
 
 

ABSTRAK 

Peningkatan jumlah penduduk dan munculnya berbagai macam penyakit, 
menambah kompleksitas permasalahan khususnya dibidang kesehatan 
masyarakat. Dengan adanya permasalahan ini maka sangat memungkinkan 
terjadinya peningkatan jumlah pasien baik dirumah sakit maupun pada pusat 
kesehatan masyarakat atau yang lebih kita kenal dengan Puskesmas. Kondisi ini 
berdampak pada tingkat permintaan obat dan variasi obat yangdibutuhkan.  

Puskesmas Kecamatan Waru, Sidoarjo merupakan Puskesmas Kecamatan yang 
mengalami hal serupa. Dalam hal persediaan obat, Puskesmas ini selainmemenuhi 
kebutuhan internal, juga untuk kebutuhan obat puskesmas pembantu dan 
poliklinik desa yang berada di wilayah Kecamatan Waru. Kompleksitas 
administrasi pendataan obat ini seringkali menimbulkan beberapa masalah seperti 
jumlah persediaan obat dan data kadarluwarsa obat yang tidak up-to-date, atau 
cenderung bersifat manual. Selain itu, dalam pembuatan laporannya memakan 
waktu yang sangat lama, sehingga berpengaruh pada pengambilan keputusan yang 
akan dilakukan oleh manajemen terkait.  

Aplikasi ini akan memfasilitasi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 
manajemen obat (dalam hal ini divisi obat, pasien, divisi balai pengobatan/ugd, 
dan divisi gudang) untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam waktu 
singkat dan mudah diakses, serta  menghasilkan laporan sesuai kebutuhan karena 
melalui media web. Dari hasil observasi, didapatkan bahwa sistem telah cukup 
memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan pihak-pihak yang 
berkepentingan terhadap obat.  
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