
 

1 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1  

1.1 Latar Belakang 

Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi terbukti banyak dimanfaatkan 

oleh berbagai perusahaan dalam mencapai tujuan organisasinya. Pemanfaatan 

teknologi informasi sudah menjaring berbagai aspek perusahaan seperti Human 

Resource Information System (HRIS), Learning Management System (LMS), Sistem 

Informasi Produksi, Sistem Informasi Pemasaran, Sistem Informasi Persediaan, dan 

lain-lain. Pemanfaatan Sistem Informasi Persediaan juga merambah pada dua sub 

bagian yaitu manajemen transfer dan manajemen persediaan. Manajemen transfer 

memiliki fokus dalam mengatur transfer barang mulai dari pemesanan barang 

hingga penerimaan barang, sedangkan manajemen persediaan memiliki fokus pada 

pengaturan ketersediaan barang di dalam gudang atau tempat penyimpanan. 

PT Kimia Farma Apotek Unit Bisnis Surabaya merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang distribusi obat milik Kimia Farma maupun pihak ketiga seperti 

Pedagang Besar Farmasi (PBF) lainnya. Perusahaan ini berpusat di Surabaya, 

tepatnya di Apotek Kimia Farma 25 Surabaya. Adapun cakupan wilayah bisnisnya 

meliputi kota Surabaya dan pulau Madura dengan total outlet sebanyak 26 outlet 

apotek. Saat ini perusahaan sudah memanfaatkan aplikasi transfer obat, yang 

merupakan bagian dari Sistem Informasi PT Kimia Farma Apotek revisi-1 guna 

mendukung terdistribusinya obat secara merata. Aplikasi tersebut dapat digunakan 

dalam kegiatan transfer obat ke Kantor Pusat Unit Bisnis Surabaya  
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ataupun ke outlet lainnya di bawah Kantor Pusat Unit Bisnis Surabaya. Selain itu, 

Kantor Pusat Unit Bisnis Surabaya dapat melakukan transfer obat kepada Pedagang 

Besar Farmasi (PBF) lainnya. 

Namun terdapat permasalahan dalam penerapan aplikasi transfer obat 

tersebut. Permasalahan yang terjadi adalah aplikasi transfer obat tersebut tidak 

memiliki fitur notifikasi realtime. Akibatnya, transfer obat antar outlet yang 

dilakukan karena kebutuhan mendesak, beberapa kali tidak dapat dipenuhi oleh 

outlet pemberi dikarenakan proses konfirmasi permintaan obat harus dilakukan 

secara manual menggunakan telepon. Hal ini menyebabkan pemesanan obat tidak 

dapat diketahui oleh apotek pemberi sehingga apabila stok obat yang sewaktu-

waktu dipesan berubah atau habis, transfer obat antar outlet dalam keadaan 

mendesak gagal dilakukan. Gagalnya proses ini dapat menyebabkan kosongnya 

stok obat yang dibutuhkan untuk dijual. Jika hal ini terjadi terus menerus dalam 

jangka panjang maka resiko yang dapat muncul adalah hilangnya pelanggan 

sebagai aset penting dalam proses bisnis PT Kimia Farma Apotek.  

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, maka dibutuhkan suatu 

solusi guna memecahkan permasalahan yang ada. Solusi yang hendak diajukan 

adalah merancang bangun aplikasi transfer obat antar outlet atau outlet dengan 

Kantor Pusat Unit Bisnis berbasis website pada PT Kimia Farma Apotek Unit 

Bisnis Surabaya, yang memberikan notifikasi secara realtime berbasis website 

dengan database terpusat dan beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut 

diantaranya adalah kemudahan penerapan aplikasi secara website karena tidak 

memerlukan instalasi aplikasi pada tiap komputer outlet dan kemudahan dalam 

maintenance aplikasi sewaktu-waktu tanpa mengganggu proses bisnis PT Kimia 
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Farma Apotek. Berdasarkan solusi tersebut diharapkan proses transfer obat antar 

apotek dapat berjalan lebih maksimal. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah kerja 

praktik ini adalah bagaimana merancang bangun aplikasi transfer obat antar outlet 

atau outlet dengan pusat bisnis berbasis website pada PT Kimia Farma Apotek Unit 

Bisnis Surabaya? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan untuk memberi batasan dalam kegiatan 

Kerja Praktik ini, adalah: 

- Aplikasi yang dibuat dipergunakan untuk melakukan proses yang berhubungan 

dengan pemenuhan obat antar outlet atau outlet dengan Kantor Pusat Unit 

Bisnis Surabaya.  

- Aplikasi yang dibuat tidak membahas penjualan obat dari tiap outlet yang 

berada di bawah Kantor Pusat Unit Bisnis Surabaya. 

- Aplikasi yang dibuat tidak membahas transfer obat yang dilakukan Kantor 

Pusat Unit Bisnis Surabaya dari kreditur atau dari Pedagang Besar Farmasi 

(PBF). 

- Aplikasi yang dibuat tidak membahas mengenai pemetaan kebutuhan obat tiap 

outlet apotek. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan di atas, maka tujuan Kerja 

Praktik ini adalah merancang bangun aplikasi transfer obat antar outlet atau outlet 

dengan pusat bisnis berbasis website pada PT Kimia Farma Apotek Unit Bisnis 

Surabaya. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari pembuatan aplikasi transfer 

obat ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi PT Kimia Farma Apotek Unit Bisnis Surabaya 

Aplikasi yang dibuat dapat menjadi solusi bagi perusahaan dalam 

menangani permasalahan transfer obat mendesak di tiap outlet yang 

dimiliki. 

b. Bagi Penulis 

Pembuatan aplikasi transfer obat ini dapat membantu penulis dalam 

memahami dan mengimplementasikan ilmu rancang bangun aplikasi yang 

sudah dipelajari serta menambah wawasan seputar dunia kerja. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam memahami persoalan dan pembahasannya maka 

penulisan Laporan Kerja Praktik ini dibuat dengan sistematika sebagai berikut: 
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BAB I: PENDAHULUAN 

 Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, inti permasalahan 

yang disebutkan dalam rumusan masalah, tujuan dari Kerja Praktik dalam tujuan 

penelitian, batasan masalah dari Kerja Praktik, serta manfaat penelitian yang 

diharapkan dapat diambil dari pengerjaan Kerja Praktik ini. 

BAB II: PROFIL PERUSAHAAN 

 Bab ini membahas mengenai gambaran umum PT Kimia Farma Apotek 

Unit Bisnis Surabaya yang menguraikan lokasi perusahaan, visi dan misi 

perusahaan, struktur organisasi, cakupan area perusahaan, dan fokus Bagian 

Pengadaan Obat.  

BAB III: LANDASAN TEORI 

 Bab ini membahas mengenai berbagai macam teori yang berhubungan 

dengan topik yang diangkat dalam permasalahan meliputi sistem informasi apotek, 

aplikasi, manajemen persediaan, transfer obat, laporan transaksi, struktur data, 

framework Ruby on Rails, dan model pengembangan aplikasi Agile. 

BAB IV: DESKRIPSI PEKERJAAN 

Bab ini menjelaskan mengenai perancangan sistem yang terdiri atas 

identifikasi dan analisis masalah, identifikasi dan analisis kebutuhan sistem, 

perancangan sistem, struktur tabel database, desain interface aplikasi transfer obat 

PT Kimia Farma Unit Bisnis Surabaya. 

BAB V: PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan yang menjawab pertanyaan dalam perumusan 

masalah dan beberapa saran yang bisa diberikan terkait dengan pengembangan 

sistem di masa mendatang. 


