
 12

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.   Latar Belakang Penulisan 

Pada era globalisasi yang semakin maju, setiap manusia berusaha 

untuk mencapai keuntungan yang sebesar - besarnya dalam pemenuhan 

kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga penerapan teknologi komputer 

sangat dibutuhkan terutama didunia usaha. Kebutuhan akan informasi 

yang cepat dan akurat, dirasakan sebagai kebutuhan yang sangat vital, 

sehingga sarana penunjang sangatlah diperlukan untuk membantu 

kelancaran peningkatan mutu penyajiannya.  

Kebutuhan akan informasi yang cepat dan akurat sangat diperlukan 

guna menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks dalam segala aspek 

kehidupan baik dalam masyarakat secara individu maupun masyarakat 

umum 

Rumah Sakit Bakti Timah merupakan mitra pelayanan bagi masyarakat 

yang bertujuan meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, 

meningkatkan kondisi lingkungan yang sehat, meningkatkan upaya 

kesehatan dan cakupan program yang bermutu, terjangkau dan sesuai 

kebutuhan serta meningkatkan kerja sama lintas sektoral dan lintas 

program. Maka dari itu, penulis telah berusaha menampilkan informasi – 

informasi yang didapat dari riset yang telah penulis laksanakan di Rumah 

Sakit Bakti Timah dengan harapan mampu mendukung penulis dalam 

menyelesaikan sistem rancangan dengan mudah dan sesuai dengan fakta 

yang ada. 
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2.  Masalah 

Pengolahan suatu sistem yang bersifat manual dalam pengolahan 

data persediaan barang ini menimbulkan kemungkinan-kemungkinan 

terjadinya kekurangan dan kelemahan pada sistem, terutama 

ketidakefektifan dan ketidakefisienan waktu untuk mendaftar dan 

pencarian data. 

Berdasarkan hal tersebut, maka kami merumuskan langkah-langkah 

komputerisasi sebagai berikut: 

 “Bagaimana kita dapat merancang suatu sistem yang bersifat 

komputerisasi sehingga tidak terjadi kekurangan ataupun kelemahan 

dalam pengolahan data pada sistem persediaan barang, sehingga dapat 

dimengerti oleh operator dalam penggunaanya” 

 

3.  Tujuan Penulisan. 

Tujuan dari penulisan Laporan kuliah Kerja Praktek ini adalah untuk 

mengambil mata kuliah kunci yang salah satu tugas di Akademi 

Manajemen Informatika dan Komputer pada STMIK ATMA LUHUR 

Pangkalpinang. 

Manfaat yang didapat dari penulisan ini adalah : 

a.Untuk menambah serta mengembangkan pengetahuan yang telah      

dimiliki dan diperoleh dalam perkuliahan, khususnya dalam bidang 

komputer. 

b.Sebagai studi perbandingan teori yang telah diperoleh sesuai dengan 

praktek yang telah ditentukan. 

c. Dengan adanya Kuliah Kerja Praktek ini diharapkan agar 

mahasiswa/mahasiswi mendapat pengalaman kerja yang sangat 

berharga sehingga dapat memperluas wawasan pengetahuan serta 

dapat meningkatkan diri dalam persiapan menjadi tenaga kerja yang 

terampil dan siap pakai= 
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4.   Batasan Masalah 

Supaya tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis 

akan membatasi permasalahan hanya pada sistem informasi persediaan 

barang saja. 

 

5.   Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data – data 

yang diperlukan sebagai bahan dalam Penyusunan Laporan kuliah Kerja 

Praktek ini adalah sebagai berikut : 

a. Observasi 

    Melakukan observasi lapangan artinya, melihat secara langsung 

terhadap kerja rutinitas sehari - hari berkenaan dengan proses 

administrasi, memperlajari bentuk dokumen yang digunakan dari 

laporan yang dihasilkan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. 

b. Wawancara 

    Melakukan wawancara pada pihak yang berkaitan dengan alur 

permasalahan. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan bahan 

penulisan yang lepas dari pengamatan, terutama menyangkut hal – hal 

yang tidak rutin dan lebih banyak menyangkut pertimbangan dan 

kebijaksanaan. Dalam penulisan ini juga mempelajari dan 

mengumpulkan bahan – bahan dari buku petunjuk yang dapat 

menunjang tersusunnya Laporan kuliah Kerja Praktek ini, karena buku 

merupakan salah satu sumber dari ilmu pengetahuan, juga 

menanyakan pada Dosen Pembimbing KKP. 

c. Kepustakaan  

    Dalam penulisan ini juga mempelajari dan mengumpulkan bahan - 

bahan dari buku petunjuk yang dapat menunjang tersusunnya KKP ini. 
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6.   Sistematika Penulisan 

Laporan Kuliah Kerja Praktek ( KKP ) ini disajikan dalam beberapa 

bab, yakni sebagai berikut : 

BAB  I  :  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang, masalah, dan 

tujuan penulisan , ruang lingkup masalah, metode 

penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II  : ORGANISASI 

Menguraikan sejarah singkat instansi, gambar struktur 

organisasi dan fungsi – fungsi masing – masing bagian. 

BAB III  :  INFRASTRUKTUR 

Menjelaskan tentang sistem komputer berupa hardware ( 

perangkat keras ), software ( perangkat lunak ), dan user ( 

pemakai ). 

BAB IV  :  RUANG LINGKUP MASALAH 

Membahas tentang proses dan kegiatan yang terjadi pada 

Sistem Persediaan Obat di RUMAH SAKIT BAKTI TIMAH. 

BAB V  :  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang ditarik pada 

pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


