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BAB I                                                                                                            

PENDAHULUAN 

1.1.     Latar Belakang  

            Apotek bonia berlokasi di JL. Soekarno Hatta 3 kelurahan, Simpang perlang, 

kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Pemilik apotek bonia adalah Bpk, Redemtus Rudiyanus Bonny dan istrinya sebagai 

asisten yang membantu pemilik dalam mengelola apotek bonia. 

           Apotek bonia menyediakan berbagai macam obat-obatan. Dalam  persediaan 

obat-obatan apotek bonia menyediakan berbagai macam obat-obatan  dari obat untuk 

balita, anak-anak, dewasa hingga lansia bisa di dapatkan pada apotek bonia.Selain 

kelengkapan persediaan obat-obatan apotek bonia juga merupakan salah satu apotek 

yang sangat mengutamakan kualitas. 

           Pada apotek  bonia ini pembelian di lakukan secara langsung ke apotek bonia, 

pembeli datang menunjukan nama obat pada pemilik apotek. Pemilik akan  

memberikan obat sesuai pemintaan pembeli dan pembeli akan melakukan 

pembayaran secara langsung kepada pemilik. 

          Pada pelayanan apotek bonia mempunyai kendala di mana pembeli kurang 

mengetahui tentang stok persediaan obat serta  pembaruan jenis obat yang sama 

namun dengan kemasan yang berbeda, sehingga pembeli cenderung mencari di 

apotek lain. 

           Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut maka peneliti akan mengambil judul 

”Sistem Informasi Pelayanan Dan Stok Obat Pada Apotek Bonia” dengan tujuan agar 

memudahkan pembeli dalam mencari obat yang di butuhkan. Pembeli bisa mengecek 

ketersediaaan obat pada apotek  dan melakukan pemesanan secara online tanpa harus 

datang ke apotek, dan jika sudah melakukan pemesanan pembeli dapat memilih dua   

alternatif pembayaran yaitu COD atau Tranfer. 
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1.2.     Rumusan Masalah 

Dengan pengamatan dan penelitian sistem yang berjalan di Apotik Bonia, 

maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah yaitu:      

 1. Bagaimanacara merancang sistem informasi-Ecommerce sebagai perantara

     penjualan pada Apotek Bonia?         

 2. Bagaimana cara untuk mempermudah pembeli dalam mencari obat yang di

     butukan tanpa harus datang langsung ke Apotek Bonia?   

 3. Bagaimana cara membuat sistem informasi yang dapat mempermudah ko-   

     munikasi antara pembeli dan penjual pada Apotek Bonia?     

1.3.     Batasan Masalah  

Berikut ini adalah batasan masalah atau ruang lingkup penelitian: 

1. Sistem informasi pada apotek Bonia koba ini tidak melakukan 

pendataan  terhadap penjual. 

2. Sistem informasi pada apotek Bonia koba ini tidak melakukan 

pendataan  pembeli. 

3. Sistem informasi pada apotek Bonia koba ini tidak membahas retur. 

4. Peneliti hanya membahas menggunakan metode waterfall Serta tools 

UML (Unified Modeling Languange). 

1.4.     Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sarana berupa sitem informasi 

pelayana dan stok obat pada apotek bonia koba. Selain itu penelitian ini juga 

bermanfaat untuk memudahkan apotek bonia koba dalam memberikan pelayanan 

kepada pembeli. 
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1.5.      Sistematika Penulisan Laporan 

Untuk mudah di pahami penulis skripsi menggambarkan Secara umum agar  

lebih jelas tentang penelitian yang di jalankan. Sistematika penelitian di bagi menjadi 

lima BAB bahasan yang terdiri dari : 

BAB I                PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, metode penelitian, tujuan dan manfaat Serta sistematika 

penulisan. 

BAB II               LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini penuli menjelskan mengenai teori-teori yang 

mendukung judul dan memberikan penjelasan secara 

detail.Landasan teori terdiri dari model yang bersangkutan dengan 

masalah yang diteliti serta mengenai tools/software untuk 

pembuatan aplikasi. 

BAB III              METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai model waterfall, 

Metode Object Oriented Analysis And Design(OOAD), dan tools 

(alat bantu) yaitu tools yang di gunakan adalah tools UML Dan 

ERD. 

BAB IV              PEMBAHASAN 

Bab ini berisi antara lain : Struktur organisasi, Jabatan dan Tugas 

wewenang, Proses Bisnis, Activity Diagram, Use Case Diagram, 

Analis Keluaran, Analisis Masukan, Identifikasi Kebutuhan, 

Dekripsi Use Case, ERD, Tranformasi ERD ke LRS, LRS, Tabel, 
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Spesifikasi Basis Data, Rancangan Antar Muka, Rancangan Layar 

Dialog, Rancangan Layar Sequence, Class Diagram. 

BAB V               PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang didapatkan dari 

pembahasan per-bab dan saran-saran dari penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


