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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Sistem Informasi merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas 

manusia yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi, manajemen, 

dan pengambilan keputusan. Dalam arti luas, istilah sistem informasi digunakan tidak 

hanya dalam penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tetapi 

juga sebagai cara di mana manusia berinteraksi dengan teknologi informasi dalam 

mendukung proses bisnis. Bisnis pada saat ini sangat bergantung dengan teknologi yang 

menyediakan dan menyimpan berbagai macam data dan informasi yang dapat 

meningkatkan daya kompetitif perusahaan. Dengan kemajuan teknologi saat ini, semua 

bidang pekerjaan didorong untuk ikut maju mengikuti teknologi dan sistem informasi 

memiliki peran besar dalam semua bidang tersebut. 

Apotek menurut Keputusan Menkes RI No.9 Tahun 2017 merupakan suatu sarana 

pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Dan seperti 

bisnis lainnya, persaingan antar apotek tentu terjadi dalam masa berjalannya bisnis. 

Sistem informasi saat ini marak dipakai dalam bisnis untuk membantu meningkatkan 

kualitas dari produk atau jasa. Apotek juga mulai memakai sistem informasi dalam 

bisnisnya. Namun, ada juga apotek yang tertinggal dalam hal kemajuan sistem informasi 

dimana mereka masih menggunakan Excel. Apabila data yang dipakai atau didapatkan 

berjumlah besar, maka pengolahan data menjadi sebuah laporan akan menggunakan 

waktu yang banyak. Apotek Master merupakan salah satu contoh dari apotek yang masih 

kurang dalam sistem informasinya. Apotek Master memiliki sistem informasi yang 

mayoritas menggunakan Excel untuk transaksi, sehingga laporan penjualan harus dicatat 

dan dihitung secara manual. Saat ini Apotek Master mulai menggunakan point of sales 

untuk mempermudah pencatatan transaksi serta penyusunan laporan penjualan dan 

sebagainya. Namun, point of sales yang dipakai belum sesuai dengan keinginan pemilik 

karena masih ada kendala dalam menampilkan data (data barang, data transaksi, dan 

sebagainya) dimana, data lambat tampil bahkan tidak tampil sama sekali karena jumlah 

data yang ditampilkan dalam satu halaman tidak dibatasi. Data harga dari barang yang 

dijual juga kadang tidak sesuai karena adanya perbedaan harga barang dapat yang dijual 
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per lembar/biji dan per dus. Selain itu, interface halaman yang digunakan kurang baik. 

Pengguna terkadang merasa kebingungan dengan cara menggunakan situs karena ada 

opsi yang tidak terpakai serta format tulisan yang kurang baik. Selain itu, sistem dari 

apotek masih belum mendukung pencatatan resep dokter untuk obat prekursor (obat yang 

mengandung unsur narkotik). Resep dokter untuk obat-obat tersebut hanya disimpan 

tanpa ada pencatatan dalam sistem sehingga ada kemungkinan hilang atau rusaknya 

kertas resep dokter. Apotek Master juga memiliki jasa pengiriman barang, namun tidak 

ada proses yang jelas untuk transaksi pengiriman. Pemilik biasanya mencatat transaksi 

pengiriman seperti transaksi penjualan biasanya tanpa indikasi bahwa transaksi tersebut 

merupakan pengiriman. 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat diambil masalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana membuat sistem yang dapat mencatat resep, transaksi penjualan dan 

retur, transaksi pembelian, serta transaksi pengiriman. 

2) Bagaimana membuat sistem yang dapat menampilkan informasi dengan akurat 

dan relevan yang sesuai dengan kebutuhan Apotek Master. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam maka permasalahan 

penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Berikut batasan yang diangkat:  

• Penelitian hanya berfokus pada Apotek Master dan data-data terkait obat, 

transaksi (penjualan dan pembelian), pelanggan dan pemasok obat yang 

tersedia dari apotek tersebut.   

• Sistem yang akan dibuat berbasis web dengan menggunakan bahasa 

pemrograman ASP.NET, dan sistem basis data MySQL 

• Pengiriman barang hanya berlaku di kota Bandung dan menggunakan 

metode pembayaran COD (Cash on Delivery) atau pembayaran tunai ke 

pengantar saat barang tiba. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka tugas akhir ini memiliki 

tujuan dan manfaat sebagai berikut: 
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1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Menyusun dan merancang sistem informasi yang dapat mencatat dan 

menyimpan resep dan berbagai transaksi yang terjadi di Apotek Master. 

2) Merancang sistem yang dapat menampilkan informasi yang relevan dari 

transaksi yang telah tercatat. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini berguna untuk mendukung kemajuan bisnis Apotek Master dalam 

pencatatan transaksi, inventori, dan delivery, serta memberikan rangkuman informasi 

keuangan dari apotek. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Berikut metodologi penelitian yang akan digunakan dalam pengumpulan data serta 

mengembangkan sistem: 

1.5.1 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan bantuan dari pihak Apotek Master, dimana 

apotek akan memberikan data internal mengenai obat, transaksi penjualan serta 

pembelian serta data pelanggan. Selain itu akan dilakukan observasi serta wawancara 

dalam proses berjalannya bisnis dalam Apotek Master.  

1.5.2 Metodologi Pengembangan Sistem 

Sistem akan dibuat dan dikembangkan bertahap sesuai dengan metode Software 

Developemet Life Cycle (SDLC) dengan model RAD (Rapid Application Development), 

dimana pertama akan dilakukan tahap analisa (Analysis) serta tahap desain cepat (Quick 

Design). Setelah itu tahap pembuatan yang berupa siklus pengembangan, demonstrasi, 

dan perbaikan lalu tahap percobaan (Testing), dan pada akhirnya peluncuran atau 

implementasi (Deployment). 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada 

Tugas Akhir ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika 

penyampaian sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan dari tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan teori dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan 

penyusunan tugas akhir. 

BAB III SISTEM SAAT INI 

Bab ini berisikan deskripsi dari sistem yang digunakan sebelum sistem baru diterapkan. 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM USULAN 

Bab ini menjelaskan analisa sistem usulan dengan menggunakan gambar bagan struktur 

dari sistem yang diimplementasikan, serta pembahasan secara detail bentuk alur 

antarmuka dari sistem usulan. 

BAB V PENGUJIAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM 

Bab ini menjelaskan mengenai pengujian sistem serta strategi implementasi sistem 

usulan. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan sistem. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

  


