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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 

Puskesmas adalah unit pelaksanaan teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang 

bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, puskesmas berperan 

menyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan 

hidup sehat bagi tiap penduduk agar memperloleh derajat kesehatan yang optimal. Dengan 

demikian Puskesmas berfungsi sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, 

pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat serta pusat pelayanan kesehatan. 

Upaya kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas terdiri dari upaya Kesehatan 

wajib dan upaya kesehatan pengembangan. Upaya kesehatan wajib merupakan upaya 

kesehatan yang dilaksanakan oleh puskesmas diseluruh Indonesia, pengelolaan obat di 

puskesmas merupakan segi manajemen puskesmas yang penting. Tujuan pengelolaan obat 

yang baik di puskesmas adalah agar obat yang di perlukan tersedia setiap saat, dalam jumlah 

yang cukup dan terjamin untuk mendukung pelayanan bermutu. Obat sebagai salah satu unsur 

penting bagi upaya penyembuhandan operasional puskesmas. Di puskesmas pengelolaan obat 

di lakukan oleh Apotik/ kefarmasian puskesmas. Pengelolaan obat termasuk proses 

penyimpanan haruslah efektif dan efisien. Proses pengelolaan dapat terjadi dengan baik bila 

dilaksanakan dengan dukungan kemampuan menggunakan sumber daya yang tersedia dalam 

suatu sistem. 

 Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara 

menempatkan obat-obatan yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta 

gangguan yang dapat merusak mutu obat. Gudang obat adalah tempat dimana semua obat yang 

datang disimpan untuk di distribusikan ke pasien puskesmas. Salah satu tugas gudang obat 

adalah melakukan pendistribusian rutin setiap hari ke seluruh ruang pengambilan obat 

puskesmas, sehingga peran gudang obat sangatlah penting, mengingat gudang obat merupakan 

tempat semua obat yang datang langsung dari Dinas Kesehatan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penyusunan proposal skripsi “Aplikasi Sistem Informasi 

Puskesmas Bagian Gudang” antara lain : 
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1. Bagaimana merancang dan membangun Aplikasi Sistem Informasi Puskesmas 

Bagian Gudang ? 

2. Bagaimana mengimplementasikan Aplikasi Sistem Informasi Puskesmas Bagian 

Gudang ? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah akan dirumuskan sebagai berikut : 

1. Pengelolaan dan pencatatan stok barang. 

2. Stok barang terdiri dari obat, dan bahan habis pakai 

3. Barang dibedakan menjadi beberapa golongan, jenis dan kategori. 

4. Jenis transaksi mencakup Barang masuk dan Barang keluar 

5. Laporan yang memuat data-data laporan mutasi stok, laporan transaksi masuk , laporan 

transaksi keluar dan laporan retur. 

1.4. Tujuan  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Merancang dan membangun Aplikasi Sistem Informasi Puskesmas Bagian Gudang. 

2. Menerapkan aplikasi Aplikasi Sistem Informasi Puskesmas Bagian Gudang. 

 

1.5. Manfaat 

Adapun manfaat yang didapat dengan aplikasi Aplikasi Sistem Informasi Puskesmas 

Bagian Gudang, berikut manfaat yang didapatkan : 

1. Bagi Instansi Puskesmas adanya sistem ini akan mempermudah petugas gudang dan 

kepala gudang dalam mengelola stok barang, melacak barang masuk dan keluar per 

periode. 

2. Bagi mahasiswa pengembangan sistem ini berguna sebagai aplikasi atas 

pembelajaran semua mata kuliah selama di Program Studi Teknik Informatika. 

3. Pengelolaan barang akan lebih terstruktur dan terperinci yang dicerminkan dari 

laporan-laporan yang bisa dicetak. 
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