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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin cepat 

membawa dampak kemajuan yang luar biasa bagi seluruh institusi baik 

pemerintah maupun swasta terutama yang berhubungan langsung dalam 

bidang kesehatan. Informasi yang akurat dan cepat akan memberikan 

kemudahan bagi institusi untuk melakukan perubahan dalam pengolahan data.  

 Rumah sakit sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan 

umum yang membutuhkan informasi akurat dan cepat. Peningkatan  

pelayanan pada rumah sakit akan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan 

pasien terutama pelayanan obat didalam unit farmasi. Tingkat kepuasan pasien 

dapat dilihat dari unit farmasi yang menyediakan obat kepada pasien yang 

sedang berobat baik di instalasi farmasi gawat darurat, instalasi farmasi rawat 

inap, instalasi farmasi rawat jalan, instalasi farmasi bedah sentral. 

Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang merupakan salah satu rumah 

sakit umum daerah yang berada di Kabupaten Banyumas yang telah 

menerapkan sistem informasi apotek farmasi. RSUD Ajibarang masih 

menggunakan sistem yang lama sehingga belum efektif dalam penggunaannya 

karena sistem yang lama belum terintegrasi dalam satu data. Data yang masih 

terpisah pada masing-masing unit farmasi sangat menyulitkan pihak pengelola 

rumah sakit untuk melakukan berbagai pengolahan data maupun transaksi 

sehingga sering terjadi kesalahan dalam pencatatan data transaksi, data stok 
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obat, pencetakan nota serta pencatatan laporan. Dalam mengatasi masalah 

tersebut pihak pengelola rumah sakit unit instalasi farmasi selalu 

melakukannya dengan cara yang manual dalam melakukan pengolahan 

transaksi. Cara menual yang selalu digunakan adalah penggunaan aplikasi 

Spreedsheet (Microsoft Excel) serta dicatat secara manual pada blangko yang 

telah disediakan. Hal ini tentu akan memperlambat lamanya waktu tunggu 

penerimaan obat oleh pasien ataupun pengunjung yang berujung pada 

kurangnya tingkat pelayanan pada pasien yang ingin berobat di Rumah Sakit. 

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini akan membahas 

tentang rancang bangun aplikasi Apotek Farmasi Rumah Sakit Umum 

Ajibarang yang diharapkan mampu memberikan kemudahan dan 

meningkatkan pelayanan kepada pasien yang berobat di RSUD Ajibarang. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu bagaimana merancang bangun aplikasi sistem informasi 

apotek farmasi di Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang. 

C. BATASAN MASALAH 

Batasan masalah untuk penelitian ini adalah membangun sistem 

informasi apotek farmasi berbasis multi gudang yang terdiri dari Gudang 

Farmasi, Farmasi Rawat Inap, Farmasi Rawat Jalan, Instalasi Farmasi Gawat 

Darurat, Instalasi Farmasi Bedah Sentral. 

  

Rancang Bangun Sistem..., Dedi Yofaid, Fak. Teknik UMP 2017




