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ABSTRAK 
 
Ketidakefisienan manajemen persediaan obat menjadi masalah utama pada 
Instalasi Farmasi RSUD Arifin Ahmad. Terdapat kelebihan persediaan obat 
sebagai akibat dari jumlah transaksi pembelian yang tidak sesuai kebutuhan dan 
juga kekurangan persediaan obat karena tidak adanya nilai minimum dari jumlah 
persediaan obat. Pada tugas akhir ini dibangun sebuah sistem manajemen 
persediaan obat menggunakan analisis Economic Order Quantity (EOQ) yang 
dapat menentukan jumlah pembelian yang optimal dari tiap-tiap obat. Sebagai 
turunan dari EOQ, digunakan analisis Reorder Point (ROP) yang dapat membantu 
dalam menentukan titik pembelian kembali dari masing-masing obat dan untuk 
menentukan prioritas pembelian obat, digunakan analisis ABC yang membagi 
tiap-tiap obat ke dalam 3 (tiga) kategori, sehingga pihak Instalasi Farmasi dapat 
menentukan prioritas utama untuk pembelian obat. Sistem ini menghasilkan data 
keluaran berupa jumlah pembelian optimal, titik pembelian optimal dan prioritas 
pembelian dari tiap-tiap obat. Kekurangan yang ditemukan pada sistem ini, yaitu 
masih terdapat data yang bersifat statis, seperti data jenis obat dan data satuan 
obat, sehingga data tersebut tidak bisa ditambah ataupun diubah.  
  
Kata Kunci: ABC, EOQ, Persediaan Obat, ROP 
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ABSTRACT 
 

Medicine stock management inefficiencies become the main issue at pharmacy 
warehouse of general hospital Arifin Ahmad. There is medicine excess stock as a 
result of the purchase transactions number that do not fit to needs and also lack of 
medicine stock because of there is no minimum value of medicine stock number. 
In this final project, woke up a stock management system of medicine use 
Economic Order Quantity (EOQ) analysis which can determine the optimal 
purchase number of each medicine. As a descendant of EOQ, Reorder Point 
(ROP) analysis is used  that can assist in determining the repurchase point of 
each medicine. And to determine the priority of medicine purchase, used ABC 
analysis that divides each medicine into 3 (three) categories. So that the 
pharmacy department can determine the main priorities for the purchase of 
medicines. This system produces data output in the form of the optimal number of 
purchases, the optimal point of purchase, and the priority purchase of each 
medicine. Obtained conclusion that is, amount of drug unit price and supply 
influence priority purchasing of drug and amount of purchasing very hinging of 
usage every drug. 
 
Keyword: ABC, EOQ, ROP, Supply of Drug 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manajemen obat pada rumah sakit yang terdiri dari tahap perencanaan, 

pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan penggunaan dilaksanakan seluruhnya  

oleh Instalasi Farmasi. Manajemen obat tersebut merupakan rangkaian kegiatan 

membentuk sebuah siklus. Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti pada 

bagian Instalasi Farmasi RSUD Arifin Ahmad, ditemukan beberapa masalah 

ketidakefisienan pada manajemen persediaan obat, antara lain kelebihan pada 

persediaan obat dan juga kekurangan pada persediaan obat. Kelebihan pada 

jumlah persediaan obat berakibat pada kualitas obat tersebut, semakin lama obat 

disimpan di dalam gudang, maka kemungkinan terjadinya kerusakan terhadap 

obat tersebut menjadi semakin besar, selain itu obat yang lama disimpan akan 

mencapai batas kadaluarsa sehingga obat tidak dapat digunakan lagi. Kekurangan 

pada persediaan obat memiliki dampak langsung terhadap pasien. Pelayanan 

rumah sakit terhadap pasien akan menurun karena pasien diharuskan membeli 

obat di luar rumah sakit sebagai dampak dari kekurangan persediaan obat tersebut. 

Untuk menghindari ataupun mengurangi kesalahan pada persediaan obat, 

diperlukan suatu sistem manajemen persediaan yang dapat menanggulangi 

kekurangan stok obat, menentukan jumlah persediaan obat yang cukup dan 

menetapkan prioritas persediaan obat. Dalam menetapkan prioritas obat, dapat 

ditentukan dari pergerakan penjualan obat yang dapat dihitung menggunakan 

analisis ABC, yaitu suatu analisis dalam manajemen produksi yang 

mengklasifikasikan jumlah obat ke dalam 3 kategori (kategori A, kategori B, dan 

kategori C). Kategori A merupakan kelompok obat yang sangat laku dan 

umumnya tersedia dalam jumlah besar, kategori B merupakan kelompok obat 

yang laku dan disediakan dalam jumlah memadai, sedangkan kategori C 

merupakan kelompok obat yang kurang laku dan umumnya tersedia dalam jumlah 

yang kecil.  
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Selain menetapkan prioritas, juga harus ditetapkan jumlah persediaan obat 

yang cukup. Dalam menetapkan jumlah persediaan obat dapat digunakan analisis 

kuantitas pesanan yang ekonomis atau yang sering disebut dengan Economic 

Order Quantity (EOQ). Analisis EOQ memiliki tujuan untuk menentukan berapa 

jumlah obat yang dipesan dan menentukan waktu pemesanan obat. 

Sistem ini nantinya akan menampilkan output berupa data-data persediaan 

obat yang sudah dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kategori sesuai dengan analisis 

yang digunakan yaitu analisis ABC. Setelah didapatkan prioritas pemesanan obat, 

maka langkah selanjutnya yang dilakukan dalam sistem ini yaitu menampilkan 

jumlah pemesanan sesuai dengan kategori dan jumlah pemesanan berdasarkan 

analisis EOQ yang ditetapkan sesuai kebutuhan obat per periode. 

Penelitian mengenai sistem manajemen persediaan ini juga merupakan 

pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh  Dafris Regen 

dengan judul tugas akhir “Sistem Pengontrolan Stok Obat Menggunakan Metode 

Economic Order Quantity dan Reorder Point - Studi Kasus: Apotek Jaya Farma 

Duri – Riau” (Regen, 2009). Pada penelitian sebelumnya, tidak terdapat analisis 

ABC sehingga semua barang dianggap mempunyai dana yang tidak terbatas untuk 

pemesanan kembali. Selain itu, penetapan potongan harga juga ditentukan dari 

masing-masing supplier, bukan dari barang yang akan dipesan. Hal ini dapat 

menimbulkan kerancuan jika suatu waktu dilakukan pemesanan barang, potongan 

harga yang dilakukan berdasarkan supplier, karena tidak semua supplier 

memberikan potongan harga terhadap barang yang berbeda. 

Sistem manajemen persediaan obat ini akan ditujukan pada Instalasi 

Farmasi RSUD Arifin Ahmad, yang merupakan media penyimpanan obat pada 

rumah sakit tersebut. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pengelolaan data obat 

pada Instalasi Farmasi RSUD Arifin Ahmad menjadi lebih baik dan berpengaruh 

pada peningkatan pelayanan obat kepada pasien. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dideskripsikan di 

atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu, “Bagaimana membuat 
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suatu sistem yang dapat menentukan jumlah pemesanan yang optimal dengan 

menggunakan analisis EOQ dan juga prioritas pemesanan obat dengan 

menggunakan analisis ABC pada Instalasi Farmasi RSUD Arifin Ahmad”. 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam pembuatan tugas akhir ini, untuk mengatasi permasalahan yang ada 

perlu dibuat suatu batasan dari permasalahan tersebut. Batasan masalah dari 

penyusunan tugas akhir ini adalah: 

1. Pembuatan sistem manajemen persediaan obat dilakukan pada lingkungan 

Instalasi Farmasi RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, tidak termasuk pada 

lingkungan depo obat yang terdapat dalam RSUD Arifin Ahmad. 

2. Pemotongan harga (discount) dan waktu tenggang pengiriman obat (lead 

time) ditetapkan dari pihak supplier. 

3. Perhitungan pemesanan ekonomis dengan analisis EOQ dengan beberapa 

kondisi, yaitu EOQ dalam kondisi normal (tanpa potongan harga) dan 

EOQ dengan pemotongan harga. 

1.4 Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan tugas akhir ini adalah untuk 

membangun suatu sistem manajemen persediaan obat yang dapat membantu 

pengelolaan obat pada Instalasi Farmasi RSUD Arifin Ahmad dengan 

mengimplementasikan analisis ABC dan analisis EOQ untuk manajemen 

persediaan obat tersebut. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini terdiri dari 6 (enam) bab, dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan tugas akhir, serta sistematika pembahasan yang 

digunakan untuk menyusun laporan tugas akhir. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi gambaran secara umum tentang manajemen persediaan terutama 

persediaan obat serta analisa yang digunakan dalam perhitungan 

manajemen persediaan tersebut yang dalam hal ini menggunakan 

analisis ABC dan analisis EOQ. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang langkah-langkah yang digunakan dalam proses 

penelitian, yaitu tahapan penelitian, pengumpulan data, analisa sistem, 

perancangan sistem dan implementasi beserta pengujian. 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN  

Berisi analisis kebutuhan dan spesifikasi perangkat lunak yang akan 

dibangun sebagai dasar bagi tahap perancangan implementasi yang 

akan dilaksanakan setelahnya. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi mengenai perancangan dari hasil analisis yang telah dilakukan 

yang kemudian diimplementasikan untuk membangun sebuah 

perangkat lunak yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan 

serta langkah-langkah pengujian yang dilakukan terhadap perangkat 

lunak yang dikembangkan. 

BAB VI PENUTUP 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai beberapa kesimpulan dan 

saran yang didapatkan dari pembahasan tentang penggunaan sistem 

manajemen persediaan obat pada Instalasi Farmasi RSUD Arifin 

Ahmad, dimulai dari kekurangan dan juga kesalahan yang ditemukan 

disertai solusi sebagai hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan. 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 Landasan teori pada BAB II ini akan menjelaskan mengenai dasar-dasar 

teori yang digunakan dalam tugas akhir ini. Dasar-dasar teori tersebut dianggap 

penting untuk mendukung pelaksanaan tugas akhir karena untuk membangun 

sebuah sistem yang dapat digunakan bagian Instalasi Farmasi, terlebih dahulu 

dibutuhkan pemahaman yang menyeluruh, baik mengenai sistem, persediaan, 

farmasi (obat), manajemen persediaan obat dan juga analisis yang digunakan 

dalam manajemen persediaan obat tersebut. 

2.1 Sistem 

Sistem merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling terkait dan 

bekerja sama untuk memproses masukan (input) yang ditujukan kepada sistem 

yang kemudian bekerja mengolah masukan tersebut sampai menghasilkan 

keluaran (output) yang diinginkan (Abdul, 2003). Yang dikatakan dengan sistem 

harus memiliki suatu masukan (input), mesin proses input-an, dan output sebagai 

hasil akhir dari sebuah sistem. 

Dalam mendefinisikan sistem, terdapat dua kelompok pendekatan sistem 

yang berbeda, yaitu (Hanif, 2007): 

1. Pendekatan sistem pada prosedural 

Mendefenisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedu 

yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan 

suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. 

2. Pendekatan  sistem yang menekankan pada elemen atau komponen 

Mendefenisikan sistem sebagai suatu kumpulan dari elemen-elemen yang 

berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Komponen-komponen dalam suatu sistem tidak dapat bekerja lepas secara 

individu atau sendiri-sendiri, karena komponen-komponen tersebut saling 
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berhubungan dan berinteraksi membentuk satu kesatuan yang akhirnya dapat 

mencapai tujuan (goal) dan sasaran (object) yang diharapkan. 

2.1.1 Elemen Sistem 

Elemen-elemen yang terdapat dalam sistem meliputi tujuan, batasan, 

kontrol, input, output dan umpan balik. Hubungan antara elemen-elemen dalam 

sistem dapat dilihat pada Gambar 2.1 (Abdul, 2003). 

 

Gambar 2.1. Elemen-elemen Sistem 

1. Tujuan 

Tujuan adalah merupakan tujuan dari sistem, seperti : tujuan  organsasi, 

kebutuhan organisasi, permasalahan yang ada dalam suatu organisasi 

maupun urutan prosedur untuk mencapai tujuan organisasi 

2. Batasan  

Batasan merupakan suatu yang membatasi sistem dalam mencapai tujuan 

sistem. Batasan sistem dapat berupa peraturan-peraturan yang ada dalam 

suatu organisasi, biaya-biaya yang dikeluarkan, orang-orang yang ada 

dalam organisasi, fasilitas baik itu prasarana maupun batasan yang lain. 

3. Kontrol  

Kontrol merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan pencapaian tujuan 

dari sistem. Kontrol sistem dapat berupa kontrol terhadap pemasukan data 

(input), kontrol terhadap keluaran data (output), kontrol terhadap 

pengolaan data, kontrol terhadap umpan balik dan sebagainya. 
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4. Masukan (input) 

Input merupakan elemen dari sistem yang bertugas untuk menerima 

seluruh masukan data. 

5. Proses (process) 

Proses merupakan elemen dari sistem yang bertugas untuk mengolah 

seluruh inputan menjadi suatu informasi yang lebih berguna. 

6. Keluaran (output) 

Output merupakan hasil dari input yang telah diolah 

7. Umpan balik 

Umpan balik merupkan elemen dalam sistem yang bertugas mengevaluasi 

bagian dari output, dimana elemen ini sangat penting demi kemajuan 

sebuah sistem. Umpan balik ini dapat berupa perbaikan sistem, 

pemeliharaan sistem dan sebagainya. 

2.2 Manajemen 

 Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Pengertian 

manajemen pada umumnya, yaitu mengandung unsur adanya kegiatan yang 

dilakukan dengan mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan sumber daya untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu (Eddy, 2006). Unsur-unsur pokok pengertian 

manajemen dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kontinyu 

Manajemen bukan suatu kegiatan yang berdiri sendiri. Keputusan 

manajemen tidak merupakan suatu tindakan sesaat, melainkan tindakan 

yang berkelanjutan atau suatu proses yang kontinyu. 

2. Efektif 

Segala pekerjaan harus dapat dilakukan secara tepat dan sebaik-baiknya, 

serta mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. 

3. Integrasi 

Penggabungan dua atau lebih sumber daya dalam berbagai kombinasi yang 

terbaik. 
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4. Efisien 

Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan memeperkecil limbah. 

2.2.1 Fungsi Manajemen 

 Dari pengertian yang telah disebutkan, maka didapatkan beberapa fungsi 

dari manajemen, yaitu (Eddy, 2006): 

1. Menyusun rencana untuk dijadikan pedoman kerja (planning). Planning 

berarti persiapan atau penentuan-penentuan terlebih dahulu tentang 

kegiatan yang akan dikerjakan pada masa datang dalam batas waktu 

tertentu dan untuk mencapai hasil tertentu. 

2. Menyususn struktur organisasi kerja yang merupakan pembagian 

wewenang dan pembagian tanggung jawab kepada para personil 

perusahaan. 

3. Membimbing, memberikan petunjuk dan mengarahkan para karyawan 

(directing). Mengarahkan merupakan suatu tindakan yang mengusahakan 

agar semua anggota kelompok dapat bekerja dengan senang hati, sehingga 

tujuan oranisasi dapat tercapai secara efisien dan efektif. 

4. Menciptakan koordinasi dan kerja sama yang serasi di antara semua 

bagian-bagian yang ada dalam perusahaan (coordinating). 

5. Pengawasan merupakan fungsi terakhir yang harus dilaksanakan dalam 

manajemen. Pengawasan merupakan fungsi manajer, yang merupakan 

penyuluhan dan perbaikan terhadap kegiatan bawahan agar yakin bahwa 

sasaran-sasaran perusahaan dan rencana-rencana yang telah dirancang 

dapat tercapai. 

2.3 Persediaan 

Persediaan merupakan sumber daya yang disimpan (stored resource) yang 

digunakan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan pada saat ini atau masa depan 

(Aris, 2007). Persediaan adalah semua barang atau bahan yang diperlukan dalam 

proses produksi dan distribusi untuk diproses lebih lanjut atau dijual dimana 

merupakan investasi yang penting pada suatu perusahaan.  
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Bagi banyak perusahaan, persediaan mencerminkan sebuah investasi dan 

investasi ini sering lebih besar daripada yang seharusnya, karena perusahaan lebih 

mudah untuk memiliki persediaan just in case (persediaan berlebih) daripada 

persediaan just in time (persediaan seperlunya). Setiap manajer operasi harus 

menyadari bahwa manajemen persediaan yang baik sangat penting. Perusahaan 

dapat mengurangi biaya dengan mengurangi tingkat persediaan di tangan, 

sebaliknya konsumen akan merasa tidak puas bila suatu produk stoknya habis. 
Perusahaan harus mencapai keseimbangan antara investasi persediaan dan tingkat 

layanan konsumen. Untuk itu perlu adanya manajemen persediaan yang berfungsi 

untuk menyediakan persediaan barang dengan mutu dalam jumlah dan waktu 

yang sesuai dengan permintaan.  

Jenis – jenis persediaan yang terdapat pada setiap perusahaan antara lain 

(Ernie, 2004): 

1. Bahan mentah dan komponen-komponen yang dibeli. 

2. Barang dalam proses (work in process/WIP).  

3. Bahan pemeliharaan, perbaikan dan operasi (maintenace, repair & 

operation/MRO).  

4. Barang jadi. 

Adapun tujuan dari pengelolaan persediaan yaitu (Enok, 2005): 

1. Menyediakan persediaan yang dibutuhkan untuk menyokong operasi 

dengan biaya minimum.  

2. Menghilangkan pengaruh ketidakpastian (misalnya: safety stock).  

3. Memberi waktu luang untuk pengelolaan produksi dan pembelian.  

4. Untuk mengantisipasi perubahan pada permintaan dan penawaran.  

Berdasarkan kepada fungsinya persediaan dikelompokkan menjadi 3 jenis, 

yaitu (Enok, 2005):  

1. Lot size inventory, yaitu persediaan yang diadakan dalam jumlah yang 

lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan pada saat itu. Cara ini dilakukan 

dengan tujuan memperoleh potongan harga (quantity discount) karena 

pembelian dalam jumlah yang besar dan memperoleh biaya pengangkutan 

per unit yang rendah. 
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2. Fluctuation stock, merupakan persediaan yang diadakan untuk 

menghadapi permintaan yang tidak bisa diramalkan sebelumnya serta 

untuk mengatasi berbagai kondisi tidak terduga, seperti terjadi kesalahan 

dalam peramalan penjualan, kesalahan waktu produksi, kesalahan 

pengiriman. 

3. Anticipation Stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi 

fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan seperti mengantisipasi 

pengaruh musim, dimana pada saat permintaan tinggi perusahaan tidak 

mampu menghasilkan sebanyak jumlah yang dibutuhkan. Disamping  itu 

juga persediaan ini ditujukan untuk mengantisipasi kemungkinan sulitnya 

memperoleh bahan sehingga tidak menggangu operasi perusahaan. 

Sedangkan berdasarkan kepada bentuk fisiknya pesediaan dapat 

dikelompokkan ke dalam menjadi 5 jenis persediaan,yaitu (Aris, 2007): 

1. Bahan baku (raw material), adalah barang-barang berwujud (seperti: kayu, 

tanah liat, besi) yang akan digunakan dalam proses produksi. Barang 

tersebut bisa diperoleh dari sumber alam, dibeli dari para pemasok, atau 

dibuat sendiri untuk dipergunakan dalam proses selanjutnya. 

2. Komponen (parts) adalah bagian produk yang diperoleh dari perusahaan 

lain yang secara langsung akan dirakit.  

3. Bahan pembantu (supplies) adalah barang atau bahan yang dipergunakan 

di dalam proses produksi, akan tetapi tidak merupakan bagian daari produk 

akhir. 

4. Barang dalam proses atau barang setengah jadi (work in process), adalah 

seluruh barang/bahan yang telah mengalami pengolahan (merupakan hasil 

dari suatu proses) akan tetapi masih harus mengalami pengolahan lebih 

lanjut untuk siap menjadi  produk jadi.  

5. Barang jadi (finished goods) adalah seluruh barang yang telah mengalami 

pengolahan dan telah siap  di jual kepada konsumen. 
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2.4 Farmasi (Obat) 

Farmasi (dalam bahasa Inggris: pharmacy, dalam bahasa Yunani: 

pharmacon, yang berarti: obat) merupakan salah satu bidang profesional 

kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan dan ilmu kimia, yang 

mempunyai tanggung jawab memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan 

obat (Syamsuni, 2006). Ruang lingkup dari praktik farmasi termasuk praktik 

farmasi tradisional seperti peracikan dan penyediaan sediaan obat, serta pelayanan 

farmasi modern yang berhubungan dengan layanan terhadap pasien (patient care) 

diantaranya layanan klinik, evaluasi efikasi dan keamanan penggunaan obat, dan 

penyediaan informasi obat. Kata farmasi berasal dari kata farma (pharma). Farma 

merupakan istilah yang dipakai di tahun 1400 - 1600an. Institusi farmasi Eropa 

pertama kali berdiri di Trier, Jerman, pada tahun 1241 dan istilah ini tetap 

digunakan sampai dengan sekarang.  

Menurut PerMenKes 917/Menkes/Per/x/1993, obat adalah sediaan atau 

paduan-paduan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki secara 

fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, 

penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi. Obat dalam 

arti luas ialah setiap zat kimia yang dapat mempengaruhi proses hidup, maka 

farmakologi merupakan ilmu yang sangat luas cakupannya.  

2.4.1 Penggolongan Obat 

Obat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu (Iwan, 2008):  

1. Obat Bebas, merupakan obat yang ditandai dengan lingkaran berwarna 

hijau dengan tepi lingkaran berwarna hitam. Obat bebas umumnya berupa 

suplemen vitamin dan mineral, obat gosok, beberapa analgetik atau 

antipiretik, dan beberapa antasida.  

2. Obat Bebas Terbatas, merupakan obat yang ditandai dengan lingkaran 

berwarna biru dengan tepi lingkaran berwarna hitam. Obat-obat yang 

umumnya masuk ke dalam golongan ini antara lain obat batuk, obat 

influenza, obat penghilang rasa sakit dan penurun panas pada saat demam 
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(analgetik-antipiretik), beberapa suplemen vitamin dan mineral, dan obat-

obat antiseptika, obat tetes mata untuk iritasi ringan.  

3. Obat Keras, merupakan obat yang pada kemasannya ditandai dengan 

lingkaran yang didalamnya terdapat huruf K berwarna merah yang 

menyentuh tepi lingkaran yang berwarna hitam. Obat keras merupakan 

obat yang hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Obat-obat yang 

umumnya masuk ke dalam golongan ini antara lain obat jantung, obat 

darah tinggi/hipertensi, obat darah rendah/antihipotensi, obat diabetes, 

hormon, antibiotika, dan beberapa obat ulkus lambung.  

4. Obat Narkotika, merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 

bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 

ketergantungan (UURI No. 22 Th 1997 tentang Narkotika). Obat ini pada 

kemasannya ditandai dengan lingkaran yang didalamnya terdapat palang 

(+) berwarna merah.  

2.4.2 Cara Pemberian Obat  

Cara pemberian obat serta tujuan penggunaannya adalah sebagai berikut 

(Ansel, 2001):  

1. Oral Obat  

Cara penggunaannya masuk melalui mulut. Keuntungannya relatif aman, 

praktis, ekonomis. Kerugiannya timbul efek lambat, tidak bermanfaat 

untuk pasien yang sering muntah, diare, tidak sadar, tidak kooperatif, 

untuk obat iritatif dan rasa tidak enak. Untuk tujuan terapi serta efek 

sistematik yang dikehendaki, penggunaan oral adalah yang paling 

menyenangkan dan murah, serta umumnya paling aman.  

2. Sublingual  

Cara penggunaannya, obat ditaruh dibawah lidah. Tujuannya supaya 

efeknya lebih cepat karena pembuluh darah bawah lidah merupakan pusat 

sakit, misalnya pada kasus pasien jantung. Keuntungan cara ini efek obat 
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cepat serta kerusakan obat di saluran cerna dan metabolisme di dinding 

usus dan hati dapat dihindari. 

3. Inhalasi  

Penggunaannya dengan cara disemprot ke dalam mulut, misalnya obat 

asma. Keuntungannya yaitu absorpsi terjadi cepat dan homogen, kadar 

obat dapat dikontrol, terhindar dari efek lintas pertama, dapat diberikan 

langsung pada bronkus. Kerugiannya yaitu, diperlukan alat dan metoda 

khusus, sukar mengatur dosis, sering mengiritasi epitel paru, sekresi 

saluran nafas, toksisitas pada jantung.  

4. Rektal  

Cara penggunaannya melalui dubur atau anus. Tujuannya mempercepat 

kerja obat serta sifatnya lokal dan sistemik. Obat oral sulit/tidak dapat 

dilakukan karena iritasi lambung, terurai di lambung, terjadi efek lintas 

pertama. Contoh: asetosal, parasetamol, indometasin, teofilin, barbiturat.  

5. Pervaginam  

Bentuknya hampir sama dengan obat rektal, dimasukkan ke vagina, 

langsung ke pusat sasar. Misal untuk keputihan atau jamur.  

6. Parentral  

Digunakan tanpa melalui mulut, atau dapat dikatakan obat dimasukkan de 

dalam tubuh selain saluran cerna. Tujuannya tanpa melalui saluran 

pencernaan dan langsung ke pembuluh darah, misalnya suntikan atau 

insulin. Efeknya biar langsung sampai sasaran. Keuntungannya yaitu dapat 

untuk pasien yang tidak sadar, sering muntah, diare, yang sulit menelan 

atau pasien yang tidak kooperatif. Kelemahannya yaitu kurang aman, tidak 

disukai pasien dan berbahaya. Istilah injeksi termasuk semua bentuk obat 

yang digunakan secara parentral, termasuk infus.  

7. Topikal/lokal  

Obat yang sifatnya lokal, misalnya tetes mata, tetes telinga, salep.  

8. Suntikan  

Diberikan bila obat tidak diabsorpsi di saluran cerna serta dibutuhkan kerja 

cepat.  
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Tabel 2.1 Penggunaan Bentuk Sediaan 

Cara Pemberian  Bentuk Sediaan Utama  

Oral  Tablet, kapsul, larutan (sulotio), sirup, eliksir, 

suspensi, magma, jel, bubuk  

Sublingual  Tablet, trokhisi dan tablet hisap  

Parentral  Larutan, suspensi  

Epikutan/transdermal  Salep, krim, pasta, plester, bubuk, erosol, latio, 

tempelan transdermal, cakram, larutan, dan 

solutio  

Konjungtival  Salep  

Introakular/intraaural  Larutan, suspensi  

Intranasal  Larutan, semprot, inhalan, salep  

Intrarespiratori  Erosol  

Rektal  Larutan, salep, supositoria  

Vaginal  Larutan, salep, busa-busa emulsi, tablet, sisipan, 

supositoria, spon  

Uretral  Larutan, supositoria  

Sumber: Ansel (2001) 

2.4.3 Farmasi Rumah Sakit 

 Praktek farmasi dalam suatu rumah sakit mencakup tanggung jawab besar 

terhadap keamanan dan ketepatan penggunaan obat pada penderita, antara lain 

seleksi obat yang rasional, pemantauan dan pengendalian program terapi obat 

menyeluruh dari penderita. Dalam prakteknya tersebut, ada beberapa hal yang 

menjadi acuan, antara lain asuhan kefarmasian, akuntabilitas praktek farmasi, 

manajemen praktek farmasi, komunikasi farmasi, pendidikan dan pelatihan 

farmasi, penelitian dan pengembangan farmasi. Asuhan kefarmasian mencakup 

pelayanan-pelayanan yang dilakukan pihak instalasi farmasi rumah sakit. 

Pelayanan ini antara lain (ISFI, 2009): 

1. Pelayanan Resep Dokter  

2. Pelayanan pengobatan mandiri  
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3. Pelayanan informasi obat  

4. Pelayanan konsultasi obat  

5. Membuat formulasi khusus sediaan obat yang mendukung proses terapi  

6. Melakukan monitoring efek samping obat  

7. Pelayanan klinik berbasis Farmakokinetik  

8. Penatalaksanaan obat sitostatika dan obat atau bahan yang setara  

Dari beberapa pelayanan farmasi yang telah disebutkan, farmasi memiliki 

beberapa tanggung jawab yang dirangkum dalam akuntabilitas praktek farmasi, 

yaitu (ISFI,2009): 

1. Menjamin pelayanan berbasis bukti ilmiah dan etika profesi  

2. Merancang, melaksanakan, memonitor dan evaluasi dan mengembangkan 

standar kerja sesuai arahan pedoman yang berlaku  

3. Bertanggung jawab terhadap setiap keputusan profesional yang diambil  

4. Melakukan kerjasama dengan pihak lain yang terkait atau bertindak 

mandiri dalam mencegah kerusakan lingkungan akibat obat  

5. Melakukan perbaikan mutu pelayanan secara terus menerus dan 

berkelanjutan untuk memenuhi stakeholder 

Standar kompetensi farmasi ini juga berlaku untuk Instalasi Farmasi 

RSUD Arifin Ahmad. Selain bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan 

persediaan obat, pihak Instalasi Farmasi RSUS Arifin Ahmad juga memiliki 

tanggung jawab dalam mendistribusikan persediaan obat ke tiap-tiap depo yan 

terdapat pada RSUD Arifn Ahmad. Adapun depo-depo yang terdapat pada RSUD 

Arifin Ahmad antara lain: 

Tabel 2.2 Depo RSUD Arifin Ahmad 

No. Nama Depo Keterangan 

1 Cendrawasih 1 Ruang  Cendrawasih 1 

2 Cendrawasih 2 Ruang  Cendrawasih 2 

3 Mawar Ruang Mawar 

4 Camar 1 Ruang  Camar 1 

5 Camar III Ruang Camar III 



 

II-12 

 

Tabel 2.2 Depo RSUD Arifin Ahmad (Lanjutan) 

No. Nama Depo Keterangan 

6 Camar IV Ruang  Camar IV 

7 Melati Ruang  Melati 

8 Murai I Ruang Murai I 

9 Murai II Ruang  Murai II 

10 Nuri I Ruang  Nuri I 

11 Merak I Ruang Merak I 

12 Merak II Ruang  Merak II 

13 Nuri II Ruang  Nuri II 

14 Anggrek Ruang  Anggrek 

15 ICU ICU 

16 IGD IGD 

17 Anggrek Anggrek Lantai 3 

18 Bougenville Bougenville Lantai 4 

19 Cempaka Cempaka Lantai 5 

Sumber: Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan RSUD Arifin Ahmad (2008) 

2.5 Manajemen Persediaan Farmasi (Obat) 

 Persediaan merupakan bagian yang penting dalam manajemen operasi 

karena membutuhkan modal atau dana yang cukup besar yang dapat 

mempengaruhi proses transaksi antara pihak apotek dengan pasien. Pengaturan 

persediaan berpengaruh terhadap semua fungsi bisnis seperti operasi, marketing 

dan finansial. Adapun tujuan dari manajemen persediaan adalah menyediakan 

persediaan obat dengan mutu dan waktu yang sesuai dengan permintaan. Jumlah 

yang disediakan tidak terlalu banyak agar investasi tidak terlalu tinggi dan juga 

tidak terlalu sedikit agar jika ada kekurangan serta harga persediaan tidak terlalu 

mahal. Permasalahan yang dihadapai dalam manajemen persediaan adalah (Luna, 

2008): 
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1) Obat mana saja yang harus disediakan atau disimpan di gudang. Suatu 

obat akan selalu disediakan sebagai suatu persediaan di gudang atau dibeli. 

Yang perlu diperhatikan juga, obat yang ada akan terus disimpan atau 

sudah waktunya ditukar atau diganti. 

2) Berapa jumlah persediaan obat yang harus dibeli. 

3) Kapan waktunya suatu pembelian harus dilakukan. 

Dalam manajemen keuangan suatu usaha termasuk rumah sakit salah satu 

fungsinya adalah melakukan pengelolaan dan pencatatan dampak kegiatan usaha 

dalam bentuk moneter yang disebut kegiatan akuntansi. Salah satu fungsi 

manajemen akuntansi adalah pengelolaan aset rumah sakit termasuk diantaranya 

persediaan, stok atau inventori. Manajemen persediaan mempunyai dampak dalam 

keuangan rumah sakit secara langsung dan tidak langsung karena persediaan dapat 

merupakan persediaan barang yang akan langsung dijual, ataupun dibebankan 

sebagai biaya untuk penyajian suatu produksi jasa. Sebagai contoh obat dalam 

instalasi farmasi rumah sakit dapat dianggap sebagai persediaan barang dagangan, 

sedangkan kassa dan alat kesehatan dapat dibebankan sebagai biaya dalam jasa 

tindakan medik. 

 Manajemen persediaan obat sangat diperlukan terutama bagi masyarakat 

yang berada dalam kalangan kota-kota besar. Manajemen persediaan obat tersebut 

diperlukan karena (Iwan, 2008): 

1) Menjamin mutu dan keamanan obat. Untuk menjamin kualitas dan 

keamanan dari suatu obat, harus ada suatu badan yang memiliki wewenang 

khusus, seperti BPOM yang akan menjamin kepada masyarakat bahwa 

obat yang akan dikonsumsi memiliki standar mutu dan keamanan yang 

terjamin.  

2) Efisiensi biaya. Biaya merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam 

manajemen persediaan. Untuk melakukan manajemen persediaan, pihak 

apotek maupun Puskesmas harus bisa merencanakan dalam pengadaan 

obat sendiri, karena seperti diketahui keterbatasan biaya sangat memiliki 

pengaruh dalam manajemen persediaan obat. 
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Pengelolaan persediaan yang tidak tepat akan menghasilkan biaya 

pengadaan, pemeliharaan dan pemindahan persediaan yang tidak efisien. Untuk 

menangani kendala di atas, dibutuhkan suatu sistem untuk pengelolaan persediaan 

pada instalasi farmasi yang meliputi fungsi pengadaan, pergudangan, distribusi 

dan penjualan. Sistem manajemen persediaan obat akan memberikan banyak 

kemudahan dibandingkan sistem manual, diantaranya:  

1. Memudahkan pembuatan laporan rutin data persediaan, misalnya: 

a) Data kondisi persediaan obat, sehingga mengurangi kemungkinan 

kekurangan dan kelebihan stok  

b) Data pemakaian obat menurut pengguna 

2. Memudahkan pelacakan bukti proses persediaan 

3. Mampu menyajikan data sebagai bahan dalam pembuatan perencanaan 

dan penganggaran 

Obat merupakan salah satu kebutuhan yang paling nyata dan paling 

dirasakan oleh pasien yang berkunjung ke fasilitas kesehatan. Undang-undang 

kesehatan No.23 tahun 1992 mengatur berbagai definisi dan pengelolaan obat dan 

perbekalan kesehatan yang lain seperti yang tertuang dalam Pasal 61 yang 

berbunyi perbekalan kesehatan yang diperlukan dalam penyelenggaraan upaya 

kesehatan meliputi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan lainnya 

(sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik). Pasal 61 

ayat 1 memuat pengelolaan perbekalan kesehatan, yaitu “pengelolaan perbekalan 

kesehatan dilakukan agar dapat terpenuhinya kebutuhan sediaan farmasi dan alat 

kesehatan serta perbekalan lainnya yang terjangkau masyarakat”.   

Pengelolaan perbekalan kesehatan seperti yang tertuang dalam pasal 61 

ayat 1 dan 2, yang berisi antara lain: pasal 61 ayat pengelolaan perbekalan 

kesehatan yang berupa sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan dengan 

memperhatikan pemenuhan kebutuhan, kemanfaatan, harga, dan faktor yang 

berkaitan dengan pemerataan penyediaan perbekalan kesehatan. Pasal 61 ayat 3, 

pemerintah membantu penyediaan perbekalan kesehatan yang menurut 

pertimbangan diperlukan oleh sarana kesehatan. Selain UU No.23 tahun 1992, 

selanjutnya pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan juga diatur 
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lebih lanjut dalam PP No.78 tahun 1998 yang berisi ayat 1: Sediaan farmasi dan 

alat kesehatan yang diproduksi dan atau diedarkan harus memenuhi persyaratan 

mutu, keamanan dan kemanfaatan. 

Pengelolaan obat diawali dengan perencanaan yang berupa seleksi obat, 

kemudian dilanjutkan dengan pengadaan dan penyimpanan. Obat yang disimpan 

didistribusikan ke puasat-pusat pelayanan kesehatan untuk digunakan oleh 

pengguna, yaitu pasien. Siklus pengelolaan obat dapat dilihat pada gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Siklus Pengelolaan Obat 

2.6 Supply Chain Management (SCM) 

 Supply chain management (manajemen rantai suplai) atau disingkat SCM 

adalah koordinasi dari bahan, informasi dan arus keuangan antara perusahaan 

yang berpartisipasi yang juga berarti seluruh jenis kegiatan komoditas dasar 

hingga penjualan produk akhir ke konsumen untuk mendaur ulang produk yang 

sudah dipakai (Richardus, 2002). SCM adalah sebuah ‘proses payung’ di mana 

produk diciptakan dan disampaikan kepada konsumen dari sudut struktural. 

Sebuah SCM merujuk kepada jaringan yang rumit dari hubungan yang 

mempertahankan organisasi dengan rekan bisnisnya untuk mendapatkan sumber 

produksi dalam menyampaikan kepada konsumen. Tujuan yang hendak dicapai 

dari setiap SCM adalah untuk memaksimalkan nilai yang dihasilkan secara 

keseluruhan. SCM yang terintegrasi akan meningkatkan keseluruhan nilai yang 

dihasilkan oleh rantai suplai tersebut.  
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Terdapat 3 macam komponen supply chain management, yaitu (Richardus, 

2002): 

1. Rantai Suplai Hulu/Upstream supply chain 

Bagian upstream (hulu) supply chain meliputi aktivitas dari suatu 

perusahaan manufaktur dengan para penyalurannya (yang mana dapat 

manufaktur, assembler, atau kedua-duanya) dan koneksi mereka kepada 

pada penyalur mereka (para penyalur second-trier). Hubungan para 

penyalur dapat diperluas kepada beberapa strata, semua jalan dari asal 

material (contohnya bijih tambang, pertumbuhan tanaman). Di dalam 

upstream supply chain, aktivitas yang utama adalah pengadaan. 

2. Manajemen Internal Suplai Rantai/Internal supply chain management 

Bagian dari internal supply chain meliputi semua proses pemasukan 

barang ke gudang yang digunakan dalam mentransformasikan masukan 

dari para penyalur ke dalam keluaran organisasi itu. Hal ini meluas dari 

waktu masukan masuk ke dalam organisasi. Di dalam rantai suplai 

internal, perhatian yang utama adalah manajemen produksi, pabrikasi, dan 

pengendalian persediaan. 

3. Segmen Rantai Suplai Hilir/Downstream supply chain segment 

Downstream (arah muara) supply chain meliputi semua aktivitas yang 

melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Di dalam 

downstream supply chain, perhatian diarahkan pada distribusi, 

pergudangan, transportasi, dan after-sales-service. 

SCM atau manajemen suplai rantai mencakup beberapa permasalahan di 

bawah ini (Richardus, 2002): 

1. Distribusi Konfigurasi Jaringan: Jumlah dan lokasi supplier, fasilitas 

produksi, pusat distribusi (distribution centre/D.C.), gudang dan 

pelanggan. 

2. Strategi Distribusi: Sentralisasi atau desentralisasi, pengapalan langsung, 

Berlabuh silang, strategi menarik atau mendorong, logistik orang ke tiga. 
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3. Informasi: Sistem terintregasi dan proses melalui rantai suplai untuk 

membagi informasi berharga, termasuk permintaan sinyal, perkiraan, 

inventaris dan transportasi dsb. 

4. Manajemen Inventaris: Kuantitas dan lokasi dari inventaris termasuk 

barang mentah, proses kerja, dan barang jadi. 

5. Aliran dana: Mengatur syarat pembayaran dan metodologi untuk menukar 

dana melewati entitas didalam rantai suplai. 

Eksekusi SCM mengatur dan mengkoordinasi pergerakan material, 

informasi dan dana diantara rantai suplai tersebut dan alurnya sendiri dua arah. 

Model SCM dapat dilukiskan seperti pada Gambar 2.3, yang dapat disebut sebagai 

the Interenterprise Supply Chain Model. 

 

Gambar 2.3 Supply Chain Model 

 Model ini merupakan suatu mata rantai persediaan, yang dinamakan juga 

“model empat langkah” (the four step model), yang terdiri dari unsur-unsur: 

1. Suppliers dan sub-suppliers atau suppliers’ suppliers 

2. Manufacturers (plant, yang terdiri dari beberapa unit) 

3. Distributors (terdiri dari distribution center, wholesaler, dan sebagainya) 

4. Retailers (yang sangat banyak jumlahnya). 
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2.7 Analisis ABC 

Dalam manajemen persediaan, barang yang jumlahnya relatif sedikit 

sering dihitung dalam nilai konsumsi tahunan. Analisis terhadap fenomena ini 

biasanya disebut analisis Pareto atau lebih dikenal dengan analisis ABC. Vilfredo 

Pareto adalah seorang ahli ekonomi pada abad 19, ia mengamati bahwa di Italia 

80% kesejahteraan hidup berasal dari kelompok kaya yang jumlahnya sedikit kira-

kira 0% dari total penduduk (Suci, 2006). Sama halnya dengan kasus di atas, 20% 

item dalam daftar obat nilainya mencapai 80% dari nilai kumulatif permintaan 

tahunan (ARV). Artinya, jika suatu gudang memiliki daftar stok yang terdiri dari 

1.000 item obat berbeda akan menyediakan anggaran lebih banyak untuk 200 item 

obat yang paling banyak dikonsumsi. 

Analisis ABC pertama kali dibuat pada awal abad ke 20 oleh seorang 

insinyur yang bertanggung jawab atas suku cadang pesawat yang berjumlah 

demikian banyak. Ia melakukan analisa atas suku cadang yang paling banyak 

dipergunakan dan yang paling banyak menyita dana pembelanjaan. Analisis ini 

bermanfaat untuk menganalisis pola konsumsi dan total nilai konsumsi seluruh 

item. Berdasarkan tingkat penggunaannya selama satu tahun, suatu item obat 

dalam persediaan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: kelas A, B dan C. Berkaitan 

dengan hal di atas, analisis kelompok terapetik dan analisis perbandingan harga 

dibuat berdasarkan analisis ABC. Data yang digunakan dalam analisis tersebut 

dapat digabungkan sebagai analisis ABC dengan membuat kolom tambahan 

dalam sebuah tabel (Suci, 2006). 

1) Kelas A - Item yang masuk klasifikasi A pada umumnya berjumlah sekitar 

20% dari total seluruh item. Jika dikonversikan dalam nilai rupiah item ini 

memberikan nilai yang sangat berarti Item kelas A perlu diberi perhatian 

khusus serta dikendalikan persediaannya dengan ketat karena persediaan 

dalam jumlah besar akan sangat berpengaruh terhadap total nilai 

persediaan. Pengawasan terhadap item ini relatif mudah karena jumlah 

sedikit. Item yang termasuk daftar ini disebut Fast Moving Items. 
2) Kelas B - Jumlah item yang masuk klasifikasi B pada umumnya sekitar 

30%-40% dari total seluruh item. Item ini nilainya cukup berarti jika 
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ditukar dalam bentuk rupiah dan perlu diberi perhatian serta dikendalikan 

persediaannya. Jumlah persediaan item A relatif sedang tetapi karena 

itemnya banyak akan berpengaruh pada total nilai persediaan secara 

keseluruhan dan relatif sulit diawasi. Item yang termasuk daftar ini disebut 

Medium Moving Items. 
3) Kelas C – Kelas C merupakan item yang jumlahnya sekitar lebih 40% dari 

total seluruh item. Item ini kurang berarti dalam nilai rupiah, namun perlu 

diperhatikan pola mutasinya. Umumnya terdiri dari produk baru dan atau 

produk yang telah lama mengendap. Meskipun nilai rupiahnya relatif kecil 

namun akan menyita perhatian besar karena jumlah item yang banyak dan 

jarang bergerak, sehingga sulit apabila harus dikendalikan dan diawasi. 

Item yang termasuk daftar ini disebut Slow Moving Items. 
Analisis ABC dapat digunakan untuk (Suci,2006): 

1) Mengukur tingkatan konsumsi obat yang mencerminkan kebutuhan public 

health dan angka kelahiran.  

2) Mengurangi tingkat inventaris dan biaya dengan memperbanyak frekuensi 

pembelian atau pengiriman dari kelas A dengan jumlah yang lebih sedikit. 

3) Mencari sektor pengurangan biaya utama dengan cara menemukan harga 

yang lebih rendah untuk item-item kelas A agar penyimpanan lebih 

terlihat. 

4) Menyewa staf khusus untuk mengontrol penyimpanan agar pemesanan 

yang banyak untuk item-item kelas A dapat ditangani dengan baik. 

Analisis ABC merupakan alat bantu yang sangat bermanfaat untuk 

digunakan dalam seleksi, pengadaan, manajemen distribusi dan promosi 

penggunaan obat yang sesuai dengan kebutuhan (Suci, 2006). 

1. Seleksi 

Barang yang diklasifikasikan dalam kelas A mungkin tidak mencakup item 

barang yang banyak dikonsumsi dengan alternatif harga lebih murah yang 

tersedia di formularium atau marketplace. Analisis ABC dapat membantu 

mengidentifikasi pembelian item barang yang tidak terdapat dalam Daftar 

Barang Esensial, Formularium atau tidak lazim digunakan pada sistem 
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suplai barang. Di Afrika Selatan (1993), analisis konsumsi terhadap 11 

fasilitas kesehatan menunjukkan bahwa tiga diantaranya (15%) masih 

menggunakan suspensi ampisilin secara reguler meskipun tidak 

dicantumkan lagi dalam formularium selama 5 tahun. 

2. Pengadaan 

  Analisis ABC dapat digunakan pada kegiatan-kegiatan seperti dibawah ini: 

1) Penentuan frekuensi pemesanan 
Item obat kelas A dipesan lebih sering dan dalam jumlah sedikit akan  

menurunkan inventory cost. Frekuensi dan jumlah pemesanan akan 

mempengaruhi kegiatan suplai obat yaitu: 

a) Menentukan persediaan rata-rata 
Pemesanan dengan jumlah lebih banyak akan meningkatkan level 

inventori. 

b) Menentukan beban kerja (workload) pengadaan 
Pemesanan dengan jumlah lebih banyak berarti menurunkan 

frekuensi pemesanan. 

c) Menentukan buffer stock 
Frekuensi pemesanan yang tinggi berarti persediaan kecil dan 

buffer stock juga kecil. 

d) Mempengaruhi bulk prices 
Pemesanan yang lebih banyak berarti kecepatan bulk lebih besar 

e) Menentukan ukuran penyimpanan untuk obat 
f) Mempengaruhi tingkat kehilangan karena expired 

Kecilnya frekuensi pemesanan bulk akan menyebabkan lebih 

banyak obat yang expired 
2) Pengamatan terhadap sumber pembiayaan untuk item kategoti A 

Unit pengadaan akan berkonsentrasi untuk mendapatkan produk 

dengan harga lebih murah untuk item obat kelas A melalui 

pengamatan terhadap bentuk sediaan dan supplier. Penurunan harga 

obat kelas A akan menghasilkan penghematan secara signifikan. 
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3) Monitoring status pemesanan 
Monitoring terhadap obat kelas A perlu dilakukan, karena tidak 

adanya antisipasi terhadap terjadinya shortage akan mendorong 

pembelian emergency secara ekspensif. 
4) Monitoring prioritas pengadaan 

Analisis ABC dapat membantu memonitor pola pengadaan obat 

dibandingkan dengan prioritas sistem kesehatan. Misalnya: Pengadaan 

obat di salah satu negara Afrika (1994) menunjukkan bahwa nilai 

pengadaan serum antibisa ular menduduki peringkat pertama, dan 

kedua adalah larutan metil spiritus. Kedua item obat tersebut 

menyedot 15% dari total anggaran. Di beberapa negara lainnya, 

suspensi levamisole mencapai 28% dari nilai tender. Obat cacing ini 

tidak lagi dimasukkan oleh WHO dalam Model List of Essential 

Drugs dan diganti dengan alternatif yang lebih cost-effective. 
5) Membandingkan pembelian aktual dengan perencanaan 

Analisis ABC dapat digunakan untuk membandingkan pembelian 

aktual dengan perencanaan di suatu sistem suplai obat sektor publik. 

Misalnya: di sebuah negara Amerika Latin, anggaran pengadaan tahun 

1994 untuk pembelian 97 item obat melalui tender mencapai US$ 2,5 

juta. Analisis ABC dari 2 tahun pelaksanaan tender menunjukkan 

bahwa pembelian secara aktual untuk 124 item mencapai biaya US$ 

3,36 juta. Dari 124 item, 61 item (hampir setengahnya) tidak sesuai 

dengan perencanaan pengadaan. Biaya yang dikeluarkan untuk obat 

yang tidak direncanakan mencapai US$ 1,17 juta, sehingga senior 

manager mengubah prosedur kuantifikasi dan pengadaan obat (Suci, 

2006). 

3. Distribusi dan Manajemen Inventori 

Analisis ABC dapat mempengaruhi: 

1) Monitoring waktu paruh 

Monitoring terhadap item obat kelas A dapat meminimalkan 

kerusakan akibat waktu paruh obat yang singkat.  
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2) Schedule pengiriman 

Jika seluruh obat dipesan hanya setiap setahun sekali, pengiriman item 

obat kelas A dapat dilakukan dengan memperpanjang waktu paruh 

obat. 

3) Penghitungan stok 

Perhitungan stok dapat dilakukan berdasarkan analisis ABC yaitu 

dengan meningkatkan frekuensi penghitungan untuk item obat kelas 

A. 

4) Penyimpanan 

Kegiatan pengawasan terhadap penyimpanan obat pada user seperti 

rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan dapat meminimalkan 

kehilangan obat seperti karena kerusakan, expired atau pencurian dan 

manipulasi. 

5) Penggunaan/Use 

Pengamatan terhadap item obat yang tingkat penggunaannya tinggi 

oleh pusat pelayanan kesehatan, dokter dan tenaga kesehatan lain 

dapat memicu terjadinya overuse dan underuse. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa pengelompokkan analisis ABC 

berdasarkan pada pemahaman bahwa, dalam perusahaan ada item persediaan yang 

jumlahnya tidak banyak, namun nilainya tinggi (A), sebaliknya ada item 

persediaan yang jumlahnya sangat banyak namun nilainya tidak besar (C),dan di 

antara itu dikelompokkan dalam kelompok B. Persamaan dari pengelompokan 

analisis ABC adalah sebagai berikut: 

 Sumber: Aris (2007) 

Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut (Aris, 2007): 

Item Stok Harga/unit Volume 

H.01   800 600 480.000 

Kategori = 70% * total volume, <= total volume, “Kategori A”, 

Kategori = 90% * total volume, <= total volume, “Kategori B”, 

Kategori = 100% * total volume, <= total volume, “Kategori C” ....(2.1) 
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Item Stok Harga/unit Volume 

H.02 3.000 100 300.000 

H.03 600 2.200 1.320.000 

H.04 800 550 440.000 

H.05 1.000 1.500 1.500.000 

H.06 2.400 250 600.000 

H.07 1.800 2.500 4.500.000 

H.08 780 1.500 1.170.000 

H.09 780 12.200 9.516.000 

H.10 1.000 200 200.000 

Setelah volume tahunan diurutkan : 

Item Stok 
Harga 

/unit 
Volume 

Volume 

Kelompok 

% 

Kelompok 
Kategori 

H.09     780   12.200   9.516.000  9.516.000              47,5  A 

H.07  1.800     2.500    4.500.000      14.016.000              70,0  A 

H.05  1.000     1.500    1.500.000      15.516.000              77,5  B 

H.03     600     2.200   1.320.000      16.836.000               84,1  B 

H.08     780     1.500    1.170.000      18.006.000               89,9  B 

H.06  2.400        250      600.000      18.606.000               92,9  C 

H.01     800        600      480.000      19.086.000               95,3  C 

H.04 800       550       440.000      19.526.000               97,5  C 

H.02  3.000        100      300.000      19.826.000               99,0  C 

H.10 1.000        200      200.000      20.026.000             100,0  C 

Total Volume 20.026.000      
 

Kategori  A :  70% dari nilai total volume persediaan. 

nilai kategori �  70100 � 20.026.000 

nilai kategori � 14018200 
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Jika volume kelompok <= 14018200, maka persediaan termasuk kategori 

A. Jumlah itemnya 20% (2 item) dari total item (10 item). 

Kategori B :  90% dari nilai total volume persediaan. 

nilai kategori � 90100 �  20.026.000 

nilai kategori � 18023400 

Jika volume kelompok <= 18023400, maka persediaan termasuk kategori 

B. Jumlah itemnya 30% (3 item) dari total item (10 item). 

Kategori C :  100 % dari nilai total volume persediaan. 

nilai kategori � 100100 �  20.026.000 

nilai kategori � 20.026.000 

Jika volume kelompok <= 20.026.000, maka persediaan termasuk 

kategori B. Jumlah itemnya 50% (5 item) dari total item (10 item). 

2.8 Analisis EOQ 

Economic Order Quantity (EOQ) atau Economic Lot Size (ELS) 

merupakan suatu metode manajemen persediaan  paling terkenal dan paling tua. 

Diperkenalkan oleh FW. Harris sejak tahun 1914 (Luna, 2008). Model ini dapat 

dipergunakan baik untuk persediaan yang dibeli maupun yang dibuat sendiri, dan 

banyak digunakan sampai saat ini karena penggunaannya relatif mudah.  Model 

ini mampu untuk menjawab pertanyaan tentang kapan pemesanan/pembelian 

harus dilakukan dan berapa banyak jumlah yang harus dipesan agar biaya total 

(penjumlahan antara biaya pemesanan dengan biaya penyimpanan) menjadi 

minimum. 

Pada umumnya apotek menggunakan cara tradisional dalam mengelola 

persediaan, yaitu dengan cara memiliki persediaan minimal untuk mendukung 

kelancaran proses penjualan obat. Di samping itu, apotek juga memperhitungkan 

biaya persediaan yang paling ekonomis yang dikenal dengan istilah Economic 

Order Quantity atau EOQ. Manajemen harus menghitung biaya yang paling 

ekonomis pada setiap jumlah obat yang dibeli (dipesan). Biaya tersebut adalah 

saling hubungan antara harga pembelian obat dengan biaya pemesanan yang 
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umumnya dihitung berdasar persentase tertentu dari nilai persediaan rata-rata, 

jumlah obat yang dibutuhkan dalam satu periode misalnya dalam satu tahun, dan 

biaya pesanan. Teknik perhitungan ini lazim disebut Economic Order Quantity 

atau EOQ dengan persamaan:  

�� � �2 � ��  
 ............................................................................... (2.2) 

Sumber: Luna (2008) 

Dimana: 

Qe = jumlah pemesanan secara ekonomis 

S  = jumlah biaya pemesanan  

D  = jumlah permintaan / satuan waktu 

H  = jumlah biaya penyimpanan / satuan waktu 

Untuk menentukan jumlah biaya penyimpanan, dapat ditentukan dengan 

persamaan berikut: 

� � �. � ........................................................................................(2.3) 

  Sumber: Luna (2008) 

Dimana: 

 H = jumlah biaya penyimpanan / satuan waktu 

 h = persentase biaya penyimpanan / satuan waktu 

C = harga jual / unit 

Contoh: 

Jumlah kebutuhan suatu barang 1000 unit per bulan. Biaya pemesanan obat Rp. 

500 sekali pesan (biaya telepon). Biaya penyimpanan Rp. 100 per bulan (biaya 

gudang setahun / jumlah item obat / 12). Maka untuk menentukan berapa jumlah 

pemesanan secara ekonomis dapat dilakukan dengan perhitungan: 

�� �  �2 � 1000 � 500100  

�� �  √10000 

�� � 100 cap 
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Dapat disimpulkan jumlah pemesanan barang setiap kali pesan adalah 100 

unit. 

EOQ masih merupakan pilihan yang layak untuk mengestimasi kuantitas 

pemesanan dalam sistem pembelian terus–menerus yang memiliki akses ke 

pemasok dan dana dimana pemesanan tersebut dapat dilakukan kapan saja. 

Kalkulasi kuantitas menggunakan model, harus walaupun harus digunakan 

sebagai pedoman dan tidak absolut. Saat formula pemesanan yang lain digunakan 

untuk mengelola inventaris, mungkin sangat berguna untuk mengkalkulasikan 

EOQ secara periode untuk penggunaan yang tinggi, item yang harganya sangat 

tinggi (kelas A) dan bandingkan dengan ideal kuantitas pemesanan secara teoritis 

dengan praktek yang aman sekarang. 

Analisis EOQ (Economic Order of Quantity) atau analisis kuantitas 

pesanan yang ekonomis memiliki tujuan untuk menentukan berapa jumlah obat 

yang akan dipesan. Model analisis EOQ memiliki beberapa asumsi, antara lain 

(Iwan, 2008): 

1) Permintaan konstan (constant demand) dan tenggang waktu (lead time) 

diketahui,  

2) Persediaan diterima dengan segera (instantaneous),  

3) Tidak ada diskon,  

4) Tidak ada kehabisan stok (stockout) atau kekurangan (shortage),  

5) Biaya variabel yang muncul hanya biaya pemesanan dan penyimpanan.  

2.8.1  Pengaruh Diskon Terhadap EOQ 

Meskipun pada asumsi disebutkan tidak adanya nilai diskon dalam 

perhitungan EOQ, namun seperti pada pembelian umumnya, setiap pembelian 

suatu barang dalam jumlah tertentu akan mendapatkan potongan harga sesuai 

dengan kebijakan perusahaan penjual barang. Hal ini juga berlaku dalam transaksi 

penjualan obat. Besarnya potongan harga tergantung dari jumlah pembelian obat 

dari supplier. 
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Contoh: 

Kebutuhan suatu barang 5.000 unit/tahun. Biaya pemesanan Rp. 49.000 setiap kali 

pembelian dan biaya simpan Rp. 1.000/unit. Seorang rekanan menawarkan harga 

diskon seperti dalam tabel. Apakah kebijakan pemesanan perlu diubah dengan 

adanya tawaran supplier  tersebut? Jika perlu diubah, bagaimana seharusnya 

jumlah pesanan yang baru? 

Jumlah 

Pemesanan 

Harga 

Per unit 

0 - 999 

1.000 - 2.499 

2.500 - lebih 

Rp. 5.000 

Rp. 4.850 

Rp. 4.750 

Penyelesaian: 

1.      Hitung EOQ berdasarkan keadaan sekarang (tanpa diskon). Jika EOQ masuk 

dalam kategori diskon, maka EOQ akan dipertahankan dan harga diskon dapat 

dimanfaatkan. 

$%� �  �2 � 5000 � 490001000  

$%� � 700 tablet 
2.     Hitung total biaya tahunan berdasarkan EOQ, kemudian hitung total biaya 

tahunan untuk kuantitas minimum dalam kategori diskon Q1=1.000 dan 

Q2=2.500.   

'(� � ) ���* � + )��2 * � + ,�. �- 
...............................................(2.4) 

 Sumber: Aris (2007) 

Dimana: 

 TAC = total biaya tahunan 

 D = jumlah permintaan / satuan waktu 

 Qe = jumlah pemesanan secara ekonomis 

 S = jumlah biaya pemesanan 

 H = jumlah biaya penyimpanan / satuan waktu 

 C = harga / unit 
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a. EOQ = 700 unit 

 '(� �  . /012 � +  .013 2 � + ,� � �- 

 '(� �  .4556552 49.000 +  .6553 2 1.000 + ,5.000 � 5.000- 

'(� � 25.700.000 

b. EOQ = 1.000 unit 

 '(� �  . /012 � +  .013 2 � + ,� � �- 

 '(� �  .4.5557.5552 49.000 +  .7.5553 2 1.000 + ,5.000 � 4.850- 

 '(� � 24.995.000 

c. EOQ = 2.500 unit 

'(� �  ) ���* � +  )��2 * � + ,� � �- 

   '(� �  .4.5553.4552 49.000 +  .3.4553 2 1.000 + ,5.000 � 4.750- 

   '(� � 25.098.000 

Total biaya tahunan menurun bila Q=1.000 dan akan naik jika Q=2.500. 

Hasil ini menunjukkan pemesanan berubah menjadi 1.000 setiap kali pemesanan 

karena biayanya lebih kecil. 

Aturan untuk mengevaluasi keadaan kuantitas diskon adalah : 

1. Hitung EOQ pada harga diskon pertama, apabila EOQ terletak dalam 

kriteria diskon berarti merupakan kuantitas pemesanan yang terbaik. 

2. Jika tidak, hitung EOQ pada harga diskon kedua, bandingkan total biaya 

antara EOQ untuk mendapatkan total biaya yang paling rendah, sehingga 

EOQ ditemukan 

2.8.2  Waktu Tenggang (Lead Time) 

Waktu tenggang (lead time) adalah perbedaan/selisih waktu antara saat 

pesan dengan kedatangan barang yang dipesan (Aris, 2007). Waktu tunggu ini 

biasanya dipengaruhi oleh: 

a. Ketersediaan Barang di pemasok 

b. Jarak pengiriman 
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c. Transportasi, jenis dan kondisi yang ada 

2.8.3  Titik Pemesanan (Reorder Point) 

Untuk menentukan berapa jumlah yang akan dibeli terlebih dahulu harus 

diperhatikan adalah kapan melakukan pemesanan. Dalam model persediaan ini 

diasumsikan penerimaan pemesanan adalah sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan. Asumsi ini mengindikasikan bahwa perusahaan akan menunggu 

sampai tingkat persediaan mencapai nol dan akan menerima pemesanan 

persediaan secepat mungkin. Waktu antara saat melakukan pemesanan dan 

penerimaan pesanan ini disebut lead time atau waktu pengiriman pesanan, 

sehingga keputusan untuk melakukan pemesanan kembali persediaan ini disebut 

reorder point (titik pemesanan kembali) 

Reorder point (ROP) adalah saat tertentu dimana suatu perusahaan harus 

mengadakan pemesanan barang kembali. Ada beberapa cara untuk menetapkan 

besarnya reorder point: 

1) Menetapkan jumlah penggunaan selama lead time (waktu tenggang). 

2) Menetapkan jumlah penggunaan selama lead time ditambah penggunaan 

selama periode tertentu sebagai safety stock. 

3) Penetapan lead time dengan biaya minimum. Untuk menghindari resiko 

kehabisan bahan maka biasanya perusahaan menetapkan suatu jumlah 

persediaan minimum yang ada dalam perusahaan yang disebut safety 

stock. Maka titik pemesanan kembali akan dilakukan pada saat persediaan 

dalam perusahaan berada pada jumlah yang sama dengan pemakaian 

selama lead time ditambah dengan safety stock. 

Berikut adalah rumus untuk menentukan nilai ROP : 

8%9 � �. : ..................................................................................(2.5) 

Sumber: Aris (2007) 

Dimana: 

ROP = reorder point atau titik pemesanan kembali 

D = jumlah permintaan / satuan waktu 

L = lead time atau waktu tenggang 
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Contoh: 

Jumlah kebutuhan suatu barang 150 unit/bulan. Waktu tenggang pemesanan 

barang adalah 1 minggu. Maka untuk menentukan titik pemesanan kembali dapat 

dilakukan dengan perhitungan: 

 ROP = D x L 

  = 150 per bulan x 1 minggu 

  = 37.5 per minggu x 1 minggu 

  = 38 cap (pembulatan dari 37.5) 

Dapat disimpulkan begitu persediaan tinggal 38 unit, pemesanan harus 

segera dilakukan sesuai dengan jumlah pemesanan EOQ. 

2.9 Manajemen Persediaan dengan Analisis EOQ 

Pada umumnya apotek ataupun instalasi farmasi yang terdapat pada setiap 

rumah sakit masih menggunakan metode konvensional dalam menentukan jumlah 

pembelian persediaan obat, yaitu membeli persediaan obat dengan berdasarkan 

pada pembelian pembelian yang sebelumnya dan biasanya dilakukan ketika 

persediaan yang ada di gudang sudah hampir habis. Namun demikian ada juga 

apotek ataupun instalasi farmasi pada rumah sakit yang melakukan pembelian 

persediaan berdasarkan periode waktu, yaitu melakukan pembelian obat dengan 

periode pemesanan yang relatif tetap. 

Dalam prakteknya metode konvensional ini mempunyai banyak 

kelemahan. Pada metode ini apotek ataupun instalasi farmasi rumah sakit belum 

menentukan titik pemesanan kembali (Reorder Point), karena pemesanan 

dilakukan ketika jumlah persediaan sudah hampir habis. Kelemahan lain dari 

metode ini adalah kurangnya perhatian instalasi farmasi rumah sakit terhadap 

biaya- biaya yang timbul karena adanya persediaan, yaitu biaya pemesanan dan 

biaya penyimpanan. 

Dewasa ini ada sebuah metode pembelian persediaan yang optimal, yaitu 

Economic Order Quantity (EOQ). Economic Order Quantity merupakan suatu 

metode yang menentukan jumlah pembelian yang paling ekonomis untuk setiap 

kali pembelian. Dengan diketahuinya biaya biaya persediaan, harga obat, dan juga 
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perkiraan pemakaian obat pada suatu instalasi rumah sakit, dapat ditentukan 

jumlah obat yang harus dipesan secara ekonomis dengan biaya yang minimal. 

Dengan metode EOQ instalasi farmasi rumah sakit mampu untuk menentukan 

jumlah persediaan pengaman yang harus ada di instalasi farmasi rumah sakit pada 

setiap periode produksi. Selain itu metode EOQ juga dapat membantu untuk 

menetapkan kapan pembelian persediaan kembali dilakukan (Reorder Point). 

Dalam metode ini biaya biaya persediaan juga menjadi pertimbangan tersendiri 

dalam menentukan pembelian persediaan obat. Pembelian persediaan obat yang 

optimal adalah pembelian yang mampu mengkombinasikan antara biaya 

pemesanan dengan biaya penyimpanan sehingga diperoleh biaya persediaan yang 

minimal. 

Selisih biaya persediaan obat antara biaya yang dikeluarkan oleh pihak 

rumah sakit dengan metode konvensional dan biaya yang harus dikeluarkan oleh 

rumah sakit dengan metode EOQ dapat diketahui dengan perhitungan Total 

Inventory Cost. Dari perbandingan Total Inventory Cost dua metode tersebut 

nantinya akan diperoleh selisih. Dengan demikian akhirnya akan diketahui metode 

mana yang dianggap efisien guna mendukung kelancaran proses distribusi obat 

dari rumah sakit ke pasien. Untuk lebih jelas perbedaan metode persediaan secara 

konvensional dengan metode persediaan EOQ digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 2.4 Metode Persediaan Obat 
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2.10 Visual Basic 2010 

Microsoft Visual Basic 2010 merupakan salah satu perangkat lunak yang 

digunakan untuk pengembangan software. Pada versi 2010, visual basic 

memberikan tampilan grafis dan lingkungan IDE (Integrated Development 

Environment) yang sangat berbeda dari versi sebelumnya. Pertimbangan 

pemilihan Microsoft Visual Basic 2010 didasarkan karena (msdn.com, 2010): 

1. Support Data 

Dapat mengakses data lebih banyak sehingga dalam pengembangan 

aplikasinya lebih fleksibel, khususnya aplikasi-aplikasi untuk pengaksesan 

data. 

a. Language-Integrated Query (LINQ) 

Memungkinkan kemampuan query data di Visual Basic 2010. LINQ 

dapat digunakan dengan Framework .NET, database SQL, ADO 

.NET datasets dan dokumen XML. 

 

Gambar 2.5 LINQ 

b. Object Relational Designer (O/R Designer) 

Membantu dalam menciptakan dan menubah LINQ ke dalam Class 

SQL yang menghubungkan aplikasi ke basis data. 

c. Microsoft SQL Server Compact 3.5. 

Merupakan basis data yang ringkas dan dapat digunakan untuk local 

database di dalam aplikasi yang menggunakan Microsoft Visual 

Basic 2010. 
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2. Language Feature 

Terdapat beberapa fitur baru dalam Microsoft Visual Basic 2010 seperti 

peringkasan tipe local, peng-inisialisasi objek, tipe yang tidak 

didefinisikan, metoda tambahan dan query-query. Fitur tersebut hadir 

untuk mendukung LINQ dan unutk memudahkan dalam penulisan 

program. 

a. Local Type Inference 

Peringkasan tipe local memungkinkan untuk mendeklarasikan 

sebuah variable tanpa secara jelas mendefinisikan tipe datanya. 

Untuk tipe datanya ditentukan oleh nilai yang dimasukkan sewaktu 

membuatnya. Peringkasan tipe local sering dikenal dengan 

pendeklarasian tersembunyi (implicit typing). 

Pada contoh berikut, merupakan contoh pendeklarasian secara jelas 

(explicit): 

Dim JumlahBeli As Integer = 10  

Dengan menggunakan peringkasan tipe local, dapat didefinisikan 

tanpa menyebut tipe datanya: 

Dim JumlahBeli = 10  

b. Object Initializers 

Merupakan pengenal suatu objek yang memungkinkan kita untuk 

mengenal objek yang komplek dan menentukan properties-nya 

dengan menggunakan satu pernyataan saja. Sebagai contoh, kita 

dapat membuat sebuah instance (turunan) dari objek Alamat dan 

menentukan semua properties-nya di dalam deklarasi yang sama. 

Dim alamatRumah As Alamat = New Alamat With _ 
{ .Jalan = “Samali No. 79”, .Kota =_ 
“Jakarta”, .Bagian = “Selatan”,_ 
.KodePos = “12140”}  

Pengenal objek juga dapat digunakan untuk membuat turunan objek 

yang tipe datanya tidak didefinisikan. 
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c. Anonymous Types 

Fitur tipe yang tidak didefinisikan memungkinkan untuk membuat 

sebuah objek tanpa menentukan tipe datanya. Karena itu, compiler 

visual basic 2010 membuat definisi tipe data berdasarkan properties 

yang ditentukan sewaktu membuat suatu objek. Tipe yang tidak 

didefinisikan ini merupakan tipe baru, yang didefinisikan oleh 

compiler visual basic 2010 yang tidak memiliki nama. Sebagai 

contoh, dibuat sebuah turunan dari class, tanpa mendefinisikan 

tipenya seperti contoh kode program berikut: 

Dim alamatRumah = New With ( .Jalan = _  
“Samali No. 79”, .Kota = “Jakarta”, _  
.Bagian = “Selatan”, .KodePos = _  
“12140”}  

Tipe dari objek di atas ditentukan oleh compiler visual basic 2010 

yang berisi data Jalan, Kota, Bagian dan KodePos. Tipe datanya 

tergantung pada isi yang ditentukan oleh tipe lokal. 

d. Queries 

Query memungkinkan untuk mengambil data dari berbagai sumber-

sumber data dengan menggunakan ekspresi LINQ di dalam kode 

program. Dibandingkan dengan menggunakan bahasa query seperti 

Select, From, Order By dan Where, secara langsung dapat digunakan 

dari kode program yang dibuat. 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Secara garis besar langkah-langkah penelitian dapat dilihat dari kerangka 

penelitian di bawah ini: 

Mulai 

Persiapan Penelitian

Studi Literatur

Pengumpulan Data:
Observasi

Wawancara

Studi Perbandingan 

Sistem Sebelumnya

Analisa Sistem:

Analisa Data

Analisa Kebutuhan 

Sistem

Perancangan Sistem

Implementasi Sistem

Pengujian Sistem:
Pengujian Black Box

Pengujian Analisis

Pengujian Terhadap 

Pengguna

Kesimpulan dan Saran

Selesai 

 

Gambar 3.1 Kerangka Metodologi Penelitian 

3.1 Persiapan Penelitian  

Sebelum memulai penelitian, peneliti harus melakukan persiapan 

penelitian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan guna mencari bidang kajian yang 

akan diteliti. Adapun bidang penelitian yang diteliti harus bersifat ilmiah, menarik 

untuk diteliti, mengikuti perkembangan teknologi, belum pernah dikaji atau 

diteliti oleh orang lain baik secara umum ataupun secara rinci ataupun 

pengembangan dari penelitian sebelumnya. 
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Pembuatan sistem manajemen persediaan obat pada Instalasi Farmasi 

RSUD Arifin Ahmad dipilih karena dapat memenuhi kriteria di atas. Selain itu, 

pihak RSUD Arifin Ahmad juga membutuhkan suatu sistem yang dapat mengatur 

persediaan obat pada instalasi farmasinya, Untuk itu digunakan suatu analisis 

yang dapat mengatur persediaan obat tersebut, yaitu analisis EOQ yang berfungsi 

untuk  menentukan jumlah pemesanan yang optimal dan analisis ABC yang 

berfungsi sebagai prioritas pemesanan obat. 

Meskipun telah banyak penelitian mengenai analisis EOQ, namun pada 

penelitian yang dilakukan saat ini memiliki perbedaan. Jika pada penelitian 

sebelumnya hanya memfokuskan pada persediaan barang di gudang dan juga 

pemesanan kembali barang tersebut, pada penelitian yang dilakukan saat ini juga 

difokuskan pada prioritas pemesanan barang. Hal ini dilakukan karena tidak 

semua perusahaan mempunyai dana yang besar untuk membeli seluruh barang 

yang habis, terutama pada Instalasi Farmasi RSUD Arifin Ahmad. Pihak 

manajemen Instalasi Farmasi RSUD Arifin Ahmad harus bisa memilih obat yang 

dijadikan prioritas utama pada saat pemesanan karena biaya yang terbatas. Untuk 

itu digunakan analisis ABC sebagai metode yang dapat memilih prioritas utama 

pada saat pemesanan obat. 

3.2 Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi yang diperlukan untuk 

perancangan sistem. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, jurnal dan 

juga situs-situs yang berkaitan. Informasi yang diperlukan pada perancangan 

sistem antara lain informasi mengenai analisis yang digunakan dalam pembuatan 

sistem ini yaitu analisis ABC dan EOQ. Sebelum melangkah ke dalam proses 

penelitian selanjutnya, peneliti harus mampu memperoleh informasi yang 

berkaitan dengan pembuatan sistem. Pengetahuan mengenai analisis ABC dan 

EOQ sangat diperlukan karena tanpa informasi mengenai kedua analisis tersebut, 

pembuatan sistem ini tidak akan dapat berjalan. 



III-3 
 

Selain dua informasi di atas, peneliti juga harus mendapatkan informasi 

mengenai bahasa pemrograman yang digunakan, database dan juga informasi 

mengenai aplikasi pendukung dalam pembuatan sistem ini. 

3.3 Pengumpulan Data 

 Tahap pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang dilakukan 

untuk mendapatkan data yang diperlukan. Tahapan pengumpulan data yang 

dilakukan yaitu: 

1. Observasi  

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara melakukan pengamatan langsung ke lokasi-lokasi yang dijadikan 

sebagai objek penelitian. Pada penelitian ini, dilakukan observasi pada 

bagian Instalasi Farmasi RSUD Arifin Ahmad yang merupakan objek 

utama dari penelitian mengenai sistem manajemen persediaan obat. 

2. Wawancara 

Untuk memperkuat data-data yang diperoleh pada saat observasi, 

dilakukan wawancara pada sejumlah pihak terkait di Instalasi Farmasi 

RSUD Arifin Ahmad, dalam hal ini dilakukan wawancara dengan salah 

satu apoteker yang bernama Nova Diana Putri, S.Farm, Apt. Wawancara 

juga berguna sebagai implementasi dari berbagai sumber ilmu yang 

terdapat pada sumber kepustakaan. 

3. Studi perbandingan penelitian sebelumnya 

Studi perbandingan terhadap penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh  

Dafris Regen dengan judul tugas akhir “Sistem Pengontrolan Stok Obat 

Menggunakan Metode Economic Order Quantity dan Reorder Point (Studi 

Kasus: Apotek Jaya Farma Duri – Riau)” dilakukan untuk 

membandingkan sistem terdahulu dengan penelitian yang dilakukan saat 

ini dan melakukan perbaikan terhadap sistem sebelumnya. 

Setelah dilakukan perbandingan, maka didapat beberapa perbedaan antara 

sistem yang ada pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang 



III-4 
 

dilakukan saat ini. Adapun perbedaan tersebut dapat dilihat dari tabel 

berikut: 

Tabel 3.1 Perbandingan Sistem 

Sistem Terdahulu Sistem Sekarang 

Menggunakan 1 analisis, yaitu 

analisis EOQ 

Menggunakan 2 analisis, yaitu 

analisis ABC dan analisis EOQ 

Penetapan diskon berdasarkan 

supplier 

Penetapan diskon berdasarkan 

transaksi pembelian 

Penetapan ROP (Reorder Point) 

menggunakan metode peramalan 

Penetapan ROP (Reorder Point) 

menggunakan persamaan standar 

ROP 

3.4 Analisa Sistem 

 Tahapan analisa sistem yang dilakukan secara umum dibagi 2 (dua), yaitu: 

1. Analisa data 

Melakukan analisa terhadap data-data yang telah dikumpulkan untuk 

kemudian dilakukan proses perhitungan dari analisis yang digunakan. 

Proses perhitungan ini dilakukan secara manual yang bertujuan untuk 

membandingkan hasil perhitungan manual ini dengan hasil yang akan 

diimplementasikan ke dalam sistem. 

2. Analisa kebutuhan sistem 

Melakukan proses analisa yang akan dilakukan terhadap perancangan 

sistem, seperti analisa terhadap proses yang dibutuhkan terhadap 

pembuatan DFD, ERD, kamus data dan flowchart sistem. 

3.5 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem dilakukan sesuai dengan analisa yang telah dibuat dan 

data-data yang dikumpulkan. Perancangan ini terdiri dari perancangan basis data, 

struktur menu dan perancangan antar muka yang diperoleh dari analisa terhadap 

DFD, ERD, kamus data dan flowchart sistem. Perancangan DFD, ERD, Kamus 
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Data dan Flowchart System merupakan tahap pembuatan tabel data secara fisikal, 

sebelum diimplementasikan ke dalam basis data yang sebenarnya. 

Perancangan antar muka pengguna sistem dilakukan apabila tahap 

perancangan tabel data selesai. Antar muka pengguna sistem harus dirancang 

sesuai dengan kebutuhan terhadap sistem, user friendly, dan harus memenuhi 

standar IMK (Interaksi Manusia dan Komputer).  

3.6 Implementasi Sistem 

Implementasi sistem merupakan tahap dimana sistem siap dioperasikan 

pada keadaan yang sebenarnya, sehingga akan diketahui apakah sistem yang 

dibuat telah sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Implementasi dimulai dari 

penerapan permasalahan ke dalam sistem dan juga penerapan analisis yang 

digunakan. 

Pada tahap ini, beberapa perangkat pendukung yang digunakan selama 

proses implementasi adalah sebagai berikut. 

1. Perangkat Keras 

Processor  : Intel Pentium Core2Duo, 2.0GHz 

Memori  : 2 GB 

Harddisk Drive : 120 GB 

2. Perangkat Lunak 

Sistem Operasi : Microsoft Windows 7 Ultimate 

Basis data  : Microsoft Access 2007 

Pemrograman  : Microsoft Visual Basic 2010 

Laporan   : Report Viewer Version 10.0.0.0  

3.7 Pengujian Sistem 

 Melakukan serangkaian pengujian terhadap implementasi dari sistem 

manajemen persediaan obat pada Instalasi Farmasi RSUD Arifin Ahmad. 

Pengujian terdiri dari: 

1. Pengujian analisis 

Pengujian analisis berhubungan dengan analisis yang digunakan untuk 

membangun suatu sistem manajemen persediaan. Pengujian yang 
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dilakukan adalah membandingkan hasil analisis yang dilakukan secara 

manual dengan hasil analisis yang telah diterapkan pada sistem. Hasil 

analisis secara manual harus sama dengan yang diterapkan dalam sistem, 

karena analisis yang digunakan merupakan ilmu pasti dan hasilnya juga 

tetap. Berbeda dengan analisis yang digunakan dalam peramalan yang 

memiliki nilai toleransi kesalahan. 

2. Pengujian terhadap pengguna 

Pengujian ini berhubungan langsung terhadap penggunaan sistem oleh 

pengguna, dalam hal ini pihak Instalasi Farmasi RSUD Arifin Ahmad. 

Pengujian yang dilakukan antara lain penyebaran kuesioner terhadap 

pengguna setelah dilakukan pengujian penggunaan sistem oleh pengguna. 

Dari hasil kuesioner diharapkan akan diperoleh suatu kesimpulan terhadap 

penerapan sistem tersebut di lingkungan Instalasi Farmasi RSUD Arifin 

Ahmad. 

3.8 Kesimpulan dan Saran 

 Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka dihasilkan kesimpulan 

yang sesuai dengan rumusan masalah, metodologi yang digunakan dan tujuan 

yang akan dicapai serta saran-saran yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem 

ini selanjutnya.  



 

 

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 Instalasi Farmasi RSUD Arifin 

Ahmad bisa dikatakan masih secara konvensional. Hal ini didapat berdasarkan 

observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di Instalasi Farmasi RSUD 

Arifin Ahmad. 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 supplier 

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. 
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Sebagai penjelasan dari permasalahan tersebut, dapat digambarkan oleh alur 

pemesanan berikut: 

1. Pihak depo IGD (Instalasi Gawat Darurat, salah satu depo yang terdapat 

dalam RSUD Arifin Ahmad) melakukan pengambilan obat A di Instalasi 

Farmasi RSUD Arifin Ahmad. 

2. Pihak Instalasi Farmasi akan melakukan pemeriksaan stok obat A terlebih 

dahulu. 

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

depo IGD tidak mencukupi atau stok obat habis. 

4. Permintaan depo IGD terhadap obat A tidak terpenuhi. 

5. Instalasi Farmasi RSUD 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 RSUD Arifin Ahmad. 

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 

Instalasi Farmasi RSUD Arifin Ahmad. 

4.2 Analisa Sistem Baru 

 Penerapan metode konvensional dalam perhitungan persediaan pada 

Instalasi Farmasi RSUD Arifin Ahmad menimbulkan beberapa permasalahan 

seperti yang telah disebutkan di atas. Untuk menanggulangi permasalahan 
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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. 

4.2.1 Analisa Data Sistem 

 Analisa data sistem merupakan analisa mengenai data-data masukan dan 

juga proses yang berhubungan dengan pembuatan sistem. Beberapa data masukan 

yang diperlukan dalam pembuatan sistem manajemen persediaan obat antara lain: 

1. Data Obat 

Data obat merupakan data-data yang berisi mengenai informasi tentang 

obat yang terdapat dalam lingkungan Instalasi Farmasi RSUD Arifin 

Ahmad. Data-data ini terdiri dari id_obat, nama_obat, jenis, satuan,   

harga_jual. 

2. Data Supplier 

Data supplier merupakan data-data yang berisi mengenai informasi 

tentang supplier yang menjadi distributor resmi yang ditunjuk oleh pihak 

RSUD Arifin Ahmad. Data-data ini terdiri dari id_supplier, 

nama_supplier, alamat, kota, telp, fax. 

3. Data Depo 

Data depo merupakan data-data yang berisi mengenai informasi tentang 

pengguna yang menggunakan obat pada Instalasi Farmasi RSUD Arifin 

Ahmad yang tentunya bagian depo yang terdapat dalam RSUD Arifin. 

Data-data ini terdiri dari id_depo, nama_depo, ket. 

4. Data Pembelian 

Data transaksi pembelian merupakan data-data yang berisi mengenai 

informasi tentang transaksi pembelian obat antara pihak RSUD Arifin 

Ahmad dengan supplier yang telah ditunjuk. Data-data ini terdiri dari 

id_beli, faktur_beli, tgl_beli, harga_beli, diskon, expired jmlh_beli, 

leadtime, biaya_pesan,  id_obat,  id_supplier. 

5. Data Distribusi 
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Data transaksi penjualan merupakan data-data yang berisi mengenai 

informasi tentang transaksi penjualan obat antara pihak RSUD Arifin 

Ahmad dengan depo-depo yang terdapat dalam lingkungan RSUD Arifin 

Ahmad. Data-data ini terdiri dari id_distribusi, jmlh_distribusi, 

tgl_distribusi, id_obat, id_depo. 

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. 
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Langkah III Perhitungan titik pembelian (ROP) berdasarkan jumlah pemakaian 

obat dan waktu tenggang pengiriman obat yang telah ditetapkan 

supplier. 

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. 

4.3 Diagram Konteks (Contexts Diagram) 

Diagram konteks digunakan untuk menggambarkan proses kerja suatu 

sistem secara umum. Diagram konteks merupakan diagram aliran data yang 

menggambarkan garis besar operasional sistem. 

 

Gambar 4.1 Diagram Konteks 

 Entitas luar yang berhubungan dengan sistem ini yaitu administrator. 

Administrator dalam sistem ini merupakan pihak Instalasi Farmasi RSUD Arifin 

Ahmad yang bertugas sebagai pengelola sistem untuk memasukkan, mengubah 

dan menghapus data-data utama, seperti data obat, data supplier dan data depo. 

Selain itu, administrator juga bertugas untuk mengelola data-data transaksi yang 

terjadi pada Instalasi Farmasi RSUD Arifin Ahmad seperti transaksi pembelian 

dan transaksi penjualan. Sistem akan menentukan jumlah pemesanan yang 

optimal dan waktu pemesanan yang tepat, sementara administrator hanya 

melakukan proses pemesanan kepada supplier jika sistem memberikan konfirmasi 

akan dilakukan pemesanan kembali. 
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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 adalah gambar 

DFD Level 1 sistem manajemen persediaan obat. 

1.

Pengelolaan

Data Utama

2.

Pengelolaan

Data Transaksi

3.

Laporan 

Administrator

data_obat

data_supplier

data_depo

Obat 

Supplier data_supplier

data_obat

Depodata_depo

data_depo
data_supplier

data_obat

data_pembelian

data_distribusi Pembelian

data_pembelian

Distribusi 

data_distribusi

data_obat

data_supplier

data_depo

data_pembelian

data_distribusi

data_obat

data_supplier

data_depo

data_pembelian

data_distribusi

 

Gambar 4.2 DFD Level 1 

Tabel 4.1 Proses DFD Level 1 

No. Nama Proses Deskripsi 

1 Pengelolaan Data Utama Proses pengelolaan data-data inputan dan 

pencarian data-data inputan yang 

berhubungan dengan pengolahan data pada 

sistem 

2 Pengelolaan Data Transaksi Proses pengelolaan data transaksi yang 

terjadi pada persediaan obat di Instalasi 

Farmasi RSUD Arifin Ahmad 
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Tabel 4.1 Proses DFD Level 1 (Lanjutan) 

No. Nama Proses Deskripsi 

3 Laporan Proses menampilkan dan mencetak laporan 

yang ada pada sistem 

Tabel 4.2 Aliran DFD Level 1 

Nama Aliran Data Deskripsi 

data_obat Data obat yang terdapat pada Instalasi 

Farmasi RSUD Arifin Ahmad 

data_supplier Data supplier yang memasok obat pada 

Instalasi Farmasi RSUD Arifin Ahmad 

data_depo Data depo yang menggunakan obat di 

Instalasi farmasi RSUD Arifin Ahmad 

data _pembelian Data transaksi yang terjadi pada saat 

pembelian obat 

data_distribusi Data transaksi yang terjadi pada saat 

distribusi obat kepada depo-depo yang ada 

di RSUD Arifin Ahmad 

Untuk penjelasan DFD level selanjutnya dijelaskan pada lembaran 

Lampiran A. 

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. 
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Gambar 4.3 ER-Diagram 

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 4.3 ER – Diagram, dapat dilihat tabel  4.3 Dekomposisi data berikut: 

Tabel 4.3 Dekomposisi Data 

Nama  Deskripsi Atribut Primary Key Foreign Key 

Obat Menyimpan 

data obat 

id_obat, 

nama_obat, 

jenis, satuan,   

harga_jual 

id_obat - 

Supplier Menyimpan 

data supplier 

id_supplier, 

nama_supplier, 

alamat, kota, 

telp, fax 

id_supplier - 

Depo  Menyimpan  id_depo,  id_depo - 
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Tabel 4.3 Dekomposisi Data (Lanjutan) 

Nama  Deskripsi Atribut Primary Key Foreign Key 

 data depo nama_depo, ket   

Pembelian Menyimpan 

data transaksi 

pembelian 

id_beli, 

faktur_beli, 

tgl_beli, 

harga_beli, 

diskon, expired 

jmlh_beli, 

leadtime, 

biaya_pesan,  

id_obat,  

id_supplier 

id_beli id_obat,  

id_supplier 

Distribusi  Menyimpan 

data distribusi 

id_distribusi, 

jmlh_distribusi, 

tgl_distribusi, 

id_obat, id_depo 

id_distribusi id_obat, 

id_depo 

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 Manajemen Persediaan Obat 

Berikut adalah proses sistem manajemen persediaan obat yang 

digambarkan sebagai flowchart: 



IV-10 
 

 

Gambar 4.4 Flowchart Sistem 

4.7.2  Flowchart Kategori Obat 

Berikut adalah proses untuk menentukan kategori obat yang menggunakan 

Analisis ABC pada sistem manajemen persediaan obat yang digambarkan sebagai 

flowchart: 
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Gambar 4.5 Flowchart Kategori Obat 

4.7.3 Flowchart Titik Pemesanan Obat 

 Berikut adalah proses untuk menentukan titik pemesanan obat yang 

menggunakan rumus ROP pada sistem manajemen persediaan obat yang 

digambarkan sebagai flowchart: 
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Administrator Sistem 

Mulai

Data Obat
Jumlah 

Distribusi Obat > 

0 ?

Selesai 

Data Distribusi 

tidak

ROP = Jumlah 

Distribusi * Leadtime

ya

Distribusi 

Gambar 4.6 Flowchart Titik Pemesanan 

4.7.4  Flowchart Jumlah Pemesanan Obat  

Berikut adalah proses untuk menentukan jumlah pemesanan obat yang 

menggunakan Analisis EOQ pada sistem manajemen persediaan obat yang 

digambarkan sebagai flowchart: 



IV-13 
 

Administrator Sistem 

Mulai

Data Obat
Jumlah 

Persediaan Obat 

> 0 ?

Persediaan Obat 

= ROP ?

ya

Pemesanan Obat 

Ekonomis (EOQ)

ya

Selesai 

tidak

tidak

Distribusi 

Gambar 4.7 Flowchart Jumlah Pemesanan Obat 

4.8 Perancangan Struktur Menu 

Struktur menu Sistem Manajemen Persediaan Obat dengan Analisis 

ABC dan EOQ dapat dilihat sebagai berikut: 
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Gambar 4.8 Perancangan Struktur Menu 

4.9 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 Perancangan Menu Utama 

Menu utama merupakan halaman yang berisi menu-menu utama dari 

sistem persediaan obat yang hanya dapat diakses oleh admin dalam hal ini petugas 

dalam Instalasi farmasi RSUD Arifin Ahmad.  

 

Gambar 4.9 Rancangan Antar Muka Menu Utama 

Perancangan antar muka selanjutnya dapat dilihat pada lampiran B 



 

 

BAB V 

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 

5.1 Implementasi 

Implementasi merupakan tahap dimana sistem siap dioperasikan pada 

keadaan yang sebenarnya, sehingga akan diketahui apakah sistem yang dibuat 

telah menghasilkan tujuan yang diinginkan. 

Sistem manajemen persediaan obat pada instalasi farmasi RSUD Arifin 

Ahmad dengan analisis ABC dan EOQ ini dibuat dengan menggunakan bahasa 

pemrograman Microsoft Visual Basic 2010 dan basis data yang digunakan adalah 

Microsoft Access 2007. 

5.1.1 Lingkungan Implementasi 

Pada prinsipnya setiap desain program yang telah dirancang memerlukan 

sarana pendukung yaitu berupa peralatan-peralatan yang sangat berperan dalam 

menunjang penerapan program yang didesain terhadap pengolahan data. Sarana 

pendukung yang dibutuhkan antara lain perangkat keras, yaitu kebutuhan 

perangkat keras komputer dalam pengolahan data, kemudian perangkat lunak 

yaitu untuk kebutuhan akan perangkat lunak berupa sistem operasi ataupun 

aplikasi penunjang sistem operasi untuk mengoperasikan sistem manajemen 

persediaan obat yang akan dibuat. 

Berikut merupakan spesifikasi kebutuhan dari lingkungan operasional 

yaitu: 

1. Perangkat Keras 

 Processor  : Intel Pentium Core2Duo, 2.0 GHz 

 Memori  : 2 GB 

 Harddisk Drive : 120 GB 

2. Perangkat Lunak 

Sistem Operasi : Microsoft Windows 7 Ultimate 

 Basis data  : Microsoft Access 2007 
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Pemrograman : Microsoft Visual Basic 2010 

5.1.2 Menu Utama 

 Tampilan menu utama Sistem Manajemen Persediaan Obat dengan 

Analisis ABC dan EOQ pada Instalasi Farmasi RSUD Arifin Ahmad ini berisi 

halaman utama yang memungkinkan pengguna untuk melakukan proses 

penginputan Data Master, Transaksi ataupun Laporan. 

 

Gambar 5.1 Menu Utama 

Untuk penjelasan implementasi menu yang lainnya dijelaskan pada 

lembaran Lampiran C. 

5.2 Pengujian 

Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk menjamin sistem yang dibuat 

sesuai dengan hasil analisis dan perancangan dan menghasilkan satu kesimpulan. 

Selain itu, sistem yang dibuat juga harus dipastikan dapat berjalan dengan 

menggunakan metode yang telah diterapkan dalam sistem. Sebelum sistem 

diimplementasikan terlebih dahulu harus dipastikan program bebas dari 



 

kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi.

pengujian black box, pengujian analisis dan pengujian terhadap penggun

acceptence test) 

5.2.1 Pengujian Black Box

 Pengujian dengan model pengujian 

dilakukan pada antarmuka perangkat lunak

memperlihatkan bahwa fungsi

diterima dengan benar dan keluaran yang dihasilkan benar

pengintegrasian eksternal data dapat berjalan dengan baik.

5.2.1.1 Pengujian Menu Utama

 Pengujian menu utama dilakukan untuk memastikan akses ke tiap

form dapat berjalan dengan baik.

Tabel 5.1 Pengujian Menu Utama

No Pengujian 

1. Menu Data 

Utama 

2. Menu 

Transaksi 

3. Menu 

Laporan 

kesalahan yang mungkin terjadi. Jenis pengujian yang dilakukan yaitu, 

, pengujian analisis dan pengujian terhadap penggun

Black Box 

Pengujian dengan model pengujian Black Box yaitu, 

antarmuka perangkat lunak. Pengujian ini dilakukan untuk 

memperlihatkan bahwa fungsi-fungsi bekerja dengan baik dalam artian

diterima dengan benar dan keluaran yang dihasilkan benar

pengintegrasian eksternal data dapat berjalan dengan baik.. 

Pengujian Menu Utama 

Pengujian menu utama dilakukan untuk memastikan akses ke tiap

dengan baik. 

Pengujian Menu Utama 

Deskripsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian

Klik Menu 

Data Utama 

Muncul item 

menu Obat, 

Supplier dan 

Depo 

Muncul ietm 

menu Obat, 

Supplier dan 

Depo 

Klik Menu 

Transaksi 

Muncul item 

menu 

Pembelian dan 

Distribusi 

Muncul item 

menu 

Pembelian dan 

Distribusi

Klik Menu 

Laporan 

Muncul item 

menu 

Persediaan 

Obat, 

Pembelian 

Obat,  

Muncul item 

menu 

Persediaan 

Obat, 

Pembelian 

Obat,  
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Jenis pengujian yang dilakukan yaitu, 

, pengujian analisis dan pengujian terhadap pengguna (user 

 pengujian yang 

engujian ini dilakukan untuk 

fungsi bekerja dengan baik dalam artian masukan 

diterima dengan benar dan keluaran yang dihasilkan benar-benar tepat, 

Pengujian menu utama dilakukan untuk memastikan akses ke tiap-tiap 

Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

Muncul ietm 

menu Obat, 

Supplier dan 

 

Muncul item 

Pembelian dan 

Distribusi 

 

Muncul item 

Persediaan 

Pembelian 

 



 

Tabel 5.1 Pengujian Menu Utama

No Pengujian 

  

4. Item menu 

Keluar 

Keterangan:  Implementasi sukses

Untuk penjelasan pengujian menu yang lainnya dijelaskan pada 

lembaran Lampiran 

5.2.2 Pengujian Analisis

 Pengujian analisis dilakukan untuk memastikan 

dapat diimplementasikan dengan baik ke dalam sistem. Hasil akhir yang 

diharapkan pada pengujian analisis yaitu pengujian perhitungan manual analisis 

sesuai dengan yang telah diterapkan ke dalam sistem.

 

 

Tabel 5.1 Pengujian Menu Utama (Lanjutan) 

Deskripsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian

 Distribusi obat, 

Obat, Supplier 

dan Depo 

Distribusi obat, 

Obat, Supplier 

dan Depo

Klik item menu 

Keluar 

Muncul 

message box 

“Apakah anda 

keluar dari 

sistem ini”, 

terdapat 

pilihan yes dan 

no. Jika dipilih 

yes, sistem 

akan keluar, 

jika dipilih no, 

sistem batal 

keluar 

Muncul 

message box 

“Apakah anda 

keluar dari 

sistem ini”, 

terdapat 

pilihan yes 

no. Jika dipilih 

yes, sistem 

akan keluar, 

jika dipilih 

sistem batal 

keluar 

Implementasi sukses 

Untuk penjelasan pengujian menu yang lainnya dijelaskan pada 

lembaran Lampiran D. 

Pengujian Analisis 

Pengujian analisis dilakukan untuk memastikan analisis yang digunakan 

dapat diimplementasikan dengan baik ke dalam sistem. Hasil akhir yang 

diharapkan pada pengujian analisis yaitu pengujian perhitungan manual analisis 

sesuai dengan yang telah diterapkan ke dalam sistem. 
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Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

Distribusi obat, 

Obat, Supplier 

dan Depo 

 

message box 

“Apakah anda 

keluar dari 

sistem ini”, 

yes dan 

Jika dipilih 

sistem 

akan keluar, 

jika dipilih no, 

sistem batal 

 

Untuk penjelasan pengujian menu yang lainnya dijelaskan pada 

analisis yang digunakan 

dapat diimplementasikan dengan baik ke dalam sistem. Hasil akhir yang 

diharapkan pada pengujian analisis yaitu pengujian perhitungan manual analisis 



 

5.2.2.1 Pengujian Analisis 

 Pengujian analisis ABC dilakukan untuk memastikan perhitungan analisis 

ABC secara manual sesuai dengan yang telah diterapkan ke dalam sistem.

pengujian analisis ABC akan diinputkan 3 data obat yang nantinya akan 

menghasilkan urutan prioritas dar

pengujian manual analisis ABC:

Tabel 5.2 Pengujian Manual Analisis ABC

NAMA 

OBAT 

PERSEDIAAN 

(n) 

Obat 2 

Obat 1 

Obat 3 

Tabel 5.3 Pengujian Analisis ABC

No Pengujian 

1. Input data 

obat 1 

2. Input data 

obat 2 

3.  Input data 

obat 3 

 

Pengujian Analisis ABC 

Pengujian analisis ABC dilakukan untuk memastikan perhitungan analisis 

ABC secara manual sesuai dengan yang telah diterapkan ke dalam sistem.

pengujian analisis ABC akan diinputkan 3 data obat yang nantinya akan 

menghasilkan urutan prioritas dari 3 data obat tersebut. Berikut adalah tabel 

pengujian manual analisis ABC: 

Tabel 5.2 Pengujian Manual Analisis ABC 

SEDIAAN 

 

HARGA 

SATUAN 

(a) 

JUMLAH 

NILAI (N 

= n x a) 

URUTAN

200 750 150000 1

500 250 125000 2

30 3500 105000 3

380000 

Pengujian Analisis ABC 

Deskripsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian

Inputkan data 

obat dengan 

n=500 dan 

a=250 

Diperoleh nilai 

N=125000 

Diperoleh nilai 

N=125000

Inputkan data 

obat dengan 

n=200 dan 

a=750 

Diperoleh nilai 

N=150000 

Diperoleh nilai 

N=15000

Inputkan data 

obat dengan 

n=30 dan 

a=3500 

Diperoleh nilai 

N=105000 

Diperoleh nilai 

N=105000
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Pengujian analisis ABC dilakukan untuk memastikan perhitungan analisis 

ABC secara manual sesuai dengan yang telah diterapkan ke dalam sistem. Dalam 

pengujian analisis ABC akan diinputkan 3 data obat yang nantinya akan 

Berikut adalah tabel 

URUTAN 
p = N(n-

1) + N 
Kategori 

1 150000 A 

2 275000 B 

3 380000 C 

Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

Diperoleh nilai 

000 
 

Diperoleh nilai 

150000 
 

Diperoleh nilai 

5000 
 



 

Tabel 5.3 Pengujian Analisis ABC (Lanjutan)

No Pengujian 

4.  Pengurutan 

data obat 

5. Inputkan 

rumus ABC 

Keterangan:  Implementasi Sukses

5.2.2.2 Pengujian Analisis EOQ

 Pengujian analisis EOQ dilakukan untuk memastikan perhitungan analisis 

EOQ secara manual sesuai dengan yang telah diterapkan ke dalam sistem.

pengujian analisis EOQ akan diinputkan data obat dengan 3 kali distribusi. 

Tabel 5.4 Pengujian Analisis EOQ

No Pengujian 

1. Input data 

obat 1 

2. Transaksi 

pembelian  

Tabel 5.3 Pengujian Analisis ABC (Lanjutan) 

Deskripsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian

Data obat 

terurut 

berdasarkan 

nilai N dari 

nilai terkecil 

hingga terbesar 

Data terurut 

berdasarkan 

nilai N 

Data terurut 

berdasarkan 

nilai N 

Masukkan nilai 

perhitungan 

ABC 

Diperoleh 

kategori A = 

obat 2, 

kategori B = 

obat 1, 

kategori C = 

obat 3 

Diperoleh 

kategori A = 

obat 2, 

kategori B = 

obat 1, 

kategori C = 

obat 3 

Implementasi Sukses 

Pengujian Analisis EOQ 

Pengujian analisis EOQ dilakukan untuk memastikan perhitungan analisis 

EOQ secara manual sesuai dengan yang telah diterapkan ke dalam sistem.

pengujian analisis EOQ akan diinputkan data obat dengan 3 kali distribusi. 

Pengujian Analisis EOQ 

Deskripsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian

Inputkan data 

obat dengan 

nama Obat 1 

Data tersimpan 

dalam 

database obat 

Data tersimpan 

dalam 

database

Inputkan data 

transaksi  

Nilai EOQ = 0 Nilai EOQ = 0
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Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

Data terurut 

berdasarkan 
 

Diperoleh 

kategori A = 

kategori B = 

kategori C = 

 

Pengujian analisis EOQ dilakukan untuk memastikan perhitungan analisis 

EOQ secara manual sesuai dengan yang telah diterapkan ke dalam sistem. Dalam 

pengujian analisis EOQ akan diinputkan data obat dengan 3 kali distribusi.  

Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

Data tersimpan 

database obat 

 

Nilai EOQ = 0 
 



 

Tabel 5.4 Pengujian Analisis EOQ (Lanjutan)

No Pengujian 

 obat 

3. Distribusi 1 

4. Distribusi 2 

5. Distribusi 3 

Keterangan:  Implementasi Sukses

5.2.2.3 Pengujian ROP

Pengujian ROP dilakukan untuk memastikan perhitungan ROP secara 

manual sesuai dengan yang telah diterapkan ke dalam sistem. 

 

 

 

Tabel 5.4 Pengujian Analisis EOQ (Lanjutan) 

Deskripsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian

pembelian obat 

dengan jumlah 

pembelian = 

1500, biaya 

pesan = 1000, 

harga jual = 

1500 

  

Inputkan data 

distribusi obat 

dengan jumlah 

= 500 

Nilai EOQ = 

516 

Nilai EOQ = 

516 

Inputkan data 

distribusi obat 

dengan jumlah 

= 250 

Nilai EOQ = 

448 

Nilai EOQ = 

448 

Inputkan data 

distribusi obat 

dengan jumlah 

= 450 

Nilai EOQ = 

462 

Nilai EOQ = 

462 

Implementasi Sukses 

Pengujian ROP 

Pengujian ROP dilakukan untuk memastikan perhitungan ROP secara 

manual sesuai dengan yang telah diterapkan ke dalam sistem.  
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Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

 

Nilai EOQ = 
 

Nilai EOQ = 
 

 

Nilai EOQ = 
 

Pengujian ROP dilakukan untuk memastikan perhitungan ROP secara 



 

Tabel 5.5 Pengujian ROP

No Pengujian 

1. Input data 

obat 1 

2. Transaksi 

pembelian 

obat 

3. Distribusi 1 

4. 

Distribusi 2 

Keterangan:  Implementasi Sukses

5.2.3 Pengujian Terhadap Pengguna (

Cara pengujian dengan menggunakan 

membuat kuesioner

Manajemen Persediaan Obat dengan Analisis ABC dan EOQ pada Instalasi 

Farmasi RSUD Arifin Ahmad. 

yang mengisi kuesioner

delapan pertanyaan dan berbentuk objektif, dimana 

Pengujian ROP 

Deskripsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian

Inputkan data 

obat dengan 

nama Obat 1 

Data tersimpan 

dalam 

database obat 

Data tersimpan 

dalam 

database

Inputkan data 

transaksi 

pembelian obat 

dengan jumlah 

pembelian = 

1500, biaya 

pesan = 1000, 

leadtime = 1 

Nilai ROP = 0 Nilai ROP = 0

Inputkan data 

distribusi obat 

dengan jumlah 

= 250 

Nilai ROP = 

250 

Nilai ROP = 

250 

Inputkan data 

distribusi obat 

dengan jumlah 

= 100 

Nilai ROP = 

175 

Nilai ROP = 

175 

Implementasi Sukses 

Pengujian Terhadap Pengguna (User Acceptence Test) 

Cara pengujian dengan menggunakan User Acceptence Test

kuesioner yang didalamnya berisi pertanyaan seputar

Manajemen Persediaan Obat dengan Analisis ABC dan EOQ pada Instalasi 

Farmasi RSUD Arifin Ahmad. Kuesioner disertai nama, jabatan dan tanda tangan 

kuesioner. Banyaknya pertanyaan yang ada pada kuesioner

pertanyaan dan berbentuk objektif, dimana dalam mengisi 
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Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

Data tersimpan 

database obat 

 

ROP = 0 
 

Nilai ROP = 
 

Nilai ROP = 
 

 

User Acceptence Test adalah dengan 

yang didalamnya berisi pertanyaan seputar Sistem 

Manajemen Persediaan Obat dengan Analisis ABC dan EOQ pada Instalasi 

dan tanda tangan 

pada kuesioner sekitar 

dalam mengisi kuesioner, 
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pengguna dapat memilih jawaban yang sesuai dengan masalah yang sedang 

dihadapi pada saat menggunakan sistem. Kuesioner diisi oleh pegawai RSUD 

Arifin Ahmad yang bertugas di bagian Instalasi Farmasi. 

Format kuesioner pengujian terhadap pengguna (user acceptence test) 

dapat dilihat pada Lampiran E. 

5.2.3.1 Hasil Pengujian Terhadap Pengguna (User Acceptence Test) 

 Pada pengujian terhadap pengguna (user acceptance test) ini, disebarkan 

kuesioner kepada 5 orang pengguna sistem. Data hasil kuesioner, dicari persentase 

masing-masing jawaban dengan menggunakan rumus:   

 R = P/Q *100% 

Keterangan:  P = Banyaknya jawaban responden tiap soal 

Q = Jumlah responden 

R = Nilai Persentase 

Berikut ini adalah hasil dari kuesioner dari masing-masing pertanyaan: 

1. Pada saat ini, perhitungan persediaan obat pada instalasi farmasi RSUD 

Arifin Ahmad masih menggunakan metode konvensional. Apakah ada 

masalah yang timbul dari penerapan metode tersebut? 

Jawaban Jumlah Persentase 

(a). Tidak pernah  0 0% 

(b). Kadang-kadang 3 60% 

(c). Sering 2 40% 

Dari tabel diatas, diketahui bahwa 60% (3 orang) menyatakan kadang-

kadang masalah timbul dari penerapan metode konvensional. 

2. Menurut anda, apakah perlu diterapkan suatu sistem dengan metode 

khusus untuk perhitungan persediaan obat pada instalasi farmasi RSUD 

Arifin Ahmad? 

Jawaban Jumlah Persentase 

(a). Tidak perlu 0 0% 

(b). Perlu 1 20% 

(c). Sangat perlu 4 80% 
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Dari tabel diatas, diketahui bahwa 80% (4 orang) menyatakan sangat perlu 

adanya sistem dengan metode khusus untuk perhitungan obat pada 

instalasi farmasi RSUD Arifin Ahmad. 

3. Secara umum apakah informasi yang dihasilkan sistem ini telah sesuai 

dengan kebutuhan instalasi farmasi RSUD Arifin Ahmad? 

Jawaban Jumlah Persentase 

(a). Belum sesuai 0 0% 

(b). Sudah sesuai 5 100% 

(c). Sangat sesuai 0 0% 

Dari tabel diatas, diketahui bahwa 100% (5 orang) menyatakan sistem ini 

telah sesuai dengan kebutuhan instalasi farmasi RSUD Arifin Ahmad. 

4. Apakah tampilan dari sistem ini mudah dipahami? 

Jawaban Jumlah Persentase 

(a). Susah dipahami 0 0% 

(b). Tidak terlalu susah 

dipahami 
3 60% 

(c). Mudah dipahami 2 40% 

Dari tabel diatas, diketahui bahwa 60% (3 orang) menyatakan tampilan 

dari sistem ini tidak terlalu susah dipahami. 

5. Apakah penggunaan Sistem Manajemen Persediaan Obat ini lebih cepat 

dibandingkan dengan sistem lama (dengan metode konvensional)? 

Jawaban Jumlah Persentase 

(a). Lebih lambat 0 0% 

(b). Sama saja 0 0% 

(c). Lebih cepat 5 100% 

Dari tabel diatas, diketahui bahwa 100% (5 orang) menyatakan 

penggunaan sistem ini lebih cepat dibandingkan dengan sistem lama 

(metode konvensional). 

6. Apakah pekerjaan anda menjadi lebih maksimal setelah menggunakan 

sistem ini? 
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Jawaban Jumlah Persentase 

(a). Tidak 0 0% 

(b). Sama saja 0 0% 

(c). Ya  5 0% 

Dari tabel diatas, diketahui bahwa 100% (5 orang) menyatakan pekerjaan 

menjadi lebih maksimal setelah menggunakan sistem ini. 

7. Menurut anda, perlukah anda menjalankan training atau latihan sebelum 

menggunakan sistem ini? 

Jawaban Jumlah Persentase 

(a). Tidak perlu 1 20% 

(b). Perlu 3 60% 

(c). Sangat perlu 1 20% 

Dari tabel diatas, diketahui bahwa 60% (3 orang) menyatakan perlu 

adanya training atau latihan sebelum menggunakan sistem ini. 

8. Bagaimana penilaian anda mengenai sistem ini secara keseluruhan? 

Jawaban Jumlah Persentase 

(a). Kurang bagus 0 0% 

(b). Bagus 4 80% 

(c). Sangat bagus 1 20% 

Dari tabel diatas, diketahui bahwa 80% (4 orang) menyatakan sistem ini 

secara keseluruhan sudah bagus. 

5.2.3.2 Kesimpulan Hasil Pengujian  

Dari pengujian terhadap pengguna sistem yang telah dilakukan, 

berdasarkan pilihan kategori jawaban dari kuesioner yang telah disebarkan, maka 

dapat disimpulkan bahwa:  

1. Kadang-kadang masalah timbul dari penerapan metode konvensional pada 

persediaan obat. 

2. Sangat perlu adanya sistem dengan metode khusus untuk perhitungan obat 

pada instalasi farmasi RSUD Arifin Ahmad. 
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3. Sistem ini telah sesuai dengan kebutuhan instalasi farmasi RSUD Arifin 

Ahmad. 

4. Tampilan dari sistem ini tidak terlalu susah dipahami. 

5. Penggunaan sistem ini lebih cepat dibandingkan dengan sistem lama 

(metode konvensional). 

6. Pekerjaan menjadi lebih maksimal setelah menggunakan sistem ini. 

7. Perlu adanya training atau latihan sebelum menggunakan sistem ini. 

8. Sistem ini secara keseluruhan sudah bagus. 



 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis, perancangan dan implementasi Sistem Manajemen 

Persediaan Obat dengan Analisis ABC dan EOQ pada Instalasi Farmasi RSUD 

Arifin Ahmad dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Berdasarkan hasil pengujian secara keseluruhan, sistem manajemen 

persediaan obat dengan analisis ABC dan EOQ telah dapat diterapkan 

pada Instalasi Farmasi RSUD Arifin Ahmad. 

2. Dengan adanya sistem manajemen persediaan obat dengan analisis ABC 

dan EOQ, dapat membantu pihak Instalasi Farmasi RSUD Arifin Ahmad 

dalam hal menentukan prioritas pembelian obat, titik pembelian obat dan 

jumlah pembelian obat yang optimal. 

3. Pada sistem manajemen persediaan obat dengan analisis ABC dan EOQ, 

masih terdapat beberapa form yang bersifat statis, seperti jenis obat dan 

satuan obat, karena pada instalasi farmasi belum ada kebutuhan untuk 

penambahan ataupun pengubahan terhadap jenis obat dan satuan obat. 

6.2 Saran 

Beberapa hal yang dapat dijelaskan sebagai saran untuk pengembangan 

Sistem Manajemen Persediaan Obat dengan Analisis ABC dan EOQ pada 

Instalasi Farmasi RSUD Arifin Ahmad adalah sebagai berikut : 

1. Sistem Manajemen Persediaan Obat dengan Analisis ABC dan EOQ masih 

diterapkan pada bagian Instalasi Farmasi RSUD Arifin Ahmad dan 

diharapkan dapat diimplementasikan pada tiap-tiap depo di RSUD Arifin 

Ahmad sehingga tiap-tiap depo memiliki data kebutuhan obat sesuai 

dengan permintaan obat pada depo tersebut. 

2. Penerapan Sistem Manajemen Persediaan Obat dengan Analisis ABC dan 

EOQ diharapkan dapat terhubung antara Instalasi Farmasi dengan masing-
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masing depo sehingga pihak Instalasi Farmasi dapat memantau kebutuhan 

dari tiap-tiap depo. 

3. Pengembangan form jenis obat dan satuan obat menjadi dinamis, sehingga 

sistem nantinya dapat menanggulangi perubahan ataupun penambahan 

data jenis obat dan satuan obat. 
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LAMPIRAN A 

DFD LENGKAP 

 

A.1 DFD Level 2 Proses 2  

Berikut adalah gambar DFD Level 2 Proses 1 Pengelolaan Data Utama, 

yaitu proses pengelolaan data-data inputan dan pencarian yang berhubungan 

dengan sistem. 

 

Gambar A.1 DFD Level 2 Proses 2 

Tabel A.1 Proses DFD Level 2 Proses 2 

Nama Proses Deskripsi 

Pengelolaan data obat Proses pengelolaan data-data obat 

Pengelolaan data supplier Proses pengelolaan data-data supplier 

Pengelolaan data depo Proses pengelolaan data-data depo 

Tabel A.2 Aliran DFD Level 2 Proses 2 

Nama Aliran Data Deskripsi 

data_obat Data obat yang terdapat pada Instalasi Farmasi 

RSUD Arifin Ahmad 
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Tabel A.2 Aliran DFD Level 2 Proses 2 (Lanjutan) 

Nama Aliran Data Deskripsi 

data_supplier Data supplier yang memasok obat pada Instalasi 

Farmasi RSUD Arifin Ahmad 

data_depo Data depo yang menggunakan obat di Instalasi 

farmasi RSUD Arifin Ahmad 

A.2 DFD Level 2 Proses 3 

Berikut adalah gambar DFD Level 2 Proses 3 Pengelolaan Data Transaksi, 

yaitu proses pengelolaan data-data transaksi yang berhubungan dengan sistem. 

3.1

Pembelian

3.2

Distribusi

Administrator

data_pembelian Pembelian

data_distribusi Distribusi 

data_pembelian

data_distribusi

 

Gambar A.2 DFD Level 2 Proses 3 

Tabel A.3 Proses DFD Level 2 Proses 3 

Nama Proses Deskripsi 

Pembelian Proses pengelolaan data transaksi pembelian yang 

terjadi pada persediaan obat di Instalasi Farmasi 

RSUD Arifin Ahmad 

Distribusi  Proses pengelolaan data distribusi obat yang 

terjadi pada Instalasi Farmasi RSUD Arifin 

Ahmad 

Tabel A.4 Aliran DFD Level 2 Proses 3 

Nama Aliran Data Deskripsi 

data _pembelian Data transaksi yang terjadi pada saat pembelian 

obat 
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Tabel A.4 Aliran DFD Level 2 Proses 3 (Lanjutan) 

Nama Aliran Data Deskripsi 

data_distribusi Data distribusi yang terjadi antara pihak depo 

dengan pihak instalasi farmasi RSUD Arifin 

Ahmad 

A.3 DFD Level 3 Proses 2.1 

 Berikut adalah gambar DFD Level 3 Proses 2.1 Pengelolaan Data Obat, 

yaitu proses menambah,mengubah, menghapus dan juga mencari data obat. 

2.1.1

Tambah

Obat 

2.1.2

Ubah 

Obat 

2.1.3

Hapus 

Obat 

Administrator

data_obat

data_obat

data_obat

Obat 

data_obat

data_obat

data_obat

2.1.4

Pencarian  

Obat 
data_obat data_obat

 

Gambar A.3 DFD Level 3 Proses 2.1 

Tabel A.5 Proses DFD Level 3 Proses 2.1 

Nama Proses Deskripsi 

Tambah obat Proses penambahan data obat pada sistem 

Ubah obat Proses pengubahan data obat pada sistem 

Hapus obat Proses penghapusan data obat pada sistem 

Pencarian obat Proses pencarian obat pada sistem 
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Tabel A.6 Aliran DFD Level 3 Proses 2.1 

Nama Aliran Data Deskripsi 

data_obat Data obat yang terdapat pada Instalasi Farmasi 

RSUD Arifin Ahmad 

A.4 DFD Level 3 Proses 2.2 

Berikut adalah gambar DFD Level 3 Proses 2.2 Pengelolaan Data 

Supplier, yaitu proses menambah, mengubah, menghapus dan juga mencari data 

supplier.  

2.2.1

Tambah

Supplier 

2.2.2

Ubah 

Supplier

2.2.3

Hapus 

Supplier

Administrator

data_supplier

data_supplier

data_supplier

Supplier 

data_supplier

data_supplier

data_supplier

2.2.4

Pencarian 

Supplier
data_supplier data_supplier

 

Gambar A.4 DFD Level 3 Proses 2.2 

Tabel A.7 Proses DFD Level 3 Proses 2.2 

Nama Proses Deskripsi 

Tambah supplier Proses penambahan data supplier pada sistem 

Ubah supplier Proses pengubahan data supplier pada sistem 

Hapus supplier Proses penghapusan data supplier pada sistem 

Pencarian supplier Proses pencarian data supplier pada sistem 
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Tabel A.8 Aliran DFD Level 3 Proses 2.2 

Nama Aliran Data Deskripsi 

data_supplier Data supplier yang memasok obat pada Instalasi 

Farmasi RSUD Arifin Ahmad 

A.5 DFD Level 3 Proses 2.3 

Berikut adalah gambar DFD Level 3 Proses 2.3 Pengelolaan Data Depo, 

yaitu proses menambah, mengubah, menghapus dan juga mencari data Depo.  

 

Gambar A.5 DFD Level 3 Proses 2.3 

Tabel A.9 Proses DFD Level 3 Proses 2.3 

Nama Proses Deskripsi 

Tambah depo Proses penambahan data depo pada sistem 

Ubah depo Proses pengubahan data depo pada sistem 

Hapus depo Proses penghapusan data depo pada sistem 

Pencarian depo Proses pencarian data depo pada sistem 
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Tabel A.10 Aliran DFD Level 3 Proses 2.3 

Nama Aliran Data Deskripsi 

data_ depo Data depo yang menggunakan obat di Instalasi 

farmasi RSUD Arifin Ahmad 

A.6 DFD Level 3 Proses 3.1 

Berikut adalah gambar DFD Level 3 Proses 3.1 Pengelolaan Pembelian, 

yaitu proses menambah, mengubah dan menghapus data Pembelian. 

3.1.1

Tambah

Pembelian

3.1.2

Ubah 

Pembelian

3.1.3

Hapus 

Pembelian

Administrator

data_pembelian

data_pembelian

data_pembelian

Pembelian 

data_pembelian

data_pembelian

data_pembelian

 

Gambar A.6 DFD Level 3 Proses 3.1 

Tabel A.11 Proses DFD Level 3 Proses 3.1 

Nama Proses Deskripsi 

Tambah pembelian Proses penambahan data pembelian pada sistem 

Ubah pembelian Proses pengubahan data pembelian pada sistem 

Hapus pembelian Proses penghapusan data pembelian pada sistem 

Tabel A.12 Aliran DFD Level 3 Proses 2.3 

Nama Aliran Data Deskripsi 

data_ pembelian Data pembelian obat yang terjadi di Instalasi 

farmasi RSUD Arifin Ahmad 
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A.7 DFD Level 3 Proses 3.2 

Berikut adalah gambar DFD Level 3 Proses 3.2 Pengelolaan Distribusi, 

yaitu proses menambah, mengubah dan menghapus data Distribusi. 

3.2.1

Tambah

Distribusi

3.2.2

Ubah 

Distribusi

3.2.3

Hapus 

Distribusi

Administrator

data_distribusi

data_distribusi

data_distribusi

Distribusi 

data_distribusi

data_distribusi

data_distribusi

 

Gambar A.7 DFD Level 3 Proses 3.2 

Tabel A.13 Proses DFD Level 3 Proses 3.2 

Nama Proses Deskripsi 

Tambah distribusi Proses penambahan data distribusi pada sistem 

Ubah distribusi Proses pengubahan data distribusi pada sistem 

Hapus distribusi Proses penghapusan data distribusi pada sistem 

Tabel A.14 Aliran DFD Level 3 Proses 3.2 

Nama Aliran Data Deskripsi 

data_ distribusi Data distribusi obat yang terjadi di Instalasi 

farmasi RSUD Arifin Ahmad 

 



 

 

LAMPIRAN B 

PERANCANGAN ANTAR MUKA 

 

B.1 Perancangan Menu Data Utama 

 Menu data utama merupakan halaman yang berisi menu-menu 

pengelolaan data utama. Pengelolaan ini berupa penambahan, pengubahan, 

penghapusan dan juga pencarian data yang berhubungan dengan sistem. 

B.1.1 Perancangan Menu Data Obat 

 Menu data obat merupakan menu yang menampilkan pengelolaan data 

obat.  

 

Gambar B.1 Rancangan Antar Muka Data Obat 

B.1.2 Perancangan Menu Operasi Data Obat 

Menu operasi data obat merupakan menu yang menampilkan pengelolaan 

operasi data obat. 
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Gambar B.2 Rancangan Antar Muka Operasi Data Obat 

B.1.3 Perancangan Menu Data Supplier 

Menu data supplier merupakan menu yang menampilkan pengelolaan data 

supplier.  

 

Gambar B.3 Rancangan Antar Muka Data Supplier 

B.1.4 Perancangan Menu Operasi Data Supplier 

Menu operasi data supplier merupakan menu yang menampilkan 

pengelolaan operasi data supplier. 
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Gambar B.4 Rancangan Antar Muka Operasi Data Supplier 

B.1.5 Perancangan Menu Data Depo 

Menu data depo merupakan menu yang menampilkan pengelolaan data 

depo. 

 
Gambar B.5 Rancangan Antar Muka Data Depo 

B.1.6 Perancangan Menu Operasi Data Depo 

Menu operasi data depo merupakan menu yang menampilkan pengelolaan 

operasi data depo. 
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Data Depo

Nama Depo :

Keterangan :

Tambah Batal 

 

Gambar B.6 Rancangan Antar Muka Operasi Data Depo 

B.2 Perancangan Menu Pembelian 

Menu pembelian merupakan halaman yang berisi transaksi pembelian 

antara pihak Instalasi Farmasi RSUD Arifin Ahmad dengan supplier yang telah 

ditunjuk. 

Pembelian 

*

Tanggal Nama Supplier No. Faktur 

Tambah 

*

Ubah Hapus Keluar 

*

Nama Obat Expired Jumlah Harga Beli Diskon Biaya Pesan Leadtime 

 
Gambar B.7 Rancangan Antar Muka Transaksi Pembelian 

B.2.1 Perancangan Menu Operasi Pembelian 

 Menu operasi pembelian merupakan menu yang menampilkan pengelolaan 

operasi transaksi pembelian. 
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Pembelian 

*

Nama Obat Jumlah Harga BeliExpired 

Tambah 

*

Ubah Hapus 

Tanggal : Supplier :

No. Faktur :

V

Diskon Biaya Pesan Leadtime 

Batal Tambah 

 

Gambar B.8 Rancangan Antar Muka Operasi Pembelian 

B.2.2 Perancangan Menu Tambah/Ubah Operasi Pembelian 

 Menu tambah/ubah operasi pembelian merupakan menu yang 

menampilkan penambahan data obat pada transaksi pembelian. 

Pembelian 

Nama Obat :

Tambah Batal 

V

Expired :

Jumlah :

Harga Beli :

Diskon :

Biaya Pesan :

Leadtime :

 

Gambar B.9 Rancangan Antar Muka Tambah/Ubah Operasi Pembelian 
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B.3 Perancangan Menu Distribusi 

Menu distribusi merupakan halaman yang berisi distribusi obat antara 

pihak Instalasi Farmasi RSUD Arifin Ahmad dengan pihak depo yang terdapat 

pada Instalasi Farmasi RSUD Arifin Ahmad. 

Distribusi 

*

Tanggal Nama Depo No. Faktur 

Tambah 

*

Ubah Hapus Keluar 

*

Nama Obat Jumlah Harga Jual

 
Gambar B.10 Rancangan Antar Muka Distribusi 

B.3.1 Perancangan Menu Operasi Distribusi 

 Menu operasi distribusi merupakan menu yang menampilkan pengelolaan 

operasi distribusi. 
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Distribusi 

*

Nama Obat Jumlah Harga Jual

Tambah 

*

Ubah Hapus 

Tanggal : Depo :

No. Faktur :

V

Batal Tambah 

 

Gambar B.11 Rancangan Antar Muka Operasi Distribusi 

B.3.2 Perancangan Menu Tambah/Ubah Operasi Distribusi 

 Menu tambah/ubah operasi distribusi merupakan menu yang menampilkan 

penambahan data obat pada menu distribusi obat. 

Distribusi 

Nama Obat :

Tambah Batal 

V

Jumlah :

Harga Jual :

 

Gambar B.12 Rancangan Antar Muka Tambah/Ubah Operasi Distribusi 



 

 

LAMPIRAN C 

IMPLEMENTASI LENGKAP 

 

C.1 Menu Data Utama 

 Menu data utama merupakan menu yang berisi data-data utama yang harus 

diinputkan pengguna sistem. Data-data ini meliputi Data Obat, Data Depo dan 

Data Supplier. 

C.1.1 Menu Data Obat 

 Menu data obat menampilkan informasi umum mengenai obat. Sebelum 

perhitungan data obat dilakukan, pengguna harus menginputkan terlebih dahulu 

data-data umum mengenai obat seperti id obat, nama obat, jenis, satuan dan juga 

harga jual obat tersebut. Berikut tampilan dari menu data obat: 

 

Gambar C.1 Menu Data Obat 
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C.1.2 Menu Data Operasional Obat 

 Menu data operasional obat menampilkan form untuk mengisi data-data 

obat. Berikut tampilan dari menu data operasional obat: 

 

Gambar C.2 Menu Operasional Obat 

C.1.3 Menu Data Supplier 

 Menu data supplier menampilkan informasi umum mengenai supplier. 

Data-data tersebut terdiri dari id supplier, nama supplier, alamat, kota, telepon 

serta fax. Berikut tampilan dari menu data supplier: 

 

Gambar C.3 Menu Data Supplier 

C.1.4 Menu Data Operasional Supplier 

Menu data operasional supplier menampilkan form untuk mengisi data-

data supplier. Berikut tampilan dari menu data operasional supplier: 
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Gambar C.4 Menu Operasional Supplier 

C.1.5 Menu Data Depo 

Menu data depo menampilkan informasi umum mengenai depo. Data-data 

tersebut terdiri dari id depo, nama depo dan keterangan. Berikut tampilan dari 

menu data depo: 

 

Gambar C.5 Menu Data Depo 

C.1.6 Menu Data Operasional Depo 

Menu data operasional depo menampilkan form untuk mengisi data-data 

depo. Berikut tampilan dari menu data operasional depo: 
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Gambar C.6 Menu Operasional Depo 

C.2 Menu Transaksi 

Menu transaksi merupakan menu yang berisi data-data transaksi yang 

terjadi di Instalasi farmasi RSUD Arifin Ahmad. Data-data ini meliputi Transaksi 

Pembelian dan Distribusi. 

C.2.1 Menu Pembelian 

 Menu pembelian menampilkan form transaksi pembelian obat yang terdiri 

dari data obat, data supplier dan juga data transaksi. Berikut tampilan dari menu 

pembelian: 

 

Gambar C.9 Menu Transaksi Pembelian 
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C.2.2 Menu Operasional Pembelian 

Menu operasional pembelian menampilkan data-data obat yang akan dibeli 

pada setiap kali transaksi. Berikut tampilan dari menu operasional pembelian: 

 

Gambar C.10 Menu Operasional Transaksi Pembelian 

C.2.3 Menu Tambah/Ubah Pembelian 

 Menu tambah/ubah pembelian menampilkan form untuk mengisi data-data 

transaksi pembelian. Berikut tampilan dari menu tambah/ubah pembelian: 

 

Gambar C.11 Menu Tambah/ubah Pembelian 
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C.2.4 Menu Distribusi 

Menu distribusi menampilkan form distribusi obat dari Instalasi Farmasi 

ke masing-masing depo yang ada di RSUD Arifin Ahmad. Form ini terdiri dari 

data obat, data depo dan juga data distribusi. Berikut tampilan dari menu distribusi 

obat: 

 

Gambar C.12 Menu Distribusi Obat 

C.2.5 Menu Operasional Distribusi 

Menu operasional distribusi menampilkan data-data obat yang akan 

didistribusikan ke suatu depo. Berikut tampilan dari menu operasional distribusi 

obat: 
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Gambar C.13 Menu Operasional Distribusi Obat 

C.2.6 Menu Tambah/ubah Distribusi 

Menu tambah/ubah distribusi menampilkan form untuk mengisi data-data 

distribusi obat. Berikut tampilan dari menu tambah/ubah distribusi obat: 

 

Gambar C.14 Menu Tambah/ubah Distribusi 
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C.3 Menu Laporan 

Menu laporan merupakan menu yang berisi laporan seluruh data-data yang 

terapat pada Instalasi farmasi RSUD Arifin Ahmad. Data-data ini meliputi 

Laporan Persediaan Obat, Obat Kadaluarsa, Pembelian Obat, Distribusi Obat, 

Data Obat, Supplier dan Depo. 

C.3.1 Menu Laporan Persediaan Obat 

Menu laporan persediaan obat menampilkan item obat yang memiliki nilai 

ROP sama atau lebih kecil dari jumlah stok obat. Form ini juga menampilkan nilai 

EOQ dan kategori dari tiap-tiap obat. Berikut tampilan dari laporan persediaan 

obat: 

 

Gambar C.15 Laporan Persediaan Obat 

C.3.2 Menu Laporan Obat Kadaluarsa 

 Menu laporan obat kadaluarsa menampilkan item obat yang akan habis 

batas kadaluarsanya. Berikut tampilan dari laporan obat kadaluarsa: 
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Gambar C.16 Laporan Obat Kadaluarsa 

C.3.3 Laporan Pembelian Obat 

 Laporan pembelian obat menampilkan data-data pembelian obat yang 

terjadi pada Instalasi Farmasi RSUD Arifin Ahmad. Berikut tampilan dari laporan 

penbelian obat: 

 

Gambar C.17 Laporan Pembelian Obat 

C.3.4 Laporan Distribusi Obat 

Laporan distribusi obat menampilkan data-data distribusi obat dari pihak 

Instalasi Farmasi RSUD Arifin Ahmad kepada depo-depo yang terdapat pada 

RSUD Arifin Ahmad. Berikut tampilan dari laporan distribusi obat: 
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Gambar C.18 Laporan Distribusi Obat 

C.3.5 Laporan Obat 

 Laporan obat menampilkan data-data obat yang terdapat pada Instalasi 

Farmasi RSUD Arifin Ahmad. Berikut tampilan dari laporan obat: 

 

Gambar C.19 Laporan Obat 
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C.3.6 Laporan Supplier 

 Laporan supplier menampilkan data-data supplier sebagai penyedia obat di 

RSUD Arifin Ahmad. Berikut tampilan dari data supplier: 

 

Gambar C.20 Laporan Supplier 

C.3.7 Laporan Depo 

 Laporan depo menampilkan data-data depo yang terdapat pada RSUD 

Arifin Ahmad. Berikut tampilan dari laporan depo: 

 

Gambar C.21 Laporan Depo 
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C.4 Notifikasi  

 Notifikasi menampilkan daftar obat yang akan habis atau mencapai nilai 

ROP dan menampilkan daftar obat yang akan mencapai batas kadaluarsa. Berikut 

tampilan dari notifikasi: 

 

Gambar C.22 Notifikasi 



 

 

D.1 Pengujian Menu Data Obat

 Pengujian menu data obat dilakukan untuk memastikan fungsi dari tiap

tiap textbox dan tombol 

Tabel D.1 Pengujian Menu Data Obat

No Pengujian 

1. Tombol 

Tambah 

2. Tombol 

Ubah 

3. Tombol 

Hapus 

LAMPIRAN D 

PENGUJIAN LENGKAP 

Pengujian Menu Data Obat 

Pengujian menu data obat dilakukan untuk memastikan fungsi dari tiap

dan tombol pada form data obat dapat berjalan dengan baik.

Tabel D.1 Pengujian Menu Data Obat 

Deskripsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian

Klik tombol 

Tambah 

Muncul form 

operasional 

obat dengan 

textbox yang 

masih kosong 

Muncul form 

operasional 

obat dengan 

textbox yang 

masih kosong

Klik tombol 

Ubah 

Muncul form 

operasional 

obat dengan 

textbox berisi 

data yang akan 

diubah 

Muncul form 

operasional 

obat dengan 

textbox berisi 

data yang akan 

diubah 

Klik tombol 

Hapus 

Muncul 

message box 

“Anda yakin 

ingin 

menghapus 

data obat?”, 

terdapat 

pilihan yes dan 

no. Jika dipilih  

Muncul 

message box 

“Anda yakin 

ingin 

menghapus 

data obat?”

terdapat 

pilihan yes 

no. Jika dipilih 

 

Pengujian menu data obat dilakukan untuk memastikan fungsi dari tiap-

dapat berjalan dengan baik. 

Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

Muncul form 

operasional 

obat dengan 

yang 

masih kosong 

 

Muncul form 

operasional 

obat dengan 

berisi 

data yang akan 

 

message box 

“Anda yakin 

menghapus 

data obat?”, 

yes dan 

Jika dipilih  

 



 

Tabel D.1 Pengujian Menu Data Obat

No Pengujian 

  

4. Text box Cari 

5. Tombol 

Tutup 

Keterangan:  Implementasi sukses

D.2 Pengujian Menu 

Pengujian menu 

tiap-tiap textbox dan tombol 

baik. 

Tabel D.2 Pengujian Menu 

No Pengujian 

1. Tombol 

Tambah 

Tabel D.1 Pengujian Menu Data Obat (Lanjutan) 

Deskripsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian

 yes, data obat 

akan dihapus, 

jika dipilih no, 

data obat batal 

dihapus 

yes, data obat 

akan dihapus, 

jika dipilih 

data obat batal 

dihapus 

Ketik nama 

obat pada text 

box Cari 

Inputkan nama 

obat yang akan 

dicari ke dalam 

text box, data 

yang dicari 

akan muncul 

dalam datagrid 

obat 

Inputkan nama 

obat yang akan 

dicari ke dalam 

text box, data 

yang dicari 

akan muncul 

dalam datagrid 

obat 

Klik tombol 

Tutup 

Keluar dari 

form Obat 

Keluar dari 

form Obat

Implementasi sukses 

Pengujian Menu Operasional Obat 

Pengujian menu operasional obat dilakukan untuk memastikan fungsi dari 

dan tombol pada form operasional obat dapat berjalan dengan 

Pengujian Menu Operasional Obat 

Deskripsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian

Inputkan data 

obat ke dalam 

tiap-tiap text  

Muncul 

message box 

“Isi nama obat  

Muncul 

message box 

“Isi nama obat 
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Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

data obat 

akan dihapus, 

jika dipilih no, 

data obat batal 

 

 

Inputkan nama 

obat yang akan 

dicari ke dalam 

, data 

yang dicari 

akan muncul 

datagrid 

 

Keluar dari 

form Obat 
 

obat dilakukan untuk memastikan fungsi dari 

dapat berjalan dengan 

Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

message box 

“Isi nama obat  

 



 

Tabel D.2 Pengujian Menu 

No Pengujian 

  

2. Tombol 

Tambah 

3. Tombol 

Batal 

Keterangan:  Implementasi sukses

D.3 Pengujian Menu Data 

 Pengujian menu data 

tiap-tiap textbox dan tombol 

Tabel D.3 Pengujian Menu Data 

No Pengujian 

1. Tombol 

Tambah 

Pengujian Menu Operasional Obat (Lanjutan) 

Deskripsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian

box dan combo 

box kecuali 

nama obat, 

kemudian klik 

tombol Tambah 

terlebih 

dahulu” 

terlebih 

dahulu” 

Inputkan semua 

data obat ke 

dalam tiap-tiap 

text box dan 

combo box 

kemudian klik 

tombol Tambah 

Data-data 

dalam text box 

dan combo box 

akan tersimpan 

dalam 

database obat 

Data-data 

dalam text box 

dan combo box 

akan tersimpan 

dalam 

database 

Klik tombol 

Batal 

Keluar dari 

form 

operasional 

obat 

Keluar dari 

form 

operasional 

obat 

Implementasi sukses 

Pengujian Menu Data Supplier 

Pengujian menu data supplier dilakukan untuk memastikan fungsi dari 

dan tombol pada form supplier dapat berjalan dengan

Pengujian Menu Data Supplier 

Deskripsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian

Klik tombol 

Tambah 

Muncul form 

operasional 

supplier  

Muncul form 

operasional 

supplier  
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Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

 

 

data 

text box 

combo box 

akan tersimpan 

database obat 

 

Keluar dari 

operasional 

 

dilakukan untuk memastikan fungsi dari 

dapat berjalan dengan baik. 

Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

Muncul form 

operasional 

 

 



 

Tabel D.3 Pengujian Menu Data 

No Pengujian 

  

2. Tombol 

Ubah 

3. Tombol 

Hapus 

4. Text box Cari 

 

Pengujian Menu Data Supplier (Lanjutan) 

Deskripsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian

 dengan textbox 

yang masih 

kosong 

dengan textbox 

yang masih 

kosong 

Klik tombol 

Ubah 

Muncul form 

operasional 

supplier 

dengan textbox 

berisi data 

yang akan 

diubah 

Muncul form 

operasional 

supplier 

dengan textbox 

berisi data 

yang akan 

diubah 

Klik tombol 

Hapus 

Muncul 

message box 

“Anda yakin 

ingin 

menghapus 

data 

supplier?”, 

terdapat 

pilihan yes dan 

no. Jika dipilih 

yes, data 

supplier akan 

dihapus, jika 

dipilih no, data 

supplier batal 

dihapus 

Muncul 

message box 

“Anda yakin 

ingin 

menghapus 

data 

supplier?”

terdapat 

pilihan yes 

no. Jika dipilih 

yes, data 

supplier akan 

dihapus, jika 

dipilih no

supplier batal 

dihapus 

Ketik nama  Inputkan nama  Inputkan nama 
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Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

textbox 

yang masih 

 

Muncul form 

operasional 

textbox 

berisi data 

yang akan 

 

message box 

“Anda yakin 

menghapus 

?”, 

yes dan 

Jika dipilih 

data 

akan 

dihapus, jika 

no, data 

batal 

 

 

Inputkan nama  
 



 

Tabel D.3 Pengujian Menu Data 

No Pengujian 

  

5. Tombol 

Tutup 

Keterangan:  Implementasi sukses

D.4 Pengujian Menu 

Pengujian menu 

dari tiap-tiap textbox 

dengan baik. 

Tabel D.4 Pengujian Menu 

No Pengujian 

1. Tombol 

Tambah 

Pengujian Menu Data Supplier (Lanjutan) 

Deskripsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian

supplier pada 

text box Cari 

supplier yang 

akan dicari ke 

dalam text box, 

data yang 

dicari akan 

muncul dalam 

datagrid 

supplier 

supplier yang 

akan dicari ke 

dalam text box

data yang 

dicari akan 

muncul dalam 

datagrid 

supplier 

Klik tombol 

Tutup 

Keluar dari 

form supplier 

Keluar dari 

form supplier

Implementasi sukses 

Pengujian Menu Operasional Supplier 

Pengujian menu operasional supplier dilakukan untuk memastikan fungsi 

textbox dan tombol pada form operasional supplier

Pengujian Menu Operasional Supplier 

Deskripsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian

Inputkan data 

Supplier ke 

dalam tiap-tiap 

text box dan 

combo box 

kecuali nama 

Supplier, 

kemudian klik  

Muncul 

message box 

“Isi nama 

Supplier 

terlebih 

dahulu” 

Muncul 

message box 

“Isi nama 

Supplier 

terlebih 

dahulu” 
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Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

supplier yang 

akan dicari ke 

text box, 

data yang 

dicari akan 

muncul dalam 

datagrid 

 

 

Keluar dari 

form supplier 
 

dilakukan untuk memastikan fungsi 

pada form operasional supplier dapat berjalan 

Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

message box 

“Isi nama 

Supplier 

 

 



 

Tabel D.4 Pengujian Menu 

No Pengujian 

  

2. Tombol 

Tambah 

3. Tombol 

Batal 

Keterangan:  Implementasi sukses

D.5 Pengujian Menu Data 

 Pengujian menu data 

tiap textbox dan tombol 

Tabel D.5 Pengujian Menu Data 

No Pengujian 

1. Tombol 

Tambah 

2. Tombol 

Ubah 

Pengujian Menu Operasional Supplier (Lanjutan) 

Deskripsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian

tombol Tambah   

Inputkan semua 

data Supplier 

ke dalam tiap-

tiap text box 

dan combo box 

kemudian klik 

tombol Tambah 

Data-data 

dalam text box 

dan combo box 

akan tersimpan 

dalam 

database 

Supplier 

Data-data 

dalam text box 

dan combo box 

akan tersimpan 

dalam 

database 

Supplier 

Klik tombol 

Batal 

Keluar dari 

form 

operasional 

Supplier 

Keluar dari 

form 

operasional 

Supplier 

Implementasi sukses 

Pengujian Menu Data Depo 

Pengujian menu data depo dilakukan untuk memastikan fungsi dari tiap

dan tombol pada form depo dapat berjalan dengan baik.

Pengujian Menu Data Depo 

Deskripsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian

Klik tombol 

Tambah 

Muncul form 

operasional 

Depo dengan 

textbox yang 

masih kosong 

Muncul form 

operasional 

Depo dengan 

textbox yang 

masih kosong

Klik tombol 

Ubah 

Muncul form 

operasional  

Muncul form 

operasional 
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Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

 

data 

text box 

combo box 

akan tersimpan 

database 

 

 

Keluar dari 

operasional 

 

 

dilakukan untuk memastikan fungsi dari tiap-

dapat berjalan dengan baik. 

Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

Muncul form 

operasional 

dengan 

yang 

masih kosong 

 

Muncul form 

operasional  
 



 

Tabel D.5 Pengujian Menu Data 

No Pengujian 

  

3. Tombol 

Hapus 

4. Text box Cari 

5. Tombol  

 

Pengujian Menu Data Depo (Lanjutan) 

Deskripsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian

 Depo dengan 

textbox berisi 

data yang akan 

diubah 

Depo dengan 

textbox berisi 

data yang akan 

diubah 

Klik tombol 

Hapus 

Muncul 

message box 

“Anda yakin 

ingin 

menghapus 

data Depo?”, 

terdapat 

pilihan yes dan 

no. Jika dipilih 

yes, data Depo 

akan dihapus, 

jika dipilih no, 

data Depo 

batal dihapus 

Muncul 

message box 

“Anda yakin 

ingin 

menghapus 

data Depo

terdapat 

pilihan yes 

no. Jika dipilih 

yes, data 

akan dihapus, 

jika dipilih 

data Depo

batal dihapus

Ketik nama 

Depo pada text 

box Cari 

Inputkan nama 

Depo yang 

akan dicari ke 

dalam text box, 

data yang 

dicari akan 

muncul dalam 

datagrid Depo 

Inputkan nama 

Depo yang 

akan dicari ke 

dalam text box

data yang 

dicari akan 

muncul dalam 

datagrid 

Klik tombol  Keluar dari  Keluar dari 
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Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

dengan 

berisi 

data yang akan 

 

message box 

“Anda yakin 

menghapus 

Depo?”, 

yes dan 

Jika dipilih 

data Depo 

akan dihapus, 

jika dipilih no, 

Depo 

batal dihapus 

 

Inputkan nama 

yang 

akan dicari ke 

text box, 

data yang 

dicari akan 

muncul dalam 

datagrid Depo 

 

Keluar dari  
 



 

Tabel D.5 Pengujian Menu Data 

No Pengujian 

 Tutup 

Keterangan:  Implementasi sukses

D.6 Pengujian Menu 

Pengujian menu 

tiap-tiap textbox dan tombol 

baik. 

Tabel D.6 Pengujian Menu 

No Pengujian 

1. Tombol 

Tambah 

2. Tombol 

Tambah 

3. Tombol 

Batal 

Pengujian Menu Data Depo (Lanjutan) 

Deskripsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian

Tutup form Depo form Depo

Implementasi sukses 

Pengujian Menu Operasional Depo 

Pengujian menu operasional depo dilakukan untuk memastikan fungsi dari 

dan tombol pada form operasional depo dapat berjalan dengan 

Pengujian Menu Operasional Depo 

Deskripsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian

Inputkan data 

depo ke dalam 

tiap-tiap text 

box dan combo 

box kecuali 

nama depo, 

kemudian klik 

tombol Tambah 

Muncul 

message box 

“Isi nama 

Depo terlebih 

dahulu” 

Muncul 

message box 

“Isi nama 

Depo terlebih 

dahulu” 

Inputkan semua 

data depo ke 

dalam tiap-tiap 

text box dan 

combo box 

kemudian klik 

tombol Tambah 

Data-data 

dalam text box 

dan combo box 

akan tersimpan 

dalam 

database Depo 

Data-data 

dalam text box 

dan combo box 

akan tersimpan 

dalam 

database 

Klik tombol 

Batal 

Keluar dari 

form  

Keluar dari 

form  
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Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

form Depo  

dilakukan untuk memastikan fungsi dari 

dapat berjalan dengan 

Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

message box 

“Isi nama 

terlebih 

 

 

data 

text box 

combo box 

akan tersimpan 

database Depo 

 

Keluar dari 
 



 

Tabel D.6 Pengujian Menu 

No Pengujian 

  

Keterangan:  Implementasi sukses

D.7 Pengujian Menu 

 Pengujian menu 

dari tiap-tiap textbox 

dengan baik. 

Tabel D.7 Pengujian Menu 

No Pengujian 

1. Tombol 

Tambah 

2. Tombol 

Ubah 

3. Tombol  

Pengujian Menu Operasional Depo (Lanjutan) 

Deskripsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian

 operasional 

Depo 

operasional 

Depo 

Implementasi sukses 

Pengujian Menu Transaksi Pembelian 

Pengujian menu transaksi pembelian dilakukan untuk memastikan fungsi 

textbox dan tombol pada form transaksi pembelian 

Pengujian Menu Transaksi Pembelian 

Deskripsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian

Klik tombol 

Tambah 

Muncul form 

operasional 

transaksi 

pembelian 

dengan textbox 

yang masih 

kosong 

Muncul form 

operasional 

transaksi 

pembelian

dengan textbox 

yang masih 

kosong 

Klik tombol 

Ubah 

Muncul form 

operasional 

transaksi 

pembelian 

dengan textbox 

berisi data 

yang akan 

diubah 

Muncul form 

operasional 

transaksi 

pembelian

dengan textbox 

berisi data 

yang akan 

diubah 

Klik tombol  Muncul  Muncul  
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Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

operasional  

dilakukan untuk memastikan fungsi 

pada form transaksi pembelian dapat berjalan 

Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

Muncul form 

operasional 

transaksi 

pembelian 

textbox 

yang masih 

 

Muncul form 

operasional 

transaksi 

pembelian 

textbox 

berisi data 

yang akan 

 

 
 



 

Tabel D.7 Pengujian Menu 

No Pengujian 

 Hapus 

4. Tombol 

Tutup 

Keterangan:  Implementasi sukses

 

D.8 Pengujian Menu 

Pengujian menu 

memastikan fungsi dari tiap

transaksi pembelian dapat berjalan dengan baik.

 

Pengujian Menu Transaksi Pembelian (Lanjutan) 

Deskripsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian

Hapus message box 

“Anda yakin 

ingin 

menghapus 

transaksi 

pembelian?”, 

terdapat 

pilihan yes dan 

no. Jika dipilih 

yes, data 

transaksi 

pembelian 

akan dihapus, 

jika dipilih no, 

data transaksi 

pembelian 

batal dihapus 

message box 

“Anda yakin 

ingin 

menghapus 

transaksi 

pembelian

terdapat 

pilihan yes 

no. Jika dipilih 

yes, data 

transaksi 

pembelian

akan dihapus, 

jika dipilih 

data transaksi 

pembelian

batal dihapus

Klik tombol 

Tutup 

Keluar dari 

form transaksi 

pembelian 

Keluar dari 

form transaksi 

pembelian

Implementasi sukses 

Pengujian Menu Operasional Transaksi Pembelian 

Pengujian menu operasional transaksi pembelian dilakukan untuk 

memastikan fungsi dari tiap-tiap textbox dan tombol pada form operasional 

dapat berjalan dengan baik. 
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Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

message box 

“Anda yakin 

menghapus 

transaksi 

pembelian?”, 

yes dan 

Jika dipilih 

data 

transaksi 

pembelian 

akan dihapus, 

jika dipilih no, 

transaksi 

pembelian 

batal dihapus 

 

Keluar dari 

form transaksi 

pembelian 

 

dilakukan untuk 

pada form operasional 



 

Tabel D.8 Pengujian Menu 

No Pengujian 

1. Tombol 

Tambah 

2. Tombol 

Ubah 

3. Tombol 

Hapus 

4. Tombol 

Simpan 

 

Pengujian Menu Operasional Transaksi Pembelian 

Deskripsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian

Klik tombol 

Tambah 

Muncul form 

Tambah 

Pembelian 

Muncul form 

Tambah 

Pembelian

Klik tombol 

Ubah 

Muncul form 

Ubah 

Pembelian 

Muncul form 

Ubah 

Pembelian

Klik tombol 

Hapus 

Muncul 

message box 

“Anda yakin 

ingin 

menghapus 

data obat?”, 

terdapat 

pilihan yes dan 

no. Jika dipilih 

yes, data obat 

dalam datagrid  

pembelian 

akan dihapus, 

jika dipilih no, 

data obat 

dalam datagrid 

pembelian 

batal dihapus 

Muncul 

message box 

“Anda yakin 

ingin 

menghapus 

data obat

terdapat 

pilihan yes 

no. Jika dipilih 

yes, data 

dalam datagrid 

pembelian

akan dihapus, 

jika dipilih 

data obat 

dalam datagrid

pembelian

batal dihapus

Inputkan data 

transaksi 

pembelian ke  

Muncul 

message box 

“Pilih supplier  

Muncul 

message box 

“Pilih supplier 
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Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

Muncul form 

Tambah 

Pembelian 

 

Muncul form 

Pembelian 

 

message box 

“Anda yakin 

menghapus 

data obat?”, 

yes dan 

Jika dipilih 

data obat 

datagrid  

pembelian 

akan dihapus, 

jika dipilih no, 

obat 

datagrid 

pembelian 

batal dihapus 

 

message box 

“Pilih supplier  

 



 

Tabel D.8 Pengujian Menu 

No Pengujian 

  

5. Tombol 

Simpan 

6. Tombol 

Batal 

Keterangan:  Implementasi sukses

 

 

Pengujian Menu Operasional Transaksi Pembelian (Lanjutan)

Deskripsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian

dalam tiap-tiap 

text box dan 

combo box 

kecuali nama 

supplier, 

kemudian klik 

tombol Simpan 

terlebih 

dahulu” 

terlebih 

dahulu” 

Inputkan data 

transaksi 

pembelian ke 

dalam tiap-tiap 

text box dan 

combo box 

kecuali data 

obat yang 

dikosongkan 

dalam datagrid 

pembelian, 

kemudian klik 

tombol Simpan 

Muncul 

message box 

“Masukkan 

data obat 

terlebih 

dahulu” 

Muncul 

message box 

“Masukkan 

data obat 

terlebih 

dahulu” 

Klik tombol 

Batal 

Keluar dari 

form 

operasional 

pembelian 

Keluar dari 

form 

operasional

pembelian

Implementasi sukses 
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Transaksi Pembelian (Lanjutan) 

Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

 

 

message box 

“Masukkan 

data obat 

 

 

Keluar dari 

operasional 

pembelian 

 



 

D.9 Pengujian Menu 

Pengujian menu 

memastikan fungsi dari tiap

transaksi pembelian dapat berjalan dengan baik.

Tabel D.9 Pengujian Menu 

No Pengujian 

1. Tombol 

Tambah 

2. Tombol 

Tambah 

3. Tombol 

Batal 

Keterangan:  Implementasi sukses

 

 

 

Pengujian Menu Tambah/Ubah Transaksi Pembelian 

Pengujian menu tambah/ubah transaksi pembelian dilakukan untuk 

memastikan fungsi dari tiap-tiap textbox dan tombol pada form tambah/ubah 

dapat berjalan dengan baik. 

Pengujian Menu Tambah/Ubah Transaksi Pembelian 

Deskripsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian

Inputkan data 

obat ke dalam 

tiap-tiap text 

box dan combo 

box kecuali 

nama obat, 

kemudian klik 

tombol Tambah 

Muncul 

message box 

“Isi nama Obat 

terlebih 

dahulu” 

Muncul 

message box 

“Isi nama 

terlebih 

dahulu” 

Inputkan semua 

data obat ke 

dalam tiap-tiap 

text box dan 

combo box 

kemudian klik 

tombol Tambah 

Data-data 

dalam text box 

dan combo box 

akan 

ditambahkan 

dalam datagrid 

Pembelian 

Data-data 

dalam text box 

dan combo box 

akan 

ditambahkan 

dalam datagrid 

Pembelian

Klik tombol 

Batal 

Keluar dari 

form 

tambah/ubah 

pembelian 

Keluar dari 

form 

tambah/ubah 

pembelian

Implementasi sukses 
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dilakukan untuk 

pada form tambah/ubah 

Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

message box 

“Isi nama Obat 

 

 

data 

text box 

combo box 

ditambahkan 

datagrid 

Pembelian 

 

Keluar dari 

tambah/ubah 

pembelian 

 



 

D.10 Pengujian Menu 

 Pengujian menu 

tiap textbox dan tombol 

Tabel D.10 Pengujian Menu 

No Pengujian 

1. Tombol 

Tambah 

2. Tombol 

Ubah 

3. Tombol 

Hapus 

Pengujian Menu Distribusi 

Pengujian menu distribusi dilakukan untuk memastikan fungsi dari tiap

dan tombol pada form distribusi dapat berjalan dengan baik.

Pengujian Menu Distribusi 

Deskripsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian

Klik tombol 

Tambah 

Muncul form 

operasional 

distribusi 

dengan textbox 

yang masih 

kosong 

Muncul form 

operasional 

distribusi

dengan textbox 

yang masih 

kosong 

Klik tombol 

Ubah 

Muncul form 

operasional 

ditribusi 

dengan textbox 

berisi data 

yang akan 

diubah 

Muncul form 

operasional 

ditribusi 

dengan textbox 

berisi data 

yang akan 

diubah 

Klik tombol 

Hapus 

Muncul 

message box 

“Anda yakin 

ingin 

menghapus 

disutribusi?”, 

terdapat 

pilihan yes dan 

no. Jika dipilih 

yes, data 

distribusi akan  

Muncul 

message box 

“Anda yakin 

ingin 

menghapus 

disutribusi

terdapat 

pilihan yes 

no. Jika dipilih 

yes, data 

distribusi
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dilakukan untuk memastikan fungsi dari tiap-

dapat berjalan dengan baik. 

Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

Muncul form 

operasional 

distribusi 

textbox 

yang masih 

 

Muncul form 

operasional 

 

textbox 

berisi data 

yang akan 

 

message box 

“Anda yakin 

menghapus 

disutribusi?”, 

yes dan 

Jika dipilih 

data 

distribusi akan  

 



 

Tabel D.10 Pengujian Menu 

No Pengujian 

  

4. Tombol 

Tutup 

Keterangan:  Implementasi sukses

D.11 Pengujian Menu 

Pengujian menu 

dari tiap-tiap textbox 

dengan baik. 

Tabel D.11 Pengujian Menu 

No Pengujian 

1. Tombol 

Tambah 

2. Tombol 

Ubah 

3. Tombol 

Hapus 

Pengujian Menu Distribusi (Lanjutan) 

Deskripsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian

 dihapus, jika 

dipilih no, data 

distribusi batal 

dihapus 

dihapus, jika 

dipilih no

distribusi

dihapus 

Klik tombol 

Tutup 

Keluar dari 

form distribusi 

Keluar dari 

form distribusi

Implementasi sukses 

Pengujian Menu Operasional Distribusi 

Pengujian menu operasional distribusi dilakukan untuk memastikan fungsi 

textbox dan tombol pada form operasional distribusi

Pengujian Menu Operasional Distribusi 

Deskripsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian

Klik tombol 

Tambah 

Muncul form 

Tambah 

Distribusi 

Muncul form 

Tambah 

Distribusi

Klik tombol 

Ubah 

Muncul form 

Ubah 

Distribusi 

Muncul form 

Ubah 

Distribusi

Klik tombol 

Hapus 

Muncul 

message box 

“Anda yakin 

ingin 

menghapus 

data obat?”,  

Muncul 

message box 

“Anda yakin 

ingin 

menghapus 

data obat
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Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

dihapus, jika 

no, data 

distribusi batal 

 

 

Keluar dari 

form distribusi 
 

dilakukan untuk memastikan fungsi 

pada form operasional distribusi dapat berjalan 

Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

Muncul form 

Tambah 

Distribusi 

 

Muncul form 

Distribusi 

 

message box 

“Anda yakin 

menghapus 

data obat?”,  

 



 

Tabel D.11 Pengujian Menu 

No Pengujian 

  

4. Tombol 

Simpan 

5. Tombol 

Simpan 

 

Pengujian Menu Operasional Distribusi (Lanjutan) 

Deskripsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian

 terdapat 

pilihan yes dan 

no. Jika dipilih 

yes, data obat 

dalam datagrid  

Distribusi akan 

dihapus, jika 

dipilih no, data 

obat dalam 

datagrid 

Distribusi batal 

dihapus 

terdapat 

pilihan yes 

no. Jika dipilih 

yes, data 

dalam datagrid 

Distribusi

dihapus, jika 

dipilih no

obat dalam 

datagrid 

Distribusi

dihapus 

Inputkan data 

Distribusi ke 

dalam tiap-tiap 

text box dan 

combo box 

kecuali nama 

depo, kemudian 

klik tombol 

Simpan 

Muncul 

message box 

“Pilih depo 

terlebih 

dahulu” 

Muncul 

message box 

“Pilih depo 

terlebih 

dahulu” 

Inputkan data 

Distribusi ke 

dalam tiap-tiap 

text box dan 

combo box 

kecuali data  

Muncul 

message box 

“Masukkan 

data obat 

terlebih 

dahulu” 

Muncul 

message box 

“Masukkan 

data obat 

terlebih 

dahulu” 
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Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

yes dan 

Jika dipilih 

data obat 

datagrid  

Distribusi akan 

dihapus, jika 

no, data 

obat dalam 

 

Distribusi batal 

 

 

message box 

“Pilih depo 

 

 

message box 

“Masukkan 

data obat 

 

 



 

Tabel D.11 Pengujian Menu 

No Pengujian 

  

6. Tombol 

Batal 

Keterangan:  Implementasi sukses

D.12 Pengujian Menu 

Pengujian menu 

fungsi dari tiap-tiap textbox 

berjalan dengan baik.

Tabel D.12 Pengujian Menu 

No Pengujian 

1. Tombol 

Tambah 

Pengujian Menu Operasional Distribusi (Lanjutan) 

Deskripsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian

obat yang 

dikosongkan 

dalam datagrid 

Distribusi, 

kemudian klik 

tombol Simpan 

  

Klik tombol 

Batal 

Keluar dari 

form 

operasional 

Distribusi 

Keluar dari 

form 

operasional

Distribusi

Implementasi sukses 

Pengujian Menu Tambah/Ubah Distribusi 

Pengujian menu tambah/ubah distribusi dilakukan untuk memastikan 

textbox dan tombol pada form tambah/ubah distribusi

berjalan dengan baik. 

Pengujian Menu Tambah/Ubah Distribusi 

Deskripsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian

Inputkan data 

obat ke dalam 

tiap-tiap text 

box dan combo 

box kecuali 

nama obat, 

kemudian klik 

tombol Tambah 

Muncul 

message box 

“Isi nama Obat 

terlebih 

dahulu” 

Muncul 

message box 

“Isi nama 

terlebih 

dahulu” 

D-17 

Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

 

Keluar dari 

operasional 

Distribusi 

 

dilakukan untuk memastikan 

pada form tambah/ubah distribusi dapat 

Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

message box 

“Isi nama Obat 

 

 



 

Tabel D.12 Pengujian Menu 

No Pengujian 

2. Tombol 

Tambah 

3. Tombol 

Batal 

Keterangan:  Implementasi sukses

D.13 Pengujian Menu 

 Pengujian menu 

fungsi dari DateTimePicker

berjalan dengan baik.

Tabel D.13 Pengujian Menu 

No Pengujian 

1. Tombol 

Transaksi 

Pengujian Menu Tambah/Ubah Distribusi (Lanjutan) 

Deskripsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian

Inputkan semua 

data obat ke 

dalam tiap-tiap 

text box dan 

combo box 

kemudian klik 

tombol Tambah 

Data-data 

dalam text box 

dan combo box 

akan 

ditambahkan 

dalam datagrid 

Distribusi 

Data-data 

dalam text box 

dan combo box 

akan 

ditambahkan 

dalam datagrid 

Distribusi

Klik tombol 

Batal 

Keluar dari 

form 

tambah/ubah 

Distribusi 

Keluar dari 

form 

tambah/ubah 

Distribusi

Implementasi sukses 

Pengujian Menu Laporan Persediaan Obat 

Pengujian menu laporan persediaan obat dilakukan untuk memastikan 

DateTimePicker dan tombol pada form laporan persediaan obat 

berjalan dengan baik. 

Pengujian Menu Laporan Persediaan Obat 

Deskripsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian

Klik salah satu 

data persediaan 

obat kemudian 

klik tombol 

Transaksi 

Muncul form 

transaksi 

pembelian 

dengan textbox 

yang berisi 

data obat yang 

harus dibeli 

Muncul form 

transaksi 

pembelian

dengan textbox 

yang berisi 

data obat yang 

harus dibeli
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Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

data 

text box 

combo box 

ditambahkan 

datagrid 

Distribusi 

 

Keluar dari 

tambah/ubah 

Distribusi 

 

obat dilakukan untuk memastikan 

pada form laporan persediaan obat dapat 

Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

Muncul form 

transaksi 

pembelian 

textbox 

berisi 

data obat yang 

harus dibeli 

 

 



 

Tabel D.13 Pengujian Menu 

No Pengujian 

2. Text box Cari 

3. Tombol 

Cetak 

4. Tombol 

Tutup 

Keterangan:  Implementasi sukses

D.14 Pengujian Menu 

 Pengujian menu 

fungsi dari report pada form laporan pembelian obat

Tabel D.14 Pengujian Menu 

No Pengujian 

1. Tombol  

Pengujian Menu Laporan Persediaan Obat (Lanjutan) 

Deskripsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian

Ketik nama 

obat pada text 

box Cari 

Inputkan nama 

obat yang akan 

dicari ke dalam 

text box, data 

yang dicari 

akan muncul 

dalam datagrid  

persediaan 

obat 

Inputkan nama 

obat yang akan 

dicari ke dalam 

text box, data 

yang dicari 

akan muncul 

dalam datagrid 

persediaan 

obat 

Klik tombol 

cetak 

Muncul 

laporan 

persediaan 

obat yang siap 

untuk dicetak 

Muncul 

laporan 

persediaan 

obat yang siap 

untuk dicetak

Klik tombol 

Tutup 

Keluar dari 

form Laporan 

Persediaan 

Obat 

Keluar dari 

form Laporan 

Persediaan 

Obat 

Implementasi sukses 

Pengujian Menu Laporan Pembelian Obat 

Pengujian menu laporan pembelian obat dilakukan untuk memastikan 

pada form laporan pembelian obat dapat berjalan dengan baik.

Pengujian Menu Laporan Pembelian Obat 

Deskripsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian

Pilih tanggal  Muncul  Muncul  
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Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

Inputkan nama 

obat yang akan 

dicari ke dalam 

, data 

yang dicari 

akan muncul 

datagrid 

persediaan 

 

persediaan 

obat yang siap 

untuk dicetak 

 

Keluar dari 

form Laporan 

Persediaan 

 

obat dilakukan untuk memastikan 

dapat berjalan dengan baik. 

Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

 
 



 

Tabel D.14 Pengujian Menu 

No Pengujian 

 Cetak 

Keterangan:  Implementasi sukses

D.15 Pengujian Menu 

 Pengujian menu 

fungsi dari report pada form laporan distribusi obat

Tabel D.15 Pengujian Menu 

No Pengujian 

1. Tombol 

Cetak 

Keterangan:  Implementasi sukses

D.16 Pengujian Menu 

 Pengujian menu 

report pada form laporan obat

Tabel D.16 Pengujian Menu 

No Pengujian 

1. Tombol  

 

Pengujian Menu Laporan Pembelian Obat (Lanjutan) 

Deskripsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian

transaksi 

pembelian 

kemudian klik 

tombol cetak 

laporan 

pembelian obat 

yang siap 

untuk dicetak 

laporan 

pembelian obat 

yang siap 

untuk dicetak

Implementasi sukses 

Pengujian Menu Laporan Distribusi Obat 

Pengujian menu laporan distribusi obat dilakukan untuk memastikan 

pada form laporan distribusi obat dapat berjalan dengan baik.

Pengujian Menu Laporan Distribusi Obat 

Deskripsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian

Pilih tanggal 

distribusi 

kemudian klik 

tombol cetak 

Muncul 

laporan 

distribusi obat 

yang siap 

untuk dicetak 

Muncul 

laporan 

distribusi

yang siap 

untuk dicetak

Implementasi sukses 

Pengujian Menu Laporan Obat 

Pengujian menu laporan obat dilakukan untuk memastikan fungsi dari 

pada form laporan obat dapat berjalan dengan baik. 

Pengujian Menu Laporan Obat 

Deskripsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian

Klik tombol  Muncul  Muncul  
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Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

pembelian obat 

yang siap 

untuk dicetak 

 

obat dilakukan untuk memastikan 

dapat berjalan dengan baik. 

Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

distribusi obat 

yang siap 

untuk dicetak 

 

obat dilakukan untuk memastikan fungsi dari 

Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

 
 



 

Tabel D.16 Pengujian Menu 

No Pengujian 

 Cetak 

Keterangan:  Implementasi sukses

D.17 Pengujian Menu 

 Pengujian menu 

report pada form laporan supplier

Tabel D.17 Pengujian Menu 

No Pengujian 

1. Tombol 

Cetak 

Keterangan:  Implementasi sukses

D.18 Pengujian Menu 

 Pengujian menu 

report pada form laporan depo

Tabel D.18 Pengujian Menu 

No Pengujian 

1. Tombol 

Cetak 

Pengujian Menu Laporan Obat (Lanjutan) 

Deskripsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian

cetak laporan obat 

yang siap 

untuk dicetak 

laporan obat 

yang siap 

untuk dicetak

Implementasi sukses 

Pengujian Menu Laporan Supplier 

Pengujian menu laporan supplier dilakukan untuk memastikan fungsi dari 

pada form laporan supplier dapat berjalan dengan baik. 

Pengujian Menu Laporan Supplier 

Deskripsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian

Klik tombol 

cetak 

Muncul 

laporan 

supplier yang 

siap untuk 

dicetak 

Muncul 

laporan 

supplier yang 

siap untuk 

dicetak 

Implementasi sukses 

Pengujian Menu Laporan Depo 

Pengujian menu laporan depo dilakukan untuk memastikan fungsi dari 

pada form laporan depo dapat berjalan dengan baik. 

Pengujian Menu Laporan Depo 

Deskripsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian

Klik tombol 

cetak 

Muncul 

laporan depo 

yang siap  

Muncul 

laporan depo 

yang siap 
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Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

laporan obat 

yang siap 

untuk dicetak 

 

dilakukan untuk memastikan fungsi dari 

Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

supplier yang 

siap untuk 

 

dilakukan untuk memastikan fungsi dari 

Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

laporan depo 

yang siap  

 



 

Tabel D.18 Pengujian Menu 

No Pengujian 

  

Keterangan:  Implementasi sukses

 

Pengujian Menu Laporan Depo (Lanjutan) 

Deskripsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian

 untuk dicetak untuk dicetak

Implementasi sukses 
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Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

untuk dicetak  



 

 

 

LAMPIRAN E 

KUESIONER 

 

 Kuesioner ini bertujuan untuk melakukan pengujian sistem manajemen 

persediaan obat dengan analisis ABC dan EOQ terhadap pengguna yaitu pegawai 

pada instalasi farmasi RSUD Arifin Ahmad. 

 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memilih salah satu dari  

beberapa pilihan! 

1. Pada saat ini, perhitungan persediaan obat pada instalasi farmasi RSUD 

Arifin Ahmad masih menggunakan metode konvensional. Apakah ada 

masalah yang timbul dari penerapan metode tersebut? 

(a). Tidak pernah 

(b). Kadang-kadang 

(c). Sering 

2. Menurut anda, apakah perlu diterapkan suatu sistem dengan metode khusus 

untuk perhitungan persediaan obat pada instalasi farmasi RSUD Arifin 

Ahmad? 

(a). Tidak perlu 

(b). Perlu 

(c). Sangat perlu 

3. Secara umum apakah informasi yang dihasilkan sistem ini telah sesuai 

dengan kebutuhan instalasi farmasi RSUD Arifin Ahmad? 

(a). Belum sesuai 

(b). Sudah sesuai 

(c). Sangat sesuai 

4. Apakah tampilan dari sistem ini mudah dipahami? 

(a). Susah dipahami 

(b). Tidak terlalu susah dipahami 

(c). Mudah dipahami 

5. Apakah penggunaan Sistem Manajemen Persediaan Obat ini lebih cepat 

dibandingkan dengan sistem lama (dengan metode konvensional)? 

(a). Lebih lambat 

(b). Sama saja 

(c). Lebih cepat 



 

 

 

6. Apakah pekerjaan anda menjadi lebih maksimal setelah menggunakan sistem 

ini? 

(a). Tidak 

(b). Sama saja 

(c). Ya

7. Menurut anda, perlukah anda menjalankan training atau latihan sebelum 

menggunakan sistem ini? 
(a). Tidak perlu 

(b). Perlu 

(c). Sangat perlu 

8. Bagaimana penilaian anda mengenai sistem ini secara keseluruhan? 
(a). Kurang bagus 
(b). Bagus 

(c). Sangat bagus 

 

Komentar dan saran anda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Responden : 

Jabatan  : 

 

Tanda tangan  : 
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