
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Perkembangan  teknologi Informasi  semakin   pesat,   banyak sekali 

teknologi-teknologi canggih telah diciptakan yang bertujuan  untuk  

mempermudah  manusia  dalam melakukan aktifitas dan pekerjaannya. Seiring 

dengan perkembangan  massa, kebutuhan akan teknologi Informasi pun  semakin  

meningkat,  dan  dibutuhkan dalam segala  aspek  terutama perkembangan bisnis. 

Salah satunya dalam pengelolaan data obat-obatan pada toko  obat  (apotek),  yang  

antara  lain  mengelola  data obat-obatan  yang  ada  termasuk  stok  obat,  

pembelian obat dari distributor, penjualan obat kepada konsumen, menentukan 

kebijakan ha rga jual obat, serta laporan dalam  bentuk  rekapitulasi  seluruh  

aktifitas  penjualan dan pembelian obat yang terjadi pada apotek tersebut 

(Irwansyah & Kresna 2012) 

 Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan pada  Apotek Anda 

Farma  merupakan  salah satu apotek yang menjual dan memiliki stok obat-obatan 

yang cukup banyak. Segala proses bisnis yang terjadi di apotek tersebut masih 

didata secara konvesional yaitu dengan mencatat seluruh kegiatan bisnis tersebut 

ke dalam sebuah buku. Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya transaksi 

penjualan obat kepada konsumen baik itu penjualan resep maupun non resep, 

mencatat data obat yang masuk, data pembelian obat berupa fisik faktur, data 

supplier,  stok obat, dan rekaptulasi seluruh penjualan, pembelian dan stok obat 

berupa laporan. Dan masalah yang ditemukan dari proses bisnis tersebut adalah 

sering terjadi penumpukan pencatatan rekap penjualan harian dan nota pembelian 
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sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk merekap seluruh transakasi 

penjualan dan pembelian dalam bentuk sebuah laporan. Maka penulis mengajukan 

penelitian ini dengan merancang Sistem Informasi Manajemen Terintergrasi 

Barcode Scanner guna membantu proses bisnis yang dijalankan pada Apotek 

Anda Farma terutama pada rekaptulasi seluruh transaksi penjualan dan pembelian 

dengan mudah. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka 

rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana merancang sistem informasi manajemen Apotek Anda Farma 

terintergrasi barcode scanner ? 

2. Bagaimana merapkan sebuah sistem informasi manajemen Apotek Anda 

Farma terintergrasi barcode scanner dengan merekaptulasi seluruh 

transaksi penjualan dan pembelian dengan mudah ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka 

rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk merancang sistem informasi manajemen Apotek Anda Farma 

terintergrasi barcode scanner. 

2. Untuk menerapkan sistem informasi manajemen Apotek Anda Farma 

terintergrasi barcode scanner yang dapat merekaptulasi seluruh transaksi 

penjualan dan pembelian dengan mudah. 

1.4 Batasan Masalah 

 Adapun batasan masalah yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Penelitian ini hanya membahas mengenai proses transaksi penjualan, 

pengelolaan data obat, data pembelian, data supplier,  stok obat, data 

konsumen, data produsen, dan  rekaptulasi seluruh  laporan. 

2. Perancangan sistem Informasi manajemen Apotek Anda terintergrasi 

barcode scanner  ini akan menggunakan bahasa pemograman PHP. 

1.5 Manfaat Penelitian  

 Manfaat dari penelitian ini adalah untuk membantu proses bisnis pada 

Apotek Anda dengan memanfaatkan teknologi Informasi berupa sebuah aplikasi 

sistem Informasi manajemen yang terintergrasi barcode scanner 


