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Latihan Modul 8  
1. Buatlah sebuah Product baru dengan nama ”Produk_(nama 
anda)” dengan cara import. 

2. Buatlah Business Partner baru dengan nama ”(nama 
anda)_Partner” dengan cara import. 
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PETUNJUK UMUM 
Untuk dapat melakukan kegiatan praktikum, maka setiap praktikan 
harus mempunyai software compiere yang telah diinstal pada 
masing-masing komputer. Berikut adalah user interface ketika kita 
melakukan setup. Akan sangat baik jika masing-masing praktikan 
dapat mencoba modul praktikum sebelumnya. Untuk dapat 
menginstal compiere ikuti petunjuk berikut : 

1. Download file compiere, dapat anda cari di situs atau 
melalui search engine. 

2. Settinglah path pada komputer anda masing-masing. Buka 
command prompt masuk pada folder compiere2 pada drive 
anda kemudian ketikkan : 

 cscript utils\WinEnv.js <Compiere_home> ”<Java_Home>” 
 misal : C:\Compiere2  cscript utils\WinEnv.js C:\Compiere2 
 ”C:\Program Files\Java\jdk1.5.0_04”] 
3. Masuklah pada folder Compiere2 lalu klik file 

RUN_setup.bat 
4. Setelah muncul tampilan seperti pada gambar, kemudian 

lakukan konfigurasi sesuai dengan nama server, password, 
database dan nomor port pada komputer masing-masing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 gambar contoh konfigurasi setting saat instalasi 
 
5. Jalankan RUN_Compiere.bat 
 



 Sistem Informasi Terpadu / E-Businnes 

Laboratorium Komputer – STIKOM  4 

Sistem Informasi Terpadu / E-Businnes  

105  Laboratorium Komputer – STIKOM 

 
 
Klik tanda Ok lagi. 
 

 
 
Bila sukses akan muncul pesan “ 0 Errors”. Lihatlah pada Window 
Invoice, maka Invoice yang diimport akan ada. 
 
 
 
Pada dasarnya import data memungkinkan kita melakukan 
penambahan atau pengupdatetan data tanpa harus masuk ke 
window di mana data tersebut diakses. 
 

Namun hati-hati, pastikan dokumen yang diimport adalah benar- 
benar ”Completed” terutama untuk dokumen yang berhubungan 
dengan proses Akuntansi. 
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Perhatikan Document Type yang akan dibuat. 
 
 
 
Bila telah diisi, save dan tekan tombol “Import Invoice” 
 
Akan muncul tampilan berikut ini : 
 

 
 
Klik tanda Ok. Berikutnya anda akan diminta memilih Client , 
Organization, dan Action yang akan digunakan. 
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MODUL 1 
ENTERPRISE RESOURCE PLAINING 

 
Tidak pernah berhenti mencoba hal yang baik 

adalah awal dari kesuksesan hidup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tujuan : 
Praktikan dapat memahami konsep ERP secara garis besar 

Praktikan dapat memahami pengeditan dilakukan pada record 
Praktikan dapat menggunakan dan mengenal pemakaian User Interface 

pada Compiere 
 

Materi : 
Record Table 

User Validating 
 

Referensi : 
http://compiere.org/product/index.html 

http://www.mycompiere.com/products/compiere_flash_training.html 
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1.1 Pengenalan Konsep ERP dan Compiere 
ERP (Enterprise Resource Planning) adalah aplikasi yang terintegrasi 
untuk mendukung seluruh proses bisnis. ERP menyediakan secara 
terintegrasi semua informasi melalui keuangan, akuntansi, SDM, 
supply chain, dan informasi aktivitas customer. CRM (Customer 
Relationship Management) terpusat pada front-office, sales effort 
and customer care. 

Compiere merupakan salah satu software ERP dan CRM yang 
menyediakan solusi lengkap yang dapat dipakai dalam penerapan 
ERP. Compiere didesain dan dibuat oleh Jorg Janke. Compiere 
adalah ERP-CRM Small-Medium Enterprise Business Solution. 
Compiere dilengkapi dengan beberapa fitur, misalnya Inventory 
Management, Purchasing, Sales Order, Account Payable, Account 
Receivable dan General Ledger sebagai pondasinya. Didukung 
dengan kemampuan multi currency, multi company dan multi 
language, Compiere sangat cocok bagi perusahaan-perusahaan 
berbentuk group of companies, yang lazim di Indonesia. 

Compiere memiliki keunggulan tersendiri di mana ERP solutions 
gagal untuk melakukannya.  

Keunggulan-keunggulan Compiere : 

Fast Implementation without Binding Decisions 

Kita dapat mengatur templates yang dapat disesuaikan dengan 
kebutuhan untuk implementasi pada hari ke depan. Compiere tidak 
membutuhkan keputusan statis dalam implementasinya. Kita dapat 
mengubahnya pada hari depan, meliputi chart of accounts, business 
calendar, atau bahkan accounting currency atau accounting 
principles. 

Open Source 

Compiere merupakan freeware dan memberikan lisensi dan terbatas, 
sehingga semua orang dapat memakainya secara bebas.   

HTML and Windows User Interface 

 Compiere menyediakan sebuah aplikasi Windows yang kaya akan 
user interface yang memudahkan pengguna dalam entri data. Selain 
itu compiere menyediakan browser berbasis DHTML, web-based 
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Bila sukses akan muncul pesan “ 0 Errors”. Lihatlah pada Order 
(dalam contoh ini Purchase Order), maka Order yang diimport akan 
ada.  

8.6 Import Invoice 
Bukalah Window Import Invoice, maka akan tampil jendela di 
bawah ini 
 

 
 
Buatlah dokumen baru, lalu isilah field – field yang ada. 
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Perhatikan Document Type yang akan dibuat. 
 
Bila telah diisi, save dan tekan tombol “Import Orders” 
 
Akan muncul tampilan berikut ini : 
 

 
 
Klik tanda Ok. Berikutnya anda akan diminta memilih Client , 
Organization, dan Action yang akan digunakan. 
 

 
 
Klik tanda Ok lagi. 
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interface yang memudahkan pengguna untuk      mengakses aplikasi 
untuk internet.  

User Interface Personalization  

Compiere menggunakan context sensitive personalization, kita dapat 
melihat apa yang perlu untuk kita lihat saja. Pengguna dapat 
mengubah form entry, menyembunyikan field, mengganti warna 
dan huruf, mengganti label dan yang lainnya yang membuat aplikasi 
ini mudah untuk digunakan. 

Rule Based, “Safe-Fail” Architecture 

Compiere tidak didesain untuk asumsi bahwa semuanya adalah 
ideal dan bekerja dengan sempurna. Namun Compiere merupakan 
software arsitektur dinamis yang di dalamnya mencakup solusi 
untuk keadaan yang tidak diinginkan, misalnya kegagalan sistem. 

Trully Integrated Application 

Dengan compiere terdapat manajemen relasi yang dapat 
diintegrasikan dengan ERP yang lama. 

Designed for the Global Marketplace 

Compiere merupakan aplikasi yang bisnis yang sesuai untk semua 
usaha yang dapat diterapkan dalam industri kecil, menengah 
ataupun besar. Melalui compiere masing-masing bisnis memiliki 
kompetensi untuk bersaing di pangsa pasar secara global. 

Compiere Functional Integration 

Secara fungsional Compiere Enterprise Resource Planning 
terintegrasi penuh dengan 
Functionality Customer 
Relationsip dan Analytical 
Processing. Integrasi penuh 
ini menjamin area fungsi 
yang berbeda memiliki 
semua informasi yang 
dibutuhkan untuk 
pembuatan keputusan 
bisnis. 

   Gambar 1.1 Compiere Functional Integration 
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1.2 Login dan password 
Setelah startup pada windows, maka kita akan akan mulai 
melakukan startup pada Compiere. Untuk dapat menjalankan 
Compiere, maka anda harus terlebih dahulu menyalakan service 
database (oracle) dan juga server aplikasinya (jboss). 

Langkah-langkah yang harus anda lakukan : 

Koneksikan ke database melalui service (biasanya terdapat pada 
desktop dengan nama StartService atau jalankan perintah run 
kemudian ketik services.msc klik OK dan cari service-service oracle 
yang dibutuhkan untuk dinyalakan. 

Koneksikan dengan jboss (aplikasi server) yang ada pada folder utils, 
kemudian cari nama RUN_Server2 lalu jalankan. 

Compiere telah terinstal, sehingga Anda dapat lihat pada jendela 
desktop masing-masing dan cari simbol Compiere. 

 
 
 
 

  Gambar 1.2 Logo Shortcut Compiere 
 
Pada saat Anda pertama kali 
masuk ke Compiere, maka 
dibutuhkan test koneksi dan 
setting koneksi ke applikasi 
dan ke database, tetapi jika 
kotak dialog pada gambar 1.3 
Tes Koneksi tidak ada maka 
Anda akan langsung masuk 
ke dalam kotak dialog login 
seperti pada gambar 1.4. 
 
 
 
 
 
    Gambar Tes Koneksi 
 

Compiere2.lnk
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Bila sukses akan muncul pesan “ 0 Errors”. Lihatlah pada Window 
Account Element, maka Account yang diimport akan ada di dalam 
Element Value. 

8.5 Import Order  
Bukalah Window Import Order, maka akan tampil jendela di bawah 
ini 
 

 
 
 
Buatlah dokumen baru, lalu isilah field – field yang ada. 
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Bila telah diisi, save dan tekan tombol “Import Accounts” 
 
Akan muncul tampilan berikut ini : 
 

 
 
Klik tanda Ok. Berikutnya anda akan diminta memilih Client dan 
Element Account mana yang akan digunakan. 
 

 
 
Klik tanda Ok lagi. 
 

 
 

Sistem Informasi Terpadu / E-Businnes  

9  Laboratorium Komputer – STIKOM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gambar 1.4 Kotak Dialog Login 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gambar 1.5 Kotak Dialog Role 
 
Untuk melakukan Login ke dalam Compiere, lakukan langkah-
langkah berikut  
Setelah Anda masuk ke dalam halaman login seperti gambar 1.4, klik 
pada 
ID Pengguna  : GardenAdmin 
Password : GardenAdmin 
Lalu klik button OK  
Jika ID dan password Anda sesuai maka Anda akan masuk ke dalam 
tab Defaults yang berisi role yang akan dipilih nanti. 
 
Peranan  : GardenWorldAdmin 
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Klien    : GardenWorld 
Lalu klik button OK, jika Anda berhasil maka akan masuk dalam 
aplikasi. 

1.3 Memulai Compiere 

 

 Gambar 1.6 Tampilan Menu Utama Compiere Desktop 

Setelah Login berhasil dilakukan, maka anda akan melihat tampilan 
jendela Compiere kurang lebih seperti gambar 1.6. Sebelah kiri 
merupakan shortcut untuk submenu sedangkan sebelah kiri jendela 
adalah menu dengan submenu-submenu yang ada di dalamnya. 
Checkbox “Expand Tree” pada sisi kiri bawah jendela meupakan 
option untuk menampilkan menu dan submenu didalamnya dalam 
bentuk tree. 

1. Header 

 
   Gambar 1.7 Header 
 
2. Menu Bar 
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8.4 Import Account 
Bukalah Window Import Account, maka akan tampil jendela di 
bawah ini 
 

 
 
Buatlah dokumen baru, lalu isilah field – field yang ada. 
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Akan muncul tampilan berikut ini : 
 

 
 
Klik tanda Ok. Berikutnya anda akan diminta memilih Client yang 
akan digunakan. 
 
 

 
 
Klik tanda Ok lagi. 
 

 
 
Bila sukses akan muncul pesan “ 0 Errors”. Lihatlah pada Window 
Business Partner, maka Business Partner yang diimport akan ada di 
dalam daftar Business Partner. 
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Gambar 1.8 Menu Bar 

3. Tool Bar 

 
   Gambar 1.9 Tool Bar 
 
Berikut Keterangan gambar toolbar, urutan penjelasan dari kiri ke 
kanan. 
 1. ignore changes 11. menu 
 2. help   12. parent record 
 3. new record  13. detail record 
 4. delete record  14. first record 
 5. save changes  15. previous record 
 6. refresh  16. next record 
 7. find record  17. last record 
 8. attachment  18. report 
 9. data grid toggle 19. print  
 10. history  20. product info 
    21. end window 
 
4. The Fields 
 
 
 
 
 
   Gambar 1.10 Macam-macam Fields 
 

 Warna pada Field dibagi:  
 grey  - read only  
 light blue  - mandatory fields  
 pink - fields yang harus diisi 
 white  - normal field 

 

1.4 Mengedit Records 
Menambah Record Baru 
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Untuk menambah sebuah Record baru  lakukan langkah-langkah 
berikut : 

Klik  tombol New  , Ctrl-N atau pilih File/New Record dari 
menu.  

Ubah beberapa informasi default yang dikelompokkan field-field 
sebelumnya. Masukkan nilai-nilai pada semua fields yang 
dibutuhkan (fields yang diperlukan akan muncul dalam warna 
gelap)  

Ketika semua data telah dimasukkan klik tombol save   atau Ctrl-
S.  

Untuk mengabaikan semua perubahan klik tombol “Ignore Button” 

atau ESC 

Merubah Record Sebelumnya 

Kita dapat mengubah beberapa field pada sebbuah record dan 
perubahan ini dapat berpengaruh terhadap transaksi yang 
menggunakan record ini (transaksi yang berkaitan dengan record ini 
akan ikut terupdate)  

Untuk mengubah record sebelumnya ikuti langah berikut : 

Menentukan record mana yang akan diubah.  

Cari field atau field-field yang ingin diubah dan masukkan atau pilih 
nilai yang baru.  

Ketika kita telah melakukan perubahan tersebut klik tombol Save 

 atau Ctrl-S. 

3. Menghilangkan Perubahan 

Sebuah record dapat di kembalikan/restore ke state semula dengan 

klik tombol Ignore Changes  , tekan Escape atau pilih 
Edit/Ignore Changes. 

4. Menghapus Record 

Untuk menghapus Record ikuti langkah berikut : 
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8.3 Import  Business Partner 
Bukalah Window Import Business Partner, maka akan tampil jendela 
di bawah ini. 

 
 
Buatlah dokumen baru, lalu isilah field – field yang ada sama seperti 
anda mengisi Window Business Partner saat ingin menambah 
produk baru. 
 

 
Bila telah diisi, save dan tekan tombol “Import Business Partner” 
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Klik tanda Ok. Berikutnya anda akan diminta memilih Client dan 
Price List yang akan digunakan. 
 

 
 
Klik tanda Ok lagi. 
 

 
 
Bila sukses akan muncul pesan “ 0 Errors”. Lihatlah pada Window 
Product, maka product yang diimport akan ada di dalam daftar 
product. 
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Cari record yang inign dihapus pada single record view atau beri 
tanda untuk record yang ingin dihapus pada multiple record view.  

Klik tombol Delete  , Ctrl X atau pilih Edit/Delete Record. 

 Record yang dipakai di manapun dalam system atau record 
yang diperlukan untuk audit tidak bisa dihapus, tapi hanya dapat 
dinonaktifkan. 

 

5. Menyalin Record 

Menyalin adalah membuat sebuah record baru dengan menyalin 
nilainya pada record yang telah ada sebelumnya sebagai default. 
Kita perlu mengubah informasi yang unique,misal nilai/key 
sebelum kita menyimpannya.  

Untuk menyalin Record lakukan langkah berikut : 

Tentukan record yang ingin disalin pada single record view atau 
berikan tanda pada record yang ingin disalin pada multiple record 
view.  

Pilih Edit-Copy Record 

Tentukan field yang akan diubah.  

Kllik tombol Save  atau Ctrl-S. 

6. Mencari Record 

Ada dua metode yang 
dapat dilakukan untuk 
mencari record. 

Untuk Simple Search : 

Gambar 1.11 Simple Search 
 
 
 
 
 
Buka layer yang menampilkan record yang ingin dicari. 

1. Klik tombol Find  , Ctrl F atau pilih View/Find Record  
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2. Pada tab Simple Search tab masukkan nilai uyang inign 
dicari. Field-field tersebut akan berbeda tergantung pada 
layar. Kita dapat menggunakan % sebelum atau setelah 
karakter untuk bertindak sebagai wildcard  

Klik  tanda OK dan kriteria record yang dicari akan ditampilkan.  
Untuk menampilkan Advanced Search lakukan langkah berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gambar 1.12 Advanced Search 
 
Buka layar yang menmpilkan record yang akan dicari . 
 Klik Tombol Search   atau Ctrl-F.  
 Klik Tab Advanced Tab.  
 Lakukan query dengan memilih sebuah kolom untuk dicari, 

sebagai operasi untuk menampilkan dan Key value sebagai 
perbandingan. Kita dapat mengkombinasikan banyak statement 
dengan memakai field and/or.  

 Klik  tanda OK dan kriteria record yang dicari akan ditampilkan. 
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8.2 Import Product  
Bukalah Window Import Product, maka akan tampil jendela di 
bawah ini 

 
 
Buatlah dokumen baru, lalu isilah field – field yang ada sama seperti 
anda mengisi Window Product saat ingin menambah produk baru. 
 

 
 
Bila telah diisi, save dan tekan tombol “Import Products” 
 
Akan muncul tampilan berikut ini : 
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8.1 Pengantar  
Compiere memberikan kita fasilitas untuk mengimport data-data 
tertentu. Untuk bisa menggunakan fasilitas ini, expand-lah branch 
Data Import. 

 

 
 
Berikutnya yang akan dijelaskan adalah Import Data Product, 
Business Partner, Account, Order, & Invoice. 
 
Pada dasarnya import data memungkinkan kita melakukan 
penambahan atau pengupdatetan data tanpa harus masuk ke 
window di mana data tersebut diakses. 
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Latihan Modul 1  
1. Carilah tabel product yang ada pada menu compiere Material 
Management-Material Management Rules-Product 

 
  Gambar 1.13 Letak Sub menu Product 
 
2. Buatlah 10 record baru untuk product tersebut dengan ketentuan 
nama-nama product sebagai berikut : 
 
 Monitor SyncMaster   
 Processor P5 
 Motherboard P5VD1-x 
 Mouse Logitech 
 LAN Card 
 Cassing SimCool 
 DVD-RW 
 Memory 512 MB 
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 VGA HIS-Radeon X300 
 Kabel data 

Isilah deskripsi yang lainnya sesuai keinginan Anda sendiri. 
 

 
  Gambar 1.14 Tampilan Menu Product 
 
3. Salinlah 10 data product di atas tersebut sehingga terbentuk 10 
data yang baru kembali, kemdian masing-masing lakukan edit nama 
product pada setiap record yang dibuat atau disalin. 
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MODUL 8 
DATA IMPORT 

 
Selagi kita mencoba dan berusaha, selagi itulah 

kita akan  
peroleh apa yang kita inginkan. 

- Hotmian Haro - 

 
 

Tujuan : 
Praktikan dapat melakukan import data di dalam Compiere 

 
Materi : 

Import Data Product, Business Partner,  
Account,  Order, and Invoice 

 
Referensi : 

http://compiere.org/functionality/scm.html 
http://www.mycompiere.com/products/compiere_flash_training.htm 
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MODUL 2 
POINT OF SALES 

 
 

Setiap orang  yang setia dalam perkara-perkara 
yang kecil maka dia akan dipercayakan hal-hal 

yanglebih besar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tujuan : 
Praktikan dapat memahami konsep Point of Sales 

Praktikan dapat memahami record tabel untuk Point of Sales  
Praktikan lebih dalam mengenal pemakaian User Interface Compiere 

 
Materi : 

Point Of Sales 
 

Referensi : 
http://compiere.org/product/index.html 

http://www.mycompiere.com/products/compiere_flash_training.html 
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2.1 Konsep Dasar Point of Sales 
Point of Sales dapat diterjemahkan sebagai order penjualan. Fungsi 
dari point of sales mengawali pemrosesan order pelanggan dengan 
menyiapkan order penjualan. Order penjualan memuat deskripsi 
mengenai produk yang dipesan, harga produk, dan keterangan 
mengenai pelanggan, seperti nama, alamat pengiriman, dan jika 
perlu alamat penagihan. Pada titik ini jumlah actual yang dikirimkan 
dan biaya pengiriman(jika ada) belum diketahui. Faktur dibuat 
setelah barang dikrimkan dengan memberitahukan kegiatan ini ke 
departemen penagihan. Karena faktur dibuat setelah pengiriman, 
pengorderan dan penagihan terpisah ini juga disebut post-billing. 
Secara garis besar POS atau Point of Sales merupakan rangkaian 
aktivitas yang dimulai dari proses sales order hingga proses invoice 
dan delivery note.  
 
Jenis-jenis Sistem pada Point of Sales 
1. Sistem pra-penagihan lengkap 
Dalam sistem pra-penagihan lengkap, faktur lengkap disajikan pada 
saat yang sama dengan order pengiriman. Dalam hal ini order 
merupakan rangkapan faktur. Sistem ini mensyaratkan bahwa 
seluruh informasi pemfakturan diketahui sebelum penyiapan faktur.  
2. Sistem pengorderan dan penagihan terpisah 
Order pengiriman dalam sistem ini disajikan terpisah dari faktur. 
Faktur disajikan setelah barang siap untuk dikirim. Sistem 
pengorderan dan penagihan terpisah ini penting jika terdapat 
perbedaan signifikan antara informasi order pengiriman dan faktur. 
3. Sistem pra-penagihan tidak lengkap 
Sistem pra-penagihan tidak lengkap sangat mirip dengan sistem 
pengorderan dan penagihan terpisah. Perbedaan satu-satunnya 
adalah bahwa faktur disiapkan oleh departemen order penjualan dan 
bukan order penjualan saja. Faktur dilengkapkan sesuai kejadian, 
tetapi karena kuantitas aktual yang dikirmkan dan beban 
pengiriman(jika ada) tidak dapat diketahui sampai barang 
dikrimkan, faktur menjadi tidak lengkap(yaitu hanya lengkap 
sebagian saja).  

2.2 User Interface Lanjutan 
1. Mengubah Data View 
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Latihan Modul 7  
1. Buatlah jurnal penyesuaian untuk penyusutan gedung dan 
peralatan pada perusahaan GardenWorld. 

2. Buatlah laporan Balance Sheet dan Income Statement untuk 
periode November 2006. 
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7.3 Laporan Keuangan 
Berikut akan dijelaskan pembuatan Balance Sheet dan Income 
Statement. 

Untuk informasi Profit and Loss dapat dilihat pada Balance Sheet. 
Bukalah window Financial Report. 

7.3.1 Balance Sheet 
 Untuk membuat Balance Sheet, isilah fiels report line set 
 dengan balance sheet. Kemudian tekanlah tombol Create 
 Report. Sebuah dialog “Create Financial Report ” akan 
 muncul. 
 
 Masukkan parameter sesuai report yang ingin anda buat, 
 kemudian klik Ok. Sebuah laporan Balance Sheet akan 
 muncul. 
 
7.3.2 Income Statement 
 Proses pembuatan Income Statement sebenarnya sama 
 dengan proses membuat Balance Sheet, perbedaan hanya 
 pada report line set-nya saja. Untuk Income Statement isilah 
 report line set dengan income statement. Sebuah dialog 
 “Create Financial Report ” akan muncul. 
 
 Masukkan parameter sesuai report yang ingin anda buat, 
 kemudian klik Ok. Sebuah laporan Income Statement akan 
 muncul. 
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Kita dapat memilih antara single record view dan multiple record 

view dengan klik Data Grid Toggle atau pilih File/Data Grid 

Toggle. Toggle berubah menurut state. 
2. View History 
History dapat dilihat untuk beberapa transaksi. Defaultnya, kita 
akan melihat hanya transaksi yang aktif saja dan transaksi tersebut 
yang masuk pada hari ini. Salah satu transaksi dapat dilihat dengan 
klik tombol View History button atau pilih View/History Records. 
History records tidak dapat diubah dengan cara apapun. Ketika pada 

view terdapat historical records toggle menampilkan . 
3. Attachment 
Beberapa record dapat memiliki suatu attachment yang terasosiasi di 
dalamnya. Yang dapat berupa notasi, spesifikasi produk atau 
informasi khusus record. Untuk menambah attachment klik tombol 

Attachment . Setiap record dapat memiliki banyak attachment. 
Untuk melihat sebuah attachment klik tombol Attachment ataiu pilih 
View/Attachment. Jika record telah memiliki sebuah attachment, 

tombol berubah menjadi . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 2.2 Contoh upload file gambar pada attachment  
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4. Refresh 
Untuk mendapatkan record untuk ditampilkan kembali pada layar 

dari database klik tombol Refresh  atau pilih Edit/Refresh Menu. 
5. Menu 

Untuk kembali ke Main Menu klik tombol Menu  atau pilih 
Go/Menu. 
 

2.3 Marketing Campaign 
Marketing Campaign biasanya dilakukan pertama kali pada saat 
penjualan atau marketing produk yang digunakan untuk 
memasarkan jenis-jenis produk kepada masyarakat luar yang dapat 
berupa pamflet, brosur, spanduk, iklan media dan sebagainya. 
Aktivitas marketing campaign (sosialisasi produk) digunakan dalam 
penjualan sebagai strategi untuk memenangkan persaingan dan 
untuk memacu minat masyarakat untuk membeli produk yang 
ditawarkan. 

 
  Gambar 2.3 Marketing Campaign 
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Berikutnya kita akan membuat  perkiraan kreditnya. Lakukanlah 
seperti kita membuat Equipment Depreciation, tapi kali ini gunakan 
Equipment Accumulated Depreciation. 
 

 
 
Kemudian isi pada source kreditnya dengan nilai yang sama dengan 
equipment depreciation tadi. Jangan lupa untuk menyimpannya. 
 

 
 
Pada tab Batch, tekan Complete. Lihatlah pada tab Journal, sekarang 
statusnya adalah Not Posted. Tekanlah Not Posted maka akan 
berubah menjadi Posted, bila ingin melihat Account Viewer tekanlah 
Posted. 
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Pilihlah organisasi, kemudian isi Account. Pada kasus ini gunakan 
equipment depreciation. 
 

 
 
Setelah memilih Account kliklah tombol save kemudian Ok. Secara 
Otomatis combination akan terisi di tab Line. 
 

 
Elemen Depreciation adalah elemen debit, maka diisi pada source 
debitnya. 
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2.4 Sales Order 
Sales order dimulai sebagai tanggapan atas produk yang ditawarkan 
kemudian terdapat order atau pesanan penjualan. Order pelanggan 
menjadi aktivitas order penjualan pada perusahaan: 

 
Gambar 2.4.1 Letak Menu Sales Order pada Desktop Compeire 
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  Gambar 2.4.2 Tab Order pada Sales Order 
 
Pada tab order ini berisi field-field yang berhubungan dengan sales 
order yang akan disimpan. Secara keseluruhan terbagi menjadi 5 
bagian yaitu order dan bisnis partner, delivery, invoicing, reference, 
dan status order. 
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Bukalah window GL Journal terlebih dahulu.  GL Journal memiliki 3 
tab menu, yaitu :  
• Batch ,kumpulan dari beberapa jurnal yang sama jenisnya 
• Journal , jurnal itu sendiri 
• Line, transaksi setiap jurnal 
 
Setiap jurnal minimum harus memiliki 2 line, yaitu untuk debit dan 
kreditnya. 
 

 
Berikutnya lengkapilah tab Journal. 
 

 
Pada tab Line, buatlah new record. Klik pada Combination, maka 
akan muncul sebuah Form Combination. 
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Untuk melihat Account Viewer, tekanlah tombol Not Posted yang 
telah menjadi Posted tadi. Account Viewer akan memperlihatkan 
besaran debit dan kredit serta alokasi akuntansi lainnya dari 
transaksi yang telah dilakukan 
 
7.2.2 Manual Journal 
 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa manual jurnal 
digunakan untuk proses akuntansi tertentu yang tidak dapat di-auto 
generate. Dalam contoh kali ini kita akan melakukan jurnal untuk 
kasus depresiasi peralatan kantor. 
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  Gambar 2.4.3 Tab Order Line pada Sales Order 

 
  Gambar 2.4.4 Tab Order Tax pada Sales Order 
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2.5 Invoice 
Dalam kehidupan sehari-hari istilah invoice dapat diterjemahkan 
sebagi faktur. Faktur yang dimaksudkan di sini adalah faktur untuk 
aktivitas penjualan atau faktur penjualan (sales invoices). Setelah 
pesanan penjualan dibuat maka akan diproses untuk membuat 
invoices untuk penjualan. 

 
  Gambar 2.5.1 Invoice (Customer) 
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7.2.1 Generate Automatic Journal 
 Pada setiap transaksi akuntansi dalam Compiere, berjalan 
 suatu mekanisme otomatis yang langsung meng-generate 
 informasi transaksi tersebut ke dalam jurnal. Penjurnalan 
 otomatis ini akan berjalan bila transaksi tersebut berstatus 
 Complete dan Posted.  
 
 Contoh berikut adalah penjurnalan otomatis yang terjadi 
 dalam siklus Pembelian. Untuk melakukan pelunasan 
 hutang, kita perlu membuat Invoice ( Vendor ). Invoice 
 (Vendor ) ini akan dibuat berdasarkan Purchase Order yang 
 telah dibuat sebelumnya, caranya seperti yang telah 
 dijelaskan dalam modul 6. 

 
 
Bila Invoice (Vendor ) selesai diisi dan tombol Complete telah 
ditekan, maka Invoice (Vendor ) tersebut akan berstatus Complete. 
Kemudian tekanlah tombol Not Posted untuk merubah statusnya 
menjadi Posted atau biarkan selama 15 menit, Compiere akan secara 
otomatis melakukan posting 
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7.1 Pengantar 
Modul kita kali ini akan membahas bagaimana cara untuk 
melakukan proses penjurnalan serta pembuatan laporan keuangan. 

Di dalam Compiere kita bisa melakukan penjurnalan dengan 2 cara, 
yaitu : 

• Generate Automatic 

Compiere akan melakukan penjurnalan secara otomatis untuk setiap 
transaksi  yang mempengaruhi siklus akuntansi perusahaan, misal : 
proses penjualan, pembelian, pemasukan kas, pengeluaran kas, dll. 

• Manual 

Untuk transaksi yang tidak bisa di generate secara otomatis, maka 
penjurnalan dilakukan secara manual. Transaksi ini biasanya adalah 
transaksi yang tidak sering dilakukan di dalam perusahaan, 
misalnya: penjurnalan atas penyusutan gedung, penyusutan 
peralatan, dan penyusutan aktiva tetap lainnya. 

Setelah melakukan penjurnalan dan posting ke dalam buku besar, 
maka kegiatan akuntansi berikutnya adalah membuat laporan 
keuangan. 

Laporan keuangan yang umumnya dibuat adalah sebagai berikut : 

• Balance Sheet 

• Profit and Loss 

• Income Statement 

Di Compiere, Profit and Loss ( P/L ) dimasukkan ke dalam Balance 
Sheet. 

Kita bisa melihat nilai Profit dan Loss perusahaan yang ditunjukkan 
dalam Balance Sheet. 

7.2 Journaling 
Seperti yang telah dibahas sebelumnya, ada dua macam cara untuk 
melakukan jurnal di dalam Compiere, Automatic dan Manual. 
Berikut ini akan dijelaskan tahapan masing – masing cara tersebut. 
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Setelah dibuat sebuah faktur penjualan, maka schedule untuk 
aktivitas permbayaran harus dibuat sebagai respon dari proses 
invoice dilakukan. Carilah pada Menu Utama  
Quote-to-invoice  Sales invoices  Invoice Payment Schedule 

 
  Gambar 2.5.2 Letak Menu Invoice Payment 
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 Gambar 2.6 Invoice Payment Schedule to invoice 

 
 Gambar 2.10 Invoice Payment Schedule 
 

Sistem Informasi Terpadu / E-Businnes  

83  Laboratorium Komputer – STIKOM 

MODUL 7 
ACCOUNTING II (JOURNALING & REPORT) 
 

Janganlah berputus asa, tetapi kalau anda 
sampai berada dalam keadaan putus asa 

berjuanglah terus meskipun dalam keadaan 
putus asa. 

- Hotmian Haro - 

 
 

Tujuan : 
Praktikan dapat memahami penjurnalan dalam Compiere 

Praktikan dapat membuat laporan keuangan 
 

Materi : 
General Ledger 

Financial Reporting 
 

Referensi : 
http://compiere.org/functionality/scm.html 

http://www.mycompiere.com/products/compiere_flash_training.html 
Cara Cepat Menerapkan ERP Menggunakan Compiere ”Oleh Frans 
Thamura” 
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Bila diperhatikan, kita tidak dapat memilih referensi pengiriman. 
Untuk mengaktifkan referensi pengiriman. Untuk mengaktifkan 
referensi ini masuklah ke menu System Admin dan mengganti Status 
Read Only menjadi tidak Read Only. Tanpa mengubah status ini 
maka hubungan pembayaran dengan pengiriman tidak dapat terjadi. 
 

 
 
Gambar 6.15 Window Invoice Customer dengan order yang telah 
diaktifkan 
 
Kliklah Order tersebut dan akan tampil form Order Info untuk 
melihat referensi Penjualan. Pilihlah Order yang dimaksud dan tekan 
OK. Lengkapilah field yang lain lalu tekan Complete. 
 

Latihan Modul 6  
1. Buatlah Purchase Order (PO) dan Sales Order (SO) untuk beberapa 
jenis produk (minimal 2 jenis produk) 

2. Buatlah Proses Penerimaan Barang dan Pengiriman Barang dari 
Purchase Order yang telah Anda buat pada soal No.1 diatas. 
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Latihan Modul 2  
1 Bukalah Compiere kemudian carilah pada Menu Utama menu 

Sales Order kemudian buka tampilan menu tersebut. 

 
 Gambar 1 Tampilan Sales Order pada Desktop 
 
Pada tab order di sales order tambahkan 10 Warehouse dengan  
nama Warehouse : GudangA – Gudang H 
Setelah selesai maka buatlah 10 Sales Order dengan masing-masing 
menggunakan salah satu Warehouse yang telah dibuat 
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Sebuah Form Order info akan keluar seperti gambar di atas. Jangan 
lupa pilihlah berdasarkan Sales Transaction, karena form ini dipakai 
bersama-sama dengan proses pembelian. 
 
Setelah sebuah  Sales Order dipilih maka secara otomatis semua data 
akan terisi. Berikutnya adalah memilih document type, umumnya 
MM shipment yang mengartikan melakukan pengiriman material. 
 
Proses selanjutnya adalah mengisi tab Shipment Line untuk memberi 
informasi detail dari penjualan. Pilihlah berdasarkan Sales Order 
Line. Tekan Complete untuk menyelesaikan proses ini. 
 

 

6.8 Proses Penerimaan Piutang 
Kegiatan ini dalam dunia akuntansi di sebut juga Account 
Receivable (A/R) Bukalah Window Invoice (Customer) 

 
 

Gambar 6.14 Window Invoice Customer 
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Setiap order line umumnya harus punya jenis barang dan harga jual 
yang dapat diperoleh dari daftar harga yang telah dipilih 
sebelumnya. Jangan lupa mengisi Unit of Measurement-nya. 
Jika transaksi telah selesai, maka kembalilah ke tab Sales Order, dan 
tekanlah tombol Complete untuk mengubah statusnya menjadi 
complete yang artinya siap melakukan proses berikutnya yaitu 
pengiriman barang. 

6.7 Proses Pengiriman Barang 
Bukalah window shipment, lalu pilihlah shipment (Customer) untuk 
melakukan proses pengiriman ke pelanggan. 
 

 
 

Gambar 6.13 Window Shipment 
 
Pertama-tama pilihlah order, dimana di dalamnya akan muncul 
semua nomor sales order yang siap untuk melakukan proses 
pengiriman barang (status completed) 
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MODUL 3 
PENJUALAN DAN PEMBELIAN 

 
 

Maka kesabaran akan menghasilkan ketekunan 
dan ketekunan akan menghasilkan tahan uji, 

lalu tahan uji menghasilkan keberhasilan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tujuan : 
Praktikan dapat memahami konsep proses pembelian 
Praktikan dapat memahami konsep proses penjualan  

Praktikan dapat memahami proses shipment pada penjualan 
 

Materi : 
Shipment 

Sales Order 
Purchase Order 

 
Referensi : 

http://compiere.org/product/index.html 
http://www.mycompiere.com/products/compiere_flash_training.html 
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3.1 Proses Penjualan 
Pada pengantar modul 2 sebelumnya telah dijelaskan bagaimana 
membuat sales order (pesanan penjualan) . Pada sales order berisi 
field-field seperti Business Partner, Partner Location, Warehouse. 
Yang menarik dari proses penjualan tersebut adalah fitur Price List, 
yang merupakan sebuah daftar harga. Daftar harga ini dapat dibuat 
berbagai macam seperti harga standar, harga khusus lebaran, atau 
harga teman. Jika seorang user memilih Price List di Windows Sales 
Order, maka secara otomatis harga yang tertulis akan mengikuti 
harga dari price list yang dipilih. 
Setelah Anda merekam transaksi yang ada pada tab Order, maka 
masuklah ke tab berikutnya yaitu Order Line, yang merupakan 
daftar isi dari produk yang akan dijual. 

 
  Gambar 3.1 Window Sales Order tab Order 
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6.6 Proses Penjualan 
Proses ini adalah kebalikan dari proses pembelian barang. Jika dalam 
pembelian barang disebut Purchase Order, maka dalam penjualan 
barang disebut Sales Order. 
 

 
 

Gambar 6.12 Window Sales Order 
 
Bila hendak membuat sebuah transaksi baru, field-field yang 
berwarna merah harus di isi, untuk sales order yang harus di isi 
adalah Bussiness Partner dan Partner Location. 
Perhatikan pula target document type yang dapa diganti. Juga 
terdapat fitur Price List yang proses pembuatannya telah dijelaskan 
di modul sebelumnya. 
Setelah itu pindahlah ke tab Order Line, yang merupakan daftar isi 
produk yang akan dijual. 
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Pilihlah dengan menekan tombol Select menjadi terpilih, kemudian 
tekan tombol untuk memprosesnya. Secara otomatis informasi yang 
dipilih akan segera dicopy ke window Invoice. 
Bilamana telah selesai lakukan pencatatan dengan menekan tombol 
Complete sehingga dapat dilakukan proses jurnaling. 
Setelah itu dapat menekan tombol Unspoted, dan secara otomatis 
status Invoice akan menjadi Posted, tekanlah tombol Posted dan 
akan muncul sebuah form yang akan memperlihatkan COA dari 
kegiatan pembelian ini. 
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 Gambar 3.2 Window Sales Order  tab Order Line 
 
Setiap Order Line umumnya harus memiliki jenis barang, quantitiy 
dan harga jual, dimana harga jual didapatkan dari daftar haraga 
yang telah dipilih sebelumnya. 
Setelah transaksi selesai kembalilah ke tab awal yaitu tab Order, dan 
tekanlah tombol Complete untuk merubah status dari transaksi 
penjualan ini menjadi Completed, artinya siap untuk melakukan 
proses berikutnya yaitu pengiriman barang. 
 



 Sistem Informasi Terpadu / E-Businnes 

Laboratorium Komputer – STIKOM  32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.2 Transaksi Penjualan yang siap diaktifkan 
 

3.2 Proses Pengiriman Barang ke Pelanggan 
Untuk proses pengiriman barang kepada pelanggan di dalam proses 
penjualan memiliki branch sendiri, yaitu di bawah Shipments. Untuk 
melakukan proses pengiriman barang 
ke pelanggan pilihlah Shipments 
(Customer), dan sebuah window akan 
muncul. 

 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.4  Main Menu-Shipments 
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Proses ini merupakan proses penerimaan, barang yang telah 
diterima akan dianggap hutang, dan hutang harus dibayar, proses 
pembayaran hutang akan dilakukan dengan proses invoicing yang 
akan dijelaskan berikutnya. 
 

6.5 Proses Pembayaran Hutang 
Setelah menerima barang, maka perusahaan akan mendapat hutang. 
Untuk proses pembayaran hutang dapat dilakukan dengan memilih 
Invoice (Vendor). Kegiatan ini dalam proses akuntansi sering Kegiatan 
ini di dalam proses akuntansi sering disebut dengan Account Payable 
(A/P). 

 
Gambar 6.11 Window Invoice (Vendor) 

 
Proses pembayaran hutang sebenarnya mirip dengan proses Material 
Receipt yang telah dijelaskan sebelumnya. 
Setelah Window Invoice tampil, pilihlah Bussiness Partner terlebih 
dahulu,karena satu invoice hanya bisa melayani satu Bussiness 
Partner saja. 
Setelah itu, masuk ke proses pemilihan line dari produk yang akan 
dibayar, caranya mirip dengan Material Receipt yaitu dengan 
menekan tombol Create lines from. 
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Gambar 6.10 Window Material Receipt 

 
Setelah Window Material Receipt telah tampil, pilihlah Bussiness 
Partner (Vendor) yang akan mengirim barang. 
Setelah itu tekanlah tombol Create lines from untuk mencopy line 
data informasi dari PO ke dalam Material Line. Bilamana tombol 
Create lines from ditekan sebuah Form akan keluar, dengan default 
Bussiness Partner yang telah diisi. Dapat juga dilakukan Create line 
from tanpa harus mengisi Bussiness Partner terlebih dahulu. 
Setelah itu di dalam Form Receipt… Create line from, pilihlah nomor 
Purchase Order, Locater, dan secara otomatis akan di tampilkan PO 
line di gridnya. 
Bilamana item yang diterima ditemukan, pilihlah dengan cara 
memberikan tanda di select. Secara otomatis informasi dari PO line 
yang dimaksud akan ke dalam tab Receipt Line. 
Bilamana pemilihan PO Line lebih dari satu, maka secara otomatis 
akan di copy juga lebih dari satu, untuk melihat data yang tercopy 
lebih dari satu, tekanlah icon change view pada toolbar. 
Bilamana proses penerimaan barang telah selesai, kembalilah ke 
main tab yaitu Material Receipt, kemudian tekanlah tombol 
Complete. Proses Complete ini seperti pada proses Purchase Order, 
dan setelahnya akan muncul tombol Unspoted. 
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Setelah window Shipment muncul, pertama-tama yang harus 
dilakukan adalah dengan memilih order, dimana di dalamnya akan 
muncul semua nomor Sales Order yang siap untuk melakukan 
proses pengiriman barang (status Completed). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gambar 3.5 Window Shipment (Customer) 
 
Sebuah form Order info akan ditampilkan, dan jangan lupa 
memilihnya berdasarkan Sales Transaction, karena form ini dipakai 
bersama-sama 
dengan proses 
pembelian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.6 
Form Order 
Info 
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Setelah sebuah Sales Order dipilih, secara otomatis semua data akan 
terisi, proses berikutnya adalah memilih document type, umumnya 
MM Shipment yang mengartikan melakukan pengiriman material. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gambar 3.7 Data pengiriman yang telah lengkap diisi 
Proses selanjutnya adalah mengisi informasi detail dari penjualan 
yaitu dengan memilih tab Shipment Line.  
Pertama- tama yang dilakukan adalah memilih line dari Sales Order 
yang telah dipilih, dan secara otomatis semua line dari Sales Order 
akan keluar.  
Dikarenakan Compiere mendukung multiple shipment, maka setiap 
proses pengiriman, tidak harus semua line dipilih, tetapi hanya yang 
diperlukan saja. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gambar 3.8 tab Shipment Line yang baru 
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Pilihlah sebuah produk, dan icon scriplet akan dapat di tekan, 
tekanlah untuk melihat history dari produk ini, termasuk kapan 
terakhir di beli, berapa harganya, berapa banyak barang yang di 
pesan, serta juga barang yang belum di konfirmasikan. 
Bilamana data telah diisi dan hendak menambahkan sebuah line 
baru dalam PO, tekanlah tombol New pada toolbar, dan secara 
otomatis sebuah line PO baru akan terbentuk dan siap untuk di isi. 
Setelah proses pengisian PO telah selesai, dan data telah di rekam, 
kembalilah ke tab Purchase Order. Lihatlah tombol dibawah window 
PO ada sebuah tombol dengan tulisan “Complete”, tekanlah tombol 
tersebut untuk menyatakan bahwa PO telah siap di proses, maka 
setelah itu Document status akan berubah dari Drafted menjadi 
Completed. 
Bilamana tombol complete telah ditekan, PO secara otomatis siap 
untuk dicetak dan diproses penerimaan dapat segera dilakukan. Saat 
itu Proses PO adalah Unposted, artinya belum direkam ke dalam 
proses akuntansi, tetapi proses ini dapat dibiarkan karena 
sebenarnya dalam akuntansi tidak ada pencatatan keuangan untuk 
proses pembuatan PO. Tentu saja, untuk menekan tombol Unposted 
akan mengubahnya menjadi status PO menjadi Posted, dan kita 
dapat melihat COAnya. 
 

6.4 Proses Penerimaan Barang 
Setelah PO selesai dibuat dan proses telah complet, proses 
berikutnya adalah melakukan penerimaan barang. 

Pilihlah Material Receipt pada Branch Requisition-to-Invoice, sebuah 
window Material Receipt akan segera tampil. 
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Gambar 6.8 Tab PO Line 
 
PO Line dapat menyimpan lebih dari satu jenis produk yang akan di 
beli, caranya dengan menekan tombol Change, yang akan mengganti 
bentuk dari form isian menjadi sebuah grid. Untuk memilih produk 
yang akan di beli tekanlah icon kecil berbentuk bujur sangkar dan 
sebuah form produk akan keluar,  form ini selain dapat untuk 
mencari produk juga dapat melihat stock di gudang, serta juga dapat 
memfilter produk berdasarkan price listnya. 
 

 
Gambar 6.9 form Product Info 
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Jika detail dari Sales Order telah terpilih, maka semua data penting 
terutama yang harus diisikan secara otomatis terisi. 
 Gantilah quantity item ysng akan dikirim sesuai dengan total 
pengiriman barang, sisanya dapat dilakukan dengan membuat 
transaksi pengiriman baru.  
Transaksi tersebut dapat berisi beberapa shipment line. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.9 Shipment Line yang mendapat referensi sales order 
 
Setelah proses pengisian data pengiriman barang telah selesai, 
kembalilah ke tab pertama yaitu Shipment, dan tekanlah tombol 
Complete  untuk menyelesaikan proses ini. Jika tombol Complete 
tersebut teleh ditekan, secara otomatis data dari gudang yang 
bersangkutan akan berkurang, dan kita siap memasuki proses 
berikutnya yaitu penerimaan pembayaran hutang dari pelanggan 
(Invoicing). 
 

3.3 Proses Pembelian 
Proses ini dapat dimulai dari memasukkan sebuah permintaan 
(requisition), kemudian dilanjutkan dengan merubah permintaan 
yang dimaksud menjadi sebuah order pembelian (Purchase Order), 
sayangnya fitur ini belum tersedia secara default di Compiere, 
sehingga kustomisasi diperlukan untuk membuat proses ini menjadi 
kenyataan.  
Dalam proses pembelian sebuah barang, item produk harus terlebih 
dahulu dibuat, dimana dalam modul sebelumnya telah dibahas. 
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 Gambar 3.10  Letak Menu- Purchase Order 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Gambar 3.11 Window Menu Purchase Order 
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6.3 Proses Pembelian 

 
Gambar 6.7 Window Purchase Order 

Item produk harus terlebih dahulu dibuat sebelum membeli sebuah 
barang, dimana di modul sebelumnya telah di jelaskan bagaimana 
membuat sebuah produk baru, dan jangan lupa memasukkan 
produk tersebut ke dalam produk yang dapat dibeli. 

Setelah itu pada menu utama pilihlah Purchase Order dari branch 
Requesition-to-invoice. Sebuah Window Purchase Order akan 
muncul dan siap untuk di isi data-data pembelian barang. 
Setiap window Purchase Order harus berisikan informasi Bussiness 
Partner, tanpa ini PO tidak dapat di rekam. 
Isilah Warehouse untuk mengetahui tujuan dari pembelian barang 
ini untuk gudang mana, dan bilamana pembelian untuk sebuah 
projek, isilah informasi projeknya. 
Istilah Payment Term, misalnya di bayar  30 hari setelah penenrimaan 
barang. 
Setelah tab Purchase Order telah di isi, rekamlah dengan menekan 
tombol Save di toolbar. Setelah itu klik tab PO Line untuk masuk ke 
dalam urutan pengisian produk yang akan dibeli. 
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Gambar 6.6 tab Period pada Calendar Year and Period 
 
 Kemudia akan muncul sebuah dialog pertanyaan. Pilihlah OK 

untuk menjalankan. 
 

 
 
 Setelah itu akan muncul dialog berikutnya yang berisikan action 

yang akan dilakukan, baik membuka period, melakukan 
penutupan, atau menutup periode secara permanen. 

 

 
 
 Untuk melihat periode yang telah dibuka, masukklah ke tab 

Period Control. 
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Setiap Window Purchase Order harus berisikan informasi Bussiness 
Partner, tanpa ini PO tidak dapat direkam. Isilah Warehouse untuk 
mengetahui tujuan dari pembelian barang ini untuk gudang mana, 
dan jika pembelian untuk sebuah projek, isilah informasi projeknya. 
Rekamlah tab Purchase Order dengan menekan tombol save. Setelah 
tiu masuk ke tab PO Line  untuk masuk ke dalam urutan pengisian 
produk yang akan dibeli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gambar 3.12 Tab PO Line pada Menu Purchase Order 
 
Untuk memilih produk yang akan dibeli tekanlah icon kecil 
berbentuk bujur sangkar dan sebuah form Produk akan keluar. Form 
ini selain untuk 
mencari produk juga 
dapat melihat stok dari 
produk di gudang. 
 
 
 
 
 
 
 
    Gambar 3.13 form product info 
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Pilihlah sebuah product dan icon history akan dapat ditekan, yang 
digunakan untuk melihat history dari produk ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Gambar 3.14 Form Product Price History 
 
Setelah proses pengisian PO pada tab PO Line selesai, maka 
kembalilah ke tab Purchase Order. Lihatlah tombol di bawah Window 
PO, ada sebuah tombol dengan tulisan “Complete”, tekanlah tombol 
ini untuk menyatakan PO telah siap diproses.  
Jika tombol Complete telah ditekan, PO secara otomatis siap dicetak 
dan proses penerimaan dapat segera dilakukan. 
 

3.4 Proses Penerimaan Barang 
Setelah PO telah selesai dibuat dan proses telah Completed, proses 
berikutnya adalah melakukan 
penerimaan barang. Pilihlah Material 
Receipt pada branch Requisition-to-
Invoice, sebuah Material Receipt akan 
segera muncul. 
 
 
 
 
 
 
Gambar Material Receipt Node 
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 Compiere dapat memilki lebih dari satu kombinasi dimensi 
untuk setiap transaksi yang dapat di ubah kapan saja. Berikut ini 
adalah gambar window Accounting Dimension. 

 

 
 

Gambar 6.5 tab Product Dimension pada Accounting Dimension 
 
 Setiap transaksi akan mengacu pada dimensi yang aktif dan 

berpengaruh terhadap proses pengaktifan periode yang dapat di 
lakukan dengan mengakses window Calender Year and Period. 

 
 Untuk mengaktifkan period yang baru, pilihlah tab period 

kemudian tekanlah tombol Open/Close All untuk membuka atau 
menutup periode yang diinginkan. Lihat gambar 6.6. 
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Gambar 6.3 tab Element Value pada Account Element 

 

 
 
Gambar 6.4 File AccountingUS.csv di Microsoft Excel 
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Setelah Window Material Receipt telah muncul, pilihlah Bussiness 
Partner (Vendor) yang akan mengirim barang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.16 Window Menu Material Receipt  
 
Setelah itu tekanlah tombol Create Lines from untuk mengcopy line  
data informasi dari PO ke dalam Material Receipt Line.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.17 Material Receipt Windows yang telah diisi 
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Jika tombol Creata lines form ditekan sebuah Form Receipt akan 
keluar, dengan default Business Partner yang telah diisi. 
 
Setelah itu didalam Form Receipt...Create Lines form, pilihlah nomor 
Purcahse Order, Locator, dan secara otomatis akan ditampilkan PO 
line di gridnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.18 Form Receipt.. Create Lines from 
 
Jika item yang diterima ditemukan, pilihlah dengan memberikan 
tanda di Select. 
Secara otomatis informasi data dari PO Line yang dimaksud akan 
pindah ke dalam tab Receipt Line. 

 
Gambar 3.19 Tab Receipt Line dari Material Receipt 
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 Bilamana setup COA dilakukan dengan proses export import, 
maka semua default ini sudah terisi otomatis, asalkan semua 
prasyarat di isi penuh. Bilamana hendak diganti, tentu defaults 
inilah tempatnya. 

 Chart Of Account (COA) yang umumnya di kelompokkan 
menjadi beberapa kelompok besar seperti asset ataupun modal, 
digunakan untuk membuat pembukuan dari setiap transaksi di 
dalam compiere. COA dapat dilihat pada Account Element yang 
merupakan bagian Performance Analysis, seperti pada gambar 6.2. 

 

 
 
 Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Compiere 

sebenarnya telah datang dengan COA standar yang dapat dilihat 
di folder import, yaitu AccountingUS.csv, lalu bandingkan isinya 
dengan isi dari tab Element Value pada Account Element atau 
dengan kata lain COA apa saja yang ada di Compiere. 

 
 Bukalah file AccountUS.csv, lalu bandingkan isinya dengan isi 

dari tab Element Value pada Account Element seperti pada gambar 
6.3 dan 6.4. Bagaimana kesimpulan anda ? 
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6.1 Akuntansi Compiere 
 Compiere sebagai ERP kelas dunia tentunya memberikan 

kemudahan untuk yang satu ini. Akuntansi Compiere 
menyediakan sebuah file CSV/XLS yang dapat dibuka dengan 
Microsoft Excel atau Open Office dengan setiap kolom yang 
tertulis mengartikan sebuah Chart Of Account (COA). COA di 
identifikasikan sebagai asset,  modal,  ataupun lainnya. 

 Anda dapat mengakses file ini dengan membuka path 
C:/Compiere2\data\import (dimana ”C:/Compiere2” adalah 
home dari Compiere anda) 

 File Accounting. CSV inilah yang nantinya akan diload oleh  
Compiere dalam proses pembuatan client baru. 

6.2 Skema Akuntansi 
 Compiere mendukung beberapa macam skema Akuntansi, 

Acounting Schema merupakan bagian dari Performance 
Analysis. 

 Beberapa setting default dari Chart Of Account (COA) untuk 
sebuah client dapat di lihat dengan mengakses tab Defaults di 
Accounting Schema,  seperti terlihat pada gambar 6.1. 
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Jika pemilihan PO line lebih dari satu, maka secara otomatis akan 
dicopy juga lebih dari satu, tekanlah icon change view pada toolbar 
 

 
 
 Gambar 3.20 Receipt line dengan bentuk grid 
 
Jika proses penerimaan barang telah selesai, kebalilah ke main tab 
yaitu Material Receipt, kemudian tekanlah tombol Complete. 
Proses ini merupakan proses penerimaan, barang yang telah 
diterima akan dianggap hutang, dan hutang harus dibayar, proses 
pembayaran hutang akan dilakukan dengan proses invoicing yang 
akan dijelaskan pada modul berikutya. 
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Gambar 3.21 Material Receipt Windows yang telah lengkap 
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MODUL 6 
ACCOUNTING I (A/P & A/R) 

 
Ciri orang yang beradap adalah dia sangat rajin 
dan suka belajar, dan dia tidak malu belajar dari 
orang yang berkedudukan lebih rendah darinya. 

- Hotmian Haro - 

 
 

Tujuan : 
Praktikan dapat memahami pemrosesan akuntansi pada compiere 

Praktikan dapat memahami pembelian Barang dan Penjualan Barang 
Praktikan memahami Proses Hutang dan Penerimaan Piutang dalam 

Compiere 
 

Materi : 
Konsep Akuntansi dalam Compiere 

Purchase Order dan Material Receipt 
Sales Order dan Shipment 

 
Referensi : 

http://compiere.org/functionality/scm.html 
http://www.mycompiere.com/products/compiere_flash_training.html 
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Bilamana proses penerimaan barang telah selesai, kembalilah 
ke main tab yaitu Material Receipt, kemudian tekanlah tombol 
Complete. Proses Complete ini seperti pada proses Purchase 
Order, dan setelahnya akan muncul tombol Unspoted. 
Harap diingat, proses ini merupakan proses peneriaman, 
barang yang telah diterima akan dianggap hutang, dan hutang 
harus dibayar, proses pembayaran hutang akan dilakukan 
dengan proses invoicing yang akan dijelaskan pada modul 
berikutnya. 

 

Latihan Modul 5  
1. Buatlah Purchase Order (PO) untuk beberapa jenis produk 
(minimal 3 jenis produk). 

2. Buatlah Proses Penerimaan Barang dari Purchase Order yang telah 
anda buat pada soal No. 1 diatas. 
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Latihan Modul 3  
1. Masuklah ke dalam Menu price list 

 

  
 

    Gambar 3.22 Menu Price List 
 

 
Gambar 3.23 Window menu Price List 

 
2. Buatlah daftar harga sendiri dengan ketentuan : 
 
a. Pada tab Price List 
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Client  : Garden World 
Organisasi  : STIKOM 
Name  : Harga Lebaran 
Description : Harga untuk libur lebaran 
Currency  : IDR 
Price Precision : 1 
Cek pada cekbox “Aktif” 
Cek pada cekbox “Sales Price List” 
 
 Pada tab Version 
Price List Schema : Sales 2001 
Base Price List : Standart 2003 
Valid from   : 24-10-2006 
Klik “Create price list” 
 

 
Gambar 3.24 contoh latihan 2a 

b. 
Client : Garden World 
Organisasi : STIKOM 
Name : Friendship 
Description : Harga untuk sohibku 
Currency  : IDR 
Price precision : 2 
Cek pada cekbox “AKtif” 
Cek pada cekbox “price includes tax”  
 
 Pada tab Version 
Price List Schema : Purchase 2001 
Base Price List : Export 2003 

Sistem Informasi Terpadu / E-Businnes  

65  Laboratorium Komputer – STIKOM 

secara otomatis sebuah line baru akan terbentuk dan siap 
untuk di isi. 
Setelah proses pengisian PO telah selesai, dan data telah 
direkam, kembalilah ke tab Purchase. Lihatlah tombol di 
bawah Windows PO, ada sebuah tombol dengan tulisan 
“Complete”, tekanlah tombol tersebut untuk menyatakan 
bahwa PO telah siap di proses, maka setelah itu Document 
Status akan berubah dari Drafted menjadi Completed. 
Bilamana tombol Complete telah ditekan, PO secara otomatis 
siap untuk di cetak dan di proses penerimaan dapat segera 
dilakukan. 
Saat itu proses PO adalah Unposted, artinya belum di rekam 
ke dalam proses akuntansi, tetapi proses ini dapat di biarkan, 
karena sebenarnya dalam akuntansi tidak ada pencatatan 
keungan untuk proses pembuatan PO 
Tentu saja, untuk menekan tombol Unspoted akan 
mengubahnya menjadi status PO menjadi Posted, dan kita 
dapat melihat COAnya. 

 

5.11 Proses Penerimaan Barang 
Setelah PO telah selesai dibuat dan proses telah completed, 
proses berikutnya adalah melakukan penerimaan barang. 
Pilihlah Material Receipt pada branch Requisition-to-Invoice, 
sebuah Window Material Receipt akan segera muncul. 
Setelah Window Material Receipt telah muncul, pilihlah 
Bussiness Partner (Vendor) yang akan mengirim barang. 
Setelah itu tekanlah tombol Create lines from untuk mengcopy 
line data informasi dari PO ke dalam Material Receipt Line. 
Bilamana tombol Create lines from ditekan sebuah form 
Receipt akan keluar, dengan default Bussiness Partner yang 
telah di isi. Dapat juga dilakukan Create Line from tanpa 
harus mengisi bussiness Partner terlebih dahulu. 
Setelah itu di dalam Form Receipt…..Create line from, pilihlah 
nomor Purchase Order, Locater, dan secara otomatis akan 
ditampilkan PO Line di gridnya. Bilamana item yang diterima 
ditemukan, pilihlah dengan cara memberikan tanda di Select. 
Secara otomatis informasi data dari PO Line yang dimaksud 
akan pindah ke dalam tab Receipt Line. 
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5.10 Implementasi SCM Pada Proses Pembelian 
Proses ini dimulai dari memasukkan sebuah permintaan 
(requisition), kemudian di lanjutkan dengan mengubah 
permintaan yang dimaksud menjadi sebuah order pembelian 
(Purchase Order), sayangnya fitur ini belum tersedia secara 
default di compiere, sehingga kustomisasi diperlukan untuk 
membuat proses ini menjadi kenyataan. Dimana proses 
permintaan ini tidak dibahas di dalam modul ini. 
Untuk membeli sebuah barang, item produk harus terlebih 
dahulu dibuat, dimana dimodul sebelumnya telah dijelaskan 
bagaimana membuat sebuah produk baru, dan jangan lupa 
memasukkan produk tersebut ke dalam produk yang dapat 
dibeli. 
Setelah itu pada menu utama pilihlah Purchase Order dari 
branch Requisition-to-invoice. Sebuah Window Purchase 
Order akan muncul dan siap untuk di isi data-data pembelian 
barang. 
Setiap Window Purchase Order harus berisikan informasi 
Bussiness Partner, tanpa ini PO tidak dapat direkam. 
Istilah Warehouse untuk mengetahui tujuan dari pembelian 
barang ini untuk gudang mana, dan bilamana pembelian 
untuk sebuah projek, isilah informasi projeknya. 
Istilah tab Purchase Order telah di isi, rekamlah dengan 
menekan tombol save di toolbar. Setelah itu klik tab PO Line 
untuk masuk ke dalam urutan pengisian produk yang akan 
dibeli. 
PO Line dapat menyimpan lebih dari satu jenis produk yang 
akan dibeli, caranya dengan menekan tombol Change, yang 
akan mengganti bentuk dari form isian menjadi sebuah grid. 
Untuk memilih produk yang akan di beli tekanlah icon kecil 
berbentuk bujur sangkar dan sebuah form produk akan 
keluar, form ini selain dapat untuk mencari produk juga dapat 
melihat stock dari produk di gudang, serta juga dapat 
memfilter produk berdasarkan price listnya. 
Pilihlah sebuah produk, dan icon scriplet dan dapat ditekan, 
tekanlah untuk melihat history dari produk ini, termasuk 
kapan terakhir dibeli, berapa banyak yang dipesan, serta juga 
barang yang belum di konfirmasikan. 
Bilamana data telah di isi dan hendak menambahkan sebuah 
line baru dalam PO, tekanlah tombol New pada toolbar, dan 
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Valid from   : 10-10-2008 
Klik “Create price list” 
 
3. Buka window Sales Order dan buatlah 5 pesanan penjualan 

(sales order) dengan mengisi field price listnya dengan price 
list yang telah dibuat pada soal latihan nomor 2 jangan lupa 
mengisi field-field requirement (field yang harus diisi 
berwarna pink jika masih kosong) 

 

 
Gambar 3.25 Window Sales Order tab Order 

 
 
Setelah mengisi pada tab order kemudian masuklah pada tab 
Order Line  
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Gambar 3.26 Window Sales Order tab Order Line 

 
dan isilah pada field-fieldnya dengan ketentuan berikut : 
Organization : STIKOM 
Product    :<buatlah kelima item dibawah ini jika belum ada> 

     Baju lebaran 
       Sepatu 
       Kemeja 
       Ketupat 
       Jaket 
Charge     : <buatlah charge baru sendiri> 
Setelah selesai kembalilah ke tab utama dan klik pada tombol 
“Complete” 
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Expense. Flow untuk memakai produk ini adalah bilamana telah 
disetup modul-modul berikut: 
 
• Warehouse/Locator 
Warehouse adalah gudang dari tempat penyimpanan, dalam gudang 
terdapat halnya rak-rak tempat penyimpanan yang disebut dengan 
Locator, untuk menambah dan melakukan setup Warehouse dan 
Locaator dapat mengakses warehouse & Locator dari menu Material 
Management. 
 
• Unit Of Measure 
Unit of Measure (UOM) adalah salah satu dari produk, dan setiap 
UOM dapat dikonversikan. Tentu saja sebuah konversi UOM harus 
dibuat, misalnya 12 each = 1 lusin. 
 
• Product Category 
Product Category adalah pengelompokan produk menjadi kategori-
kategori yang lebih umum, di dalam Compiere, produk kategori ini 
menyimpan informasi akuntansi dari produk-produk yang 
dikelompokkan, dan informasi ini adalah level terendah untuk setup 
akuntansi di dalam Compiere. 
 
• Tax Category 
Tax Category adalah pengelompokan pajak. Bilamana ini telah sesuai 
pembuatan produk dapat dimulai. Untuk menginput produk dapat 
dilakukan dengan 2 hal yaitu dengan menggunakan Export/Import 
dan melakukan Entry satu persatu di dalam Window Product. 
• Warehousing 
Warehousing atau sering disebut dengan management pergudangan, 
adalah fitur di dalam Material Management, yang mana diwakili 
oleh sebuah gudang, transaksi antar gudang dalam satu Client atau 
Organisasi tidak dikenakan Pajak, tetapi untuk antar Client, dan 
terkadang setiap gudang ada pencatanatan keuangan sendiri. 
Setiap gudang mendukung penyimpanan berbasis Lot atau Serial 
Number, yang memungkinkan dilakukannya perpindahan barang 
yang mengacu pada produknya satu-satu. Tracking FIFO atau LIFO 
dapat dilakukan untuk perpindahan sebuah produk dapat 
dilakukan. 
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Gambar 5.1 Menu Material management 
 
Hal utama di dalam Material Management yang patut diperhatikan 
adalah 
• Produk 
Produk atau material akan digunakan dalam satu perusahaan 
/Client, dan setiap produk akan memiliki nilai uang yang mana 
setiap terjadi transaksi pencatatan keuangan financial seperti 
Balanced Sheet akan mengeluarkan nilai Inventory Asset, dimana 
Inventory Asset ini adalah total dar nilai produk yang ada dalam 
satu perusahaan. 
Setiap produk memungkinkan memiliki COA sendiri-sendiri 
berdasarkan pada kategorinya. 
Produk di dalam Compiere adalah sesuatu yang akan digunakan 
untuk dijual, dibeli, ataupun digunakan untuk kebutuhan lain. 
Beberapa jenis dari produk adalah Item (Produk berbentuk), dan 
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MODUL 4 
CUSTOMER RELATIONSHIP 

MANAGEMENT (CRM) 
 

”Patience.... 
Persintence.... 

Perspiration...... 
Make an unbeatable combination for success” 

--Napoleon Hill-- 
 

 
Tujuan : 

Praktikan dapat memahami konsep CRM 
Praktikan dapat memahami lebih lanjut Partner Relations 

Praktikan dapat memahami Marketing Champaign 
 

Materi : 
Konsep CRM 

Partner Relations 
Marketing Champaign 

 
Referensi : 

http://compiere.org/product/index.html 
http://www.mycompiere.com/products/compiere_flash_training.html 

 



 Sistem Informasi Terpadu / E-Businnes 

Laboratorium Komputer – STIKOM  48 

4.1 Pengenalan Konsep CRM 
Customer Relations Management (CRM) merupakan module yang 
independent, tetapi merupakan logical view semua data customer 
dan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan customer. Fungsi 
manajemen customer terintegrasi ke dalam bagian dari proses bisnis. 
Sehingga, terjadi proses yang sinkron untuk fungsionalitas dari back-
office. 

 
Gambar 4.1 Arsitektur CRM 

Lead and Activity Tracking 

Compiere mendukung beberapa tipe permintaan: 

Information – permintaan yang berasal dari web atau sumber email.  

Service – permintaan untuk menunjukkan pelayanan pada waktu 
dan tempat yang tepat.  

Charge – permintaan untuk mengurangi pengeluaran biaya.  
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 Chain 1–2– 3 : Supplier  Manufacturer  Distributor 
Barang dari manufacturer disalurkan ke pelanggan 
dengan melalui distributor. 

 
 Chain 1–2– 3-4 : Supplier  Manufacturer  Distributor 

 Retailer 
Barang dari ditributor di disalurkanlagi dalam jumlah 
yang lebih kecil kepada retailer. Pada tahap ini juga 
potensi penghematan dalam inventory dan biaya gudang. 

 
 Chain 1–2– 3-4 : Supplier  Manufacturer  Distributor 

 Retailer  Customers 
Barang dari ditributor di outlets oleh retailer ditawarkan 
langsung kepada pelanggan atau pengguna barang 
tersebut. Mata rantai supply chain betul-betul berhenti 
pada tahap ini. 
 
Yang berkaitan degan SCM adalah Material Management 
karena Material Management (MM) adalah akar dari 
operasional produk, modul ini terhubung secara 
terintegrasi dengan General Ledger, Purchasing, sales, 
maupun Pembayaran hutang dan Penerimaan piutang 
ataupun nanti pada module seperti MRP, ataupun proses 
produksi lainnya. MM ini sedang dalam proses menjadi 
fondasi dari Modul Manufacturing, dimana saat ini 
Compiere masih mengembangkannya. 
 
Banyak aplikasi perusahaan menjalankan modul MM ini 
terppisah dengan sistem akuntansinya, yang mana 
berakibat pada tidak terintegrasinya nilai pertukaran uang 
antar sebuah entitas yang berhubungan dengan nilai uang. 
Padahal setiap perpindahan material dari satu tempat ke 
tempat lain sebaiknya dimonitor baik oleh bagian 
pergudangan, akntansi ataupun departman yang 
berhubungan dengan produk. 
 
Material management dapat anda temukan pada Menu 
Material Management, seperti terlihat pada Gambar 5.1 
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5.7 Berbisnis dengan SCM 
 Berkembangnya permintaan konsumen untuk sebuah 

pelayanan yang lebih baik, serta produlk yang berkualitas, 
membuat perusahaan harus mengatur kembali bisnisnya 
sehingga dapat tetap bertahan di tengah persaingan 
Global. 

 SCM merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan 
untuk memenuhi hal itu tanpa harus menimbulkan biaya 
sehubungan dengan kegiatan ECR (Efficent Consumer 
Response) 

 

5.8 Komponen SCM 
 Supplier, yaitu perusahaan yang menyediakan bahan 

pertama yang berupa bahan baku, bahan penolong, bahan 
dagangan, suku cadang, dsb. 

 Manufacturer (plants, assembler, fabricator), yaitu 
perusahaan yang melakukan pekerjaan membuat, 
memfapbrikasi, mengasembling, atau menyelesaikan 
barang (finishing) 

 Distributor (whoslesaler), yaitu perusahaan yang 
menerima hasil produk dari manufacturer sebelum di 
salurkan lagi ke pengecer. 

 Retailer (pengecer), yaitu perusahaan yang menerima 
produk dari distributor dan langsung menjualnya kepada 
pelanggan. 

 Customers (pelanggan), yaitu para pembeli atau pengguna 
barang dimana merupakan pembeli akhir yang melakukan 
pembelian 

 

5.9 Aktivitas dalam SCM 
 Chain 1: Supplier 

Jaringan logistik (logistics network) bermula dari sini. 
 
 Chain 1–2 : Supplier  Manufacturer 

Jaringan ini mempunyai potensi untuk melakukan 
penghematan, misal inventory dan biaya gudang. 
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Account - permintaan yang berfokus pada keikutsertaan customer 
atau vendor, shipment, invoice atau payment. 

Warranty - permintaan yang berfokus pada produk atau pelayanan. 

Help - permintaan pelayanan terhadap customer. 

Dari tipe-tipe yang ada tersebut, permintaan dapat secara otomatis 
dikonversi menjadi dokumen seperti offer, order, invoice. Email 
konfirmasi dengan tracking number dapat dikirim secara manual 
atau otomatis. Permintaan dapat juga diberikan kepada beberapa 
user system. 

Dengan tracking number, pembuat dapat mengupdate informasi. 
Hal itu dapat membantu pihak manajemen dalam mengatasi 
masalah efisiensi waktu. 

Permintaan juga dapat digenerate berdasar pada status account 
(tanggal terakhir penjualan, pembayaran yang jatuh tempo) untuk 
customer atau sales yang menangani hal itu. 

a.  Customer Profitability Analysis 

Anda dapat membuat report revenue dan gross profit untuk 
customer-customer yang spesifik atau grup customer selama periode 
waktu yang ditentukan.  

b.  Self Service Online Inquiry  

Semua bisnis partner contact dapat diperlihatkan untuk melihat 
status dan informasi mereka. Kemudian mereka dapat membuat 
informasi atau account request untuk inisialisasi follow up atau 
untuk membayar item-item.  

4.2 Partner Relations 
a. Business Partner 
Business Partner adalah gabungan untuk informasi database baik itu 
pelanggan, vendor, ataupun pegawai internal yang hendak 
melakukan proses pembelian dan penjualan. Business Partner 
bersama-sama dengan Material Management (MM) merupakan basis 
dari proses penjualan dan pembelian, juga merupakan basis dari 
pengembangan aplikasi lainnya seperti CRM (Customer Relationship 
Management), SRM (Supplier Relationship Management), 
eProcurement, Auction atau aplikasi lainnya yang saat ini belum ada 
di dalam Compiere. 
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Setiap Business Partner memiliki banyak Location dan Contact 
Person, sehingga dalam proses penjualan dan pembelian barang 
dapat mengacu pada lokasi dan kontak yang berbeda-beda. Kasus 
yang sering terjadi adalah pembelian di Jakarta, tetapi pengiriman 
barang ke daerah. 
Flow untuk memakai produk ini adalah bilamana telah disetup 
modul-modul berikut : 
Business Partner Group 
Greeting 
Payment Term * 
Dunning 
Withholding 
Invoice Schedule 
Revenue Recognition 
Dari semua fitur di atas hanya fitur Payment Term yang akan 
berdampak terhadap penjualan dan pembelian barang. 
  
Bekerja dengan Business Partner : 
 

 
 
Gambar 4.2 Menu Business Partner 
Business Partner adalah informasi mengenai Business Partner. 
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 Stanford Supply Chain Forum (1999), 
SCM berhubunganerat dengan aliran manajemen material, 
informasi, dan finansial dalam suatu jaringan yang terdiri 
dari supplier, perusahaan, distributor, dan pelanggan. 

 
 Simchi-Levi, et al. (2000), 

SCM merupakan serangkaian pendekatan yang 
diterapkan untuk menginterasikan supplier, perusahaan, 
gudang (warehouse), dan tempat penyimpanan lainnya 
secara efisien sehingga produk yang dihasilkan dan di 
distribusikan dengan kuantitas, lokasi, dan waktu yang 
tepat untuk memperkecil biaya dan memuaskan 
kebutuhan pelanggan. 

 

5.4 Tujuan SCM 
Adalah untuk memastikan sebuah produk berada pada 
tempat dan waktu yang tepat untuk memenuhi permintaan 
pelanggan, tanpa menciptakan stock yang berlebihan atau 
kekurangan. 

5.5 SCM yang efektif 
 Hemat waktu dan efisien untuk semua kegiatan. 
 Hemat biaya produksi, penyimpanan, dan pengadaan. 
 Komunikasi global secara cepat dan tepat. 
 Distribusi global yang efektif untuk barang dan jasa. 

 

5.6 Keuntugan SCM 
 Mengurangi Inventory barang, sehingga biaya dapat lebih 

di tekan. 
 Menjamin kelancaran penyediaan barang, mulai asal 

barang(barang pembuat), supplier, perusahaan, 
distributor, sampai konsumen terakhir. 

 Menjamin kualitas, dimana kualitas barang jadi tidak 
hanya ditentukan pada proses produksi tapi juga di 
tentukan kualitas bahan mentahnya serta kualitas 
keamanan dalam pengirimannya. 
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5.1 Supply Chain Management (SCM) 
Pendahuluan  
 Kompetisi  antar perusahaan menyebabkan banyak 

perusahaan mencari cara agar dapat bertahan dan 
berkembang. 

 Salah Satu yang digunakan adalah memproduksi barang 
dengan cara yang efisien, yaitu dengan menggunakan 
strategi manajemen supply chain (SCM) 

 

5.2 Konsep Supply Chain 
 Adalah suatu sistem yang memungkinkan perpindahan 

barang dari produsen agar hal-hal seperti keterlambatan 
penyampaian, salah barang, dsb bisa dikurangi atau tidak 
terjadi. 

 Merupakan konsep baru dalam masalah logistik 
 Konsep lama logistik, yaitu sebagai persoalan intern 

perusahaan dan pemecahannya diutamakan pada 
pemecahannya diutamakan pada pemecahan intern 
perusahaan. 

 Konsep baru logistik, yaitu dilihat sebagai masalah yang 
lebih luas sejak dari bahan dasar sampai barang jadi yang 
dipakai oleh konsumen akhir, sehingga merupakan mata 
rantai penyedian barang. 

 

5.3 Defenisi SCM 
 Fortune Magazine (1994), 

SCM dianggap sama dengan distribusi, sama dengan 
logistik. Yaitu proses dimana perusahaan memindahkan 
material, komponen, dan produk ke pelanggan dalam 
jumlah, lokasi, dan waktu yang tepat sehingga dapat 
bersaing dalam harga dan kualitas. 
 

 Martin (1998), 
SCM adalah jaringan organisasi yang melibatkan 
hubungan upstream dan dowstram dalam proses dan 
aktifitas yang berbeda yang memberi nilai dalam bentuk 
produk dan jasa pada pelanggannya. 
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Gambar 4.3 Business Partner 

Greeting ada pilihan Mr 

Credit Status,pilihannya: Credit Hold, Credit OK, Credit Stop, Credit 
Watch,No Credit Check. 

Business Partner Group,pilihan:staff,standard customers,vendors 

Business Partner Group yg menentukan statusnya nanti apakah sbg 
staff,customer ato vendor. 

 

a.  Customer 

Informasi ini diperlukan bilamana jenis Business Partner adalah 
pelanggan. Price List adalah fitur penting. Filter pelanggan terhadap 
produk dapat dilakukan menggunakan Price List akan 
mengakibatkan harga jual barang untuk setiap pelanggan dapat 
berubah-ubah. Untuk membuat Business Partner menjadi pelanggan, 
checkbox sebaiknya dipilih. 
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Gambar 4.4 Customer 
 
Customer Accounting 

 
 
Gambar 4.5 Customer Accounting  
c.  Bank account 
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MODUL 5 
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) 

 
Nilai hidup harus diukur dengan garis yang 

lebih mulia yaitu kerja 
 dan bukannya usia. 

- Hotmian Haro - 

 
 

Tujuan : 
Praktikan dapat memahami konsep SCM 

Praktikan dapat memahami Purchase Order 
Praktikan dapat memahami Proses Penerimaan Barang 

 
   

Materi : 
Konsep SCM 

Purchase Order 
Proses Penerimaan Barang  

 
Referensi : 

http://compiere.org/functionality/scm.html 
http://www.mycompiere.com/products/compiere_flash_training.html 
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Latihan Modul 4  
1. Buatlah marketing champaign untuk pilihannya isi sesuai dengan 
pilihan yang ada. 
2. Buatlah business partner Customer dengan ketentuan sebagai 
berikut : 

Indra --> Business partner groupnya merupakan customers 
dengan kredit statusnya adalah credit OK 
Andi --> Business partner groupnya merupakan customers 
dengan kredit statusnya adalah credit Hold 
Ani --> Business partner groupnya merupakan customers 
dengan kredit statusnya adalah credit OK 
Ket : Untuk keterangan mengenai pilihan yang lain dapat 
Anda asumsikan sendiri 

3. Buatlah Customer Accounting untuk pilihannya isi sesuai dengan 
pilihan yang ada. 
4.  Buatlah location sesuai dengan pilihan yang ada 
5. Buatlah Bank Account sesuai dengan pilahan yang ada 
6. Buatlah Contact Person untuk pilihannya isi sesuai dengan pilihan 
yang ada. 
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Setiap bisnis partner dapat memiliki rekening bank, informasi seperti 
credit card diperlukan bilamana kita hendak mengimplementasikan 
modul web dari compiere. 
 

 
 

Gambar 4.6 Bank Account 

b.  Location 

Location adalah lokasi dari bisnis partner, setiap bisnis partner dapat 
memiliki lebih dari satu lokasi, pilihan ship-to-address, pay-from-
address, bill-to-address, remit-to-address diperlukan untuk transaksi 
berikutnya di dalam modul pembelian dan penjualan 
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Gambar 4.7 Location 

c.  Contact Person 

Contact Person adalah orang yang dapat dihubungi, tentu saja fitur 
ini tidak diperlukan bilamana pegawai sendiri yang menjadi bisnis  
partner. Setiap business partner dapat memiliki lebih dari satu 
contact person. 
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4.3 Marketing Champaign 
Perhatian terhadap customer merupakan misi yang sangat penting 
untuk setiap perusahaan. Compiere mendukungnya dengan 
membuat mailings atau requests untuk sales yang memfollow up. 
Kriteria dari campaign bisa jadi berupa last sale, sales volume, 
products purchased, dan lain sebagainya. 
Untuk menarik customer baru, alamat dapat diambil dari mailings 
atau requests untuk setiap sales yang memfollow up. Sehingga 
efektifitas dari marketing campaigns dapat diukur dengan melihat 
hasil atau keuntungan yang didapat. 
Marketing Campaign biasanya dilakukan pertama kali pada saat 
penjualan atau marketing produk yang digunakan untuk 
memasarkan jenis-jenis produk kepada masyarakat luar yang dapat 
berupa pamflet, brosur, spanduk, iklan media dan sebagainya. 
Aktivitas marketing campaign (sosialisasi produk) digunakan dalam 
penjualan sebagai strategi untuk memenangkan persaingan dan 
untuk memacu minat masyarakat untuk membeli produk yang 
ditawarkan. 

 
Gambar 4.9 Marketing Campaign 
 


