
BAB I 

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan yang mencolok di era global ditandai dengan semakin 

pentingnya informasi dan pengolahan data di dalam berbagai aspek 

kehidupan manusia. Dengan tersedianya berbagia bentuk media informasi, 

kini terdapat lebih banyak pilihan. Kemajuan teknologi informasi seolah-

olah membuat semua orang dapat mengetahui apa saja yang ingin diketahui 

segera. Sementara itu seiring dengan lajunya gerakan pembangunan, 

organisasi-organisasi publik maupun swasta semakin banyak yang 

memanfaatkan teknologi informasi baru yang dapat menunjang efektivitas, 

produktivitas dan efisiensi (Kumorotomo dan Margono, 1994). 

Apotik adalah suatu jenis bisnis eceran (retail) yang komoditasnya 

(barang yang diperdagangkan) terdiri dari perbekalan farmasi (obat dan 

bahan obat) dan perbekalan kesehatan (alat kesehatan) (Umar, 2005).  

Dalam pengelolaan apotik banyak kegiatan-kegiatan  atau proses  yang 

berlangsung seperti pemesanan obat, penjualan obat dan pelaporan. Untuk 

memudahkan  manajemen dalam menjalankan kegiatan-kegiatan itu maka 

dibutuhkan suatu sistem informasi yang berbasis komputer. 

Teknologi komputer yang saat ini dikenal dengan istilah teknologi 

informasi berkembangan sangat pesat membuat komputer tidak lagi hanya 

terbatas pada kemampuan mengolah data tetapi lebih dari itu. Paling tidak 



komputer mempunyai kemampuan dalam menunjang tiga sistem, yaitu 

sistem pengolahan data elektronik, sistem penunjang keputusan dan sistem 

penunjang ahli (Kurniawan, 1998). 

Dengan digunakannya komputer dan penguasaan ketrampilan 

pengguna software yang terintegrasi maka dalam proses pengolahan data 

menjadi bentuk informasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan 

akurat. Software adalah program komputer yang dibuat untuk membantu 

pengoperasian komputer dan digunakan pengendalian penggunaan perangkat 

keras serta menunjang perangkat lunak aplikasi (Kurniawan, 1998). 

Karena dalam pengelolaan apotik itu banyak kegiatan atau proses 

yang berlangsung, maka untuk membantu kegiatan tersebut dilakukan 

penelitian untuk perancangan suatu sistem informasi yang berbasis 

komputer. Dalam perancangan sistem informasi pengelolaan apotik ini 

menggunakan software Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise Edition dan 

database menggunakan Microsoft Office Access 2003.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diambil 

perumusan masalah yaitu “Perancangan sistem informasi pengelolaan 

apotik”.

1.3 Batasan Masalah

Dengan adanya keterbatasan dari penulis serta agar proses penulisan 

penelitian dapat terarah, maka dari sini penulis membuat batasan-batasan 

masalah adalah sebagai berikut : 



1. Program yang digunakan dalam perancangan sistem informasi adalah 

program Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise Edition dan database

menggunakan Microsoft Office Access 2003.

2. Perancangan sistem yang dibahas adalah sistem informasi pengelolaan 

apotik.

3. Tidak membahas sistem persediaan untuk menentukan jumlah pesanan 

obat.

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan sistem 

informasi pengelolaan apotik (program apotik) yang berbasis komputer 

sehingga:

1. Memudahkan mengetahui jumlah persediaan obat di apotik. 

2. Memudahkan pencarian data-data obat. 

3. Memudahkan dalam pengambilan keputusan dalam pemesanan obat. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah dengan 

adanya hasil perancangan memungkinkan pihak apotik dapat mengolah data 

dengan baik dan dapat menghasilkan suatu informasi dengan lebih cepat. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Agar penulisan laporan nantinya dapat memberikan gambaran yang 

jelas, maka penulis sebelumnya akan membuat sistematika penulisan yang 

meliputi:  



BAB I  :  PENDAHULUAN  

Berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan laporan.  

BAB II :  LANDASAN TEORI  

Berisi tentang Sistem, Informasi, Manajemen, Sistem Informasi 

Manajemen, Database, Sistem Manajemen Database, Software,

Komputer, Microsoft Access, Visual Basic, Apotik, dan 

Tinjauan Pustaka. 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang objek penelitian, teknik pengumpulan data, 

identifikasi dan analisis masalah, perancangan sistem, dan 

kerangka pemecahan masalah 

BAB IV :  PERANCANGAN DAN ANALISIS  SISTEM INFORMASI 

Berisi tentang identifikasi data, analisis data, perancangan 

sistem, perancangan formulir, perancangan database,

pengembangan program dan hasil aplikasi program.  

BAB V  :  PENUTUP  

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran 

yang ditujukan kepada pihak perusahaan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN


