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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era globalisasi dan Kemajuan teknologi yang berkembang begitu 

pesat, dan sebagai Rumah Sakit yang lahir di era modernisasi tentunya harus 

selalu “up to date” agar dapat bersaing untuk memberikan yang terbaik. Untuk itu 

setiap rumah sakit memerlukan dukungan teknologi komputer. Menjadikan 

mereka dalam melaksanakan suatu pekerjaan lebih cermat dalam mengamati 

pekerjaan yang dimiliki, karena komputer merupakan penunjang utama bagi 

sistem informasi di era modern saat ini. Komputer sebagai sarana pengolah data 

dapat membantu manusia dalam menghasilkan informasi yang dibutuhkan dengan 

lebih cepat, tepat dan akurat. 

Ada beberapa hal yang dapat menimbulkan kendala pada suatu sistem 

yangdijalankan secara manual, diantaranya adalah banyaknya jumlah data yang 

diolah, kerumitan dalam pemprosesan suatu data, terbatasnya waktu yang 

digunakan dalam mengolah data dan data yang beraneka ragam. 

Begitu pula dalam suatu rumah sakit khususnya RSUD Depati Hamzah 

Pangkalpinang, yang bergerak pada Instalasi Farmasi khusus nya bidang 

Inventory Kontrol (Pengawasan dalam suatu Persediaan Obat), menggunakan 

sistem yang masih dikerjakan dengan cara manual, akan terbentur pada kendala 

seperti tersebut di atas, sehingga akan mengurangi kinerja Rumah Sakit. Peranan 

komputer di sini akan sangat menunjang sekali dalam menjaga dan memberikan 

dukungan pada sistem agar lebih baik, seperti : 

a. Dapat menghasilkan informasi yang lebih baik. 

b. Memperbaiki atau mengurangi kesalahan yang sering terjadi pada sistem yang 

dikerjakan secara manual. 

c. Efisiensi dalam segi waktu dan tenaga. 

d. Menjaga keakuratan data. 
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Hal tersebut yang mendasari penulis untuk mengangkat masalah tersebut 

dan sebagai usaha untuk dapat memberikan solusi atau jalan keluar atas kerumitan 

masalah yang ada khususnya dibagian Instalasi Farmasi dengan tujuan untuk 

mempermudah dan mempercepat operasional kerja yang berkaitan dengan 

kegiatan pengolahan data agar lebih efektif dan efisien sehingga akan lebih 

mempercepat dalam pencapaian tujuan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Umumnya setiap Perusahaan atau Instansi pemerintah tidak akan terlepas 

dari masalah dalam aktifitasnya untuk mencapai tujuan. Masalah yang akan 

dipecahkan adalah bagaimana Instalasi Farmasi khususnya Bagian Gudang,dapat 

memanfaatkan sistem informasi berbasis komputer sebagai suatu sarana untuk 

menyajikan informasi dengan lebih cepat dan mudah.  

Sehubungan dengan hal tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana membuat sebuah sistem informasi yang mampu mengatasi masalah 

dalam pengelolaan Inventory Kontrol Pada Obat 

b. Bagaimana dalam proses pencarian data Obat dapat memudahkan petugas 

dalam pencarian data tersebut. 

c. Bagaimana sistem yang dibuat tersebut nantinya dapat mempercepat proses 

penyampaian laporan-laporan kepada pimpinan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam memusatkan masalah yang ada, agar tidak menyimpang dari pokok 

pembahasan, maka penulis hanya membatasi masalah pada proses Inventory 

Kontrol pada Instalasi Farmasi, mulai dari transaksi proses pemesanan Obat, 

proses penerimaan obat, proses permintaan obat, proses pemusnahan obat 

Kadaluarsa, proses penyimpanan obat sampai pada pembuatan laporan mengenai 

transaksi-transaksi yang ada pada Instalasi farmasi tersebut. 
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1.4 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah menggambarkan cara pengumpulan informasi - 

informasi atau data yang diperlukan sebagi bahan untuk menyusun skripsi ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Metode Pengumpulan Data 

1) Wawancara 

Yaitu melakukan wawancara / interview dengan cara mengajukan 

pertanyaan secara langsung kepada pimpinan Instalasi Farmasi atau orang 

yang berwewenang untuk memperoleh data yang benar dan akurat. 

2) Observasi 

Melakukan pengamatan dengan cara datang langsung ke Instalasi Farmasi 

RSUD untuk mengetahui secara keseluruhan tentang masalah yang terjadi 

pada sistem yang berjalan, dengan mengumpulkan berkas – berkas yang 

ada. 

3) Penelitian Perpustakaan 

Mengingat buku adalah pedoman penting maka buku – buku yang sangat 

menunjang dalam penyelesaian penulisan laporan ini. 

 

b. Analisa Sistem 

Penulis menggunakan beberapa diagram Unified Modeling Language (UML) 

sebagai alat bantu dalam menganalisis sistem untuk mendeskripsikan proses 

bisnis yang sedang berjalan serta mendeskripsikan konsep sistem yang akan 

dikembangkan dimana sistem baru tersebut tentunya dapat memberikan solusi-

solusi dari permasalahan yang ada serta memnuhi kebutuhan sistem. Adapun 

tahap-tahap dalam analisa sistem antara lain : 

1) Activity Diagram  

Menggambarkan alur kerja dalam sebuah proses bisnis dan urutan aktivitas 

dalam suatu  proses. 

2) Use Case Diagram 

Use Case diagram digunakan untuk menjelaskan manfaat sistem jika 

dilihat menurut pandangan orang yang berada diluar sistem atau actor. Use 
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case dibuat berdasarkan keperluan actor, merupakan “apa” yang 

dikerjakan sistem, bukan “bagaimana” sistem mengerjakannya. Use case 

diagram juga merupakan deskripsi fungsi sistem yang akan dikembangkan. 

3) Use Case Description 

Use Case Description digunakan untuk mendeskripsikan secara rinci 

mengenai Use Case Diagram. 

 

c. Perancangan Sistem  

Tahap perancangan sistem adalah merancang sistem secara rinci 

berdasarkan hasil analisa sistem yang ada, sehingga menghasilkan model sistem 

baru yang diusulkan, dengan disertai rancangan database dan spesifikasi program. 

Alat bantu yang digunakan penulis dalam merancang sistem adalah : 

1) Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity relationship diagram digunakan untuk menganalisa data dan 

menggambarkan hubungan antara data yang ada dalam diagram arus data. 

Komponen-komponen ERD adalah Entitas, Relasi, Atribut dan 

Cardinality. 

2) Logical Record Structure (LRS) 

Logical record structure berasal dari setiap entity yang diubah ke dalam 

bentuk sebuah kotak dengan nama entity berada diluar kotak dan atribut 

berada didalam kotak. 

3) Relasi 

Relasi digunakan untuk mendefenisikan dan mengilustrasikan model 

conceptual secara terperinci dengan adanya primary key dan foreign key. 

4) Normalisasi 

Normalisasi adalah kegiatan mengelompokkan atribut-atribut sehingga 

mendapatkan bentuk yang normal. 

5) Spesifikasi Basis Data 

Spesifikasi basis data digunakan untuk menjelaskan tipe data yang ada 

pada model  konseptual secara detail. 

6) Class Diagram (Entity Class) 
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Class Diagram merupakan kumpulan objek-objek yang mempunyai atribut 

dan metode yang sama. Class Diagram digunakan untuk membantu dalam 

visualisasi struktur kelas-kelas dari suatu sistem dan penjelasan detail tiap 

kelas (method/function/behavior dan atribut/property/data). 

7)  Tabel 

 Tabel merupakan hasil transformasi logical Record Structur ke         

Relasi.Tiap satu LRS akan menjadi satu Tabel. 

8) Sequence Diagram 

Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau 

rangkaian langkah – langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah 

event untuk menghasilkan output tertentu. Diawali dari pada yang men-

trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi 

secara internal dan output apa yang dihasilkan. 

 

1.5 Maksud dan Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan skripsi mahasiswa khusus nya penulis diharapkan 

dapat memperbaiki sistem yang ada pada Instalasi farmasi dengan harapan agar 

pengolahan data yang selama ini masih menggunakan sistem manual, dapat 

dipermudah dan dipercepat kinerjanya dengan memberikan solusi berupa 

rancangan sistem yang terkomputerisasi. 

Sistem yang terkomputerisasi diharapkan dapat mendukung tercapainya 

tujuan dalam penyelesaian masalah yang terjadi selama ini pada Instalasi Farmasi 

antara lain : 

a. Memberikan kemudahan dalam pencatatan data sehingga dapat menghasilkan 

data lebih cepat sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. 

b. Proses pencarian data  lebih cepat. 

c. Mempermudah dalam menyediakan pembuatan laporan  yang bermutu  pada 

Instalasi farmasi serta dapat memenuhi kebutuhan manajemen. 

d. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam bertransaksi.  

e. Dokumen – dokumen keluaran yang dihasilkan dapat lebih berkualitas dan 

informatif. 



6 
 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai materi pokok 

Skripsi ini, penulis membaginya dalam bab-bab yang terdiri dari: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab ini membahas latar belakang, maksud dan tujuan penulisan, 

metode penelitian, Batasan masalah dan sistematika penulisan. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

  Bab ini berisi tentang konsep dasar informasi, analisa dan 

perancangan sistem berorientasi obyek dengan UML dan teori 

pendukung lainnya. 

 

BAB III : PENGELOLAAN PROYEK 

  Bab ini akan membahas tentang REP, RAB, Project charter 

sampai terbentuknya Gantt Chart yang ada pada manajemen 

pengelolaan proyek sistem informasi. 

 

BAB IV : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

  Bab ini menggambarkan analisa dan perancangan sistem yang 

diusulkan seperti : rancangan basis data, rancangan antar muka 

dan rancangan class diagram (Entity Class). 

 

BAB V : PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari 

pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan saran dari penulis 

yang kiranya bermanfaat.  

 

  


