
BAB  I 

PENDAHULUAN 
 

1. Latar Belakang 

Perkembangan komputer yang demikian pesat khususnya dalam hal 

perangkat keras maupun perangkat lunak,membuat banyak 

perusahaan,bahkan hampir seluruh perusahaan mengambil keputusan untuk 

memanfaatkan sarana computer sebagai alat bantu dalam menyelesaikan 

tujas-tugas administrasi yang ada pada perusahaan. 

Selain dari pada itu fungsi penggunaan computer itu sendiri untuk membantu 

manager dalam mengambil keputusan untuk kemajuan perusahaan.Memang 

biaya dari perusahaan yang telah mempergunakan system komputerisasi 

sangatlah besar dibandingkan dengan perusahaan yang masih menggunakan 

system manual,tetapi hasil yang diperolehpun jauh lebih baik bagi 

perusahaan yang telah beralih menggunakan system komputerisasi,yang 

mana dengan menggunakan system komputerisasi waktu yang dibutuhkan 

untuk membuat suatu laporan sangalah efesien dan keakuratan data dapat 

terjamin. 

Administrasi mengenai sytem penjualan obat pada instalasi farmasi Apotek 

Assyfa Pangkalpinang masih dilakukan secara manual.Laporan-laporan 

pemasukan data kebagian administrasi masih menggunakan buku-buku 

laporan.Untuk mengatasi hal tersebut diatas,maka pihak manajemen 

Instalasi Farmasi Apotek Assyfa Pangkalpinang menginginkan system 

komputerisasi untuk menangani masalah penjualan obat tersebut.Dengan 

penerapan system penjualan obat berbasis computer,diharapkan nantinya 

dalam melaksanakan pembuatan laporan penjualan obat,pembuatan kwitansi 

dan administrasi lainnya dapat dilakukan dengan baik,cepat dan akurat.Yang 

mana nantinya diharapkan dapat meningkatkan kwalitas manajemen serta 



mutu pelayanan kesehatan pada Instalasi Farmasi Apotek Assyfa 

Pangkalpinang. 

 

2. Masalah 

Secara umum masalah yang dihadapi oleh pihak manajemen Instalasi 

Farmasi Apotek Assyfa Pangkalpinang adalah sebagai berikut: 

a. Laporan mengenai seberapa banyak obat yang terjual ke bagian 

administrasi sering kali terlambat,karena di dalam menulis laporan 

membutuhkan waktu yang cukup lama. 

b. Pengawasan mengenai obat yang terjual dengan obat yang masih 

tersedia kurang efesien,dikarenakan kurangnya ketelitian dalam 

melakukan pengawasan obat,apalagi dengan banyaknya obat yang 

masuk ataupun banyaknya obat yang keluar. 

c. Para konsumen harus antri untuk mendapat obat yang mereka 

pesan,karena harus menggunakan manual dalam pencatatan 

pemesanan,serta  perhitungan yang masih menggunakan cara manual 

untuk mengetahui jumlah obat yang harus di bayar oleh konsumen 

memungkinkan terjadinya kesalahan dalam perhitungan. 

 

3. Tujuan penulisan 

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah: 

a. Membantu staff karyawan untuk mengetahui obat apa saja yang 

dipesan,obat yang sudah masuk,dan obat yang sudah keluar. 

b. Menghasilkan rancangan system komputerisasi penjualan obat dan 

dapat memberikan laporan kepada Pimpinan Instalasi Farmasi Apotek 

Assyfa Pangkalpinang dengan cepat dan tepat. 

c. Memberikan layanan informasi penjualan obat pada saat yang 

dibutuhkan. 



d. Mempercepat waktu proses dalam pembuatan laporan. 

e. Menyampaikan informasi tentang perkembanagan Instalasi Farmasi 

Apotek Assyfa dan laporan kepada pimpinan tepat waktu,akurat dan 

tersedia setiap saat. 

 

4. Pembatasan masalah 

Karena permasalahan system administrasi penjualan obat cukup luas,maka 

penulis hanya membahas masalah penjualan  obat dengan memberikan 

batasan pada pembuatan laporan administrasi berupa penjualan obat 

berdasarkan resep. 

 

5. Metode Penelitian 

a. Wawancara 

Sebelum memulai melakukan perancangan penulis terlebih dahulu 

mengadakan wawancara langsung dengan staff administrasi Farmasi 

Apotek Assyfa yang berkaitan langsung dengan masalah yang ada dan 

mendapatkan pemecahan masalah yang kemudian akan melakukan 

study pustaka untuk mengumpulkan data tentang masalah penelitian 

dan penyusunan kerangka teoritis yang berguna untuk menuntun enlist 

di dalam pemecahan masalah. 

b. Analisa System Terstruktur 

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengumulan data mengenai 

system penjualan obat berdasarkan resep dokter yang sedang berjalan 

dan mencoba menganalisa dengan menggunakan diagram ERD (Entity 

Relationship Diagram) yang dilengkapi dengan spesifikasi proses dan 

kamus data untuk menggambarkan arus data dalam system secara 

terstruktur. 

c. Perancangan System Terstruktur 



Dengan membuat rancangan masukan,sesifikasi proses,rancangan 

keluaran,rancangan usulan dan rancangan implementasi,maka akan 

dibuatkan perancangan dalam bentuk bagan terstruktur serta spesifikasi 

modul. 

 

6. Sistematika Penulisan 

Agar system perancangan ini dapat dimengerti dengan mudah oleh 

pemakai,maka sistematika penulisan dibuat sebagai berikut: 

  BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah,tujuan 

penulisan,pembatasan masalah,metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

 

 

BAB  II   LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan tentang pengertian system,pengertian 

iformasai,pengertian akuntansi,system  informasi akuntansi,system 

informasi manajemen,pengertian analisa dan perancangan 

system,dan pengertian perancangan system sebagai landasan dari 

penyusun laporan Kuliah Kerja Praktek ini. 

BAB III   ANALISA SYSTEM 

Bab ini menguraikan tentang tinjauan organisasi,dekomosisi 

fungsi,analisa batasan system,analisa kebutuha,analisa 

keluaran,analisa masukan,analisa proses,analisa data,identifikasi 

kebutuhan dan usulan pemecahan masalah. 

  BAB IV   RANCANGAN SYSTEM 

Bab ini menguraikan tentang proses bisnis yakni menguraikan 

tentang sistem kerja dan proses transaksi, aturan bisnis yang 

menguraikan tentang kebijakan-kebijakan yang ada pada sistem 

penjualan yang meliputi activity diagram, Rancangan basis data 



menguraikan tentang Pemodelan Data Konseptual (Class Diagaram 

Entitas ),Logical Record Strukture,Model Data Relational, Spesifikasi 

Basisdata, struktur tampilan, rancangan layar, listing program. 

 

BAB V   PENUTUP 

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang diberikan 

oleh penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


