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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

PT Sakafarma Laboratories merupakan salah satu pabrik yang 

memproduksi berbagai macam produk obat. Dalam pengelolaan proses bisnis, 

dari pembelian bahan baku untuk produksi, hingga proses produksi yang 

menghasilkan obat jadi, digunakan sebuah sistem DOS FOX PRO. 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan bergabungnya PT Sakafarma 

Laboratories dengan Kalbe Group maka diperbaharuilah sistem komputerisasi 

dari proses bisnis PT Sakafarma Laboratories. 

Salah satu sistem yang akan diperbaharui adalah sistem B2B-TollOut. 

B2B-TollOut merupakan suatu sistem yang digunakan ketika PT Sakafarma 

Laboratories akan membuat produk di luar perusahaan. Proses B2B-TollOut 

meliputi pembuatan Purchase Order hingga Delivery Order. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Tujuan kerja magang di PT Sakafarma Laboratories ini adalah membantu 

membuat sebuah Form Delivery Order berbasis web, yang merupakan bagian 

dari sistem B2B (Business-to-Business) -TollOut  online yang sedang 

dikembangkan di PT Sakafarma Laboratories. 
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1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Kerja magang dimulai pada tanggal 5 Juli 2010 di PT. Sakafarma 

Laboratories. Dalam pembuatan Form Delivery Order, penulis bekerja sama 

dengan divisi IT dari Kalbe Corporate yang berlokasi di PT Bintang Toedjoe 

dengan dibimbing oleh Ibu Pauline, selaku IT manager dan Bpk. Jeffrey 

Rusli, selaku pembimbing lapangan. 

Waktu pelaksanaan kerja magang di PT Bintang Toedjoe adalah tanggal 5 

Juli 2010 sampai dengan 9 Agustus 2010, dari hari Senin sampai Jumat, 

dengan jam kerja dari pk 07.30 hingga pk 16.00. Mulai tanggal 10 Agustus 

2010, penulis kembali melakukan kerja magang di PT Sakafarma 

Laboratories dengan jam kerja dari pk 08.00 hingga Pk16.30. 

Di PT Sakafarma Laboratories, penulis membantu divisi FAIT (Finance 

Accounting & Information Technology) dalam menginput data ke dalam 

sistem SIBS (Sakafarma Intelegence Bussiness System) dibawah bimbingan 

Bpk. Arief Dwijayanto, selaku manager IT PT Sakafarma Laboratories. 

Waktu yang disebutkan diatas, merupakan waktu kerja dimana liburan 

semester sedang berlangsung. Setelah perkuliahan dimulai kembali, yaitu 

tanggal 26 Agustus 2010, penulis hanya melakukan kerja magang pada hari 

Senin sampai Rabu, seperti yang telah dijadwalkan oleh kaprodi dari program 

studi Teknik Informatika Universitas Multimedia Nusantara.  




