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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Di era globalisasi ini komputer merupakan sesuatu yang harus diketahui dan 

dipahami oleh setiap orang agar mampu bersaing dan berkembang, baik dalam usaha, 

pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut juga berlaku untuk para mahasiswa 

yang harus selalu memperbaharui pengetahuannya sesuai dengan perkembangan yang ada. 

Seperti halnya dengan penggunaan aplikasi bisnis yang digunakan oleh banyak perusahaan 

untuk membantu dan mempercepat serta mempermudah kegiatan-kegiatan yang ada dalam 

perusahaan. Karena tuntutan yang dihadapi perusahaan dalam penggunaan aplikasi bisnis 

membuat perusahaan harus menyediakan sumber daya manusia yang mengerti dan 

memahami penggunaan aplikasi bisnis yang dikenal dengan sebutan Enterprise Resources 

Planning (ERP). 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka kegiatan pelatihan ini menjadi sangat 

penting untuk dilakukan dalam mempersiapkan dan memberikan pengetahuan tentang 

penggunaan aplikasi bisnis. Selain itu pelatihan ini  juga berguna untuk menambah 

kompetensi dan keahlian mahasiswa serta sebagai pertimbangan untuk untuk persyaratan 

sidang tugas akhir terkait dengan persyaratan jumlah sertifikat keahlian. 

Dalam pelatihan ini peserta akan berperan sebagai pengambil keputusan dari bisnis 

yang dimiliki dengan memaikan atau mensimulasikan keputusan-keputusan di aplikasi 

bisnis yang dikembangkan oleh Monsoon. Keputusan-keputusan tersebut akan 

mempengaruhi tumbuh kembangnya bisnis yang dimiliki. 

 



1.2. TUJUAN KEGIATAN 

Pelatihan dilakukan dengan tujuan untuk menambah kompetensi dan keahlian 

mahasiswa yang dibuktikan dengan sertifikasi serta sebagai pertimbangan untuk 

persyaratan sidang tugas akhir terkait dengan persyaratan jumlah sertifikat keahlian. 

 

1.3. BENTUK KEGIATAN 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk 

Training/Pelatihan dari SIM (Sistem Informasi Manajemen)/Aplikasi Enterprise Resources 

Planning (ERP) yang dimiliki oleh Monsoon Sebagai perusahaan yang mempunyai lisensi 

dari SAP. 

Pelatihan ini bersifat praktek dan simulasi, sehingga setiap peserta memperoleh 

fasilitas komputer yang telah tersedia di tempat pelatihan. 

 

  



 

BAB II 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Kegiatan ini telah diselenggarakan pada: 

Hari/Tanggal : Kamis – Minggu / 12 – 15 September 2019 

Waktu : Pkl. 08.00 – 17.00 wib 

Lokasi : Laboratorium Komputer (Lab A) Gedung 17 

  Universitas Esa Unggul, Kampus Harapan Indah, Bekasi 

  Komplek Office Park Blok 5 No.11 – 17, Jl. Boulevard Raya – Kota 

Harapan Indah (Samping Kantor Camat Medan Satria – Bekasi) 

Instruktur : Taufiqur Rachman, ST, MT (Dosen Tetap Teknik Industri Fakultas Teknik 

Universitas Esa Unggul, Jakarta) 

 

2.2. Peserta 

Jumlah peserta yang mendaftar untuk mengikuti training/pelatihan ini sebanyak 20 

orang dan seluruhnya hadir hingga training/pelatihan ini selesai. Untuk daftar peserta dapat 

dilihat pada lampiran yang diseratakan dalam laporan ini. 

 

2.3. Mekanisme dan Realisasi Kegiatan 

Kegiatan ini di mulai pada awal Agustus 2019 dan berakhir pada akhir September 

2019. Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan ini, yang 

terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi dan pelaporan. Masing-

masing tahapan tersebut dapat dilihat pada tabel jadwal kegiatan berikut ini. 



 

Tabel Jadwal Kegiatan 

No. Kegiatan 
Agustus September 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Tahap Persiapan         

a. Rapat persiapan         

b. TOT         

c. 
Pembukaan pendaftaran dan 

penyusunan jadwal  
        

d. Pembuatan materi         

e. 
Pemeriksaan fasilitas dan aplikasi 

serta running test 
        

2 Tahap pelaksanaan         

3 Tahap evaluasi dan pelaporan         

a. Pemeriksaan hasil         

b. Pencetakan dan distibusi sertifikat         

c. Pelaporan kegiatan         

 

Pada tahap pelaksanaan training/pelatihan ini dilakukan selama 4 (empat) hari 

dengan waktu per harinya selama 8 jam. Materi yang diberikan dalam kegiatan ini 

sebanyak 12 (dua belas) modul. Untuk materi dari kegiatan ini dapat dilihat pada lampiran 

yang disertakan dalam laporan ini. 

Adapun rincian agenda pelatihan adalah sebagai berikut: 

1. Hari 1 – Kamis, 12 September 2019 : Penjelasan Monsoon SIM Simulation, 

Pembagian Kelompok, Penjelasan dan Praktek 

Modul General, Finance, Retail, Procurement. 

2. Hari 2 – Jum’at, 13 September 2019 : Review materi pertemuan hari 1, Penjelasan 

dan Praktek Modul Marketing, Forecasting, 

Warehouse. 



3. Hari 3 – Sabtu, 14 September 2019 : Review materi pertemuan hari 2, Penjelasan 

dan Praktek Modul B2B, Production, Material 

Requirement Planning, Maintenance, Human 

Capital Management, Services, dan Simulasi 

All Modul 

4. Hari 4 – Minggu, 15 September 2019 : Praktek Semua Modul, Persiapan Test dan 

Pelaksanaan Test. 

  



 

BAB III 

EVALUASI DAN HASIL KEGIATAN 

 

Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk 

training/pelatihan ini diharapkan para peserta mampu untuk menggunakan dan memahami 

aplikasi bisnis dari sebuah perusahaan. 

Kegiatan training/pelatihan yang dilakukan di laboratorium komputer Universitas 

Esa Unggul Kampus Harapan Indah yang ada di gedung 17, lantai 2 yang memiliki 

fasilitas komputer karena memang kegiatan ini bersifat praktek dan simulasi komputer. 

Evaluasi dari kegiatan ini dilakukan dengan memberikan ujian/test kepada para 

peserta yang dilakukan pada hari ke 4 kegiatan ini. Dalam test ini terdapat 60 soal dari 12 

modul untuk mengetahui pemahaman peserta terhadap training yang diberikan. Passing 

grade (nilai kelulusan) dari kegiatan training ini adalah 75%, sehingga untuk dinyatakan 

lulus, peserta harus menjawab dengan benar dari soal yang ada minimal  45 soal. Dari 20 

orang peserta yang mengikuti kegiatan training/pelatihan ini, keseluruhannya dinyatakan 

lulus. Untuk hasil test dapat dilihat pada daftar hadir peserta yang dilampirkan bersama 

laporan ini. 

Untuk gambaran suasana kegiatan ini dapat dilihat dari foto/gambar ketika 

pelaksanaan ini sedang berlangsung, sebagai berikut. 
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