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ABSTRAK 

Komputer memegang peranan penting dalam bidang teknologi informasi, salah 

satunya dalam mempercepat pengolahan data untuk pengambilan keputusan, 

sehingga didapat informasi dengan tingkat kecermatan, keakuratan dan ketepatan 

waktu yang baik. Klinik Yayasan Cikeusal merupakan salah satu instansi yang 

system Inventory baranag masih menggunakan manual, masih lambat dalam 

proses pengolahan data dan informasi yang dihasilkan kurang akurat. Maka 

penulis membuat Sistem Informasi Inventory berbasis web agar memudahkan 

penginputan dan pengolahan data serta data yang dihasilakan lebih akurat. 

 Penelitian ini penulis menggunakan metode observasi dan wawancara. 

Sedangkan da;lam perancangan, system yang digunakan menggunaka Waterfall 

model, serta analisis dan desain dengan menggunakan diagram terkandung dalam 

UML (Unified Modelling Language). 

 Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah system informasi Inventory 

obat ini dapat memudahkan penginputan, pengelolaan data serta dapat 

meminimalisirnya terjadi kesalahan. 

Kata Kunci : Sistem Informasi Inventory. 

 

ANALYSIS AND PLANNING OF INVENTORY INFORMASTION SYSTEM 

MEDICINE IN CLINIC CIKEUSAL TASIKMALAYA 

 

Computer played an important role the field of information technology, 

one of them ws in accelerating data processing for decision making in obtaining 

information with the good level in accuracy and timeliness.The Clinic Cikeusal 

was one of the institutions that still manually in goods Inventory system, slowly in 

data processing, and less accurately in information production. Hence, the author 

made a web-based Inventory Information System to facilitate in inputting and 

processing the data to be more accurately. 

 This research used observation and intefview method. In the program, the 

system used Waterfall model method, while in analysis and design used a diagram 

contained UML (Unified Modeling Language). 

 In result, the research revealed that the drug Inventory information system 

could facilitate in inputting and data management, and minimize errors occur. 

 

Keyword : Inventory Information System 
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Latar Belakang 

Komputer memegang peranan 

sangat menentukan, baik dalam 

lingkungan rumah tangga mauoun 

dalam lingkungan kerja profesional. 

Komputer memegang peranan 

penting dalam bidang teknologi 

informasi, salah satunya dalam 

mempercepat pengolahan data untuk 

pengambilan keputusan, sehingga 

didapat informasi dengan tingkat 

kecermatan, keakuratn dan ketepatan 

waktu yang baik. 

(Supriyono, 2009 :1) 

Perkembangan teknologi 

informasi dari tahun ke tahun selalu 

mengalami perkembangan yang 

sangat pesat. Banyaknya fasilitas 

kemudahan-kemudahan yang 

ditimbulkan oleh perkembangan 

teknologi informasi secara langsung 

berdampak pada kegiatan organisasi. 

Dampak dari perkembangan 

teknologi informasi yang terjadi 

memicu organisasi-organisasi untuk 

tetap exixt serta dapat meningkatkan 

prestasi yang dijalankanya. 

Perkembangan teknologi 

informasi akuntansi pada saat ini 

berpengaruh terhadap sistem 

informasi akuntansi di klinik. 

Dampak yag dapar disarakan dalam 

pemrosesan data yang mengalami 

perubahan sistem manual ke sistem 

komputer. Oleh karena itu, 

pengendalian intern dalam sistem 

informasi akuntansi juga akan 

mempengaruhi peningkatan jumlah 

dan kualitas informasi. 

Perkembangan sistem informasi 

akuntansi komputer akan 

menghasilkan laporan keuangan 

yang mempengaruhi praktik 

pengauditan. 

Perubahan proses sistem 

informasi akuntansi akan 

mempengaruhi audit karena audit 

merupakan suatu bidang yang 

menggunakan laporan keuangan 

(produk akuntansi) sebagai objeknya. 

Sehingga kemajuan IT juga akan 

menghasilkan software yang 

memungkinkan adanya proses audit.  

Klinik kesehatan sebagai salah 

satu fasilitas pelayanan kesehatan 

masyarakat membutuhkan sistem 

informasi yang cepat dan akurat, 

serta cukup memadai untuk 

meningkatkan pelayanannya kepada 

para pasien dan lingkungan yang 

terkait. Klinik kesehatan memiliki 

permasalahan-permasalahan yang 

terjadi dalam proses pelayanan. 

Banyak variabel di klinik kesehatan 

yang turut menentukan kecepatan 

arus informasi yang dibutuhkan oleh 

pengguna di lingkungan klinik 

kesehatan tersebut. 

Pengelolaan data di klinik 

kesehatan merupakan salah satu 

komponen yang penting dalam 

mewujudkan suatu sistem informasi 

klinik kesehatan. Pengelolaan data 

secara manual memiliki banyak 

kelemahan, antara lain membutuhkan 

waktu yang lama dan keakuratannya 

yang kurang dapat diterima. Dengan 

adanya teknologi informasi, 

pekerjaan pengelolaan data secara 

manual dapat digantikan dengan 

teknologi informasi melalui proses 

komputerisasi. Hasilnya selain cepat 

dan mudah, pengelolaan data juga 

menjadi lebih akurat. Informasi yang 

akurat sangat berguna untuk 

mengambil keputusan, baik 

manajemen maupun yang lainnya. 

Klinik Yayasan Konsumen 

Kesehatan berada di Kota 

Tasikmalaya. Klinik Yayasan 

Konsumen Kesehatan merupakan 

salah satu intansi yang bergerak di 
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bidang kesehatan, yaitu dalam 

perawatan dan pengobatan pasien. 

Klinik Yayasan Konsumen 

Kesehatan juga dilengkapai dengan 

sebuah apotek, dimana apotek itu 

merupakan tempat untuk 

pengambilan obat untuk pasien yang 

sedang dirawat. Klinik Yayasan 

Konsumen Kesehatan dan apoteknya 

merupakan bagian yang bertanggung 

jawab dalam hal pengadaan, 

pemesanan, penerimaan, 

penyimpanan, pendistribusian, 

pencatatan dan pelaporan persediaan 

obat. Rangkaian aktifitas 

pengelolaan data obat untuk 

pelayanan kesehatan pada Klinik 

Yayasan Konsumen Kesehatan 

dimulai untuk pemesanan obat, 

pendataan obat, pengeluaran obat 

sampai pencatatan dan pelaporan. 

Pada Klinik Yayasan 

Konsumen Kesehatan, kegiatan yang 

dilakukan meliputi pelayan obat 

sehari-hari dan pelayanan pasien dan 

obat yang akan diambil oleh keluarga 

pasien. Apabila persediaan obat 

kosong atau habis maka apoteker 

akan memesan ke supplier (penyedia 

obat). Pemesanan obat untuk 

pengisian stok obat tersebut 

dilakukan 2 bulan sekali melalui 

dinas kesehatan. Pengelolaan terdiri 

dari obat generik, obat paten dan 

vitamin. Apoteker melayani pasien 

yang mengambil obat kurang lebih 

50 pasien per hari. 

Perkembangan teknologi 

informasi akuntansi pada saat ini 

berpengaruh terhadap sistem 

informasi akuntansi di klinik. 

Dampak yag dapar disarakan dalam 

pemrosesan data yang mengalami 

perubahan sistem manual ke sistem 

komputer. Oleh karena itu, 

pengendalian intern dalam sistem 

informasi akuntansi juga akan 

mempengaruhi peningkatan jumlah 

dan kualitas informasi. 

Perkembangan sistem informasi 

akuntansi komputer akan 

menghasilkan laporan keuangan 

yang mempengaruhi praktik 

pengauditan. 

Termasuk didalamnya 

mengenai pencatatan persediaan  

atau inventory adalah bahan atau 

barang yang disimpan yang akan 

digunakan untuk memenuhi tujuan 

tertentu. Sistem pengelolaan 

persediaan merupakan serangkaian 

kebijakan pengendalian untuk 

menentukan tingkat persediaan yang 

harus dijaga. 

Persediaan atau Inventory 

merupakan salah satu faktor yangg 

mempengaruhi kualitas pelayanan 

suatu klinik. Tanpa adanya 

persediaan, klinik dihadapkan pada 

resiko bahwa klinik tidak dapat 

mengobati pasiennya, jika hal ini 

terjadi, pasien dapat meninggal atau 

penyakitnya bertambah parah. 

Inventory di klinik harus dapat 

mencukupi kebutuhan pasien. 

Dalam melakukan pengelolaan 

data obat, pada sistem pengelolaan 

data kepada Apotek Yayasan 

Konsumen Kesehatan masih 

ditangani secara konvensional yang 

mana setiap data-datanya diarsip 

menggunakan buku besar dan sistem 

Microsoft Office. Belum adanya 

suatu sistem yang berbasis komputer 

untuk menangani pengelolaan data, 

sehingga menyebabkan informasi 

dan pembuatan laporan yang 

diperlukan terlambat. Adanya sistem 

informasi Invetory akan 

meningkatkan kualitas layanan mulai 

dari pencatatan, pengontrolan dan 

sirkulasi pengguanan, pemeliharaan 



                                     V3 No 3, Juli 2020 

 

 

43 
 

serta keamanan barang Inventory. 

Menyikapi permasalahan tersebut 

maka sistem informasi Inventory 

yang handal sangat diperlukan guna 

mendukung pencapaian kinerja 

optimal. Penelitian ini bertujuan 

membangun model sistem informasi 

Inventory yang mampu 

mengakomodir kebutuhan pengguna. 

Dalam laporan keuangan, 

sistem informasi Inventory 

merupakan hal yang sangat penting 

karena baik laporan Rugi/Laba 

maupun Neraca tidak akan dapat 

disusun tanpa tanpa mengetahui nilai 

persediaan. Kesalahan dalam 

pencatatan persediaan akan berakibat 

langsung pada laporan Rugi/Laba 

maupun neraca. 

Obat adalah suatu bahan atau 

paduan bahan-bahan yang 

dimaksudkan untuk digunkan dalam 

menetapkan diagnosis, mencegah, 

mengurangi, menghilangkan, 

menyembuhkan penyakit atau gejala 

penyakit, luka pada manusia atau 

hewan. 

Tidak adanya pengawasan 

yang cukup baik terhadap persediaan 

atau inventory obat-obatan yang 

dapat merugikan dan menghambat 

efisiensi di Klinik Cikeusal. 

Berdasarkan latar belakang yang 

telah dipaparkan di atas maka penulis 

mengangkat judul mengenai 

“Analisis dan Perancangan Sistem 

Informasi Inventory Obat Pada 

Klinik Cikeusal” 

Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang 

masalah yang disampaikan di atas, 

penulis dapat mengidentifikasikan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana sistme yang sedang 

berjalan untuk sistem informasi 

persediaan obat pada Klinik 

Cikeusal Tasikmalaya ? 

2. Bagaimana sistem yang 

diusulkan untuk membantu 

mempermudah dan 

memperlancar pencatatan 

persediaan obat pada Klinik 

Cikeusal Tasikmalaya? 

 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari peneliti 

dalam melaksanakan penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendapatkan hasil kajian 

mengenai sistem yang sedang 

berjalan untuk sistem informasi 

persediaan obat pada Klinik 

Cikeusal Tasikmalaya. 

2. Untuk mendapatkan hasil kajian 

mengenai sistem yang diusulkan 

untuk membantu mempermudah 

dan memperlancar pencatatan 

persediaan obat pada Klinik 

Cikeusal Tasikmalaya. 

 

Tinjauan Teoritis 

Sistem Pengolahan Transaksi  

Persediaan adalah barang 

dagang yang disimpan untuk dijual 

dalam operasi bisnis perusahaan, dan 

bahan yang digunakan dalam proses 

produksi atau disimpan untuk tujuan 

itu. (Warren Reeve Fess, (2005 : 

440) 

Dari pendapat diatas dapat 

disimpulkan bahwa persediaan 

adalah barang yang diperoleh 

perusahaan yang dimaksudkan untuk 

dijal kembali atau diolah lebih lanjut 

dalam rangka menjalankan kegiatan 

usaha. Persediaan dalam perusahaan 

pengolahan akan terdiri atas 

persediaan bahan baku dan bahan 

pembantu, persediaan barang dalam 

proses dan persediaan barang jadi. 

Setiap perusahaan, apakah 

perusahaan itu perusaahn 
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perdagangan ataupun perusahaan 

pabrik serta perusahaab jasa yang 

selalu mengadakan persediaan. 

Tanpa adanya persediaan, para 

pengusaha akan dihadapkan pada 

resiko bahwa perusahaannya pada 

suatu waktu tidak dapat memenuhi 

keinginan pelangganan yang 

memerlukan atau meminta 

barang/jasa. 

Persedian diadakan apabila 

keuntungan yang diharpakn dari 

persediaan tersbut hendaknya lebih 

besar dari pada biaya-biaya yang 

ditimbulkannya. Persediaan diadakan 

apabila keuntungan yang diharapkan 

dari persediaan tersebut terjamin 

kelancarannya. Dengan demikian 

perlu diusahakan keuntungan yang 

diperoleh lebih besar dari biaya-

biaya yang ditumbulkan. Persediaan 

adalah merupakan salah satu unsur 

yang paling aktif dalam operasi 

organisasi yang secara terus menerus 

diperoleh, diubah kemudian dijual 

kembali. 

Persediaan dapat didefinisikan 

sebagai berikut : “Suatu aktivitas 

yang meliputi barang pemilik 

organisasi dengan maksud untuk 

dijual dalam suatu periodae usaha 

tertentu atau persediaan barang-

barang yang masih dalam pengerjaan 

proses produksi ataupun persediaan 

bahan baku yang menunggu 

penggunaannya dalam proses 

produksi”. 

Pada prinsipnya persediaan 

mempermudah atau memperlancar 

jalannya operasi organisasi yang 

harus dilakukan untuk memproduksi 

barang-barang yang penyelenggaraan 

catatan persediaan, namun setidak-

tidaknya satu kali dalam satu tahun 

diadakan perhitungan yang nyata. 

Sistem persediaan berkala jenisnya 

relatif sediit dan harga pokoknya 

tinggi, seperti peraltan kantor, mobil, 

pakaian eksekutif. 

 

Sistem Informasi Akuntansi 
Sistem Informasi Akuntansi 

dapat didefinisikan sebagai 

kumpulan (integrasi) dari sub-sub 

sistem/ komponen baik fisik maupun 

nonfisik yang saling berhubungan 

dan bekerja sama satu sama lain 

secara harmonis untuk mengolah 

data transaksi yang berkaitan dengan 

masalah keuangan menjadi informasi 

keuangan. (Azhar Susanto, 2004: 82) 

 

Jenis-jenis Persediaan (Inventory) 

Persediaan yang terdapat 

dalam oerusahaan daoat dibedakan 

menurut beberapa cara, dilihat dari 

fungsinya, dan dilihay dari jenis dan 

posisi barang dalam urutan 

pengerjaan produk. Menurut 

fungsinya, persediaan dibagi menjadi 

: 

a. Batch Stock / Lot Inventory 

Persediaan yang diadakan 

karena memiliki atau membuat 

barang dalam jumlah yang lebih 

besar dari jumlah yang 

dibutuhkan saat itu. 

Mendapatkan keuntungan harga 

pada harga pembelian efisien 

produksi dan penghematan biaya 

akomodasi. 

b. Fluctuation stock Persediaan 

yang diadakan untuk 

menghadapi fluktuasi 

permintaan konsumen yang 

tidak dapat diramalkan. 

c. Anticipation Stock Persediaan 

yang diadakan untuk 

menghadapi fluktuasi 

permintaan yang dapat 

diramalkan, berdasarkan pola 

konsumen yang terdapat dalam 
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suatu tahun untuk menghadapi 

penggunaan atau penjualan 

(permintaan) yang meningkat. 

Analisa Dokumen 
Klinik Cikeusal 

Tasikmalaya dalam kegiatannya 

seperti proses pencatatan dan 

pengolahan data persediaan obat 

menggunakan beberapa dokumen. 

Adapun dokumen tersebut 

diantaranya: 

1. Kartu persediaan 

2. Kartu gudang 

3. Jurnal umum 

 

 

Analisa Teknologi 
Perangkat yang digunakan di 

Klinik Cikeusal Tasikmalaya dalam 

mengolah persediaan obat 

menggunakan Microsoft Excel. 

Diagram Alir Dokumen 

  Alir dokumen yang sedang 

berjalan di Klinik Cikeusal 

Tasikmalaya sebagai berikut:
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Normalisasi 
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Flowmap yang Diusulkan 

 

Diagram Context 

Diagram   context   adalah   model   atau   gambar   yang   menggambarkan 

hubungan  sistem  dengan  lingkungan  sistem (Zaenal Arifin, 2005: 48). Diagram 

context yang diusulkan adalah: 

 
Data Flow Diagram 

Diagram  Arus  Data  (DFD)  adalah  suatu  gambaran  secara  logical dan 

biasanya digunakan untuk membuat sebuah model sistem informasi dalam bentuk 

jaringan  proses  yang  saling  berhubungan  satu  sama  lainnya  oleh  aliran  data. 

(Zaenal Arifin, 2005: 56).   

Data Flow Diagram dari sistem yang diusulkan adalah :  
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ERD (Entity Relationship Diagram) 

Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk memodelkan struktur 

data dan hubungan antar data. Dengan ERD model dapat diuji dengan mengabaikan 

proses yang harus dilakukan. Selain itu dengan ERD kita akan dapat menjawab 

pertanyaan mengenai data apa yang kita perlukan serta bagaimana data yang satu 

berhubungan dengan data yang lain. 

 



                                     V3 No 3, Juli 2020 

 

 

49 
 

Desain Layar Input Proses Output 

1. Desain Layar Login 

 
Gambar Desain Layar Login 

 

2. Desain Layar User 

 
Gambar Desain Layar User 

 

3. Desain Layar Input Departemen 

 
Gambar Desain Layar Input Departemen 
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4. Desain Layar Input Barang 

 
Gambar Desain Layar Input Barang 

 

5. Desain Layar Input Supplier 

 
Gambar Desain Layar Input Supplier 
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6. Desain Layar Input Permintaan Barang 

 
Gambar Desain Layar Input Permintaan Barang 

 

7. Desain Layar Input Pengeluaran Barang 

 
Gambar Desain Layar Input Permintaan Barang 

 

8. Desain Layar Penerimaan Barang 

 
Gambar Desain Layar Penerimaan Barang 
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9. Desain Layar Laporan 

 
Gambar Desain Layar Laporan Master 

 

 
Gambar Desain Layar Laporan Permintaan Barang 

 

 
Gambar Desain Laporan Pengeluaran Barang 
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Gambar Desain Layar Laporan Penerimaan Barang 

 

 

 
Gambar Desain Layar Laporan Rencana Order Barang 

Simpulan 

Berdasarkan latar belakang 

masalah, analisa dan pembahasan di 

awal. Maka penulis dapat menarik 

beberapa simpulan sebagai berikut : 

1. Sistem yang sedang berjalan di 

Klinik Cikeusal Tasikmalaya 

dalam hal pencatatan maupun 

pelaporan terkait inventory 

baarang masih dilakukan secara 

manual yakni menggunakan 

buku sebagai media pencatatan 

dan pelaporan. 

2. Sistem yang diusulkan untuk 

memperbaiki sistem lama ialah 

dengan dibangunnya Analisi dan 

Perancangan Sistem Informasi 

Akuntansi Inventory Obat di 

Klinik Cikeusal Tasikmalaya. 

Berbagai kelebihan sistem Baru 

yang diusulkan adalah : 
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a. Keakuratan data. 

b. Hasil laporan lebih maksimal 

sesuai kebutuhan. 

c. Keamanan lebih terjamin. 

d. Efektif dan efisien. 
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