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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

 

I.1 Latar Belakang 

Menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

No.340/MENKES/PER/III/2010, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan 

kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara 

paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. 

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

No.1204/Menkes/SK/X/2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan Rumah 

Sakit, dinyatakan bahwa Rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan, 

tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, atau dapat menjadi tempat 

penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan 

gangguan kesehatan. 

Padatnya penduduk di Jakarta dan sekitarnya dan juga kurangnya kesadaran akan 

kebersihan menimbulkan berbagai jenis penyakit. Maka dari itu, stock obat pada 

Rumah Sakit harus dijaga ketersediaannya agar masyarakat dapat terlayani dengan 

lancar dan baik. Saat ini, pada RS Prikasih jumlah obat yang tersedia dicatat 

disebuah buku stock dan proses pengadaan masih ada yang harus diketik ulang. 

Pada Gudang Farmasi, proses permintaan restock masih dilakukan secara lisan 

kepada bagian pengadaan dan tidak ada informasi kapan batas waktu obat akan 

habis. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis mengajukan judul 

“Analisan dan Perancangan Sistem Informasi Pengadaan dan Monitoring 

Persediaan Obat Pada Rumah Sakit Prikasih” dengan harapan dapat memecahkan 

dan memberikan solusi dari permasalahan yang ada. 
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I.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

a. pencatatan stock obat masih menggunakan kartu stock. 

b. Proses permintaan obat dari gudang masih secara manual. 

c. Daftar permintaan restock harus diketik ulang. 

d. Pengawasan tanggal kadaluarsa masih secara manual. 

I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah membantu memecahkan masalah pada RS 

Prikasih dengan merancang sistem informasi untuk pengadaan dan monitoring 

persediaan obat pada Rumah Sakit Prikasih. 

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari pembuatan tugas akhir ini pada 

RS Prikasih adalah: 

a. Manfaat bagi RS Prikasih 

Memudahkan pihak rumah sakit dalam mengatur ketersediaan obat dan 

pengawasan jumlah dari obat tersebut. 

b. Manfaat bagi pelanggan 

Memberi kenyamanan pada pelanggan dalam membeli obat dengan 

selalu tersedianya obat yang dibutuhkan. 

I.4 Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup dalam penelitian adalah : 

a. Sistem ini menangani proses permintaan dan ketersediaan obat. 

b. Sistem ini memberikan informasi jumlah obat yang tersedia. 

I.5 Luaran Sistem yang Diharapkan 

Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah berupa sistem informasi 

pengadaan dan monitoring persediaan obat untuk memudahkan petugas Rumah 
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Sakit Prikasih dalam mengatur dan mengawasi ketersediaan dan tanggal expired 

obat sehingga bisnis dapat berjalan dengan lancar. 

I.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyajikan sistematika penulisan 

sejelas mungkin sehingga memudahkan pembaca dalam mempelajari dan 

memahami isinya. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang terbagi 

dalam lima bab sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi umum isi skripsi yang meliputi latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup, 

luaran sistem yang diharapkan dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi uraian tentang berbagai literature yang berkaitan dengan 

teori, prosedur, metode dan proses yang digunakan sebagai referensi dalam 

penulisan penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang langkah-langkah penelitian yang digunakan sebagai 

pemecahan permasalahan penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. 

BAB IV ANALISA PERANCANGAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian, analisa sistem berjalan, 

analisa kebutuhan sistem, perancangan database dan perancangan sistem. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis dari selama proses pembuatan 

dan penelitian yang mungkin berguna untuk masa yang akan datang. 

DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN 
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