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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Salah satu kebutuhan yang sangat besar akan teknologi informasi sekarang 

ini adalah kebutuhan akan sistem informasi. Sistem Informasi merupakan suatu 

sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan 

transaksi harian, mendukung operasi, sifat yang manajerial dan kegiatan strategi 

dari suatu organisasi dan menyediakan dari pihak luar tertentu dengan laporan-

laporan yang diperlukan (Jogiyanto : 2005). 

Salah satu sumber informasi dalam organisasi yang paling berpengaruh 

keberadaannya adalah persediaan barang dagang. Persediaan memiliki dua 

klasifikasi penting yaitu persediaan tersebut merupakan milik perusahaan dan 

persediaan tersebut siap dijual kepada konsumen. Oleh karena itu dalam 

perusahaan dagang hanya dikenal dalam satu klasifikasi persediaan yaitu 

persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan  adalah elemen yang 

saling berpengaruh dalam penentuan harga pokok penjualan pada perusahaan 

dagang eceran, maupun perusahaan dagang partai besar (Jusup : 2005).  

Apotik Cahaya Farma adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada 

bidang penjualan obat, yang menjual berbagai macam bentuk obat seperti obat 

tablet, obat kapsul, obat kaplet, obat cair dan obat yang berbentuk salep dan lain-

lain,   Frekuensi transaksi penjualan pada apotik Cahaya Farma dapat mencapai 50 

transaksi penjualan dalam satu hari. sistem persediaan pada apotik Cahaya Farma 

masih dilakukan secara manual dengan melakukan pencatatan pada kartu stok 

obat. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai macam kendala seperti hilangnya 
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kartu stok obat dan keterlambatan dalam pencarian data stok obat karena harus 

mencari banyaknya kartu stok yang menumpuk dan keterlambatan dalam 

pembuatan laporan persediaan obat yang akan diserahkan kepada pemilik Apotik. 

 Pembelian stok obat Apotik Cahaya Farma dilakukan melalui Supplier 

yaitu Apotik Rafael yang dimana pembelian obat nya dilakukan tiga kali dalam 

satu tahun. Proses pembelian obat yang dilakukan tidak ekonomis karena setiap 

kali Apotik melakukan pembelian obat, Apotik Cahaya Farma selalu mengira-

ngira jumlah obat yang akan dibeli dengan kata lain jumlah berapa unit yang harus 

dibeli tidak tetap. Maka dibutuhkan metode yang dapat menentukan berapa 

jumlah obat yang akan dibeli secara tepat dan ekonomis. Salah satu metode 

pengendalian persediaan dan pembelian untuk mengatasi permasalahan yang 

terjadi di Apotik Cahaya Farma adalah metode Economic Order Quantity karena 

dengan menggunakan metode Economic Order Quantity dapat menentukan 

berapa jumlah order pembelian yang akan dibeli dengan tepat dan dapat 

meminimalisir biaya persediaan. 

Solusi dari permasalahan diatas supaya lebih mempermudah apoteker 

dalam melakukan pencariaan data persediaan obat dan pembuatan laporan 

persediaan obat serta menentukan jumlah obat yang akan dibeli tepat dan 

ekonomis. maka penulis memberikan usulan untuk menggunakan teknologi 

informasi yaitu membuat suatu sistem informasi berbasis database dengan 

menggunakan metode Economic Order Quantity. Yang diharapkan dapat 

membantu apotik Cahaya Farma dalam pencarian data persedian obat dan 

mempermudah dalam pembuatan laporan persediaan yang akan diberikan kepada 
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pemilik Apotik Serta dapat menentukan jumlah order pembelian obat secara tepat 

dan ekonomis.  

 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Perancangan Sistem Informasi Persediaan Obat 

Pada Apotik Cahaya Farma menggunakan Metode Economic Order 

Quantity”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  Latar belakang masalah diatas peneliti merumuskan masalah 

yaitu : 

1. Bagaimana merancang sistem informasi persediaaan obat pada Apotik 

Cahaya Farma Menggunakan metode Economic Order Quantity ? 

2. Bagaimana melakukan perhitungan pembelian obat dengan tepat 

menggunakan metode Ecomic Order Quantity.? 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dapat dilakukan agar penulis dapat memberikan 

pemahaman yang terarah dan sesuai dengan yang diharapkan. Agar pembahasan 

tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang ada, maka penulis membatasi 

permasalahan hanya pada bagian persediaan obat  dengan menggunakan 

perhitungan metode Economic Order Quantity untuk melakukan pembelian obat 

dan pembuatan laporan persediaan obat pada apotik Cahaya Farma. 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Menghasilkan laporan tentang persedian obat pada apotik Cahaya farma.  
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2. Dapat membantu kinerja apoteker dalam memproses data perhitungan 

pembelian obat dengan tepat menggunakan metode Ecomic Order 

Quantity. 

1.5. Manfaat  yang Diharapkan 

Manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas 

bagi penulis dalam menganalisis persediaan obat dengan menggunakan 

metode EOQ (Economic Order Quantity). 

2. Bagi perusahaan diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat : 

a. Sebagai masukan perusahaan terkait dengan peningkatan kerja 

perusahaan. 

b. Menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam hal pengambilan 

keputusan yang berhubungan dengan proses persediaan. 

3. Bagi Pembaca 

Dapat menjadi sumber informasi dan masukan yang dapat digunakan 

dalam penelitian selanjutnya. 


