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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Sistem Informasi yang dibuat dalam penelitian ini mengacu pada beberapa 

karya ilmiah yaitu penelitian yang dilakukan Yusdiana Amir (2018), mahasiswa 

STMIK AMIKOM, berjudul “Sistem Informasi Pesediaan Obat Pada Puskesmas 

Kalumata Berbasis Web” Tujuan sistem ini adalah merancang satu sistem informasi 

persediaan obat yang lebih efektif dan efisien untuk dapat dipergunakan pada 

Puskesmas Kalumata Ternate, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu 

observasi, wawancara, studi kepustakaan, bahasa pemrograman PHP, MySQL 

database yang dijalankan pada Xampp, dengan adanya penelitian ini di harapkan 

dapat membantu apoteker dalam mengelola data transaksi dan stok obat secara 

efisien yang ada pada puskesmas kalumata ternate 

Rumi Karmila (2017), mahasiswa STMIK AKAKOM Yogyakarta yang 

berjudul “Sistem Informasi Persediaan Obat Pada Puskesmas Tanjung Puri Sintang 

Kalimantan Barat” Sistem ini melakukan pendataan obat masuk, obat keluar, serta 

laporan stok obat yang tersisa. Penyajian laporan data obat, Laporan Pemakaian dan 

Lembar Permintaan Obat (LPLPO). Perangkat lunak yang digunakan dalam 

perancangan sistem informasi persediaan obat adalah Visual Basic 6.0 dan 

Microsoft SQL Server 2000. 

Miwan Kurniawan Hidayat (2019), mahasiswa Universitas Bina Sarana 

Informatika Jakarta yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Informasi Persediaan 

Obat Pada Puskesmas Babelan I Kabupaten Bekasi” dijelaskan bahwa sistem 
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informasi persediaan obat ini terdiri dari data master (obat dan perbekalan 

kesehatan, UPTD, supplier, pegawai, stok odp, stok odp UPTD, dan admin), data 

transaksi (barang masuk, pemakaian, pengajuan dan pendistribusian obat dan 

perbekalan kesehatan) dan laporan (stok, barang masuk, pemakaian, pengajuan, dan 

pendistribusian obat. 

Siti Monalisa (2018), mahasiswa STMIK AMIKOM berjudul “Rancang 

Bangun Sistem Informasi Inventory Obat Pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Berbasis 

Web”, dijelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian sistem informasi inventory 

obat membantu dalam pengecekan stok obat yang masuk ataupun keluar, peringatan 

obat stok, peringatan kadaluarsa obat sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam 

pencatatan stok dan pemesanan dari gudang ke supplier. 

Riskia Rahma Wardani (2017), mahasiswa STMIK AKAKOM Yogyakarta 

berjudul “Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Persediaan Obat Pada 

Puskesmas Payo Selincah Jambi”, dijelaskan bahwa penelitiannya memberikan 

solusi mengenai permasalahan yang terjadi di Puskesmas Payo Selincah Jambi. 

Informasi mengenai persediaan obat dapat diketahui dengan mudah dan cepat. 

Untuk pembuatan laporan akan lebih cepat dan akurat sehingga memudahkan 

asisten apoteker maupun pegawai apotek untuk melihat dan mengecek laporan yang 

telah dihasilkan. 

Berikut ini merupakan tabel perbandingan dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya dapat di lihat pada Tabel 2.1. 
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Tabel a2.1 Tabel perbandingan 

No 
Nama 

Pengarang 
Relevansi 

Aplikasi 

Pembuatan 
Keterangan 

1 Riskia, 

(2017) 

Analisis Dan 

Perancangan Sistem 

Informasi Persediaan 

Obat Pada Puskesmas 

Payo Selincah Jambi  

PHP, Javascript 

dan database 

Mysql 

 

Penelitiannya memberikan solusi 

mengenai permasalahan yang 

terjadi di Puskesmas Payo 

Selincah Jambi. Informasi 

mengenai persediaan obat dapat 

diketahui dengan mudah dan 

cepat. Untuk pembuatan laporan 

akan lebih cepat dan akurat 

sehingga memudahkan asisten 

apoteker maupun pegawai apotek 

untuk melihat dan mengecek 

laporan yang telah dihasilkan 

2 Rumi, 

(2017) 

 

Sistem Informasi 

Persediaan Obat Pada 

Puskesmas Tanjung Puri 

Sintang Kalimantan 

Barat 

Visual Basic 6.0 

dan Microsoft 

SQL Server 2000 

Sistem ini melakukan pendataan 

obat masuk, obat keluar, serta 

laporan stok obat yang tersisa. 

Penyajian laporan data obat, 

Laporan Pemakaian dan Lembar 

Permintaan Obat (LPLPO). 

Perangkat lunak yang digunakan 

dalam perancangan sistem 

informasi persediaan obat adalah 

Visual Basic 6.0 dan Microsoft 

SQL Server 2000 

3 Siti, (2018) Rancang Bangun Sistem 

Informasi Inventory 

Obat Pada Rumah Sakit 

Jiwa Tampan Berbasis 

Web 

PHP, Javascript 

dan database 

Mysql 

 

Dijelaskan bahwa berdasarkan 

hasil penelitian sistem informasi 

inventory obat membantu dalam 

pengecekan stok obat yang masuk 

ataupun keluar, peringatan obat 

stok, peringatan kadaluarsa obat 

sehingga tidak terjadi kekeliruan 

dalam pencatatan stok dan 

pemesanan dari gudang ke supplier 

4 Yusdiana, 

(2018) 

Sistem Informasi 

Pesediaan Obat Pada 

Puskesmas Kalumata 

Berbasis Web 

PHP, Javascript 

dan database 

Mysql 

 

Merancang satu sistem informasi 

persediaan obat yang lebih efektif 

dan efisien untuk dapat 

dipergunakan pada Puskesmas 

Kalumata Ternate, metode 

pengumpulan data yang digunakan 

yaitu observasi, wawancara, studi 

kepustakaan, bahasa pemrograman 

PHP, MySQL database yang 

dijalankan pada Xampp, dengan 

adanya penelitian ini di harapkan 

dapat membantu apoteker dalam 

mengelola data transaksi dan stok 

obat secara efisien yang ada pada 

puskesmas kalumata ternate 
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Tabel b2.1 Tabel perbandingan lanjutan 

No 
Nama 

Pengarang 
Relevansi 

Aplikasi 

Pembuatan 
Keterangan 

5 Miwan, 

(2019) 

Rancang Bangun Sistem 

Informasi Persediaan 

Obat Pada Puskesmas 

Babelan I Kabupaten 

Bekasi 

PHP, Javascript 

dan database 

Mysql 

 

Dijelaskan bahwa sistem informasi 

persediaan obat ini terdiri dari data 

master (obat dan perbekalan 

kesehatan, UPTD, supplier, 

pegawai, stok odp, stok odp 

UPTD, dan admin), data transaksi 

(barang masuk, pemakaian, 

pengajuan dan pendistribusian obat 

dan perbekalan kesehatan) dan 

laporan (stok, barang masuk, 

pemakaian, pengajuan, dan 

pendistribusian obat 

6 Martinus, 

(2021) 

Sistem Informasi 

Pesediaan Obat Pada 

Puskesmas Waepana 

Berbasis Web 

PHP, Javascript 

dan database 

Mysql 

 

Melakukan pengecekan stok obat 

yang masuk ataupun keluar, 

peringatan obat stok, peringatan 

kadaluarsa obat sehingga tidak 

terjadi kekeliruan dalam 

pencatatan stok dan pemesanan 

dari gudang ke supplier, 

menampilkan laporan – laporan 

yang dibutuhkan oleh puskesmas. 

Bahasa pemrograman yang 

digunakan PHP, Javascript, 

MySQL database yang dijalankan 

pada Appserv 

 

2.2 Landasan Teori 

Penulis akan menjelaskan beberapa tinjauan sebagai landasan teori dalam 

pengembangan Sistem Informasi Persediaan Obat Pada Puskesmas Waepana 

Berbasis Web. 

 

2.2.1 Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah sistem yang dapat menghasilkan informasi yang 

dapat berguna. Sistem informasi, yaitu suatu rangkaian informasi yang di dalamnya 

terdapat bagian-bagian yang berhubungan dan saling berketergantungan satu sama 
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lain, mulai dari bagian besar ke bagian yang lebih kecil, yaitu dari sub, sub-sub, 

sub-sub-sub, dan seterusnya sampai yang terkecil.( Kadir, 2003). 

 

2.2.2 Pengertian Persediaan / Inventori  

 Persediaan / Inventori (Inventory) adalah persediaan atau stok berbagai item 

atau sumber-sumber yang digunakan dalam organisasi. Sistim Inventori adalah 

seperangkat kebijakan dan pengendalian yang memantau tingkat persediaan dan 

menentukan berapa tingkat persediaan yang harus dijaga, kapan persediaan harus 

ditambah, dan seberapa besar pesanan harus dibuat. 

 Persediaan didefinisikan sebagai barang, bahan-bahan, atau asset yang 

dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan di masa yang akan datang. Kebijakan di 

bidang persediaan dapat dipandang sebagai masalah taktis (tactical problem), 

sehingga perencanaan kebutuhan persediaan direncanakan dalam kontek jangka 

waktu menengah selaras dengan keseluruhan rencana produksi, strategi pemasaran 

dan distribusi.( Azrul 1996:86). 

 

2.2.3 Website 

 Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-hakaman 

yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, animasi, suara atau gabungan 

dari semua itu baik bersifat statis maupun dinamis yang membentuk suatu 

rangkaian bangunan yang saling terkait dimana-masing dihunbungkan dengan 

jaringan-jaringan halaman (hyperlink). 
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 Dalam setiap website terdapat halaman pertama yang disebut home page, 

yaitu halaman pembuka untuk memperkenalkan secara singkat tentang apa yang 

menjadi isi dari keseluruhan website. Home page berada pada posisi atas, dengan 

halaman-halaman yang terkait dibawahnya. Setip halaman dibawah home page 

disebut child page atau cabang home page ke halaman lain dalam website tersebut, 

juga untuk kembali ke home page. Seringkali halaman cabang ini memiliki 

hyperlink juga ke halaman lainnya yang berda dibawahnya. Organisasi website 

yang umum diperlihatkan dalam ilustrasi sebagai mana Gambar 2.1. 

 

Gambar a 2.1 Bagan organisasi website 

 Saat ini website merupakan salah satu informasi yang banyak dipakai. 

Berbagai aplikasi website dibuat dengan tujuan agar pemakai dapat berinteraksi 

dengan menyediakan informasi dengan mudah dan cepat melalui dunia 

internet.(Nugroho, 2004)  

 

2.2.4 Pengertian Internet 

Internet berasal dari kata interconnection networking yang mempunyai arti 

hubungan computer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan yang 

mencakup seluruh dunia (jarinagn computer global) dengan melalui jalur 

telekomunikasi seperti telepon,radio link,satelit dan lainnya. Menurut Budhi irawan 
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(2005 :69), internet adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan 

komputer-komputer dan jaringan-jaringan computer diseluruh dunia. 

 

2.2.5 MySQL 

 MYSQL (struktur query Language) adalah sebuah bahasa yang digunakan 

untuk mengakses data dalam basis data relational. Bahasa ini merupakan bahsa 

struktur yang digunakan dalam managemen basis data relational. Saat ini hamper 

semua server basis data yang ada pendukung bahasa ini untuk melakukan 

managemen datanya. SQL terdiri dari dua bahasa yaitu data definitional language 

(DDL) dan data manipulation Language (DML). Implementasinya berbeda untuk 

tiap system managemen basis data, namun secara umum implementasi tiap bahasa 

ini memiliki bentuk standar yang ditetapkan ANSI. MySQL adalah sebuah program 

pembuat database yang bersifat open source, artinya siapa saja boleh 

menggunkannya dan tidak di cekal (Bunafit Nugroho, 2004). 

 

2.2.6 Appserv 

 Appserv merupakan salah satu sotfware yang bersifat gratis atau free, 

banyak orang menggunakan appserv dan berkembang di mana saja, dapat di install 

dalam satu menit cukup mudah. Paket dari appserv yaitu : apache, php, mySQL. 

(Kadir, 2003). 
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2.2.7 PHP ( PHP Hypertext Preprocessor ) 

 PHP adalah bahasa script yang ditempatkan dalam server dan diproses pada 

server. Hasilnya yang dikirimkan ke clien, tempat pemakai menggunakan browser 

(Abdul kadir,2008). PHP banyak dipakai untuk membuat program situs web 

dinamis 

 


