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BAB IV 

ANALIS DAN DESAIN SISTEM 

 

4.1 Analisa Sistem 

Berikut ini merupakan penjabaran rancangan sistem baru yang 

dikembangkan setelah mempelajari sistem lama yang sebelumnya telah berlaku di 

Puskesmas Ngantru Tulungagung. Beberapa proses yang dikembangkan meliputi : 

1. Prosedur pemesanan dari bagian pembelian ke pemasok: 

Prosedur ini diawali dari permintaan obat dari gudang ke manajer atas obat  

yang menunjukkan stok minimal. Setelah mendapatkan validasi dari 

manager bagian pembelian bisa melakukan pembelian ke pemasok. 

2. Prosedur Penerimaan dari pemasok ke bagian penerimaan: 

Setelah obat dikirim oleh pemasok bagian penerimaan melakukan 

pengecekan terhadap obat yang datang.  

3. Prosedur pembayaran : 

Prosedur ini dilakukan setelah datangnya surat tagihan dari pemasok juga 

setelah pengecekan obat yang dilakukan oleh bagian penerimaan. 

4.1.1 Dokumen Input/Output 

Setelah pembelian, obat akan dimasukkan ke bagian gudang lalu dicatat 

secara manual. Gambar dibawah ini merupakan pencatatan manual obat di 

gudang. 
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4.1.2 Dokumen Flow Inventory  

 

LPB = Lembar Penerimaan Barang 

Gambar 4.2 Document Flow Inventory  

 

Proses Inventory Pada Gudang ini dimulai dengan bagian gudang yang 

mengecek stok persediaan obat, bagian gudang akan membuat order pembelian 
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yang akan di serahkan kepada bagian pembelian. Bagian pembelian akan 

membuat daftar pesanan obat yang masing- masing akan diserahkan kepada 

bagian penerimaan dan juga pemasok. 

Setelah itu pemasok akan mengirimkan obat dan nota yang akan diterima 

oleh bagian penerimaan. Setelah melakukan pengecekan bagian penerimaan akan 

membuat laporan penerimaan obat dan akan mengirimkan laporan penerimaan 

obat ke bagian pembelian juga menyerahkan nota ke bagian keuangan. 

Setelah menerima laporan penerimaan obat bagian pembelian akan 

membayar obat yang diterima, dan bagian keuangan akan membuat laporan 

pembelian. 

4.2 Desain Sistem 

Berikut ini adalah langkah - langkah dalam membuat desain sistem :

1. Membuat System Flow Terkomputerisasi 

2. Membuat Diagram Berjenjang 

3. Membuat Document Flow Diagram (DFD) 

4. Membuat Context Diagram 

5. Membuat DFD Level 0 

6. Membuat DFD Level 1 

7. Membuat Entity Relationship Diagram (ERD) 

a.  Membuat Conceptual Data Model 

b.  Membuat Physical Data Model 

8. Membuat Aplikasi. 
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4.2.1 Sistem Flow Inventory 

Proses Inventory Pada Gudang ini dimulai dengan bagian gudang yang 

mengecek stok persediaan obat, bagian gudang akan membuat order pembelian 

yang akan di serahkan kepada bagian manager untuk mendapatkan validasi atas  

obat apa saja yang diperlukan. Setelah mendapatkan validasi dari manager  bagian 

pembelian akan membuat order pembelian obat yang masing- masing akan 

diserahkan kepada bagian penerimaan dan juga pemasok. 

Setelah itu pemasok akan mengirimkan obat dan nota yang akan diterima 

oleh bagian penerimaan. Bagian penerimaan akan mengecek obat yang dating 

tersebut apakah sesuai dengan order pembelian yang dilakukan oleh bagian 

pembelian. Setelah melakukan pengecekan bagian penerimaan akan membuat 

laporan penerimaan obat dan bagian keuangan akan mengupdate hutang. 

Proses pembayaran dilakukan setelah menerima surat tagihan dari 

pemasok dan akan di cocokan dengan data hutang. Setelah melakukan 

pembayaran bagian pembelian akan mengupdate stok obat yang baru dan 

membuat laporan persediaan obat untuk manager. Bagian keuangan akan 

membuat laporan pembelian atas obat yang dibeli. 
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LPB = Lembar Penerimaan Barang 

Gambar 4.3 Sistem Flow Inventory  

 

4.2.2 Data Flow Diagram 

Data Flow diagram merupakan diagram yang menunjukkan arus data dari 

sebuah sistem. DFD ini terbagi dari beberapa level, yaitu Context Diagram, DFD 

Level 0, DFD Level 1, dan seterusnya. Dalam desain sistem Persediaan obat 



31 
 

 

Puskesmas Ngantru Tulungagung ini, DFD dibuat hingga DFD Level 1. Berikut 

ini adalah penjelasannya :  

4.2.3.1 Context Diagram 

Bukti Pembayaran

Surat Tagihan

Nota dan obat

Slip Pembayaran

Surat Retur

Order Pembelian

Hasil Validasi

Laporan persediaan obat

Laporan Pembelian

Permintaan obat

Barang

Permintaan obat

1

Sistem Persediaan obat

+

Gudang

Manajer

Pemasok

 
 

Gambar 4.4 Context Diagram 

Gambar di atas merupakan gambaran sistem persediaan obat yang dibuat 

dalam kerja praktek ini secara garis besar. Dalam sistem ini, terdapat 3 eksternal 

entity, yaitu gudang, pemasok, dan manajer. Masing-masing memberikan input 

dan output dari sistem persediaan obat ini. 

Gudang memberikan inputan berupa permintaan obat yang di berikan ke 

manager, dan juga menerima output berupa obat dari pemasok. 
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Pemasok menerima ouput berupa order pembelian dan menginputkan nota 

dan obat ke gudang. Selain itu pemasok juga menerima output berupa surat retur 

dan slip bukti pembayaran. Kemudian pemasok akan menginputkan surat tagihan 

dan bukti pembayaran. 

Manager memberikan inputan berupa hasil validasi, dan menerima output 

berupa laporan permintaan obat, laporan persediaan obat dan laporan pembelian 

obat. 

4.2.3.2 Diagram Berjenjang 

Berikut ini merupakan gambar diagram berjenjang dari sistem informasi 

Inventory  Puskesmas Ngantru Tulungagung : 

 

    Gambar 4.5 Diagram Berjenjang 



33 
 

 

4.2.3.3  DFD Level 0   

read

read
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input

read

read
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input
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input
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Permintaan Brg
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Gudang
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Manajer
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Pemasok

Pemasok

Pemasok

Pemasok

Pemasok

Pemasok

1

Pemesanan

+

1 Barang

2 Permintaan

3 Order Pembelian

2

Penerimaan

+

4 Retur

5 LPB

6 Hutang Dagang

3

Pembayaran

+
7 pembelian

8 Penjualan

9 Suplier

 

 

Gambar 4.6 DFD Level 0 

DFD Level 0 merupakan hasil decompose dari context diagram. Sistem 

informasi persediaan obat  yang dibahas dalam kerja praktek ini terbagi atas 

beberapa sub sistem, yaitu sub sistem pemesanan, sub sistem penerimaan dan sub 

sistem pembayaran. 
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Dari diagram di atas terlihat ada 8 tabel yang terdapat dalam database yang 

diperlukan oleh sistem Inventory  yang dibuat ini, yaitu tabel obat, pemasok, order 

pembelian, permintaan, pembelian, hutang, LPB, retur. 

4.2.3.4    DFD Level 1 Proses Pemesanan Obat 

read

Flow_71

Flow_70

read

input

Order Pembelian

Hasil Validasi

read

input
Permintaan Brg

Permintaan Barang

Gudang

Manajer

2 Permintaan

3 Order Pembelian

Pemasok

Manajer

8 Penjualan

1

Buat 
Permintaan 

Barang

2

Persetujuan

9 Suplier

3

Buat Order 
Pemebelian

1 Barang

 

  Gambar 4.7 DFD Level 1 Pemesanan Obat 

 

DFD Level 1 pemesanan obat merupakan hasil dekomposisi dari DFD 

Level 0 sub sistem pemesanan. Dalam pemesanan, terdapat 3 proses, yaitu proses 

permintaan obat, persetujuan dan membuat order pembelian. Proses ini 

berpengaruh pada tabel-tabel induk, yaitu data obat, dan data pemasok. 
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4.2.3.5 DFD Level 1 Proses Penerimaan Obat 

Flow_90

Flow_89

input

input

Flow_87

Flow_86

Flow_85

input

input

Surat Retur

Barang

read

Nota dan Barang

Gudang
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6 Hutang Dagang

1

Penerimaan 
Barang

2

Cek Barang

3

Buat Retur

4

Buat LPB

5

Input Data

 

 

Gambar 4.8 DFD Level 1 Inventory penerimaan obat 

 

DFD Level 1 Pemeliharaan Data Transaksi merupakan hasil dekompose dari DFD 

Level 0 sub sistem pemeliharaan data transaksi.  

Sub sistem ini terdiri dari 4 proses, yaitu proses pengecekan obat, proses 

pembuatan LPB, transaksi pembuatan surat retur, transaksi input data obat dan 

hutang. Keempat proses ini berpengaruh pada tabel obat. 
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4.2.3.6 DFD level 1Proses Pembayaran 

read
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Flow_174
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input
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Gambar 4.9 DFD Level 1 pembayaran 

Gambar di atas merupakan hasil dekomposisi dari DFD Level 0 pembayaran.  

Sub sistem terdidri dari 3 proses, yaitu proses pengecekan hutang, proses 

pembayaran hutang dan proses cetak laporan. 

 

4.3 Entity Relationship Diagram 

Entity Relationship Diagram adalah sebuah diagram yang menunjukkan 

relasi tabel-tabel yang terdapat dalam sebuah database. Dalam proyek ini, akan 

terdapat 2 model dari ERD, yaitu Conceptual Data Model (CDM), dan Physical 

Data Model (PDM).  
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4.3.1 Conceptual Data Model 

 

 

Gambar 4.10 CDM 

 

Conceptual data model(CDM) merupakan sebuah diagram database yang 

masih berupa konsep. Dalam CDM ini, terdapat 10 tabel yang saling berhubungan 

secara logika. 
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4.3.2 Physical Data Model 

 

    Gambar 4.11 PDM 

Physical Data Model (PDM) merupakan desain fisik desain tabel dari 

sebuah database. Dalam PDM ini terdapat 14 tabel yang saling berhubungan dan 

terintegrasi. Ketujuh belas tabel inilah yang akan dibuat tabelnya dalam database. 

4.3.3 Struktur File 

Di dalam sistem informasi persediaan obat ini, terdapat 14 tabel. Berikut 

ini keterangan mengenai tabel-tabel tersebut : 

1. Tabel Obat 

Nama Tabel : OBAT 

Primary Key : ID_OBAT 

KD_RET UR = KD_RET UR

KD_PEMBELIAN = KD_PEMBELIAN

KD_PEMBELIAN = KD_PEMBELIAN

KD_PEMASOK =  KD_PEMASOK

KD_PEMBELIAN = KD_PEMBELIAN

KD_ORDER =  KD_ORDER

KD_PERMINT AAN =  KD_PERMINTAAN

KD_PERMINT AAN =  KD_PERMINTAAN

OBAT_

KD_OBAT Text(50)
NAMA_OBAT Text(50)
JENIS_OBAT Text(50)
SATUAN Text(10)
HARGA Currency
KD_PERM INTAAN Text(50)
KD_PEM ASOK Text(50)

PERM INTAAN

KD_PERM INTAAN Text(50)
TANGGAL DateTime
JUM LAH_PERM INTAAN Integ er

PEM ASOK

KD_PEM ASOK Text(50)
NAMA_PEM ASOK Text(50)
ALAMAT Text(15)
NO_TELP Integ er
KD_PEM BELIAN Text(50)

ORDER_PEM BELIAN

KD_ORDER Text(50)
TGL_ORDER DateTime
TOTAL_ORDER Integ er
KD_PERM INTAAN Text(50)

PEM BELIAN

KD_PEM BELIAN Text(50)
TGL_PEMBELIAN DateTime
TOTAL_PEMBELIAN Integ er
KD_ORDER Text(50)
KD_RETUR Text(50)

HUTANG_DG

KD_PEM BELIAN Text(50)
KD_HUTANG Text(50)
JUM LAH Currency

RETUR

KD_RETUR Text(50)
TGL_RETUR DateTime

LPB

KD_LPB Text(50)
TGL_TERIM A DateTime
KD_PEM BELIAN Text(50)
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Foreign Key : - 

Fungsi  : Tabel yang menampung data obat 

 

Tabel 4.1  Tabel Obat 

Nama Kolom 
Tipe 

Data 
Length Constraint Keterangan 

ID_OBAT varchar 10 Primary key Id obat 

NAMA_OBAT varchar 50 - Nama obat 

SATUAN numeric 50 - Satuan obat 

HARGA numeric 10 - Harga obat 

jenis numeric 10 - Harga obat 

 

2. Tabel Pemasok 

Nama Tabel : PEMASOK 

Primary Key : ID_PEMASOK 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Tabel yang menampung data pemasok 

 

Tabel 4.4 Tabel Pemasok 

Nama Kolom Tipe Data Length Constraint Keterangan 

ID_PEMASOK Varchar 10 
Primary 

key 
Id pemasok 
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NAMA_PEMASOK Varchar 25 - Nama pemasok 

ALAMAT Varchar 75 - Alamat pemasok 

NO_TELP Numeric 15 - Nomer telepon 

 

3. Tabel Permintaan 

Nama Tabel : Permintaan 

Primary Key : Kd_permintaan 

Foreign Key : Kd_obat 

Fungsi  : Tabel yang menampung data permintaan 

Tabel 4.5  Tabel permintaan 

Nama Kolom 
Tipe 

Data 
Length Constraint Keterangan 

Kd_permintaan varchar 15 
Primary 

key 
 

Kd_obat varchar 50 
Foreign 

Key 
 

Tanggal date 10 -  

Jumlah_permintaan numeric 10 -  

 

4. Tabel Order Pembelian 

Nama Tabel : Order_pembelian 

Primary Key : Order_pembelian 
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Foreign Key : Kd-Obat 

Fungsi  : Tabel yang menampung data order pembelian 

 

Tabel 4.6  Tabel Order Pembelian 

Nama Kolom Tipe Data Length Constraint Keterangan 

Kd_order varchar 15 Primary key  

Kd_obat varchar 50 Foreign Key  

TGL_order date  -  

TOTAL numeric 20 -  

 

5. Tabel Pembelian 

Nama Tabel : PEMBELIAN 

Primary Key : KD_PEMBELIAN 

Foreign Key : Kd_pemasok, Kd_LPB, Kd_obat 

Fungsi  : Tabel yang menampung data Pembelian 

 

Tabel 4.7 Tabel Pembelian 

Nama Kolom 
Tipe 

Data 
Length Constraint Keterangan 

Kd_PEMBELIAN varchar 15 Primary key  

TGL_PEMBELIAN date  -  

Kd_pemasok Varchar  Foreign Key  

Kd_LPB Varchar 20 Foreign Key  
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Kd_obat Varchar 10 Foreign Key  

Total_pembelian numeric 15   

 

6. Tabel LPB 

Nama Tabel : LPB 

Primary Key : Kd_LPB 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Tabel yang menampung data penerimaan 

 

Tabel 4.8  Tabel LPB 

Nama Kolom 
Tipe 

Data 
Length Constraint Keterangan 

Kd_LPB varchar 15 -  

TGL_TERIMA date  -  

     

7. Tabel Hutang Dagang 

Nama Tabel : Hutang Dagang 

Primary Key : Kd_hutang 

Foreign Key : Kd_pembelian 

Fungsi  : Tabel yang menampung data hutang 

 

Tabel 4.9  Tabel Hutang 

Nama Kolom 

Tipe 

Data Length Constraint Keterangan 
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Kd_hutang Varchar 15 
Primary 

key 
 

Kd_pembelian Date  
Foreign 

Key 
 

Jumlah numeric  -  

 

8. Tabel Retur 

Nama Tabel : Retur 

Primary Key : Kd_retur 

Foreign Key : Kd_pembelian, Kd_LPB 

Fungsi  : Tabel yang menampung data retur 

Tabel 4.10 Tabel Pengcekan 

Nama Kolom 
Tipe 

Data 
Length Constraint Keterangan 

Kd_retur varchar 15 Primary Key  

Tgl_retur date  -  

Kd_pembelian varchar 10 Foreign Key  

Kd_LPB varchar 15 Foreign Key  

 
 

4.3.4 Desain Input-Output 

Desain input output merupakan rancangan input/output berupa form 

untuk memasukkan data dan laporan sebagai informasi yang dihasilkan dari 

pengolahan data. Desain input output juga merupakan acuan pembuat aplikasi 

dalam merancang dan membangun sistem. 
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