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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada era modern saat ini masyarakat sangat memerlukan suatu kemudahan 

dalam mendapatkan segala informasi sesuai yang masyarakat butuhkan dengan 

waktu yang singkat, hasil yang tepat dan biaya yang lebih terjangkau. 

Apotek Sehat Abadi merupakan usaha yang bergerak pada bidang 

pelayanan kesehatan, khususnya dalam hal penjualan obat, baik itu penjualan obat 

melalui resep dokter maupun tidak. Apotek Sehat Abadi bertempat di desa 

Nganguk Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Bagian-bagian yang terlibat dalam 

apotek sehat abadi yaitu pemilik/pengelola apotek, Apoteker, Asisten Apoteker 

dan kasir yang memiliki tugas masing-masing. Ada banyak kategori pengadaan 

obat pada apotek sehat abadi, antara lain Obat Keras, Obat herbal, Obat racik, dan 

lain sebagainya. 

Dalam proses pengadaan obat pada Apotek masih dilakukan secara tertulis 

dan pemesanan obat melalui sms ataupun telepon, sehingga hal tersebut sangat 

merugikan Apotek dikarenakan menumpuknya lembaran kertas obat keluar atau 

obat masuk, kadang juga kurang ketelitian dalam penulisan obat yang akan di stok 

tidak akurat dan membuat pelayanan obat sangat tidak memuaskan. Adapula 

permasalahan dalam peletakan obat dengan tanggal kadaluarsa baru yang 

dijadikan satu dengan obat yang tanggal kadaluarsa lama, hal itu sangat 

merugikan Apotek karena disaat obat dengan kadaluarsa lama masih ada namun 

obat yang tanggal kadaluarsa baru telah habis terjual, mau tidak mau harus 

menarik obat dengan tanggal kadaluarsa lama, serta update harga kurang detail 

dikarenakan pengecekan obat yang belum terkomputerisasi sehingga saat harga 

turun semua stok obat yang harganya turun juga mengikuti turunnya harga, dan 

hal tersebut sangat merugikan bagi apotek. 

Dikarenakan pengelolaannya belum tersistem maka hanya akan dapat 

menambah masalah-masalah lain muncul dan memperlambat kinerja dalam 

pengelolaan stok obat yang tersedia. Sehingga dalam penulisan stok, obat di cek 

satu persatu dan sangat membutuhkan waktu yang lama. Seperti sulitnya dalam 

pencarian data obat yang masih tersedia ataupun akan habis, pemesanan obat yang 
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tidak sesuai dengan kebutuhan dikarenakan salah dalam melakukan pengecekan, 

pemesanan obat yang harus melalui telepon ke pihak suplier yang tidak hanya satu 

sehingga memakan banyak biaya pulsa tiap kali memesan obat, obatdengan 

tanggal mendekati masa kadaluarsa yang belum terjual habis, sampai masalah 

laporan obat keluar masuk yang tidak akurat atau sesuai kebutuhan Apotek. 

Sangat dibutuhkan suatu sistem yang mampu mengelola pengadaan stok 

obat dengan menggunakan aplikasi Telegram yang biayanya lebih murah. 

Sehingga mampu menampilkan dan mengirimkan data-data obat secara tepat, 

cepat dan lebih akurat kepada supplier ataupun pelaporan kepada pemilik apotek. 

Penggunaan Web dan Telegram tentunya sangat membantu kinerja karena Web 

dapat diakses dimana saja sehingga dalam pengelolaannya dapat ditinjau oleh 

pemilik Apotek. Penggunaan Telegram pastinya sangat membantu, selain biaya 

yang gratis dalam penggunaannya nantinya pihak Apotek dapat mengirim data-

data obat yang akan dibeli ke supplier melalui Telegram, laporan stok obat keluar 

masuk oleh pemilik Apotek, sehingga dapat mengetahui pengelolaan stok obat 

pada Apotek Sehat Abadi melalui Telegram. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis berusaha untuk 

mengembangkan sebuah sistem informasi yang sesuai dengan latar belakang 

permasalahan tersebut dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi Pengadaan 

Obat Dengan Notifikasi Telegram Pada Apotek Sehat Abadi”.   

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah yaitu 

bagaimana melakukan pengelolaan obat yang masa kadaluarsanya mendekati  

tanggal kadaluarsa keluar terlebih dahulu. Dan melakukan pemesanan obat ke 

pihak supplier melalui aplikasi telegram yang secara otomatis mengirim data obat 

yang akan dipesan kepada pihak supplier. 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam pembuatan tugas akhir ini yaitu : 

1. Pengelolaan stok obat yang lebih tertata dan tersistem. 

2. Pembahasan mengenai pengeluaran obat yang secara otomatis dikeluarkan 

terlebih dahulu, berkurang menyesuaikan obat yang mendekati masa 

kadaluarsa. 
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3. Pembahasan dalam pengaturan update harga menyesuaikan stok obat yang 

lama dan baru. 

4. Pengadaan obat oleh Apotek ke pihak supplier yang lebih efektif serta biaya 

yang gratis dengan bantuan Aplikasi Telegram. 

5. Sistem dirancang menggunakan aplikasi program Macromedia Dreamweaver 

8, Telegram dan bahasa pemrograman PHP. 

6. Database dirancang menggunakan aplikasi MySQL. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Pembuatan Tugas Akhir ini yaitu:  

1. Menghasilkan website untuk melakukan pengelolaan obat pada bagian gudang 

apotek. 

2. Meminimalisir kerugian apotek dalam pengeluaran obat yang masa kadaluarsa 

mendekati tanggal kadaluarsa. 

3. Memberikan pemberitahuan notifikasi ke pemilik apotek dalam mengelola 

pengadaan obat ke supplier. 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Bagi Apotek Sehat Abadi 

Membantu Apotek agar mampu mengelola obat secara efisien dan 

mengurangi kesalahan yang dapat merugikan pihak apotek, serta pemesanan yang 

lebih mendetail kepada pihak supplier. Sehingga dapat memberikan pengelolaan 

data pengadaan dan pemesanan obat ke supplier serta pelaporan pengelolaan obat 

ke pemilik apotek melalui telegram. 

1.5.2. Bagi Penulis 

a. Merupakan sarana praktis bagi mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang telah 

diperoleh selama perkuliahan. 

b. Dapat menghasilkan aplikasi yang tidak hanya bermanfaat bagi penulis, tetapi 

bagi pengguna yang menggunakan aplikasi tersebut. 

c. Merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Komputer pada 

Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. 

1.5.3. Bagi Akademik 

a. Sebagai bahan evaluasi akademik untuk mengetahui kemampuan mahasiswa 

menerapkan teori yang diperoleh selama kuliah. 
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b. Untuk bahan literatur penyusunan skripsi di masa yang akan datang serta untuk 

menambah referensi perpustakaan dalam rangka meningkatkan kualitas 

pendidikan. 

1.5.4. Bagi Pengembang Ilmu Pengetahuan Teknologi 

Memberikan sumbangan bagi kemajuan pendidikan di Indonesia dalam 

memanfaatkan teknologi informasi. 

1.6. Metodologi Penelitian 

1.6.1. Objek Penelitian 

Nama Instansi : Apotek Sehat Abadi 

Alamat  : Jl. Cempaka No.25, Desa Nganguk, Kota Kudus 

Telepon/Fax : -  

1.6.2. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat, relevan, valid  dan 

reliable maka penulis mengumpulkan sumber data dengan cara : 

1.6.2.1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek 

penelitian, Meliputi : 

a. Observasi 

Pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan terhadap peristiwa yang 

terjadi secara langsung. 

b. Wawancara 

Pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab langsung dengan 

sumber data atau pihak-pihak yang berkepentingan yang berhubungan dengan 

penelitian. 

1.6.2.2.Sumber Data Sekunder 

Adalah data yang diambil dari buku-buku, dokumentasi, dan literatur-literatur. 

Meliputi : 

a. Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data dari buku-buku atau literatur yang sesuai dengan tema 

permasalahan, misalnya buku atau literatur tentang pemesanan online. 

b. Studi Dokumentasi  
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Pengumpulan data dari literatur-literatur dan dokumentasi dari Internet, diktat, 

dan sumber informasi lain, misalnya alamat url dari jurnal yang ada di internet, 

definisi analisis kebutuhan berdasarkan penelitian. 

1.6.3. Metode Pengembangan Sistem 

Dalam perancangan aplikasi pada tugas akhir ini penulis menggunakan 

metode Waterfall. Metode Waterfall adalah metode yang menyarankan sebuah 

pendekatan yang sistematis dan sekuensial melalui tahapan-tahapan yang ada pada 

SDLC untuk membangun sebuah perangkat lunak.  

Berikut adalah penjelasan dari tahap – tahap yang dilakukan dalam metode 

waterfall: 

a. Tahap analisis dan definisi persyaratan. Pelayanan, batasan, dan tujuan sistem 

ditentukan melalui konsultasi dengan user sistem. Persyaratan ini kemudian 

didefinisikan secara rinci dan berfungsi sebagai spesifikasi sistem. 

b. Tahap perancangan sistem dan perangkat lunak. Proses perancangan sistem 

membagi persyaratan dalam sistem perangkat keras atau perangkat lunak. 

Kegiatan ini menentukan arsitektur sistem secara keseluruhan. Perancangan 

perangkat lunak melibatkan identifikasi dan deskripsi abstraksi sistem 

perangkat lunak yang mendasar dan hubungan – hubungannya. 

c. Tahap  implementasi  dan  pengujian  unit.  Pada  tahap  ini,  perancangan 

perangkat lunak direalisasikan sebagai serangkaian program atau unit program. 

Pengujian unit melibatkan verifikasi bahwa setiap unit telah memenuhi 

spesifikasinya. 

d. Tahap integrasi dan pengujian sistem. Unit program atau program individual 

diintegrasikan dan diuji sebagai sistem yang lengkap untuk menjamin bahwa 

persyaratan sistem telah dipenuhi. Setelah pengujian sistem, perangkat lunak 

dikirim kepada pelanggan. 

e. Tahap operasi dan pemeliharaan. Biasanya (walaupun tidak seharusnya), ini 

merupakan fase siklus hidup yang paling lama. Sistem diinstal dan dipakai. 

Pemeliharaan mencakup koreksi dari berbagai error yang tidak ditemukan pada 

tahap – tahap terdahulu, perbaikan atas implementasi unit sistem dan 

pengembangan pelayanan sistem, sementara persyaratan – persyaratan baru 

ditambahkan. 
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1.6.4. Metode Perancangan Sistem 

Pada tahap ini, Proses perancangan sistem menggunakan bahasa 

pemodelan Unified Modelling Language (UML). Unified Modelling Language 

(UML) adalah bahasa pemodelan untuk pembangunan perangkat lunak yang 

dibangun dengan menggunakan teknik pemrograman berorientasi objek. UML 

muncul karena adanya kebutuhan pemodelan visual untuk menspesifikasikan, 

menggambarkan, membangun dan dokumentasi dari sistem perangkat lunak. 

(Sukamto dan Shalahuddin 2013). 

Diagram merupakan penjelasan secara grafis mengenai elemen-elemen 

dalam sistem. Untuk membuat model, UML menyediakan beberapa diagram 

visual yang menunjukkan berbagai aspek dalam sistem. Beberapa diagram yang 

disediakan dalam UML antara lain : 

a. Use Case Diagram  

Use Case Diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior) sistem 

informasi yang akan dibuat. Secara kasar, use case digunakan untuk mengetahui 

fungsi apa saja yang ada didalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang 

berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. 

b. Class Diagram 

Class Diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-

kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Diagram kelas dibuat agar 

pembuat program atau programmer membuat kelas-kelas sesuai rancangan di 

dalam diagram kelas agar antara dokumentasi perancangan dan perangkat lunak 

sinkron. 

c. Sequence Diagram 

Sequence Diagram menggambarkan objek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima 

antar objek. Sequence diagram menunjukkan urutan event kejadian dalam suatu 

waktu. Komponen sequence diagram terdiri atas objek yang dituliskan dengan 

kotak segiempat bernama message diwakili oleh garis dengan tanda panah dan 

waktu yang ditunjukkan dengan progress vertikal. 
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d. Activity Diagram 

Activity Diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari 

sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Yang 

perlu diperhatikan disini adalah bahwa activity diagram menggambarkan aktivitas 

sistem bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh 

sistem. 

e. Statechart Diagram  

Statechart Diagram digunakan untuk menggambarkan perubahan status dari 

sebuah sistem. Perubahan tersebut digambarkan dalam suatu   graf berarah. 

1.7. Kerangka Penelitian 

Berikut penjelasan kerangka penelitian Implementasi Sistem Pengadaan 

Stok Obat Dengan Fitur Telegram Pada Apotek Sehat Abadi Kudus adalah 

sebagai berikut :  
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Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Kerangka Pemikiran Aplikasi pnegadaan obat 

dengan notifikasi telegram. 

Problem (Masalah) 

1. Kurangnya ketelitian apoteker 

saat mengeluarkan obat 

mengenai masa kadaluarsanya. 

2. Biaya pemesanan melalui 

telepon selluler memakan biaya 

pulsa yang mahal.  

3. update harga yang belum 

menyesuaikan stok obat yang 

lama dan baru. 

4. Belum adanya website pada 

apotik dalam melakukan 

pengelolaan obat. 

 

Opportunity (Peluang) 

1. Penempatan obat yang dilakukan 

dengan  sesuai urutan masa 

kadaluarsa. 

2. Penggunaan Telegram sebagai 

media pengiriman data 

pemesanan obat ke suplier 

dengan biaya yang gratis. 

3. Dibedakannya update sesuai 

dengan harga stok lama dengan 

harga stok baru 

4. Penggunaan akses internet yang 

lebih mudah dan sudah meluas, 

pada tahun 2018 sudah mencapai 

Approch 

Perancangan Aplikasi pengadaan obat  pada apotek 

Software Development 

1. Metode RPL : Waterfall. 
2. Perancangan : UML (Unified Modelling Language) 

3. Bahasa pemrograman : PHP 
4. Database : MySQL 

5. Fitur : Telegram 

System Implementation 

Sistem ini di implementasikan untuk Apotek Sehat Abadi. 

System Measurement 

Pengukuran perangkat lunak menggunakan testing Black Box 

Result 

Rancang Bangun Aplikasi Pengadaan Obat Dengan Notifikasi Telegram Pada Apotek Sehat 

Abadi Kudus 


