
BAB IV

ANALISA DAN PERANCANGAN

Analisa sistem dilakukan untuk menentukan proses yang harus dikerjakan

yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan-permasalahaan yang ada. Analisa

perangkat lunak merupakan langkah pemahaman persoalan sebelum mengambil

tindakan atau keputusan penyelesaian hasil utama. Sasaran yang dilakukan setelah

dilakukan tahap analisa sistem adalah untuk meyakinkan bahwa analisa sistem telah

berjalan pada jalur yang benar. Sedangkan tahap perancangan sistem adalah

membuat rincian sistem hasil dari analisis menjadi bentuk perancangan agar mudah

dimengerti oleh pengguna.

4.1 Analisa Sistem Lama

Penerapan sistem persediaan obat pada Apotek puskesmas Pangkalan Kuras

bisa dikatakan masih secara konvensional. Hal ini didapat berdasarkan observasi

dan wawancara yang dilakukan peneliti di Apotek puskesmas Pangkalan Kuras.

Dari hasil observasi dan wawancara maka diperoleh metode pemesanan obat yang

masih konvensional, yaitu:

1. Pemesanan obat dilakukan pada saat stok obat habis.

2. Jumlah pemesanan obat berdasarkan jumlah pemesanan sebelumnya, bukan

berdasarkan penggunaan obat pada periode tertentu.

3. Jumlah pemesanan obat dipengaruhi oleh diskon yang ditawarkan.

4. Tidak memperhatikan biaya-biaya yang timbul pada saat pemesanan.

5. Tidak adanya prioritas terhadap item obat, sehingga semua obat dianggap

sama kebutuhannya.

Penerapan sistem pemesanan secara konvensional ini menimbulkan

beberapa permasalahan antara lain, stok obat yang kosong, persediaan obat yang

berlebih yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap obat karena obat terlalu lama

disimpan dan juga kerugian materil sebagai akibat kerusakan obat tersebut. Sebagai

penjelasan dari permasalahan tersebut, dapat digambarkan oleh alur pemesanan

berikut:
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1. Pasien mengantar resep untuk melakukan pengambilan obat A di Apotek

puskesmas Pangkalan Kuras.

2. Pihak Apotek Puskesmas Pangkalan Kuras akan melakukan pemeriksaan

stok obat A terlebih dahulu.

3. Dari hasil pemeriksaan stok obat, ternyata jumlah permintaan obat oleh

Pihak pasien tidak mencukupi atau stok obat habis.

4. Permintaan pasien terhadap obat A tidak terpenuhi.

5. Bagian Apotek puskesmas Pangkalan Kuras melakukan pemesanan obat A

kepada supplier yang sudah terdaftar.

6. Jumlah pemesanan obat A berdasarkan pembelian sebelumnya tanpa

menggunakan suatu metode untuk menghitung jumlah kebutuhan obat.

Dari permasalahan yang timbul akibat pemesanan secara konvensional,

maka diapat suatu solusi yang dapat membantu manajemen persediaan obat

tersebut, antara lain:

1. Penerapan analisis ABC sebagai penetapan prioritas pemesanan obat,

sehingga didapat beberapa item obat yang termasuk ke dalam kategori A

yang harus selalu disediakan oleh pihak Puskesmas Pangkalan Kuras.

2. Penerapan analisis EOQ untuk menentukan berapa jumlah pemesanan yang

optimal, sehingga tidak ada lagi kelebihan persediaan obat dan dapat

mengurangi jumlah obat yang rusak. Selain itu, jumlah stok obat juga tidak

akan mengalami kekurangan karena berdasarkan analisis EOQ telah

ditetapkan berapa jumlah minimum persediaan obat yang harus dimiliki

Apotek Puskesmas Pangkalan Kuras.

4.2 Analisa Sistem Baru

Penerapan metode konvensional dalam perhitungan persediaan pada Apotek

Puskesmas Pangkalan Kuras menimbulkan beberapa permasalahan seperti yang

telah disebutkan di atas. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, dibutuhkan

suatu sistem yang memiliki suatu metode khusus dalam perhitungan persediaan

tersebut. Sebelum dilakukan perancangan dan implementasi terhadap sistem, perlu

dilakukan analisa terhadap sistem yang akan dibangun.
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4.2.1 Analisa Data Sistem

Analisa data sistem merupakan analisa mengenai data-data masukan dan

juga proses yang berhubungan dengan pembuatan sistem. Data masukan yang

diperlukan dalam pembuatan sistem manajemen persediaan obat adalah Data

Obatyang berisi informasi tentang obat yang terdapat dalam lingkungan Apotek

Puskesmas Pangkalan Kuras. Data-data ini terdiri dari id_obat, nama_obat, jenis,

satuan, dan harga_jual.

Dari proses yang terjadi, maka akan diperoleh data keluaran sesuai dengan

data masukan yang ada dalam sistem. Langkah-langkah yang dimulai dari data

masukan, proses hingga data keluaran akan digambarkan melalui Diagram

Konteks/Data Context Diagram (DCD), Diagram Aliran Data/Data Flow Diagram

(DFD), entity relationship diagram (ERD), Dekomposisi data, dan  bagan alir

(Flowchart).

4.2.2 Analisa Metode

Analisa sistem yang akan dibangun dimulai dari tahapan analisa mengenai

metode yang digunakan yaitu, analisis ABC dan EOQ. Analisa metode ini bertujuan

untuk mengetahui hasil perhitungan metode secara manual sebelum

diimplementasikan ke dalam sistem.

Dari data-data masukan yang diperoleh, maka sistem akan melakukan

proses untuk menentukan jumlah pembelian yang optimal dan juga waktu

pemesanan yang tepat sesuai dengan analisis yang digunakan. Langkah-langkah

yang terjadi dalam proses untuk menentukan jumlah pemesanan dan waktu

pemesanan antara lain:

Langkah I Perhitungan nilai kategori obat sesuai dengan analisis ABC

berdasarkan jumlah persediaan obat dan harga jual obat.

Langkah II Dari kategori yang telah didapat, maka akan diprioritaskan kategori

A untuk pemesanan obat. Setelah kategori A terpenuhi, kemudian

dilanjutkan ke kategori B untuk pemesanan yang akan dipenuhi.

Selanjutnya dilakukan pemesanan kategori C, jika kategori B telah

terpenuhi.

Langkah III Perhitungan titik pembelian (ROP) berdasarkan jumlah pemakaian

obat dan waktu tenggang pengiriman obat yang telah ditetapkan.
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Langkah IV stelah didapat niali ROP, dilakukan pemesanan obat dengan jumlah

pemesanan berdasarkan nilai EOQ. Nilai EOQ diperoleh

berdasarkan jumlah pemakaian dan biaya-biaya persediaan obat,

seperti biaya penyimpanan dan biaya pemesanan.

1. Data mentah dari Puskesmas Pangkalan Kuras

Gambar 4.1 dan 4.2 di bawah ini merupakan contoh data obat – obatan dari

Puskesmas Pangkalan Kuras yang masih harus di seleksi item – item yang akan berguna

untuk penelitian dan pembuatan Sistem Informasi penerapan metode ABC, EOQ dan ROP.

Gambar 4.1 Contoh Data Mentah Puskesmas

Gambar 4.2 Contoh Data Mentah Puskesmas
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2. Pembersihan Data Mentah

Gambar 4.3 di bawah ini merupakan contoh data yang sudah di bersihkan dan di

seleksi serta di urutkan sesuai kebutuhan item penting dalam penerapan metode.

Gambar 4.3 Contoh Data Setelah Diseleksi

3. Perhitungan Manual Analisis ABC

Berdasarkan Gambar 4.3, data di urutkan dari harga obat yang paling mahal ke

termurah, dan mulai di masukkan rumus untuk penerapan Analisis ABC. Sehingga akan di

temukan Kelas obat A, B dan C yang di awali dengan mencari Volume obat dengan

mengalikan kolom Stok obat dengan kolom Harga / Unit. Tabel 4.1 berikut merupakan

contoh data yang telah diurutkan dan telah mendapatkan nilai volume.

Tabel 4.1 Contoh Data

item stok harga/ unit volume

Stik Narkoba 3 parameter
56 2.457.125,00 137.599.000,00

Lyse M-30 DIFF
800 1.897.500,00 1.518.000.000,00

Diluent M-39 D DIFF
2.300 1.791.428,57 4.120.285.714,29

Rinse M-30
- 1.659.800,00 -



IV-6

item stok harga/ unit volume
Liquicheck hematology control
normal 32 1.008.333,00 32.266.656,00

Ez cleanseer M30 E
- 831.875,00 -

Setelah voleme obat di temukan kemudian di cari Volume Kelompok obat dimana di

dapatkan dari volume obat paling atas di tambahakan satu persatu agar di temukan total

volume kelompok.

Tabel 4.2 Data Volume

No Volume volume kelompok
1 137.599.000,00 137.599.000,00
2 1.518.000.000,00 1.655.599.000,00
3 4.120.285.714,29 5.775.884.714,29
4 - 5.775.884.714,29
5 32.266.656,00 5.808.151.370,29
6 - 5.808.151.370,29
--- --------------------- ---------------------
--- --------------------- ---------------------
--- --------------------- ---------------------
--- - 8.847.199.410,95
--- - 8.847.199.410,95
--- - 8.847.199.410,95
--- - 8.847.199.410,95
--- - 8.847.199.410,95
Total Volume Kelompok 8.847.199.410,95

Data di atas merupakan data volume dan volume kelompok teratas dan terbawah

dari obat – obatan yang sudah di seleksi. Kemudian di cari persentase sebuah obat dalam

kelompok obat agar di temukan kelas dari obat tersebut di dalam kelompok obat – obatan.

Tabel 4.3 Data Persentase Obat Terhadap Kategori atau Kelas Obat

%
kelompok kategori

1,6% A

18,7% A

65,3% A

65,6% A

73,6% B

76,5% B

76,5% B
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Dimana yang masuk dalam kelas A adalah 70% dari total volume kelompok, yakni obat <=
6.193.039.587,66.
Kelas B adalah 90% dari total volume kelompok, yakni obat <= 7.962.479.469,85 ,
Kelas C adalah 100% dari total volume kelompok, yakni obat = 8.847.199.410,95 .

Gambar berikut merupakan table proses Analisis ABC dalam data obat.

Gambar 4.4 Proses Anilisis ABC

4. Perhitungan EOQ

Perhitungan EOQ di mulai setelah proses analsis ABC selesai dimana yang di

butuhkan dalam EOQ yakni permintaan , biaya pemesanan dan biaya penyimpanan obat.

Tabel 4.4 Contoh Perhitungan EOQ

permintaan biaya
pemesanan

biaya
penyimpanan EOQ

12 30 100 3

23 500 124 14

54 600 125 23

235 563 100 51

1000 65 100 36

563 87 124 28

56 45 125 6

655 86 100 34

2000 445 100 133
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Dengan menggunakan rumus EOQ maka nantinya akan muncul jumlah obat

yang sebaiknya di pesan seperti pada tabel.

5. Perhitungan ROP

Untuk perhitungan ROP ini berfungsi untuk mengetahui pada jumlah pada

stok obat terbaik dalam melakukaan pemesanan obat kembali dimana yang di

butuhkan adalah jumlah permintaan dengan waktu tenggang (lead time),

Tabel 4.5 Contoh Perhitungan ROP

permintaan lead time ROP

12 8 96

23 8 184

54 10 540

235 15 3525

1000 13 13000

563 21 11823

56 34 1904

655 4 2620

2000 23 46000

86 3 258

Dimana nanti saat stok obat yang di tunjukkan di kolom ROP adalah waktu

yang tepat untuk memesan obat kembali.
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4.3 Diagram Konteks (Context Diagram)

Diagram konteks merupakan diagram aliran data yang menggambarkan

garis besar operasional sistem. Gambar 4.5 berikut merupakan Context Diagram

dari Sistem Informasi Persediaan Obat Puskesmas Pangkalan Kuras (PMCY).

Admin PMCY

Login
Data_Pengguna

Data_Obat
Proses_analisis_
ABC_EOQ_ROP

Laporan_Data_obat
Laporan_pemasukan_dan_

Pegeluaran_obat
Laporan_hasil_Analisi_

ABC_EOQ_ROP

Farmasi

Laporan_Data_obat
Laporan_pemasukan_dan_

Pegeluaran_obat
Laporan_hasil_Analisi_

ABC_EOQ_ROP
Login
Data_obat_masuk_dan_keluar

Pimpinan

Laporan_Data_obat
Laporan_pemasukan_dan_

Pegeluaran_obat
Laporan_hasil_Analisi_

ABC_EOQ_ROP

login

Gambar 4.5 Diagram Konteks PMCY

Entitas luar yang berhubungan dengan sistem ini yaitu pengguna. Pengguna

dalam sistem ini merupakan Admin Apotek puskesmas Pangkalan Kuras yang

bertugas sebagai pengelola sistem untuk memasukkan, mengubah dan menghapus

data-data utama, seperti data obat, data biaya operasional, data stok dan pemakaian.

Eksekutif mengecek laporan stok obat, dan farmasi untuk melakukan penjualan

obat.

Tabel 4.6 Keterangan Proses Pada Konteks Diagram

No Entitas Proses

1. Admin Input data pengguna
Input data obat
Analisis ABC, EOQ dan ROP

2. Pimpinan laporan stok obat
3. Farmasi Input data obat masuk dan obat keluar
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4.4 Diagram Aliran Data (Data Flow Diagram)

Diagram aliran data (data flow diagram) atau DFD merupakan penjabaran

dari Diagram Konteks secara lebih terperinci. DFD menjelaskan bagaimana fungsi-

fungsi di dalam sistem secara logika akan bekerja. Berikut Gambar 4.2 DFD Level

1 Sistem Manajemen Persediaan Obat dibawah ini.

Admin
2

Kelola_Data_
Master

Pengguna

3
Penjualanan

_
Obat

Obat

Data_obatDt_obt_masuk

Data_pengguna

4
Analisis ABC,
EOQ, ROP

Farmasi

eksekutif

Laporan_Data_obat
Laporan_pemasukan_dan_

Pegeluaran_obat
Laporan_hasil_Analisi_

ABC_EOQ_ROP

Data_Obat_
Keluar

Data_Obat_
Keluar

Data_obat
Data_Log

1
Login

login

Login
Inf_login

Inf_pengguna

Data_pengguna
Data_obat

Inf_obat

Inf_Data_obat
Inf_Pengguna

Proses_Analisis_ABC_EOQ_ROP

5
Laporan

Data_Obat
Data_Log

Data_analisis_ABC_EOQ_ROQ

Inf_login
Data_login

Inf_login

Login

Login

Log
Data_obat_keluar

Data_obat_masuk

Gambar 4.6 DFD Level 1

Tabel 4.7 Proses DFD Level 1

No Nama Proses Deskripsi

1 Login Proses Login Sistem

2 Kelola Data Master Proses pengelolaan data pengguna dan data

obat
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No Nama Proses Deskripsi

3. Penjualan Obat Proses Pengelolahan data keluar masuk

obat.

4. Analisis ABC, EOQ dan

ROP

Proses Analisis data sehingga

menghasilkan laporan Pada Sistem

Informasi.

5 Laporan Seluruh Laporan Data

4.5 Entity Relational Diagram (ERD)

Entity relational diagram pada dasarnya adalah diagram yang

memperlihatkan entitas-entitas yang terlibat dalam suatu sistem serta hubungan

(relasi) antar entitas tersebut.

Gambar 4.7 ERD
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4.6 Dekomposisi Data

Dekomposisi data menjelaskan tentang entity-entity yang  ada pada sistem

seperti menerangkan gambaran secara umum tentang entity dan atributnya serta

yang menjadi primary key dan foreign key dalam entity. Untuk lebih jelasnya

gambar 4.4 ER – Diagram, dapat dilihat Tabel  4.4 Dekomposisi data berikut:

Tabel 4.8 Dekomposisi Data.

Nama Deskripsi Atribut Primary Key Foreign Key

Pengguna Mengelolah

data obat

dan stok

obat

penID, penNama,

penUsername,

penPassword,

penLvlAkses

penID -

Sesion Menyimpan

Data Obat

sesID, sePenID,

sesHost, sesCreated,

sesData,

sesLastConneted

sesID -

Obat Mengelola

data obat

obaID, obaNama,

obaSatuan, obaStok,

obaHarga,

obaLeadTime,

obaBiayaPemesanan,

obaPermintaan,

obaKelas, obaROP,

obaEOQ.

obaID

Log Mengelola

data obat

pemasukan

dan

pengeluaran

logID, logExpired,

logObaID, logTgl,

logType, logJumlah.

logID
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4.7 Bagan Alir Sistem (Flowchart)

Bagan alir sistem atau flowchart menggambarkan bagaimana urutan secara

logika analisa sistem memecahkan suatu masalah tertentu.

4.7.1 Flowchart Login Sistem

Berikut adalah proses login sistem manajemen persediaan obat yang

digambarkan sebagai flowchart:

Flowchart Login

Pengguna SISTEM

MULAI

Validasi User

Pesan Berhasil
Login

Selesai

User name
password

tidak

Gambar 4.8 Flowchart Login Sistem

4.7.2 Flowchart Entri Data Obat

Berikut adalah proses entri data obat pada sistem manajemen persediaan

obat yang digambarkan sebagai flowchart:
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Gambar 4.9 Flowchart Entri Data

4.7.3 Flowchart Penjualanan Obat

Berikut adalah proses penjualan obat pada sistem manajemen persediaan

obat yang digambarkan sebagai flowchart:

Gambar 4.10 Flowchart Penjualan Obat
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4.7.4 Flowchart Laporan Data Obat

Berikut adalah proses laporan data obat pada sistem manajemen persediaan

obat yang digambarkan sebagai flowchart:

Gambar 4.11 Flowchart Laporan Data Obat

4.8 Perancangan Antar Muka

Perancangan antar muka sistem merupakan gambaran dari sistem yang akan

dibuat. Jika pada DFD berisi gambaran dari proses yang terjadi pada sistem, maka

pada perancangan antar muka akan dijelaskan mengenai rancangan dari desain

sistem sesuai dengan proses yang terdapat pada DFD.

4.9.1 Halaman Login

Gambar 4.9 berikut merupakan rancangan halaman login pada Sistem

Manajemen Persediaan Obat.
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SISTEM MANEJEMEN PERSEDIAAN
METODE ABC, EOQ, ROP

SIGN IN

USER ID

MASUK

PASWORD

Gambar 4.12 Halaman Login

4.9.2 Perancangan Menu Utama

Menu utama merupakan halaman yang berisi menu-menu utama dari sistem

persediaan obat yang hanya dapat diakses oleh pengguna dalam hal ini petugas

dalam Apotek puskesmas Pangkalan Kuras.

Gambar 4.13 Rancangan Antar Muka Menu Utama
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4.9.3 Perancangan Menu Data Master Pengguna

Gambar 4.14 berikut merupakan rancangan tampilan pada halaman Data

Master pengguna.

Gambar 4.14 Data Master Pengguna

4.9.4 Perancangan Halaman Tambah Pengguna

Gambar 4.15 berikut merupakan rancangan halaman Tambah Data

Pengguna pada Data Master Sistem Persediaan Obat

Gambar 4.15 Tambah Pengguna
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4.9.5 Perancangan Menu Data Master Obat

Gambar 4.16 berikut merupakan rancangan tampilan pada halaman Data

Master Obat.

Gambar 4.16 Data Master Obat

4.9.6 Perancangan Halaman Tambah Obat

Gambar 4.17 berikut merupakan rancangan halaman Tambah Data Obat

pada Data Master Sistem Persediaan Obat

Gambar 4.17 Tambah Obat
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4.9.7 Perancangan Halaman Penjualan Obat

Gambar 4.18 berikut merupakan rancangan halaman Penjualan Obat pada

Sistem Persediaan Obat.

Gambar 4.18 Penjualan Obat


