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ABSTRAK 

 

Inti Tanjung Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor cat bangunan merek Dulux, 

cat kapal merek international, kunci pintu digital dan hardware merek Onassis, atap bangunan bahan pvc merek 

Alderon, dan lampu led merek Nanolite. Permasalahan yang terdapat pada PT. Inti Tanjung Jaya adalah masih 

belum ada pendataan kegiatan distribusi produk yang spesifik secara komputerisasi dan masih berdasar pada arsip 

hardcopy surat jalan yang berdampak memperlambat proses kerja admin dalam hal menyediakan informasi yang 

diperlukan kostumer maupun sales terkait kegiatan distribusi. Selama penelitian metode pembuatan sistem 

informasi adalah metode waterfall dan untuk bahasa pemograman yang digunakan adalah PHP dan MySQL 

sebagai databasenya. Penelitian ini membangun sistem informasi berbasis web yang dapat mengelola data produk 

masuk hingga produk keluar dan data pendukung seperti data toko, ekspedisi, armada, dan karyawan. Hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan ini menghasilkan sebuah sistem informasi penjadwalan driver, distribusi, dan stok 

produk yang mempermudah dan mengefisienkan proses kerja karyawan terutama admin pada PT. Inti Tanjung 

Jaya dalam melakukan pendataan, penyusunan, pencarian informasi, serta print out laporan terkait kegiatan 

distribusi keluar dan masuknya produk. 
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ABSTRACT 

 

Inti Tanjung Jaya is a distributor company of Dulux brand building paint, international brand ship paint, 

Onassis brand digital door locks and hardware, Alderon brand PVC material roof, and Nanolite brand LED 

lights. The problems that exist in PT. Inti Tanjung Jaya is that there is still no data collection on specific product 

distribution activities that are computerized and are still based on hardcopy archives of receipt documents which 

have an impact on slowing down the admin work process in terms of providing the required information and sales 

related to distribution activities. During the research, method of making information systems was using the 

waterfall method and for the programming languages used PHP and MySQL as the database. This research builds 

a web-based information system that can manage incoming product data to outgoing products and supporting 

data such as store, expeditions, fleets, and employees. The results of the research that has been done, have 

produced an information system for scheduling drivers, distributions, and product stocks that simplify and 

streamline the work process for employees, especially admins at PT. Inti Tanjung Jaya in conducting data 

collection, preparation, information search, and print out reports related to product distribution and entry 

activities. 
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PENDAHULUAN 

Pada PT. Inti Tanjung Jaya masih belum terdapat 

sebuah aktivitas pendataan khusus kegiatan distribusi 

produk di dalam kota hingga luar kota, yang berarti jika 

pihak sales maupun konsumen menginginkan 

informasi terkait kapan produk yang sudah dipesan 

tersebut dikirim, maka pihak admin PT. Inti Tanjung 

Jaya harus melakukan pencarian data dari sekian 

banyaknya hardcopy surat jalan secara manual yang 

telah diarsipkan, semakin banyaknya kegiatan 

distribusi yang dilakukan PT. Inti Tanjung Jaya, maka 

akan semakin bertambah banyak hardcopy surat jalan 

yang akan disimpan. 

Melakukan pencarian data berdasarkan hardcopy 

surat jalan sangatlah tidak efisien bagi proses kerja 

admin dan akan memakan waktu yang cukup lama 

untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan 

customer, permasalahan tersebut akan mengakibatkan 

kurang puasnya konsumen dalam pelayanan PT. Inti 

Tanjung Jaya terkait penyediaan informasi akurat 

kegiatan distribusi produknya dan memperlambat 

proses kerja admin dalam kegiatan lainnya.  

Diperlukannya sebuah sistem informasi berbasis 

web yang dapat mempermudah admin dalam mendata 

dan melakukan pencarian data terkait kegiatan 

distribusi produk yang dilakukan setiap harinya secara 

cepat, tepat, dan akurat. 

 

RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan 

di latar belakang, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu bagaimana membangun sistem 

informasi yang dapat mengelola seluruh data terkait 

kegiatan distribusi produk pada PT. Inti Tanjung Jaya. 

 

TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan Penelitian ini yaitu melakukan survei 

secara langsung dan menganalisa seluruh proses 

kegiatan distribusi produk hingga pencarian datanya 

dan membangun sistem informasi berbasis web yang 

memiliki fungsi untuk mengefektifkan proses 

pendataan hingga mengelola data distribusi menjadi 

informasi dan laporan akurat kegiatan distribusi 

meliputi keluar masuknya produk. 

 

METODE 

Beberapa metode yang diterapkan dalam 

penelitian untuk memperoleh data-data terkait kegiatan 

distribusi produk, yaitu sebagai berikut: 

1. Metode Pengamatan (Obsevasi): Mengunjungi 

PT. Inti Tanjung Jaya secara langsung untuk 

melakukan pengamatan setiap kegiatan yang 

sedang berlangsung pada PT. Inti Tanjung Jaya 

terkait pendataan kegiatan distribusi produk 

sehari-harinya dan mendata hasil temuan dari 

pengamatan tersebut. 

2. Metode Wawancara (Interview): Melakukan 

dialog atau berinteraksi secara langsung dengan 

menanyakan beberapa pertanyaan yang ditujukan 

kepada pihak admin PT. Inti Tanjung Jaya terkait 

informasi detail bagaimana proses pendataan 

kegiatan distribusi produk yang sedang berjalan 

dan mencari bersama permasalahannya. 

3. Studi Pustaka: Mempelajari, dan memahami 

beberapa karya tulis  yang berkaitan dengan 

pendataan kegiatan distribusi produk dari 

perpustakaan dan internet yang dapat dijadikan 

sebagai rujukan. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisa sistem yang berjalan 

Berdasarkan pengamatan pada PT. Inti Tanjung 

Jaya terkait kegiatan distribusi produk masih 

belum spesifik, hingga saat ini admin PT. Inti 

Tanjung Jaya masih menggunakan Microsoft 

Word untuk membuat format dokumen tanda 

terima surat jalan yang nantinya data akan diisi 

secara manual menggunakan alat tulis pulpen. 

 

2. Rancangan Menu 

Berikut rancangan menu pada Sistem Informasi 

Penjadwalan Driver, Distribusi, dan Stock Produk 

pada PT. Inti Tanjung Jaya Berbasis Web: 

a. Login 

b. Penjadwalan Driver 

c. Distribusi Produk 

- Pengiriman Produk 

- Penarikan Produk 

- Status Retur 

d. Inventori Gudang 

- Stock Produk 

- Produk Masuk 

- Produk Keluar 

e. Data Master 

- Toko 

- Ekspedisi 

- Karyawan 

- Armada 

f. Akun 

g. Laporan 

- Laporan Penjadawalan Pengiriman 

- Laporan Pengiriman Produk 

- Laporan Penarikan Produk 

- Laporan Status Retur 

- Laporan Stock Produk 

- Laporan Produk Masuk 

- Laporan Data Toko 

- Laporan Data Ekspedisi 

- Laporan Data Karyawan 

- Laporan Data Armada 

- Laporan Data Akun 

 

3. Rancangan Database 

Pada sistem informasi ini menggunakan jenis 

database MySQL, berikut tabel-tabel yang telah 

terbentuk: 

a. Tabel Akun 

b. Tabel Armada 

c. Tabel Produk Masuk 

d. Tabel Produk Keluar 



 

e. Tabel Ekspedisi 

f. Tabel IPJ 

g. Tabel Karyawan 

h. Tabel Penarikan 

i. Tabel Pengiriman 

j. Tabel Penjadwalan 

k. Tabel Retur Produk 

l. Tabel Stok Produk 

m. Tabel Toko 

 

4. Rancangan Tampilan Form input dan Report 

A. Tampilan Form Login 

Form login mengharuskan pengguna untuk 

melakukan input username dan password untuk 

dapat masuk kedalam sistem informasi.  

 
Gambar 1. Form Login 

 

B. Tampilan Form Penjadwalan Driver 

Form penjadwalan driver memiliki fungsi 

untuk mengolah data supir yang akan dijadwalkan 

kegiatan pengantaran atau distribusi produknya 

dalam kurun waktu per minggu. 

 
Gambar 2. Form Penjadwalan Driver 

 

 
Gambar 3. Form Input Penjadwalan 

 

C. Tampilan Form Pengiriman Produk 

Form pengiriman produk memiliki fungsi 

untuk menambah data kegiatan pengiriman produk 

yang dilakukan setiap harinya, melakukan ubah 

data hingga menghapus data yang tidak 

diperlukan. 

 
Gambar 4. Form Pengiriman Produk 

 

 
Gambar 5. Form Input Pengiriman 

 

D. Tampilan Form Penarikan Produk 

Form penarikan produk berfungsi untuk 

proses pendataan jika toko atau customer 

mengembalikan barang yang dikarenakan cacat 

kemasan, warna cat tidak sesuai, dan kondisi cat 

tidak layak pakai. 

 
Gambar 6. Form Penarikan Produk 

 

 
Gambar 7. Form Input Penarikan 

 

E. Tampilan Form Retur Produk 

Form retur produk berfungsi untuk 

menindaklanjuti proses penarikan produk yang 

akan diajukan ke pabrik untuk ditukar. 



 

 
Gambar 8. Form Retur Produk 

 

 
Gambar 9. Form Input Retur 

 

F. Tampilan Form Stok Produk 

Form stok produk memiliki fungsi untuk 

menampilkan, menambah, mengubah hingga 

menghapus seluruh data terkait produk yang 

tersedia pada PT. Inti Tanjung Jaya. 

 
Gambar 10. Form Stok Produk 

 

 
Gambar 11. Form Input Stok 

 

G. Tampilan Form Produk Masuk 

Form produk masuk berfungsi menampilkan 

seluruh data terkait produk yang masuk untuk 

menambah jenis produk baru maupun stok produk 

yang sudah ada pada PT. Inti Tanjung Jaya. 

 
Gambar 12. Form Produk Masuk 

 

 
Gambar 13. Form Input Produk Masuk 

 

H. Tampilan Form Produk Keluar 

Form produk keluar atau transaksi memiliki 

fungsi untuk membuat dan menampilkan data 

transaksi baru maupun yang sudah terjadi pada PT. 

Inti Tanjung Jaya. 

 
Gambar 14. Form Produk Keluar 

 

 
Gambar 15. Form Input Produk Keluar 

 

I. Tampilan Form Karyawan 

Form karyawan berfungsi untuk 

menampilkan seluruh data karyawan yang bekerja 

pada PT. Inti Tanjung Jaya beserta jabatannya 

masing-masing. 



 

 
Gambar 16. Form Karyawan 

 

 
Gambar 17. Form Input Karyawan 

 

J. Tampilan Form Toko 

Fungsi utama form toko adalah untuk 

melakukan pendataan terkait toko dan customer 

mana saja yang melakukan kerja sama jangka 

panjang maupun pendek dengan PT. Inti Tanjung 

Jaya. 

 
Gambar 18. Form Toko 

 

 
Gambar 19. Form Input Toko 

 

K. Tampilan Form Ekspedisi 

Form ekspedisi berfungsi untuk dapat 

melakukan pendataan terkait ekspedisi apa saja 

yang jasanya rutin digunakan PT. Inti Tanjung 

Jaya untuk mengirim pesanan produk ke luar 

daerah yang bersifat urgent. 

 
Gambar 20. Form Ekspedisi 

 

 
Gambar 21. Form Input Ekspedisi 

 

L. Tampilan Form Armada 

Form armada berfungsi menampilkan dan 

mendata terkait armada yang digunakan PT. Inti 

Tanjung Jaya untuk melakukan kegiatan distribusi 

setiap harinya. 

 
Gambar 22. Form Armada 

 

 
Gambar 23. Form Input Armada 

 

M. Tampilan Form Akun 

Form akun berfungsi menampilkan dan 

menambahkan akun pengguna yang dapat 

mengakses sistem yang dibangun berdasarkan hak 

aksesnya. 



 

 
Gambar 24. Form Akun 

 

 
Gambar 25. Form Input Akun 

 

N. Tampilan Cetak Penjadwalan Driver 

Form hasil cetak ini berfungsi sebagai laporan 

terkait data penjadwalan driver yang bertugas 

melakukan pengantaran produk setiap harinya. 

 
Gambar 26. Laporan Penjadwalan Driver 

 

O. Tampilan Cetak Pengiriman Produk 

Form hasil cetak ini berfungsi sebagai laporan 

terkait data pengiriman produk yang sudah 

dilakukan oleh driver. 

 
Gambar 27. Laporan Pengiriman Produk 

 

P. Tampilan Cetak Penarikan Produk 

Form hasil cetak ini berfungsi sebagai laporan 

terkait data penarikan produk yang sudah disetujui 

sales dan pimpinan untuk ditarik produknya oleh 

driver. 

 
Gambar 28. Laporan Penarikan Produk 

 

Q. Tampilan Cetak Retur Produk 

Form hasil cetak ini berfungsi sebagai laporan 

terkait data retur produk yang merupakan hasil 

tindak lanjut dari penarikan produk. 

 
Gambar 29. Laporan Retur Produk 

 

R. Tampilan Cetak Stok Produk 

Form hasil cetak ini berfungsi sebagai laporan 

terkait data seluruh produk yang tersedia. 



 

 
Gambar 30. Laporan Stok Produk 

 

S. Tampilan Cetak Produk Masuk 

Form hasil cetak ini berfungsi sebagai laporan 

terkait data riwayat produk yang masuk ke PT. Inti 

Tanjung Jaya. 

 
Gambar 31. Laporan Produk Masuk 

 

T. Tampilan Cetak Produk Keluar 

Form hasil cetak ini berfungsi sebagai laporan 

terkait data detail transaksi antara distributor dan 

customer yang sudah berhasil. 

 
Gambar 32. Laporan Produk Keluar 

 

U. Tampilan Cetak Karyawan 

Form hasil cetak ini berfungsi sebagai laporan 

terkait data diri seluruh karyawan PT. Inti Tanjung 

Jaya. 

 
Gambar 33. Laporan Data Karyawan 

 

V. Tampilan Cetak Toko 

Form hasil cetak ini berfungsi sebagai laporan 

terkait data toko yang bekerja sama dengan PT. 

Inti Tanjung Jaya dalam pengambilan produk. 

 
Gambar 34. Laporan Data Toko 

 

W. Tampilan Cetak Ekspedisi 

Form hasil cetak ini berfungsi sebagai laporan 

terkait data ekspedisi yang rutin digunakan PT. Inti 

Tanjung Jaya untuk mengirim produk di luar 

daerah. 

 
Gambar 35. Laporan Data Ekspedisi 

 

X. Tampilan Cetak Armada 

Form hasil cetak ini berfungsi sebagai laporan 

terkait data armada yang tersedia dan dapat 

digunakan untuk kegiatan distribusi. 



 

 
Gambar 36. Laporan Data Armada 

 

Y. Tampilan Cetak Akun 

Form hasil cetak ini berfungsi sebagai laporan 

terkait data akun yang sudah teregistrasi untuk 

masuk ke sistem informasi. 

 
Gambar 37. Laporan Data Akun 

 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berlandaskan hasil penelitian dan penerapan 

sistem informasi yang dibangun pada PT. Inti Tanjung 

Jaya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

a. PT. Inti Tanjung Jaya dapat memanfaatkan sistem 

yang sudah dibangun berdasarkan temuan 

masalah, sistem informasi ini memiliki berfungsi 

untuk memberikan kemudahan dan efisiensi bagi 

proses kerja karyawan terutama para admin pada 

PT. Inti Tanjung Jaya dalam melakukan 

pencarian data, sehingga admin tidak lagi 

diharuskan mencari hardcopy surat jalan jika 

ingin mendapatkan informasi terkait distribusi 

produk sehari-harinya.  

b. Mempercepat proses pencarian dan pemuatan 

pesanan produk ke armada pengantaran yang 

akan dilakukan staf gudang. 

c. Admin dapat dengan mudah melakukan 

pendataan, penyusunan, pencarian informasi 

yang dibutuhkan, dan print out laporan terkait 

aktivitas penjadwalan, distribusi, dan stok 

produk. 

d. Dengan digunakannya sistem informasi ini, 

proses back up data menjadi lebih mudah. 

 

2. Saran 

Terdapat beberapa saran agar sistem informasi 

yang sudah dibangun dapat dikembangkan dan 

ditingkatkan lagi fitur-fiturnya sehingga lebih 

bermanfaat ke depannya, yaitu: 

a. Perlu adanya fitur tambahan untuk menghitung 

jumlah liter cat yang telah terkirim ke setiap toko 

secara otomatis, agar mempermudah sales untuk 

mengontrol jumlah produk yang didistribusikan. 

b. Sistem informasi ini masih sebatas PHP Native, 

diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat 

dikembangkan dalam penerapan Framework atau 

Android ke sistem informasi.  

c. Penelitian selanjutnya diharapkan 

menyederhanakan lagi tampilan aplikasi, 

sehingga pengguna tidak kebingungan saat 

mengoperasikan aplikasi. 
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