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ABSTRACT 

 

Troubleshoot that taken in this troubleshoot software “analisis and medicine data 
information system planning in Apotek Sokowaten Yogyakarta ”. Made can be run well? aim 
from this program implementation a information system to serve the purpose of public 
service, in this case medicine data livelihood information service to detect disease kind that 
feeled patient. 

 
Planning to build this application covers history short company, effort form, point of 

view and mission companies, organization chart, task description, medicine data information 
system mechanism, flowchart existing medicine file information system, with data flow 
diagram.  Program that used visual microsoft basic 6.0 to interfase he, microsoft access for 
his database and windows xp. 

 
In this skripsi, researcher tries to analyze criticism specifics and the result is 

attributed to do discussion and pengkajian about medicine data livelihood information system 
program maker to detect disease kind. Beside that, also expect computerized medicine data 
information system in Apotek Sokowaten, give service ease in consumer with ambulatory 
effectively and efficient.  
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1. Pendahuluan 

Dalam era globalisasi ini perkembangan teknologi komputer dan sumber daya manusia 

semakin berkembang. Dengan demikian kebutuhan informasi akan semakin meningkat, sehingga para 

manajer selalu menghendaki sejumlah informasi yang cukup luas, relevan dan akurat untuk 

pengambilan keputusan yang efektif karena pengolahan sumber daya perusahaan selama ini kurang 

memusatkan kepada sumber daya yang penting yaitu informasi. 

Dalam hubungannya dengan sistem informasi data obat, sistem informasi berbasis komputer 

merupakan pokok informasi yang efektif, sehingga diharapkan dapat mendukung dalam persaingan 

yang lebih kompetitif. 

Melalui manajemen perusahaan dapat dipantau dan diarahkan perkembangannya sesuai 

dengan tujuan perusahaan. Kegiatan manajemen bukanlah sekedar pengambilan keputusan untuk 

dilaksanakan, namun suatu keputusan yang dilandaskan pada data-data dan fakta yang ada 

diperusahaan itu sendiri dan disamping faktor-faktor pendukung lainnya. Data dan fakta yang benar, 

tepat waktu dan relevan tentu saja akan mendukung keputusan yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. Sehingga dalam hal ini data-data perusahaan harus diolah sesuai dengan kebutuhan dan 

dengan batasan waktu yang sesuai. 

Apotek Sokowaten adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan obat. 

Melihat prospek dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu tidak menutup kemungkinan bila 

perusahaan memungkinkan untuk dikembangkan lebih luas. 

 

 

2. Landasan Teori 

Kegiatan jual-beli obat merupakan aktifitas yang dalam kenyataannya berhubungan dengan 

pelayanan oleh karyawan kepada pelanggan. Karena semakin bertambahnya jumlah obat dan jumlah 

pelanggan, maka aktivitas penjualan semakin padat. 

Untuk kelancaran dan kelangsungan kegiatan pada Apotek Sokowaten diperlukan sistem 

informasi data obat berbasis komputerisasi yang sesuai dan handal. Maka sistem lama harus 

dikembangkan guna mencapai sistem informasi yang sesuai. Penerapan sistem informasi data obat 

yang akurat dimaksudkan untuk membentuk suatu sistem yang akan menghimpun dan merangkai 

ketergantungan data, baik yang berhubungan dengan pelanggan maupun obat. Dari latar belakang yang 

telah diuraikan diatas dapat dirumuskan “Bagaimana agar penjualan pada Apotek Sokowaten dapat 

memberikan pelayanan  secara efektif dan efisien ?” 



Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Apotek Sokowaten maka penulis dapat memberikan 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Dengan adanya teknologi informasi data obat maka dapat membantu kegiatan manajemen 

bagi perusahaan Apotek Sokowaten. 

2. Pembangunan sistem komputerisasi dapat menggantikan sistem manual yang selama ini 

digunakan. 

3. Dengan adanya sistem informasi data obat yang terkomputerisasi pada Apotek Sokowaten 

maka pelayanan pada konsumen dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

 

 

3. Visi misi 

3.1. Visi Apotek 

Terwujudnya masyarakat hidup sehat melalui pelayanan kefarmasian yang optimal oleh 

Apoteker. 

3.2. Misi Apotek 

a. Meningkatkan peran Apoteker dalam menjalankan asuhan kefarmasian. 

b. Meningkatkan akuntabilitas kefarmasian. 

c. Meningkatkan manajemen farmasi. 

d. Meningkatkan peranApoteker dalam komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pasien. 

e. Meningkatkan peran Apoteker dalam pendidikan dan penelitian. 

f. Meningkatkan peran Apoteker dalam penelitian dan pengembangan. 

 

 

4. Bentuk Usaha 

Apotek Sokowaten bergerak di bidang penjualan obat dan pelayanan kesehatan 

terhadap masyarakat dengan cara membuka klinik Dokter Umum dan Dokter Spesialis. 

 

 

5. Perancangan Sistem  

Design atau perancangan dapat didefinisikan sebagai pekerjaan penggambaran, 

perencanaan, pembuatan sketsa atau menyusun beberapa elemen kedalam kesatuan unit yang 



utuh. Design sistem berhubungan dengan upaya pengembangan sistem untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan. 

Dalam tahap ini dilakukan desain sistem yang meliputi desain menggunakan analisis 

model yang dapat mempresentasikan system sesuai dengan kebutuhan. Metode ini merupakan 

metode klasik yang menggunakan notasi untuk menggambarkan ini informasi dan alirannya, 

yakni dengan membagi system secara fungsional dan perilakunya, kemudian menggambarkan hal 

– hal yang harus dibangun. 

 

 

6. Mekanisme Udaha 

Mekanisme proses penjualan pada Apotek Sokowaten adalah konsumen datang 

membawa resep ke Apotek Sokowaten dan Apoteker memeriksa kelengkapan dan keabsahannya. 

Apabila resep dinyatakan lengkap dan sah lalu dilihat apakah obat-obat yang dimaksud didalam 

resep tersebut tersedia didalam Apotek atau tidak. Selain itu dilakukan pula pengecekan 

kesesuaian dosisi, kesesuaian lama pemberian, bentuk sediaan dari interaksi obat yang mungkin 

terjadi. 

Kemudian resep diberi harga dan disampaikan kepada pembawa resep untuk mengetahui 

kesanggupannya untuk membayar resep tersebut. Setelah konsumen atau pasien menyatakan 

sanggup untuk membayar, maka resep dilayani, kemudian diberikan etiket. Sebelum diserahkan, 

resep dicek ulang oleh Apoteker, selanjutnya obat deserahkan dan copy resep (bila ada) disertai 

dengan informasi yang dibutuhkan pasien atau konsumen berkaitan dengan penggunaan obat 

seperti indikasi, aturan pakai, peringatan, efek samping, dan kontra indikasi. Setelah itu, pasien 

atau konsumen membayar obat yang diterimanya. Nama lengkap, alamat, dan nomor telepon 

pasien atau konsumen dicatat dibalik resep asli.  

 

7. Konsep Dasar Sistem  

Pendekatan sistem yang menekankan pada komponen akan lebih mudah dalam 

mempelajari suatu sistem untuk tujuan analisis dan perancangan suatu sistem, analis dan 

perancangan sistem harus mengerti terlebih dahulu mengenai komponen-komponen atau elemen-

elemen dari sistem tersebut. Sebagai contoh dalam sistem  akuntansi terdapat subsistem-

subsistem yang terdiri dari dokumen-dokumen dasar sebagai komponen masukan, catatan-catatan 

misalnya buku jurnal, buku besar, buku pembantu, serta neraca saldo. Suatu sistem  mempunyai 

maksud tertentu, ada yang mempunyai maksud dari suatu sistem  adalah untuk mencapai suatu 



tujuan (gool) dan ada yang menyebut untuk mencapai suatu sasaran (objectives). Goal biasanya 

dihubungkan dengan ruang lingkup yang lebih luas dan sasaran dalam ruang lingkup yang lebih 

sempit. 

 

 

8. Konsep Dasar Informasi 

Informasi ibarat darah yang mengalir didalam tubuh suatu organisasi, sehingga informasi 

ini sangat penting didalam organisasi. Suatu sistem yang kurang mendapatkan informasi akan 

menjadi luruh, kerdil dan akhirnya berakhir. 

Atau sekumpulan data yang telah di proses dalam format tertentu serta memberikan arti 

kepada yang menerima dan bersifat statis.Sumber dari informasi adalah data. Data merupakan 

bentuk jamak datum atau data item. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu 

kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. 

 

9. Siklus Informasi  

Informasi menjadi penting, karena berdasarkan informasi itu para pengelola dapat 

mengetahui kondisi objektif perusahaannya. Informasi tersebut merupakan  hasil pengolahan 

data atau fakta yang dikumpulkan dengan cara tertentu. Informasi disajikan dalam bentuk yang 

mudah dipahami dan merupakan  pengetahuan yang relevan yang dibutuhkan untuk menambah 

wawasan bagi pemakainya guna mencapai suatu tujuan. Data yang diolah melalui suatu model 

menjadi informasi, menerima informasi tersebut, membuat suatu keputusan dan melakukan 

tindakan yang berarti menghasilkan suatu tindakan lain yang akan membuat sejumlah data 

kembali. Data tersebut akan ditangkap sebagai input, diproses kembali lewat suatu model dan 

seterusnya membentuk suatu siklus ini oleh Burch disebut dengan siklus informasi. 

 

 

 

 



10. Implementasi Sistem  

Sistem yang baru telah dianalisa dan dibangun serta teknologi telah diseleksi dan dipilih, 

tiba saatnya sekarang diterapkan (diimplementasikan). Tahap implementasi sistem merupakan 

tahap meletakkan sistem agar siap untuk dioperasikan. Supaya kegiatan implementasi sistem 

informasi data obat pada Apotek Sokowaten dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan, 

maka suatu rencana implementasi sistem dimaksudkan terutama untuk mengatur waktu yang 

dibutuhkan selama tahap implementasi 

 

11. Pemeliharaan Sistem  

Saat sistem ini diterapkan, maka sistem lama maupun sistem yang baru masih sama-sama 

digunakan. Namun sistem yang baru masih dalam tahap pengenalan. Dengan demikian secara 

berangsur sistem lama akan ditinggalkan dan akan digantikan dengan sistem yang baru. 

Setelah sistem digunakan, maka sistem akan dievaluasi oleh pemakai dan spesialis 

multimedia untuk menentukan apakah sistem yang baru tersebut sesuai dengan tujuan semula 

dan diputuskan apakah ada revisi atau dimodifikasi. Setelah terjadinya perubahan dalam 

perangkat keras, perangkat lunak, dokumentasi atau prosedur untuk mengoreksi kesalahan 

dengan kebutuhan baru atau perbaikan efisiensi proses, maka pengembangan program aplikasi 

pada Apotek Sokowaten akan masuk pada tahap pemeliharaan sebagai berikut: 

1. Perangkat Keras (Hardware) 

Beriku ini adalah pemeliharaan pada perangkat keras (Hardware) antara lain : Gunakan stabilizer 

sesuai dengan daya yang diperlukan oleh komputer. 

a. Pemeliharaan pada Harddisk, pastikan Harddisk terpasang dalam posisi yang rapat dan 

kencang agar terbebas dari getaran/ guncangan. 

b. Pemeliharaan pada RAM, pastikan RAM terpasang dalam posisi yang benar, tidak terbalik. 

c. Buat jadwal secara permanen pemeliharaan hardware dengan reparasi/teknisi. 

2. Perangkat Lunak (Software) 

  Memiliki duplikat dari sistem aplikasi tersebut secara keseluruhan 

yang berkaitan dengan aplikasi database yang kita buat. Duplikat dapat dilakukan dengan cara 

mengcopy file-file tersebut kedalam CD untuk mengantisipasi terdapat kesalahan atau error pada 

aplikasi database yang kita buat. 

Jika terdapat kesalahan pada software, maka kita dapat melakukan penginstalan ulang 

terhadap software tersebut dengan baik. Misalnya, jika file dalam software tersebut ada yang 



hilang, sehingga software tidak dapat berjalan dengan baik. Maka kita dapat melakukan 

perbaikan atau dengan cara melakukan penginstalan ulang pada software tersebut. 

 

12. Kesimpulan 

Dari penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat bahwa pengolahan data untuk menghasilkan 

informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan sistem manual yang tidak efektif dan efisien. 

 Sedangkan penggunaan sistem yang baru dengan berbasis komputer khususnya dengan 

software Visual Basic 6.0 dapat menghasilkan informasi yang berkualitas dan dapat membantu 

dalam proses pengambilan keputusan. Karena sistem komputerisasi mempunyai banyak 

keuntungan, terutama dalam hal pengolahan data. Adapun keuntungan yang didapat antara lain : 

a. Dapat mengurangi pekerjaan yang berulang-ulang atau dapat mengedit dengan mudah, 

tampilan yang mudah dipahami oleh pemakai, meningkatkan kinerja dalam rangka melakukan 

pelayanan dan menyelesaikan tugas dengan baik. 

b. Dapat menyajikan informasi secara akurat karena informasi yang dihasilkan lebih berkualitas, 

tepat waktu karena informasi yang dibutuhkan diperoleh dengan waktu yang relatif singkat 

dan cepat, relevan karena informasi yang setiap saat dibutukhan diperoleh sehingga informasi 

yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan. 

 

13.  Saran  

Saran yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian antara lain : 

1. Untuk menghindari kesalahan dan kurang efektifnya penggunaan terhadap data yang ada, 

selayaknya pengolahan data informasi obat di Apotek Sokowaten dirubah sebagaimana 

pengolahan data informasi yang diusulkan oleh penulis. 

2. Pemanfaatan media komputer sebagai penghubung arus informasi dan pendukung kemajuan 

teknologi seharusnya diterapkan sebagai pengganti cara kerja manual. 

3. Program pengolahan informasi data yang telah dirancang oleh penulis dengan menggunakan 

bahasa pemrograman Visual Basic 6.0 dapat menjadi bahan pertimbangan dan media 

alternatif untuk proses pengolahan data menjadi informasi. 
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