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BAB I
PENDAHULUAN

1.1        Latar Belakang Masalah

Sistem informasi adalah sistem di dalam suatu organisasi yang

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi,

bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan

pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan (Jogiyanto 2005:1).

Sistem ini adalah salah satu solusi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam

suatu organisasi yang membutuhkan informasi pengolahan transaksi harian dan

kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk membuat keputusan.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung adalah

institusi pengawas obat dan makanan. Pada Balai Besar Pengawas Obat dan

Makanan (BBPOM) Bandar Lampung terdapat baian-bagian yang salah satunya

adalah bagian administrasi laboratorium yang bertugas melakukan pencatatan data

yang dilakukan dilaboratorium. Permasalahan dalam pengolahan dilaboratorium

yaitu beberapa proses yang masih belum terstruktur yaitu data obat, data

makanan, serta kosmetik dan laporan sering terjadi kesamaan data dan

penumpukan data sehingga menghambat proses pengolahan data obat, kosmetik

dan makanan beserta laporannya, permasalahan selanjutnya yaitu belum

terintegrasi dengan baik antar bagian laboratorium tersebut sehingga bagian

administrasi laboratorium melakukan perekapan ulang data.

Alternatif permasalahan di atas akan dibuat sistem informasi laboratorium

sehingga dapat mempermudah bagian administrasi laboratorium mengelola data
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laboratorium secara tepat, cepat, dan aman, serta menghasilkan informasi dan

keuntungan bagi perusahaan. Berdasarkan latar belakang dan gambaran yang telah

dijelaskan tersebut, penulis bermaksud mengambil judul yaitu “Sistem Informasi

Laboratorium Obat, Makanan, dan Kosmetik Pada Balai Besar Pengawas Obat

dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang

dapat diangkat adalah sebagai berikut:

1. Pengolahan dilaboratorium yaitu beberapa proses yang masih belum

terstruktur, yaitu data obat, data makanan, dan kosmetik.

2. Sering terjadinya kesamaan data dan penumpukan data mengakibatkan proses

pengolahan data obat dan makanan beserta laporan sering mengalami

keterlambatan.

3. Belum terintegrasinya dengan baik antara bagian laboratorium tersebut

sehingga bagian administrasi laboratorium melakukan perekapan ulang data.

1.3     Batasan Masalah

Mengingat luasnya kegiatan yang ada di Balai Besar Pengawas Obat dan

Makanan (BBPOM) Bandar Lampung, maka dengan adanya perumusan masalah

di atas, penulis membatasi masalah pada :

1. Pengolahan data membahas data kosmetik, obat dan makanan.

2. Tempat Penelitian dilakukan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

(BBPOM) Bandar Lampung.
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3. Pengelolahan data dikelola oleh bagian Admin.

4. Tidak membahas penjualan obat, makanan, dan kosmetik ke supplier/toko.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sistem

informasi pengolahan data laboratorium yang nantinya bisa membantu dalam hal

pengolahan data laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

(BBPOM) Bandar Lampung.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar

Lampung

Memungkinkan untuk melakukan pemanfaatan software untuk melakukan

pengolahan data di laboratorium sebagai upaya untuk mempercepat proses sistem

laboratorium.

1.5.2 Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis dalam membuat sistem pengolahan data di

laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar

Lampung.

1.6. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung keaslian penelitian yang dituliskan dalam proposal ini,

penulis menyertakan  peneliti terdahulu antara lain :

1. Nanik Susanti (2010), meneliti tentang Sistem Informasi Manajemen

Laboratorium (SIMLAB), Di Laboratorium Program Studi Sistem Informasi
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UMK saat ini sudah menggunakan komputer sebagai sarana untuk

mengerjakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan administrasi maupun

manajemen, namun masih sebatas untuk mengetik jadwal praktikum,

mengetik daftar absensi asisten dosen, mendata inventaris laboratorium dan

mengetik laporan-laporan lainya, kegiatan-kegiatan tersebut belum

menggunakan program khusus untuk membuat laporan yang berhubungan

dengan pengolahan data maupun inventaris sehingga mengakibatkan

keterlambatan dalam pendataan asisten dosen. Dalam membuat desain

sistem ini, diperlukan suatu desain sistem yang dibuat dengan pemodelan.

Model dari Sistem Informasi Manajeman Laboratorium ini, dibuat dalam

bentuk UML (Unified Modelling Language). UML menunjukkan

bagaimana kerja Sistem Informasi Manajemen secara fisik.

2. Muhammad Romzi (2009), meneliti tentang Rancang Bangun Sistem

Informasi Inventaris Laboratorium AMIK AKMI Baturaja, bagian

laboratorium menggunakan catatan-catatan manual untuk mencatat kondisi-

kondisi yang terjadi pada komputer. Catatan-catatan manual memiliki

berbagai kelemahan, antara lain tidak pastinya data inventaris komputer

yang ada di laboratorium, proses pembuatan laporan pengajuan barang yang

lambat serta dapat terjadi penyimpangan didalam pengajuan permohonan

barang yang disebabkan tidak memiliki data spesifikasi yang detil pada tiap

komputer yang ada di laboratorium. Metode perancangan yang digunakan

adalah flowchart, DFD, DK, ERD dan Relasi antar tabel.
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3. Mohammad Andriyas (2010), meneliti tentang Rancang Bangun Sistem

Informasi Laboratorium Klinik Berbasis Web Pada Laboratorium Klinik

Utama SAFIRAH Sidoarjo, prosesnya masih menggunakan pencatatan dalam

buku besar sehingga membutuhkan proses yang cukup lama. Sistem ini

nantinya menggunakan ASP.NET dan perancangan menggunakan bagan alir

dokumen.

4. Radiant Victor Imbar (2010), meneliti tentang perancangan aplikasi absensi

laboratorium komputer dengan menggunakan sistem verifikasi pengguna di

Universitas Kristen Maranatha, Identifikasi terhadap mahasiswa atau

mahasiswi ini sangat sulit dilakukan karena belum adanya suatu pencatatan

pemakaian komputer di laboratorium komputer yang dapat mencatat serta

menolak akses masuk komputer apabila mahasiswa atau mahasiswi tidak

berhak menggunakan komputer tersebut. Perancangan system menggunakan

metode UML.


