisi Warehouse. 

Struktur Organisasi pada divisi warehouse dan posisi penulis adalah sebagai berikut : 

 

Manager
warehouse

Admin
Staff 

warehouse

Staff  
warehouse

Staff
warehouse

Penulis
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3.2 Tugas yang dilakukan 

 Dalam praktek kerja magang, penulis bertugas sebagai staff warehouse di PT. 

Behn Meyer Chemicals. Berikut uraian pekerjaan yang dilakukan penulis setiap hari : 

3.2.1 Ringkasan Pekerjaan 

No Pekerjaan Deskripsi Supervisor 

1.  Melakukan MIGO di 

program SAP 

Menginput data stock 

yang masuk 

Pak Buyung 

2.  Melakukan PGI di 

program SAP 

Menandai data stock 

yang keluar 

Bu Yanti 

3.  Melakukan MTOM di 

program SAP 

Memindahkan stock ke 

divisi yang berbeda 

Pak Buyung 

4.  Print DO di program 

SAP 

Mencetak DO Bu Yanti 

5.  Checker Memeriksa barang 

yang masuk dan keluar 

Pak Buyung, Pak 

Cecep, Pak Boyke 

 

3.2.2 Uraian Pekerjaan 

1. Menginput data stock yang masuk 

Sebelum menginput data stock, perusahaan memesan barang dari supplier. 

Setelah dipesan, perusahaan akan menginformasikan kepada manager 

Warehouse terkait dengan kapan dan nama barang akan datang. Pada saat 
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barang datang, stock keeper memeriksa jumlah barang yang datang apakah 

sesuai dengan jumlah barang yang dipesan, jika sudah sesuai, barang akan 

dimasukkan ke dalam warehouse dan diletakkan sesuai dengan kategori 

barang tersebut.  Penulis akan meminta nomor purchase order (PO) kepada 

divisi purchasing setelah barang selesai di letakkan didalam warehouse agar 

barang dapat di input kedalam sistem SAP. Langkah – langkah dalam 

menginput data kedalam sistem SAP : 

a. Masuk ke dalam program SAP 

b. Masukkan username dan password 

c. Klik 2 kali pada MIGO  

 

Gambar 3.1 Prosedur menginput Stock Masuk 

 

d. Isi nomor purchase order (PO) yang telah diberikan, lalu tekan enter 
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Gambar 3.2 Halaman MIGO 

e. Setelah muncul tampilan berikut: 

 

Gambar 3.2 (Lanjutan) 

Cek bagian material dan quantity apakah sudah sama dengan yang 

dipesan atau tidak. 

f. Klik where, dan pada bagian text diisi dengan no. PO dan nama vendor. 

Isi No.PO yang telah 

diberikan 
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   Gambar 3.2 (Lanjutan) 

 

g. Klik batch 

 

   Gambar 3.2 (Lanjutan) 

h. Masukkan no. batch pada kolom batch dan tanggal expired pada 

SLED/BBD. 

Isi no. PO 

dan nama 

vendor 
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   Gambar 3.2 (Lanjutan) 

i. Catat nomor Good Receipt ( GR ) 

 

   Gambar 3.2 (Lanjutan) 

j. Klik save 

2. Post Goods Issue (PGI) 

a. Masuk ke program SAP 

b. Masukkan username dan password 

c. Klik dua kali pada VL02 – Change outbond delivery  

Isi no. batch 

Isi tanggal expired 

Catat no. 

GR nya 
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  Gambar 3.3 Prosedur Menginput PGI 

d. Tulis nomor outbond delivery-nya 

 

 Gambar 3.4 Tampilan Pengisian Nomor Outbond Delivery 

e. Copy document date dan paste di actual GI date 
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   Gambar 3.5 Tampilan PGI 

f. Klik post goods issue 

 

   Gambar 3.5 (Lanjutan) 

Barang yang sudah di post goods issue (PGI)  menunjukkan bahwa barang 

tersebut sudah keluar dari gudang dan dalam perjalanan ke customer. PGI 

dilakukan pada saat produk akan dikirim ke customer. 

 

 

copy 

paste

e 

klik 
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3. Material to material (MtoM) 

a. Masuk ke program SAP 

b. Masukkan username dan password 

c. Klik 2 kali pada MIGO  

 

  Gambar 3.6 Prosedur Menginput MtoM 

 

d. Ganti kolom kiri atas menjadi transfer posting 

 

   Gambar 3.7 Tampilan MtoM 

e. Isi kolom yang kosong dengan data yang diberikan 
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       Gambar 3.7 (Lanjutan) 

f. Centang pada kolom item ok lalu klik check  dan save 

MtoM bertujuan untuk memindahkan suatu barang/produk tertentu dari satu 

divisi ke divisi lain sesuai permintaan. MtoM biasanya dilakukan untuk 

melakukan proses blending. Proses blending adalah proses pencampuran 2 

produk yang ada di warehouse sehingga menghasilkan satu produk campuran 

yang baru. Blending dilakukan jika ada permintaan dari customer. 

 

4. Print delivery order (DO) 

a. Masuk ke program SAP 

b. Masukkan username dan password 

c. Klik dua kali pada VL02N – change outbond delivery 

 

Isi dengan 

data yang 

diberikan 
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  Gambar 3.8 Prosedur menginput DO 

d. Masukkan nomor outbond delivery-nya 

 

Gambar 3.9 Tampilan Pengisian Nomor Outbond Delivery 

 

e. Klik outbond delivery dan klik issue delivery report 
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   Gambar 3.9 (Lanjutan) 

f. Klik kotak abu – abu disebelah ZP01 sampai muncul warna kuning di 

barisan tersebut lalu klik gambar printer 

 

    Gambar 3.9 (Lanjutan) 

g. Klik OK 

Klik agar muncul warna kuning 

di barisan 

Klik  
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    Gambar 3.9 (Lanjutan) 

DO berfungsi sebagai surat jalan untuk pengiriman ke customer dan juga 

bukti bahwa customer memesan produk tersebut. Di dalam DO juga 

terdapat keterangan-keterangan tambahan terkait dengan produk tersebut 

seperti alamat lengkap tempat produk itu akan dikirim dan harus terlampir 

Certificate of analysis (COA) atau tidak. Selain itu juga di dalam DO 

terdapat Berita Acara Muat Barang (BAMB). PT. Behn Meyer Chemicals 

memiliki beberapa mobil yang dikontrak untuk mengirim barang dan jika 

mobil-mobil tersebut sudah terpakai semua dan masih ada barang yang 

harus dikirim, maka admin warehouse akan memesan mobil barang di 

ekspedisi lain. Nama ekspedisi yang dipesan akan dicantumkan di dalam 

DO dan jika menggunakan ekspedisi luar maka pihak admin PT. Behn 

Meyer Chemicals akan membuat BAMB yang dilampirkan bersama DO. 

Selain penambaham mobil barang, pemesanan ekspedisi luar dilakukan 

juga untuk pengiriman ke luar kota. 
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5. Checker barang keluar dan masuk 

Selain menginput data ke dalam sistem, penulis juga melakukan tugas 

menjadi checker. Tugas penulis adalah memeriksa barang yang datang dan 

menyiapkan barang yang akan dikirim ke customer. Saat barang datang, 

penulis mengitung jumlah barang yang datang apakah sesuai dengan jumlah 

barang yang dipesan dan penulis melihat apakah ada barang yang rusak atau 

tidak. Jika ada barang yang rusak, penulis akan mencatat berapa total barang 

yang rusak dan melaporkan kepada bagian purchasing. Pada saat barang 

keluar, penulis memeriksa apakah jumlah barang yang akan di kirim sudah 

sesuai dengan jumlah yang dipesan customer dan apakah ada barang yang 

rusak atau tidak, lalu penulis memeriksa mobil yang mengantar barang 

tersebut ke customer. Penulis juga mencatat nama dan nomor handphone 

supir yang membawa barang tersebut untuk berjaga – jaga. 

 

Secara keseluruhan, flow didalam Warehouse adalah sebagai berikut : 

Analisa peranan perangkat..., Donny, FB UMN, 2014



29 
 

 

  Gambar 3.10 Flowchart Barang Keluar 

 

  Gambar 3.11 Flowchart Barang Masuk 

 

 

Analisa peranan perangkat..., Donny, FB UMN, 2014



30 
 

3.3 Masalah yang Ditemukan  

 Selama kurang lebih 3 bulan kerja magang yang penulis lakukan, penulis 

merasa telah mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman. Akan tetapi, ada beberapa 

masalah yang penulis lihat selama melakukan kerja magang tersebut. Kendala yang 

dimaksud antara lain:  

 

 

a. Kurangnya koordinasi antara sales dan staff warehouse 

Ada beberapa masalah yang membuat staff warehouse menjadi kerepotan. 

Salah satu contohnya adalah keputusan mendadak yang dilakukan sales 

terkait dengan pembatalan pengiriman barang pada customer tertentu namun 

barang sudah disiapkan sehingga barang harus dikembalikan ke rak gudang. 

Ada juga kendala pada saat sales membutuhkan produk tertentu untuk di 

blending dalam waktu cepat, sedangkan proses blending tidak bisa cepat 

karena dilakukan secara manual. Alamat pengiriman juga terkadang menjadi 

kendala karena alamat yang tertera pada DO bukanlah alamat pengiriman 

yang seharusnya. 

 

 

b. Stock barang yang rusak menumpuk di gudang 

Penumpukan stock barang yang rusak juga menjadi salah satu masalah yang 

penulis lihat. Stock barang yang rusak tersebut menumpuk di beberapa titik 

gudang. Kerusakan pada stock yang dimaksudkan ini adalah barang tersebut 
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rusak secara packaging atau barang tersebut sudah kadaluarsa karena barang 

tersebut sudah lama dalam gudang. 

 

c. Pembuatan DO yang tidak sesuai dengan SOP 

Menurut SOP gudang, pencetakan DO dilakukan pada jam 12.00, 14.00, dan 

16.00. Namun, DO sering dicetak melewati jam tersebut karena DO belum 

selesai dibuat. Hal ini membuat pihak gudang harus menunggu DO selesai 

bahkan hingga melewati jam kantor karena sesuai permintaan customer, 

barang tersebut harus dikirimkan keesokan harinya dan tanpa Do, barang 

tersebut tidak bisa dikirim.  

 

 

3.4 Solusi Atas Masalah yang Ditemukan 

 Berikut beberapa solusi yang penulis usulkan untuk mengatasi masalah-

masalah selama proses kerja magang : 

 

a. Kurangnya koordinasi antara sales dan staff warehouse 

Keputusan-keputusan yang mendadak tidak perlu lagi dilakukan jika terkait 

dengan pengiriman. Lebih baik dilakukan sebelum barang disiapkan untuk 

dikirim. Customer juga harus diberitahu bahwa tidak bisa melakukan 

penggantian hari pengiriman pada saat barang akan dikirim. Sales juga harus 

diberikan knowledge tentang proses-proses di gudang yang berkaitan dengan 

produk agar sales tidak terlanjur janji dengan customer dan mengharuskan 
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produk diproses (terutama blending) secara mendadak dengan jangka waktu 

yang sempit. 

 

b. Stock barang yang rusak menumpuk di gudang 

Sebaiknya dilakukan pembuangan stock barang yang rusak secara rutin, baik 6 

bulan sekali sampai 1 tahun sekali. Jika dilakukan pembuangan secara rutin, 

gudang akan terlihat lebih rapi dan bersih karena tidak ada barang yang 

menumpuk di beberapa sudut gudang yang terlihat mengganggu. Selain itu 

juga dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan dalam gudang. 

 

 

c. Pembuatan DO yang tidak sesuai dengan Standart Operating Procedure 

(SOP) 

Pembuatan DO sebaiknya lebih disesuaikan dengan SOP agar staff gudang 

tidak perlu menunggu DO sampai melewati batas jam kerja. Jika sesuai 

dengan SOP, maka barang yang disiapkan sudah pasti akan dikirim.  
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