BAB IV
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI SISTEM

Pada bab ini dijelaskan tentang implementasi dan evaluasi sistem
terhadap pengelolaan persediaan obat dan peralatan medis pada Dinas Kesehatan
Tulungagung. Implementasi dan evaluasi sistem dilakukan berdasarkan fungsiona
dan non-fungsional yang ada pada pengelolaan persediaan obat dan peralatan
medis pada Dinas Kesehatan Tulungagung.
4.1

Implementasi
Implementasi aplikasi dilakukan dengan tujuan agar aplikasi yang

telah dibangun dapat mengatasi permasalahan yang telah diangkat pada penelitian
ini. Pada tahapan implementasi ini, pengguna harus mempersiapkan kebutuhan –
kebutuhan aplikasi yang akan diterapkan. Kebutuhan tersebut meluputi perangkat
keras dan perangkat lunak. Pada masing-masing stakeholder atau pengguna.
4.1.1

Kebutuhan Sistem
Proses membangun aplikasi pengelolaan persediaan obat dan

peralatan medis membutuhkan beberapa perangkat keras dan lunak yang akan
mendukung dalam implementasi aplikasi ini. Berikut ini adalah spesifikasi
kebutuhan perangkat keras dan kebutuhan perangkat keras yang dibutuhkan saat
proses implementasi.
A.

Kebutuhan Perangkat Keras
Perangkat keras merupakan komponen fisik atau peralatan yang

terbentuk fisik yang membentuk computer, serta peralatan lain yang mendukung
perangkat lunak dalam menjalankan tugas-tugasnya. Proses pengimplementasian
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aplikasi yang telah dibangun dibutuhkan sebuah perangkat keras yang
sesuai dengan aplikasi yang diusulkan. Adapun spesifikasi dari perangkat keras
tersebut adalah sebagai berikut:
1. Processor Pentium IV atau lebih
2. Memory 1 GB atau lebih
3. VGA 32 MB bit dengan resolusi 1024 x 786 atau lebih
4. Monitor atau lCD 14’’ atau lebih
5. Mouse dan keyboard

B. Kebutuhan Perangkat Lunak
Perangkat lunak merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan
program computer. Dalam pembuatan aplikasi ini diperlukan spesifikasi
perangkat lunak sebagai berikut:
Sistem Operasi

: Microsoft Windows 7

Aplikasi

: Visual Basic

Aplikasi Tambahan : Microsoft SQL Server
4.1.2 Penjelasan penggunaan Aplikasi
Aplikasi analisis kesenjangan kualitas pelayanan merupakan aplikasi
yang dibangun pada penelitian ini. Tahapan ini dilakukan dengan tujuan untuk
menjelaskan cara kerja aplikasi ketika implementasi. Pengguna aplikasi ini akan
dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh masing-masing
pengguna. Adapun penjelasan fungsi dari pengguna adalah sebagai berikut:
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A. Pengguna sebagai Petugas Farmasi
Pada aplikasi analisis kesenjangan kualitas pelayanan supervisior
pelayanan dapat melakukan beberapa proses. Proses tersebut terdiri atas login
pengguna, maintenance data, pemesanan obat, pemesanan peralatan medis,
pencarian lokasi penyimpanan, penerimaan obat atau peralatan medis,
pengeluaran obat, pengeluaran peralatan medis, dan pengelolaan obat kadaluarsa.

Gambar 4.1 Form Menu Utama Master

Gambar 4.2 Menu Utama Transaksi
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A.1

Login Pengguna
Login pengguna berfungsi untuk mengecek akun staf yang akan

menggunakan aplikasi analisis kesenjangan kualitas pelayanan. Sebelum masuk
ke dalam aplikasi, pengguna diwajibkan melakukan login terlebih dahulu agar
dapat mengakses mengakses fungsi-fungsi yang tersedia. Hal ini dilakukan
dengan tujuan keamanan terhadap data. Jika staf tidak memiliki akses atau salah
memasukkan username dan password, maka aplikasi tidak akan memberikan
akses untuk menggunakan aplikasi pengelolaan persediaan obat dan peralatan
medis. Tampilan halaman login pengguna dapat dilihat pada Gambar 4.2

Gambar 4.3 Login Pengguna
A.2

Maintenance Data
Halaman maintenance data merupakan halaman yang digunakan oleh

petugas farmasi dalam melakukan pengelolaan data. Pada menu maintenance data
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memiliki empat sub-menu maintenance data, yaitu maintenance data obat dan
peralatan medis,

maintenance supplier,

maintenance

maintenance rak penyimpanan.
A.2.1 Maintenance Data User

Gambar 4.4 Maintenance Data User
A.2.2 Maintenance Data Kategori

Gambar 4.5 Maintenance Data Kategori

puskesmas,

dan
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A.2.3 Maintenance Data Jenis

Gambar 4.6 Maintenance Data Jenis
A.2.4 Maintenance Data Kemasan

Gambar 4.7 Maintenance Data Kemasan
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A.2.5 Maintenance Data Kecamatan

Gambar 4.8 Maintenance Data Kecamatan
A.2.6 Maintenance Data Rak Penyimpanan

Gambar 4.9 Maintenance Data Rak Penyimpanan
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Gambar 4.10 DataGridView Rak Penyimpanan

Gambar 4.11 Laporan Daftar Rak Penyimpanan
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A.2.7 Maintenance Data Puskesmas

Gambar 4.12 Maintenance Data Puskesmas

Gambar 4.13 DataGridView Data Puskesmas
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Gambar 4.14 Laporan Daftar Kecamatan
A.2.8 Maintenance Data Supplier

Gambar 4.15 Maintenance Data Supplier
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Gambar 4.16 DataGridView Daftar Supplier

Gambar 4.17 Laporan Daftar Supplier
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A.2.9 Maintenance Data Obat dan Peralatan Medis

Gambar 4.18 Maintenance Data Obat dan Peralatan Medis

Gambar 4.19 DataGridView Daftar Obat
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Gambar 4.20 DataGridView Daftar Peralatan Medis

Gambar 4.21 Laporan Daftar Obat dan Peralatan Medis
A.3

Pencarian Lokasi Obat atau Peralatan Medis
Halaman pencarian lokasi obat atau peralatan medis merupakan

halaman yang digunakan oleh petugas farmasi dalam melakukan pencarian lokasi
penyimpanan obat atau peralatan medis. Tampilan halaman pencarian lokasi obat
atau peralatan medis dapat dilihat pada Gambar 4.22.
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Gambar 4.22 Pencarian Lokasi Obat atau Peralatan Medis
A.4

Pemesanan Obat Gudang Farmasi
Halaman pemesanan obat gudang farmasi merupakan halaman yang

digunakan oleh petugas farmasi dalam melakukan pemesanan obat gudang
farmasi. Tampilan pemesanan obat gudang farmasi dapat dilihat pada Gambar
4.23 dan 4.24

Gambar 4.23 Detail Pemesanan Obat Gudang Farmasi
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Gambar 4.24 Pemesanan Obat Gudang Farmasi

Gambar 4.25 Daftar Pemesanan Obat Per Supplier
A.6

Pemesanan Peralatan Medis Gudang Farmasi
Halaman pemesanan obat gudang farmasi merupakan halaman yang

digunakan oleh petugas farmasi dalam melakukan pemesanan obat gudang
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farmasi. Tampilan pemesanan obat gudang farmasi dapat dilihat pada Gambar
4.27, 4.28, dan 4.29

Gambar 4.27 Detail Pemesanan Perlatan Medis Gudang Farmasi

Gambar 4.28 Pemesanan Peralatan Medis Gudang Farmasi
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Gambar 4.29 Daftar Pemesanan Peralatan Medis Per Supplier
A.7

Halaman Penerimaan Obat atau Peralatan Medis
Halaman penerimaan obat atau peralatan medis merupakan halaman

yang digunakan oleh petugas farmasi dalam melakukan pengecekan yang
bertujuan untuk mencocokan daftar pemesanan obat atau peralatan medis dengan
daftar pengiriman obat atau peralatan medis yang dikirim oleh supplier di dalam
faktur pengiriman dan pencatan penerimaan terhadap obat atau peralatan medis
yang sudah sesuai dengan daftar pemesanan. Tampilan halaman penerimaan obat
atau peralatan medis dapat dilihat pada Gambar 4.30 dan 4.31
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Gambar 4.30 Penerimaan Obat atau peralatan Medis

Gambar 4.31 Laporan Penerimaan Obat atau Peralatan Medis
A.6

Halaman Pengurutan FEFO dan Pengurutan FIFO
Halaman pengurutan FEFO merupakan halaman yang digunakan oleh

petugas farmasi untuk melihat stok obat dan detail pengurutan tanggal kadaluarsa
obat yang ada di gudang farmasi. Sedangkan halaman pengurutan FIFO
merupakan halaman yang digunakan oleh petugas farmasi untuk melihat stok
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peralatan medis dan detail pengurutan waktu datang peralatan medis yang ada di
gudang farmasi Tampilan pengurutan FEFO dan FIFO dapat dilihat pada Gambar
4.32, 4.33, 4.34, dan 4,35.

Gambar 4.32 Halaman Pengurutan Tanggal Kadaluarsa Obat

Gambar 4.33 Daftar Hasil Pengurutan Tanggal Kadaluarsa Obat
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Gambar 4.34 Halaman Pengurutan FIFO

Gambar 4.35 Daftar Hasil Pengurutan Peralatan Medis
A.7

Halaman Pengeluaran Obat
Halaman pengeluaran obat merupakan halaman yang digunakan oleh

petugas farmasi dalam melakukan pencatatan dan perhitungan kebutuhan obat per

173

puskesmas.

Tampilan halaman pengeluaran obat dilihat pada Gambar 4.36,

Gambar 4.37 dan Gambar 4.38.

Gambar 4.36 Detail Daftar Pengeluaran Obat Gudang Farmasi

Gambar 4.37 Pengeluaran Obat Gudang Farmasi
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Gambar 4.38 Laporan Pengeluaran Peralatan Medis
A.8

Halaman Pengeluaran Peralatan Medis
Halaman pengeluaran peralatan medis merupakan halaman yang

digunakan oleh petugas farmasi dalam melakukan pencatatan dan perhitungan
kebutuhan peralatan medis per puskesmas.

Tampilan halaman pengeluaran

peralatan medis dilihat pada Gambar 4.39, 4.40, dan 4.41.

Gambar 4.39 Daftar Pengeluaran Peralatan Medis Gudang Farmasi
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Gambar 4.40 Pengeluaran Peralatan Medis Gudang Farmasi

Gambar 4.41 Laporan Pengeluaran Peralatan Medis Gudang Farmasi
A.9

Halaman Pengelolaan Obat Kadaluarsa
Halaman pengelolaan obat kadaluarsa merupakan halaman yang

digunakan oleh petugas farmasi dalam melakukan pencarian terhadap data obat
yang telah mengalami masa kadaluarsa pada gudang farmasi Dinkes
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Tulungagung.

Tampilan halaman pengelolaan obat kadaluarsa dilihat pada

Gambar 4.42, dan 4.43.

Gambar 4.42 Halaman Pengelolaan Obat Kadaluarsa

Gambar 4.43 Laporan Pemusnahan Obat Kadaluarsa
A.10

Halaman Persediaan Obat dan Peralatan Medis
Halaman persediaan obat dan peralatan medis merupakan halaman

yang digunakan oleh petugas farmasi dalam melakukan pemantauan terhadap obat
dan peralatan medis meliputi stok masuk, stok keluar, dan stok tersedia di gudang
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farmasi Dinas Kesehatan Tulungagung. Tampilan halaman persediaan obat dan
peralatan medis dapat dilihat pada Gambar 4.44

Gambar 4.44 Halaman Persediaan Obat dan Peralatan Medis
1.2

Uji Coba Aplikasi
Uji coba aplikasi dilakukan setelah implementasi. Proses uji coba

aplikasi dilakukan oleh pengguna dengan menggunakan hak aksesnya. Uji coba
aplikasi dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah aplikasi berjalan sesuai
dengan fungsinya. Proses uji coba aplikasi memiliki tahapan yaitu menguji semua
masukan dan membandingkan hasil masukan tersebut dengan hasil yang
diharapkan.
1.2.1

Form Login Pengguna
pada proses login pengguna terdapat proses mengecek username dan

password dari setiap pengguna yang akan menggukanan aplikasi pengelolaan
persediaan obat dan peralatan medis Dinas Kesehatan Tulungagung. Jika
pengguna salah memasukan username ataupun password maka aplikasi akan
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menampilkan informasi login gagal. Jika username dan password benar maka
aplikais akan masuk pada halaman utama.
Tabel 4.1 Coba Form Login Pengguna
Test
Case Id
1

2

Tujuan

Input

Memeriksa username dan Username=dira309
password valid
4
Password=516874
Memeriksa username dan Username=dira309
password tidak valid
4
Password=516883

Hasil yang
diharapkan
Form login tertutup
muncul form menu
utama
Tampil
pesan
“Username
tidak
terdaftar”

Berikut ini adalah hasil uji coba form login pengguna pada aplikasi
pengelolaan persediaan obat dan peralatan medis. pada Gambar 4.45 menunjukan
pengguna berhasil login kea lam aplikasi. Gambar 446 menunjukan tampilan
informasi login gagal dikarenakan username adau password yang dimasukan oleh
pengguna salah. Gambar 4.47 menunjukan bahwa terdapat text field yang tidak
diisi oleh pengguna, sehingga tombol login tidak dapat berfungsi.

Gambar 4.45 Tampilan Login Pengguna
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Gambar 4.46 Tampilan Login Gagal

Gambar 4.47 Tampilan Informasi Text Field Tidak Diiisi
1.2.2

Pencarian Lokasi Obat atau Peralatan Medis
Tabel 4.2 Pencariaan Lokasi Obat atau Peralatan Medis

Test
Case Id
1

Tujuan
Memeriksa pencarian
sesuai kata kunci yang
tersedia

Input
Kata kunci tersedia

Hasil yang
diinginkan
Form pencarian
lokasi penampilkan
lokasi penyimpanan
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Test
Case Id

2

Tujuan

Memeriksa pencarian
tidak sesuai dengan kata
kunci yang tersedia

Input

Kata kunci yang
tidak tersedia

Hasil yang
diinginkan
sesuai dengan kata
kunci yang dicari
Form pencarian
lokasi tidak
menampilkan data
dengan inputan kata
kunci yang tidak
tersedia

Berikut ini adalah hasil uji coba pencarian lokasi obat atau peralatan
medis pada aplikasi pengelolaan persediaan obat dan peralatan medis. pada
Gambar 4.48 menunjukan hasil pencarian yang dilakukan dengan inputan kata
kunci yang sesuai. Gambar 4.49 menunjukan tampilan pencarian lokasi obat atau
peralatan medis dengan kata kunci yang tidak sesuai

Gambar 4.48 Pencarian Lokasi Dengan Kata Kunci Yang Sesuai
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Gambar 4.49 Pencarian Lokasi Dengan Kata Kunci Yand Tidak Sesuai
1.2.3

Pemesanan Obat Gudang Farmasi
Tabel 4.3 Pemesanan Obat Gudang Farmasi

Test
Case Id

Tujuan

1

Menambah data
pemesanan obat

2

Hapus data pemesanan
obat

3

Menyimpan daftar
pemesanan obat dengan
field yang sudah terisi
lengkap.

5

Keluar dari form
pemesanan obat

Hasil yang
diharapkan
Data pemesanan
Kode obat, nama
obat baru
obat, jenis obat,
ditambahkan pada
jumlah obat,
daftar pemesanan
keterangan
obat
Form pemesanan
Data pemesanan
obat menghapus
obat yang akan
data yang telah
dihapus
dipilih
Detail data akan
Kode pemesanan,
tanggal pemesanan, hilang dan form
pemesanan obat
nama supplier,
menampilkan pesan
keterangan, Kode
“pemesanan berhasil
obat, nama obat,
disimpan”
jenis obat, jumlah
obat, keterangan
form pemesanan
Pemesanan tidak
obat akan tertutup
jadi dilakukan
dan kembali ke
menu transaksi
Input
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Berikut ini adalah hasil uji coba pemesanan obat gudang farmasi pada
aplikasi pengelolaan persediaan obat dan peralatan medis. pada Gambar 4.50
menunjukan hasil pencarian yang berhasil dilakukan.

Gambar 4.50 Pemesanan Obat Berhasil Dilakukan

1.2.4

Pemesanan Peralatan Medis Gudang Farmasi
Tabel 4.4 Pemesanan Peralatan Medis Gudang Farmasi

Test
Case Id

1

2

Tujuan
Menambah data
pemesanan peralatan
medis

Hapus data pemesanan
peralatan medis

Input
Kode peralatan
medis, nama
peralatan medis,
jenis peralatan
medis, jumlah
peralatan medis,
keterangan
Data pemesanan
peralatan medis
yang akan dihapus

Hasil yang
diharapkan
Data pemesanan
obat baru
ditambahkan pada
daftar pemesanan
obat

Form pemesanan
peralatan medis
menghapus data
yang telah dipilih”
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Test
Case Id

Tujuan
Menyimpan daftar
pemesanan peralatan
medis dengan field yang
sudah terisi lengkap.

3

5

Keluar dari form
pemesanan peralatan
medis

Hasil yang
diharapkan
Detail data akan
Kode pemesanan,
tanggal pemesanan, hilang dan form
pemesanan peralatan
nama supplier,
medis menampilkan
keterangan, Kode
pesan “pemesanan
peralatan medis,
berhasil disimpan”
nama peralatan
medis, jenis
peralatan medis,
jumlah peralatan
medis, keterangan
form pemesanan
Pemesanan tidak
peralatan medis
jadi dilakukan
akan tertutup dan
kembali ke menu
transaksi.
Input

Berikut ini adalah hasil uji coba pemesanan peralatan medis gudang
farmasi pada aplikasi pengelolaan persediaan obat dan peralatan medis. pada
Gambar 4.51 menunjukan hasil pencarian yang berhasil dilakukan.

Gambar 4.51 Pemasanan Peralatan Medis Berhasil Dilakukan
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1.2.5

Penerimaan Obat atau Peralatan Medis
Tabel 4.5 Penerimaan Obat atau Peralatan Medis

Test
Case Id

Tujuan

1

Mencocokan pemesanan
dengan faktur
pengiriman

Menambah data
penerimaan obat atau
peralatan medis

2

3

4

Hapus data penerimaan
obat atau peralatan medis

Menyimpan daftar
penerimaan obat atau
peralatan medis dengan
field yang sudah terisi
lengkap.

Hasil yang
diharapkan
1. Form
pengecekan
menampilkan
data ketidak
cocokan dari
Daftar pemesanan,
hasil pengecekan
daftar obat atau
2. Form
peralatan medis
pengecekan
menampilkan
dalam faktur
data yang sesuai
pengiriman
antara
pemesanan
dengan
pengiriman pada
form penerimaan
Daftar pemesanan, 1. Form
pengecekan
daftar obat atau
menampilkan
peralatan medis
data ketidak
baru dalam faktur
cocokan dari
pengiriman
hasil pengecekan
baru
2. Form
pengecekan
menambahkan
daftar
penerimaan baru
baru yang sesuai
antara
pemesanan
dengan
pengiriman pada
form penerimaan
Form penerimaan
Data penerimaan
obat atau peralatan peralatan medis
menghapus data
medis yang akan
yang telah dipilih.
dihapus
Detail data akan
Kode penerimaan,
hilang dan form
tanggal
penerimaan
penerimaan, nama
peralatan medis
supplier,
menampilkan pesan
keterangan, Kode
“pemesanan berhasil
Input
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Test
Case Id

6

Tujuan

Keluar dari form
penerimaan obat atau
peralatan medis

Input
obat atau peralatan
medis, nama obat
atau peralatan
medis, jenis obat
atau peralatan
medis, jumlah obat
atau peralatan
medis, keterangan
Penerimaan tidak
jadi dilakukan

Hasil yang
diharapkan
disimpan”

Form penerimaan
obat atau peralatan
medis akan tertutup
dan kembali ke
menu utama
transaksi.

Gambar 4.52 Penerimaan Obat atau Peralatan Medis yang Berhasil Dilakukan
Berikut ini adalah hasil uji coba penerimaan obat atau peralatan medis
pada aplikasi pengelolaan persediaan obat dan peralatan medis. pada Gambar
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4.52 menunjukan hasil penerimaan obat atau peralatan medis yang berhasil
dilakukan.
1.2.6

Pengurutan FEFO Obat dan FIFO Peralatan Medis
Tabel 4.6 Coba Pengurutan FEFO Obat

Test
Case Id

Tujuan
Menampilkan data
pengurutan FEFO dari
penerimaan baru

1

Input
Tanggal
pengurutan obat

Hasil yang
diharapkan
1. Data pengurutan
FEFO dari hasil
penerimaan baru
ditambahkan
pada daftar
pengurutan
FEFO
2. Form pengurutan
FEFO
menampilkan
obat kurang dari
sama dengan
tanggal
kadaluarsa obat
yang diinputkan

Berikut ini adalah hasil uji coba pengurutan FEFO obat gudang farmasi
pada aplikasi pengelolaan persediaan obat dan peralatan medis. pada Gambar 4.53
menunjukan hasil pengurutan FEFO yang berhasil dilakukan.
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Gambar 4.53 Pengurutan FEFO Obat Berhasil Ditampilkan
Berikut ini adalah hasil uji coba pengurutan FIFO obat gudang farmasi
pada aplikasi pengelolaan persediaan obat dan peralatan medis. pada Tabel 4.7
dan Gambar 4.35 menunjukan hasil pengurutan FIFO yang berhasil dilakukan.
Tabel 4.7 Perancangan Uji Coba Pengurutan FIFO
Test
Case Id

Tujuan
Menampilkan data
pengurutan FIFO dari
penerimaan baru

1

Input
Tanggal
pengurutan
peralatan medis

Hasil yang
diharapkan
1. Data pengurutan
FEFO dari hasil
penerimaan baru
ditambahkan
pada daftar
pengurutan
FEFO
2. Form pengurutan
FEFO
menampilkan
peralatan medis
kurang dari sama
waktu datang
peralatan medis
yang diinputkan
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Gambar 4.54 Pengurutan FIFO Berhasil Dilakukan
1.2.7

Pengeluaran Obat Per Puskesmas
Tabel 4.8 Pengeluaran Obat Per Puskesmas

Test
Case Id
1

2

3

Tujuan
Menambah data
pengeluaran obat

Hapus data pengeluaran
obat
Menyimpan daftar
pengeluaran obat dengan
field yang sudah terisi
lengkap.

Keluar dari form
pengeluaran obat
5

Input
Kode obat, nama
obat, jenis obat,
sisa stok obat, stok
optimum obat,
keterangan
Data pengeluaran
obat yang akan
dihapus
Kode pengeluaran,
tanggal
pengeluaran, nama
puskesmas,
keterangan, Kode
obat, nama obat,
jenis obat, jumlah
obat, keterangan
Pengeluaran tidak
jadi dilakukan

Hasil yang
diharapkan
Data pengeluaran
obat baru
ditambahkan pada
daftar pengeluaran
obat
Form pengeluaran
obat menghapus
data yang telah
dipilih.
Detail data akan
hilang dan form
pengeluaran obat
menampilkan pesan
“pengeluaran obat
berhasil disimpan”

Form pengeluaran
obat akan tertutup
dan kembali ke
menu utama
transaksi.
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Berikut ini adalah hasil uji coba pengeluaran obat per puskesmas pada
aplikasi pengelolaan persediaan obat dan peralatan medis. pada Gambar 4.55
menunjukan hasil pengeluaran obat per puskesmas yang berhasil dilakukan.

Gambar 4.55 Pengeluaran Obat Per Puskesmas Yang Berhasil Dilakukan.
1.2.8

Pengeluaran Peralatan Medis Per Puskesmas
Tabel 4.9 Pengeluaran peralatan medis Per Puskesmas

Test
Case Id

Tujuan
Menambah data
pengeluaran peralatan
medis

1

2

Hapus data pengeluaran
peralatan medis

Input
Kode peralatan
medis, nama
peralatan medis,
jenis peralatan
medis, sisa stok
peralatan medis,
stok optimum
peralatan medis,
keterangan
Data pengeluaran
peralatan medis
yang akan dihapus

Hasil yang
diharapkan
Data pengeluaran
peralatan medis baru
ditambahkan pada
daftar pengeluaran
peralatan medis

Form pengeluaran
peralatan medis
menghapus data
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Test
Case Id

Tujuan

Input

Menyimpan daftar
pengeluaran peralatan
medis dengan field yang
sudah terisi lengkap.

Kode pengeluaran,
tanggal
pengeluaran, nama
puskesmas,
keterangan, Kode
peralatan medis,
nama peralatan
medis, jenis
peralatan medis,
jumlah peralatan
medis, keterangan

Keluar dari form
pengeluaran peralatan
medis

Pengeluaran tidak
jadi dilakukan

3

5

Hasil yang
diharapkan
yang telah dipilih.
Detail data akan
hilang dan form
pengeluaran
peralatan medis
menampilkan pesan
“pengeluaran
peralatan medis
berhasil disimpan”

form pengeluaran
peralatan medis
akan tertutup dan
kembali ke menu
utama transaksi”

Gambar 4.56 Pengeluaran Peralatan Medis Berhasil Dilakukan
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1.2.9

Pengelolaan Obat Kadaluarsa
Rancangan uji coba fitur pengelolaan obat kadaluarsa berfungsi untuk

mengetahui kesesuaian fungsi pengelolaan obat kadaluarsa. Rancangan uji coba
fitur pengelolaan obat kadaluarsa dapat dilihat pada Tabel 4.10.
Tabel 4.10 Pengelolaan Obat Kadaluarsa
Test
Case Id

1

2

3

Tujuan

Input

Mecari data obat
kadaluarsa jika ada obat
kadaluarsa pada
persediaan gudang
farmasi

Berita acara

Mecari data obat
kadaluarsa jika data obat
kadaluarsa pada
persediaan gudang
farmasi tidak tersedia

Berita acara

Menyimpan daftar
pengelolaan obat
kadaluarsa dengan field
yang sudah terisi
lengkap.

Kode pengelolaan
obat kadaluarsa,
tanggal
pengelolaan obat
kadaluarsa,
keterangan berita
acara pemusnahan,
kode obat, nama
obat, jenis obat,
jumlah peralatan
medis, Exp. Date,
Lokasi
penyimpanan

Hasil yang
diharapkan
Form pengelolaan
obat kadaluarsa
menampilkan daftar
obat kadaluarsa
lebih dari tanggal
yang diinputkan
Form pengelolaan
obat kadaluarsa
tidak menampilkan
daftar obat
kadaluarsan
Detail data akan
hilang dan form
pengeluaran
peralatan medis
menampilkan pesan
“pengelolaan obat
kadaluarsa berhasil
disimpan”

