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ABSTRAK  

 

Apotek Sumber Sehat merupakan salah satu contoh apotek yang membutuhkan suatu sistem informasi. 

Sistem informasi yang dibutuhkan berupa sistem informasi yang menangani  tentang sistem jual beli, keluar 

masuknya obat, jumlah obat, dan pelayanan lainnya. Apotek tersebut masih menggunakan sistem informasi yang 

bersifat manual. Masalah yang sering dihadapi yaitu pencatatan data yang masih menggunakan buku 

menyebabkan pencatatan data menjadi tidak akurat dan sering terjadinya kesalahan dalam proses pemasukan obat-

obatan. yang adanya kemungkinan kedapatan obat kedaluwarsa dan persediaan obat yang tidak diketahui  di 

karena tidak adanya pemberitahuan pada proses masuknya obat ke dalam apotek.  

Metode penelitian yang digunakan ada beberapa tahapan yaitu metode pengamatan, wawancara dan studi 

pustaka atau studi dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisa dan merancang infrastruktur aplikasi yang akan 

dibangun mengacu pada model waterfall yang meliputi sistem permodelan menggunakan metode UML dan 

perancangan antarmuka, untuk pembuatan program berbasis web ini menggunakan bahasa pemrograman PHP 

dan MySQL. 

Kesimpulan penelitian ini, dengan adanya sistem infromasi penjualan persediaan data expired obat yang 

sudah terkomputerisasi dalam pengolahan data akan lebih efesien dan efektif sehingga mengurangi kesalahan 

dalam pencatatan penjualan persediaan obat.  

Adapun saran yang diberikan Sistem informasi yang dibuat dapat dikembangkan lagi menjadi sistem informasi 

yang berbasis web, agar dapat diakses dengan mudah tanpa harus menginstal aplikasi.  

 

Kata Kunci: Sistem Informasi, Apotek , Berbasis Web , PHP, MySQL  

 

 

ABSTRACT  

 

Sumber Sehat Pharmacy is an example of a pharmacy that requires an information system. The required 

information system is an information system that handles the buying and selling system, the entry and exit of 

drugs, the number of drugs, and other services. The pharmacy still uses a manual information system. The problem 

that is often faced is that data recording is still using books, causing inaccurate data recording and frequent errors 

in the drug entry process. the possibility of finding expired drugs and unknown drug supplies due to the absence 

of notification of the drug entry process into the pharmacy. 

The research method used there are several stages, namely the method of observation, interviews and 

literature study or study of documentation. Meanwhile, to analyze and design the application infrastructure to be 

built referring to the waterfall model which includes a modeling system using the UML method and interface 

design, for making this web-based program using the PHP and MySQL programming languages. 

The conclusion of this study, with the existence of a computerized sales information system for expired 

drug inventory data in data processing will be more efficient and effective so as to reduce errors in recording drug 

inventory sales. As for the suggestions given. The information system created can be further developed into a 

web-based information system, so that it can be accessed easily without having to install an application. 

Keywords: Information System, Pharmacy, Web Based, PHP, MySQL



 

PENDAHULUAN  

Saat ini perkembangan teknologi sangat cepat, dan berkembang secara terus menerus. Kebutuhan 

manusia akan informasi juga semakin bertambah. Manusia menginginkan informasi yang cepat dan dapat diakses 

dimanapun dan kapanpun sesuai yang diinginkan. Informasi ini berlaku untuk suatu apapun, seperti halnya toko, 

perusahaan, supermarket, maupun apotek. sekarang ini juga banyak suatu perusahaan, toko, supermarket, apotek 

dan lainnya menggunakan sebuah sistem informasi. Sistem informasi tersebut dibuat agar memudahkan dalam 

mengelola informasi di suatu perusahaan maupun lainnya. Sistem informasi tersebut ada yang berbasis web dan 

ada yang berbasis desktop. Adanya sistem informasi saat ini pengelolaan dalam suatu perusahaan maupun yang 

lainnya akan sangat mudah dan sangat cepat. Serta tidak lagi menggunakan sistem secara manual, dan kadang 

sulit dalam pengelolaannya. Sebuah apotek pasti membutuhkan suatu sistem informasi yang dapat digunakan 

untuk mengelola atau manajemen keluar masuknya obat dan pada apotik. 

Apotek Sumber Sehat yang beralamat di Jalan Aes Nasution No.11 RT.13 Kecamatan Banjarmasin 

Tengah, Kota Banjarmasin, 70122, merupakan salah satu contoh apotek yang membutuhkan suatu sistem 

informasi. Sistem informasi yang dibutuhkan berupa sistem informasi yang menangani tentang sistem jual beli, 

keluar masuknya obat, jumlah obat, dan pelayanan lainnya. Apotek tersebut masih menggunakan sistem informasi 

yang bersifat manual. Masalah yang sering dihadapi yaitu pencatatan data-data yang masih menggunakan buku 

menyebabkan pencatatan data menjadi tidak akurat dan sering terjadinya kesalahan dalam proses pemasukan obat-

obatan. Yang adanya kemungkinan kedapatan obat kedaluwarsa dan persediaan obat yang tidak diketahui di 

karena tidak adanya pemberitahuan pada proses masuknya obat ke dalam apotek. 

Beberapa penelitian terkait telah dilakukan salah satunya adalah penelitian dengan judul Sistem 

Informasi Pesediaan Obat Pada Puskesmas Kalumata Berbasis Web, sistem pengolahan data untuk menangani 

transaksi pembelian dan penjualan, mengontrol persediaan obat di Gudang perlu menggunakan aplikasi khusus 

dibandingkan masih menggunakan aplikasi perkantoran yang umum yang  dianggap kurang efisien dan 

mengakibatkan kesulitan untuk mengelola data secara langsung  (Sambiu Hi & Amir, 2018). Untuk itu diperlukan 

satu sistem informasi yang mampu meningkatkan kinerja sistem agar dapat memberikan hasil yang maksimal 

serta dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dengan menggunkan sistem yang terkomputerisasi dengan 

menggunakan pemrograman website. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka diperlukan pembuatan suatu sistem tersebut dengan 

judul penelitian “SISTEM INFORMASI PENJUALAN PERSEDIAAN DATA EXPIRED OBAT PADA 

APOTEK SUMBER SEHAT BANJARMASIN BERBASIS WEB”. 

 

METODE  

Dalam penelitian ini ada beberapa metode penelitian yang dilakukan dalam pengumpulan data, di 

antaranya yaitu:  

 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini ada beberapa metode dalam memperoleh data. Adapun metode yang dilakukan 

dalam pengumpulan data, yaitu sebagai berikut: 

1. Metode pengamatan (observasi): Dengan metode ini bisa langsung mengamati kegiatan yang sedang 

berlangsung di toko apotik sumber sehat. 

2. Metode wawancara (interview): Dengan metode ini bisa berdialog secara tanya langsung kepada pemilik 

toko untuk lebih detail mengetahui bagaimana di pengelolaan data yang terjadi di apotek sumber sehat. 

3. Studi Pustaka dan Studi Dokumentasi: Ini dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti, dan menelaah 

berbagai literatur-literatur dari perpustakaan yang bersumber dari buku-buku, teks, jurnal ilmiah, situs-

situs di internet, dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan topik penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Analisis Terhadap Sistem Lama 

Alur sistem informasi penjualan persediaan data expire obat Apotek Sumber Sehat Banjarmasin yang 

sedang berjalan saat ini dapat dilihat pada flowchart berikut ini: 



 

 
Gambar 1. 1 Flowchart alur Sistem yang Berjalan 

 

Alur sistem lama pada Apotek Sumber Sehat Banjarmasin adalah sebagai berikut ini: 

1. Konsumen datang ke tempat membeli obat 

2. Saat sampai ditoko konsumen memilih obat  yang akan dibeli 

3. Konsumen memilih obat lalu melakukan pemesan produk yang sudah dipilih tadi 

4. Konsumen lalu menuju admin untuk melakukan transaksi pembayaran 

5. Setelah melakukan transaksi admin menghitung pembelajaan yang telah dipesan lalu konsumen 

membayar 

6. Selesai. 

 

2. Use Case Diagram 

Use Case Diagram Sistem Informasi Penjualan Persediaan Data Expired Obat Pada Apotek Sumber 

Sehat Banjarmasin Berbasis Web adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. 2 Use Case Diagram 

3. Activity Diagram 

Activity Diagram Diagram Sistem Informasi Penjualan Persediaan Data Expired Obat Pada Apotek 

Sumber Sehat Banjarmasin Berbasis Web adalah sebagai berikut: 

 



 

 

 

 
 

Gambar 1. 3 Activity Diagram 

4. Sequence Diagram 

 

1. Sequence Diagram Login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 4 Sequence Diagram Login 

2. Sequence Diagram Admin 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 5 Sequence Diagram Admin 

 
3. Sequence Diagram Pemilik Apoteker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. 6  Sequence Diagram Pemilik Apotek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
5. Class Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 7 Class Diagram 

6. Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Tampilan Form Login 

Form Login ini dirancang untuk menampilkan inputan username dan password yang berfungsi 

sebagai keamanan sistem agar tidak semua orang bisa mengakses sistem ini dengan cara menginput 

username dan password akun pengguna. Setelah diinput klik pada tombol “Login” agar bisa masuk 

ke menu utama pada aplikasi tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 1. 8 Tampilan Form Login 

2. Tampilan Halaman Utama 

Pada Form Halaman Utama dirancang untuk menampilkan menu-menu tampilan antarmuka 

melakukan login username dan password yang memuat informasi jumlah yang telah diinput pada 

sistem dan untuk halaman utama, dimana sub - sub menu program dari pilihan lembaran kerja pada 

program yang akan disesuaikan dengan keinginan Admin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.9 Tampilan Halaman Utama 

3. Tampilan Form Data Pegawai 

Form data pegawai, form merupakan tampilan antarmuka yang berfungsi untuk melihat data 

mengenai tentang data pegawai yang telah diinput dari Admin. selain itu form ini juga berfungsi 

untuk menambahkan data pegawai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1.10 Tampilan Form Data Pegawai 

4. Tampilan Form Data Supplier 

Form data supplier, form merupakan tampilan antarmuka yang berfungsi untuk melihat data 

mengenai tentang data supplier yang telah diinput dari Admin. selain itu form ini juga berfungsi 

untuk menambahkan data supplier. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 1. 11 Tampilan Form Supplier 

5. Tampilan Form Data Obat 

Form data obat, form merupakan tampilan antarmuka yang berfungsi untuk melihat data mengenai 

tentang data obat yang telah diinput dari Admin. selain itu form ini juga berfungsi untuk 

menambahkan data obat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.12 Tampilan Form Data Obat  

6. Tampilan Form Data Kategori 

Form data kategori, form merupakan tampilan antarmuka yang berfungsi untuk melihat data 

mengenai tentang data kategori yang telah diinput dari Admin. selain itu form ini juga berfungsi 

untuk menambahkan data kategori. 



 

 

Gambar 1. 13 Tampilan Form Data Kategori 

7. Tampilan Form Data Dokter 

Form data dokter, form merupakan tampilan antarmuka yang berfungsi untuk melihat data mengenai 

tentang data dokter yang telah diinput dari Admin. selain itu form ini juga berfungsi untuk 

menambahkan data dokter. 

 

Gambar 1. 14 Tampilan Form Data Dokter 

8. Tampilan Form Data Customer 

Form data customer, form merupakan tampilan antarmuka yang berfungsi untuk melihat data 

mengenai tentang data dokter yang telah diinput dari Admin. selain itu form ini juga berfungsi untuk 

menambahkan data dokter. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. 15 Tampilan Form Data Customer 



 

 

9. Tampilan Form Data Penggajian 

Form data penggajian, form merupakan tampilan antarmuka yang berfungsi untuk melihat data 

mengenai tentang data penggajian  yang telah diinput dari Admin. selain itu form ini juga berfungsi 

untuk menambahkan data penggajian. 

 

Gambar 1. 16 Tampilan Form Data Penggajian 

10. Tampilan Form Data Pembelian 

Form data pembelian, form merupakan tampilan antarmuka yang berfungsi untuk melihat data 

mengenai tentang data pembelian  yang telah diinput dari Admin. selain itu form ini juga berfungsi 

untuk menambahkan data pembelian. 

 

 

Gambar 1. 17 Tampilan Form Data Pembelian 

11. Tampilan Form Data Transaksi Pembelian 

Form data transaksi pembelian, form merupakan tampilan antarmuka yang berfungsi untuk melihat 

data mengenai tentang data transaksi pembelian  yang telah diinput dari Admin. selain itu form ini 

juga berfungsi untuk menambahkan data transaksi pembelian. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. 18 Tampilan Form Data Transaksi Pembelian 

12. Tampilan Form Data Penjualan 

Form data penjualan, form merupakan tampilan antarmuka yang berfungsi untuk melihat data 

mengenai tentang data penjualan  yang telah diinput dari Admin. selain itu form ini juga berfungsi 

untuk menambahkan data penjualan. 

 

Gambar 1. 19 Tampilan Form Data Penjualan 

13. Tampilan Form Data Transaksi Penjualan 

Form data transaksi penjualan, form merupakan tampilan antarmuka yang berfungsi untuk melihat 

data mengenai tentang data transaksi penjualan  yang telah diinput dari Admin. selain itu form ini 

juga berfungsi untuk menambahkan data transaksi penjualan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. 20 Tampilan Form Data Transaksi Penjualan 

14. Tampilan Form Data Resep 

Form data resep, form merupakan tampilan antarmuka yang berfungsi untuk melihat data mengenai 

tentang data resep  yang telah diinput dari Admin. selain itu form ini juga berfungsi untuk 

menambahkan data resep. 

 

 

Gambar 1. 21 Tampilan Form Data Resep 

15. Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

1. Tampilan Laporan Data Pegawai 

Pada bagian ini menampilkan hasil cetak Laporan Data Pegawai  dengan berdasarkan 

id_pegawai, nama_pegawai, jabatan, alamat, no telp serta sesuai dengan fungsinya. Pada 

laporan ini memiliki kop surat beserta logonya dan data disajikan dalam bentuk tabel. 

 



 

 

Gambar 1. 21 Tampilan Laporan Data Pegawai 

2. Tampilan Laporan Data Supplier 

Pada bagian ini menampilkan hasil cetak Laporan Data Supplier  dengan berdasarkan 

id_supplier, nama_supplier, alamat, kota, no telp serta sesuai dengan fungsinya. Pada laporan 

ini memiliki kop surat beserta logonya dan data disajikan dalam bentuk tabel. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 22 Tampilan Laporan Data Supplier 

 

3. Tampilan Laporan Data Obat 

Pada bagian ini menampilkan hasil cetak Laporan Data Obat  dengan berdasarkan id_obat, 

nama_obat, jenis_obat, satuan, kategori, harga_beli, harga_jual, stok dan supplier serta sesuai 

dengan fungsinya. Pada laporan ini memiliki kop surat beserta logonya dan data disajikan dalam 

bentuk tabel. 



 

 

Gambar 1. 23 Tampilan Laporan Data Obat 

4. Tampilan Laporan Data Kategori 

Pada bagian ini menampilkan hasil cetak Laporan Data Katgeori dengan berdasarkan 

id_kategori, nama_kategori serta sesuai dengan fungsinya. Pada laporan ini memiliki kop surat 

beserta logonya dan data disajikan dalam bentuk tabel. 

 

 

Gambar 1. 24 Tampilan Laporan Data Kategori 

5. Tampilan Laporan Data Dokter 

Pada bagian ini menampilkan hasil cetak Laporan Data Dokter dengan berdasarkan id_dokter, 

nama_dokter, spesialis, alamat, kota, dan no telp serta sesuai dengan fungsinya. Pada laporan 

ini memiliki kop surat beserta logonya dan data disajikan dalam bentuk tabel. 



 

 

Gambar 1. 25 Tampilan Laporan Data Dokter 

6. Tampilan Laporan Data Customer 

Pada bagian ini menampilkan hasil cetak Laporan Data Customer dengan berdasarkan 

id_customer, nama_customer, alamat, kota, dan no telp serta sesuai dengan fungsinya. Pada 

laporan ini memiliki kop surat beserta logonya dan data disajikan dalam bentuk tabel. 

 

 

 

Gambar 1. 26  Tampilan Laporan Data Customer 

7. Tampilan Laporan Data Penggajian 

Pada bagian ini menampilkan hasil cetak Laporan Data Penggajian dengan berdasarkan 

id_penggajian, nama_pegawai, bulan, gaji pokok, lembur , dan total gaji dan serta sesuai dengan 

fungsinya. Pada laporan ini memiliki kop surat beserta logonya dan data disajikan dalam bentuk 

tabel. 

 



 

 

Gambar 1. 27 Tampilan Laporan Data Penggajian 

8. Tampilan Laporan Data Pembelian 

Pada bagian ini menampilkan hasil cetak Laporan Data Pembelian dengan berdasarkan 

id_pembelian, tanggal_pembelian, supplier, grand_toral,  dan item serta sesuai dengan 

fungsinya. Pada laporan ini memiliki kop surat beserta logonya dan data disajikan dalam bentuk 

tabel. 

 

Gambar 1. 28 Tampilan Laporan Data Pembelian 

9. Tampilan Laporan Data Transaksi Pembelian 

Pada bagian ini menampilkan hasil cetak Laporan Data Transaksi Pembelian dengan 

berdasarkan id_pembelian, tanggal_pembelian, supplier, nama_obat, satuan , berat , harga , qty ,  

total dan deskripsi  serta sesuai dengan fungsinya. Pada laporan ini memiliki kop surat beserta 

logonya dan data disajikan dalam bentuk tabel. 



 

 

Gambar 1. 29 Tampilan Laporan Data Transaksi Pembelian 

10. Tampilan Laporan Data Penjualan 

Pada bagian ini menampilkan hasil cetak Laporan Data Penjualan dengan berdasarkan 

id_penjualan, tanggal_penjualan, grand_total dan item serta sesuai dengan fungsinya. Pada 

laporan ini memiliki kop surat beserta logonya dan data disajikan dalam bentuk tabel. 

 

Gambar 1. 30 Tampilan Laporan Data Penjualan 

11. Tampilan Laporan Data Transaksi Penjualan 

Pada bagian ini menampilkan hasil cetak Laporan Data Transaksi Penjualan dengan 

berdasarkan id_penjualan, tanggal_penjualan, nama_obat, satuan , harga , qty , diskon , total 

dan status serta sesuai dengan fungsinya. Pada laporan ini memiliki kop surat beserta logonya 

dan data disajikan dalam bentuk tabel. 



 

 

Gambar 1. 31 Tampilan Laporan Data Transaksi Penjualan 

12. Tampilan Laporan Data Resep 

Pada bagian ini menampilkan hasil cetak Laporan Data Resep dengan berdasarkan id_resep, 

no_resep, tanggal_resep, nama_dokter dan keterangan serta sesuai dengan fungsinya. Pada 

laporan ini memiliki kop surat beserta logonya dan data disajikan dalam bentuk tabel. 

 

 
 

Gambar 1. 32 Tampilan Laporan Data Resep 



PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan Hasil penelitian dan analisa permasalahan yang telah dilakukan terhadap Sistem 

Informasi Penjualan Persediaan Data Expired Obat Pada Apotek Sumber Sehat Banjarmasin 

Berbasis Web mencoba untuk mengatasi masalah tersebut maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Dengan adanya sistem infromasi penjualan persediaan data expired obat ini yang sudah 

terkomputerisasi dalam pengolahan data akan lebih efesien dan efektif sehingga 

mengurangi kesalahan dalam pencatatan penjualan persediaan obat. 

2. Diharapkan dengan sistem infromasi ini, pembuatan laporan jadi lebih cepat dan mudah. 

3. Dengan adanya sistem ini, memudahkan admin dalam melakukan pencatatan data obat 

yang kedaluwarsa dan mendekati kedaluwarsa. 

 

2. Saran 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian yang diuraikan , maka saran yang dapat diberikan untuk 

pengembangan lebih lanjut dari Sistem Informasi Penjualan Persediaan Data Expired Obat Pada 

Apotek Sumber Sehat Banjarmasin Berbasis Web antara lain : 

1. Sistem informasi yang dibuat dapat dikembangkan lagi menjadi sistem informasi yang 

berbasis web, agar dapat diakses dengan mudah tanpa harus menginstal aplikasi. 

2. Untuk sistem ini disarankan menambahkan level pengguna umum, sehingga memudahkan 

pihak-pihak di dalam maupun luar untuk mendapatkan infromasi yang dibutuhkan . 

3. Melakukan back-up database secara teratur atau berkala, bertujuan untuk mengembalikan 

data saat terjadi kerusakan data.
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