
 

 

 

1 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan berkembangnya pelayanan kesehatan di Indonesia, 

kebutuhan akan fasilitas alat kesehatan di Indonesia semakin hari semakin 

meningkat. Institusi kesehatan terus membutuhkan peralatan dan perlengkapan 

kesehatan terkini untuk melengkapi fasilitasnya, sehingga diperlukan pasokan alat 

kesehatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan akan keberagaman peralatan 

kesehatan. Penyediaan alat kesehatan di Indonesia menjadi salah satu bisnis yang 

diperhatikan karena dapat menjanjikan keuntungan (Susanto, 2014). Salah satu 

perusahaan yang mengembangkan usahanya pada penjualan alat-alat kesehatan 

adalah PT Lintang Medika. Perusahaan ini merupakan salah satu penyalur alat 

kesehatan yang sedang berkembang khususnya di wilayah Bandarlampung dan 

wilayah Lampung  pada umumnya. 

Dalam proses penjualan dan persediaan barang yang saat ini berjalan pada 

PT Lintang Medika mengalami kesulitan khususnya pada proses pemesanan dan 

persedian barang. Berdasarkan kegiatan wawancara dengan bagian marketing, PT 

Lintang Medika dalam proses penjualan dan persedian barang mengalami kendala 

antara bagian pemasaran dan bagian persediaan barang. Proses order penjualan 

yang saat ini berjalan, memiliki titik lemah pada ketidaktahuan bagian marketing 

tentang stok barang yang tersedia di gudang dan informasi alat yang di-order 

pihak pelanggan/instansi kesehatan. Hal ini akan sangat merepotkan baik bagian 

marketing maupun bagian persediaan barang karena pihak marketing akan selalu 

menghubungi pihak persedian barang (admin gudang) via telepon untuk 
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memastikan stok tersedia dan informasi alat yang di order sesuai dengan yang 

diinginkan pelanggan / instansi kesehatan. 

Selain itu, PT Lintang Medika merasa sistem penjualan yang saat ini 

berjalan masih menggunakan cara penjualan yang konvensional, yakni melayani 

transaksi penjualan alat-alat kesehatan kepada pelanggan / instansi kesehatan yang 

mengandalkan kegiatan manual, dan masih mengalami kesulitan dalam 

pembuatan laporan transaksi penjualan alat-alat kesehatan, laporan persediaan 

alat-alat kesehatan, serta pengecekan persediaan alat-alat kesehatan yang di 

bagian persediaan masih dikerjakan secara manual. Stok barang pada perusahaan 

tersebut dicatat pada sebuah buku besar, dimana yang dicatat adalah harga pokok dan 

satuan barang, dikarenakan tidak ada keterangan yang tertulis secara rinci pada buku 

stok, maka sering terjadi kehilangan barang ataupun keterlambatan dalam persediaan 

barang, yang menyebabkan toko mengalami kehabisan stok, hal tersebut terjadi 

karena tidak ada laporan stok barang yang hampir atau sudah habis. 

Berdasarkan uraian di atas, PT Lintang Medika perlu memanfaatkan 

teknologi informasi dalam suatu aktivitas bisnis yang merupakan hal yang cukup 

penting dan diharapkan dengan aplikasi berbasis online ini perusahaan mampu 

mengembangkan penjualan dan dapat dengan mudah mengolah informasi produk 

yang perusahaan tawarkan, maka disajikanlah website sistem informasi penjualan 

alat kesehatan PT Lintang Medika yang responsif terhadap user interface di 

berbagai perangkat yang berbeda sebagai media pemesanan online bagi bagian 

marketing sehingga membantu proses penjulan pada PT Lintang Medika. 
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Diharapkan dengan adanya sistem penjualan pada PT Lintang Medika 

yang bertujuan untuk menjual alat kesehatan dengan secara online dapat 

meminimalkan kekeliruan dalam pekerjaan dan dapat meningkatkan kinerja bagi 

sumber daya manusia di perusahaan. Di sisi perusahaan, PT Lintang Medika dapat 

mempermudah proses memasarkan produk dan memperluas penjualan produknya. 

Dengan pertimbangan diatas maka penulis menganggap perlu adanya 

sebuah sistem informasi yang berfungsi untuk memproses pencatatan, 

pemantauan, sampai pengolahan data penjualan, dan persediaan alat-alat 

kesehatan pada PT Lintang Medika. Maka dalam hal ini penulis mengusulkan 

penelitian untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang berjudul "Pengembangan 

Sistem Informasi Penjualan Alat Kesehatan dengan Platform Web (Studi 

Kasus : PT Lintang Medika Bandar Lampung)." 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah dan pendekatan terbaik yang telah dibahas maka 

diusulkan rumusan masalah untuk melakukan penelitian “Pengembangan Sistem 

Informasi Penjualan Alat Kesehatan dengan Platform Web” adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana membangun sistem informasi penjualan alat-alat kesehatan 

dengan Platform Web pada PT Lintang Medika? 

2. Bagaimana menguji sistem informasi penjualan alat-alat kesehatan dengan 

Platform Web pada PT Lintang Medika? 
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1.3 Batasan Masalah 

Didalam mengkaji suatu permasalahan diperlukan suatu pembatasan agar 

pengkajiannya lebih terarah. Dalam hal ini, batasan masalahnya adalah sebagai 

berikut : 

1. Perancangan dan pembangunan sistem informasi penjualan hanya 

memberikan informasi ruang lingkup dalam usaha bisnis penjualan 

pembelian alat-alat kesehatan pada PT Lintang Medika. 

2. Pada bagian perancangan sistem informasi hanya akan dibahas tentang 

transaksi penjualan barang, persediaan barang dan laporan penjualan. 

3. Transaksi penjualan dalam sistem hanya sebatas pada pembayaran tunai, 

dilakukan dengan cara melakukan pembayaran ke sales PT Lintang Medika 

Lampung. 

4. Proses pencatatan (pemesanan barang) dilakukan oleh bagian marketing 

dengan mengakses website sistem informasi penjualan alat kesehatan, 

bagian admin akan merespon pemesanan dengan mengakses website 

tersebut. 

5. Pengiriman produk alat kesehatan di PT Lintang Medika dengan cara 

diantar langsung pihak marketing. 

6. Masukan atau input data seperti data sales, data barang dan data pelanggan 

dilakukan oleh admin gudang. 

7. Proses input data pemesanan barang dilakukan oleh sales dengan 

mengekses website sistem informasi penjualan alat kesehatan pada PT 

Lintang Medika. 
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8. Keluaran atau output yang dihasilkan dari sistem penjualan ini adalah 

informasi barang, informasi pemesanan, informasi status pengiriman, 

informasi status pembayaran, informasi persedian barang dan laporan 

penjualan. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulis dari penelitian ini yaitu, sebagai berikut: 

1. Untuk membangun sistem informasi penjualan alat-alat kesehatan dengan 

Platform Web pada PT Lintang Medika. 

2. Untuk menguji sistem informasi penjualan alat-alat kesehatan dengan 

Platform Web pada PT Lintang Medika. 

3. Memudahkan perusahaan dalam mengolah transaksi penjualan, persediaan 

barang dan laporan penjualan untuk pencapaian tujuan yang tepat dan 

akurat. 

1.5 Manfaat/Kontribusi Penelitian 

Manfaat dari pengembangan Pengembangan Sistem Informasi Penjualan 

Alat Kesehatan dengan Platform, antara lain : 

1. Memudahkan bagain marketing mendapatkan informasi barang seperti 

persediaan barang, harga barang, keterangan alat – alat kesehatan cukup 

dengan mengakses sistem informasi penjualan tanpa harus menelpon admin 

PT Lintang Medika untuk menanyakan informasi barang terkait. 

2. Memudahkan bagian administrasi dalam mengolah transaksi penjualan, 

persediaan barang dan laporan penjualan. 



6 

 

 

3. Penyimpanan data yang terorganisasi dikarenakan sistem informasi 

penjualan PT Lintang Medika secara online menggunakan database yang 

tersimpan didalam komputer. 

JANGAN DIHAPUS 

(Al-Rosyid et al., 2013) :: (STMIK, 2015) :: (Kosasi, 2014) ::  

(Susanto, 2014) :: (ISO/IEC 9126, 2001) :: (Romney and Steinbart, 2015) 

(Sanusi, 2012) :: (Weele, 2010) 
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