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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1      Latar Belakang 

 Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan dan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi cara hidup manusia. 

Perkembangan teknologi informasi memacu suatu cara baru dalam berbagai 

bidang usaha.Teknologi komputer digunakan untuk mengolah data, termasuk 

memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam 

berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi 

yang relevan, cepat, akurat dan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan 

produktivitas kerja dan membantu dalam proses pengambilan 

keputusan.Teknologi komputer memiliki pengaruh besar bagi jalannya roda 

pekerjaan suatu perusahaan. Tidak terkecuali bagi Puskesmas Riau Silip, yang 

bergerak dalam usaha pelayana kesehatan masyarakat, Salah satunya adalah 

inventory obat. 

 Inventory adalah stock barang yang harus dimiliki oleh perusahaan baik 

berupa bahan baku, barang yang sudah diproses, dan barang jadi. Ketersediaan 

obat di puskesmas menjadi salah satu peran penting dalam kelangsungan proses 

penyembuhan pasien. Pengecekan obat di puskesmas tersebut kini sudah 

terkomputerisasi.Pada proses mengetahui jumlah stok obat tidak akan mengalami 

kesulitan jika harus melakukan pengecekan secara terkomputerisasi menggunakan 

komputer. Apabila dilihat dari sisi efisiensi kerja pada Puskesmas Riau Silip, 

tentu saja hal ini membuat  operasional terkesan sudah handal dan tidak memiliki 

banyak resiko, karena berkas-berkas ini tidak rusak dan jika rusak  terdapat data 

cadangan. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti melakukan analisa pada 

sistem yang sedang berjalan dan merancang sistem baru terkomputerisasi. Peneliti 

membuatlaporan penelitian ini dengan judul:“ANALISIS DAN 

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI INVENTORY OBATBERBASIS 

WEBSITE STUDI KASUS : PUSKESMAS RIAU SILIP “. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dikemukan di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut :   

a. Bagaimana membuat sebuah sistem informasi yang mampu mengatasi masalah 

dalam pengelolaan Inventory Obat ? 

b. Bagaimana dalam proses persediaaan data Obat dapat memudahkan petugas 

dalam menyediakan data tersebut ? 

c. Bagaimana meningkatkan produktivitas kerja di Puskesmas Riau Silip dalam 

penyediaan data obat yang lebih efektif dan efisien ? 

d. Bagaimana menjaga integritas persediaan obat terhadap petugas dalam sistem 

pengolahan persediaan obat Puskesmas Riau Silip ? 

e. Bagaimana sistem yang dibuat tersebut nantinya dapat mempercepat proses 

penyampaian laporan-laporan kepada pimpinan ? 

 

1.3 Batasan masalah  

Dalam memusatkan masalah yang ada, maka penulis hanya membatasi 

masalah pada proses Inventory obat pada puskesmas, mulai dari transaksi proses 

pemesanan Obat, proses penerimaan obat, proses permintaan obat, proses 

penyimpanan obat sampai pada pembuatan laporan mengenai transaksi-transaksi 

yang ada pada Puskesmas Riau Silip.  

 

1.4   Metodologi Penelitian 

Pada dasarnya, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan maksud tertentu. Cara ilmiah berarti 

penelitian tersebut berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu bersifat rasional, 

empiris dan sistematis. Bersifat rasional berarti kegiatan penelitian tersebut 

dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran 

manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati secara langsung 

oleh indera manusia. Sedangkan sistematis berarti proses yang dilakukan dalam 

penelitian tersebut menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. 

Metodologi Penelitian terdiri dari 3 bagian utama yaitu : 
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a. Model pengembangan perangkat lunak 

1) Model Prototype 

Model Prototype lebih memperhatikan kebutuhan sistem pemakai, secara 

keseluruhan akan mengacu kepada kepuasan user.Metode pengembangan 

prototype terdiri dari tiga tahapan, proses-proses tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut :  

1. Mendengarkan pelanggan (Listen to customer)  

Metode pengembangan prototype dimulai dengan pengumpulan syarat. 

Devoleper dan pelanggan bertemu dan mendefinisikan dari seluruh tujuan 

untuk software, identifikasi apa saja syarat yang dikenal dan daerah outline 

dimana definisi tersebut diperintahkan.  

2. Membangun atau mengubah kembali project yang dibuat (Build/revise 

mock-up). 

Proses selanjutnya adalah perancangan kilat, dimana proses ini mewakili 

setiap aspek yang terdapat pada software yang terlihat oleh user (misal : 

pendekatan input dan bentuk output). Idealnya, prototype melayani sebagian 

mekanisme untuk mengidentifikasi syarat dari sebuah software. 

3. Menguji hasil project yang dibuat (Customer test drives mock-up) Prototype 

dievaluasi oleh pelanggan/pengguna dan digunakan untuk penyaringan 

terhadap software yang dibangun. Proses iterasi sebagai prototype yang 

seimbang untuk memenuhi kebutuhan customer ketika pada saat yang sama 

memungkinkan developer untuk memperoleh pemahaman terbaik terhadap 

kebutuhan apa yang telah dikerjakan.  

b. Alat Bantu Analisis dan Perancangan Berbasis Objek Alat bantu analisis dan 

perancangan yang digunakan dalam perancangan Sistem inventory obat 

Puskesmas Riau Silip, yaitu:  

1) Use caseDiagram 

Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor 

dengan sistem informasi yang akan dibuat. Use case diagram 
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menggambarkan fungsionalitas dari sebuah system yang ditekankan adalah 

“apa” yang diperbuat sistem, dan bukan “bagaimana”.  

2) Activity Diagram  

Activity diagram merupakan diagram yang menggambarkan berbagai alir 

aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir 

berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana berakhir. Perlu 

diperhatikan bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem bukan 

apa yang dilakukan actor.  

3) Sequence Diagram  

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di 

sekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa class 

yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram biasa digunakan untuk 

menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan 

sebagai respons dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu.   

4) Class diagram  

Class diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi  

akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan 

desain berorientasi objek. Class menggambarkan keadaan (atribut/properti) 

suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan 

tersebut (metoda/fungsi).  

5) Deployment Diagram 

Deployment atau physicaldiagram menggambarkan detail bagaimana 

komponen di-deploy dalam infrastruktur sistem, di mana komponen akan 

terletak (pada mesin, server atau piranti keras apa), bagaimana kemampuan 

jaringan pada lokasi tersebut, spesifikasi server, dan hal-hal lain yang bersifat 

fisikal.  

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penilitian skripsi mahasiswa khusus nya penulis diharapkan dapat 

memperbaiki sistem persediaan obat yang ada pada puskesmas riau silip dengan 

harapan agar pengolahan data sistem persedian obat, dapat dipermudah dan 
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dipercepat kinerjanya dengan memberikan solusi berupa rancangan sistem yang 

terkomputerisasi.  

Sistem yang terkomputerisasi ini diharapkan dapat mendukung tercapainya 

tujuan dalam penyelesaian masalah yang terjadi pada sistem persediaan obat pada  

puskesmas riau silip antara lain :  

a. Memberikan kemudahan dalam pencatatan data sehingga dapat 

menghasilkan data lebih cepat sesuai dengan tujuan yang dikehendaki.  

b. Proses pencarian data  lebih cepat.  

c. Mempermudah dalam menyediakan pembuatan laporan  yang bermutu  pada 

Instalasi farmasi.  

d. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam bertransaksi.   

e. Dokumen – dokumen keluaran yang dihasilkan dapat lebih berkualitas dan 

informatif.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

    Untuk memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai materi pokok 

Skripsi ini, penulis membaginya dalam bab-bab yang terdiri dari:  

BAB 1 :  PENDAHULUAN 

              Bab ini membahas larar belakang, perumusan masalah, batasan  

  masalah, metode penelitian, maksud dan tujuan penelitian, dan  

  sistematika penulisan. 

   

BAB II :  LANDASAN TEORI 

       Bab ini berisi tentang konsep dasar informasi,analisa dan            

perancangan sistem berorientasi objek dengan UML dan teori 

pendukung lainnya. 

 

BAB III   :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab ini akan membahas tentang apa yang dilakukan pada saat  

melakukan penelitian mulai dari model pengembangan perangkat 
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lunak, metode penelitian, maksud dan tujuan penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB IV   : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

  Bab ini menggambarkan analisa dan perancangan sistem yg 

diusulkan seperti: merancang basis data, rancangan antar muka, dan 

rancangan class diagram (Entity Class). 

 

BAB V   :  PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab terakhir berisi kesimpulan dari pembahasan 

pada bab bab sebelumnya dan saran dari penulis kiranya 

bermanfaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


