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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Toko Obat merupakan sebuah bisnis di keahlian medis yang sangat 

memerlukan sistem informasi web untuk mempermudah kinerjanya. Saat ini 

jumlah pengecekan data obat-obatan yang dilakukan secara manual masih 

besar. Banyaknya jumlah Toko Obat yang masih menggunakan kemampuan 

manusia untuk mengolah data-data yang ada demi memperlancar usahanya. 

Salah satunya adalah Toko Obat Buhan yang masih menggunakan sistem 

konvensional yaitu melakukan pencatatan secara manual, baik itu transaksi 

penjualan ataupun pembelian barang. 

Karena sistem konvensional tersebut membuat kemampuan kinerja 

toko obat tersebut menjadi tidak sesuai dan kurang praktis. Dan untuk proses 

perhitungan penjualan obat yang hanya menggunakan cara konvensional yaitu 

dengan alat bantu hitung. Untuk menghitung dan memproses penjualan obat 

yang dilaksanakan secara konvensional sehingga dapat menghabiskan banyak 

waktu dan tenaga, belum lagi kekeliruan yang rentan terjadi seperti kekeliruan 

penjumlahan data dikarenakan human error. Transaksi yang masuk pada 

umumnya hendak dicatat ke dalam sebuah buku transaksi, pencatatan ini 

merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan juga membutuhkan waktu yang 

lama apabila adanya proses penghitungan di dalamnya. Disamping itu, 

pengorganisasian data-data pada toko obat yang tersedia dapat pula 

mengakibatkan periode waktu yang lama apabila proses pengelolaan dilakukan 

secara manual. 

Dalam pengerjaan hasil laporan toko obat juga mengalami hambatan 

yaitu membutuhkan waktu dan kemampuan yang banyak untuk mengerjakan 

laporan dari data-data mentah yang masih berwujud fisik seperti kertas 

sehingga laporan-laporan yang diinginkan seperti proses pengelolaan laporan 

penjualan tidak dapat langsung disediakan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu 

sistem informasi yang mampu mendata susunan perincian data tersebut dengan 
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melaksanakan rekonstruksi terhadap penyelenggaraan suatu sistem pengolahan 

data. 

Adapun rekonstruksi yang akan dilaksanakan yaitu membentuk struktur 

pencatatan dengan menggunakan sistem yang berbasis web komputer, baik 

dari segi pengecekan barang persediaan, pencatatan data transaksi, dan proses 

yang lainnya yang berhubungan dengan aktivitas pada toko obat yang 

bersangkutan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berikut ini akan dipaparkan ringkasan persoalan dalam penelitian 

skripsi ini yaitu: 

1. Sistem Penjualan Toko Obat yang belum terkomputerisasi sehingga tidak 

efektif dan efisien dalam melakukan aktivitas penjualan. 

2. Rentannya kekeliruan karyawan saat melakukan aktivitas penjualan 

maupun perhitungan terhadap persediaan barang yang menghambat 

kinerja Toko Obat. 

3. Pencarian lokasi obat-obatan secara manual mengakibatkan lambannya 

ditemukan obat-obat tersebut saat dibutuhkan. 

4. Pembuatan laporan-laporan yang masih berbasis manual terkadang 

mengalami kendala dan hambatan yang berujung pada proses pembuatan 

laporan menjadi sangat lama. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berikut terdapat tujuan dari penelitian skripsi ini yaitu: 

1. Untuk memudahkan transaksi penjualan pada Toko Obat Buhan. 

2. Untuk mengalihkan sistem Toko Obat dari manual menjadi 

terkomputerisasi. 
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1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan persoalan yang telah di identifikasi maka batasan 

masalah dalam penelitian ini adalah Perancangan Program Berbasis web pada 

toko obat tersebut yang mencakup tentang: 

1. Pencatatan stok dan penjualan pada website tersebut. 

2. Supplier tidak memiliki data master tersendiri dan ditambahkan secara 

manual melalui form yang tersedia. 

3. Proses pembayaran dilakukan secara Cash On Delivery (COD). 

4. Website belum membahas mengenai exp date obat. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharap dari penelitian skripsi ini yaitu: 

1. Menambah wawasan yang luas tentang bagaimana cara pembuatan sistem 

informasi berbasis web serta proses secara bertahap atas pembuatan 

sistem, yang guna memberikan kemudahan bagi orang orang.  

2. Membantu mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi perkuliahan. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Berikut ini akan dijelaskan tahapan-tahapan metodologi penelitian yang 

digunakan yaitu: 

1. Metode Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data-data yang berhubungan 

dengan proses bisnis penjualan di Toko Obat Buhan seperti dari buku, 

media cetak, media elektronik, serta melakukan wawancara dengan 

pimpinan dan pekerja di Toko Obat Buhan. 

2. Analisa Sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap data yang akan digunakan 

dalam sistem informasi yang akan dirancang dan dipaparkan mengenai 

fitur–fitur yang akan dirancang dan juga beberapa proses bisnis yang akan 

digunakan pada sistem tersebut. Pemodelan analisa sistem menggunakan 

Activity Diagram dan Use Case Diagram. 
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3. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem dibagi menjadi 2 tahapan yaitu perancangan tampilan 

dan basis data. Perancangan tampilan dibuat dengan menggunakan 

Balsamiq Mockup 3 dan perancangan basis data dimodelkan dengan Entity 

Relationship Diagram (ERD). 

4. Pembangunan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan pembangunan sistem dengan melakukan proses 

coding menggunakan Framework Laravel. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman 

mengenai isi laporan. Terdapat beberapa bagian dari laporan skripsi ini. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi mengenai topik yang 

dikerjakan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

batasan masalah, manfaat penelitian, metodologi penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tinjauan pustaka dan landasan teori yang menunjang 

dalam pembuatan skripsi 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisikan tahapan-tahapan analisa dan perancangan dalam 

penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan hasil dan pembahasan yang diharapkan dapat 

menyelesaikan permasalahan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk 

penelitian selanjutnya.  

 


