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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi komputer pada saat ini sangat berarti bagi semua 

kalangan dan banyak digunakan di berbagai bidang pekerjaan. Salah satu manfaat 

teknologi komputer yang bisa dirasakan dalam lingkungan kerja adalah sebagai alat 

bantu dalam pengolahan data – data yang ada di perusahaan, lembaga ataupun 

instansi lainnya. Komputer memegang peranan penting dalam bidang teknologi 

informasi, salah satunya dalam mempercepat pengolahan data untuk pengambilan 

keputusan, sehingga didapat informasi dengan tingkat kecermatan, keakuratan dan 

ketepatan waktu yang baik. 

Puskesmas Waepana merupakan salah satu instansi yang bergerak dibidang 

kesehatan, yaitu dalam hal perawatan dan pengobatan pasien. Puskesmas Waepana 

juga menyediakan obat – obatan untuk pasien yang sedang dirawat di Puskesmas. 

Puskesmas Waepana memiliki bagian farmasi, dimana bagian farmasi sebagai 

tempat pengambilan obat untuk pasien yang sedang dirawat. Puskesmas Waepana 

merupakan bagian yang bertanggung jawab dalam hal pengadaan, pemesanan, 

penyimpanan, pencatatan dan pelaporan persediaan obat. Rangkaian aktivitas 

pengolahan data obat untuk pelayanan kesehatan pada Puskesmas Waepana dimulai 

dari pemesanan obat, pendataan obat sampai pencataan dan pelaporan. 

Dalam melakukan pengolahan data obat, Puskesmas Waepana masih 

menggunakan metode pencatatan manual, yaitu semua data – data dicatat didalam 

sebuah buku atau arsip. Belum adanya suatu sistem yang berbasis komputer untuk 
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menangani pengolahan data, sehingga menyebabkan informasi dan pembuatan 

laporan yang diperlukan terlambat sehingga timbul permasalahan seperti lamanya 

proses pencarian data, adanya dokumen yang hilang dan pembuatan laporan yang 

lama. Untuk itu diperlukan satu sistem informasi yang mampu meningkatkan 

kinerja sistem agar dapat memberikan hasil yang maksimal serta dapat 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dengan menggunkan sistem yang 

terkomputerisasi dengan menggunakan pemrograman website. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan 

adalah bagaimana membangun sistem informasi persediaan obat pada Puskesmas 

Waepana Berbasis web 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Agar dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan maka diberikan 

batasan masalah sebagai berikut: 

1. Sistem mengolah data obat masuk, obat keluar, serta laporan stok obat yang 

tersisa. 

2. Sistem dapat mengolah data obat yang kadaluarsa (expired). 

3. Sistem dapat mengolah data pemakaian obat.  

4. Sistem dapat mengolah data pembelian obat.  

5. Sistem dapat menampilkan laporan – laporan yang dibutuhkan oleh 

Puskesmas Waepana 

 



3 

 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem informasi persediaan obat 

yang diterapkan pada Puskesmas Waepana. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Bagi Puskesmas Waepana di wilayah Kabupaten Ngada, penelitian ini 

diharapkan dapat memberi masukan dalam meningkatkan kinerja suatu program 

pelayanan kesehatan di Puskesmas Waepana dan dapat membantu mengetahui data 

persediaan obat di Puskesmas dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. 

 

 

 


