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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Seiring dengan kemajuan sistem komputerisasi dewasa ini, kita tahu 

bahwa betapa pentingnya pekerjaan yang berbasis komputerisasi. Kemajuan 

teknologi khususnya komputer, menjadikan mereka yang bergerak di bidang 

bisnis perlu mencermati peluang yang mereka miliki karena komputer 

merupakan penunjang utama bagi pengguna sistem di era modern ini. 

Komputer sebagai sarana pengolah data membantu manusia untuk dapat 

menghasilkan informasi yang dibutuhkan dengan cepat, tepat dan akurat. 

Tidak terkecuali dengan RSUD Sungailiat, salah satu instansi 

pemerintahan Kabupaten Bangka yang telah beroperasi sejak di resmikan 

tahun 1987 telah melakukan proses bisnisnya sampai saat ini. Dalam 

perjalananya rumah sakit ini pun selalu berusaha mengikuti perkembangan 

agar senantiasa bisa memberikan pelayana yang maksimal juga memudahkan 

karyawanya dalam melakukan pekerjaan. Di RSUD Sungailiat penulis masih 

menemukan sistem yang masih manual(belum terkomputerisasi), tepatnya di 

bagian gudang RSUD tersebut. 

Bagian Gudang RSUD Sungailiat merupakan tempat untuk 

penyimpanan dan juga pendistribusian Obat di RSUD tersebut, yang juga 

sangat berkaitan dengan stok obat. agar bisa di Kontrol dengan baik 

penggunaan obat di RSUD.  

  Maka dari itu, penulis akan mencoba menerapkan suatu rancangan 

berbasis komputer untuk mempermudah penyimpanan arsip dan 

mempercepat proses  penghitungan stok obat di RSUD sungailiat. 

 

2. Masalah 

Adapun masalah yang ditemukan pada Bagian Gudang Obat RSUD 

Sungailiat adalah belum adanya Sistem Informasi yang dikhususkan  untuk 

mendata pemasukan dan pengeluaran obat di RSUD  : 
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a. Terdapat pencatatan yang dilakukan berulang sehingga menimbulkan 

banyak kerangkapan data. 

b. Sulit untuk mencari atau menyimpan dokumen-dokumen yang jumlahnya 

semakin banyak. 

c. Keakuratan pendataan masih sangat kurang baik. 

 

3. Tujuan Penulisan 

 Maksud dan tujuan yang ingin dicapai penulis dengan dengan 

dilakukannya penulisan ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengurangi pencatatan yang di lakukan berulang sehingga tidak 

menimbulkan banyak kerangkapan data. 

b. Mempermudah penyimpanan dokumen-dokumen yang jumlahnya 

semakin banyak. 

c. Agar keakuratan data semangkin baik. 

 

4.  Batasan Permasalahan 

Dengan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis 

hanya membatasi permasalahan yang ada pada sistem informasi Persedian 

Obat saja. 

Adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas adalah 

a. Proses pemesanan Obat kepada Supplier 

b. Proses penerimaan obat dari Suplier,kemudian mendata obat tersebut. 

c. Mendistribusikan obat tersebut sesuai permintaan yang diajukan,dan 

menurut ketentuan manajemen rumah sakit. 

d. Melaporkan hasil pemakaian obat setiap bulanya. 

 

5. Metode Penelitian 

Dalam rangka penyusunan Tugas Akhir ini dilakukan penelitian 

sebagai berikut: 
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a. Pengumpulan data 

1) Observasi 

Melakukan observasi lapangan yaitu melihat secara langsung 

terhadap kerja rutin berkenaan dengan proses servis dan mempelajari 

bentuk dokumen – dokemen yang digunakan dan laporan yang 

dihasilkanuntukmengumpulkan data yang dibutuhkan. 

 

2) Wawancara 

Melakukan wawancara pada pihak yang berkaitan sesuai dengan 

alur permasalahan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. 

 

3) Studi kepustakaan 

Mempelajari dan mengumpulkan bahan – bahan dari buku atau 

diktat – diktat yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini. 

Penelitian kepustakaan ini secara teoritis sangat membantu dalam 

pembuatan laporan ini. 

 

b. Analisa sistem 

Salah satu pendekatan pengembangan system adalah pendekatan 

analisa Object Oriented. Pendekatan Object Oriented dilengkapi dengan 

alat – alat tekhnik  pengembangan sistem yang dapat didefinisikan dengan 

baik dan jelas.Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah : 

1) Menganalisa sistem yang ada, yaitu memahami proses bisnis sistem 

yang sedang berjalan guna mengidentifikasikan permasalahan – 

permasalahan yang ada. 

2) Analisa dokumen, yaitu menspesifikasikan masukan yang digunakan , 

database yang ada, proses yang dilakukan dan keluaran yang dihasilkan, 

guna memahami kebutuhan akan dokumen – dokumen baru. 

Penulis menggunakan beberapa diagram Unified modeling 

language (UML) sebagai alat bantu dalam menganalisa sistem. Beberapa 

diagram tersebut adalah : 
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1) Activity Diagram 

 Activity Diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja atau 

workflow sebuah proses bisnis dan urutan aktifitas di dalam suatu 

proses. 

2) Use Case Diagram 

Use Case Diagram digunakan untuk menjelaskan manfaat system 

jika dilihat dari sudut pandang orang yang berada di luar system atau 

actor. 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 system secara rinci 

berdasarkan hasil analisa sistem yang ada, sehingga menghasilkan model 

baru yang diusulkan, dengan disertai rancangan database dan spesifikasi 

program.Alat bantu yang digunakan penulis dalam merancang system 

adalah : 

1) Class Diagram 

 Class Diagram digunakan untuk menggambarkan keadaan 

(atribut) sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi 

keadaan tersebut. 

2) Logical Record Structure 

Logical Record Structure berasal dari setia pentity yang diubah 

kedalam bentuk sebuah kotak dengan nama entity berada diluar kotak 

dan atribut berada didalam kotak. 

3) Tabel 

Table digunakan untuk mendefinisikan dan mengilustrasikan model 

conceptual cara terperinci dengan adanya primary key dan foreign key. 
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4) Spesifikasi basis data 

Spesifikasi basis data digunakan untuk menjelaskan tipe data 

yang ada pada model conceptual secara detail. 

 

6. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan secara umum tentang  Latar Belakang, Masalah, 

Tujuan Penulisan, Ruang Lingkup / Pembatasan Permasalahan, Metode 

Penulisan, dan Sistematika Penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang konsep sistem informasi, analisa dan perancangan 

sistem berorientasi objek dengan UML dan teori pendukung lainnya. 

 

BAB III ANALISA SISTEM 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan organisasi, uraian prosedur, 

analisa dokumen keluaran, analisa dokumen masukan, identifikasi 

kebutuhan, use case diagram, deskripsi use case, dan analisa sistem 

persediaan Obat. 

 

BAB IV RANCANGAN SISTEM 

Bab ini menggambarkan rancangan sistem yang diusulkan seperti : 

rancangan basis data dan rancangan antar muka(sequence). 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian yang terakhir dari bab yang menguraikan 

kesimpulan dari keseluruhan bab serta saran-saran yang diharapkan dapat 

bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan Bag.Gudang Obat RSUD 

Sungailiat


