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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. SISTEM INFORMASI 

Sistem informasi merupakan suatu sistem didalam suatu organisasi 

yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, 

prosedur-prosedur dan pengendalian. Kombinasi tersebut ditujukan untuk 

mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin 

tertentu, memberi sinyal kepada manajemen dan yang lainnya terhadap 

kejadian-kejadian internal dan ekternal. Pentingnya menyediakan suatu dasar 

informasi untuk pengambilan keputusan yang cerdik (Suryantoro, 2013). 

B. APOTEK 

Apotek merupakan suatu tempat tertentu untuk melakukan pekerjaan 

kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat. Segala kegiatan yang 

berada didalam apotek dilakukan oleh seorang Apoteker Pengelola Apotek 

(APA) dalam rangka tugas dan fungsi apotek yang meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian (Syamsuni, 2006). 

C. FARMASI 

Farmasi merupakan ilmu yang mempelajari cara membuat, 

mencampur, meracik, memformulasi, mengidentifikasi, mengkombinasi, 

menganalisis serta menstandarkan obat dan pengobatan juga sifat-sifat obat 

beserta pendistribusian dan admin gudanganya secara aman. Farmasi dalam 

bahasa yunani (Greek) disebut farmakon yang berarti medika atau obat 

(Syamsuni, 2006). 

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



5 

 

D. SIMRS 

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit merupakan sebuah sistem 

informasi yang terintegrasi yang disiapkan untuk menangani keseluruhan 

proses manajemen Rumah Sakit, mulai dari pelayanan diagnosa dan tindakan 

untuk pasien , medical record, apotek, gudang farmasi, penagihan,  database 

personalia, penggajian karyawan, proses akuntansi sampai dengan 

pengendalian oleh manajemen. SIMRS bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

Pelayanan dan memudahkan Manajemen Rumah Sakit dalam berbagai 

rutinitas transaksi yang dilaksanakan (Hartono, 2010). 

E. PHP 

PHP (Hypertext Preprocessor) merupakan bahasa pemrogramman 

script server-side yang didesain untuk pengembangan web dan dapat juga 

digunakan untuk sebagai bahasa pemrogramman umum. Bahasa pemrograman 

php bersifat dinamis sehingga dapat berinteraksi dengan database seperti 

mysql, sql server dll. PHP dikemas didalam bundel perangkat lunak lain 

seperti XAMPP maupun WAMP. Hal menarik lainnya adalah PHP bersifat 

multiplatform artinya dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi seperti 

Windows, Linux dan Unix (Kadir, 2009). 

F. MYSQL 

Mysql merupakan software database server yang berlisensi open 

source dan berisi sekumpulan tabel atau objek lain (index, view dan lain-lain) 

yang berguna untuk memudahkan dalam akses data. Pengaksesan data dalam 

database mysql dapat dilakukan dengan mudah melalui SQL (Struktur Query 
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Language).  Mysql bersifat multiplatform sehingga dapat dijalankan pada 

berbagai sistem operasi (Kadir, 2009).  

G. PENELITIAN SEJENIS 

Beberapa penelitian sejenis yang berkaitan dengan penelitian ini 

diantaranya yaitu: 

1. Yulianti (2015) telah melakukan penelitian dengan judul Perancangan 

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Modul Farmasi. Sistem 

tersebut dibuat  untuk mempermudah pengolahan data dan laporan yang 

sebelumnya masih menggunakan cara konvensional sehingga informasi 

yang didapatkan lebih cepat dan akurat untuk meningkatkan pelayanan 

rumah sakit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Total 

Architecture Synthesis (TAS). Perancangan pada modul farmasi dalam 

penelitian ini terdiri atas proses Manajemen Master Data, Manajemen 

Inventory Obat, Peracikan Obat, Harga Jual, Penjualan, dan Pelaporan. 

2. Astuti (2013) telah melakukan penelitian dengan judul Perancangan 

Sistem Informasi Penjualan Obat Pada Apotek Jati Farma Arjosari. Sistem 

yang dibangun dalam penelitian ini adalah untuk memudahkan admin 

gudang karena sudah terkomputerisasi yang diharapkan pengelolaan data 

akan lebih baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

PIECES (Performance, Information, Economic, Control, Eficiency and 

Service). Penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya 

sistem Informasi ini, diharapkan proses pencatatan data transaksi akan 
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lebih efektif dan efisien serta membantu memperbaiki kesalahan pada 

penulisan data. 

3. Asadi, dkk (2011) telah melakukan penelitian dengan judul Sistem 

Informasi Farmasi di Rumah Sakit Universitas Teheran dan Hubungan 

Mereka dengan Perusahaan Farmasi. Sistem yang dibangun bertujuan 

untuk mengembangkan sistem dengan manajemen yang lebih besar 

dengan sistem yang telah terhubung dengan perusahaan farmasi. Diantara 

manajemen yang diolah didalam sistem tersebut yaitu obat-obatan. Selain 

itu sistem informasi manajemen farmasi digunakan untuk mendukung 

aktivitas transaksi dan manajemen stok. Kesimpulan yang diambil dari 

penelitian tersebut bahwa sistem informasi rumah sakit yang telah 

dibangun sebelumnya hanya melakukan pengolahan sebanyak 50,1% 

obat-obatan, 21,9% data pasien serta 33.3% resep telah di perbarui   

sehingga berbagai macam pengolahan data secara keseluruhan serta 

pengelolaan obat terkontrol secara otomatis. 

4. Ernest, dkk (2016) telah melakukan penelitian dengan judul Sistem 

Manajemen Farmasi Berbasis Online. Sistem manajemen farmasi berbasis 

online dalam pengembangannya menggunakan model Incemental dari 

System Development Life Cycle. Penelitian tersebut bertujuan untuk 

mempermudah melakukan monitoring agar mengurangi terjadinya 

kesalahan dalam penggunaan obat palsu. Sistem manajemen farmasi yang 

berbasis online digunakan oleh pengguna yang mempunyai hak akses 

yang bisa masuk kedalam sistem tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil 
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dalam penelitian ini adalah sistem manajemen farmasi berbasis online 

sebagai media informasi untuk penggunaan obat-obatan yang ingin 

dikonsumsi agar tidak terjadi kesalahan dalam pemilihan obat. Untuk 

melakukan transaksi penyimpanan data obat-obatan dilakukan oleh pihak 

administrator yang mempunyai hak akses. Sebagai pengguna biasa hanya 

bisa melihat data-data obat. 
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