
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pada era globalisasi sekarang perkembangan teknologi sudah sangat pesat. 

Salah satunya perkembangan teknologi komputerisasi telah berkembang di dunia 

kesehatan. Contohnya teknologi komputerisasi. Dalam komputerisasi yang ada di 

apotek-apotek. Apotek adalah suatu tempat tertentu yang akan dilakukan pekerjaan 

kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada 

masyarakat sekitar, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

1027/MenKes/SK/IX tahun 2004 perkembangan teknologi komputerisasi 

pemanfaatannya dalam pengelolaan dan manajemen data sangat diperlukan. Karena 

kelebihan teknologi komputerisasi ini adalah bisa menghasilkan informasi secara 

tepat dan akurat. (Sari, 2017). 

Usulan tentang sistem informasi manajemen obat pernah dibahas oleh 

Trimarsiah (2016), yang menjelaskan bahwa dengan adanya sistem informasi 

manajemen pembelian dan penjualan obat, maka masalah pengendalian stok obat 

yang ada di apotek bisa diatasi, karena segala bentuk proses transaksi dihubungkan 

dengan database yang saling terintegrasi. Mujiati (2014), menjelaskan bahwa 

dengan adanya perancangan sistem stok obat para pegawai Apotek dapat 

meminimalisir kerja dalam mengolah data-data obat. Samsinar (2015), menjelaskan 

bahwa dengan adanya sistem persediaan obat ini apotek dapat mengetahui obat 

yang stok nya mendekati jumlah stok minimum. Gustriansyah (2017), menjelaskan 

bahwa sistem persediaan obat dapat mengurangi resiko kelebihan atau kekurangan 

obat di Puskesmas yang dapat berdampak pada layanan kepada pasien. Sari (2017), 
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menjelaskan bahwa dengan adanya aplikasi penjualan dan persediaan obat dapat 

membantu staff dalam pengelolaan data obat, penjualan obat, laporan obat masuk, 

laporan obat keluar dan cek stok obat yanglebih mudah dan akurat. Serta tidak 

membutuhkan waktu lama dalam pencarian persediaan stok obat.   

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 
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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.  

Selain permasalahan pesediaan obat, Klinik dan Apotik Al Fayyadh juga 

memiliki permasalahan, khusunya dalam transaksi penjualan obat, saat ini transaksi 

penjualan obat masih menggunakan cara yang konvensional, yaitu melakukan 

pencatatan, baik itu transaksi penjualan ataupun pembelian barang ke dalam sebuah 

buku. Data-data yang masuk akan dicatat ke dalam sebuah buku, pencatatan ini 

merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan selain membutuhkan waktu juga 

sangat menguras tenaga. Selain itu penyusunan data-data pada apotek yang ada juga 

akan terhambat dengan dilakukannya cara-cara pengelolaan yang masih bersifat 

konvensional. Pada saaat pimpinan ingin melihat laporan persediaan dan laporan 

penjualan pimpinan hanya dapat melihat di buku stok pbat karena belum adanya 

laporan persediaan dan laporan penjualan. 

Persediaan obat dalam suatu apotek memiliki arti yang sangat penting karena 

persediaan obat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas 

pelayanan suatu apotek. Menurut penelitian (Prihantara, 2012) mengenai Design 

dan Implementasi Sistem Informasi Pada Apotek Mitra Agung Pacitan. Apotek 

sangat berperan penting bagi kesehatan masyarakat umum. Proses yang dibahas 

yaitu transaksi penjualan dan pembelian obat masih dilakukan dengan cara 

konvensional maka dirancang sistem berbasis PHP, sehingga sistem yang dibangun 

dapat lebih mudah digunakan dan dikembangkan.  

Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memanajemen data obat 
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untuk diterapkan oleh pihak apotek agar dapat membatu kelancaran dalam kegiatan 

operasionalnya. Sehingga peneliti mengangkat penelitian dengan judul 

“Perancangan Sistem Informasi Manajemen Data Obat Pada Klinik dan Apotek 

Al Fayyadh”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas menjadi dasar peneliti 

untuk merumuskan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana merancang sistem informasi persediaan obat yang dapat 

memberikan kemudahan bagian gudang dalam memantau persediaan obat? 

2. Bagaimana merancang sistem informasi penjualan obat agar dapat 

mempermudah pelayanan obat kepada pasien? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah sangat diperlukan agar mempermudah dalam 

pembahasan dan lebih mengarah pada pokok persoalan, diantaranya : 

1. Penelitian ini  tidak membahas pembuatan sistem aplikasi berbasis website 

hanya menggunakan localhost saja 

2. Penelitian ini tidak membahas metode persediaan barang 

3. Penelitian ini hanya membahas persediaan dan penjualan obat 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 
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1. Untuk menghasilkan sistem informasi persediaan dan penjualan obat pada 

Klinik dan Apotik Al Fayyadh 

2. Untuk mempermudah bagian gudang dalam pengolahan data persediaan obat  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan yaitu : 

1. Diharapkan dapat mempermudah Klinik dan Apotik Al Fayyadh dalam 

memanajemen data obat 

2. Diharapkan dapat mempermudah bagian gudang dalam melakukan 

pengolahan data persediaan obat  

3. Diharapkan dapat mempermudah proses dalam membuat laporan persediaan 

obat yang sudah kadaluarsa atau belum 

 


