
BAB III

ANALISIS KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

3.1 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah analisis terstruktur dimana

transformasi informasi input output dmyatakan dengan diagram arus data {Data Flow

Diagram) yang diperoleh dengan mengamati kebutuhan mformasmya. Pembuatan

diagram arus data dilihat berdasarkan aliran informasi dan sistem yang sudah ada.
Dalam tahap mi penggunaan notasi-notasi untuk menggambarkan arus data dan

sistem sangat membantu dalam proses komumkasi dengan pemakai sistem, untuk

memahami sistem secara logika tanpa mempertimbaiigkan Iingkungan fisik dimana

data tersebut mengalir atau dimana data tersebut disimpan untuk proses
pengembangan selanjutnya.

Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan

literatur. Metode analisis digunakan untuk mengidentifikasi permasalanan-
permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan
kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehmgga dapat diusulkan Perbaikan-
perbaikannya.

3.1.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian mi metode pengumpulan data yang digunakan berupa
wawancara, observasi, dan literatur.
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3.1.1.1 Metode Wawancara

Wawancara (interview) adalah suatu bentuk komunikasi verbal, yaitu

semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara telah

diakui sebagai teknik pengumpulan data / fakta yang pentmg dan banyak dilakukan

dalam pengembangan sistem informasi. Wawancara pada umumnya dapat dibedakan

menjadi dua macam, yaitu:

Wawancara berstruktur

Dalam wawancara ini semua pertanyaan telah dirumuskan sebelumnya dengan

cermat, biasanya secara tertulis.

- Wawancara tak terstruktur (bebas)

Dalam wawancara serupa ini tidak dipersiapkan daftar pertanyaan sebelumnya.

Pewanwancara hanya menghadapi suatu masalah secara umum. Pertanyaan yang

timbul secara spontanitas pewawancara.

Wayvancara dilakukan pada bagian farmasi RSU PKU Ivluhammadiyah

Yogyakarta, tujuan dilakukan wawancara, untuk mengetahui sistem kerja bagian

farmasi, sehmgga didapatkan data-data yang nantinya digunakan untuk

pengembangan sistem informasi di bagian farmasi RSU PKU Muhammadiyah

Yogyakarta. Hasii metode wawancara yang didapat adalah kumpulan data mengenai

data-data yang diperiukan, untuk siapa informasi tersebut dibutuhkan dan hasii dan

informasi tersebut yang bempalaporan.



3.1.1.2 Metode Observasi

Metode observasi atau pengamatan merupakan salah satu metode

pengumpulan data / fakta yang cukup efektif. Observasi merupakan pengamatan

langsung suatu kegiatan yang bertujuan untuk mcnguji validitas dari data hasii

wawancara yang telah didapatkan. Metode observasi yang telah dijalankan dalam

penelitian ini adalah metode yang langsung ke bagian farmasi sehmgga dapat dilihat

secara langsung tentang pengolahan data obat yang selama ini telah berjalan. Hasii

observasi adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas yang digunakan untuk sistem pengolahan data di bagian fannasi

menggunakan software aplikasi Clipper yang hanya digunakan untuk pemasukan

data obat.

2. Software yang digunakan tidak dapat untuk mengolah data menjadi bentuk

informasi yang dapat digunakan oieh pegawai farmasi untuk pembuatan laporan
dan oieh pasien untuk mengetahui harga obat.

3. Kesalahan dalam pemasukan data obat yang berakibat kode-kode obat menjadi

rangkap, hal ini disebabkan oieh petugas yang kurang teliti dalam memasukkan

data obat dan tidak didukung oieh software yang dapat mengatasi kerangka«an
Anfrt
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Kerangkapan data obat yang ada disebabkan karena kesalahan petugas dalam

memasukkan data obat.

3.2.3 Kebutuhan Data Masukan

Untuk proses masukan data, terdiri dan beberapa proses, antara Sain:

a. Proses pemasukkan obat (pembelian obat) dan pemasok ke apotek.

b. Proses pengembalian obat (return pembelian).

c. Proses penjualan obat ke pasien.

3.2.4 Kebutuhan Proses

Dalam sistem informasi bagian farmasi data obat dibutuhkan oieh pegawai

farmasi itu sendiri maupun oieh pasien, jadi perlu diterapkan sistem informasi

berbasis multiuser untuk mendukung kebutuhan akan informasi tersebut.

3.2.5 Kebutuhan Data Keluaran

Keluaran atau output adalah produk dari sistem informasi bagian farmasi

adalah sebagai berikut:

1. Laporan data obat

2. Laporan daftar pemasok

daftar dokterT Qnnran

4. Laporan daftar pasien

5. Laporan persediaan obat

6. Laporan pembelian obat
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7. Laporan penjualan obat

8. Laporan pengembalian obat

9. Laporan rincian resep

10. Laporan kadaluarsa

3.2.6 Kebutuhan Antarmuka

Kebutuhan antarmuka yang diinginkan oieh pemakai didasarkan pada hasii

wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Antarmuka yang diharapkan yaitu user

friendly (ramah pengguna) dengan tampilan yang lebih menarik serta dapat menjamin

keamanan data yang ada. Antarmuka yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Tampilan yang lebih menarik dibandingkan dengan sistem yang ada, diharapkan

menggunakan software berbasis visual.

2. Dapat menjamin keamanan data yang ada dengan cara pengamanan kata sandi

(password).

3.2.7 Kebutuhan Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk penerapan Sistem Informasi Farmasi

di RSU PKU Muhammadiyah berbasis multiuser dengan topologi jaringan bus linear

adalah sebagai berikut:

a. Novell Netware versi 3.11, 3.12,4.1 atau versi yang lebih baru.

b. Sistem operasi windows 95 atau versi diatasnya.

c. Microsft visual Foxpro for windows versi 6.0



3.2.8 Kebutuhan Perangkat Keras

Perangkat keras yang diperiukan terdiri dan unit masukan, unit pengolah dan

unit keluaran. Perangkat keras yang dibutuhkan untuk penerapan Sistem Informasi

Farmasi di RSU PKU Muhammadiyah dalam multiuser (jaringan) yaitu :

a. Workstation

- Komputer PC dengan prosessor Pentium atau dengan prosessor yang lebih baik.

- Memori internal (RAM) minima! sebesar 16 MB.

- Monitor VGA atau yang lebih baik.

- Card LAN Ethernet NIC

- Mouse

- Printer Epson LX800 atau diatasnya.

b. Server

- Komputer PC dengan prosessor Pentium atau komputer dengan prosessor yan<*

lebih baik.

- Memori internal (RAM) minimal 32 MB

- Monitor VGA atau yang lebih baik.

- Card LAN Ethernet NIC

3.3 Keamanan Data

Keamanan data meliputi seluruh proses yang diperiukan untuk memastikan

keamanan data didalam suatu sistem. Keamanan data merupakan salah satu unsur

yang harus dipertimbangkan dalam proses desam suatu sistem, karena suatu sistem
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tanpa keamanan data yang baik akan merugikan, sebab data akan bebas diakses oieh

pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Keamanan data dapat diterapkan dengan pembuatan tabel pengguna (user)

yang disertai dengan sandi (password) sehmgga hanya pengguna yang namanya

tercantum dalam tabel tersebut dan mengetahui sandi saja yang dapat mengakses data

tersebut.


