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Klinik dan Apotik Al Fayyadh berdiri pada tanggal 13 Januari 2014 yang 

didirikan oleh Drs. Wahyu Hastono, saat ini Klinik dan Apotik Al Fayyadh sudah 

bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Untuk 

menjamin mutu pelayanan farmasi kepada masyarakat, Klinik dan Apotik Al 

Fayyadh telah mengeluarkan standar pelayanan farmasi komunitas (apotek) yang 

meliputi antara lain sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pelayanan resep 

(tidak hanya meliputi peracikan dan penyerahan obat tetapi juga termaksuk 

pemberian informasi obat), konseling, monitoring penggunaaan obat, edukasi, 

promosi kesehatan, dan evaluasi terhadap pengobatan (antara lain dengan membuat 

catatan pengobatan pasien) (Depkes, 2004). Klinik dan Apotik Al Fayyadh 

membutuhkan teknologi komputerisasi dalam menyimpan, dan memanajemen data 

obat agar dapat menghasilkan informasi yang dapat membantu apotek dalam 

melakukan pelayanan obat kepada pasien. (Andita, 2016). 

Saat ini Klinik dan Apotik Al Fayyadh mempunyai masalah dalam 

mengetahui persediaan stok obat yang disebabkan oleh pendataan pada obat yang 

dilakukan satu per satu sehingga membutuhkan waktu dalam pencatatan data dan 

pengecekan data obat untuk keperluan pemeriksaan kembali. Kepala Instalasi 

Farmasi melakukan perencanaan untuk menentukan jumlah obat yang akan distok 

berdasarkan laporan persediaan stok obat yang dilaporkan oleh bagian gudang. 

Namun persediaan stok obat yang akan habis tidak dapat segera dilaporkan ke 

Kepala Instalasi Farmasi dikarenakan bagian gudang mengalami kesulitan dalam 

memantau persediaan stok obat karena belum adanya sistem yang dapat memantau 

persediaan stok obat di gudang, sehingga perencanaan pembelian obat terkadang 

dilakukan ketika stok obat sudah habis.  

Dengan menerapkan sistem aplikasi ini yang dirancang dengan mengunakan 

metode perancangan sistem UML (Unified Modeling Language), dan bahasa 

pemrograman yang digunakan yaitu PHP dengan database MySQL proses 

persediaan pemantauan persediaan obat dapat dilakukan dengan mudah, karena 

sudah tersistem, dan terdapat laporan persediaan obat dan dengan adanya sistem 

aplikasi ini Apotek dapat melakukan penjualan obat kepada pasien dengan mudah, 

karena pelayanan yang cepat dan pasien dapat langsung diberitahu apakah obat 

yang dipesan tersedia atau tidak. 
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