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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Apotek adalah tempat untuk menjual, menyimpan dan meramu obat.

Apoteker adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek

kefarmasian oleh apoteker. Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, apoteker

harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian yang bertujuan untuk

meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian untuk mempermudah dalam proses

pengelolaan data, yaitu, berupa data obat-obatan berupa data ketersediaan obat,

berbagai macam jenis obat dan kegunaannya, harga obat, penjualan dan

pembelian obat dan informasi obat yang sudah kadaluarsa[1].

Apotek terkadang melayani permintaan pembelian obat dari pelanggan

secara langsung dengan datang ke lokasi, maupun tidak langsung. Apotek juga

menyediakan layanan pembelian melalui telepon. Untuk pembelian tidak langsung

maka obat yang dipesan akan diantarkan dan pelanggan baru membayarkan biaya

obat tersebut setelah obat diterima melalui petugas yang mengantarkan[2].

Perkembangan teknologi saat ini semakin maju, dimana teknologi dan

informasi telah memasuki semua bidang kehidupan dan sangat berperan penting

dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak heran lagi untuk melakukan kegiatan

sehari-hari. Teknologi diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari suatu

organisasi atau instansi agar lebih efektif dan efisien dalam menyampaikan

informasi baik sebagai media promosi bagi perusahaan.

Teknologi informasi juga digunakan untuk mempermudah dan membantu

memperoleh pelanggan dalam proses pengelolaan alat-alat kesehatan yang dijual

di apotek, teknologi  ini dapat membantu Apoteker dalam menjalankan

operasional Apoteknya, serta memberikan layanan terhadap pelanggan guna

menjaga hubungan dengan pelanggan, dan mengolah data yang tersimpan menjadi

laporan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan[3]. Pengelolaan
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Penjualan obat di Apotek bertujuan untuk menjamin kelangsungan ketersediaan

dan keterjangkauan pelayanan obat yang efisien, efektif, dan rasional[4].

Apotek Reza merupakan suatu bentuk instansi yang bergerak dalam bidang

kesehatan. Kegiatan operasionalnya menyediakan dan menjual barang berupa

obat-obatan, dan alat-alat kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

dalam hal kesehatan. Selama ini Apotek Reza kesulitan dalam berbagai hal salah

satunya adalah banyaknya apotek yang ada di Sungailiat sehingga terjadinya

persaingan antar apotek[5].

Dengan adanya permasalahan diatas maka peneliti mengusulkan untuk

membuat aplikasi pemesanan obat di apotek Reza berbasis Android. Aplikasi ini

dibuat berbasis Android karena aplikasi ini bertujuan untuk memesan produk

apotik dengan aplikasi mobile, dan Aplikasi ini dimaksudkan supaya Apotik Reza

dapat mempermudah dalam memasarkan produk berdasarkan kategori obat.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuyun Yuniar dan Rini Sasanti Handayani,

yang berjudul "Kepuasan Pasien Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional

terhadap Pelayanan Kefarmasian di Apotek " dalam penelitian tersebut melibatkan

pasien JKN yang menebus obat ke apotek di Kota Tangerang Selatan, Kab.

Serang, Kota Bekasi, Kab. Bogor, Kota Yogyakarta, Kab. Bantul, Kota Solo, dan

Kab. Sragen pada tahun 2014, Sampel penelitian adalah 152 pasien JKN dewasa

yang dipilih secara accidental sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui

angket. Data dianalisis menggunakan uji Chi-Square[1].

Penelitian yang dilakukan oleh Mega Candra Dewi, Suryatiningsih, dan

Reza Budiawan yang berjudul "Aplikasi Penjualan dan Pembelian Obat di Apotek

Nusa Farma" dalam penelitian tersebut untuk mengembangkan aplikasi penjualan

dan pembelian obat, adapun bahasa pemrogrman yang digunakan dalam penelitian

ini adalah JAVA dan PHP, serta MySQL sebagai basis data yang digunakan

untuk media penyimpanan data yang dibutuhkan. Sedangkan untuk perancangan

programnya menggunakan usecase diagram, activity diagram, class diagram dan

ER-Diagram. Tools yang digunakan dalam proses pembuatan aplikasi ini adalah

Android Studio dan XAMPP. Dengan harapan adanya aplikasi ini dapat
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memberikan wadah atau media bagi pemilik ataupun pembeli dapat melakukan

penjualan dan pembelian obat secara tidak langsung datang ke tempat[2].

Penelitian yang dilakukan oleh Wenny Jayani Halim Tiono yang berjudul

"Sistem Informasi Manajemen Hubungan Pelanggan Apotek “X” Berbasis Web"

dalam penelitian tersebut Apotek X memberikan layanan terhadap pelanggan guna

menjaga hubungan dengan pelanggan, dan mengolah data yang tersimpan menjadi

laporan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Saran yang dapat

diberikan untuk pengembangan sistem lebih lanjut adalah pembuatan pattern

recognition yang dapat mem-forecasting permintaan pelanggan dan

pengintegrasian dengan aplikasi mobile pada sistem operasi Android/IOS[3].

Penelitian yang dilakukan oleh Fenty Ayu Rosmania dan Stefanus

Supriyanto yang berjudul "Analisis Pengelolaan Obat Sebagai Dasar Pengendalian

Safety Stock Pada Stagnan dan Stockout Obat" dalam penelitian tersebut PT

Perawatan Kesehatan Utama mengalami Stagnan dan kehabisan obat adalah efek

dari manajemen logistik obat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

manajemen obat dan pengendalian stock aman stagnan dan stockout di PT

Perawatan Kesehatan Utama[4].

Penelitian yang dilakukan oleh Febri Tri Kurniawan yang berjudul "

Pengembangan Aplikasi Penjualan Obat Apotik Adi Sehat Berbasis E-Commerce"

dalam penelitian tersebut Aktifitas bisnis melalui teknologi internet yang biasa

disebut dengan e-commerce mewadahi aktifitas berupa transaksi (jual-beli) secara

elektronik atau online. Sistem ini bertujuan untuk memperluas penjualan produk

sehingga penjualan produk dapat maksimal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa

aplikasi ini memberikan kemudahan kepada pemilik apotik dalam pengelolaan

penjualan produk obat secara online[5].

Berdasarkan penejelasan permasalahan diatas maka, penulis mengambil

judul penelitian "Aplikasi Pemesanan Obat Di Apotek Reza Berbasis Android
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah Bagaimana menerapkan aplikasi pemesanan obat dari

aplikasi pemesanan obat berbasis android?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aplikasi ini dibuat hanya untuk pemesanan obat pada apotek reza, tidak

membahas mengenai penjualan obat secara online.

2. Aplikasi tidak membahas pembayaran online dari pemesanan yang

dilakukan.

3. Aplikasi dibuat menggunakan Eclipse

4. Aplikasi ini menggunakan database MySql sebagai media penyimpanan

data obat.

5. Aplikasi hanya bisa digunakan pada perangkat android

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memesan obat dari aplikasi

pemesanan obat berbasis android pada Apotek Reza.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat Membantu Apotek Memasarkan Obat, Menginformasikan

Ketersediaan Obat kepada masyarakat.

2. Dapat membantu masyarakat dalam mencari obat yang dibutuhkan

berdasarkan kategori obat.

3. Dapat membantu masyarakat memesan obat yang dibutuhkan secara cepat

dan mudah
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1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera

pada Laporan skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan

sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan

dan manfaat penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang penjelasan dan uraian secara teoritis yang

menguraikan penelitian mengenai definisi ilmu yang berkaitan dengan

penyusunan laporan skripsi.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penjelasan Model pengembangan sistem

menggunakan model proses waterfall, dan Model pengembangan sistem

juga menggunakan metode pemrograman yang mengikuti konsep

berorientasi objek. dan Pada tahap perancangan perangkat lunak penulis

menggunakan UML(Unifed Modelling Language)

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi menjelaskan Definisi Masalah, Pemecahan Masalah, Analisa

Sistem Berjalan, Analisa Sistem Usulan (UseCase, Activity Diagram,

Sequence Diagram, dan Class Diagram).

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisis dan

optimalisasi sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab

sebelumnya.


