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PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AIR MINUM 

DALAM KEMASAN (AMDK) 

(STUDI KASUS PT. CAHAYA BUMI INTANPARI) 

 

Abstrak 

Sistem informasi persediaan barang jadi merupakan sistem yang digunakan untuk 

menghubungan beberapa pihak terkait dalam proses pengolahan stok produk jadi 

di PT. Cahaya Bumi Intanpari. Terdapat fitur antara lain input data, kirim, 

permintaan stok sampai dengan pembuatan laporan. Tujuan dalam penelitian ini 

adalah menyusun sistem persediaan yang effisien, menyusun perancangan sistem 

persediaan secara online yang dapat diakses oleh perusahaan, membuat desain 

sistem persediaan berbasis website, dan mengimplementasikan rancangan desain 

sistem berbasis website yang bisa diakses secara online oleh perusahaan. 

Pembuatan sistem ini dimulai dari rancangan konsep contect diagam dan data 

flow diagram. Setelah perancangan konsep dibuat, kemudian ke langkah 

pembuatan rancangan database dan rancangan website yang dibuat. Hasil dari 

sistem ini adalah terdapat tampilan halaman admin staff gudang yang mampu 

untuk input atau masukan jumlah stok yang tersedia dari pihak produksi, dan juga 

halaman admin gudang yang mampu mengirimkan produk ke pelanggan, 

membuat permintaan stok jika stok digudang habis serta pembuatan laporan yang 

kemudian diserahkan ke bagian kepala. Hasil lain dari pembuatan sistem ini 

adalah dengan terciptanya pekerjaan pada proses barang jadi menjadi lebih 

effisien dimana dulu masih manual menggunakan kertas dan bantuan excel serta 

history data lebih jelas dan terstruktur. 

Kata Kunci : Barang Jadi, Persediaan, Gudang, Sistem Informasi, Website 

 

Abstract 

The finished goods inventory information system is a system used to connect 

several related parties in the processing of finished product stock at PT. Cahaya 

Bumi Intanpari. There are features including data input, sending, stock requests 

to report generation. The purpose of this study is to develop an efficient inventory 

system, compile an online inventory system design that can be accessed by 

companies, design a website-based inventory system, and implement a website-

based design system design that can be accessed online by companies. The 

making of this system starts from the design of contect diagam concepts and data 

flow diagrams. After the design of the concept is made, then to the steps of 

making a database design and website design made. The result of this system is 

that there is a warehouse staff admin page that is able to input or input the amount 

of available stock from the production party, and also the warehouse admin page 

that is able to send products to customers, make stock requests if the stock is sold 

out to the head. Another result of making this system is the creation of work on 

the process of finished goods becoming more efficient, where in the past they 

used to manually use paper and excel assistance and clearer and more structured 

history of data. 

Keyword : finished goods, stock, warehouse, information systems, website
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1. PENDAHULUAN 

Secara umum, perusahaan dagang dapat diartikan sebagai organisasi yang 

melakukan kegiatan dengan cara membeli barang dari pihak/perusahaan lain 

kemudian menjual kembali kepada masyarakat dengan harga tertentu. Setiap 

perusahaan pasti bertujuan untuk mendapatkan laba optimal agar dapat 

mempertahankan kelangsungan hidupnya, memajukan, serta mengembangkan 

usahanya ketingkat yang lebih tinggi. Salah satu unsur yang paling penting dalam 

perusahaan dagang adalah persediaan. Persediaan merupakan barang dagang yang 

dibeli kemudian disimpan yang selanjutnya akan dijual kembali untuk operasi 

perusahaan (Tamodia, 2018). 

Industri manufaktur merupakan salah satu contoh yang terkadang mempunyai 

permasalahan terkait dengan persediaan. Bisnis Air Minum Dalam Kemasan 

(AMDK) semakin pesat perkembangannya, karena kebutuhan akan air minum yang 

terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Perusahaan yang 

menggarap bisnis air minum dalam kemasan semakin banyak dan terus melakukan 

perkembangan untuk memperluas jaringan pasar untuk mendistribusikan produk-

produknya. Menurut (Hadi dkk, 2010) dari segi penjualan, industri ini mengalami 

pertumbuhan dari tahun ke tahun. Tahun 2002, terjadi kenaikan sebesar 30% 

dibandingkan tahun 2001 dari 5,4 milyar liter menjadi 7,1 milyar liter. Tahun ini, 

ditargetkan peningkatkan hingga 20% menjadi 8,5 milyar liter. Oleh karena itu 

sampai sekarang perusahaan selalu melakukan perbaikan-perbaikan dalam segi 

apapun demi terciptanya perusahaan yang bagus dan bermutu tinggi. 

Sistem informasi adalah suatu rangkaian komponen yang saling berkaitan 

untuk mengumpulkan, memproses serta menyimpan informasi yang mendukung 

fungsi operasi organisasi dalam pengambilan keputusan (Rahmawati, 2017).  

Penyimpanan informasi yang mendukung fungsi operasional perusahaan serta 

membantu dalam proses pengambilan keputusan sangat membantu dalam 

perkembangan perusahaan diera teknologi seperti sekarang. Dalam hal ini peneliti 

bertujuan untuk menghubungkan antara proses persediaan di suatu perusahaan 

dalam suatu sistem informasi agar lebih cepat dan effisien dalam prosesnya yang 

diberikan judul “ Sistem Informasi Manajemen Persediaan Barang Jadi (Studi 

Kasus: PT. Cahaya Bumi Intanpari ) “. 
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2. METODE 

Penelitian ini berada di PT. Cahaya Bumi Intanpari pada bagian gudang barang jadi. 

PT. Cahaya Bumi Intanpari merupakan perusahaan Air Minum Dalam Kemasan 

(AMDK) yang beralamatkan di Desa Temuireng Rt 03 Rw 12 Tegal Gede Kec/Kab. 

Karanganyar Jawa Tengah 57714.  Adapun tahapan-tahapan penelitian ini yang 

dapat dilihat pada gambar 1. 

 

Gambar 1 Flowchart Metode Penelitian 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Konsep Sistem 

Konsep penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pembuatan context 
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tersebut, juga akan dijelaskan penjabaran dan keterangan pada setiap bagian yang 

ada.  

3.1.1 Context Diagram 

Context diagram menggambarkan hubungan antara beberapa entitas dengan 

sistem yang ada. Context diagram juga biasa disebut DFD level 0. Entitas yang 

terlibat dalam sistem ini yaitu admin gudang, staff gudang, kepala, produksi dan 

pelanggan. Adapun context diagram pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 

2. 

 

Gambar 2 Context Diagram 
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3.1.2 Data Flow Diagram 

 Data flow diagram merupakan pemecahan dari context diagram pada tahap 

sebelumnya yang selanjutnya akan dipecah secara spesifik sesuai dengan proses di 

level berikutnya agar arus informasi yang ada dalam sistem lebih terpetakan jelas. 

Dalam penjelasan setiap level akan dijelaskan setiap proses yang ada dalam DFD 

level 1 mulai dari proses sistem hingga sampai proses terakhir yaitu laporan. Sistem 

yang akan dibuat ini adalah sistem yang berbasis website maka proses website 

merupakan proses interface atau informasi yang awal yang dapat diakses oleh 

seluruh entitas yang ada. Adapun data flow diagram pada penelitian ini dapat dilihat 

pada gambar 3-6. 

 

Gamabar 3 Data Flow Diagram Level 1 
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Gambar 4 Data Flow Diagram Level 2 Proses Cek Barang 

 

 

Gambar 5 Data Flow Diagram Level 2 Proses Input Barang 
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Gambar 6 Data Flow Diagram Level 2 Proses Pemesanan 

3.1.3 Entity Relationship Diagram 

Entity Relationship Diagram (ERD) menggambarkan tentang pemodelan 

yang digunakan dalam aktivitas sistem informasi persediaan barang jadi ini. ERD 

terdapat hubungan antar entitas yang saling terkait dan dalam ERD juga terapat 

atribut apa saja yang terletak dalam entitas dan hubungan antar entitas tersebut. 

Adapun ERD pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 7. 

 

Gambar 7 ERD 
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3.1.4 CRUD MATRIK 

 CRUD ( Create, Read, Update, Delete ) Matrik menggambarkan tentang 

bagaimana aktivitas dan atau data yang ada dalam sistem dibuat, dibaca, diedit dan 

dihapus oleh entitas apa saja. Adapun CRUD Matrik pada penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1 CRUD Matrik 

 

 

Data 

Entitas 

Produksi Pelanggan 
Staff 

Gudang 

Admin 

Gudang 
Kepala 

Informasi data produk CRUD   R   R 

Data produk CRUD   R   R 

Input data produk     CRUD R R 

Stok barang jadi     CRUD R R 

Pemesanan produk   CRU   RD R 

Cek stok produk       CRUD R 

Info stok     R CRUD R 

Permintaan produk R   R CRUD R 

Barang keluar       CRUD R 

Laporan stok produk       CRUD R 

C= Create, R= Read, U=Update, D=Delete 

 

3.2 Perancangan Sistem 

Pada bagian perancangan sistem informasi persediaan ini menjelaskan 

bagiamana database yang dibuat, kemudian tentang interface atau tampilan sistem 

informasi tersebut serta layout atau bentuk laporan yang akan dibuat. 

3.2.1 Database 

Database pada sistem informasi ini menjelaskan tentang data-data apa yang 

diperlukan dalam pembuatan sistem ini. Perancangan database ini dilakukan untuk 

menghasilkan definisi tabel, kolom-kolom pada tabel dengan tipe 

data. Adapun tabel yang terdapat dalam sistem informasi ini dapat dilihat pada 

gambar 8 
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Gambar 8 Tabel Database Sistem 

 

3.2.2 Interface 

 Sistem informasi persediaan barang jadi ini memiliki beberapa form yang 

saling berkaitan dengan yang lain. Perancangan desain website ini dibuat 

menggunakan aplikasi adobedreamweaver dan CMS, adapun form yang dibuat 

adalah sebagai berikut : 

a. Form Login 

Form login pada sistem informasi persediaan barang jadi ini digunakan sebagai 

pintu akses untuk masuk kedalam sistem yang dilakukan oleh admin gudang atau 

staff gudang. 

b. Form Data Master 

From data master digunakan untuk melihat jumlah produk apa saja yang terdapat 

pada perusahaan dan juga terdapat akses untuk membuat data produk baru yang 

dilakukan oleh pihak admin gudang. 

c. Form Rekap Stok 

Form rekap stok digunakan untuk melihat jumlah stok yang tersedia dalam 

gudang dan juga dapat melihat pergerakan barang tersebut dari awal periode 

yang dilakukan oleh pihak admin gudang. 

d. Form Terima Barang 

Form terima barang digunakan oleh staff gudang untuk melakukan proses input 

jumlah stok yang diterima dari pihak produksi yang kemudian dimasukan dalam 

gudang. 
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e. Form Kirim Barang 

Form kirim barang digunakan untuk proses pengeluran stok yang ada pada 

gudang yang akan dikirim kepada pelanggan. Proses ini dilakukan oleh pihak 

admin gudang setelah mendapat pesanan dari pelanggan. 

f. Form Permintaan Produk 

Form permintaan barang digunakan untuk meminta jumlah barang tertentu 

kepada pihak produksi dikarenakan stok yang tersedia sudah habis. Proses ini 

dilakukan oleh pihak admin gudang ketika stok sudah habis dan printout 

permintaan tersebut diserahkan kepada pihak produksi. 

g. Form Laporan 

Form laporan digunakan untuk membuat laporan yang ada di bagian gudang 

barang jadi yang meliputi laporan tiap bulan, tahun, produk, dan berdasarkan 

pelanggan tetap. 

 

3.3 Perancangan Website 

Perancangan website digunakan untuk menunjukan kepada public supaya PT. 

Cahaya Bumi Intanpari dapat dikenal lebih luas terkait dengan infomasi perusahaan 

mulai dari visi misi sampai dengan produk yang dijual apa saja. 

1. Halaman Utama 

Halman utama merupakan tampilan awal ketika membuka website PT. Cahaya 

Bumi Intanpari yang berisikan menu-menu yang dapat menggali informasi 

tentang PT. Cahaya Bumi intanpari antara lain profil, galeri, portfolio, blog, dam 

kontak. Adapun tampilan halaman utama website dapat dilihat pada  gambar 9. 

 

Gambar 9 Halaman Utama Website 
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2. Halaman Dashboard Admin 

Halaman dashboard admin digunakan oleh pihak admin untuk menginput data-

data yang berhubungan dengan informasi perusahaan yang akan di publikasikan 

kepada masyarakat umum supaya PT. Cahaya Bumi Intanpari dapat dikenal 

lebih luas oleh masyarakat. Adapun tampilan halaman dashboard admin website 

dapat dilihat pada  gambar 10 

 

Gambar 10 Halaman Dashboard Admin 

3.4 Implementasi Sistem Informasi 

Implementasi sistem informasi adalah cara yang dilakukan agar sistem tersebut 

dapat diakses oleh beberapa pihak yang terkait, juga untuk website dapat diakses 

oleh masyarakat umum yang memperlukan informasi terkait PT. Cahaya Bumi 

Intanpari. 

Sistem informasi ini di upload pada sebuah hosting yang kemudian dapat 

diakses melalui smartphone atau PC menggunakan browser dengan alamat url 

tertentu. Setelah dilakukan implementasi, diharapkan masyarakat umum dapat 

mengenal lebih jauh tentang PT. Cahaya Bumi Intanpari termasuk produk-

produknya. 

 

3.5 Analisis Sistem 

1) Akses 

Sistem informasi Air Minum Dalam Kemasan ( AMDK ) PT. Cayaha Bumi 

Intanpari dapat diakses melalui website secara online, jadi pihak PT. Cahaya Bumi 

Intanpari bagian Gudang dapat menambah produk baru, menambah jumlah produk, 
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mengurangi stok, menghapus item bahkan sampai membuat laporan tanpa harus 

dilaksanakan di kantor PT. Cahaya Bumi Intanpari. 

2) Keamanan 

Sistem informasi Air Minum Dalam Kemasan ( AMDK ) PT. Cahaya Bumi 

Intanpari memiliki sistem keamanan yang sudah standar, dalam hal ini sistem yang 

dibuat memiliki backin login yang disembunyikan supaya public tidak dapat 

melihatnya secara langsung. Kemudian pada halaman login, dibatasi juga 

kesempatan jika ketika user gagal untuk login dengan maksimal lima kali login, 

jadi setelah gagal login sebanyak lima kali maka pihak yang akan login tersebut 

tidak akan bisa untuk berusaha login selama beberapa menit. 

3) Laporan 

Sebelum adanya sistem informasi, pada setiap proses pencatatan atau penulisan 

data dan laporan masih dilakukan secara manual. Banyak hal yang terkadang 

membuat perusahaan atau kegiatan tersebut tidak dapat berjalan dengan maksimal 

antara lain jumlah data yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan, proses yang 

terlalu lama dalam mencari data, kesalahan penjumlahan dalam pembuatan laporan, 

dan sebagainya. Oleh karena itu perlu diadakan sebuah sistem yang dapat 

membantu proses kegiatan perusahaan supaya dapat berjalan dengan lebih 

maksimal. 

 

4. PENUTUP 

Adapun hasil dari penelitian sistem informasi manajemen persediaan barang jadi 

adalah sebagai berikut : 

1. Sistem informasi ini sudah dapat digunakan untuk keperluan yang berkaitan 

dengan gudang produksi di PT. Cahaya Bumi Intanpari yang dulu dalam proses 

pengerjaannya masih secara manual dengan bantuan excel, saat ini sudah secara 

otomatis terelasi mulai dari input, pendataan sampai dengan laporan yang dibuat. 

2. Context Diagram yang terdiri dari satu proses sistem yang didalamnya terdapat 

beberapa entitas yang saling terhubung antara lain admin gudang, staff gudang, 

pelanggan, produksi dan  kepala. 

3. Data Flow Diagram sistem informasi ini terdiri dari enam proses yaitu cek 

barang, input barang, stok barang, pemesanan, pengiriman dan laporan. 
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4. Database pada sistem informasi ini terdiri dari lima tabel antara lain yaitu tabel 

admin, tabel kirim, tabel masuk, tabel produk, tabel pelanggan tetap. 

5. Sistem informasi ini mampu membuat relasi antara bagian gudang dengan 

bagian produksi dan pihak kepala yang sudah dilakukan secara online melalui 

sistem informasi AMDK ini. 

6. Sistem informasi AMDK ini dapat terhubung kapanpun dan dimanapun karena 

sudah menggunakan website serta dapat diakses melalui PC maupun 

smartphone. 
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