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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil implementasi serta pengujian sistem, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

a. Pembangunan sistem pengadaan obat menggunakan metode WMA dan metode ABC 

kategori A pada jenis obat keras di Apotek UII Farma berbasis desktop berhasil dibangun 

sesuai dengan tujuan perancangannya. 

b. Sistem yang dibangun masih belum bisa mengakses database obat yang ada pada Apotek 

UII Farma. Sehingga terkait data masukan peneliti diharuskan mengolah terlebih dahulu 

data yang didapatkan dari apotek tersebut sebelum diolah lagi oleh sistem. Dikarenakan 

data masukan pada penelitian ini hanya sebuah alternatif yang telah dibuat untuk 

merepresentasikan data obat yang ada pada apotek tersebut, maka program yang telah 

dibangun belum bisa diintegrasikan secara langsung dengan database setempat.  

c. Proses klasifikasi ABC yang dilakukan terhadap obat keras yang tercatat memiliki stok 

pada bulan oktober 2017 berhasil dilakukan dan menghasilkan 26 macam obat yang 

tergolong kedalam kelas berprioritas tertinggi yaitu kelas A. Proses peramalan terhadap 

obat keras yang termasuk kelas A dan selalu terjual setiap bulannya yaitu dari bulan april 

2017 hingga september 2017 juga berhasil dilakukan. proses peramalan menghasilkan 

prakiraan kebutuhan 10 macam obat keras untuk periode oktober 2017 dengan besaran 

persentase kesalahan peramalan sebesar 3.87% hingga 241.29%.   

d. Meskipun tingkat persentase kesalahan terkecil menggunakan metode WMA bisa 

mencapai 3.87%, metode ini dinilai kurang maksimal karena persentase kesalahan 

terbesar yang dihasilkan adalah 241.29%. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya data 

musiman yang dapat mempengaruhi banyaknya permintaan obat pada periode tertentu 

sehingga dapat menyebabkan persentase kesalahan peramalan menjadi sangat besar.   

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa saran untuk 

pengembangan sistem selanjutnya, yaitu sebagai berikut: 
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a. Perlunya data musiman yang dapat mempengaruhi penjualan obat. Dikarenakan data 

musiman dapat memperkecil tingkat kesalahan peramalan kebutuhan yang dilakukan, 

sehingga hasil peramalan yang didapatkan nantinya akan lebih akurat. 

b. Untuk pengembangan selanjutnya dari hasil penelitian ini diperlukan hak untuk 

mengakses database yang ada sehingga proses klasifikasi maupun peramalan lebih mudah 

dilakukan, dan sistem yang akan dibangun dapat diintegrasikan secara langsung dengan 

sistem yang sudah ada di apotek. 

  


