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SAP Materials Management (SAP-MM) adalah salah satu modul di SAP ERP yang 

mendukung proses manajemen/pengelolaan material di perusahaan, mulai dari 

pengadaan (procurement) hingga proses operasional inventoryharian. Material 

dalam SAP MM dapat berwujud barang siap jual (finished goods) atau bahan yang 

akan digunakan sebagai bahan dalam proses produksi (raw materials). Pengelolaan 

material sangat penting bagi perusahaan dalam menghadapi kondisi persaingan yang 

semakin berat.  

 

Modul MM (Material Management) 
MM (Material Management) adalah modul terpenting dalam sistem SAP, karena 

modul ini saling terkait dengan modul SAP lainnya. Modul MM ini dirancang dengan 

berbagai aspek, seperti tahap mengelolah  bahan baku, merencanakan pengelolaan 

bahan-bahan dan kontrol, pembelian, penerimaan barang, mengelolah persediaan 

dan yang terakhir adalah invoice verfication.  

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam  modul MM (Material Management) 

adalah: 

1. Membuat Purchase Requition 

2. Membuat Purchase Order 

3. Melakukan penerimaan barang 

4. d.. Melakukan  verifikasi  terhadap  tagihan  dari  supplier 

5. Mengelola inventory. 

6. Membuat perencanaan produksi dan order minimal dengan (MRP ) 

 

Pengelolaan material yang baik akan memberikan keunggulan bersaing (competitive 

advantages) bagi perusahaan, seperti: 

1. Tingkat ketersediaan material (availability) yang optimal. Hal ini ditunjukkan 

dengan material yang selalu tersedia untuk proses produksi ataupun transaksi 

penjualan, namun dengan mempertahankan stok di gudang secukupnya 



sehingga cost untuk inventory dapat ditekan. Dengan demikian perusahaan dapat 

memiliki material di waktu, tempat dan jumlah yang tepat. 

2. Pemilihan vendor atau supplier terbaik dalam proses pengadaan material 

berdasarkan data history sehingga perusahaan dapat memperoleh harga, kualitas 

ataupun layanan terbaik. Contoh dampak positifnya bagi perusahaan adalah 

apabila perusahaan bisa mendapatkan material yang lebih murah dengan kualitas 

yang sesuai, maka harga jual produk dapat ditekan sehingga lebih murah daripada 

kompetitor. Selain itu, kualitas barang yang baik akan berpengaruh 

terhadap finished goods yang akan dijual. 

3. Perencanaan kebutuhan material yang baik dan terotomatisasi melalui 

sistem Material Requirement Planning akan berpengaruh terhadap 

menurunnya cost yang dikeluarkan oleh perusahaan. 

 

Fungsi-fungsi utama yang ada di SAP MM dalam adalah sebagai berikut: 

1. Material Requirement Planning 

2. Material Procurement 

3. Inventory Management 

4. Invoice Verification 

5. Material Valuation 

6. Logistics information System 
 

 

Material Requirement Planning 

Tujuan utama dari Material Requirement Planning (MRP) adalah untuk memonitor 

stok dan membuat order proposal secara otomatis ke bagian pembelian berdasarkan 

berbagai metode requirements planning. Data yang digunakan dapat dikonfigurasi 

berdasarkan reorder point principle atau menggunakan teknik peramalan 

(forecasting). 

 



Purchasing 

SAP MM menyediakan fungsional Purchasing untuk mengoptimalkan proses 

pembelian atau pengadaan material. Proses yang ditangani mulai dari permintaan 

pembelian (purchase requisitions) hingga pembuatan purchase order (PO) atau 

perjanjian pembelian jangka panjang. Purchasing juga menentukan apakah order 

dapat dibuat berdasarkan quotations yang sudah ada atau perlu membuat request for 

quotations (RFQ) terlebih dahulu. SAP MM juga menyediakan informasi untuk 

evaluasi dan pemilihan vendor. 

 

Inventory Management 

Semua transaksi yang mengakibatkan perubahan stok material akan ditangani oleh 

Inventory Management. Transaksi-transaksi tersebut adalah: 

1. Goods Receipts 

2. Return Deliveries 

3. Planned and Unplanned Stock Withdrawals 

4. Stock Transfers 

5. Reservations 

6. Stock Adjustment 

Semua proses entry, pemeriksaan, pembetulan yang mengakibatkan perubahan stok 

akan dilakukan secara real timesehingga data yang disimpan bersifat up to 

date dengan error seminimal mungkin. Hal ini sangat penting untuk menghasilkan 

perencanaan dan kontrol material yang akurat dan efisien. 

 

Invoice Verification 

Invoice Verification digunakan untuk memeriksa tagihan (invoice) dari vendor yang 

masuk dan mencocokannya dengan data Purchase Order dan Goods Receipt yang 

ada. Invoice Verification menghubungkan SAP MM dengan SAP Financial 

Accounting & Controlling (FICO) dan Assets Management. Jika hasil pemeriksaan 



sesuai, posting akan dilakukan dan tagihan akan dibayar. Jika tidak sesuai, 

pembayaran untuk invoice tersebut akan di-block. 

 

Material Valuation 

Nilai dan harga dari sebuah material akan terus berubah seiring berjalannya waktu. 

Untuk menangani hal tersebut, SAP MM menyediakan fungsi Material Valuation. 

Metode yang dapat digunakan dalam standar SAP MM adalah LIFO, FIFO 

dan lowest value determination. 

 

Logistics Information System 

Logistics Information System mendukung pengambilan keputusan untuk 

proses harian (day-to-day) atau keputusan strategic melalui data-data dan 

variabel analisa yang ada. Logistics Information System yang digunakan 

dalam SAP MM meliputi Inventory Controlling (INVCO) dan Purchasing 

Information System (PURCHIS). 

 

Integrasi SAP MM dengan modul SAP lainnya 

Untuk melaksanakan proses bisnisnya, SAP MM akan berinteraksi dengan modul 

SAP lainnya, yaitu: 

1. Production Planning (PP) untuk MRP, Purchasing dan Warehouse 

Management. 

2. Sales & Distribution (SD) untuk MRP dan Warehouse Management. 

3. Financial Accounting (FI) untuk Purchasing dan Invoice Verification. 

4. Controlling (CO) untuk Purchasing dan Invoice Verification. 

5. Asset Management (AM) untuk Purchasing dan Invoice Verification. 

6. Quality Management untuk Inventory Management. 

7. Project System untuk Services. 
 



APA ITU QUOTATION, PURCHASE ORDER (PO) DAN 

INVOICE? 

 

Quotation, Purchase Order (PO) dan Invoice adalah dokumen-

dokumen yang terlibat dalam transaksi jual beli barang dan jasa. 

Hubungan antar ketiga dokumen tersebut diilustrasikan pada gambar 

berikut ini. 

 

1. Pelanggan meminta penawaran barang atau jasa yang dibutuhkan kepada penjual 

sebagai penyedia barang dan jasa. 

2. Quotation adalah surat penawaran yang diberikan kepada pelanggan kita 

setelah adanya permintaan penawaran. Quotation biasanya berisi: 

o Kode dan deskripsi barang / jasa yang ditawarkan. 

o Jumlah barang / jasa tersebut. 

o Harga satuan. 

o Diskon atau potongan harga. 

o Total harga penawaran. 

o Tata cara pembayaran 

http://static.belajarexcel.info/wp-content/uploads/2013/09/document_flow_quotation_po_invoice.png


3. Purchase Order (PO) adalah surat pemesanan yang dikeluarkan setelah 

terjadi kesepakatan berdasarkan Quotation. Surat ini sangat penting karena berisi 

komitmen dari pelanggan. Jika di kemudian hari pada saat kita sudah 

mengantarkan barang atau menyelesaikan jasa dan pelanggan menyangkalnya, 

maka PO ini dapat menjadi bukti. PO biasanya juga merinci bagaimana tahapan 

pembayaran dilakukan. 

4. Invoice adalah surat penagihan yang dikeluarkan oleh pihak penjual kepada 

pelanggan kita sesuai kesepakatan di PO. Invoice berisi rincian barang / jasa dengan 

harga sesuai PO, tidak boleh berubah walaupun misalkan harga tersebut telah 

mengalami kenaikan dari supplier kita. Biasanya invoice dikirimkan kepada 

pelanggan dengan lampiran tanda terima barang dan faktur pajak. 

 

Fungsi Vendor dalam dunia manufaktur 

Vendor atau supplier. Seringkali kita mendengar kata vendor disebut dalam berbagai 

artikel tentang bisnis, termasukmanufaktur. Hanya saja, sering mendengar bukan berarti 

kita benar-benar memahami apa yang dimaksud vendor itu sebenarnya. 

 

Pengertian Vendor 

Seperti kita ketahui bersama, vendor adalah istilah yang lazim digunakan dalam 

berbagai perbincangan mengenai bisnis. Ternyata, dari segi bahasa, Vendor 

terbilang sangat sederhana: penjual. Ya, definisi vendor menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia adalah penjual. Sesederhana itu. 

Sialnya, dalam proses bisnis, istilah penjual saja tidaklah cukup. Karena seperti kita 

tahu, manufaktur adalah bisnisnya para penjual. Semua perusahaan pastilah 

penjual. Sehingga jika kita mencukupkan pembahasan mengenai vendor pada 

definisi sebagai pihak yang menjual, akan sangat kurang sekali pemahaman yang 

kita dapatkan. 

Bisnis manufaktur adalah bisnis membuat/memproduksi barang mentah yang 

dibeli oleh perusahaan untuk menjadikannya barang jadi yang berharga lebih 

tinggi. Artinya, setiap bisnis manufaktur pasti memiliki proses membeli 

(procurement) hingga kemudian menjualnya (sales dan marketing). 

Melihat alur proses dalam bisnis manufaktur di atas, dapat kita tarik kesimpulan 

sederhana, bahwa fungsi vendor terletak pada proses 

http://finishgoodasia.com/tentang-industri-manufaktur/
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bisnis procurement/purchasing/pengadaan dalam pabrik. Saat perusahaan 

melakukan pembelian item, entah itu adalah bahan baku (raw material), bahan 

penolong, sparepart, atau bahkan barang setengah jadi (Work In 

Process/WIP), vendor adalah istilah yang sering digunakan. 

Sebenarnya, selain kata vendor, istilah yang sering digunakan adalah supplier. 

Jadi vendor dibutuhkan perusahaan saat akan mencari barang-barang yang tidak 

diproduksi pabrik, dan dibutuhkan untuk melakukan proses produksi. Sekali lagi, 

barang yang dibeli dari vendor bisa berupa bahan baku, bahan penolong, sparepart, 

dan bahkan barang setengah jadi. 

Biasanya, masing-masing perusahaan akan menjadi vendor atau supplier untuk 

perusahaan lainnya. Kemudian perusahaan yang membeli itu akan memproduksi 

barang, yang barang jadinya (finish good) dibutuhkan oleh perusahaan lain, 

sehingga dia menjadi vendor dari perusahaan tersebut. Begitu terus perputaran 

uang terjadi. Bahkan, tak jarang satu perusahaan menjadi vendor 

sekaligus konsumen untuk perusahaan lainnya. 

Karena, seperti kita tahu, aktivitas utama dari sebuah perusahaan adalah menjual 

dan membeli bukan? 

 

FI-Financial Accounting  

Software bisnis SAP ditujukan untuk menyediakan pengukuran secara kontinu 

terhadap profitabilitas perusahaan. Modul FI juga mengukur kinerja keuangan 

perusahaan, berdasarkan pada data transaksi intenal maupun eksternal. Modul FI 

menyediakan dokumen keuangan yang mampu melacak (mengaudit) setiap 

angka yang terdapat dalam suatu laporan keuangan hingga ke data transaksi 

awalnya. 

Modul FI (FINANCE) 

Modul FI menyediakan dokumen keuangan yang mampu melacak (mengaudit) 

setiap angka yang terdapat dalam suatu laporan keuangan hingga ke data transaksi 

lainnya. Modul FI (Financial Accounting) memiliki serangkaian komponen, yaitu 

Jurnal Umum (General Ledger), AR/AP (Account Recievable/ Account Payable), 

Jurnal Khusus (Special Journal), Aset Tetap (Fixed Asset Accounting), Legal 

http://finishgoodasia.com/apa-itu-raw-material-atau-bahan-baku-dalam-manufaktur/


Consolidation (erat hubungannya dengan akuntansi keuangan dan transfer data 

langsung dari pernyataan individu kedalam laporan konsolidasi). 

 

 CO-Controlling  

Fungsi dari modul CO adalah untuk mendukung empat kegiatan operasional:  

1. Pengendalian capital investment  

2. Pengendalian aktivitas keuangan perusahaan, memonitor dan merencanakan 

pembayaran  

3. Pengendalian pendanaan terhadap procurement, pengadaan dan penggunaan dana 

di setiap area  

4. Pengendalian biaya dan profit berdasarkan semua aktivitas perusahaan  

 
 

RFQ (Request for quotation) 
Permintaan untuk kutipan 

Dokumen yang digunakan dalam meminta harga dan kutipan pengiriman yang 

memenuhi spesifikasi kualitas minimum untuk jumlah tertentu barang-barang 

tertentu dan / atau jasa. RFQ biasanya tidak diiklankan secara terbuka, dan 

digunakan umumnya untuk : 

(1) standar, off-the-rak barang,  

(2) item dibangun untuk spesifikasi dikenal,  

(3) barang yang dibutuhkan dalam jumlah kecil  

(4) item yang harga beli turun di bawah ambang batas penawaran tertutup. 

Pemasok menanggapi dengan kutipan RFQ perusahaan, dan umumnya kutipan-

harga terendah diberikan kontrak.  

 



PERTANYAAN QUIZ 

1. Dalam SAP kita kenal MM (Material Management) jelaskan fungsi dan 

perannya, 

2. sebutkan dan jelaskan modul apa saja yang ada di dalam SAP MM?  

3. Mengapa pengelolaan MM sangat srategis? Jelaskan jawaban anda! 

4. Jelaskan Integrasi SAP MM dengan modul SAP lainnya !   

5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan : Quotation, Purchase Order (PO) dan 

Invoice? 

6. Apakah Vendor itu?  Jelaskan Fungsi dan Peranannya 

7. Jelaskan Manfaat/kegunaan Modul FI, CO? Boleh gunakan contoh yang anda 

tahu. 

8. Sebutkan manfaat anda mempelajari SAP. 


