
BAB I

PENDAHILUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Informasi dalam era globahsasi seperti sekarang im sudah bukan rahas-a.

perusanaan atau instansi, kecepatan dan keakuratan meniiou^ )v<Jc,Y;v,e,<., -r^u,•.-,••• '••.-•

;~~^ .-.u, ui.a.iiig ocsiam peiiganiDiian Rcpuxusan dan menjadi alat barsaing umuk

memperoleh has»! yang dmarapkan. Informasi memperimatkan gejaki yang semak-.n

iii^ii^igtvai, semngua perm pcnanganan yang tepat dan scsuar dengan prinsip efisicr'̂

waiuu, tepat guna dan dapat dipereaya. Tersediam-a data vans semakin bam-ak

lusia untuR mencaii sisiem baru agar setiap data yang diperoieh dapai

uiOian menjadi informasi varm baik.
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Diaang pciayanan, niisainya daiam bidang pelavanan icese-^Mn nv.-^vsrni.-^t- ^.-^rH •->•

iujiutii iakh. uaiam seouan rumah sakii bidang pciayananya sangat banyak, sepeni

peiayanan gizr peiayanan rawal map. Deiavanan raw-t ;-Nn IVi!.,,...,,-*„ ~,^... .;.,„

agr Dalam hal mi rumah sakii PKU'• 1 \ « !\ f d i
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beberapa bidang peiayanan seperti dalam bidang peiayanan obat - obatan di bagian

farmasi. Namun demikian sistem informasi pengolahan data obat di bagian farmasi

yang digunakan hanya sistem informasi manajemen saja sedangkan dari pihak pasien

dan keiuarga tidak bisa menggunakan fasilitas tersebut. Dengan menggunakan sistem

informasi berbasis multiuser diharapkan peiayanan terhadap masyarakat akan lebih

mudah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan

masalah yang akan dibahas dalam penelitian adalah menerapkan sistem informasi

farmasi di rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta untuk mempermudah dalam

memberikan informasi untuk bagian-bagian yang berhubungan dengan bagian

farmasi dan untuk pasien.

1.3 Batasan Masalah

Sesuai dengan judul penelitian mi, maka batasan masalah yang akan diteliti

hanya mengenai pengolahan data obat berbasis multiuser yang meliputi:

1. Data persediaan obat, data obat yang terjual, harga obat, nama obat, jenis obat

dan tanggal kadaiuarsa yang datanya dapat diakses oieh bagian penjualan obat

(apoiek), bagian apotek farmasi, direktur dan oieh pasien itu sendiri.

2. Dalam pembelian obat ke pemasok dilakukan dengan tunai, tidak melakukan

proses utang-piutang.
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1. Penelitian Lapangan

Penelitian merupakan usaha pengumpulan data dan informasi (data pnmer dan

sekunder) secara intensif dan disertai analisis pada semua data yang dikumpulkan

dengan cara:

a. Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab dengan responden dalam

hal mi adalah para pimpinan dan staf rumah sakit.

b. Ohservasi, mengamati secara langsung kegiatan perusahaan untuk

mendapatkan gambaran nyata atas kasus yang diteliti.

c. Studi pustaka, merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh

informasi mengenai landasan teori, sistematika penulisan dan kerangka

berpikir ilmiah dari literatur dan buku acuan untuk memecahkan

permasalahan.

2. Implementasi Perangkat Lunak

Dalam mengimplementasikanan masalah ke dalam suatu perangkat lunak,

mempunyai tahapan-tahapan, yaitu:

- Menganalisa kebutuhan perangkat lunak

- Merancang atau mendisain perangkat lunak

- Implementasi

- Pengujian sistem
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BAB VII KESIMPULAN

Mengemukakan kesimpulan dari hasii penelitian yang telah dilakukan

serta saran yang membangun untuk perusahaan.


