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ABSTRAK
Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dewasa ini sangatlah pesat dan berkembang
terhadap kemajuan bisnis di sektor pemerintah maupun sektor swasta. Untuk memajukan usaha bisnis tersebut
diperlukan manajemen yang tepat dan untuk mengelolanya diperlukan sumber daya manusia yang dapat
menghasilkan informasi yang cepat dan tepat. Proses penyimpanan data inventori obat-obatan dan
pendistribusiannya yang digunakan oleh PT Kimia Farma,Tbk Medan ternyata masih menggunakan sistem
manual berbasis Microsoft Excel. Yang menjadi permasalah dalam hal ini adalah lamanya pengerjaan dalam hal
pencerian data obat-obatan yang berjumlah ribuan, yang secara langsung akan berpengaruh terhadap
perkembangan proses penyelesaian transaksi dari supplier menuju ke salesman. Untuk itu dibangun sebuah
Aplikasi Monitoring obat-obatan untuk PT Kimia Farma,Tbk Medan Berbasis Simulator Android dengan metode
pengembangannya menggunakan SDLC dengan model waterfall. Diharapkan dengan pembangunan aplikasi ini
dapat membantu proses pengelolaan data obat-obatan dengan aplikasi monitoring tersebut.

Kata Kunci: Monitoring, Inventori, Obat, Android.

1. PENDAHULUAN
Dalam sistematika pendistribusian produk
obat dalam perusahaan sangat diperlukan adanya
sistem monitoring pemasukan dan pengeluaran
obat yang dibuat dalam bentuk teknologi
berbasiskan komputer.
PT. Kimia Farma Medan merupakan
perusahaan farmasi yang menangani masalah obatobatan. Dalam perusahaan tersebut penyimpanan
data-data obat masih dalam bentuk Laporan data
berbasis Microsoft excel dan tulis tangan berbentuk
form kertas untuk pemasukan dan pengeluaran obat
sehingga dibutuhkan suatu sistem yang menangani
dalam pendistribusian obat-obat dari pabrik menuju
ke PBF.(Pedagang Besar Farmasi) hingga sampai
ke tangan salesman. Dengan adanya sistem ini
dapan membantu memantau inventory dan
distribusi obat. Dengan kata lain perusahaan dapat
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memastikan stok inventory obat sehingga pada saat
obat akan didistribusikan ke salesman maka akan
diketahui status stok obat.
Dengan adanya sistem tersebut terkadang
bisa mengakibatkan beberapa masalah yang justru
membuat kinerja pada staff pendistribusian obat
terkendala seperti kerusakan hardware atau
software komputer dan juga pemadaman listrik
dalam jangka waktu lama yang sering terjadi di
lingkungan sekitar PT. Kimia Farma Medan.
Sehingga sangat dibutuhkan sebuah solusi untuk
mengurangi masalah internal dari hardware
tersebut.
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2. LANDASAN TEORI UMUM
Fungsi dan tugas PBF adalah untuk
melakukan
pengadaan,
penyimpanan,
dan
penyaluran perbekalan farmasi dalam jumlah kecil
maupun jumlah besar sesuai ketentuan Perundangundangan yang berlaku. Pedagang Besar Farmasi
dapat menyalurkan perbekalan farmasi ke apotek,
rumah sakit, atau unit pelayanan kesehatan lainnya
yang ditetapkan Mentri Kesehatan, toko obat dan
pengecer lainnya.
Inventory atau persediaan adalah istilah yang
menunjukkan sumber daya organisasi yang disimpan
dalam
mengantisipasi
terhadap
permintaanpermintaan sumber daya internal atau external untuk
kegiatan organisasi. Inventory adalah serangkaian
kebijakan dan pengendalian yang memonitor tingkat
ketersediaan dan menentukan persediaan yang harus
dijaga, kapan harus ditambah dan kapan harus
melakukan pemesanan
Sistem monitoring merupakan suatu proses
untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber
daya. Biasanya data yang dikumpulkan merupakan
data yang real time.
Android adalah sistem operasi untuk telepon
seluler yang merupakan hasil modifikasi Linux.
Sejauh ini Android termasuk sistem operasi yang
cepat sekali memperbarui software mereka. Android
menyediakan kesempatan terbuka bagi para
pengembang (developer) untuk menciptakan aplikasi
kreasi sendiri untuk ditanamkan pada system operasi
ini.
PHP Hypertext Preprocessor atau yang
disingkat dengan PHP merupakan bahasa
pemrogramman berbasis web yang memiliki
kemampuan untuk memproses data dinamis. HTML
adalah singkatan dari Hyper Text Markup language.
Dokumen HTML adalah file teks murni yang dapat
dibuat dengan editor teks sembarang. Cascading
Style Sheets (CSS) adalah suatu bahasa stylesheet
yang digunakan untuk mengatur tampilan suatu
dokumen yang ditulis dalam bahasa markup.
JavaScript adalah bahasa yang berbentuk kumpulan
script yang pada fungsinya berjalan pada suatu
dokumen HTML.
Web server merupakan software yang
memberikan layanan data yang berfungsi menerima
permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang
dikenal dengan browser web dan mengirimkan
kembali hasilnya dalam bentuk halaman - halaman
web yang umumnya berbentuk dokumen HTML.
Apache merupakan web server yang paling banyak
dipergunakan di internet. Program ini pertama kali
didesain untuk sistem operasi lingkungan UNIX.
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Database adalah
kumpulan data, yang
didefenisikan sebagai rangkaian aktivitas dari satu
organisai atau lebih yang saling berhubungan. DBMS
(Database Management System) adalah software
yang dirancang untuk melakukan pengaturan pada
data yang berjumlah besar dan saling berelasi. MySql
(My Structured Query language) adalah sebuah
program pembuat dan pengelola database atau yang
sering disebut dengan DBMS (Database Management
System).
Flowchart merupakan sebuah diagram dengan
simbol-simbol grafis yang menyatakan tipe operasi
program yang berbeda. ER-Diagram adalah model
data yang menggunakan beberapa notasi untuk
menggambarkan data dalam konteks entitas.
Linier Sequential Model ini sering disebut
dengan classic life cycle atau model waterfall. Model
ini adalah model yang muncul pertama kali yaitu
sekitar tahun 1970 sehingga sering dianggap kuno,
tetapi merupakan model yang paling banyak dipakai
didalam software engineering. Model ini melakukan
pendekatan secara sistematis dan urut mulai dari
level kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap analisis,
desain, coding, testing / verification, dan
maintenance.
Unified Modelling Language (UML) adalah
sebuah "bahasa" yg telah menjadi standar dalam
industri untuk visualisasi, merancang dan
mendokumentasikan sistem piranti lunak. UML
menawarkan sebuah standar untuk merancang model
sebuah sistem. Unified Modelling Language (UML)
adalah sebuah "bahasa" yg telah menjadi standar
dalam industri untuk visualisasi, merancang dan
mendokumentasikan sistem piranti lunak. UML
menawarkan sebuah standar untuk merancang model
sebuah sistem. Activity diagrams menggambarkan
berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang
dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal,
decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana
mereka berakhir. Activity diagram juga dapat
menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi
pada beberapa eksekusi.

3. ANALISIS DAN PERANCANGAN
SISTEM
Sistem penyimpanan data obat-obatan di gudang
PT. Kimia Farma tidak semuanya menggunakan
sistem komputerisasi. Sistem komputerisasi hanya
digunakan pada bagian-bagian tertentu di perusahaan
ini dapat dilihat dari tugas-tugas unit yang terkait
seperti berikut:
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Sistem yang sedang berjalan
Sales

Gudang

Suplier

Record

Sistem yang di usulkan (Salesman dan Suplier)
Mulai

Salesman

Suplier

Unit gudang

Record

View Stok Obat

Data inventori
obat

Pengecekan data
obat

Mulai

Menerima
Pesanan dari
konsumen

Mengirim stok
obat

Check Stok Obat

Ada

Mengambil Obat
Sesuai Pesanan

Mengolah data
pesanan
Salesman

Input Jenis Obat
Menyusun Obat
Sesuai Jenis Obat

Tidak
Menyediakan
stok obat

Membuat
laporan stok
obat

Membuat
Laporan
Pengambilan
Obat

Input Obat

Menerima
notifikasi stok
obat habis

Meminta
Supplier untuk
input Obat
Sesuai Pesanan

End

Data
inventori
obat
(Mic.Excel)

Gambar 1. Sistem yang sedang Berjalan
Aplikasi yang akan dibangun adalah aplikasi
sistem monitoring Inventory obat di gudang dan
Pemasukan pengeluaran obat oleh supplier dan
salesman

Mengambil Obat
Sesuai Pesanan

Selesai

Sistem yang di usulkan dalam pengadaan obat (Unit Gudang)
Unit Gudang

Salesman

Supplier

Record

Mulai

Melihat Stok Obat
Gudang

Stok

Gambar 3. Sistem untuk supplier dan salesman

Dalam penelitian ini digunakan teknologi
web beserta database dan aplikasi android yang
menjadi acuan utama pembuatan aplikasi inventory
ini.

Input Obat

Tidak Cukup

Cukup

Mengambil Obat
Input Data
Salesman

Mobile Device

Data Inventori
Obat

Akses

Memonitor
Pemasukan dan
Pengeluaran Obat

Akses

Membuat Laporan
inventori obat

Database

USER
Selesai

Web Inventory

Gambar 4. Konsep Teknologi Penelitian
Gambar 2. Sistem untuk Gudang
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Pengolahan Data Obat

Check Stok Obat

Supplier
Laporan Inventory Obat

Staff Gudang
Pengolahan Data Salesman

Salesman
Pengambilan Obat

Gambar 5. Usecase Diagram Penelitian

Perancangan
interface
sistem
bertujuan untuk menggambarkan tampilan
dari aplikasi yang akan di buat. Prototipe
sistem ini akan menjadi acuan dalam

menerapkan tampilan atau antarmuka dari
aplikasi yang dirancang.
Rancangan aplikasi sistem
monitoring ini terdiri dari :
- Halaman muka : berfungsi
sebagai login dari masingmasing user.
- Halaman Supplier : berfungsi
sebagai input data obat.
- Halaman Gudang : berfungsi
sebagai admin utama yang
memonitoring segala aktifitas
input dan output obat-obatan
di gudang.
- Halaman Salesman : berfungsi
sebagai pengambilan obat.

b. IMPLEMENTASI
Implementasi aplikasi web login yang dibuat
penelitian berikut adalah:

Gambar 6. Halaman utama Web
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Untuk Implementasi dari Aplikasi Android adalah

Gambar 7. Halaman Aplikasi Android supplier

Gambar 8. Halaman Aplikasi Android Gudang

Implementasi database dari aplikasi ini adalah

Algoritma atau Kode Program
Algoritma atau Kode Program
Algoritma atau Kode Program
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4. KESIMPULAN

5. DAFTAR PUSTAKA

Dengan pembangunan aplikasi cloud
monitoring obat-obatan pada proyek ini dapat
membantu kerja gudang, supplier dan salesman
dalam memantau distribusi obat-obatan yang
memiliki fungsionalitas sebagai berikut:
 Dapat menyimpanan data obat-obatan yang
terintegrasi dalam satu database.
 Dapat dilakukan pengolahan data inventori
obat-obatan.
 Terdapat laporan diagram obat kepada kepala
gudang.
 Memudahkan dalam memonitoring inventori
obat dari mobile device seperti smartphone dan
tablet.
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Penulis adalah


Disarankan untuk membangun server sendiri
baik dalam Server Fisik Komputer atau dalam
Server Cloud Storage dan Infrastructure
sehingga keamanan data yang bersifat penting
dapat tersimpan dengan baik
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