
 

 

 

BAB IV  

ANALISA DAN PERANCANGAN 

4.1 Analisa Sistem 

Analisis sistem dapat didefenisikan sebagai penguraian dari suatu sistem 

informasi yang utuh kedalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk 

mengidentifikasikan dan mengevaluasikan permasalahan, hambatan yang terjadi 

dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan 

perbaikannya. Sehingga dengan adanya analisa sistem diharapkan sistem yang 

akan dirancang menjadi sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

4.1.1 Deskripsi Sistem Berjalan dan Masalah Saat Ini. 

Sistem persediaan stok obat di Rumah sakit Jiwa Tampan masih dilakukan 

dengan cara manual. Cara manual yang dimaksud adalah setiap pegawai 

melakukan pengelolaan data transaksi pembelian, penjualan dan persediaan 

barang masuk dan barang keluar masih menggunakan buku besar hal tersebut 

sering terjadinya kesalahan seperti kesalahan pegawai dalam pengecekan. Stok 

obat yang tidak teliti sehingga terjadinya kesalahan pengecekkan stok obat yang 

sudah habis maupun yang masih tersedia dan obat yang sudah kadarluasa atau 

yang belum kadarluasa dikarenakan masih memakai buku besar yang 

mengakibatkan kesalahan dalam pemesanan obat dari gudang ke pemasok yang 

sering membuat pesanan tidak sesuai sehingga terjadi kelebihan pesanan obat. 

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 

kurangnya sistem pembuatan laporan. Petugas membutuhkan waktu yang lama 

untuk memantau ketersediaan obat, dan petugas juga kesulitan dalam membuat 

laporan kepada pimpinan 
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Flowchart sistem yang berjalan

Pengawai GudangPegawai Supplier Pemimpin

Ph
as

e

Mulai 

Mengecek obat di 

apotek 

Rekap Pengecekan dan 

permintaan obat

Terima obat

Jika obat yang 

diminta ada

Mengecek obat di 

apotek 

Obat dan tanda terima

laporan

Mengecek obat di 

gudang

Kirim obat 

Membuat 

laporan

Pesan obat

Kirim obat tanda terima

laporan

Selasai 

Tidak 

Ya 

4.1.2 Flowchart Sistem Berjalan 

Diagram alir (flowchart) sistem yang berjalan saat ini pada apotek Rumah 

Sakit Jiwa Tampan. Bagan ini menjelaskan alur prossedur yang ada dan 

menunjukan apa yang dikerjakan sistem dan pengguna. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Sistem yang berjalan pada apotek Rumah Sakit Jiwa Tampan 

(Sumber: Data primer, 2017) 

Pegawai melakukan pengecekan obat pada apotek, lalu membuat rekap 

pengecekan obat dan permintaan obat. Kemudian memberikan rekap pengecekan 

obat dan permintaan obat ke bagian gudang selanjutnya gudang mengecek obat di 

gudang. Jika obatnya diminta sama pegawai ada maka langsung dikirimkan oleh 

gudang namun jika obat yang diminta tidak ada, bagian gudang akan memesan 

obat kepada supplier akan mengirimkan obat yang dipesan setelah itu gudang 

akan membuat laporan kepada pimpinan. 

4.2 Analisa Sistem Usulan 

Sistem yang dibangun adalah sistem informasi inventory obat yang 

mampu mengolah data persediaan stok obat, pengecekan, pemesanan dan 

pembuatan laporan secara terorganisir dan informasi menjadi lebih baik. Manusia 
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bertindak sebagai pengatur, pengoperasi, serta pengendali utama sistem informasi. 

Sistem usulan ini merupakan suatu pengembangan dari sistem yang berjalan. 

Sehingga diharapkan akan mendapatkan beberapa keuntungan seperti: 

1. Memudahkan pegawai untuk mengelola data transaksi pembelian, 

penjualan dan persediaan obat yang cepat habis, obat yang lama habis, 

obat yang kadarluarsa,  pengecekan obat obat melalui sistem yang 

terintegrasi dan laporan sebagai informasi yang lebih baik karena seluruh 

data tersimpan kedalam sebuah database. 

2. Mumudahkan pegawai dalam mengontrol obat karna ada nya tanda 

peringatan epx obat dan obat yang cepat habis dan lama habis 

3. Memudahkan pegawai gudang untuk megolah pesanan obat ke supplier 

karena adanya sistem peringatan yang nantinya supplier langsung 

mengirim obat. 

4. Memudahkan pimpinan untuk melihat rekapitulasi data persediaan obat 

secara keselurhan tiap bulan nya dan menampilkan grafik 

5. Meminimalisir kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh human error. 

6. Meminimalisir kerusakan data, karena data tidak berupa kertas yang 

mudah mengalami kerusakan. 

4.3 Analisa Kebutuhan Sistem 

4.3.1 Kebutuhan Perangkat Keras 

Sistem Informasi inventory obat pada Rumah Sakit Jiwa Tampan ini 

membutuhkan perangkat keras (hardware) yang mampu mendukung 

pengoperasian sistem informasi tersebut. Adapun spesifikasi minimal dan optimal 

hardware yang dibutuhkan dijelaskan pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Rincian Kebutuhan Perangkat Keras (hardware) 

Perangkat Keras Minimal Optimal 

Processor Intel P IV 2 GHz Intel Core 2 Duo 2.5 GHz 

RAM DDR2 256 MB DDR3 2048 MB 

Harddisk 80 GB Serial ATA2 500 GB Serial ATA2 

VGA Nvidia/ Ati Radeon 64 MB Nvidia/ Ati Radeon 1024 MB 

DVD-RW DVD-RW 16x Samsung DVD-RW 20x Samsung 

Monitor 17” LG TFT Monitor 
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Tabel 4.1 Rincian Kebutuhan Perangkat Keras (Lanjutan). 

Perangkat Keras Minimal Optimal 

Monitor  17” LG TFT Monitor 

Mouse PS2 Standard /USB cable 

Keyboard PS2 Standard/ USB cable 

UPS+Stabilizer 600 VA 1000 VA 

Printer InkJet/LaserJet Printer 

(Sumber: Data primer 2016-2017) 

4.3.2 Kebutuhan Perangkat Lunak 

Pengembangan sistem informasi inventory obat di Rumah Sakit Jiwa 

Tampan ini membutuhkan beberapa perangkat lunak (software). Adapun software 

yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem baru terlihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Rincian Kebutuhan Perangkat Lunak (software) 

Perangkat Lunak Versi 

Sistem Operasi  Microsoft Windows 7 Professional 

Astah Professional  v7.0 

Microsoft Office  Visio 2010 

Microsoft Office  Excel 2010 

Sublime  Text 3 

XAMPP  v1.8.0 

(Sumber: Data primer 2016-2017) 

4.4 Perancangan Sistem 

Analisa flowchart sistem usulan diatas selanjutnya dikembangkan menjadi 

perancangan sistem dengan metode Object Oriented Analysis and Design 

(OOAD) dengan tools Unified Modeling Language (UML) diagram, yaitu: Use case 

Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan Class Diagram serta 

perancangan database, perancangan struktur menu sistem dan perancangan User 

interface. 

4.4.1    Use Case Diagram 

Pada tahapan Use Case Diagram merupakan diagram yang 

memperlihatkan garis besar cara kerja sistem bagi setiap User yang memiliki hak 

penggunaan sistem. Penggambaran sistem informasi inventory obat pada Rumah 

Sakit Jiwa Tampan dalam bentuk use case diagram terlihat pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Use case diagram Sistem usulan 

(Sumber: Data primer, 2017) 

4.4.2    Deskripsi Use case Diagram 

Deskripsi use case sistem informasi Inventory obat menjelaskan masing-

masing deskripsi use case serta user pengguna nya. Dapat dilihat pada Tabel 4. 3. 

Tabel 4. 3 Deskripsi use case 

No Use case Deskripsi 

1 Login 

User melakukan login ke sistem, dalam hal ini login hanya bisa 

dilakukan oleh admin saja. 

            pegawai            i                            Pegawai Gudang

Pimpinan

Kelola data Obat

admin

logout

Beranda

kelola data obat

kelola stok obat

kelola data user

logout

Beranda
LOGIN

beranda

Kelola Stok Obat

Kelola Laporan

logout

logout

Supllier

Stok data obat gudang

info pesanan

Beranda

logout

penjualan obat
kelola pemesanan obat

data obat
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Tabel 4. 3 Deskripsi use case (Lanjutan). 

No Use case Deskripsi 

2 
Kelola data User 

Admin sebagai operator sistem melakukan input data diri para 

Pegawai apotik, pegwai gudang dan suplier, update data, dan delete 

data. 

3 
Kelola data diri User pengguna sistem meng-input-kan data diri 

4 
Kelola data obat 

(pegawai apotik) 

Pegawai Apotik sebagai operator melakukan input data obat, dan 

traksaksi. 

5 
Kelola Stok obat 

(gudang) 

Pegawai  Gudang melakukan pengecekkan Stok obat, input data 

Stok obat masuk 

6 
Kelola Laporan 

Pimpinan melakukan kelola laporan dimana laoparan bisa di 

hapus\, dan dilihat. 

7 
Info Pesanan Supplier melihat info pesanan obat dari RSJ. 

8 Logout 
Semua User bisa keluar dari sistem. 

 

1. Skenario Login 

Tabel 4.4 berikut ini adalah skenario Use case login pengguna sistem 

inventory obat Rumah Sakit Jiwa Tampan akan terlihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Skenario login 

Use Case Login. 

Deskripsi 
Use case ini menangani verifikasi dan hak akses 

User, input dan pengolahan data. 

Aktor 
Admin.pegawai apotek pegawai gudang, 

pimpinan dan supplier 

Kondisi Awal Sistem menampilkan form login. 

Kondisi Akhir Menampilkan menu utama 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika Admin dan 

User lain  melakukan login.  
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Tabel 4.4 Skenario login (Lanjutan). 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 
2. Sistem melakukan verifikasi hak akses 

User. 

 

3. Sistem menampilkan form beranda. 

Skenario Gagal Login 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika Admin dan 

User lain  melakukan login.  

 

2. Sistem melakukan verifikasi hak akses 

User. 

 

3. Sistem menampilkan pesan login tidak 

valid. 

2. Skenario Kelola User 

Tabel 4,5 berikut ini adalah skenario kelola data User pengguna sistem 

inventory obat yang dikelola oleh admin. Terlihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Skenario kelola data User 

Use Case Kelola data User. 

Deskripsi 
Use case ini menangani data User yang 

tersimpan disistem. 

Aktor Admin. 

Kondisi Awal Sistem menampilkan form daftar data User 

Pengguna sistem 

Kondisi Akhir Data User yang tersimpan pada sistem. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika Admin 

melakukan login.  

 

2. Sistem melakukan verifikasi hak akses 

User. 

3. Admin membuka form daftar diri yang 

terdaftar disistem.  

4. Admin melakukan input dan update data 

User.  

 
5. Data diri disimpan kedalam database. 

 6. Sistem memeriksa form. 

 7. Sistem menampilkan pesan input data 

sukses dilakukan. 
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Tabel 4.5 Skenario kelola data User (Lanjutan). 

Skenario Gagal Input 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika Admin 

melakukan login.  

 2. Sistem melakukan verifikasi hak akses 

User. 

3. Admin membuka form daftar data User 

yang terdaftar disistem.  

4. Admin melakukan input dan update data 

User.  

 
5. Data diri disimpan kedalam database. 

 
6. Sistem memeriksa form. 

 

7. Sistem menampilkan pesan form belum 

diisi secara lengkap. 

3. Skenario Kelola Data Obat 

Tabel 4.6 berikut ini adalah skenario kelola data stok obat yang ada di 

apotek rumah sakit jiwa tampan pada sistem inventory obat yang dibangun 

akan terlihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Skenario kelola data obat 

Use Case Kelola data obat. 

Deskripsi 
Use case ini menangani data obat yang 

tersimpan disistem. 

Aktor Pegawai apotek. 

Kondisi Awal Sistem menampilkan form data obat. 

Kondisi Akhir Data obat yang tersimpan pada sistem. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika pegawai 

apotik melakukan login.  

 2. Sistem melakukan verifikasi hak akses 

User. 

3. Pegawai apotek membuka form data 

obat yang terdaftar disistem.  

4. Pegawai apotek melakukan input dan 

update data obat.  

 
5. Data obat disimpan kedalam database. 

 
6. Sistem memeriksa form. 
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Tabel 4.6 Skenario kelola data obat (Lanjutan). 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 

7. Sistem menampilkan pesan input data 

sukses dilakukan. 

Skenario Gagal Input 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika Pegawai 

apotik  melakukan login.  

 

2. Sistem melakukan verifikasi hak akses 

User. 

3. Pegawai apotek membuka form daftar 

obat yang terdaftar disistem.  

4. pegawai apotek melakukan input dan 

update data .  

 
5. Data obat disimpan kedalam database. 

 
6. Sistem memeriksa form. 

 

7. Sistem menampilkan pesan form belum 

diisi secara lengkap. 

4. Skenario Input Data Stok Obat 

Tabel 4.7 berikut ini adalah skenario input data stok obat sistem inventory 

rumah sakit jiwa tampan yang ada di gudang.akan terlihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Skenario input data stok obat. 

Use Case Input data stok obat. 

Deskripsi 
Use case ini menangani data stok obat yang 

diinputkan oleh pegawai gudang. 

Aktor Pegawai gudang. 

Kondisi Awal Sistem menampilkan form input data. 

Kondisi Akhir 
Data stok obat yang telah di-input disimpan 

kedalam sistem. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika Pegawai 

gudang membuka form input data stok 

obat. 

 

 

2. Sistem menampilkan form input data 

stok obat. 

3. Pegawai gudang mengisi data sesuai 

form yang ditampilkan sistem.  

 

4. Data stok obat disimpan kedalam 

database. 
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Tabel 4.7 Skenario input data stok obat (Lanjutan) 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 
5. Sistem memeriksa form. 

Skenario Gagal Input 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika pegawai 

gudang membuka form input data stok 

obat. 

 

 

 

2. Sistem menampilkan form input data stok 

obat 

3. Pegawai gudang mengisi data sesuai 

form yang ditampilkan sistem.  

 
4. Data disimpan kedalam database. 

 
5. Sistem memeriksa form. 

 
6. Sistem menampilkan pesan form belum 

diisi secara lengkap. 

5. Skenario Kelola Laporan 

Tabel 4.8 berikut ini adalah skenario kelola laporan sistem inventory obat 

Rumah Sakit Jiwa Tampan akan terlihat pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Skenario Kelola laporan 

Use Case Kelola laporan. 

Deskripsi Use case menangani dan menapilkan laporan 

yang dibutuhkan pimpinan   

 

Aktor Pimpinan  

Kondisi Awal Sistem menampilkan kelola laporan  

Kondisi Akhir Laporan tentang obat di apotek. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika aktor 

membuka menu kelola laporan.  

 

2. Sistem menampilkan menu kelola 

laporan. 

3. Aktor memilih data setiap laporan yang 

masuk  

 
4. Sistem menampilakan data laporan 
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6. Skenario Info Pesanan Obat 

Tabel 4.9 berikut ini adalah skenario kelola laporan sistem inventory obat 

Rumah Sakit Jiwa Tampan Use case info pesanan obat akan terlihat pada Tabel 

4.9. 

Tabel 4.9 Skenario info pesanan obat 

Use Case Info pesanan obat 

Deskripsi 
Use case ini menampilkan data pesanan obat 

yang di pesan  melalui sistem. 

Aktor Supplier  

Kondisi Awal Sistem menampilkan informasi pesanan obat 

Kondisi Akhir Data yang telah tersimpan kedalam sistem. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika aktor 

membuka menu info pesanan. 

 

 

 

 
2. Sistem menampilkan info pesanan 

3. Aktor melihat pesanan yang akan di 

kirim 

 

 

4.4.3    Activity Diagram 

Activity Diagram merupakan sebuah diagram yang digunakan untuk 

menggambarkan urutan kegiatan di dalam sistem. Berikut merupakan gambaran 

dari Activity Diagram pada Sistem inventory Rumah Sakit Jiwa Tampan 

Pekanbaru. 

1. Activity Diagram Login 

Diagram activity Login ini menjelaskan bagaimana user masuk ke sistem 

dengan memasukkan username dan password yang benar, apabila username atau 

password salah maka user akan kembali ke menu login. Gambar Activity Diagram 

Login dapat dilihat pada Gambar 4.3. 
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Activity Diagram

User Sistem
Ph
as
e

cek username dan 

password
login

pesan username dan 

passsword salah

homeya

Activity Diagram

Admin Sistem

Ph
as
e

cek username dan 

password
login

pesan username dan 

passsword salah

Home

Pilih menu data user

Mengisi form data 

user

Simpan

melihat informasi 

user

ya

tidak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Activity diagram Login User 

(Sumber: Data primer, 2017) 

2. Activity Diagram Kelola Data User 

Diagram activity kelola data user ini menjelaskan user login ke sistem 

dengan memasukkan username dan password yang benar setelah masuk ke 

halaman home, user dapat memilih menu data user, mengisi data user pengguna 

sistem lalu menyimpan nya. Gambar dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Activity diagram Kelola data User 

(Sumber: Data primer, 2017) 
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Activity Diagram

pegawai apotek Sistem

Ph
as
e

cek username dan 

password
login

pesan username dan 

passsword salah

Home

Pilih menu data obat, 

penjualan dan stok 

obat

Mengisi form data 

obat

Simpan

melihat informasi 

data obat

ya

tidak

Activity Diagram

Admin Sistem

Ph
as
e

cek username dan 

password
login

pesan username dan 

passsword salah

Home

Pilih menu data user

Mengisi form data 

user

Simpan

melihat informasi 

user

ya

tidak

3. Activity Diagram Data Diri  

User login ke sistem dengan memasukkan username dan password yang 

benar setelah itu masuk ke home, user dapat memilih menu data diri, mengisi data 

user pengguna sistem lalu menyimpan nya. terlihat pada Gambar 4.5. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Gambar 4.5 Activity diagram Kelola Data Diri 

(Sumber: Data primer, 2017) 

4. Activity Diagram Kelola Data Obat (pegawai apotek) 

Pegawai login ke sistem, masuk menu home selanjutnya memilih menu 

data obat, data penjualan obat, pegawai dapat juga dapat mengisi form data obat 

dan simpan serta melihat informasi obat. terlihat pada Gambar 4.6 berikut 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Activity diagram Kelola data obat (pegawai apotik) 

(Sumber: Data primer 2017) 
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Activity Diagram

pegawai gudang Sistem

Ph
as
e

cek username dan 

password
login

pesan username dan 

passsword salah

Home

Pilih menu data obat,  

stok obat dan 

pemesanan 

Mengisi form data 

obat

Tambah Data

melihat informasi 

data stok obat

ya

tidak

Simpan

Activity Diagram

pegawai gudang Sistem

Ph
as
e

cek username dan 

password
login

pesan username dan 

passsword salah

Home

Pilih menu data obat,  

stok obat dan 

pemesanan 

Mengisi form data 

obat

Tambah Data

melihat informasi 

data stok obat

ya

tidak

Simpan

5. Activity Diagram Kelola Data Stok Obat (pegawai gudang)  

Pegawai gudang melakukan login ke sistem dengan username dan 

password. Masuk ke menu home disini dapat memilih menu data obat, stok obat 

dan pemesanan, mengisi form data obat lalu simpan. Terlihat pada Gambar 4.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Activity diagram Kelola Data Obat (pegawai gudang) 

(Sumber: Data primer, 2017) 

6. Activity Diagram Kelola Laporan 

Pimpinan login masuk ke menu laporan stok obat dan laporan pengunaan 

obat, cetak dan lihat laporan. Terlihat pada Gambar 4.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Activity diagram Kelola Laporan 

(Sumber: Data primer, 2017) 
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Activity Diagram

suplplier Sistem

Ph
as
e

cek username dan 

password
login

pesan username dan 

passsword salah

Home

Pilih menu : data 

obat, stok obat di 

gudang , pemesanan  

cetak daftar pesanan

ya

tidak

Tambah data obat

konfirmasi pesanan

7. Activity Diagram Info Pesanan 

Supplier login ke sistem masuk ke menu home, memilih menu data obat, 

data stok obat gudang dan pesanan obat dari gudang serta meng-input-kan data 

obat lalu mengkonfiramasi pesanan dan cetak daftar pesanan. Terlihat pada 

Gambar 4.9. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Activity diagram Info Pesanan 

(Sumber: Data primer, 2017) 

4.4.4    Sequence Diagram 

Sequence Diagram mendokumentasikan komunikasi atau interaksi antar 

kelas- kelas. Diagram ini menunjukkan sejumlah obyek dan pesan yang diletakkan 

diantara obyek-obyek didalam Use case. Perlu diingat bahwa di dalam Diagram 

ini, kelas-kelas dan aktor-aktor diletakkan dibagian atas Diagram dengan urutan 

dari kiri ke kanan dengan garis lifeline yang diletakkan secara vertikal terhadap 

kelas dan actor. Berikut adalah Sequence diagram pada sistem informasi inventory 

obat pada Rumah Sakit Jiwa Tampan. Sequence diagram dapat dilihat pada 

Halaman selanjutnya. 
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sequence diagram

[parameters]

USER Home
1. melihat 

informasi ()

Form Login Proses Login

2. mengisi form 

login()

4.Display form 

input data()
3.proses 

admin ()

6.Tampil data dan  

informasi ()

5. validasi()

sequence diagram

admin Menu User

1. Klik menu pilihan()

Halaman Data 

User
Form User

2. Klik tombol 

tambah()

3.Display form input 

data()

4.Mengisi form 

user ()

5. Simpan data user 

()

5.1. 

validasi

()5.2. Informasi data 

tersimpan()5.3.Display 

Halaman data 

user()

1. Sequence Diagram Login 

User pengguna melihat informasi di menu home setelah itu mengisi form 

login lalu diproses setelah itu sistem memvalidasi dan menapilkan data dan 

informasi. Terlihat pada Gambar 4.10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Sequence diagram Login User 

(Sumber: Data primer, 2017) 

2. Sequence Diagram Kelola Data User 

Admin mengklik menu pilihan menambahkan data user, halaman data user 

menampilakan form input data, admin mengisi form data user lalu simpan 

selanjutnya di validasi dan sistem akan menampilkan informasi data tersimpan. 

Terlihat pada Gambar 4.11. 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

Gambar 4.11 Sequence diagram Kelola data User 

(Sumber: Data primer, 2017) 
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sequence diagram

admin Menu data diri

1. Klik menu pilihan()

Halaman Data 

Diri
Form Data Diri

2. Klik tombol 

tambah()

3.Display form 

input data()

4.Mengisi form 

Data diri ()
5. Simpan data 

diri() 5.1. 

validasi()
5.2. Informasi data 

tersimpan()
5.3.Display 

Halaman data diri()

sequence diagram

pegawai 

apotek
Beranda

1. Melihat 

Informasi

Halaman data 

obat

Form data 

obat

2. Pilih menu 

pilihan()

3.Display form 

input data()

4.Mengisi form 

data obat ()
5. Simpan data 

obat() 5.1. 

validasi()
5.2. Informasi data 

tersimpan()5.3.Display 

Halaman data 

obat()

3. Sequence Diagram Kelola Data Diri 

Admin dan user mengklik menu pilihan menambahkan data diri, halaman 

data diri menampilakan form input data diri, mengisi form data diri lalu simpan 

selanjutnya di validasi dan sistem akan menampilkan informasi data tersimpan. 

Terlihat pada Gambar 4.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Sequence diagram Kelola Data diri 

(Sumber: Data primer, 2017) 

4. Sequence Diagram Kelola Data Stok Obat (pegawai apotek) 

Pegawai apotek melihat info memilih menu pilihan menambahkan data 

obat, halaman data obat menampilakan form input data obat, mengisi form data 

obat lalu simpan selanjutnya di validasi dan sistem akan menampilkan informasi 

data tersimpan. Terlihat pada Gambar 4.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Sequence diagram Kelola Data stok obat (pegawai apotek) 

(Sumber: Data primer, 2017) 
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sequence diagram

pegawai gudang Beranda

1. Melihat 

Informasi

Halaman stok obat 

dan pemesanan

Form stok data 

obat dan pesanan

2. Pilih menu 

pilihan()

3.Display form input 

data stok dan pesanan()

4.Mengisi form data 

obat dan pesanan ()

5. Simpan data 

obat dan 

pemesanan()

5.1. 

validasi()

5.2. Informasi data 

tersimpan dan 

konfirmasi pesanan()

5.3.Display 

Halaman data  stok 

obat dan pesanan ()

sequence diagram

pimpinan Beranda
1. Melihat 

Informasi

Halaman laporan cetak laporan 

2. Pilih menu pilihan 

laporan()

3.Display laporan stok obat 

dan kegunaaan()

4. Cetak laporan ()

5. Sequence Diagram Kelola Data stok obat (pegawai gudang) 

Pegawai gudang melihat info memilih menu pilihan menambahkan data 

obat, pemesanan, halaman data obat dan  pemesanan menampilakan form input 

data obat dan pemesanan  mengisi form data obat lalu simpan selanjutnya di 

validasi dan sistem akan menampilkan informasi data tersimpan. Terlihat pada 

Gambar 4.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Sequence diagram Kelola Data stok obat (pegawai gudang) 

(Sumber: Data primer, 2017) 

6. Sequence Diagram Kelola Laporan 

Pimpinan melihat informasi pada beranda memilih menu pilihan laporan 

selanjutnya ke halaman laporan. Pimpinan dapat mencetak laporan dan melihat 

nya. Terlihat pada Gamabr 4.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Sequence diagram Kelola laporan 

(Sumber: Data primer, 2017) 



 

44 

  

sequence diagram

supplier Beranda
1. Melihat 

Informasi

Halaman data 

stok obat
Form Pesanan

2. Pilih menu 

pilihan()

3.Display data stok 

obat()

4.Mengisi form 

pesnan ()

5. Simpan data 

obat pesanan()
5.1. 

Konfirmasi 

pesanan()5.2. Informasi data 

stok obat)

5.3.Display 

Halaman data 

obat()

7. Sequence Diagram Info Pesanan Obat Supplier 

Supplier melihat info di beranda memilih menu pilihan menambahkan data 

stok obat pemesanan. Halaman data stok obat menampilkan form input pemesanan 

selanjutnya mengisi form pesanan lalu simpan selanjutnya konfirmasi pesanan 

maka sistem akan menampilkan informasi data obat. Terlihat pada Gambar 4.14. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Sequence diagram Kelola Info pesanan obat 

(Sumber: Data primer, 2017) 

4.4.5    Perancangan Database 

Setelah melakukan analisis, kemudian dilanjutkan dengan perancangan 

sistem berdasarkan analisis permasalahan yang telah dilakukan sebelumnya. 

1. Tabel User 

Tabel user merupakan tabel berisikan id user,  nama lengkap user, level 

user, username dan password. Dimana masing-masing fields, type dan length data 

dari isi tabel tersebut telah di tentukan. tabel user primary key nya adalah id_user. 

Tabel tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.10. 

Nama  : Tabel User 

Deskripsi : Tabel tentang user pengguna 

Primary_key : id_User 

Tabel 4.10 tabel User 

 
 

Fields Type Length 

id_User int 15 

level enum 15 
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Tabel 4.10 Tabel User (Lanjuan). 

 

2. Tabel Data obat 

Tabel data obat merupakan tabel berisikan id_obat,  nama obat, satuan, 

harga dan keerangan. Dimana masing-masing fields, type dan length data dari isi 

tabel tersebut telah di tentukan. Tabel data obat primary key nya adalah id_obat. 

Tabel tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.11. 

Nama  : Tabel data obat 

Deskripsi : Tabel tentang data obat 

Primary_key : id_obat 

Tabel 4.11 Tabel Tabel Data Obat 

Fields Type Length 

id_obat int 4 

nama_obat  varchar 25 

satuan varchar 25 

harga int 20 

keterangan varchar 20 

3. Tabel stok obat (apotek) 

Tabel data stok obat merupakan tabel berisikan id_stok_obat_apotek,  

id_obat, harga , stok obat obat dan expire_date. Dimana masing-masing fields, 

type dan length data dari isi tabel tersebut telah di tentukan. Tabel data obat 

primary key nya adalah id_obat, id_stok_obat Tabel tersebut dapat dilihat pada 

Tabel 4.12. 

Nama  : Tabel stok obat (apotek) 

Deskripsi : Tabel tentang stok data obat 

Primary_key : id_obat, id_stok_obat 

Fields Type Length 

username varchar 30 

password varchar 50 

nama_lengkap varchar 30 
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Tabel 4.12 Tabel stok obat (apotek) 

Fields Type Length 

id_stok_obat_apotek int 4 

id_obat int 4 

harga int 10 

stok obat int 20 

expire_date date - 

4. Tabel Stok obat gudang 

Tabel data stok obat gudang merupakan tabel berisikan 

id_stok_obat_gudang,  id_obat, obat_masuk, obat_keluar, sisa, total harga, dan 

expire_date. Dimana masing-masing fields, type dan length data dari isi tabel 

tersebut telah di tentukan. Tabel data stok obat gudang primary key nya adalah 

id_obat, id_stok_obat_gudang. Tabel tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.13. 

Nama  : Tabel stok obat gudang  

Deskripsi : Data tabel stok obat di gudang 

Primery_key : id_stok_obat_gudang, id_obat 

Tabel 4.13 Tabel stok obat gudang 

Fields Type Length 

id_stok_obat_gudang int 4 

id_obat int 4 

obat_masuk int 10 

obat_keluar int 10 

sisa int 15 

total_harga int 20 

expire_date date - 

 

5. Tabel penjualan obat 

Tabel penjualan obat merupakan tabel berisikan id_penjualan 

stok_obat_apotek, jumlah,total, dan tanggal penjualan. Dimana masing-masing 

fields, type dan length data dari isi tabel tersebut telah di tentukan. Tabel 
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penjualan obat primary key nya adalah id_penjualan, id_stok_obat_apotek. Tabel 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.14. 

Nama  : Tabel penjualan obat  

Deskripsi : Data tabel penjualan obat 

Primary_key : id_penjualan, id_stok_obat_apotek 

Tabel 4.14 Tabel Penjualan obat 

Fields Type Length 

id_penjualan int 4 

id_stok_obat_apotek int 4 

jumlah int 4 

total int 10 

tanggal_penjualan date - 

6. Tabel Pemesanan 

Tabel pemesanan merupakan tabel berisikan id_pemesanan id_obat dan 

jumlah obat yang akan dipesan oleh pegawai gudang. Dimana masing-masing 

fields, type dan length data dari isi tabel tersebut telah di tentukan. Tabel 

pemesanan obat primary key nya adalah id_pemesanan, id_obat. Tabel tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 4.15. 

Nama  : Tabel pemesanan 

Deskripsi : Data tabel pemesanan obat 

primary key : id_pemesanan, id_obat 

Tabel 4.15 Tabel pemesanan 

Fields Type Length 

id_pemesanan int 4 

id_obat int 4 

jumlah  int r 10 

tanggal_pemesanan date - 
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4.4.6 Class Diagram 

Merupakan sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan 

hubungan antara satu data dengan data yang lainnya. Data yang ada akan di 

terapkan di dalam sistem yang akan di bangun dalam bentuk tabel. Berikut 

gambaran Class Diagram yang di usulkan dapat dilihat pada Gambar 4.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Class Diagram Sistem Usulan  

(Sumber: Data primer 2017) 

4.4.7 Struktur Menu 

Tahapan ini dilakukan untuk menggambarkan data ditransformasikan pada 

saat data bergerak melalui sistem dan menggambarkan fungsi-fungsi yang 

mentransformasikan aliran data. 

Gambar 4.18 Struktur menu Sistem informasi inventory obat Rumah Sakit Jiwa Tampan 

(Sumber: Data primer 2017) 

sistem

login

Admin Pegawai apotek Pegawai gudang Suplplier 

Data user

setting

Keluar 

Data obat

Data penjualan

Data stok obat

Keluar 

Data obat

Pemesanan 

Data obat

Data stok obat Data penjualan

Keluar 

Pemesanan 

Keluar 

Pemesanan 

Keluar 
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HEADER

CONTENT

LOGIN

USERNAME

PASSWORD

LOGIN

FOOTER

SIDE MENU

Data Penjualan

Data Stok Obat

Logout

Data Obat

Beranda

Sistem informasi Invenory obat

welcome

Pegawai

RS JIWA TAMPAN User pengguna

Tanggal Selamat Datang

Logo RSJ

Alamat 

Selamat datang di 

Sistem informasi inventory RS Jiwa Tampan

Footer 

4.4.8   Perancangan Interfaces 

Adapun desain interface sistem inventory obat pada apotek Rumah Sakit 

Jiwa Tampan adalah sebagai berikut. 

1. Halaman Login 

Halaman ini menampilkan login user untuk masuk kesistem inventory 

dengan memasukkan username dan password user yang telah dibuat oleh admin 

sistem. Terlihat pada Gambar 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19  Halaman Login 

(Sumber: Data primer, 2017) 

2. Halaman Pegawai Apotek 

Halaman ini menampilkan halaman beranda untuk pegawai apotek dimana 

ada menu pilihan seperti data obat, data penjualan, data stok obat dan tombol 

keluar dari sistem. Dapat dilihat pada Gambar 4.20 halaman pegawai apotek. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 Halaman pegawai apotek 

(Sumber: Data primer, 2017) 



 

50 

  

SIDE MENU

Data Stok Obat

Logout

Data Obat

Beranda

Pemesanan

Sistem informasi Invenory obat

welcome

Pegawai

 gudang

RS JIWA TAMPAN User pengguna

Tanggal Selamat Datang

Logo RSJ

Alamat 

Selamat datang di 

Sistem informasi inventory RS Jiwa Tampan

Footer 

SIDE MENU

Laporan penggunaan obat 

Logout

Laporan Stok Obat

Beranda

Sistem informasi Invenory obat

welcome

pimpinan

RS JIWA TAMPAN User pengguna

Tanggal Selamat Datang

Logo RSJ

Alamat 

Selamat datang di 

Sistem informasi inventory RS Jiwa Tampan

Footer 

3. Halaman Pegawai Gudang 

Halaman ini menampilkan halaman beranda untuk pegawai gudang 

dimana ada menu pilihan seperti data obat, data stok obat, pemesanan obat dan 

tombol keluar dari sistem. Dapat dilihat pada Gambar 4.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4.21 Halaman pegawai gudang 

(Sumber: Data primer, 2017) 

4. Halaman Pimpinan 

Halaman pimpinan dapat melihat dan mencetak laporan stok obat dan 

penggunaan obat perbulan dan pertahun. Dapat dilihat pada Gambar 4.22.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 22 Halaman pimpinan 

(Sumber: Data primer, 2017) 
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SIDE MENU

Data Stok Obat

Logout

Data Stok Obat

Beranda

Pemesanan

Sistem informasi Invenory obat

welcome

Supplier

RS JIWA TAMPAN User pengguna

Tanggal Selamat Datang

Logo RSJ

Alamat 

Selamat datang di 

Sistem informasi inventory RS Jiwa Tampan

Footer 

5. Halaman Supplier  

Halaman ini menampilkan menu data obat, data stok obat yang ada di 

gudang dan dapat melihat pesanan dari gudang. Dapat dilihat pada Gambar 

4.23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23 Halaman Supplier 

(Sumber: Data primer, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 


