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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan Teknologi Informasi membuat berbagai aktivitas dalam 

kehidupan manusia mengalami evolusi. Kondisi dinamis ini memunculkan 

terobosan-terobosan sistem informasi sebagai jawaban atas sistem lama. Sistem 

yang dilakukan secara konvensional mulai ditinggalkan dan beralih ke sistem 

komputerisasi, yang dirasa lebih cepat dan akurat dalam penyampaian informasi 

serta kecepatan pengolahan data seperti mengelola berbagai laporan transaksi, 

mengelola data perusahaan maupun data lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan. 

Penyampaian informasi memiliki peran yang sangat penting bagi setiap perusahaan, 

terutama pada perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat rutinitas yang tinggi 

dan memiliki data yang harus diolah. 

Pengolahan data pada Apotek Cortex sangat sederhana, banyaknya data 

pada transaksi penjualan di setiap pembelian obat dapat menimbulkan penumpukan 

data dan berbagai macam masalah, salah satu contohnya seperti persediaan stok 

obat, dan data transaksi penjualan, untuk itu di butuhkan sebuah metode data 

mining untuk mengolah data tersebut menjadi data yang lebih berguna dan bisa 

meningkatkan kualitas penjualan. 

Berdasarkan permasalahan diatas diusulkan pembuatan Aplikasi berbasis 

web untuk menganalisa pola transaksi penjualan menggunakan algoritma apriori. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Pada analisa pola penjualan obat di apotek cortex ini dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana efektivitas dan efisiensi proses penjualan obat di era pandemi 

sekarang ? 

2. Bagaiaman mengetahui pola transaksi penjualan obat pada apotek cortex ? 
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1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan masalah di atas, peneliti membatasi permasalahan dalam 

pembuatan analisa pola penjualan obat di apotek cortex menjadi  sebagai berikut : 

1. Program hanya bertujuan untuk menganalisa transaksi penjualan obat 

2. Program hanya bisa digunakan oleh admin saja 

3. Program hanya ditujukan untuk apotek cortex pangkalpinang saja 

4. Data transaksi yang digunakan hanya perbulan maret saja 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dan manfaat penelitian yang akan didapatkan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagi berikut : 

1. Untuk merancang suatu sistem informasi yang berguna dalam mengolah 

data obat pada Apotek Cortex. 

2. Untuk melihat sejauh mana sistem yang dirancang dapat mengatasi 

permasalahan-permasalahan penjualan obat pada Apotek Cortex. 

 

1.4.2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apotek 

Penelitian ini di harapkan dapat mengelola pola transaksi penjualan obat 

yang lebih efektif, akurat dan tercatat dengan baik. 

2. ISB Atma Luhur 

Penelitian ini dapat dijadikan koleksi pustaka perpustakaan ISB Atma Luhur 

khususnya dalam bidang pengendalian internal atas transaksi obat.  

3. Penulis 

Penulis dapat memperoleh ilmu serta pengetahuan secara langsung 

mengenai pentingnya pengendalian internal atas pola transaksi penjualan 

obat di apotek guna mencapai efektivitas dan efisiensi pola transaksi 

penjualan obat. 
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1.5. Metodologi Penelitian 

Mengindentifikasi masalah dalam analisis pola pembelian obat pada Apotek 

Cortex. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah: 

1.5.1. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan secara langsung yaitu teknik pengumpulan data 

melalui pengamatan secara langsung pada obyek penelitian. Observasi yang 

dilakukan pada penelitian ini adalah pada Apotek Cortex. Teknik observasi 

bertujuan untuk mengamati keadaan di suatu tempat dan sekaligus 

melakukan pengumpulan data serta mengamati keseluruhan secara 

langsung. 

2. Wawancara 

Wawancara ditujukan kepada pihak Apoteker Apotek Cortex. Langkah ini 

dilakukan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi dan 

untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan sistem yang akan dibangun untuk 

menghasilkan informasi tranksasi dalam penjualan. 

3. Studi Pustaka 

Studi pustaka ini dilakukan penulis untuk mencari referensi teori yang 

cocok dengan permasalahan yang telah ditemukan sebelumnya. 

Mempelajari literatur tentang penjualan dan pencatatan persediaan. 

4. Planning 

Melakukan perencanaan aplikasi yang dibuat dan melakukan perencangan 

sesuai kebutuhan. Pada tahap planning alur kebutuhan aplikasi transaksi 

penjualan yang digunakan adalah alur terstruktur. 

5. Modeling 

Menghasilkan rancangan sistem yang menjadi acuan dalam pembuatan 

sistem secara keseluruhan. Pada tahap ini akan menghasilkan Input Process 

Output Diagram, Context Diagram, Diagram Jenjang, Data Flow Diagram 

(DFD), Conceptual Data Model (CDM), Physical Data Model (PDM), 

Struktur Tabel, dan Desain Input. 
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6. Construction 

Pada tahap ini melakukan eksekusi hasil perancangan kedalam bentuk kode 

program yang digunakan dalam pembuatan sistem informasi penjualan. 

7. Deployment 

Melakukan pengujian terhadap aplikasi yang telah dibuat dan 

Menyimpulkan hasil dari semua tahap dan melakukan evaluasi terhadap 

kesesuaian hasil akhir dengan rancangan awal sistem. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Penyusunan laporan penelitian ini dibagi menjadi lima bab dan setiap bab 

berisi uraian-uraian mengenai usulan pemecahan masalah secara berurutan dimana 

satu sama lainnya saling berkaitan. Adapun Sistematika Penulisan laporan tugas 

akhir ini adalah sebagai berikut : 

  

BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, metode penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi teori yang berupa pengertian dan definisi yang dikutip dari 

buku, e-book, jurnal, prosiding, maupun skripsi atau thesis publikasi 

yang berkaitan dengan judul, model dan metode yang digunakan 

serta beberapa teori pendukung yang sesuai dengan topik penelitian 

ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan membahas tentang Model Pengembangan Sistem, 

Metode Pengembangan Sistem, Tools Pengembangan Sistem, dan 

Tools Pembantu Lainnya (ERD) 

BAB IV PEMBAHASAN 
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Pada Bab ini berisi tentang pembahasan algoritma dan data mining, 

serta rancangan sistem, rancangan basis data, rancangan layar pada 

aplikasi, penggunaan program yang telah dibuat oleh penulis 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan 

aplikasi yang telah dibuat penulis dan pengembangannya untuk 

lebih lanjut. 

  


