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ABSTRAK 

Dinas Kesehatan akan mendistribusikan obat-obatan guna memenuhi 

kebutuhan puskesmas dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan pada 

masyarakat. Selama ini  proses pencatatan distribusi obat dari Dinas Kesehatan 

kepada beberapa puskesmas di Kota Banjarbaru masih menggunakan cara manual 

dengan cara pencatatan arsip pada berkas fisik. Hal ini dirasa kurang efektif 

karena  pencatatan secara langsung oleh petugas rawan oleh kesalahan, begitupun 

berkas dengan bentuk fisik yang akan mudah rusak, dan juga hal ini menyulitkan 

petugas dalam melakukan rekapitulasi data karena harus menyortir data secara 

manual pada berkas yang terpisah pisah. Maka dari itu diperlukan sebuah aplikasi 

yang mampu mengelola data pendistribusian obat dari Dinas Kesehatan Kota 

banjarbaru pada puskesmas-puskesmas di kota banjarbaru, yang nantinya aplikasi 

ini mengelola data jenis obat, pendistribusian obat, kebutuhan obat, pengeluaran 

obat, maupun kondisi terkait berita acara pemusnahan obat yang sudah kada 

luarsa pada puskesmas.Adapun pengembangan yang mungkin bisa di terapkan 

pada aplikasi in adalah Perlu dibuat system barcode untuk mempermudah pegawai 
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Dinkes dan Puskesmas dalam membaca data obat   Perlu adanya grafis mendetail 

tentang perbandingan pengeluaran,pemasukan, dan pemusnahan obat setiap 

tahunnya. 

 

Kata kunci : Dinas Kesehatan, Obat, Distribusi Obat 

 

ABSTRACT 

The Health Office will distribute medicines to meet the needs of the 

puskesmas in carrying out health services to the community. So far, the process of 

recording drug distribution from the Health Office to several puskesmas in 

Banjarbaru City is still using the manual method by recording archives on 

physical files. This is considered ineffective because direct recording by officers 

is prone to errors, as well as files with physical form that will be easily damaged, 

and also this makes it difficult for officers to recapitulate data because they have 

to sort data manually in separate files. Therefore we need an application that is 

able to manage drug distribution data from the Banjarbaru City Health Office at 

health centers in the city of Banjarbaru, which later this application manages data 

on types of drugs, drug distribution, drug needs, drug expenditure, as well as 

conditions related to drug destruction events. which has expired at the puskesmas. 

As for developments that may be applied to this application, a barcode system is 

needed to make it easier for Dinkes and Puskesmas employees to read drug data. 

There is a need for detailed graphics on the comparison of expenditure, income, 

and destruction of drugs every year. 

 

Keywords : Health Office, Drugs, Drug Distribution 

 

Pendahuluan 

Kesehatan adalah salah faktor yang penting dalam membangun peradaban 

bangsa dan negara. Tanpa kesehatan yang memenuhi standar, manusia tidak akan 

bisa menjadi sumber daya yang berkualitas dan produktif. Hasil riset yang 
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dilakukan lembaga riset "The Indonesian Institute" mencatat, ada tiga hal yang 

masih menjadi persoalan dalam bidang kesehatan di Indonesia. antara lain adalah 

masyarakat di daerah yang tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan 

dikarenakan tidak adanya fasilitas kesehatan yang disediakan dan juga letak 

geografis yang sulit dijangkau, kedua juga menyangkut masalah distribusi yang 

belum merata, khususnya tenaga Kesehatan dan obat-obatan. Data terakhir 

Kementerian Kesehatan RI memang mencatat, sebanyak 52,8 persen dokter 

spesialis berada di Jakarta, sementara di NTT dan provinsi di bagian Timur 

Indonesia lainnya hanya sekitar 1-3 persen saja. 

Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru merupakan unsur pelaksana urusan 

pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah. Menurut 

Peraturan Walikota banjarbaru Nomor 50 Tahun 2016 pasal 4 secara umum Dinas 

Kesehatan Banjarbaru mempunyai tugas untuk membantu Walikota Banjarbaru 

melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Kesehatan yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota 

Banjarbaru. Adapun dalam menjalankan tugasnya Dinas Kesehatan dibantu oleh 

Unit Pelayanan Teknis Puskesmas guna memberikan pelayanan Kesehatan bagi 

masyarakat. 

Dinas Kesehatan akan mendistribusikan obat-obatan guna memenuhi 

kebutuhan puskesmas dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan pada 

masyarakat. Selama ini  proses pencatatan distribusi obat dari Dinas Kesehatan 

kepada beberapa puskesmas di Kota Banjarbaru masih menggunakan cara manual 

dengan cara pencatatan arsip pada berkas fisik. Hal ini dirasa kurang efektif 
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karena  pencatatan secara langsung oleh petugas rawan oleh kesalahan, begitupun 

berkas dengan bentuk fisik yang akan mudah rusak, dan juga hal ini menyulitkan 

petugas dalam melakukan rekapitulasi data karena harus menyortir data secara 

manual pada berkas yang terpisah pisah. 

Metode Penelitian 

 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data-data yang diperlukan 

dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut: 

 

1. Observasi    

Pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala atau 

peristiwa yang diselidiki pada objek penelitian secara langsung 

2. Wawancara    

Pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab langsung dengan 

sumber data atau pihak - pihak yang berhubungan dengan penelitian 

3. Studi Kepustakaan  

Pengumpulan data dari buku-buku yang sesuai dengan tema yang di angkat, 

misalnya buku analisis dan desain informasi 

4. Studi Dokumentasi  

Pengumpulan data dari berkas - berkas fisik pada objek penelitian yang terkait 

dengan tema yang di angkat penelitian.  

 

Pembahasan 

Tampilan aplikasi tersebut adalah antarmuka masukkan sistem dan keluaran 

sistem, diantaranya sebagai berikut : 

Hasil Tampilan Aplikasi Masukan Sistem 

1) Tampilan Login 

Gambar dibawah ini merupakan tampilan dari halaman login 
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Gambar 4.1 Halaman Login 

 

2) Tampilan Beranda Admin 

Gambar dibawah ini merupakan tampilan beranda user admin apabila berhasil 

login. 

 

Gambar 4.2 Halaman Beranda Admin 

3) Tampilan Halmaan Data User Dinkes 
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Gambar dibawah ini merupakan tampilan halaman data user dinkes, pada 

halaman ini berisi data user dinkes yang sudah terfatar pada aplikasi.. 

 

Gambar 4.3 Halaman User Dinkes 

 

4) Tampilan Jendela Tambah User Dinkes 

Gambar dibawah ini merupakan tampilan jendela inputan data user dinkes, isi 

inputan secara benar sesuai dengan format yang diminta lalu tekan simpan 

data untuk menyimpan.. 

 

Gambar 4.4 Gambar Jendela Inputan User Dinkes 
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5) Tampilan Halaman User Puskesmas 

Gambar dibawah ini merupakan tampilan halaman data user puskesmas, pada 

halaman ini berisi data user dinkes yang sudah terfatar pada aplikasi.. 

 

Gambar 4.5 Gambar Halmaan User Puskesmas 

6) Tampilan Jendela Tambah User Puskesmas 

Gambar dibawah ini merupakan tampilan jendela inputan data user 

puskesmas, isi inputan secara benar sesuai dengan format yang diminta lalu 

tekan simpan data untuk menyimpan.. 

 

Gambar 4.6 Gambar Jendela Inputan User Puskesmas 
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7) Halaman Beranda User Dinkes 

Gambar dibawah ini merupakan tampilan beranda user dinkes apabila berhasil 

login. 

 

Gambar 4. 7 Halaman Beranda User Dinkes 

 

8) Tampilan Halaman Satuan obat 

Gambar dibawah ini merupakan tampilan halaman data satuan obat, pada 

halaman ini berisi data satuan obat sebagai data. 

 

Gambar 4.8 Gambar Halmaan User Puskesmas 
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9) Tampilan Jendela Tambah Data Satuan Obat 

Gambar dibawah ini merupakan tampilan jendela inputan data satuan obat, 

isi inputan secara benar sesuai dengan format yang diminta lalu tekan 

simpan data untuk menyimpan data. 

 

Gambar 4.9 Gambar Jendela Inputan Satuan Obat 

10) Tampilan Halaman Jenis Obat 

Gambar dibawah ini merupakan tampilan halaman data jenis/kategori obat, 

pada halaman ini berisi data jenis/kategori obat sebagai master data. 

 

Gambar 4.10  Gambar Halmaan User Jenis Obat 
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11) Tampilan Jendela Tambah Data Jenis Obat 

Gambar dibawah ini merupakan tampilan jendela inputan data jenis / 

kategori obat, isi inputan secara benar sesuai dengan format yang diminta 

lalu tekan simpan data untuk menyimpan data. 

 

Gambar 4.11 Gambar Jendela Inputan Jenis Obat 

12) Tampilan Halaman Macam Obat 

Gambar dibawah ini merupakan tampilan halaman data macam obat, pada 

halaman ini berisi data macam obat sebagai master data. 

 

Gambar 4.12 Gambar Halmaan User Macam Obat 
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13) Tampilan Jendela Tambah Data Macam Obat 

Gambar dibawah ini merupakan tampilan jendela inputan data macam obat, 

isi inputan secara benar sesuai dengan format yang diminta lalu tekan 

simpan data untuk menyimpan data. 

 

Gambar 4.13 Gambar Jendela Inputan Macam Obat 

14) Tampilan Halaman Stok Obat Dinkes 

Gambar dibawah ini merupakan tampilan halaman data stok obat dinkes, 

pada halaman ini berisi data stok yang ada di Gudang dinas kesehatan. 

 

Gambar 4.14 Gambar Halaman Stok obat Dinkes 
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15) Tampilan Jendela Tambah Pemasukan obat Dinkes 

Gambar dibawah ini merupakan tampilan jendela inputan data pemasukan 

obat pada Dinas Kesehatan, isi inputan secara benar sesuai dengan format 

yang diminta lalu tekan simpan data untuk menyimpan data. 

 

Gambar 4.15 Gambar Jendela Inputan Pemasukan  Obat Dinas Kesehatan 

16) Tampilan Halaman Distribusi obat 

Gambar dibawah ini merupakan tampilan halaman distribusi obat Dinas 

Kesehatan, pada halaman ini berisi data pendistribusian obat oleh Dinas 

Kesehatan pada UPT Puskesmas. 

 

Gambar 4.16 Gambar Halaman Distribusi Obat 
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17) Tampilan Jendela Tambah Pendistribusian Obat  

Gambar dibawah ini merupakan tampilan jendela inputan data distribusi 

obat, isi inputan secara benar sesuai dengan format yang diminta lalu tekan 

simpan data untuk menyimpan data. 

 

Gambar 4.17 Gambar Jendela Inputan Pendistribusian Obat 

18) Tampilan Halaman Detail Pendistribusian Obat 

Gambar dibawah ini merupakan tampilan halaman detail data distribusi 

obat, 

Berisi data detail pendistribusian obat dan rincian obat-obat yang di 

distribusikan pada bagian bawah. 
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Gambar 4.18 Gambar Halaman Detail Data Distribusi 

19) Tampilan Halaman Pemusnahan Obat Dinkes 

Gambar dibawah ini merupakan tampilan halaman pemusnahan obat Dinas 

Kesehatan, pada halaman ini berisi data pemusnahan obat oleh Dinas 

Kesehatan. 

 

Gambar 4.19 Gambar Halaman Pemusnahan Obat 

20) Tampilan Jendela Tambah Pemusnahan Obat  

Gambar dibawah ini merupakan tampilan jendela inputan data pemusnahan 

obat, isi inputan secara benar sesuai dengan format yang diminta lalu tekan 

simpan data untuk menyimpan data. 

 

Gambar 4.20 Gambar Jendela Inputan Pemusnahan Obat 
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21) Tampilan Halaman Detail Pemusnahan Obat 

Gambar dibawah ini merupakan tampilan halaman detail data pemusnahan 

obat, berisi data detail pemusnahan obat dan rincian obat-obat yang di 

dimusnahkan karena kada luarsa pada bagian bawah. 

 

Gambar 4.21 Gambar Halaman Detail Data Pemusnahan 

 

22) Tampilan Halaman Laporan Pemusnahan Obat Puskesmas 

Gambar dibawah ini merupakan tampilan halaman pemusnahan obat 

Puskemas, pada halaman ini berisi data pemusnahan obat oleh Puskesmas 

untuk diverifikasi oleh Dinas Kesehatan. 

 

Gambar 4.22 Gambar Halaman Pemusnahan Obat Puskesmas 
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23) Tampilan Halaman Detail Pemusnahan Obat Puskesmas 

Gambar dibawah ini merupakan tampilan halaman detail data pemusnahan 

obat puskesmas pada user Dinas Kesehatan, berisi data detail pemusnahan 

obat dan rincian obat-obat yang di dimusnahkan karena kada luarsa pada 

bagian bawah. 

 

Gambar 4.23 Gambar Halaman Detail Data Pemusnahan Obat Puskesmas 

24) Tampilan Halaman Beranda Puskesmas 

Gambar dibawah ini merupakan tampilan halaman beranda puskesmas 

setelah berhasil login. 

 

Gambar 4. 24 Gambar Halaman Beranda Puskesmas 
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25) Tampilan Halaman Profil Puskesmas 

Gambar dibawah ini merupakan tampilan halaman profil terdapat data user 

puskesmas  dan tombol edit untuk merubah data profil. 

 

Gambar 4. 25 Gambar Halaman Profil Puskesmas 

 

 

 

26) Tampilan Halaman Stok Obat Puskesmas 

Gambar dibawah ini merupakan tampilan halaman data Stok Obat 

Puskesmas. 

 

Gambar 4. 26 Gambar Halaman Stok obat Puskesmas 
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27) Tampilan Halaman Detail Stok Obat Puskesmas 

Gambar dibawah ini merupakan tampilan halaman detail data Stok Obat 

Puskesmas. 

 

Gambar 4. 27 Gambar Halaman Detail Stok obat Puskesmas 
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28) Tampilan Halaman Pemasukan Obat Puskesmas 

Gambar dibawah ini merupakan tampilan halaman data Pemasukan Obat 

Puskesmas. 

 

Gambar 4. 28 Gambar Halaman Pemasukan obat Puskesmas 

 

29) Tampilan Halaman Detail Stok Obat Puskesmas 

Gambar dibawah ini merupakan tampilan halaman detail data Pemasukan 

Obat Puskesmas, apabila data yang diterima sesuai dengan barang yang 

diterima maka puskesmas bisa memverifikasi data pemasukan obat  yang 

dikirim oleh Dinas Kesehatan. 

 

Gambar 4. 29 Gambar Halaman Detail Pemasukan obat Puskesmas 
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30) Tampilan Halaman Pengeluaran Obat Puskesmas 

Gambar dibawah ini merupakan tampilan halaman data Pengeluaran Obat 

Puskesmas. 

 

Gambar 4. 30 Gambar Halaman Pengeluaran obat Puskesmas 

31) Tampilan Jendela Tambah Pengeluaran Obat Puskesmas  

Gambar dibawah ini merupakan tampilan jendela inputan data pengeluaran 

obat, isi inputan secara benar sesuai dengan format yang diminta lalu tekan 

simpan data untuk menyimpan data. 

 

Gambar 3. 1 Gambar Jendela Inputan Pengeluaran Obat 
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32) Tampilan Halaman Detail Pengeluaran Obat Puskesmas 

Gambar dibawah ini merupakan tampilan halaman detail data Pengeluaran 

Obat Puskesmas. 

 

Gambar 4. 31 Gambar Halaman Detail Pengeluaran obat Puskesmas 

33) Tampilan Halaman Pemusnahan Obat Puskesmas 

Gambar dibawah ini merupakan tampilan halaman data Pemusnahan Obat 

Puskesmas. 

 

Gambar 4. 32 Gambar Halaman Pemusnahan obat Puskesmas 
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34) Tampilan Jendela Tambah Pemusnahan Obat Puskesmas  

Gambar dibawah ini merupakan tampilan jendela inputan data pemusnahan 

obat, isi inputan secara benar sesuai dengan format yang diminta lalu tekan 

simpan data untuk menyimpan data. 

 

Gambar 4. 33 Gambar Jendela Inputan Pemusnahan Obat 

 

35) Tampilan Halaman Detail Pemusnahan Obat Puskesmas 

Gambar dibawah ini merupakan tampilan halaman detail data pemusnahan 

obat puskesmas. 

 

Gambar 4. 34 Gambar Halaman Detail Pemusnahan obat Puskesmas 
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Hasil Tampilan Aplikasi Keluaran Sistem 

 

1) Laporan Macam Obat 

Laporan ini berisi macam-macam obat yang ada di Dinas Kesehatan Kaota 

Banjarbaru 

 

Gambar 4. 35 Gambar laporan Macam Obat 

2) Laporan Detail Obat Dinkes 

Laporan ini berisi detail obat dan stok  di Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru 

 

Gambar 4. 36 Gambar Laporan Detail Obat Dinkes 
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3) Laporan Pemasukan Obat DInkes 

Laporan ini berisi data pemasukan obat pada Dinas Kesehatan Kota 

Banjarbaru. 

 

Gambar 4. 37 Gambar Laporan Pemasukan Obat Dinkes 

4) Laporan Pendistribusian obat 

Laporan ini berisi dana distribusi obat  oleh dinkes pada UPT Puskemas 

 

Gambar 4. 38 Gambar Laporan Distribusi Obat Dinkes 
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5) Laporan Detail Distribusi Obat DInkes 

Laporan ini berisi detail data distribusi obat oleh bikes, berisi data lengkap 

pendistribusian dan rincian obat yang di didistribusikan. 

 

Gambar 4. 39 Gambar Laporan Detail Distribusi obat 

 

6) Laporan Pemusnahan Obat Dinkes 

Laporan ini berisi data pemusnaha obat yang dilakukan oleh Dinas 

Kesehatan. 

 

Gambar 4. 40 Laporan Pemusnahan obat Dinkes 
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7) Laporan Berita Acara Pemusnahan Obat  

Laporan ini berisi berita acara pemusnahan obat yang dilakukan oleh Dinas 

Kesehatan. 

 

Gambar 4. 41 Berita Acara Pemusnahan obat Dinas Kesehatan 

 

8) Laporan Stok Obat Puskesmas 

Laporan ini berisi data stok obat pada puskesmas terkait. 

 

Gambar 4. 42 Gambar Laporan Stok obat Puskesmas 
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9) Laporan Detail Obat Dinkes 

Laporan ini berisi detail obat dan stok  di Puskesmas 

 

Gambar 4. 43 Gambar Laporan Detail Obat puskesmas 

10) Laporan Pengeluaran Obat Puskesmas 

Laporan ini beisi data pengeluaran obat puskesmas terkait. 

 

 

Gambar 4. 44 Gambar Laporan Pengeluaran Obat 
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11) Laporan Detail Pengeluaran obat 

Laporan ini berisi data pengeluaran obat dan rincian obat yang dikeluarkan. 

 

Gambar 4. 45 Gambar Laporan Detail Pengeluaran 

12) Laporan Pemusnahan Obat Puskesmas 

Laporan ini berisi rincian pemusnahan obat pada puskesmas terkait. 

 

Gambar 4. 46 Gambar Laporan Pemusnahan Obat Puskesmas 
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13) Laporan Detail Pemusnahan Obat Puskesmas 

Laporan ini berisi detail pemusnahan dan rincian obat yang dimusnahkan 

pada puskesmas terkait. 

 

Gambar 4. 47 Gambar Laporan Detail Pemusnahan Obat Puskesmas 

 

Pengujian 

Pengujian blackbox adalah pengujian berdasarkan spesifikasi kebutuhan 

yang dimana penguji tersebut hanya mengetahui apa yang harus dilakukan 

software tanpa mengetahui bagaimana software tersebut berjalan dan penguji 

tersebut tidak perlu untuk memeriksa kode-kode yang ada di dalamnya. Penguji 

murni melakukannya hanya memasukan input tanpa mengetahui mengapa bisa 

demikian dan pengujian ini dilakukan pada produk yang benar-benar selesai. 

(Nidhra, 2012) 
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Blackbox Testing 

blackbox adalah pengujian berdasarkan spesifikasi kebutuhan yang dimana 

penguji tersebut hanya mengetahui apa yang harus dilakukan software tanpa 

mengetahui bagaimana software tersebut berjalan dan penguji tersebut tidak perlu 

untuk memeriksa kode-kode yang ada di dalamnya. Penguji murni melakukannya 

hanya memasukan input tanpa mengetahui mengapa bisa demikian dan pengujian 

ini dilakukan pada produk yang benar-benar selesai. (Nidhra, 2012) 

Tahapan pengujian pada program ini meliputi proses input/output, proses 

pengujian input/output adalah proses untuk mencoba program dengan 

memasukkan data-data ke dalam form yang ada pada program tersebut. 

Tabel 4. 1 Tahap Pengujian Pengguna Admin 

Item Uji Detail Pengujian Metode 

Login 

1 Berhasil Login Blackbox 

2 Gagal Login Blackbox 

3 Validasi Form Login Blackbox 

Obat 

1 Tambah Obat Blackbox 

2 Edit Obat Blackbox 

3 Hapus Obat Blackbox 

4 Validasi Inputan Obat Blackbox 

Stok obat 

1 Tambah Stok Obat Blackbox 

2 Edit Stok Obat Blackbox 

3 Hapus Stok obat Blackbox 

4 Validasi Inputan Stok Obat Blackbox 

Pendistribusian 

Obat 

1 Tambah Pendistribusian Obat Blackbox 

2 Edit Pendistribusian Obat Blackbox 

3 Hapus Pendistribusian Obat Blackbox 

4 Detail Pendistribusian Obat Blackbox 

5 Validasi Inputan Blackbox 

Pemusnahan Obat 

Dinkes 

1 Tambah Pelatihan Blackbox 

2 Edit Pelatihan Blackbox 

3 Hapus Pelatihan Blackbox 

4 Detail Pemusnahan Obat Blackbox 

5 Validasi Inputan Blackbox 

Pengeluaran Obat 1 Tambah Anggaran Blackbox 
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Puskesmas 2 Edit Anggaran Blackbox 

3 Hapus Anggaran Blackbox 

4 Detail Pengeluaran Obat 

Puskesmas 

Blackbox 

5 Validasi Inputan Blackbox 

Pemusnahan Obat 

Puskesmas 

1 Tambah Admin Blackbox 

2 Edit Admin Blackbox 

3 Hapus Admin Blackbox 

4 Detail Pemusnahan Obat 

Puskesmas 

Blackbox 

5 Validasi Inputan Blackbox 

 

Tabel Hasil Pengujian Sistem 

 

1. Pengujian Login 

Tabel 4. 2 Pengujian Login 

No Data Masukan 
Hasil yang 

Diharapkan 
Pengamatan 

Hasil 

yang 

diamati 

1 

Memasukan 

username dan 

password 

Jika username dan 

password benar dan 

terdaftar pada 

database berhasil 

login 

Berhasil login dan 

masuk ke halaman 

home 

Berhasil 

2 

Memasukan 

username dan 

password yang 

salah 

Gagal login dan 

akan muncul 

pemberitahuan data 

user tidak cocok 

Gagal login dan 

muncul 

pemberitahuan data 

user tidak cocok 

Berhasil 

3 

Memasukan 

username dan 

mengosongkan 

password 

Gagal Login dan 

akan muncul 

pemberitahuan 

untuk mengisi 

password 

Gagal login 

Muncul 

pemberitahuan 

untuk mengisi 

password 

Berhasil 

4 

Mengosongkan 

kedua form 

(username & 

passsword) 

kemudian klik 

tombol login 

Gagal login dan 

akan muncul 

pemberitahuan 

untuk mengisi form 

yang masih kosong 

Gagal login dan 

muncul 

pemberitahuan 

untuk mengisi form 

yang masih kosong 

Berhasil 
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2. Pengujian  Data Obat 

Tabel 4. 3 Pengujian Data Obat 

Pengujian 
Data 

Masukan 

Hasil yang 

Harapkan 
Pengamatan 

Hasil yang 

diamati 

Tambah 

data Obat 

 

Memasukan 

data obat 

secara 

lengkap 

 

Proses tambah 

data obat berhasil 

Data obat berhasil 

tersimpan pada 

database tabel 

obat 

Berhasil 

Ubah Data 

Obat 

Mengklik 

tombol edit 

pada salah 

satu data 

obat 

Data yang dipilih 

terpanggil pada 

halaman edit dan 

Ketika data 

diubah lalu klik 

tombol ubah 

maka data akan 

berubah pada 

database sesuai 

dengan inputan 

yang baru. 

Data berhasil 

terpanggil pada 

halaman edit dan 

ketika dirubah 

dan klik tombol 

ubah data pada 

database  akan 

terupdate sesuai 

dengan inputan 

yang baru. 

Berhasil 

Hapus Data 

Obat 

 

Mengklik 

tombol 

hapus pada 

salah satu 

data obat 

 

Data yang terpilih 

dihapus dari 

database 

Data berhasil 

terhapus sesuai 

dengan data yang 

dipilih 

Berhasil 

Cek 

Validasi 

inputan 

Stok Obat 

 

Mengosong

kan 

beberapa 

inputan 

tambah atau 

edit data 

kemudian 

klik simpan 

 

Akan muncul 

pemberitahuan 

untuk mengisi 

inputan yang 

masih kosong 

Muncul 

pemberitahuaan 

untuk mengisi 

inputan yang 

masih kosong 

Berhasil 
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3. Data Stok Obat 

Tabel 4. 4 Pengujian Data Stok Obat Dinkes 

Pengujian Data 

Masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Pengamatan Hasil yang 

diamati 

Simpan 

Data Stok 

Obat 

Memasukan 

data stok 

obat 

Proses tambah 

data stok obat 

berhasil 

Data obat 

berhasil 

tersimpan pada 

database tabel 

obat 

Berhasil 

Ubah Data 

Stok Obat 

Mengklik 

tombol edit 

pada salah 

satu data 

stokobat 

 

Data yang 

dipilih 

terpanggil pada 

halaman edit 

dan Ketika data 

diubah lalu klik 

tombol ubah 

maka data akan 

berubah pada 

database sesuai 

dengan inputan 

yang baru. 

 

Data berhasil 

terpanggil pada 

halaman edit 

dan ketika 

dirubah dan klik 

tombol ubah 

data pada 

database  akan 

terupdate sesuai 

dengan inputan 

yang baru. 

Berhasil 

Hapus Stok 

Obat 

 

Mengklik 

tombol 

hapus pada 

salah satu 

data obat 

 

Data yang 

terpilih dihapus 

dari database 

Data berhasil 

terhapus sesuai 

dengan data 

yang dipilih 

Berhasil 

Validasi 

Inputan 

Stok 

 

Mengosong

kan 

beberapa 

form 

tambah data 

kemudian 

klik simpan 

Akan muncul 

pemberitahuan 

untuk mengisi 

form yang masih 

kosong 

Muncul 

pemberitahuaan 

untuk mengisi 

form yang masih 

kosong 

Berhasil 
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4. Data Pendistribusian Obat 

Tabel 4. 5 Pengujian Data Pendistribusian Obat 

Pengujian 
Data 

Masukan 

Hasil yang 

diharapkan 
Pengamatan 

Hasil yang 

diamati 

Simpan Data 

Pendistribusian 

Obat 

Memasukan 

data 

pendistribusian 

obat 

Proses tambah 

data stok obat 

berhasil 

Data obat 

berhasil 

tersimpan pada 

database tabel 

obat 

Berhasil 

Ubah Data 

Pendistribusian 

Obat 

Mengklik 

tombol edit 

pada salah satu 

data stokobat 

Data yang 

dipilih 

terpanggil 

pada halaman 

edit dan 

Ketika data 

diubah lalu 

klik tombol 

ubah maka 

data akan 

berubah pada 

database 

sesuai dengan 

inputan yang 

baru. 

 

Data berhasil 

terpanggil pada 

halaman edit 

dan ketika 

dirubah dan 

klik tombol 

ubah data pada 

database  akan 

terupdate 

sesuai dengan 

inputan yang 

baru. 

Berhasil 

Hapus Data 

Pendistribusian 

Obat 

Mengklik 

tombol hapus 

pada salah satu 

data obat 

 

Data yang 

terpilih 

dihapus dari 

database 

Data berhasil 

terhapus sesuai 

dengan data 

yang dipilih 

Berhasil 

Validasi 

Inputan 

Mengosongkan 

beberapa form 

tambah dan 

edit data 

kemudian klik 

simpan 

Akan muncul 

pemberitahuan 

untuk mengisi 

form yang 

masih kosong 

Muncul 

pemberitahuaan 

untuk mengisi 

form yang 

masih kosong 

Berhasil 

Detail Data 

Pendistribusian 

Obat 

Mengklik 

tombol detail 

pada salah satu 

data obat 

 

Data yang 

dipilih 

terpanggil 

pada halaman 

detail 

Data berhasil 

terpanggil pada 

halaman detail 

Berhasil 
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5. Data Pemusnahan Obat Dinkes 

Tabel 4. 6 Pengujian Data Pemusnahan Obat Dinkes 

Pengujian 
Data 

Masukan 

Hasil yang 

diharapkan 
Pengamatan 

Hasil yang 

diamati 

Simpan data 

Pemusnahan 

Obat Dinkes 

Mengklik 

tombol edit 

pada salah satu 

data 

pemusnahan 

obat 

Proses tambah 

data 

pemusnahan 

obat berhasil 

Data obat 

berhasil 

tersimpan pada 

database tabel 

pemusnahan obat 

Berhasil 

Ubah data 

Pemusnahan 

Obat Dinkes 

Mengklik 

tombol edit 

pada salah satu 

data 

pemusnahan 

obat 

Data yang 

dipilih 

terpanggil pada 

halaman edit 

dan Ketika data 

diubah lalu klik 

tombol ubah 

maka data akan 

berubah pada 

database sesuai 

dengan inputan 

yang baru. 

 

Data berhasil 

terpanggil pada 

halaman edit dan 

ketika dirubah 

dan klik tombol 

ubah data pada 

database  akan 

terupdate sesuai 

dengan inputan 

yang baru. 

Berhasil 

Hapus data 

Pemusnahan 

Obat Dinkes 

Mengklik 

tombol hapus 

pada salah satu 

data 

pemusnahan 

obat 

Data yang 

terpilih dihapus 

dari database 

Data berhasil 

terhapus sesuai 

dengan data yang 

dipilih 

Berhasil 

Validasi 

Inputan 

Pemusnahan 

obat 

Mengosongkan 

beberapa form 

tambah data 

kemudian klik 

simpan 

Akan muncul 

pemberitahuan 

untuk mengisi 

form yang 

masih kosong 

Muncul 

pemberitahuaan 

untuk mengisi 

form yang masih 

kosong 

Berhasil 

Detail Data 

Pemusnahan 

obat Dinkes 

Mengklik 

tombol detail 

pada salah satu 

data 

pemusnahan 

obat 

 

Data yang 

dipilih 

terpanggil pada 

halaman detail 

Data berhasil 

terpanggil pada 

halaman detail 

Berhasil 
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6. Data Pengeluaran Obat Puskesmas 

Tabel 4. 7 Pengujian Data Pengeluaran Obat Puskesmas 

Pengujian 
Data 

Masukan 

Hasil yang 

diharapkan 
Pengamatan 

Hasil yang 

diamati 

Simpan 

data 

Pengeluaran 

obat 

Puskesmas 

Mengklik 

tombol edit 

pada salah satu 

data 

pengeluaran 

obat 

puskesmas 

Proses tambah 

data 

pengeluaran 

obat berhasil 

Data obat 

berhasil 

tersimpan pada 

database tabel 

pengeluaran 

obat 

Berhasil 

Ubah data 

Pengeluaran 

Obat 

Puskesmas 

Mengklik 

tombol edit 

pada salah satu 

data 

pengeluaran 

obat 

puskesmas 

Data yang 

dipilih 

terpanggil pada 

halaman edit 

dan Ketika 

data diubah 

lalu klik 

tombol ubah 

maka data akan 

berubah pada 

database sesuai 

dengan inputan 

yang baru. 

Data berhasil 

terpanggil pada 

halaman edit 

dan ketika 

dirubah dan 

klik tombol 

ubah data pada 

database  akan 

terupdate 

sesuai dengan 

inputan yang 

baru. 

Berhasil 

Hapus data 

Pengeluaran 

Obat 

Puskesmas 

Mengklik 

tombol hapus 

pada salah satu 

data 

pengeluaran 

obat 

puskesmas 

Data yang 

terpilih 

dihapus dari 

database 

Data berhasil 

terhapus sesuai 

dengan data 

yang dipilih 

Berhasil 

Validasi 

Inputan 

Pengeluaran 

Obat 

Puskesmas 

Mengosongkan 

beberapa form 

tambah data 

kemudian klik 

simpan 

Akan muncul 

pemberitahuan 

untuk mengisi 

form yang 

masih kosong 

Muncul 

pemberitahuaan 

untuk mengisi 

form yang 

masih kosong 

Berhasil 

Detail Data 

Pengeluaran 

Obat 

Puskesmas 

Mengklik 

tombol detail 

pada salah satu 

data 

pengeluaran 

obat 

puskesmas 

Data yang 

dipilih 

terpanggil pada 

halaman detail 

Data berhasil 

terpanggil pada 

halaman detail 

Berhasil 
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7. Data Pemusnahan Obat Puskesmas 

Tabel 4. 8 Pengujian Data Pemusnahan Obat Puskesmas 

Pengujian 
Data 

Masukan 

Hasil yang 

diharapkan 
Pengamatan 

Hasil yang 

diamati 

Simpan data 

pemusnahan 

obat 

puskesmas 

Mengklik 

tombol edit 

pada salah satu 

data 

Pemusnahan 

obat 

puskesmas 

Proses tambah 

data 

Pemusnahan 

obat berhasil 

Data obat 

berhasil 

tersimpan pada 

database tabel 

Pemusnahan 

obat 

Berhasil 

Ubah data 

pemusnahan 

obat 

puskesmas 

Mengklik 

tombol edit 

pada salah satu 

data 

pemusnahan 

obat 

puskesmas 

Data yang 

dipilih 

terpanggil pada 

halaman edit 

dan Ketika 

data diubah 

lalu klik 

tombol ubah 

maka data akan 

berubah pada 

database sesuai 

dengan inputan 

yang baru. 

Data berhasil 

terpanggil pada 

halaman edit 

dan ketika 

dirubah dan 

klik tombol 

ubah data pada 

database  akan 

terupdate 

sesuai dengan 

inputan yang 

baru. 

Berhasil 

Hapus data 

pemusnahan 

Obat 

pemusnahan 

Mengklik 

tombol hapus 

pada salah satu 

data 

pemusnahan 

obat 

puskesmas 

Data yang 

terpilih 

dihapus dari 

database 

Data berhasil 

terhapus sesuai 

dengan data 

yang dipilih 

Berhasil 

Validasi 

Inputan 

pemusnahan 

obat 

puskesmas 

Mengosongkan 

beberapa form 

tambah data 

kemudian klik 

simpan 

Akan muncul 

pemberitahuan 

untuk mengisi 

form yang 

masih kosong 

Muncul 

pemberitahuaan 

untuk mengisi 

form yang 

masih kosong 

Berhasil 

Detail Data 

pemusnahan 

obat 

puskesmas 

Mengklik 

tombol detail 

pada salah satu 

data 

pemusnahan 

obat 

puskesmas 

Data yang 

dipilih 

terpanggil pada 

halaman detail 

Data berhasil 

terpanggil pada 

halaman detail 

Berhasil 
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Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

aplikasi yang dibuat adalah aplikasi pendistribusian obat yang mampu mengelola 

data pendistribusian obat dari Dinas Kesehatan Kota banjarbaru pada puskesmas-

puskesmas di kota banjarbaru, yang nantinya aplikasi ini mengelola data jenis 

obat, pendistribusian obat, kebutuhan obat, pengeluaran obat, maupun kondisi 

terkait berita acara pemusnahan obat yang sudah kada luarsa pada puskesmas, 

sehingga memudahkan pegawai Dinas Kesehatan dalam mengelola data obat, data 

pendistribusian obat, kebutuhan dan pengeluaran obat serta berita acara 

pemusnahan obat.  

Saran 

Dalam pembuatan laporan maupun program ini masih banyak kekurangan, 

sehingga sangat diperlukan saran yang membangun dalam pengembangan aplikasi 

ini. Dari uraian kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya maka diperlukannya 

pengembangan aplikasi ini, antara lain :  

1. Perlu dibuat sistem barcode untuk mempermudah pegawai Dinkes dan 

Puskesmas dalam melakukan pendataan pemasukan obat. 

2. Perlu adanya grafis mendetail tentang perbandingan pengeluaran, 

pemasukan, dan pemusnahan obat setiap tahunnya. 

3. Perlu ditambahkan fitur permintaan obat untuk user puskesmas melakukan 

permintaan obat apabila stok obat habis kepada Dinas Kesehatan Kota 

Banjarbaru. 
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Demikian laporan Skripsi yang dibuat, semoga Laporan ini dapat 

berguna bagi semua pembaca khususnya bagi penulis tidak lupa menerima 

saran dan kritikan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan dan 

skripsi  ini. 
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