
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di zaman teknologi yang sangat maju ini, teknologi komputer semakin hari 

mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat cepat. Perkembangan 

tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia, 

sehingga membawa manusia memasuki dunia era baru yang lebih canggih dan 

juga praktis. Komputer banyak digunakan dalam kehidupan manusia, hal ini 

dibuktikan dengan adanya komputer sejak dulu sampai sekarang sudah digunakan 

sebagai alat untuk mempermudah kinerja pegawai atau persoalan yang dianggap 

rumit menjadi lebih mudah diselesaikan dengan waktu yang singkat untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan atau lembaga yaitu dalam pembuatan laporan, 

penyimpanan data dan masih banyak lagi lainnya. Pengoptimalan terhadap sistem 

suatu perusahaan sangat diperlukan karena teknologi selalu berkembang. Klinik 

Anugerah Medista berada dijalan Depati Amir Baturusa No.88 Kabupaten 

Bangka. Kegiatan operasional klinik ini adalah 24 jam yang melayani pasien 

umum dan pasien BPJS. Klinik Anugerah Medista merupakan bagian yang 

bertanggung jawab dalam hal pengadaan, pemesanan, penerimaan, penyimpanan, 

pencatatan dan pelaporan persediaan obat. Rangkaian aktifitas pengolahan data 

obat untuk pelayanan kesehatan pada Klinik Anugerah Medista dimulai dari 

pemesanan obat, pendataan obat, pengeluaran obat sampai pencatatan dan 

pelaporan. Dalam melakukan pengolahan data obat, Klinik Anugerah Medista 

masih menggunakan metode pencatatan manual, yaitu semua data-data dicatat di 

dalam sebuah buku atau arsip. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi 

komputer untuk menangani pengolahan data obat dirasakan sangat tidak 

menguntungkan dan timbul permasalahan seperti:  

1. Lambatnya dalam melakukan proses pencarian data obat.  

2. Adanya dokumen yang hilang karena penyimpanan yang bertumpuk dan tidak 

tersusun.  
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3. Pembuatan laporan membutuhkan waktu yang lama karena harus 

mencocokan dahulu data yang sama. Dari permasalahan tersebut penulis 

bertekad untuk membuat sistem informasi persediaan obat berbasis web yang 

dimana sistem tersebut mencangkup dengan pengelolaan data obat masuk dan 

obat keluar hingga pembuatan laporan.  

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis mengambil judul “Sistem 

Informasi Penjualan dan Pembelian Obat Berbasis Website Berdasarkan Model 

FAST Pada Klinik Anugerah Medista Baturusa” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka 

penjabaran rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang sistem informasi persediaan obat berbasis Website 

pada Klinik Anugerah Medista ?  

2. Bagaimana mengimplementasikan sistem informasi persediaan obat berbasis 

Website dengan menggunakan model FAST ? 

3. Bagaimana merancang suatu sistem informasi persediaan obat berorientasi 

objek dengan Unified Modeling Language ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Supaya pembahasan masalah yang dilakukan tidak menyimpang dari pokok 

permasalahan, maka permasalahan yang akan dibahas dibatasi sebagai berikut:  

1. Penulis membahas pembelian obat secara tunai dari supplier. 

2. Penulis membahas penjualan obat secara tunai pada pasien. 

3. Penulis tidak membahas retur obat dari pelanggan maupun kepada supplier. 

4. Penulis membahas laporan data obat masuk dan data obat keluar. 

5. Penulis membahas tentang laporan penjualan dan pembelian. 
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1.4 Metodologi Penelitian 

1.4.1 Model pengembangan perangkat lunak FAST 

FAST (Freamwork for Application of Systems Thinking) dikembangkan 

sebagai gabungan dari praktek-praktek terbaik yang telah ditemui dalam banyak 

referensi komersial dan metodologi. FAST adalah sebuah kerangka kerja yang 

cukup fleksibel untuk berbagai jenis proyek dan strategi. FAST juga memiliki 

banyak kesamaan dengan buku komersial dan metodelogi yang akan di temukan 

dalam praktek. Sebuah proyek dimulai dengan beberapa kombinasi dari masalah, 

peluang dan petunjuk dari penggunaan dan diakhiri dengan sebuah solusi bisnis 

kerja untuk komunitas pengguna. Pengembangan sistem dengan metode FAST 

dilakukan secara berurutan yaitu meliputi :  

1. Definisi Lingkup (Scope Definition) 

2. Analisis Masalah (Problem Analysis) 

3. Analisis Kebutuhan (Requirements Analysis) 

4. Desain Logis (Logical Design). 

5. Analisis Keputusan (Descision Analysis). 

6. Desain Dan Integrasi Fisik (Physical Design). 

7. Pembuatan Dan Pengujian (Constraction And Testing). 

 

1.4.2 Metode Berorientasi Objek dan Sruktur Data 

Metode Berorientasi Objek adalah suatu strategi pembangunan perangkat 

lunak yang mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan objek yang 

berisi data dan operasi yang diberlakukan terhadapnya. Metodologi berorientasi 

objek merupakan suatu cara bagaimana sistem perangkat lunak dibangun melalui 

pendekatan secara objek yang sistematis. Suatu proses yang dipakai dalam 

penelitian dengan menggunakan berbagai langkah yang bersifat logis serta teratur 

sehingga membentuk sistem secara menyeluruh, utuh dan terpadu sehingga 

mampu menjelaskan berbagai rangkaian sebab akibat yang terkait suatu objek 

tertentu. Metode struktur data dalam pengembangan sistem informasi adalah 

proses yang berorientasi pada teknik yang digunakan untuk merancang dan 

menulis program secara jelas, terstruktur dan konsisten. 
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1.4.3 Tools 

Tools yang digunakan pada pembuatan sistem ini yaitu dengan UML ( 

Unified Modeling Language ) antara lain : activity diagram, usecase diagram, 

package diagram, class diagram, deployment diagram dan sequence diagram.  

 

1.5 Tujuan dan Manfaat 

Teknologi informasi merupakan suatu media yang sangat tepat untuk 

dimanfaatkan pada saat ini sehingga dapat memberikan kemudahan dalam 

menjalankan suatu usaha. Adapun tujuan utama penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk memberikan kemudahan dalam pengolahan data dan penyajian 

informasi yang dibutuhkan khususnya pada proses pencatatan Data Obat, 

Data Supplier / Penyedia Obat, Data Pelanggan, Data Obat Masuk dan Data 

Obat Keluar. 

2. Untuk mempermudah dalam proses pembuatan laporan Data Obat / Stok 

Obat, Laporan Data Supplier / Penyedia Obat, Data Pelanggan, Laporan 

Data Obat Masuk dan Laporan Data Obat Keluar. 

3. Serta dapat memberikan layanan yang lebih cepat, tepat dan akurat, 

sehingga dapat membantu perusahaan dalam memperbaiki sistem yang ada, 

agar dapat menghasilkan dokumen-dokumen keluaran dan masukan yang 

lebih berkualitas dan informatif. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk dapat menjelaskan isi dari laporan penelitian ini secara baik dan 

benar, maka penulis menyusun laporan ini secara terstruktur dan sistematik. Oleh 

karena itu penulis membaginya dalam 5 bab yang terdiri dari sub-sub bab. Bab-

bab tersebut adalah : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, metodologi penelitian, tujuan dan manfaat penulisan dan 

sistematika penulisan laporan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini merupakan bagian yang terdiri dari konsep dasar sistem 

informasi, analisa sistem, perancangan sistem, konsep dasar 

berorientasi obyek (object oriental), analisa dan perancangan 

berorientasi obyek serta teori-teori pendukung lainnya yang berkaitan 

dengan sistem yang akan dibahas. Serta pemahaman tentang 

bagaimana memahami dan menspesifikasi dengan detail apa yang 

harus dilakukan oleh sistem. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang digunakan 

model pengembangan perangkat lunak, metode penelitian dalam 

pengembangan perangkat lunak dan alat bantu pengembangan sistem. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini memuat tentang struktur organisasi, tugas dan wewenang di 

Klinik Anugerah Medista Baturusa, analisis sistem berjalan, yaitu : 

proses bisnis, activity diagram, analisis keluaran pada sistem yang 

berjalan, analisis masukan pada sistem yang berjalan, identifikasi 

kebutuhan, use case diagram, deskripsi use case, perancangan sistem, 

yaitu: rancangan basis data berupa Entity Relationship Diagram 

(ERD), transformasi Logical Record Structure (LRS) ke Entity 

Relationship Diagram (ERD), Logical Record Strukture (LRS), 

Spesifikasi Basis Data, Rancangan Layar, Squence Diagram, Class 

Diagram dan Deployment Diagram. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini membahas tentang Kesimpulan dari pembahasan bab-bab 

sebelumnya dan Saran terkait dari penulis yang kiranya dapat 

bermanfaat. 

 


