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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keberadaan internet sangat dibutuhkan untuk menunjang luasnya tingkat 

kebutuhan dan pengetahuan seseorang. Semakin tinggi tingkat semakin banyak 

informasi yang ingin diketahui dan dipublikasikan kepada masyarakat. 

Seiring perkembangan kemajuan internet yang semakin pesat maka seiring 

pula melihat masalah tersebut, maka penulis berinisiatif membuat rancangan 

program dan database khususnya sistem informasi gudang farmasi. Hasil 

rancangan memudahkan informasi dari suatu gudang farmasi yaitu tentang 

manajemen dan pengelolaan obat seperti pengelolaan jumlah stok obat, obat 

masuk dan obat yang didistribusikan. Selain itu rancangan yang akan penulis buat 

ini dapat memberi manfaat kepada gudang farmasi itu sendiri khususnya di bidang 

manajemen dan pengelolaan obat gudang farmasi di Rumah Sakit Umum Dr. 

Moewardi di Surakarta. 

Salah satu bentuk pelayanan rumah sakit yang paling utama adalah 

memberikan pengobatan. Obat-obatan di rumah sakit harus selalu tersedia apabila 

dibutuhkan, terlebih lagi apabila segera dibutuhkan dalam situasi yang gawat atau 

darurat. Pengelolaan persediaan obat di rumah sakit dilakukan dengan 

pemeliharaan dan pengawasan keluar masuk obat. Aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan adalah dengan melakukan inventarisasi obat. 

Pembuatan aplikasi sistem informasi instalasi farmasi berbasis web 

memungkinkan dilakukannya transaksi penjualan, inventarisir obat, distribusi 



2 

 

 

obat, dan mutasi obat yang dilakukan secara manual. Proses peringatan yang ada 

pada sistem akan sangat membantu pengguna dalam pengawasan terhadap obat-

obat yang kadaluwarsa dan mencapai minim stok. Laporan penjualan, pengadaan, 

dan distribusi dengan periode per bulan yang dihasilkan sistem, membantu untuk 

kontrol dan monitoring persediaan obat. 

Adanya fasilitas-fasilitas diatas yang dibuat dengan menggunakan 

pemrograman berbasis web, maka penambahan atau pengurangan jumlah obat, 

pemilihan obat untuk dijual dan didistribusikan, serta obat yang dimutasi dapat 

dilakukan secara otomatis. Sehingga, persediaan obat di gudang dapat terpelihara 

dan terawasi dengan maksimal. 

1.2 Perumusan masalah   

 Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka timbul 

berbagai permasalahan antara lain bagaimana mengembangkan suatu sistem 

informasi gudang farmasi berbasis web menggunakan PHP dan MySQL yang 

handal, efektif dan efisien serta dapat digunakan sebagai media informasi secara 

elektronik dengan merancang sistem yang akan dirancang meliputi : 

1) Bagaiamana merancang aplikasi sistem informasi gudang farmasi berbasis 

web menggunakan PHP dan MySQL sebagai media yang alternatif dan 

efektif. 

2) Bagaimana sistem informasi gudang farmasi berbasis web memungkinkan 

dilakukannya transaksi penjualan, inventarisir obat, distribusi obat, dan 

mutasi obat yang mudah. 
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3) Bagaimana membuat informasi gudang yang dalam pengelolaannya dan 

dapat diakses secara mudah saat mengoperasikan dan memahami mulai 

dari halaman admin  dan entri data sehingga halaman lebih valid serta 

memudahkan pekerjaan pegawai atau pengelola gudang farmasi. 

4) Bagaiamana membuat pemesanan obat dari apotek ke gudang farmasi jauh 

lebih mudah. 

1.3 Tujuan Perancangan 

Sistem informasi gudang farmasi dirancang dan dibuat dengan tujuan 

sebagai berikut : 

1) Mengembangkan sebuah sistem informasi gudang farmasi di Rumah Sakit 

Umun Daerah Dr. Moewardi yang lebih efektif dan efisien. 

2) Membantu memudahkan pegawai untuk transaksi penjualan, inventarisir 

obat, distribusi obat, dan mutasi obat yang mudah. 

3) Pegawai lebih mudah dalam menggunakan aplikasi sistem informasi 

gudang farmasi. 

4) Apotek dapat memesan obat dan mengetahui jumlah stok dan memesan 

obat langsung melalui aplikasi sehingga memberi kenyamanan pada 

pegawai gudang farmasi. 

 

 

1.4 Batasan Masalah 
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 Penelitian bisa maksimal dan terfokus, bila penulis membatasi penelitian 

pada pembuatan program aplikasi gudang farmasi berbasis web menggunakan 

PHP dan MySQL. 

Batasan masalah dibatasi pada hal-hal berikut: 

1) Pembuatan sistem informasi gudang farmasi berbasis web berisi informasi 

pengelolaan obat, database, nama obat, tanggal masuk, kode barang, jenis 

masuk, barang keluar, jumlah stok barang serta informasi yang 

berhubungan tentang informasi data gudang farmasi di Rumah Sakit 

Daerah Dokter Moewardi. 

2) Data yang dijadikan sampel merupakan data yang diambil dari beberapa 

faktur pembelian obat dari supplier di gudang farmasi Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr. Moewardi Surakarta. 

3) Menyajikan informasi tentang jumlah stok obat di gudang Farmasi di 

Rumah Sakit Umum Daerah Dr moewardi. 

4) Pembuatan sistem informasi web gudang farmasi hanya sebatas 

memasukan data faktur-faktur obat. 

1.5 Manfaat perancangan  

Manfaat dari perancangan program dan database ini adalah sebagai berikut: 

1) Mendapatkan sebuah sistem informasi secara elektronik yang dapat 

diakses secara mudah oleh pegawai atau pengelola. 

2) Menjadikan pegawai lebih aktif dan kreatif mengelola sistem informasi 

gudang obat dan pegawai dapat mengenal teknologi internet. 
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3) Dengan adanya aplikasi ini diharapkan pegawai dapat dengan mudah 

mengetahui stok. 

4) Pemesanan obat di gudang farmasi Rumah Sakit Umum Dr. Moewardi 

hanya sebatas pemesanan obat dari apotek-apotek di rumah sakit itu saja.. 

1.6 Sistematika Penulisan  

       Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada 

pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang 

merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut : 

 

1. Bagian Awal Skripsi 

       Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman 

persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan 

persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar 

tabel, halaman daftar gambar, halaman dafatar lampiran, arti lambang dan 

singkatan dan abstraksi. 

2. Bagian Utama Skripsi 

Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 
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Bab tinjauan pustaka ini meliputi : 

1.1 Telaah Penelitian yang berisi tentang hasil–hasil 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian 

yang dilakukan. 

1.2 Landasan Teori yang berisi tentang pembahasan 

pengertian Sistem, Sistem informasi,  Basis Data, 

Pengertian Website, HTML, PHP, CSS, Javascript , 

Jquery, SDLC (System Development Life Cycle) 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode 

penelitian yang dilakukan untuk pengumpulan data melalui 

berbagai metode seperti: Studi Literatur, Pengumpulan 

Data (observasi), Analisis, Perancangan, Implementasi dan 

Evaluasi. Kemudian metode penelitian itu sendiri  meliputi 

waktu dan tempat penelitian, peralatan utama dan 

pendukung, alur penelitian (Flowchart atau diagram alir), 

serta uraian analisis data tentang gambaran obyek 

penelitian. 

Agar sistematis, Bab Metode Penelitian Meliputi : 

3.1 Waktu dan Tempat 

3.2 Diagram Alir Penelitian (Flow Chart) 

3.3 Gambaran Kerja Sistem 

3.4 Langkah Penelitian 
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3.5 Pemodelan Data Sistem 

3.6 Struktur Tabel 

3.7 Perancangan Antar Muka 

3.8 Pengujian Sistem 

 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini terdiri dari gambaran tahapan penelitian, analisis 

dan hasilnya. Baik dari secara kulitatif, kuantitatif dan 

statistik, serta pembahasan hasil penelitian. 

Agar tersusun dengan baik diklasifikasikan ke dalam : 

4.1 Hasil Penelitian 

4.2 Tabel Obat 

4.3 Tabel PBF ( Pedagang Besar Farmasi) 

4.4 Tabel Outlet/ Apotek 

4.5 Tabel Pabrik 

4.6 Tabel Kelas 

4.7 Tabel Kelompok Obat 

4.8 Tabel Satuan Obat 

4.9 Tabel Faktur Obat 

4.10 Tabel Obat Bantu 

4.11 Tabel Mutasi Obat 

4.12 Tabel Retur 

4.13 Tabel Lunas 
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4.14 Laporan 

4.15 Pengujian Sistem informasi 

4.16 Implementasi Sistem informasi 

4.17 Perawatan Sistem informasi 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian 

yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan 

masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari 

penyelesaian penelitian yang bersifat analisis obyektif. 

Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk 

mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak 

lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian. 

3. Bagian Akhir Skripsi 

       Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan daftar 

lampiran. 

 

 

 


