
Materi Soal Essay 

No.1. SD-(Sales & Distribution) ini adalah salah satu modul SAP yang  membantu 

meningkatkan efisiensi kegiatan operasional berkaitan dengan proses pengelolaan 

customer order (proses sales, shipping dan billing).  

 

Sales & Distribution merupakan dasar dari semua transaksi yang dijalankan. 

Sales & Distribution  terdiri dari seluruh master data, system configuration, 

dan transaksi untuk menyelesaikan proses pemesanan. 

 

Beberapa hal yang merupakan bagian (informasi dan proses) dari Sales 

and Distribution yaitu : 

 Customer Master dan Material Master data 

 Sales Orders 

 Deliveries 

 Pricing 

 Billing 

 Credit Management 

 

No.2. Master data pada sales distribution tebagi atas 3 bagian yaitu 

a. Customer Master, menyimpan data-data yang berkaitan  dengan customer 

dan berisi semua informasi untuk memproses pesanan, pengiriman, faktur dan 

juga pembayaran. Setiap data pelanggan haus disimpan dalam customer master. 

Customer Master terbagi atas 3 bagian yaitu : 

i. General Data berisi data-data pelanggan yang bersifat umum. General Data 

mempunyai beberapa  tab yaitu 

ii. address, control data, payment transaction, marketing dan contact person. 

Company Code Data, data didalam kategori ini berisi tentang informasi-

informasi yang secara spesifik tentang Management keuangan, Pembayaran dan 

data account bank. Tab tab yang ada pada kategori ini adalah  account 

management, payment transaction, correspondence, dan insurance.  

iii. Sales Ares Data,  data data yang ada pada bagian ini hanya dapat dilihat 

oles sales area yang bersangkutan dan data data yang ada didalamnya juga 

hanya berlaku untuk sales tersebut. Pada bagian ini terdapat 3 tab yaotu 

sales, shipping, dan billing document. 

 

b.Material Master, berisi tentang semua informasi yang dibutuhkan untuk 

mengelola material perusahaan.   



   Material master paling banyak digunakan dalam SAP sistem diantaranya adalah : 

1. Sales and Distribution 

2. Mataerial management 

3. Production 

4. Plant Maintenance 

5. Accounting / Controlling 

6. Quality management 

 

c.Sales Condition berisikan tentang data-data penjualan secara lengkap dan 

terperinci. Mulai dari harga, biaya tambahan, diskon dan pajak. Disini jga dapat 

ditentukan berdasarkan kondisi yang diinginkan dari berbagai data seperti bahan 

tertentu dan pelanggan tertentu.Setiap kondisi juga bergantung pada masing-

masing document. 

 

No.3.  Gambar Proses Bisnis modul SD dalam SAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No.4.  Pengertian Shipment 

Sales Order Menghasilkan Shipment Untuk Pengiriman, 
 Aturan pengiriman yang berikut dapat digambarkan pada Customer Level ( tab 

Customer window Business Partner ) yaitu : 

1. 1.      Availability/Ketersediaan ( yang mana adalah default), berarti bahwa 

Shipment hanya dihasilkan ketika ada stok barang tersedia di sistem. 

2. 2.      Complete Line atau Complete Order, artinya Shipment hanya akan 

dihasilkan ketika baris Order yang lengkap ( atau Order Lengkap) dapat 

dikirimkan. Pilihan ini tidak mengijinkan Shipment parsial. 

3. 3.      After Receipt , artinya Shipment akan dihasilkan ketika pembayaran 

diterima. 

 

No.5  Pengertian Sales Order 

Sales Order adalah suatu kesepakatan kontraktual antara organisasi penjualan dan 

pesta terjual sekitar memberikan produk atau menyediakan layanan untuk 

didefinisikan harga , kuantitas dan waktu . Sebuah sales order harus mencatat 

pesanan pembelian berasal pelanggan. 

Sales Order adalah perintah yang dikeluarkan oleh sebuah bisnis untuk pelanggan . 

Perintah penjualan mungkin untuk produk dan / atau jasa.   

 

Pengertian dibawah ini : 

 

 Sales Order                     : Pesanan penjualan ( pemesanan barang) 

 Avaibility check              : Cek persediaan barang (apakah barang tersedia atau 

tidak) 

 Outbound Delivery         : Pengiriman keluar ( Barang dikirim) 

 Transportation               : Barang dikirim dengan transportasi (kapal, mobil,dll) 

 Picking                          : Pengambilan barang 

 Good Issue                    : Pengeluaran barang dari transport, tp belum di tanda  

                                              tangan oleh penerima 

 Billing                            : Tahap pemrosesan akhir untuk transaksi bisnis dalam 

                                          pemrosesan order 

 Payment Processing       : Proses pembayaran 

 

 Client                              : nama perusahaannya (contoh : Astra) 

 Company code                : kode perusahaannya ( contoh : AHM) 

 Sales Organization          : Sales organizational AHM 

 Distribution chanel           : Dealer nya 

 Division                           : Jenis barang yang dijual (matic, bebek) 



No.6  Manfaat SAP Sales order dan Service 

a. Membantu meningkatkan penjualan pada perusahaan anda 

b. Margin keuntungan dan kepuasaan pelanggan 

c. Memberi pesanan tepat waktu 

d. Mempercepat proses penjualan 

e. Mengurangi biaya operasional 

f. Mengelola lengkap order penjualan dan pasca order penjualan 

g. Mempercapat logistik, manufaktur, jasa, dan proses kerja 

h. Meningkatkan pelayanan dan penjualan 

i. Membangun loyalitas pelanggan 

j. Mencapai order manajemen yang lebih baik 

 

No.7   Buatlah langkah-langkah membuat New Customer  

Jawab :  Logistics->Sales and Distribution->Master Data->Business 

Partner->Customer->Create->Complete 

Free On Board (FOB) adalah bagian dari Incoterms. Penyerahan barang 

dengan Free On Board dilakukan di atas kapal yang akan melakukan 

pengangkutan barang. Selain itu yang memiliki kewajiban untuk 

mengurus formalitas ekspor adalah pihak penjual. Persyaratan dengan 

menggunakan FOB hanya dapat dilakukan untuk pengangkutan laut dan 

antara pulau semata. 

FOB (ongkos angkut ditanggung penjual sampai dengan pelabuhan 

penjual selanjutnya ongkos angkut ditanggung pembeli) 

Catatan  : Mhs dibolehkan memfoto kisi2 ini dg hp tapi tidak di copy ke dalam 

flash disk Terima kasih, selamat menegerjakan Ibu Elis dan tim Dosen SIB SAP 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Incoterms
https://id.wikipedia.org/wiki/Kapal
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekspor
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau

