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ABSTRAK 

 

CV. Intan Karya Mandiri adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri batu bara, jenis kegiatan perusahaan 

meliputi pembelian, penjualan, dan pengapalan dengan pihak perusahaan lain. Masalah yang saat ini terjadi di 

CV. Intan Karya Mandiri adalah tidak tersedianya sistem yang mempermudah pengelolaan data, pengelolaan data 

yang cukup banyak masih dikelola dengan cara manual menggunakan Microsoft Excel dan belum terdatabase 

sepenuhnya sehingga membutuhkan waktu yang lama serta sulitnya mencari kesalahan pada data yang dimasukan 

ke Microsoft Excel karna banyaknya data yang tersimpan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka 

dibutuhkan suatu sistem informasi yang dapat mendukung pengelolaan informasi serta mampu menyelesaikan 

masalah yang ada. Metode penelitian yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan metode kepustakaan. 

Adapun hasil akhir dari penelitian ini yaitu terciptanya aplikasi yang dapat mempermudah dalam proses 

pengolahan data, penyimpanan data, pencarian data serta pembuatan laporan dengan sistem informasi berbasis 

web. Untuk peneliti selanjutnya bisa mengembangkan aplikasi tersebut dengan menambahkan fitur perhitungan 

keuntungan dan kerugian serta dapat berbasis android yang terintegrasi dengan web. Sistem Informasi Operasional 

Batu bara ini hanya mencakup informasi pengiriman batu bara dari  stokpile sampai pelabuhan dan membantu 

admin dan kontraktor mengetahui informasi data pengiriminnya. 

.  
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ABSTRACT 

 

CV. Intan Karya Mandiri is a company engaged in the coal industry, the types of company activities include 

buying, selling, and shipping with other companies. The problem that is currently happening in CV. Intan Karya 

Mandiri is the unavailability of a system that facilitates data management, the management of quite a lot of data 

is still managed manually using Microsoft Excel and has not been fully databased so that it takes a long time and 

it is difficult to find errors in the data entered into Microsoft Excel because of the large amount of data stored . 

To overcome these problems, an information system is needed that can support information management and be 

able to solve existing problems. The research methods used are observation, interviews and library methods. The 

final result of this research is the creation of applications that can simplify the process of data processing, data 

storage, data retrieval and report generation with a web-based information system. For further researchers, they 

can develop the application by adding a profit and loss calculation feature and can be based on Android that is 

integrated with the web. This Coal Operational Information System only includes information on coal shipments 

from the stockpile to the port and helps admins and contractors to find out the delivery data information. 
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PENDAHULUAN  

Perusahaan CV. Intan Karya Mandiri yang didirikan pada tahun 2007 merupakan perusahaan batu bara 

yang ada dikabupaten banjar. Adapun kegiatan bagian produksi dan pengawas tambang seperti kontrak jasa 

angkut, pengiriman batu bara, inventori barang di CV. Intan Karya Mandiri sudah terkomputerisasi yaitu 

menggunakan aplikasi penghitung angka, namun setiap pegawai menggunakan aplikasi dengan versi yang 

berbeda-beda. ` 

Sering terjadi kesalahan dalam pencatatan nama truk, rute pengiriman, inventori barang dan tonase 

muatan membuat informasi belum akurat. Selain itu, membutuhkan waktu yang lama untuk mencari dokumen 

yang sudah diarsipkan karena harus membuka satu-persatu arsip dokumen.  

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka dibuatlah skripsi dengan judul “SISTEM INFORMASI 

OPERASIONAL ANGKUTAN BATUBARA, INVENTORI DAN GRAFIK PRODUKSI PADA CV. INTAN 

KARYA MANDIRI”. 

 

METODE  

Metode penelitian yang kami gunakan ialah sebagai berikut : 

1.Observasi, Mengumpulkan data pada CV.Intan Karya Mandiri dengan cara langsung kelapangan dan melakukan 

pencatatan secara sistematik. Saat melakukan obervasi bisa mengamati secara langsung cara pengolahan data yang 

sudah ada, sehingga mampu mengetahui secara jelas kondisi proses pengolahan data. 

 

2.Wawancara, Mengumpulkan data-data dengan cara bertanya kepada staff bagian kantor CV. Intan Karya 

Mandiri dan pegawai yang mengerti terhadap data-data yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini. 

 

3.Metode Kepustakaan, Studi pustaka yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk 

membangun sistem informasi operasional batu bara, inventori dan grafik produksi pada CV. Intan Karya Mandiri 

sebagai berikut: 

1). Referensi, Referensi yang digunakan adalah buku-buku dan internet yang berkaitan dengan Sistem Informasi 

Operasional Batu Bara dan Inventori Barang. 

2). Jurnal, Jurnal yang dikutip adalah jurnal yang berkaitan dengan Sistem Informasi Opersional Batu Bara. 

 

RELASI ANTAR TABEL atau ERD (Entity Relationship Diagram) 

Relasi adalah hubungan antara tabel yang menggambarkan hubungan antara objek di dunia nyata dan berfungsi 

untuk mengatur operasi suatu database. Relasi antar tabel dari database Sistem Informasi Operasional Angkutan 

Batu Bara, Inventori dan Grafik Produksi pada CV. Intan Karya Mandiri Berbasis Web adalah sebagai berikut : 

User

id

username

password

Mitra

id_mitra

nama_cv

alamat

telp

username

password

Truk

id_truk

id_mitra

kode_truk
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daya_angkut
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Stokpile

id_stokpile
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stok
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id_kirim
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id_transaksi

tanggal

nosurat
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Produksi

id_produksi
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shift
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kosong
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no_transaksi

id_mitra

tanggal

surveyor
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harga

target stokbarang

id_stok

nama_barang

merk

stok

kategori

satuan

barangmasuk

id_bm

id_stok

tgl_masuk

Jumlah

harga

total

barangkeluar

id_bk

id_stok

tgl_keluar

jumlah_keluar

barangrusak

id_br

id_stok

tgl_rusak

jumlah

keterangan

notif

Id_notif
Level
Lihat
dates

 

Gambar 1. Relasi antar tabel sistem informasi CV. Intan Karya Mandiri 

 

PERANCANGAN MODEL SISTEM 

Perancangan model sistem dari Sistem Informasi Operasional Angkutan Batu Bara, Inventori dan Grafik Produksi 

pada CV. Intan Karya Mandiri Berbasis Website digambarkan melalui UML (United Modelling Language). 

Metode UML terdiri dari Use Case Diagram, Class Diagram, Activity Diagram dan Sequence Diagram sebagai 

berikut : 



 

 

1. Use Case Diagram 

Bagian ini menjabarkan aktor-aktor yang terlibat dalam sistem informasi operasioanal angkutan batu bara, 

inventori pada CV. Intan Karya Mandiri berbasis website. 

 
Gambar 2. Use case diagram sistem informasi CV. Intan Karya Mandiri 

 

Definisi dari masing-masing aktor yang ada pada gambar use case diagram diatas, dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 1. Definisi masing-masing aktor use case 

No Aktor Peran 

1 Admin Dapat masuk ke sistem dan mengelola keseluruhan data. 

2 Mitra Dapat masuk ke sistem dan hanya dapat melihat data kontrak, data transaksi. Data 

pengiriman dan menerima notifikasi pengiriman. 

 

2. Use Case Diagram 

Bagian ini menjabarkan class diagram  pada sistem informasi operasioanal angkutan batu bara, inventori pada 

CV. Intan Karya Mandiri berbasis website. 

 
Gambar 3. Class diagram sistem informasi CV. Intan Karya Mandiri

 



 

3. Sequence Diagram 

Bagian ini menjabarkan sequence diagram yang dibagi menjadi dua yaitu rangkaian atau urutan dari admin, dan 

mitra. 

 
Gambar 4. Sequence diagram admin pada sistem 

 

 
Gambar 5. Sequence diagram mitra pada sistem 

 

 

4. Activity Diagram 

Activity diagram pada sistem ini dapat dibagi menjadi dua yaitu aktivitas diagram admin, dan mitra yang dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini. 

 
Gambar 6. Activity Diagram Admin 



 

 
Gambar 7. Activity Diagram Mitra 

 

 

 

HASIL TAMPIL APLIKASI 

 

1. Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

Berikut ini adalah tampilan antarmuka masukan sistem informasi opersional angkutan batu bara, 

inventori dan grafik produksi pada CV. Intan Karya Mandiri berbasis Web : 

 
Gambar 8. Tampilan form login admin 

 

 
Gambar 9. Tampilan dashboard admin 

 



 

 
Gambar 10. Tampilan form tambah data mitra 

  

 

 
Gambar 11. Tampilan dashboard mitra 

 

 
Gambar 12. Tampilan form tambah data produksi 

 

 



 

 
Gambar 13. Tampilan form tambah transaksi 

 

 
Gambar 14. Tampilan form tambah data pengiriman batu bara 

 

 

2. Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

Berikut ini adalah tampilan antarmuka keluaran sistem informasi operasional angkutan batu bara, 

inventori dan grafik produksi pada CV. Intan Karya Mandiri berbasis Web : 

 
Gambar 15. Tampilan laporan transaksi  

 



 

 

 
Gambar 16. Tampilan laporan produksi 

 

  
Gambar 17. Tampilan laporan pengiriman batu bara 

  



 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi 

operasional batu bara, inventori dan grafik produksi pada CV. Intan Karya Mandiri sebagai berikut : 

1. Pengolahan Data Operasional Angkutan Batu Bara menjadi lebih efisien dan akurat. 

2. Pencarian dokumen menjadi lebih cepat. 

Sebagai saran pengembangan dari sistem ini dalam penelitian lebih lanjut maka sebaiknya: 

1. Diharapkan pengembangan kedepan dapat menggunakan teknologi SPA atau PWA sehingga aplikasi 

akan lebih cepat dan reactive. 

2. Dapat di kembangkan dengan framework sehingga memudahkan dalam scalling dan maintenance. 
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