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ABSTRAK 

 

Apotek merupakan salah satu usaha pelayanan masyarakat yang bergerak dalam 

bidang penjualan obat-obatan. Apotek Mekar Farma Semarang merupakan apotek 

yang sedang berkembang dan selalu membutuhkan data serta informasi. Pengolahan 

data yang baik akan menghasilkan informasi yang akurat, efektif dan efisien sehingga 

dapat dijadikan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan. 

 

Tujuan dari penulisan Tugas akhir ini adalah untuk menghasilkan sistem informasi 

yang mampu mendata arus pembelian dan penjualan obat pada Apotek Mekar Farma 

Semarang serta stok obat digudang dengan cepat dan akurat. Untuk dapat membantu 

mengefisienkan pekerjaan pada bagian persediaan obat dengan menggunakan sistem 

komputer. 

 

Metodologi penelitian yang dilakukan adalah meliputi studi lapangan  dan studi 

kepustakaan. Studi lapangan meliputi pengamatan dan  wawancara. Sedang studi 

kepustakaan dilakukan dengan penelitian  kepustakaan  yang relevan dengan masalah 

tersebut. 

 

Setelah rancangan global selesai dibuat maka dapat diketahui bahwa dengan 

rancangan ini laporan yang dihasilkan yaitu laporan obat masuk dan obat keluar serta 

laporan stok obat yang diperlukan akan dengan mudah diperoleh, tinggal hanya 

dengan memilih menu laporan yang ada.  

 

Kata Kunci: Sistem, Infomasi, Persediaan 

 

xiv + 77 halaman; 23 gambar; 11 tabel 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Apotek merupakan salah satu usaha pelayanan  masyarakat yang bergerak 

dalam bidang penjualan obat-obatan. Dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat harus selalu memandang agar kebutuhan masyarakat segara terpenuhi 

dalam hal ini termasuk kebutuhan akan penunjang kesehatan yaitu obat-obatan. 

Apotek Mekar Farma Semarang merupakan apotek yang sedang 

berkembang dan selalu membutuhkan data dan informasi. Pengolahan data yang 

baik akan menghasilkan informasi yang akurat, efektif dan efisien sehingga dapat 

dijadikan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan. Begitu pula dengan 

pengolahan data persediaan obat. Karena tanpa persediaan, perusahaan atau 

instansi tidak dapat menjalankan usahanya dengan baik. 

Apotek Mekar Farma Semarang bergerak dalam bidang farmasi sangat 

perlu mengetahui dengan cepat dan tepat mengenai jumlah obat yang tersedia 

dalam gudang dan berapa jumlah barang yang masuk keluar dari gudang sehingga 

diperlukan untuk mengetahui kapan Apotek Mekar Farma Semarang harus 

mengadakan stok kembali. Jika hal ini diabaikan maka Apotek Mekar Farma 

Semarang itu sendiri akan mengalami kesusahan. Sehingga harus adanya 

pengontrolan data obat dalam gudang jika tidak di kontrol akan mengakibatkan 

penumpukan maka perlu diwaspadai karena dapat menghambat kemajuan apotek 

yang dikhawatirkan adalah terjadinya penumpukan digudang terjadinya 

pembengkakan biaya perawatan. Bahkan bisa terjadi bahan baku digudang 

mengalami kekosongan atau kekurangan obat maka  akan mengahambat 

perputaran transaksi yang terjadi dapat pula mengurangi keuntungan. Maka dapat 

disimpulkan apotek harus bisa mengatasi hal demikian dimana Apotek Mekar 

Farma Semarang harus dapat merencanakan dan menentukan batas jumlah obat 
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yang ada dalam gudang dan juga batas jumlah obat yang keluar masuk dari 

gudang serta batas waktu untuk melakukan pemesanan atau stok kembali. 

Pada saat ini Apotek Mekar Farma Semarang dalam menyajikan data yang 

dibutuhkan oleh perusahaan masih secara manual, dalam hal ini dalam 

mengendalikan jumlah bahan baku yang ada di gudang atau arus keluar masuknya 

jumlah obat dari gudang masih kurang efisien sehingga banyak sekali kesulitan 

yang ada apalagi data yang harus diolah banyak dikarenakan stok obatnya terdiri 

dari berbagai macam obat dengan berbagai macam jenis. Maka untuk mengatasi 

masalah tersebut Apotek Mekar Farma Semarang memerlukan suatu sistem 

pengolahan data yang lebih baik dari sistem sebelumnya yaitu dengan sistem 

informasi persediaan obat-obatan yang akan memberikan hasil pengolahan data 

yang optimal dan didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas 

sehingga Apotek Mekar Farma Semarang dapat mengontrol kegiatannya dengan 

mudah cepat akurat dan dapat memberikan laporan yang diinginkan secara tepat 

dan cepat setiap saat bila dibutuhkan. 

Apotek Mekar Farma Semarang pada pelaksanaan tugasnya harus bisa 

mengatur atau mengelola persediaan obat yang ada, sehingga mengetahui jika 

hendak kehabisan suatu jenis obat sebelum pemesanan dari pelanggan terjadi. 

Misalnya untuk mengetahui stok obat yang masuk maupun obat yang keluar, 

order pembelian dan lain lain. Masalah ini akan dapat berkurang jika pencatatan 

tersebut menggunakan alat bantu komputer yang mengolah data secara cepat dan 

mudah sehingga diperoleh informasi yang cepat dan akurat sesuai yang 

dibutuhkan. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Sehubungan hal diatas yang menjadi permasalahan adalah bagaimana 

Apotek Mekar Farma Semarang menyajikan laporan laporan yang relevan 

sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk perencanaan dan pengendalian 

jumlah obat untuk memperlancar arus transaksi obat obatan yang ada di gudang. 

Oleh maka dari itu masalah yang ada dalam jumlah obat pada Apotek Mekar 

Farma Semarang dapat di rumuskan sebagai berikut : 

Rancangan sistem informasi pengolahan persediaan obat pada Apotek 

Mekar Farma Semarang supaya informasi yang disajikan menjadi lebih cepat, 

tepat dan akurat. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Untuk membatasi meluasnya permasalahan yang ada maka dalam Tugas 

Akhir ini dibatasi hanya pada proses obat masuk dan obat keluar pada Apotek 

Mekar Farma  Semarang. 

 

1.4 Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk menghasilkan sistem 

informasi yang mampu mendata arus masuk dan keluarnya obat pada Apotek 

Mekar Farma Semarang serta stok obat digudang dengan cepat dan akurat. Untuk 

dapat membantu mengefisienkan pekerjaan pada bagian persediaan obat dengan 

menggunakan sistem komputer. 

 

1.5 Manfaat Tugas Akhir 

1.5.1 Manfaat Bagi Penulis 

Dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu yang diperoleh pada 

bangku perkuliahan dalam kehidupan yang nyata di masyarakat dan untuk 
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menambah pengetahuan penulis tentang apa sebenarnya persediaan 

barang. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program 

strata satu fakultas ilmu komputer khususnya Sistem Informasi di 

Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Menambah pengalaman 

tersendiri dengan mengadakan survey ke perusahaan pada mahasiswa 

khususnya bagi penulis. 

1.5.2 Manfaat Bagi Apotek 

1.  Dapat memberikan sumbangan pikiran dan pertimbangan bagian 

gudang dalam membuat perencanaan serta mengambil keputusan pada 

masa yang akan datang yang didasarkan pada hasil laporan laporan 

bagi persediaan obat di gudang.  

2.   Menambah kecepatan serta ketepatan dalam pengolahan data obat 

sehingga dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan setiap saat. 

Mempermudah dan mengefisienkan pekerjaan dengan digunakannya 

sistem komputer. 

3.   Memperoleh sistem informasi secara tepat dan akurat, mengetahui 

distribusi atau perputaran obat secara menyeluruh dengan 

digunakannya sistem komputer. Mengurangi resiko kesalahan yang 

terjadi dalam pengelolaan data. 

1.5.3 Manfaat Bagi Akademik 

Manfaat bagi akademik yaitu sebagai tambahan referensi 

perpustakaan yang dapat dimanfaatkan sebagai media untuk menambah 

pengetahuan pembaca. Dapat memperoleh gambaran nyata tentang 

perusahaan sebagai sumber informasi untuk mengembangkan kurikulum 

perkuliahan. Dapat menjadi acuan dan dorongan sebagai tolak ukur dalam 

mendidik dan membekali ilmu bagi mahasiswa sebelum terjun ke 

masyarakat. 
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