
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan 

sangat pesatnya pada zaman sekarang, meningkatkan kebutuhanan suatu sistem 

pendukung yang tidak saja cepat dalam pemrosesan dan penyajian laporan, tetapi 

juga dituntut akurasinya. 

Komputer sebagai pengelolah data yang menghasilkan informasi 

merupakan suatu yang vital dan tidak dapat lagi dipisahkan dari kehidupan 

manusia. Seiring terjadi kesalahan dalam pemprosesan dan pembuatan laporan 

membuat direktur utamasulit mengontrol hal-hal yang terjadi. Maka penerapan 

suatu sistem komputer yang optimal dapat menjadi solusi dalam mengatasi hal 

tersebut. 

Penggunaan jasa pelayanan rumah sakit jiwa adalah salah satu yang 

dibutuhan oleh masyarakat, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat 

terhadap pentingnya arti kesehatan kejiwaan seperti stres yang berlebihan, 

gangguan kejiwaan. Salah satu lembaga yang menangani masalah kejiwaan adalah 

lembaga berbentuk rumah sakit jiwa. Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan yang 

merupakan Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru, memiliki pelayanan inventory 

obat dalam jumlah besar dengan spesifikasi yang berbeda-beda. 

Sistem inventory persedian obat di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan 

Pekabaru setelah dilakukan pengumpulan data dengan cara observasi dan 

wawancara, didapatlah permasalahan dibagian apotek yaitu sistem persediaan 

obat, pengelolaan data transaksi pembelian dan penjualan masih dilakukan dengan 

cara manual. Cara manual yang dimaksud adalah setiap melakukan pendataan 

laporan transaksi penjualanan persediaan barang masuk dan barang keluar dan 

pemesanan masih menggunakan catatan buku besar dimana hal tersebut 

menyebabkan terjadinya kesalahan seperti pengecekan stok dan pemesanan, serta 

kurang telitinya bagian pegawai dalam pencatatan sering membuat pesanan tidak 

sesuai sehingga terjadi kelebihan pesanan obat dari gudang ke supplier.  
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Proses pembuatan laporan masih menggunakan microsoft excel dan buku 

besar yang sangat sederhana. Keadaan demikian mengakibatkan pembuatan 

laporan serta rekap data sering terjadi kesalahan dan keterlambatan karena kurang 

nya sistem pembuatan laporan. Petugas membutuhkan waktu yang lama untuk 

memantau ketersediaan obat, dan petugas juga kesulitan dalam membuat laporan 

kepada pimpinan.  

Dengan adanya sistem informasi inventory, diharapkan dapat membantu 

dalam pencatatan, pengecekan stok obat, dikarnakan adanya database central 

yang nantiknya dapat membantu dalam pencatatan, pengecekan persediaan obat, 

pemesanan obat dari gudang pemasok sehingga obat yang di pesan tidak 

mengalami kelebihan dalam pemesanan obat. Semua obat-obat yang masuk dan 

keluar yang berada di gudang dapat diketahui dengan jelas tanpa adanya 

kesalahan-kesalahan yang sifatnya mengganggu dalam proses penyediaan obat 

nantinya. Sistem ini di buat dengan menggunakan web dimana terdapat fitur- fitur 

seperti fitur obat yang cepat habis dan lama habis, peringatan obat-obat yang akan 

kadarluarsa maupun peringatan bahwasannya obat akan habis dari gudang ke 

supplier, fitur untuk pemesanan obat dan fitur laporan direktur utama di Rumah 

Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru. 

Susanti (2009) dalam Tugas Akhir yang berjudul Sistem Informasi 

Inventory obat pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padang, merancang 

sistem informasi inventory berbasis web yang digunakan pada bagian inventory 

obat di Rumah Sakit Umum Daerah dengan hasil pembahasannya adalah sebagai 

masukan dan bahan pertimbangan bagi bagian inventory dalam mengatasi 

masalah yang ada, serta sebagai masukan dalam sistem informasi inventory yang 

sudah ada. Menurut Gustian dkk (2015) Dalam penelitian yang berjudul "Rancang 

Bangun Sistem Informasi Manajemen Persediaan Obat Pada Apotek Kimia 

Farma" Apotek Kimia Farma merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 

dibidang penjualan obat-obatan. Guna menberikan pelayanan obat secara efektif, 

efisien dan rasional diperlukan suatu sistem yang baik untuk pengolahan data obat 

yang mencakup, permintaan obat, pengeluaran obat, pemesanan dan penerimaan 

obat serta pencatatan dan pelaporan data obat. Apotek Kima Farma dengan segala 
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keterbatasannya seringkali terdapat beberapa masalah antara lain pada proses 

pencatatan penjualan obat masih menggunakan sistem secara manual sehingga 

memperlambat proses kerja dan menyebabkan proses-proses yang terkait dengan 

pengolahan data obat di Apotek Kimia Farma tidak berjalan optimal. Hasil yang 

diharapkan dari penelitian ini untuk mengatasi persoalan yang ada pada Apotek 

Kimia Farma dengan merancang suatu sistem informasi penjualan obat. Dalam 

mengembangkan aplikasi ini yang digunakan Windows 7 sebagai sistem operasi, 

Microsoft VB.NET sebagai bahasa pemrograman, MS-Sql sebagai database 

server. Dengan di buatnya aplikasi sistem informasi manajemen persediaan obat 

pada apotek kimia farma maka akan mempermudah dalam proses sistem control 

persediaan obat dan dapat membantu untuk membuat laporan persediaan obat 

secara cepat dan tepat, sehingga proses yang dilakukan untuk mengolah data obat 

dapat berjalan sesuai kebutuhan pada apotek kimia farma. 

Prihantara (2012), dalam penelitian yang berjudul Design Dan 

Implementasi Sistem Informasi Apotek Pada Apotek Mitra Agung Pacitan 

dijelaskan bahwa, Transaksi penjualan berlangsung secara cepat karena semua 

daftar harga barang sudah terekam di dalam sistem informasi apotek tersebut. 

Stok persediaan barang dapat dilihat dengan cepat dan akurat sehingga kesalahan 

dalam laporan stok dapat dihindari dan memudahkan apoteker saat memesan obat 

kepada supplier. Pencarian obat menjadi lebih mudah karena menggunakan 

fasilitas searching di dalam sistem tersebut. Pemilik apotek dapat meminta 

laporan rekap penjualan, laporan laba penjualan, laporan stok dan laporan 

pembelian sewaktu-waktu tanpa harus melihat catatan seperti saat masih 

menggunakan cara konvensional yang membutuhkan banyak waktu. Sehingga hal 

ini sangat membantu direktur utamadalam pengambilan keputusan. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka dilakukan 

penelitian berjudul “Rancang Bangun Sistem Informasi Inventory Obat pada 

Rumah Sakit Jiwa Tampan Berbasis Web”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang akan dikaji dalam Tugas Akhir ini adalah bagaimana 

membuat sistem informasi inventory obat pada Rumah Sakit Jiwa Tampan agar 

mempermudah kinerja petugas dalam hal persediaan stok obat. 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan dari masalah pada penlitian ini adalah: 

1. Sistem ini dibuat berbasis web 

2. Sistem dibuat untuk apotek Rumah Sakit Jiwa Tampan 

3. Motode pengembangan sistem menggunakan Metode waterfall 

4. Analisis dan perancangan menggunakan Object Oriented Analisys and 

Design (OOAD) dengan tools 4 buah diagram Unified Modeling Language 

(UML), yaitu: (1) use case diagram; (2) activity diagram; (3) sequence 

diagram; dan (4) class diagram. 

5. Tools yang digunakan untuk mengembangkan sistem adalah PHP v5.4.4, 

CSS3, AJAX, jQuery dan Javasript. 

6. Framework CSS yang digunakan adalah Bootsrap Responsive. 

7. Database engine yang digunakan adalah MySQL v5.5 dan web server 

yang digunakan untuk menjalankan sistem adalah Apache v2.4.2. 

1.4 Tujuan 

Membangun sistem inventory stok obat yang nantinya dapat membanttu 

petugas Rumah Sakit Jiwa Tampan baik di bagian apotek dalam pengadaan, 

pencarian, pemesanan obat sehingga tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan dalam 

persediaan obat. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Dengan adanya Sistem Informasi inventory  obat dapat membantu petugas  

apotek Rumah Sakit Jiwa Tampan dalam hal persedian stok obat, 

memantau stok obat dan pemesanan obat agar tidak mengalami kelebihan 

dalam pemesanan obat. 
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2. Dapat membantu pembuatan laporan inventory sehingga mengurangi 

kemungkinan  kekurangan dan kelebihan stok. 

3. Mempercepat pencarian stok obat yang ada di gudang dan memudahkan 

dalam pengambilan keputusan persediaan obat. 

4. Membantu pegawai gudang dan supplier dalam mengolah pesanan obat, 

karena adanya sistem peringatan bahwasannya obat kadarluarsa dan habis. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini terdiri dari 6 buah BAB, dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi umum dari Tugas Akhir yang meliputi 

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan 

dan Manfaat, serta Sistematika Penulisan Tugas Akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan 

Tugas Akhir. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan diuraikan metodologi penelitian yang digunakan 

diantaranya metode pengumpulan data dan metode pengembangan 

sistem.  

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisikan tentang bagaimana menganalisis dan merancang 

sistem informasi inventory di Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru.  

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisikan tentang bagaimana mengimplementasikan dan 

menguji sistem informasi inventory obat di Rumah Sakit Jiwa Tampan  

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil laporan penelitian tugas akhir dan 

saran. 


