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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

    Sebuah layanan obat dapat berperan penting untuk diperlukan dalam sebagian 

besar upaya kesehatan baik untuk menghilangkann gejala/symptom dari  penyakit, obat 

juga dapat mencegah dari penyakit dan bahkan obat juga dapat menyembuhkann dari 

penyakit yang sedang dialami. Obat juga dapat menimbulkan efek yangg tidak di 

inginkan jika digunakannya tidak pada tempatnya. Menyediakan obat yangg benarr dan 

lengkap akan mendukung dalam memberikan kesehatan kepada masyarakat dan 

mampu meningkatkann manfaat dan kenyamanan menggunakan obat. 

     Menjual obat-obatan yang diakui keasliannya oleh BPOM.  Karena itu 

sangatlah bermanfaat untuk layanan kesehatan masyarrakat. 

    Di apotekk dokter memberikan resep kepada pasien untuk membeli obat 

obatan yang telah diberikan oleh dokter, dan sistem menjual obat di apotek sangatlah 

penting agar pasien mendapatkan informasi obat yangg sedang dijual di apotek 

tersebut. 

1.2 Tujuan Dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan 

1. Membuat sistem informasi stok obat diapotek 

2. Menganalisis dalam bekerja dari Sistem Informasi stok pada obat diapotek 

 

1.2.2 Manfaat 

1. Bagi Akademik dapat meelaksanakan fungsinya sebagai bentuk pengabdian 

kepada masyarakat 

2. Bagi Instansi dapat memanfaatkan hasil siistem yang telah dibuat untuk lebih  

mendayagunakan potensi instansi sehingga dapat mengoptimalkan keerja 

3. Bagi Mahasiswa dapat merealisasikan teori-teori yang telah didapat di 

perkuliahan ke dalam dunia kerjaa 
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1.1 Metode Penelitian 

Dalam penulisan makalah riset ini penulis menggunakan beberapa metode, 

adapun metode yang digunakan sebagai berikut: 

a. Pengamatan langsung (Observasi) 

Suatu metode yanng digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data  

langsung dari sumbernya dengan cara pengamatan ke tempat riset. 

b. Wawancara (Interview) 

Suatu metode pengumpulan data yang melakukan pengumpulan data 

dengan tanya jawab mengenai keteranggan yang diperlukan unntuk bahan 

penulisan makalah. 

 

1.4 Ruang Lingkup 

Penyajian dan analisa yanng dilakukan berdasarkan data hasil penelitian pada 

perusahaan yang di riset, maupun pihak yang terkait kedalam masalah ini. Penulis 

membatasi ruang lingkup penelitian. 

Ruang lingkup meliputi ; 

 Pembayaran Obat 

 mengirim obat dari supplier ke apotek 

 pemesanan obat yang telah habis dari gudang ke supplier 

 menu data pada obat 

 

1.5      Sistematika Penulisan 

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan secara singkat mengenai bab-bab 

yang akan diuraikan sehingga pembaca akan mengetahui secara umum isi Tugas Akhir 

ini. Sistematika penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari lima bab, antara lain. 

1.6      Sistematika Penulisan 

Pada bagian ini penulis akan memberikan penjelasan secara singkat mengenai 

bab-bab yang akan diuraikan sehingga pembaca akan mengetahui secara umum isi 

Tugas Akhir ini. Sistematika penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari tiga bab, antara lain. 
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Bab ini menjelaskan tentang masalah yang terkait dengan laporan yang meliputi alasan 

pemilihan judul atau latar belakang, identifikasi masalah, maksud dan tujuan, batasan 

masalah, metode yang digunakan, serta siistematika penulisann. 

 

BAB II TINJUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang dasar-dasar teori yang menjadi acuan untuk menyusun 

laporan tugas akhir, teori-teori tentang perancangan sistem, sistem informasi, dan 

berbagai teori yang berhubungan dengan judul penelitian. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode dan bagaimana mengumpulkan data yang 

digunakan penulis untuk sebuah penelitian. 

 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang sejarah tempat penelitian, struktur organisasi dan fungsi, 

prosedur sistem berjalan, spesifikasi sistem berjalan serta permasalahan pokok yang 

dihadapi dan alternatif pemecahannya masalahnya. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan atas uraian pada bab-bab terdahulu dan saran yangg dapat 

berguna atau bermanfaat untuk pengembangan selanjutnya. 
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