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ABSTRAK 

 

Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) adalah seperangkat 

infrastruktur dan perangkat lunak yang tidak dapat dilepaskan dari aspek best 

practice yang mana berarti mencerminkan cara terbaik dalam mengelola bisnis 

berdasarkan pengalaman para pelaku bisnis.Tujuan utamanya adalah untuk 

meningkatkan kerja sama dan integrasi antar semua departemen atau fungsi bisnis 

dalam organisasi.  

Pengimplementasian best practice hamir tidak dapat dilepaskan dari 

terminology Business Process Reengineering yang berarti merubah tata cara 

pelaksanaan proses bisnis. 

Perkembangan teknologi informasi sekarang ini seakan memaksa semua 

bidang dan segmen usaha untuk memiliki aplikasi yang mengotomasi perencanaan 

sumber dayanya.  

Tanpa terkecuali industri kecil seperti apotik harus bisa menyesuaikan diri 

dengan lingkungan persaingan yang ada untuk bisa tetap bertahan dengan cara  

mengelola sumber daya yang dimilikinya. 

Kompleksitas relasi antara supplier dan konsumen serta laporan yang real-

time menjadi salah satu alasan kuat mengapa apotek, sebagai salah satu contoh 

kelompok usaha kecil perlu menerapkan aplikasi dengan konsep ERP. 

 

Kata kunci : Enterprise Resource Planning, Business Process Reengineering, 

proses, Best Practice, apotek. 



ABSTRACT 

 

Enterprise Resource Planning (ERP) System is a set of infrastructure and 

software that cannot be divided from best practice aspect which describe the best 

way in business practice based on experience of the businessmen involved. The 

main purpose is to integrating all department and business function in 

organization. 

Implementation of best practice business process tightly related with 

Business Process Reengineering terminology that means changes for overall used 

business process. 

Increasing information technology nowadays makes every business 

segment to have an application that will be automated every resource planning. 

Medical Store as one of Small Segment industry must be have to adaptable 

with the competitive environment by planned all resource. 

Complexity of supplier and customer data and also the needs of reporting 

become the main reason why do small businesses such as medical store need to 

implement ERP system. 

 

Keywords: Enterprise Resource Planning, Business Process Reengineering, 

process, Best Practice, Medical Store. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

I.1 Latar Belakang Masalah 

 Pada era globalisasi ini, perusahaan atau organisasi dituntut untuk 

memiliki kreativitas yang tinggi untuk dapat terus bertahan di tengah ketatnya 

persaingan. Untuk mengatasi hal ini, kebanyakan organisasi melakukan ekspansi 

secara besar-besaran.  

 Dengan bekembangnya ruang lingkup usaha dan ekspansi yang 

dilakukannya, banyak perusahaan yang kemudian menerapkan Enterprise Resoure 

Planning (ERP) untuk mengatur sumber dayanya. Dengan ERP, sistem yang 

tadinya berada pada komputer terpisah, bisa diintegrasikan dalam satu sistem saja 

namun bisa tetap diakses oleh banyak komputer lainnya. 

 Ada beberapa software ERP yang dikenal secara umum, seperti SAP, 

PeopleSoft, JDEdwards dan beberapa merk lainnya. Tidak semua software 

tersebut bisa dikostumisasi sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan, kadang 

kala perusahaan harus merubah aturan bisnisnya untuk dapat menggunakan 

sebuah software ERP tertentu.  

 Aturan bisnis dan kebutuhan sistem ERP berbeda dan spesifik untuk setiap 

perusahaan. Perusahaan skala besar, dengan dukungan kondisi ekonomi yang 

relatif besar,  akan dengan mudah memilih software mana yang akan digunakan 

sekalipun harus merubah kebutuhan bisnisnya. Namun, untuk perusahaan skala 

kecil dan menengah, yang sering disebut dengan istilah Usaha Kecil dan Menegah 

(UKM) atau Small and Medium Enterprise (SME), hal ini tentu saja sulit 

dilakukan. Selain harga software ERP yang cukup tinggi, kostumisasi pun akan 

sulit dilakukan karena tenaga kerja yang mampu melakukan perubaan atau 

kostumisasi bisnisnya. 



Apotek Reza sebagai salah satu contoh usaha kecil menengah (UKM) 

yang pada awalnya menangani penjualan retail, dan sekarang melakukan ekspansi 

dengan menjadi sub distributor untuk salah satu Pedagang Besar Farmasi. Dan 

dengan demikian, Apotik Reza terbukti mampu terus bertahan di tengah maraknya 

persaingan, meskipun lokasinya tidak berada di jalan protokol, dan cenderung 

sulit ditemukan,yaitu di Jalan Infohtank,Bandung. 

 Penjualan sub distributor yang dilakukan oleh Apotik Reza adalah dengan 

menjual barang dalam jumlah banyak pada Klinik dan Apotik lain di daerah 

Bandung, Sukabumi, Cianjur, Bogor, dan Ciamis. Pembayaran piutang dilakukan 

dengan kontra bon dalam kurun waktu yang disepakati oleh Apotik Reza dan 

klinik atau apotik terkait. 

 Dengan ekspansi yang dilakukannya, tentu saja Apotik Reza memerlukan 

sebuah sistem yang mampu mengintegrasikan semua data, yaitu data konsumen, 

data salesman, data pembelian, data penjualan, dan laporan akan kegiatan 

transaksi yang akan menggambarkan hasil dari aktivitas yang dilakukan untuk 

menghitung keuntungan/kerugian yang didapatkan.  

 Sistem yang digunakan saat ini belum memenuhi semua kebutuhan 

tersebut, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mendapatkan solusinya. 

I.2 Perumusan Masalah 

 Masalah – masalah yang ada bisa dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana melakukan perencanaan sumber daya pada perusahaan 

berskala kecil dan menengah, dalam hal ini adalah apotek. 

2. Rancangan kebutuhan bisnis yang bagaimanakah yang diperlukan oleh 

Apotek Reza. Hal ini bisa dilakukan dengan reengineering proses-proses 

yang ada. 

I.3 Tujuan 

1. Melakukan perbaikan proses bisnis dengan konsep Business 

Process Reengineering. 



2. Pengembangan aplikasi Apotek Reza dengan menggunakan konsep 

ERP yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua sumber 

daya untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas maksimum.  

I.4 Batasan Masalah 

 Permasalahan yang ada dibatasi pada perancangan Aplikasi Apotek Reza 

dengan menggunakan pendekatan konsep ERP untuk modul Sales and 

Distribution dan Financial Application. 

I.5 Metode Penelitian 

 Pada penyusunan Tugas Akhir ini, metode penulisan dan penelitian yang 

dilakukan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Untuk perancangan arsitektur sistem, dilakukan dengan pendekatan 

terhadap ERP.  

2. Perancangan sistem dilakukan dengan menerapkan konsep System 

Development Life Cycle (SDLC), berdasar pada penggabungan metode 

Agile Software Development dan Waterfalls Method. 

I.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan yang akan dilakukan pada penulisan tugas akhir ini 

adalah demikian : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, identifikasi, perumusan dan batasan masalah yang 

ada. 

2. BAB II STUDI LITERATUR 

Berisi teori-teori pendukung dalam pengerjaan Tugas Akhir ini. 

3. BAB III ANALISA SISTEM SAAT INI 

Berisi jabaran akan sistem yang digunakan saat ini. 

4. BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM BARU 

Berisi rancangan sistem yang akan dikembangkan dan analisa business 

logicnya. 

5. BAB V PENGUJIAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM 



Berisi rencana pengujian dan implementasi serta hasil akhir dari pengujian 

dan implementasi yang dilakukan. 

6. BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN PENGEMBANGAN 

Berisi kesimpulan dan saran pengembangan dari sistem baru yang 

dihasilkan. Saran pengembangan akan diberikan apabila diperlukan. 



BAB II 

STUDI LITERATUR 

II.1 Penjualan 

Penjualan merupakan salah satu fungsi pemasaran atau merupakan bagian 

dari pemasaran. Penjualan sangat penting dalam menentukan apakah perusahaan 

tersebut dapat memasarkan hasil produknya, yaitu dengan cara menjual barang 

hasil produk tersebut. Apabila penjualan tidak dapat dilaksanakan maka fungsi-

fungsi lain dari pemasaran tidak akan berjalan. 

Menurut Dr.Basu Swasha dalam bukunya yang berjudul Manajemen 

Penjualan, “Manajemen penjualan adalah perencanaan, pengarahan dan 

pengawasan personil selling, termasuk penarikan, pemilihan perlengkapan, 

pembayaran, dan motivasi sebagai tugas yang diberikan pada para tenaga 

penjual”. 

Pengertian secara umum dari penjualan adalah menyerahkan barang dan 

jasa dari pemilik kepada orang lain. 

Dan menjual itu sendiri adalah : 

“ Ilmu dan seni yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar 

bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkan”. 

“penjualan adalah pembuatan (cara,hal), menjual; harga (harga jual), harga 

menurut harga bila barang itu terjual”.  

Penjualan indirect (tidak langsung) merupakan penjualan yang dilakukan 

secara tidak langsung dan outlet harus melakukan order pesanan terlebih dahulu. 



Menurut Isaam Khalid, dalam prakteknya kegiatan penjualan itu di pengaruhi 

oleh beberapa faktor, yaitu: 

1. Kondisi dan Kemampuan Penjual 

Transaksi jual beli atau pemindahan hak milik secara komersial atas 

barang atau jasa itu pada prinsipnya melibatkan dua pihak yaitu: penjual 

sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak ke dua. 

2. Kondisi Pasar 

Pasar sebagai kelompok pembeli atau pihak yang menjadi sasaran dalam 

penjualan, dapat pula mempengaruhi kegiatan penjualannya. 

3. Modal 

Akan lebih sulit bagi penjual untuk menjual produknya tanpa 

memperkenalkan produknya tersebut kepada konsumen terlebih lagi 

apabila persaingan di pasar sanggat ketat. Semua ini dapat di hindari 

apabila penjualan mempunyai modal untuk mempromosikan produknya. 

4. Kondisi Organisasi Perusahaan 

Manajemen perusahaan yang baik akan memberikan image yang baik pula 

bagi para konsumen, sehingga konsumen dapat memberikan kepercayaan 

untuk dapat membeli produk perusahaan tersebut. 

5. Faktor-faktor Lain 

Factor-faktor lain ini berhubungan dengan dana yang dimiliki oleh 

perusahaan Karena untuk melaksanakan factor-faktor ini diperlukan 

sejumlah dana yang tidak sedikit. Contohnya periklanan, kampanye, 

pemberian hadiah dan lain-lain secara nyata mempengaruhi penjualan. 

Jadi adanya penjualan dapat tercipta suatu proses pertukaran barang dan 

atau jasa antara penjual dan pembeli, dan penjual barang atau jasa harus 

mempunyai seni tersendiri agar dapat menarik pihak pembeli. 

II.2 Apotik 

 Secara umum, Apotik berarti tempat penjualan obat, dimana masyarakat 

umum bisa membeli obat dengan bebas maupun dengan resep yang dikeluarkan 

oleh dokter.  



 Apotik menyediakan berbagai jenis obat untuk berbagai jenis penyakit 

yang dijual bebas maupun tidak. Untuk jenis obat yang dijual bebas, konsumen 

bisa langsung membelinya tanpa harus memiliki resep. Sedangkan untuk jenis 

obat yang tidak dijual bebas, konsumen harus memiliki resep yang dikeluarkan 

oleh dokter dari klinik, balai pengobatan, ataupun rumah sakit.  

 Pada umumnya, Apotik menjual obat secara retail kepada konsumen 

langsung, namun pada kondisi tertentu, ada apotik yang juga melakukan ekspansi 

dengan menjual obat dalam jumlah besar/partai. 

II.3 Enterprise Resouce Planning (ERP)  

 Istilah Enterprise Resource Planning (ERP) merupakan perkembangan 

dari Manufacture Resource Planning II (MRP II) yang juga adalah evolusi dari 

Material Requirement Planning yang dikembangkan sebelumnya. Sistem ERP 

secara modular biasanya mengangani proses manufaktur, logistik, distribusi, 

persediaan (inventory), pengapalan, invoice dan akunting perusahaan. Ini berarti 

bahwa sistem ini nanti akan membantu mengontrol aktivitas bisnis seperti 

penjualan, pengiriman, produksi, manajemen persediaan, manajemen kualitas dan 

sumber daya manusia. 

 Permasalahan yang sering dihadapi perusahaan adalah bagaimana 

mengorganisasikan dan mengintegrasikan data-datanya yang ada, yang diperlukan 

oleh  banyak departemen yang berbeda, sehingga bisa digunakan pada sebuah 

system computer yang bisa memenuhi kebutuhan departemen yang berbeda 

tersebut.  

II.3.1 Konsep Dasar ERP 

 Sistem ERP adalah sebuah terminologi yang diberikan kepada sistem 

informasi yang mendukung transaksi atau operasi sehari-hari dalam pengelolaan 

sumber daya perusahaan. Sumber daya tersebut meliputi dana, manusia, 

mesin,suku cadang, material, waktu dan kapasitas. Konsep tersebut bisa 

diilustrasikan sebagai berikut: 



 
Gambar 1 Konsep Dasar ERP 

 

Sistem ERP dibagi atas beberapa sub-Sistem yaitu Sistem Financial, Sistem 

Distribusi, Sistem Manufaktur, dan Sistem Human Resource. 

 Pada prinsipnya, dengan Sistem ERP sebuah industri dapat dijalankan 

secara optimal dan dapat mengurangi biaya-biaya operasional yang tidak efisien 

seperti biaya inventory (slow moving part, dll.), biaya kerugian akibat 'machine 

fault' dll. Di negara-negara maju yang sudah didukung oleh infrastruktur yang 

memadaipun, mereka sudah dapat menerapkan konsep JIT (Just-In-Time). Di sini, 

segala sumberdaya untuk produksi benar-benar disediakan hanya pada saat 

diperlukan (fast moving). Termasuk juga penyedian suku cadang untuk 

maintenance, jadwal perbaikan (service) untuk mencegah terjadinya machine 

fault, inventory, dan sebagainya. 

 Fungsionalitasnya bisa digambarkan berikut: 



 
Gambar 2 Fungsionalitas ERP 

II.3.2 Sistem ERP 

 Sistem ERP bisa diartikan sebagai sistem informasi terintegrasi yang 

menyediakan layanan untuk semua aspek bisnis sebuah perusahaan. Sistem ERP 

menangani pengelolaan data transaksi.  

 Sistem ERP sangat mudah menemui kegagalan, sebaliknya, 

menyelesaikan sebuah system ERP dengan sukses, benar dan tepat adalah sangat 

sulit untuk dilakukan. 

 Siklus hidup sebuah system ERP bisa digambarkan demikian: 



 
Gambar 3 Siklus Hidup Sistem ERP 

II.3.3 Modul ERP 

Secara modular, software ERP biasanya terbagi atas modul utama yakni 

Operasi serta modul pendukung yakni Finansial dan Akunting serta Sumber Daya 

Manusia. 

Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan perusahaan dengan 

penggunaan ERP, antara lain adalah: 

1. Integrasi data keuangan 

Untuk mengintegrasikan data keuangan sehingga top management bisa 

melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik 

2. Standarisasi Proses Operasi 

Menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice 

sehingga terjadi peningkatan produktivitas, penurunan inefisiensi dan 

peningkatan kualitas produk 

3. Standarisasi Data dan Informasi 

Menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, 

terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak 

business unit dengan jumlah dan jenis bisnis yg berbeda-beda 



Dari keuntungan di atas, ada beberapa keuntungan yang bisa diukur antara 

lain: 

1. Peningkatan service level 

2. Peningkatan kontrol keuangan 

3. Penurunan waktu yang di butuhkan untuk mendapatkan informasi 

II.3.4 Pengembangan ERP 

II.3.4.1 Latar Belakang 

Sebelum mengimplementasikan ERP, ada beberapa hal yang harus 

dipertimbangkan oleh perusahaan. Hal – hal tersebut adalah: 

• Investasi ERP sangat mahal dan pilihan ERP yang salah bisa menjadi 

mimpi buruk 

• ERP yang berhasil digunakan oleh sebuah perusahaan tidak menjadi 

jaminan berhasil di perusahaan yang lain 

• Perencanaan harus dilakukan untuk menyeleksi ERP yg tepat 

• Bahkan dalam beberapa kasus yang ekstrim, evaluasi pilihan ERP 

menghasilkan rekomendasi untuk tidak membeli ERP, tetapi memperbaiki 

Business Process yang ada 

• Tidak ada ‘keajaiban’ dalam ERP software. Keuntungan yang didapat dari 

ERP adalah hasil dari persiapan dan implementasi yang efektif 

• Tidak ada software atau sistem informasi yang bisa menutupi business 

strategy yang cacat dan business process yang ‘parah’ 

Secara singkat, tidak semua ERP sama kemampuannya dan memilih ERP 

tidaklah mudah (paling tidak, tidaklah sederhana), dan memilih ERP yang salah 

akan menjadi bencana yang mahal 



II.3.4.2 Syarat sukses memilih ERP 

 Untuk bisa mengimplementasikan ERP dengan sukses, ada beberapa 

criteria yang harus dipenuhi, yang mana criteria tersebut sangat berpengaruh 

terhadap kesuksesan implementasi ERP. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut: 

- Knowledge dan Experience 

Knowledge adalah pengetahuan tentang bagaimana cara sebuah proses 

seharusnya dilakukan, jika segala sesuatunya berjalan lancer. Experience adalah 

pemahaman terhadap kenyataan tentang bagaimana sebuah proses seharusnya 

dikerjakan dengan kemungkinan munculnya permasalahan 

Knowledge tanpa experience menyebabkan orang membuat perencanaan 

yang terlihat sempurna tetapi kemudian terbukti tidak bisa diimplementasikan. 

Experience tanpa knowledge bisa menyebabkan terulangnya atau 

terakumulasinya kesalahan dan kekeliruan karena tidak dibekali dengan 

pemahaman yang cukup. 

- Selection Methodology 

o Ada struktur proses seleksi yang sebaiknya dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan perusahaan dalam memilih ERP 

o Proses seleksi tidak harus selalu rumit agar efektif. Yang penting 

organized, focused dan simple 

o Proses seleksi ini biasanya berkisar antara 5-6 bulan sejak dimulai 

hingga penandatanganan order pembelian ERP 

(BK. Khaitan) 

Berikut ini adalah akivitas yg sebaiknya dilakukan sebagai bagian 

dari proses pemilihan software ERP: analisa strategi bisnis, analisa sumber 

daya manusia, analisa infrastruktur dan analisa software 

o Analisa Business Strategy 

� Bagaimana level kompetisi di pasar dan apa harapan dari 

customers? 

� Adakah keuntungan kompetitif yang ingin dicapai? 



� Apa strategi bisnis perusahaan dan objectives yang ingin 

dicapai? 

� Bagaimana proses bisnis yang sekarang berjalan vs proses 

bisnis yang diinginkan? 

� Adakah proses bisnis yang harus diperbaiki? 

� Apa dan bagaimana prioritas bisnis yang ada dan adakah 

rencana kerja yang disusun untuk mencapai objektif dan 

prioritas tersebut? 

� Target bisnis seperti apa yang harus dicapai dan kapan? 

o Analisa People 

� Bagaimana komitment top management terhadap usaha 

untuk implementasi ERP? 

� Siapa yang  akan mengimplementasikan ERP dan siapa 

yang akan menggunakannya? 

� Bagaimana komitmen dari tim implementasi? 

� Apa yang diharapkan para calon user thd ERP? 

� Adakah ERP champion yang menghubungkan top 

management dengan tim? 

� Adakah konsultan dari luar yang disiapkan untuk 

membantu proses persiapan? 

o Analisa Infrastruktur 

� Bagaimanakah kelengkapan infrastruktur yang sudah ada 

(overall networks, permanent office systems, 

communication system dan auxiliary system) 

� Seberapa besar budget untuk infrastruktur? 

� Apa infrastruktur yang harus disiapkan? 

o Analisa Software 

� Apakah software tsb cukup fleksibel dan mudah 

disesuaikan dengan kondisi perusahaan? 



� Apakah ada dukungan service dari supplier, tidak hanya 

secara teknis tapi juga untuk kebutuhan pengembangan 

sistem di kemudian hari 

� Seberapa banyak waktu untuk implementasi yg tersedia 

� Apakah software memiliki fungsi yang bisa meningkatkan 

proses bisnis perusahaan 

o Implementasi ERP 

Berikut ini adalah ringkasan poin-poin yg bisa digunakan sebagai 

pedoman pada saat implementasi ERP: 

� ERP adalah bagian dari infrastruktur perusahaan, dan sangat 

penting untuk kelangsungan hidup perusahaan. Semua orang 

dan bagian yang akan terpengaruh oleh adanya ERP harus 

terlibat dan memberikan dukungan 

• ERP ada untuk mendukung fungsi bisnis dan meningkatkan 

produktivitas, bukan sebaliknya. Tujuan implementasi ERP adalah 

untuk meningkatkan daya saing perusahaan 

• Pelajari kesuksesan dan kegagalan implementasi ERP, jangan 

berusaha membuat sendiri praktek implementasi ERP. Ada 

metodologi tertentu untuk implementasi ERP yang lebih terjamin 

keberhasilannya 

II.4 Gagalnya ERP 

 Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan gagalnya implementasi system 

ERP, antara lain: 

• Waktu dan biaya implementasi yang melebihi anggaran 

• Pre-implementation tidak dilakukan dengan baik 

• Strategi operasi tidak sejalan dengan business process design dan 

pengembangannya 

• Orang-orang tidak disiapkan untuk menerima dan beroperasi dengan 

sistem yang baru 



Kegagalan ERP biasanya ditandai oleh adanya hal-hal sebagai berikut: 

• Kurangnya pendefinisian kebutuhan perusahaan (analisa strategi bisnis) 

• Cacatnya proses seleksi software (tidak lengkap atau terburu-buru 

memutuskan) 

• Kurangnya sumber daya (manusia, infrastruktur dan modal) 

• Kurangnya ‘buy in’ sehingga muncul resistensi untuk berubah dari para 

karyawan 

• Kesalahan penghitungan waktu implementasi 

• Tidak cocoknya software dgn business process 

• Kurangnya training dan pembelajaran 

• Cacatnya project design & management 

• Kurangnya komunikasi 

• Saran penghematan yang menyesatkan 

II.5 Business Process Reengineering 

 Business Process Reengineering, yang lebih dikenal dengan BPR adalah 

salah satu pendekatan manajemen untuk menghasilkan sebuah peningkatan 

dengan menciptakan efisiensi dan efektivitas dari proses – proses yang dilakukan 

dalam sebuah organisasi.  

 BPR melihat proses bisnis suatu organisasi dari perspektif yang 

sebagaimana mestinya, dan kemudian menghasilkan proses yang sudah 

diperbaharui untuk melakukan proses bisnisnya. 

 Ada beberapa definisi tentang BPR.  

 “…the fundamental rethinking and radical redesign of business processes 

to achieve dramatic improvements in critical contemporary measures of 

performance, such as cost, quality, service and speed.” 

 Hammer dan Champy (1993) 

 “The analysis and redesign of business and manufacturing processes to 

eliminate that which adds no value” 

Parker (1993) 



 “A radically new process of organizational change that many companies 

are using to renew their commitment to customer service.” 

Janson (1992) 

 Pada umunya, BPR dipandang sebagai sebuah perubahan yang dilakukan 

secara menyeluruh (radikal) atau sebagian terhadap proses bisnis sebuah 

perusahaan untuk tujuan pengembangan atau perbaikan. 

 Salah satu framework yang sering digunakan dalam melakukan perubahan 

adalah 7-S Model. 7-s Model itu adalah: 

- Strategy, serangkaian aksi atau tindakan untuk mendapatkan keunggulan 

kompetitif. 

- Skills, kemampuan yang bervariasi yang dimiliki organisasi sebagai 

sebuah kesatuan yang merupakan gabungan kemampuan individu dalam 

organisasi tersebut. 

- Shared values, ide akan apa yang benar dan diinginkan, sebagai dasar 

prinsip dan konsep yang khas bagi sebuah organisasi dan umum bagi para 

anggotanya. 

- Structure, tatanan organisasi dan konsep terkit lainnya yang 

mengindikasikan siapa melapor kepada siapa dan bagaimana pekerjaan 

dipilah-pilah. 

- Systems, proses dan prosedur akan bagaimana suatu pekerjaan diselesaikan 

- Staff, orang – orang dalam organisasi, dalam konteks demografis 

perusahaan 

- Style, bagaimana manager bersikap untuk memanfaatkan waktu, 

mendapatkan perhatian atau aksi simpbolis lainnya. 

Model lainnya adalah Andersen Consulting’s Business Integration Model. 

yang mana berdasar pada pemikiran organisasi tentang performa bisnis yang 

dipengaruhi oleh people, process, teknologi dan strateginya masing-masing.  
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Gambar 4 Andersen Consulting’s Business Integration Model 

 

- Srategy: membangun strategi yang berfokus pada konsumen yang akan 

mengoptimisasi kesuksesan janka panjang. 

- People, mengoragnisir, memotivasi dan mendukung orang-orang dalam 

organisasi untuk mendapatkan kesukesan. 

- Business processes: mendefinisikan ulang dan melakukan streamlining 

terhadap proses bisnis untuk mengimplementasikan visi strategis dan 

mencapai efektivitas serta efisiensi maksimum dari semua sumber daya 

yang ada. 

- Technology: mengaplikasikan teknologi terbaru untuk mendukung proses 

yang distreamlining, untuk menghasilkan informasi dan sebagai alat 

pendukung pekejaan juga meningkatkan hubungan antara customer dan 

supplier. 

II.6 System Development Life Cycle 

Dalam pembuatan sebuah aplikasi, ada beberapa tahapan yang harus 

dilalui oleh development team untuk sampai ke tahap implementasi dari aplikasi  

tersebut. Software development bisa diartikan sebagai proses pembuatan suatu 

software, sistem, atau aplikasi. Hal ini bisa dipahami dari System Development 

Life Cycle (SDLC) yang menjelaskan tahapan- tahapan tersebut.  

SDLC (System Development Life Cycle) atau SLC (System Life Cycle) 

didefinisikan oleh U.S. Department of Justice (DoJ) sebagai sebuah proses 

pengembangan, Walaupun secara jelas diketahui sebagai proses independen dari 

perangkat lunak atau konsiderasi teknologi informasi lainnya. SDLC digunakan 

oleh System Analyst untuk mengembangkan sebuah system informasi, termasuk di 



dalamnya validasi, pelatihan, dan pemahaman user melalui investigasi, analisa, 

desain, implementasi dan maintenance. SDLC juga diketahui sebagai 

pengembangan sistem informasi atau application development. SDLC seharusnya 

menghasilkan sistem yang berkualitas yang memenuhi ekspektasi customer, 

dalam estimasi biaya dan waktu, bekerja secara efektif dan efisien pada 

infrastruktur teknologi informasi saat ini dan yang sudah direncanakan, 

memerlukan biaya yang relatif murah untuk pemeliharannya serta cost-effective to 

enhance. 

SDLC adalah pendekatan sistematis dalam penyelesaian masalah dan 

memiliki beberapa fase, di mana setiap fasenya memiliki multiple steps: 

- Konsep Software, mengidentifikasikan dan mendefinisikan 

kebutuhan akan sistem yang baru. 

- Analisa requirement/kebutuhan, menganalisa kebutuhan informasi 

dari end user. 

- Rancangan arsitektural, membuat blueprint untuk desain dengan 

spesifikasi yang dibutuhkan untuk perangkat kerasnya, software, pengguna 

dan sumber data. 

- Coding dan Debugging, membuat program dan final system. 

- System Testing, mengevaluasi fungsionalitas sebenarnya dari 

sistem tersebut dalam kaitannya dengan fungsionalitas yang semestinya. 

Setelah kode aplikasi atau pemrograman suatu aplikasi sudah selesai 

dibuat, software harus diuji (test) untuk menemukan kesalahan (error/bug) 

sebelum diserahkan kepada user. 

 



BAB III 

ANALISA SISTEM SAAT INI 

 

III.1 Analisa Prosedur Bisnis 

Apotik Reza melakukan penjualan dengan 2 cara, yaitu: 

- penjualan di lokasi Apotik Reza, Jln.Inhoftank Bandung 

- penjualan ke klinik atau Balai Pengobatan di kota Bandung, Sukabumi, 

Cianjur, Bogor, dan Ciamis. 

Ada prosedur bisnis yang diterapkan di Apotik Reza untuk beberapa role 

karyawannya, yaitu System Owner yang juga merangkap sebagai system user dan 

seorang petugas administrasi yang bertugas untuk menyimpan data penjualan ke 

dalam sistem. Ketiga role user tersebut selanjutnya disebut sebagai aktor pada 

sistem ini. 

Penjualan di Jln.Inhoftank adalah penjualan retail yang konsumennya 

sebagian besar adalah penduduk sekitar. 

Sedangkan penjualan ke luar kota, adalah penjualan dalam jumlah partai, 

yang pemasaran dan prosesnya dilakukan oleh salesman. 

III.1.1 Penjualan  

Prosedur yang berlaku saat ini di Apotek Reza bisa dilihat pada gambar berikut. 

 



 

Gambar 6 Prosedur Penjualan di Apotik Reza 

 Pertama kali salesman akan memberikan penawaran kepada customer, 

kemudian Purchase Order dari konsumen akan dijadikan surat pesanan 

(2rangkap) oleh salesman. Setelah itu, surat pesanan yang asli akan diberikan 

kepada Admin di ApotekReza. Berdasarkan surat pesanan itu, super admin yang 

juga merupakan system owner akan membuat data pesanan penjualan yang 



akhirnya dicetak sebagai faktur (2rangkap).Faktur yang asli akan diberikan 

kepada Admin untuk kemudian diberikan kepada salesman dan juga konsumen. 

Pembayaran akan dilakukan setelah konsumen mendapat faktur, dan pembayaran 

tersebut dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Pembayaran diberikan kepada 

salesman. Dan salesman akan memberikan pembayaran itu kepada Admin. 

Salesman akan memberikan tanda terima pembayaran kepada konsumen. Rangkap 

tanda terima itu diberikan kepada admin juga dan admin akan mencatatkannya ke 

pembukuan. Setelah itu, hasil dari pembayaran akan diinput oleh super admin ke 

dalam sistem. Bisa dikatakan admin disini hanya bertugas sebagai penyampai 

pesan, selain role aslinya sebagai asisten apoteker. 

Dari gambar dan penjelasan birokrasi di atas, bisa dikatakan masih terjadi 

duplikasi. Hal tersebut memiliki keuntungan dan kerugian, tetapi dengan proses 

yang berbeda dengan birokrasi yang lebih singkat akan menghasilkan efisiensi 

waktu dan biaya yang lebih baik. 

 Apabila duplikasi ini tidak terjadi, maka akan ada peningkatan waktu kerja 

di Apotik Reza, dan tidak adanya duplikasi birokrasi akan mengurangi angka 

kesalahan. 

III.1.2.Pembelian 

Prosedur pembelian yang terjadi di Apotek Reza saat ini bisa dilihat dari gambar 

berikut. 



 
Gambar 7 Prosedur Pembelian di Apotik Reza 

 Tidak jauh berbeda dengan prosedur penjualan, pada proses pembelian 

juga masih banyak terjadi duplikasi birokrasi yang sebenarnya bisa dilakukan 

lebih singkat dan juga bisa meningkatkan efisiensi bagi perusahaan.Duplikasi 

birokrasi terjadi antara lain pada proses penyerahan purchase order ke supplier. 

 Admin akan mengajukan permintaan barang kepada bagian keuangan, dan 

bagian keuangan meneruskannya kepada super admin. Apabila permintaan 

tersebut sudah disetujui oleh super admin, maka bagian keuangan akan 

mengeluakan purchase order yang diberikan kepada admin, dan admin akan 

memberikannya kepada supplier. Setelah itu, supplier akan mengirimkan barang 

sesuai dengan pesanan. Barang akan diterima oleh admin, dan admin akan 

memberikan tanda terima kepada supplier dan bagian keuangan. Surat tagihan dari 



supplier akan diberikan kepada admin juga, dan admin akan memberikannya 

kepada bagian keuangan. Bagian keuangan akan memberikan setoran pembayaran 

kepada admin, dan admin akan memberikannya kepada supplier. Selain itu, 

bagian keuangan akan memberikan laporan kepada superadmin, kemudian akan 

diinput ke dalam sistem. 

III.1.3 Keuangan 

Berikut adalah prosedur dan alur birokrasi yang terjadi pada bagian keuangan. 

III.1.3.1.1.Keuangan – Penjualan 

Bagian ini menjelaskan proses-proses yang terjadi dibagian keuangan, 

mulai dari pemesanan yang dilakukan oleh konsumen sampai dengan 

pembayarannya. 



 
Gambar 8 Prosedur penjualan di Apotek Reza 

  

Dari gambar di atas, sebenarnya setoran pembayaran yang dilakukan oleh 

Salesman tidak perlu melalui admin untuk  sampai ke Bagian keuangan. 

Sebenarnya,Salesman bisa langsung memberikannya ke bagian keuangan. 



III.1.3.2 Keuangan – Pembelian 

 
Gambar 9 Prosedur pembelian di Apotek Reza 

III.1.4 Aktivitas Bisnis 

Secara umum, aktivitas  - aktivitas bisnis yang terjadi di Apotik Reza 

adalah berikut: 

1. Penjualan 

− Penginputan data penjualan salesman 

− Penginputan penjualan retail 

2. Pembelian 

− Penginputan pembelian 

3. Distribusi barang 

− Pengiriman barang kepada konsumen  

− Retur barang pembelian 

− Retur barang penjualan 

4. Data master sumber daya manusia 

− Penginputan data karyawan 



− Penginputan data obat 

− Penginputan data konsumen 

− Penginputan data supplier  

III.1.5 Proses Bisnis 

 Dari semua aktivitas yang sudah diungkapkan di atas, ada beberapa 

aktivitas yang dilakukan secara manual padahal sebenarnya bisa dilakukan dengan 

otomatisasi. Aktivitas – aktivitas yang dilakukan secara manual antara lain adalah: 

-     penginputan kode salesman 

- penginputan kode faktur 

- penginputan kode/nama obat 

- penginputan nama konsumen 

maka, proses bisnisnya bisa digambarkan sebagai berikut: 

Menginput data

Penjualan

Menginput data

pembelian

Menginput data obat

Menginput data

konsumen

Admin

 
Gambar 10 Proses Bisnis yang ada di Apotek Reza 

 

Karena belum ada data yang sepenuhnya diotomasi, maka sistem saat ini 

bisa dikatakan manual meskipun sudah menggunakan teknologi komputer dan 

basis data dalam penyimpanan datanya.User tidak bisa melihat beberapa laporan 

aktivitas dalam satu tempat.  

Selain itu, saat ini otorisasi user tidak berfungsi, maka proses yang saat ini 

terjadi bisa digambarkan demikian: 



 
Gambar 41 Aktivitas Proses Bisnis yang terjadi 

 Ada beberapa hal yang bisa dikategorikan sebagai kelebihan dan 

kekurangan dari sistem yang saat ini digunakan. 

 Kelebihannya antara lain: 

- Penghitungan jumlah obat dilakukan 2 kali oleh 2 orang yang berbeda, 

sehingga tingkat kesalahan adalah kecil walaupun terjadi redudansi 

dan sama sekali tidak efektif. 

Sedangkan kekurangan dari prosedur dan aktivitas yang saat ini terjadi 

antara lain adalah: 

- Duplikasi birokrasi yang terjadi mengurangi kapasitas sumber daya 

manusia yang ada 

- Dengan duplikasi birokrasi tersebut, besar kemungkinan terjadi 

duplikasi inputan. 

- Duplikasi penginputan mengakibatkan data crash yang akan 

mengganggu penggunaan aplikasi. 

III.2 Analisa Kelayakan 
 Infrastruktur yang ada saat ini adalah demikian : 

- Server 

Processor  Intel Pentium II 

O.S Windows 98 

Hard Disk  Seagate 40Gb 

Memory  128 On Board 



VGA On Board 

Tabel 1 Spesifikasi Server 

- Client 

Processor  Intel Pentium IV 

O.S Windows XP SP2 

Hard Disk  Seagate 40Gb 

Memory  128 On Board 

VGA On Board 

Tabel 2 Spesifikasi Client 

Sistem itu sendiri memiliki spesifikasi demikian: 

Programming Language  - 

Database  Ms.Access 97 

LAN Ya 

Tabel 3 Spesifikasi Sistem saat ini 

 Dengan meningkatnya kebutuhan dariApotekReza, yaitu salah satunya 

adalah akses data yang cepat dan penampilan beberapa laporan dalam waktu yang 

bersamaan, maka sebaiknya infrastruktur yang ada ditingkatkan. 

 Infrastruktur baru yang disarankan adalah sebagai berikut: 

Prosesor BioStar 

OS Windows XP Professional 

Hard Disk 80 Gb Sata 

Memory 1,5Gb 

VGA OnBoard 

Tabel 4 Infrastruktur yang disarankan 
Programming Language Ms.Visual Studio 2005 

Database SQL Server2000 

LAN Ya 

Tabel 5 Sprsifikasi sistem yang disarankan 

III.2.1 Modul – modul yang tersedia 

 Pada sistem saat ini, ada beberapa modul yang disediakan untuk 

kemudahan operasional Apotik Reza. Modul – modul tersebut adalah: 

1. Penjualan, user menginput data konsumen, barang yang dibeli, nomor 

faktur, dan totalnya. 



2. Pembelian, user menginput data supplier, barang yang dibeli, dan 

jumlahnya. 

3. Cetak Faktur, user bisa mencetak tagihan pada konsumen berdasarkan 

nomor faktur yang sudah tersimpan di database. 

 

III.3  Analisa Kelebihan dan Kekurangan 
Secara umum, bisa dikatakan bahwa sistem yang digunakan saat ini sudah 

tidak mampu menangani dan memenuhi kebutuhan Apotek Reza. Namun, tetap 

ada beberapa ukuran atau patokan yang digunakan untuk menganalisa kinerja 

sistem yang saat ini digunakan untuk dapat melihat seberapa jauh kebutuhan yang 

masih bisa dipenuhi dan bilamana diperlukan pengembangan atau perbaikan pada 

bagian-bagian tertentu. 

Untuk menghitung nilai kegunaan dan kinerja dari sistem yang digunakan 

saat ini, maka diberikan kuisioner kepada system owner dan ada beberapa kriteria 

yang digunakan, yaitu: 

- Integrasi data keuangan 

Data pembelian,penjualan dan pembayaran tidak bisa dilihat di satu 

tempat saja. User harus melihat beberapa laporan untuk mendapatkan 

laporan keuangan. 

- Standarisasi proses operasi 

Masih banyak terjadi duplikasi, proses yang sebenarnya bisa dilakukan 

hanya dengan sekali jalan, saat ini masih dilakukan oleh beberapa 

personil otomatis dalam beberapa tahapan. Nilai produktivitas 

karyawan menjadi minimal. Nilai kualitas produk pun menurun karena 

proses yang melalui banyak birokrasi memakan banyak waktu. 

- Standarisasi Data dan Informasi 

Banyaknya data yang kosong pada penginputan mengakibatkan 

pelaporan untuk Apotek Reza menjadi sulit dimengerti. Terkadang 

user tidak mengisi data yang paling penting. Misalnya dalam 



penjualan, user tidak memasukkan harga modalnya di sistem, sehingga 

keuntungan apotek pada akhirnya bukanlah angka yang sesungguhnya. 

Pengukuran kinerja sistem saat ini dilakukan dengan perhitungan capacity 

planning. 

Pengiriman informasi yang terjadi: 

- Salesman mengirimkan informasi penjualan yang terjadi kepada 

admin. 

- Admin menyampaikan informasi yang sama kepada superadmin. 

Dengan demikian akan diperlukan 20 menit untuk menyampaikan sebuah 

informasi yang sama sebelum dijadikan inputan ke dalam system. 

 Penginputan ke dalam sistem diasumsikan akan memakan waktu 

selama 15 menit. 

Komposisi sumber daya manusia di Apotek Reza adalah sebagai berikut: 

Jumlah Asistem Apoteker 3 

Jumlah Salesman 5 

Penyampaian informasi antar aktor (menit) 10 

Penginputan data ke dalam sistem (menit) 15 

Tabel 6 jumlah personil dan waktu penyampaian informasi 
 

Asistem apoteker yang ada tugasnya merangkap sebagai pencatat 

keuangan dan penyampai informasi. Sehingga yang bertugas murni sebagai 

Asistem Apoteker hanya 1 orang. Hal ini dinilai tidak efektif dan rentan kesalahan 

yang fatal karena konsentrasi yang mungkin terpecah. 

Tabel 7 Waktu penyampaian informasi 
 

Total waktu yang diperlukan untuk menginput data ke dalam sistem(menit) 

20 + 15 = 35 

Tabel 8 Total waktu yang diperlukan sampai dengan penginputan ke dalam system 
 

Dengan asumsi 8 jam kerja per harinya, maka jumlah transaksi yang bisa 

ditangani per harinya adalah: 

jumlah Aktor yang terlibat penyampaian informasi 3 

Total waktu yang diperlukan 20 



8 jam per hari 480 menit 

1 transaksi = 35 menit 1 hari = (480/35) transaksi = 13,71 transaksi 

Tabel 9 Kapasitas transaksi saat ini 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tabel 10 Biaya yang dikeluarkan per bulan 
 
Dengan kondisi yang ada saat ini, maka monthly fixed cost yang harus dikeluarkan 

oleh Apotek Reza adalah sebagai berikut: 

Deskripsi Jumlah Total 

Upah Asisten Apoteker (IDR) 3 2550000 

Upah tambahan untuk extra jobs (IDR) 2 400000 

Upah Salesman 5 6000000 

Tunjangan luar kota (14 hari per bulan) 5 1500000 

Total(IDR)   10450000 

Tabel 11 Total fixed cost per bulan 
 
Sedangkan variable cost yang harus dikeluarkan adalah sebagai berikut : 

Deskripsi Jumlah Total 

Insentif salesman* 5 2000000 

Credit Note (Bonus untuk dokter atau klinik)   5000000 

Lain-lain (maintenance komputer, aplikasi)  100000 

Total   7100000 

Tabel 12 Total variable cost per bulan 
*dengan asumsi setiap salesman memenuhi120% dari target penjualan 

Berarti, total biaya yang harus disiapkan tiap bulannya oleh Apotek Reza adalah 

sejumlah: 

Deskripsi Total 

Upah Asisten Apoteker (IDR) 850000 

Upah tambahan untuk extra jobs (IDR) 200000 

Upah Salesman 1200000 

Tunjangan luar Kota untuk Salesman 300000 



Fixed Cost 10450000 

Variable Cost 7100000 

Total (IDR) 17550000 

Tabel 13 Total biaya yang dikeluarkan per bulan 



Titik berat disini adalah pada pengurangan upah tambahan extra jobs dan 

maintenance komputer dan aplikasi, yang mana biaya per tahunnya adalah sebagai 

berikut: 

Maintenance Komputer dan aplikasi 1200000 

Upah tambahan extra jobs 4800000 

Total 6000000 

Tabel 14 biaya untuk extra jobs 

III.3.1 Kelebihan 

Sistem yang digunakan saat ini sudah diimplementasikan selama kurang 

lebih 5 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, tentunya user sudah terbiasa dengan 

sistem, sehingga untuk mengoperasikannya cenderung tidak lagi menemui 

kesulitan pada fungsionalitas sistem. 

Selain itu, sistem yang sudah digunakan untuk waktu yang cukup lama 

tentunya menyimpan semua record transaksi. Dengan demikian, user bisa melihat 

data yang dibutuhkan pada satu lokasi penyimpanan,tetapi tidak dalam satu 

laporan. 

III.3.2 Kekurangan 

 Teknologi yang digunakan pada sistem saat ini sudah tidak compatible lagi 

dengan kebutuhan Apotik Reza yang makin meningkat, antara lain adalah 

kecepatan akses data yang semakin besar, dan meningkatnya permintaan yang 

tentu saja menuntut waktu kerja yang lebih efisien supaya tetap bisa memenuhi 

permintaan pelanggan. Laporan penjualan dan pembelian tidak disediakan per 

kurun waktu tertentu, tetapi apabila user ingin melihat laporan penjualan per nama 

konsumen, maka sistem akan menampilkan data penjualan per nama konsumen; 

tanggal transaksi, pelunasan, dan jumlahnya semua yang tercatat di sistem. 

 Banyak hal yang dilakukan user secara manual. Misalnya adalah untuk 

menginput data obat, user harus berulang kali memasukkan nama obatnya, 

sehingga sangat memungkinkan duplikasi data. 

 Duplikasi role pekerjaan sangat rentan dengan kesalahan dan bisa 

berakibat fatal.Misalnya adalah karena konsentrasi meracik obat yang terbagi 



dengan pencatatan keuangan serta jumlahnya bisa berakibat komposisi campuran 

obat yang salah dan bisa membahayakan nyawa manusia.  

III.4 Kebutuhan Fungsional 

 Kebutuhan fungsionalitas dari sistem yang diharapkan oleh Apotik Reza 

adalah sebagai berikut: 

- Laporan kondisi permodalan real-time, ditandai dengan adanya 

laporan keuangan akan aktivitas penjualan dan pembelian yang terjadi, 

berikut laba atau rugi yang diperoleh di mana pada sistem saat 

inibelum tersedia. 

- Administrasi data karyawan, termasuk omset penjualan per salesman. 

- Data stok barang lengkap dengan harga dan expired date-nya 

- Data Supplier berikut rekap transaksi yang terjadi 

- Data konsumen berikut rekap transaksi yang terjadi. 

III.5 Solusi yang disarankan 

 Permasalahan yang ada bisa disimpulkan sebagai berikut: 

- Penggunaan sumber daya manusia yang tidak efektif 

- Penggunaan sumber daya infrastruktur yang tidak memberikan  nilai 

tambah 

Melihat permasalahan tersebut, maka disarankan sistem yang akan 

dikembangkan dengan spesifikasi demikian: 

- Sistem komputerisasi yang tidak multiuser karena sebenarnya yang 

menggunakan sistem hanya 1 orang yaitu system owner yang juga 

berperan sebagai system user. 

- Eliminasi duplikasi birokrasi yang saat ini masih terjadi 

- Penambahan infrastruktur dengan teknologi yang lebih baru, untuk 

memenuhi beberapa kebutuhan fungsional dan parametrik dari apotik 

Reza. 



BAB IV 

PERANCANGAN SISTEM BARU 

 

 Dari pembahasan sebelumnya, didapat bahwa sistem belum dapat 

memenuhi kebutuhan bisnis Apotik Reza, dan juga tidak menciptakan efisiensi.  

 Sistem yang baru dikembangkan dengan tujuan untuk bisa memenuhi 

kebutuhan bisnis Apotek Reza yang terus berkembang seiring dengan berjalannya 

waktu, dengan meminimalisasi birokrasi dan memaksimalkan penggunaan sumber 

daya yang ada. 

 Sistem yang baru diharapkan bisa menampilkan beberapa laporan 

sekaligus dalam waktu yang relatif singkat sehingga bisa menciptakan 

kemudahan, efisiensi dan peningkatan produktivitas karyawan. 

 Visualisasi proses sistem yang baru bisa dilihat pada gambar berikut 



IV.1 Analisa Sumber Daya 

 Dalam konteks ERP, perlu dilakukan analisa terhadap sumber daya. 

Sumber daya yang tercakup di dalamnya adalah: 

1. Organisasi 

2. Manusia 

3. Informasi 

4. Teknologi 

IV.1.1 Organisasi 

 Apotek Reza adalah sebuah badan usaha yang bergerak di bidang jasa 

penjualan obat dan tergolong sebagai usaha kecil. Pengelolaan yang dilakukan 

oleh keluarga untuk kurun waktu cukup lama membuat kultur organisasinya sudah 

terbentuk dan cenderung sulit untuk menerima perubahan. 

IV.1.2 Manusia 

 Pengoperasian proses bisnis yang dilakukan selama 7 tahun dengan 

teknologi yang sama, secara tidak langsung membuat para personilnya tertutup 

untuk menerima teknologi baru.  

 System Owner yang juga merangkap sebagai system user adalah orang 

yang awam terhadap teknologi informasi  dan  hanyafasih menggunakan aplikasi 

yang mereka gunakan saat ini. Karena itu, pelatihan kepadanya sangat diperlukan 

supaya system owner bisa memberikan pelatihan kepada pengguna aplikasi yang 

lain sehingga aplikasi ini bisa digunakan sesuai kebutuhan Apotek Reza. 

 Pengimplementasian aplikasi yang baru akan memerlukan waktu yang 

cukup panjang dalam pelatihan user. Antar muka yang dibuat pun harus sangat 

user friendly sehingga user tidak akan menemui kendala berarti  pada saat 

penggunaannya. 

 



IV.1.3 Informasi 

 Informasi memegang peranan penting dalam pengelolaan  bisnis sebuah 

organisasi. Begitu juga hal nya dengan Apotek Reza. Waktu penyampaian 

informasi serta kualitas informasi yang disampaikan akan mempengaruhi proses 

bisnisnya.  

 Informasi yang melewati banyak actor sangat memungkinkan terjadinya 

kesalahan penyampaian sehingga arti yang disampaikannya berbeda dengan 

tujuan atau maksud aslinya. 

 Untuk mengatasi hal tersebut, maka sebaiknya dilakukan perbaikan 

terhadap birokrasi penyampaian informasi. Solusinya bisa dilakukan dengan 

mengurangi jumlah personil yang terlibat dalam penyampaian informasi. 

 

IV.1.4 Teknologi 

Apotek Reza sudah menggunakan teknologi penyimpanan data (database) 

Ms.Access 98. User sudah terbiasa dengan interface yang ada. Untuk 

mengimplementasikan sistem yang baru, teknologi yang akan digunakan harus 

bisa diterima dan digunakan oleh user. 

Salah satu caranya adalah dengan menyediakan interface yang user friendly 

sehingga dalam penggunaannya tidak akan menyulitkan user. 

IV.2 Kebutuhan User akan Sistem 

 Dari proses bisnis dan aktivitas bisnis yang ada di Apotik Reza, maka 

disimpulkan bahwa kebutuhan user akan sistem terbagi menjadi 2 bagian dan bisa 

dijabarkan sebagai berikut: 

Kebutuhan fungsional: 

1.  Sistem mampu menyimpan semua data aktivitas transaksi apotik, yaitu 

penjualan, pembelian dan retur.  

2. Sistem mampu menampilkan gabungan beberapa data sekaligus. Misalnya 

adalah jika user ingin melihat jumlah pembelian seorang konsumen, maka 



sistem akan menampilkan data konsumen dan transaksi yang 

dilakukannya. 

3. Sistem mampu memberikan laporan akan aktivitas apotik, yaitu laba rugi 

dan kondisi permodalan lainnya 

4. Penanganan kadaluarsa produk dengan memuat expired date dari tiap 

produk 

5. Saldo Stok secara real-time 

6. Hutang Piutang 

7. Database konsumen dan supplier 

 

Kebutuhan Non Fungsional(Parametrik): 

1. Sistem mampu memberikan response time  yang lebih baik. Yang 

diinginkan user adalah 5 detik atau kurang 

 

Dan beberapa hal yang tidak diperlukan oleh user adalah berikut: 

1. Sistem tidak perlu memberikan penomoran faktur, karena akan dilakukan 

sendiri oleh user. 

2. User tidak memerlukan konsep client-server, karena hanya akan ada 1 role 

user pada 1 komputer. 

IV.3 Sistem yang Disarankan 

 Untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas yang maksimal, ada beberapa 

pertimbangan yang digunakan untuk menentukan karakteristik dari sistem yang 

akan diimplementasikan.  

 User yang akan menggunakan sistem, yaitu system owner yang juga 

merangkap sebagai system user memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. awam terhadap teknologi 

2. melakukan aksi terhadap sistem sesuai apa yang sudah diajarkan/training  

3. rentan melakukan kesalahan karena tidak paham akan teknologi yang 

digunakan 

4. rentan terhadap kesalahan penggunaan computer 



Pertimbangan lainnya adalah bahwa tidak ada pihak eksternal yang terlibat 

dalam pengembangan dan implementasi sistem yang baru sehingga pelatihan 

terhadap user yang nantinya akan menggunakan sistem yang baru harus 

direncanakan dengan matang. Salah satu solusinya adalah dengan memberikan 

installation dan user manual yang menjelaskan cara instalasi dan penggunaan 

sedetail mungkin. 

Secara umum, sistem yang dikembangkan bisa digambarkan sebagai 

berikut 

System

Admin

Input Piutang

Input Pembelian

Input Penjualan

Input Utang

Input Data Obat

Input Data Customer

Input Data Regional

Input Data Supplier

 
Gambar 52 Use case pada Aplikasi APotek Reza 

 

 Secara umum, aktivitas yang terjadi di apotek Reza adalah : 

1. Input Hutang 

2. Input Piutang 

3. Input Penjualan 



4. Input Pembelian 

5. Input Data Customer 

6. Input Data Supplier 

7. Input Data Regional 

Aktivitas-aktivitas di atas dibagi menjadi beberapa modul, yaitu: 

1. Faktur 

a. Faktur Penjualan 

b. Faktur Pembelian 

2. Data Transaksi 

a. Input Hutang 

b. Input Piutang 

3. Data Master 

a. Data Customer 

b. Data Supplier 

c. Data Regional 

4. Report 

a. Report Penjualan per periode 

b. Keinginan user terhadap sistem yang baru adalah berikut: 

5. Sistem yang mampu menangani jumlah stok, sehingga jika ingin 

mengetahui jumlah stok yang ada tidak perlu dilakukan secara manual. 

6. Sistem yang mampu menampilkan harga modal dari suatu barang 

7. Sistem yang mampu memberikan nilai tambah dan menghilangkan non 

value added activitiesi yang mana berarti menghilangkan proses yang 

bersifat administratif yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. 

IV.3.1 Deskripsi Sistem yang Akan Dikembangkan 

 Untuk meningkatkan kinerja dari semua sumber daya yang ada, maka 

diperlukan infrastuktur pendukung. Salah satunya adalah perangkat keras 

komputer yang akan menjadi sarana dalam penggunaan sistem yang baru. 

Sistem yang akan dikembangkan secara garis besar memiliki deskripsi 

demikian: 



Fitur Ya/Tidak Keterangan 

Bahasa Pemrograman Ya Ms Visual Studio C#.NET 2005 

Database Ya SQL Server 2000 

Antarmuka Ya 

Sederhana dan mudah digunakan, sehingga tidak 

akan menyulitkan user 

Multiplatform Tidak Hanya bisa dijalankan pada Windows 

Tabel 14 Deskripsi Sistem yang akan dikembangkan 

 

Aktor yang akan menggunakan sistem hanya 1role dan diasumsikan hanya 

akan ada 1 user yang menggunakan sistem. Hal ini dilakukan karena sebenarnya 

hanya dibutuhkan 1 user yang berhubungan dengan sistem. 

Role super admin akan dihilangkan, dan selanjutnya akan disebut sebagai 

admin.  



IV.3.2 Business Process Reengineering terhadap sistem yang lama 

IV.3.2.1 Penjualan 

 
Gambar 13 Proses penjualan yang disarankan 

 



 Dari gambar di atas yang mana merupakan hasil reengineering proses 

penjualan sebelumnya, didapat ada 1 user yang hilang. Disini digambarkan bahwa 

eliminasi birokrasi prosedur yang ada akan  meningkatkan efisiensi waktu dan 

biaya. Efisiensi waktu karena proses penyampaian informasi membutuhkan waktu 

yang lebih singkat dengan jumlah personil terlibat berkurang. Efisiensi biaya 

sendiri adalah karena tidak perlu membayar orang untuk melakukan tugas 

tersebut, sekalipun tugas tersebut merupakan tugas tambahan. 

IV.3.2.2 Pembelian 

 Berikut adalah proses yang akan terjadi setelah Apotek Reza 

mengimplementasikan sistem yang baru. Ada beberapa proses yang tidak lagi 

terjadim dimana proses tersebut sebenarnya merupakan duplikasi birokrasi dan 

bisa dihindari. Caranya adalah dengan menghilangkan 1 role user, yaitu semula 

bernama Admin yang mana perannya dalam proses ini hanya sebagai penyampai 

informasi.  

Dengan proses yang baru ini, usaha yang dikeluarkan oleh Admin saat ini 

(semula Super Admin) akan sedikit lebih besar tetapi dampaknya akan sangat 

besar, yaitu pada kapasitas Apotek Reza dalam menangani order pembelian. 



 

Gambar 14 Prosedur pembelian yang disarankan 

IV.3.2.3 Keuangan – Penjualan 

 Berikut adalah proses penjualan yang akan terjadi setelah Apotek Reza 

mengimplementasikan sistem yang baru. Hanya akan ada 3 personil yang terlibat 

dalam proses ini, sehingga penyampaian informasi lebih cepat dan efektif. 



 
Gambar 15 Prosedur Keuangan-Penjualan yang disarankan 

IV.3.2.4 Keuangan – Pembelian 

 Berikut adalah proses yang akan terjadi pada bagian keuangan dalam 

menangani pembelian. Bagian keuangan akan langsung berhubungan dengan 

supplier sehingga akan mengurangi waktu yang diperlukan dalam melakukan 

suatu transaksi.  



Keuangan - Pembelian

Admin Supplier
Bagian 

Keuangan

Faktur/Surat 

Tagihan

Faktur/Surat 

Tagihan

Pembayaran Pembayaran

Tanda TerimaTanda Terima

 
Gambar 16 Prosedur Keuangan-Pemeblian yang disarankan 

IV.3.3 Fungsionalitas per Modul 

IV.3.3.1 Faktur 
Prosedur yang akan digunakan di Apotek reza adalah demikian: 

Prosedur Penjualan Baru 

Prosedur ini menggambarkan aktivitas yang terjadi selama pembuatan 

faktur penjualan. Mulai dari siapa yang mengiput data penjualan, hingga siapa 

saja yang terlibat bisa dilihat pada diagram berikut: 



 

Gambar 17 Activity Diagram Proses Penjualan 

 

Secara sekuensial, aktivitas tersebut bisa digambarkan sebagai berikut: 

memilih menu masukkan no faktur

No Faktur sudah ada

ya

Masukkan Nama Customer

Tidak

Nama belum ada?

Buat nama customer baru

Pilih nama obatPrint Faktur

tidak

ya



User Aplikasi System

1 : Pilih Menu()

2 : Tampilkan menu()
3 : Masukkan no faktur()

4 : Cek ketersediaan no faktur()

5 : Validasi()

6 : Kirim hasil validasi()

7 : Tampilkan hasil pengecekan()
8 : Masukkan nama customer()

9 : Cek nama customer()

10 : Validasi()

11 : Kirim nama customer()

12 : Tampilkan nama customer()

13 : Masukkan kode obat()

14 : Cek kode obat()

15 : Validasi()

16 : Kirim data obat()

17 : Tampilkan data obat()
18 : Masukkan kuantiti()

19 : kalkulasi total harga()

20 : Kirim total harga()

21 : Tampilkan total harga()

22 : Terminate()

23 : Simpan data()

24 : Cetak data penjualan()

 
Gambar 18 Sequence Diagram Proses Penjualan 

 



Prosedur Pembelian Baru 

 Prosedur ini menggambarkan aktivitas yang terjadi selama 

pencatatan. Mulai dari siapa yang mengiput data pembelian, hingga siapa saja 

yang terlibat bisa dilihat pada diagram berikut: 

 

memilih menu memilih supplier

supplier tersedia?

input obat yang dibeli

ya

isi data supplier barutidak

simpan

 
Gambar 19 Activity Diagram Pembelian 

 

 Secara sekuensial, prosedur pembelian bisa digambarkan sebagai berikut: 



User Aplikasi System

1 : Pilih menu()

2 : Tampilkan menu()

3 : Memilih supplier()

4 : Cek ketersediaan supplier()

5 : Validasi()

6 : Kirim hasil validasi()

7 : Tampilkan data supplier()
8 : Masukkan data pembelian obat()

9 : Simpan data()

 
Gambar 20 Sequence Diagram Pembelian 

 

IV.3.3.1.1.Menginput data penjualan 
Sub modul ini berfungsi untuk menginput data penjualan yang dilakukan 

oleh Apotek Reza. Pada sub menu ini, user harus menginput data penjualan satu 

per satu, dan sistem akan menampilkan di bagian bawah section inputan user. 

Asumsi:  

- User sudah membuka aplikasi ApotekInventori 

- User sudah berada pada menu Penjualan 

- Data barang yang dibeli harus diinput satu per satu 

- Faktur yang sudah di print tidak bisa di-edit lagi 

 

 

Field Description 



No Field Mandatory/Optional/System 

1 Tanggal Faktur M 

2 Kode Salesman M 

3 Kode Kota M 

4 Kode Faktur M 

5 Tipe Customer O [Combo Box] 

6 Nama Customer O [Combo Box] 

7 Alamat Klinik S 

8 Kode Obat O [Combo Box] 

9 Nama Obat S 

10 Satuan Obat M 

11 Expired Date M 

12 Quantity M 

13 Harga S 

Tabel 17 Field Description pada Faktur Penjualan 

Prosedur penggunaan dan validasi yang akan diberikan oleh sistem: 

NO Prosedur System Response 

1 
User memilih menu "Buat Faktur 

Baru" pada menu utama. 

System akan menampilkan halaman di 

mana user bisa menginput data untuk 

mencetak faktur baru. 

2 

User menginput tanggal, Nama 

Salesman, Kode Kota, dan Nomor 

Faktur. 

User menekan tombol "Cek". 

Jika faktur yang dibuat merupakan 

faktur tunda, maka user harus meng-

check list "Faktur Tunda" 

 - Jika nomor faktur tersebut sudah tersedia, 

maka system akan menampilkan warning 

"No Faktur tersebut sudah ada, silakan 

memilih no faktur  lain. 

 - Jika No faktur tersebut belum pernah 

dibuat, maka Section Data Customer akan 

menjadi enable. 

3 
User menginput data konsumen dan 

meng –check list "Sudah Pasti" 
Section Data Obat akan menjadi enable. 

4 User menginput data obat kemudian  - Jika Stok obat tidak mencukupi, maka 



menekan tombol "Simpan" sistem akan menampilkan pesan "Stok yang 

ada tidak mencukupi. Silakan melakukan 

pemmelian terlebih dahulu." 

 - Jika stok Obat mencukupi, maka data 

akan tersimpan di database dan akan tampil 

di daftar barang. 

Tabel 18 Prosedur penggunaan Faktur Penjualan 

IV.3.3.1.2 Menginput Data Pembelian 
Sub modul ini berfungsi untuk menginput data pembelian yang dilakukan 

oleh Apotek Reza dan sistem akan menambahkan stok barang secara real time. 

Asumsi:  

- User sudah membukan aplikasi ApotikInventori 

- User sudah berada pada halaman Faktur Pembelian 

- Data pembelian harus diinput satu per Satu 

- Barang sudah diterima oleh Apotek Reza 



Field Description 

No Field Mandatory/Optional/System 

1 Kode Faktur M 

2 Kode Supplier O[Combo Box] 

3 Kode Obat O[Combo Box] 

4 Kode Satuan O[Combo Box] 

5 Harga Pembelian Text 

6 Tanggal Kadaluarsa O[Calendar] 

7 Stok Masuk Text 

8 Total Pembelian S 

Tabel 19 Field Description Faktur Pembelian 

 

Prosedur penggunaan dan validasi yang akan diberikan oleh sistem: 

NO Prosedur System Response 

1 
Pada menu sebelah kiri, user meng-

klik "Masukkan Data Pembelian" 

Sistem akan menampilkan halaman untuk 

menginput data pembelian. 

2a 

User menginput data pembelian satu 

persatu, dan menekan tombol 

"Tambah Data" kemudian 

"Simpan". 

Data akan tersimpan di database. System 

akan menampilkan pesan "Data Berhasil 

Disimpan". Jumlah Stok barang akan 

bertambah. 

2b 

User menginput data pembelian satu 

persatu, dan menekan tombol 

"Tambah Data" kemudian 

"Batalkan". 

Data tidak akan tersimpan di database. User 

akan tetap berada pada halaman yang sama. 

Tabel 20 Prosedur Penggunaan Faktur Pembelian 

IV.3.3.2 Data Transaksi 

IV.3.3.2.1 Data Piutang 
Sub menu ini berfungsi untuk mengetahui jumlah piutang Apotek Reza 

dan meng-update pembayaran yang sudah dilakukan oleh customer. 

Asumsi :  



- User sudah membuka aplikasi ApotekInventori 

- User sudah memilih menu “Data Transaksi” 

Field Description 

No Field Mandatory/Optional/System 

1 Total Faktur S 

2 Saldo Piutang S 

3 Pembayaran Customer Text 

4 Kode Faktur Text 

Tabel 21 Field Description Data Piutang 

 

Prosedur penggunaan dan validasi yang akan diberikan oleh sistem: 

No Prosedur System Response 

1 
User memilih menu "Data 

Transaksi" 

Sistem akan menampilkan menu "Data 

Transaksi".  

2 User memilih menu Data Piutang 
Sistem akan menampilkan data piutang 

yang dimiliki oleh Apotek Reza. 

3 

User memilih salah satu kode faktur, 

kemudian di halaman sub menu data 

piutang mengisi perubahan data dan 

menekan tombol "Update". 

Data piutang akan terupdate. 

4 

User mencari faktur dengan mengisi 

kode faktur di bagian bawah aplikasi 

kemudian menekan tombol "Cari". 

Kursor akan berada pada faktur dengan 

kode sesuai kriteria inputan user. User bisa 

langsung mengupdate data piutang di 

section update sebelahnya, 

Tabel 22 Prosedur Penggunaan Data Piutang 

IV.3.3.2.2 Data Hutang 
Sub menu ini berfungsi untuk mengetahui jumlah hutang yang dimiliki 

Apotek Reza dan meng-update pembayaran yang sudah dilakukan. 

Asumsi :  

- User sudah membuka aplikasi ApotekInventori 



- User sudah memilih menu “Data Transaksi” 

 

Field Description 

No Field Mandatory/Optional/System 

1 Total Faktur S 

2 Saldo Piutang S 

3 Pembayaran Text 

4 Kode Faktur S 

5 Kode Supplier O[Combo Box] 

Tabel 23 Field Description Data Hutang 

 

Prosedur penggunaan dan validasi yang akan diberikan oleh sistem: 

No Prosedur System Response 

1 
User memilih menu "Data 

Transaksi" 

Sistem akan menampilkan menu "Data 

Transaksi".  

2 User memilih menu Data Hutang 
Sistem akan menampilkan data hutang yang 

dimiliki oleh Apotek Reza. 

3 

User memilih salah satu kode faktur, 

kemudian di halaman sub menu data 

hutang mengisi perubahan data dan 

menekan tombol "Update". 

Data hutang akan terupdate. 

4 

User mencari faktur dengan mengisi 

kode faktur dan kode supplier di 

bagian bawah aplikasi kemudian 

menekan tombol "Cari". 

Kursor akan berada pada faktur dengan 

kode sesuai kriteria inputan user. User bisa 

langsung mengupdate data hutang di section 

update sebelahnya, 

Tabel 24 Prosedur Penggunaan Data Hutang 

IV.3.3.2.3 Data Pembelian 
Sub menu ini berfungsi untuk melihat data pembelian yang dilakukan oleh 

Apotek Reza. User juga bisa melakukan penghapusan data pembelian yang sudah 

tersimpan. 



Asumsi: 

- User sudah membuka aplikasi ApotekInventori 

- User sudah memilih menu “Data Transaksi” 

Field Description 

No Field Mandatory/Optional/System 

1 Kode Faktur Text 

Tabel 25 Field Description Data Pembelian 

 



Prosedur penggunaan dan validasi yang akan diberikan oleh sistem: 

No Prosedur System Response 

1 
User memilih menu "Data 

Pembelian" 

Sistem akan menampilkan data pembelian 

yang dilakukan oleh Apotek Reza. 

2 

User memilih salah satu data 

pembelian kemudian di bagian 

kanan bawah menekan tombol 

"Hapus Data." 

Sistem akan menampilkan pesan peringatan 

"Apakah Anda Yakin akan menghapus data 

pembelian dengan nomor faktur <no 

faktur>?" 

3a 
User memilih "Yes" pada halaman 

konfirmasi. 

Data pembelian akan terhapus, sistem akan 

tetap berada pada halaman Data Pembelian. 

3b 
User memilih "No" pada halaman 

konfirmasi. 

Data pembelian tidak akan terhapus, system 

akan tetap berada pada halaman Data 

Pembelian. 

4 

User memasukkan nomor faktur 

pembelian di bagian kanan bawah 

aplikasi kemudian menekan tombol 

"Cari" 

Sistem akan menampilkan data pembelian 

sesuai dengan nomor faktur yang diinput 

user. 

Tabel 26 Prosedur Penggunaan Data Pembelian 

IV.3.3.2.4 Data Penjualan 
Sub menu ini berfungsi untuk melihat data penjualan yang dilakukan oleh 

Apotek Reza. User juga bisa melakukan penghapusan data penjualan yang sudah 

tersimpan. 

Asumsi: 

- User sudah membuka aplikasi ApotekInventori 

- User sudah memilih menu “Data Transaksi” 



Field Description 

No Field Mandatory/Optional/System 

1 Kode Faktur Text 

Tabel 27 Field Description Data Penjualan 

Prosedur penggunaan dan validasi yang akan diberikan oleh sistem: 

No Prosedur System Response 

1 
User memilih menu "Data 

Penjualan" 

Sistem akan menampilkan data penjualan 

yang dilakukan oleh Apotek Reza. 

2 

User memilih salah satu data 

penjualan kemudian di bagian kanan 

bawah menekan tombol "Hapus 

Data." 

Sistem akan menampilkan pesan peringatan 

"Apakah Anda Yakin akan menghapus data 

penjualan dengan nomor faktur <no 

faktur>?" 

3a 
User memilih "Yes" pada halaman 

konfirmasi. 

Data penjualan akan terhapus, sistem akan 

tetap berada pada halaman Data Penjualan. 

3b 
User memilih "No" pada halaman 

konfirmasi. 

Data pembelian tidak akan terhapus, system 

akan tetap berada pada halaman Data 

Penjualan. 

4 

User memasukkan nomor faktur 

penjualan di bagian kanan bawah 

aplikasi kemudian menekan tombol 

"Cari" 

Sistem akan menampilkan data penjualan 

sesuai dengan nomor faktur yang diinput 

user. 

Tabel 28 Prosedur Penggunaan Data Penjualan 

IV.3.3.3 Data Master 

IV.3.3.3.1 Data Salesman 
Modul ini berfungsi untuk mengubah, menambah,dan menghapus data 

yang sudah ada. Data yang bisa diubah, ditambah, atau dihapus adalah data 

salesman, data supplier, data customer, data kota, data obat dan data satuan. 

Asumsi: 

- User sudah membuka aplikasi ApotekInventori 

- User sudah memilih menu “Data Master” 



IV.3.3.3.1.1 Perubahan/penghapusan data salesman. 
Field Description 

No Field Mandatory/Optional/System 

1 Kode S 

2 Nama O[Text] 

3 Alamat O[Text] 

4 Telepon I O[Text] 

5 Telepon II O[Text] 

Tabel 29 Field Description Perubahan Data Salesman 

 

Prosedur penggunaan dan validasi yang akan diberikan oleh sistem: 

No Prosedur System Response 

1 
User memilih menu "Data 

Salesman". 

System akan menampilkan halaman Data 

Salesman. 

2 

User menginput data baru bagi 

salesman kemudian menekan tombol 

"Update". 

Data salesman akan di update. 

2a 

User menginput data baru bagi 

salesman kemudian menekan tombol 

"Delete". 

Data salesman akan dihapus. 

Tabel 30 Prosedur Penggunaan Perubahan Data Salesman 



IV.3.3.3.1.2 Penambahan data salesman. 
Field Description 

No Field Mandatory/Optional/System 

1 Kode M[Text] 

2 Nama M[Text] 

3 Alamat M[Text] 

4 Telepon I M[Text] 

5 Telepon II M[Text] 

Tabel 31 Field Description Penambahan Data Salesman 

 

Prosedur penggunaan dan validasi yang akan diberikan oleh sistem: 

No Prosedur System Response 

1 
User memilih menu "Data 

Salesman". 

System akan menampilkan halaman Data 

Salesman. 

2 

User menginput Kode Salesman, 

Nama, Alamat, dan No Telp 

Salesman kemudian menekan 

tombol "Insert". 

Data Salesman akan ditambahkan ke dalam 

database. 

Tabel 32 Prosedur Penggunaan Penambahan Data Salesman 

IV.3.3.3.2 Data Supplier 

IV.3.3.3.2.1 Perubahan/Penghapusan data 
Field Description 

No Field Mandatory/Optional/System 

1 Kode S 

2 Nama S[Editable] 

3 Alamat S[Editable] 

4 Telepon I S[Editable] 

Tabel 33 Field Description Master Data Supplier 
 
Prosedur penggunaan dan validasi yang akan diberikan oleh sistem: 



No Prosedur System Response 

1 User memilih menu "Data Supplier". 
System akan menampilkan halaman Data 

Supplier. 

2 
User memilih salah satu supplier di 

list. 

Sistem akan menampilkan data supplier pada 

section update/delete data supplier. User bisa 

merubah semua data supplier kecuali Kode 

Supplier. 

3a User menekan tombol "Update" 
Data supplier akan ter-update sesuai dengan 

inputan terakhir user. 

3b User menekan tombol "Delete" Data supplier akan terhapus dari database. 

Tabel 34 Prosedur Perubahan Data Supplier 

IV.3.3.3.2.2 Penambahan Data Supplier 
Field Description 

No Field Mandatory/Optional/System 

1 Kode M[Text] 

2 Nama M[Text] 

3 Alamat M[Text] 

4 Telepon I M[Text] 

Tabel 35 Field Description Penambahan Data Supplier 
 
Prosedur penggunaan dan validasi yang akan diberikan oleh sistem: 

No Prosedur System Response 

1 User memilih menu "Data Supplier". 
System akan menampilkan halaman Data 

Supplier. 

2 
User menginput data supplier 

kemudian menekan tombol "Insert" 
Data supplier akan disimpan di database. 

Tabel 36 Prosedur Penambahan Data Supplier 

IV.3.3.3 Data Customer 

IV.2.3.3.1 Perubahan/Penghapusan data konsumen 
Field Description 



No Field Mandatory/Optional/System 

1 ID S 

2 Nama S[editable] 

3 Alamat S[editable] 

4 Kota S[editable] 

5 Telepon S[editable] 

6 Tipe Customer S[editable] 

Tabel 37 Field Description Perbuahan Data Konsumen 
 
Prosedur penggunaan dan validasi yang akan diberikan oleh sistem: 

No Prosedur System Response 

1 
User memilih menu "Data 

Konsumen". 

System akan menampilkan halaman Data 

Konsumen. 

2 
User memilih salah satu konsumen 

di list. 

Sistem akan menampilkan data konsumen pada 

section update/delete data konsumen. User bisa 

merubah semua data Konsumen kecuali ID. 

3a User menekan tombol "Update" 
Data konsumen akan ter-update sesuai dengan 

inputan terakhir user. 

3b User menekan tombol "Delete" Data konsumen akan terhapus dari database. 

Tabel 38 Prosedur perubahan data Konsumen 

IV.3.3.3.2 Penambahan Data Konsumen  
Field Description 

No Field Mandatory/Optional/System 

1 ID Text 

2 Nama Text 

3 Alamat Text 

4 Kota Text 

5 Telepon Text 

6 Tipe Customer Text 

Tabel 39 Field Description Penambahan data Konsumen 
 



Prosedur penggunaan dan validasi yang akan diberikan oleh sistem: 

No Prosedur System Response 

1 

User memilih menu "Data 

Customer". 

System akan menampilkan halaman Data 

Customer. 

2 

User menginput data customer 

kemudian menekan tombol "Insert" Data customer akan disimpan di database. 

Tabel 40 Prosedur Penambahan data konsumen 

IV.3.3.3.4 Data Obat 

IV.3.3.3.4.1 Perubahan/Penghapusan Data 
Field Description 

No Field Mandatory/Optional/System 

1 Kode Obat S 

2 Nama Obat S 

3 Stok Tersedia S[editable] 

4 Satuan Obat S 

Tabel 41 Field Description Perubahan Data obat 
 
 
Prosedur penggunaan dan validasi yang akan diberikan oleh sistem: 

No Prosedur System Response 

1 User memilih salah satu obat di list. 
Sistem akan menampilkan data obat di section 

update/delete data obat. 

2a 

User merubah jumlah stok 

tersedia.kemudian menekan tombol 

"Update". 

System akan menampilkan pesan "Update 

berhasil". 

2b User menekan tombol "Delete" Data obat akan terhapus dari database. 

Tabel 42 Prosedur Perubahan Data Obat 

IV.3.3.3.4.2 Penambahan Data Obat 
Field Description 

No Field Mandatory/Optional/System 

1 Kode Obat Text 



2 Nama Obat Text 

3 Stok Tersedia Text 

4 Satuan Obat O[Combo box} 

Tabel 43 Field Description Penambahan Data Obat 
 
Prosedur penggunaan dan validasi yang akan diberikan oleh sistem: 

No Prosedur System Response 

1 User memilih menu "Data Obat". System akan menampilkan halaman Data Obat. 

2 

User menginput data obat kemudian 

menekan tombol "Insert" 
Data obat akan disimpan di database. 

Tabel 44 Prosedur Penambahan Data Obat 

IV.3.3.3.5 Data Kota 

IV.3.3.3.5.1 Perubahan/Penghapusan data Kota 
Asumsi: 

- Kode Kota yang diberikan sama dengan nama kotanya. Misal: Kota 

Jakarta memiliki kode kota “Jakarta”. 

Field Description: 

No Field Mandatory/Optional/System 

1 Kode Kota Text 

Tabel 45 Field Description Perubahan Data Kota 
 
Prosedur penggunaan dan validasi yang akan diberikan oleh sistem: 

No Prosedur System Response 

1 User memilih menu "Data Kota". System akan menampilkan halaman Data Kota. 

2 

User menginput data kota kemudian 

menekan tombol "Update" 

Data kota akan disimpan di database sesuai 

dengan perubahan terakhir dilakukan user. 

Tabel 46 Prosedur Perubahan Data Kota 

IV.3.3.3.5.2 Penambahan Data Kota 
Field Description 

No Field Mandatory/Optional/System 



1 Kode Kota Text 

Tabel 47 Field Description Penambahan Data Kota 
 



Prosedur penggunaan dan validasi yang akan diberikan oleh sistem: 

No Prosedur System Response 

1 User memilih menu "Data Kota". System akan menampilkan halaman Data Kota. 

2 

User menginput data kota kemudian 

menekan tombol "Insert" 
Data kota akan disimpan di database. 

Tabel 48 Prosedur Penambahan Data Kota 

IV.3.3.3.6 Data Satuan 

IV.3.3.3.6.1 Perubahan/Penghapusan Data Satuan 
No Field Mandatory/Optional/System 

1 Kode Satuan Text 

Tabel 49 Field Description Perubahan Data Satuan Obat 
 
Prosedur penggunaan dan validasi yang akan diberikan oleh sistem: 

No Prosedur System Response 

1 User memilih menu "Data Satuan". 

System akan menampilkan halaman Data 

Satuan. 

2 

User menginput data satuan 

kemudian menekan tombol "Update" 

Data satuan akan disimpan di database sesuai 

dengan perubahan terakhir dilakukan user. 

Tabel 50 Prosedur Perubahan Data Satuan Obat 

IV.3.3.3.6.2 Penambahan Data Satuan 
Field Description 

No Field Mandatory/Optional/System 

1 Kode Satuan M[Text] 

Tabel 51 Field Description Penambahan Data Satuan Obat 
 
 
 
 
Prosedur penggunaan dan validasi yang akan diberikan oleh sistem: 

No Prosedur System Response 

1 User memilih menu "Data Satuan". 

System akan menampilkan halaman Data 

Satuan. 



2 

User menginput data satuan 

kemudian menekan tombol "Insert" 
Data satuan akan disimpan di database. 

Tabel 52 Prosedur Penambahan Data Satuan Obat 

IV.3.3.4 Report Apotek 
Report apotek menyediakan 4 jenis laporan, yaitu: 

- Rekap Penjualan 

- Rekap Salesman 

- Daftar Tagihan 

- Cetak Faktur 

 

IV.4 Peningkatan Keuntungan yang akan diperoleh den gan 

menerapkan sistem yang baru 

 Dengan pengurangan jumlah personil dalam penyampaian informasi dan 

pembaharuan sistem, maka waktu yang diperlukan untuk menyampaikan 

informasi sampai dengan penginputan ke dalam sistem adalah sebagai berikut: 

Penyampaian informasi(menit) 10 

Penginputan ke dalam sistem (menit) 5 

Total (menit) 15 

Tabel 53 Waktu penyampaian informasi dan input ke dalam sistem dengan proses baru 
 
 Dengan demikian, maka peningkatan kapasitas maksimum yang bisa 

dicapai oleh Apotek Reza adalah sebagai berikut: 

 

8 jam sehari 480 menit 

1 transaksi = 15 menit 1 hari = 480/15 transaksi = 32 transaksi 

Peningkatan kapasitas yang didapat 240% 

Tabel 54 Kapasitas layanan dengan penerapan system yang baru 
Dengan kondisi yang baru, maka fixed cost yang harus dikeluarkan oleh 

Apotek Reza per bulannya adalah sebagai berikut: 

Deskripsi Jumlah Total 



Upah Asisten Apoteker (IDR) 3 2.550.000 

Upah tambahan untuk extra jobs (IDR) 0 0 

Upah Salesman 5 6.000.000 

Tunjangan luar kota (14 hari per bulan) 5 1.500.000 

Total(IDR)   10.050.000 

Tabel 55 Pengeluaran per bulan dengan proses yang baru 
 

Dari tabel di atas, maka didapat pengurangan biaya senilai Rp. 400.000,- 

per bulannya. Dan dengan asumsi sistem akan terus bisa digunakan selama 

minimal 5 tahun ke depan tanpa perbaikan apapun dan biaya tambahan lain, maka 

efisiensi lain yang didapat Apotek Reza per tahunnya adalah sebagai berikut: 

Maintenance Komputer dan aplikasi 1200000 

Upah tambahan extra jobs 4800000 

Total 6000000 

Tabel 56 Biaya extra jobs per tahun 
 
 Kapasitas yang bertambah bisa menaikkan jumlah keuntungan karena 

selama ini ada beberapa pesanan yang tidak bisa diatasi karena keterbatasan waktu 

serta kapasitas penanganan order penjualan. 



BAB V 

PENGUJIAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM 

 

Dari hasil analisa sistem lama, dan perancangan serta pengembangan 

sistem yang baru yang akan diterapkan sebagai solusi dari permasalahan yang 

dialami oleh Apotek Reza, maka sistem yang baru diimplementasikan untuk 

mengatasi permasalahan tersebut. 

 Sebelum diimplementasikan, sistem terlebih dahulu diuji dan melalui 

beberapa tahapan perbaikan. Pengujian yang dilakukan oleh pengembang 

hanyalah unit testing tanpa melakukan integration testing. 

 Implementasi dilakukan dalam 3 tahap, dan berhasil sepenuhnya 

terimplementasikan pada tahap ketiga, di mana aplikasi sudah tidak mengalami 

error atau gangguan lainnya.  

V.1 Pengujian Sistem 

 Pengujian dilakukan terhadap fungsionalitas sistem, yaitu apakah sistem 

sudah memenuhi kebutuhan apotik baik secara bisnis maupun teknis. Skenario 

pengujian yang digunakan sama dengan deskripsi fungsionalitas user terhadap 

sistem. 

 

Faktur Penjualan 

NO Prosedur System Response 

1 
User memilih menu "Buat Faktur 

Baru" pada menu utama. 

System akan menampilkan halaman di 

mana user bisa menginput data untuk 

mencetak faktur baru. 



2 

User menginput tanggal, Nama 

Salesman, Kode Kota, dan Nomor 

Faktur. 

User menekan tombol "Cek". 

Jika faktur yang dibuat merupakan 

faktur tunda, maka user harus meng-

check list "Faktur Tunda" 

 - Jika nomor faktur tersebut sudah tersedia, 

maka system akan menampilkan warning 

"No Faktur tersebut sudah ada, silakan 

memilih no faktur  lain. 

 - Jika No faktur tersebut belum pernah 

dibuat, maka Section Data Customer akan 

menjadi enable. 

3 
User menginput data konsumen dan 

meng –check list "Sudah Pasti" 
Section Data Obat akan menjadi enable. 

4 
User menginput data obat kemudian 

menekan tombol "Simpan" 

 - Jika Stok obat tidak mencukupi, maka 

sistem akan menampilkan pesan "Stok yang 

ada tidak mencukupi. Silakan melakukan 

pemmelian terlebih dahulu." 

 - Jika stok Obat mencukupi, maka data 

akan tersimpan di database dan akan tampil 

di daftar barang. 

Status: OK 

Faktur Pembelian 

NO Prosedur System Response 

1 
Pada menu sebelah kiri, user meng-

klik "Masukkan Data Pembelian" 

Sistem akan menampilkan halaman untuk 

menginput data pembelian. 

2a 

User menginput data pembelian satu 

persatu, dan menekan tombol 

"Tambah Data" kemudian 

"Simpan". 

Data akan tersimpan di database. System 

akan menampilkan pesan "Data Berhasil 

Disimpan". Jumlah Stok barang akan 

bertambah. 

2b 

User menginput data pembelian satu 

persatu, dan menekan tombol 

"Tambah Data" kemudian 

"Batalkan". 

Data tidak akan tersimpan di database. User 

akan tetap berada pada halaman yang sama. 

Status: OK 



 

Data Piutang 

No Prosedur System Response 

1 
User memilih menu "Data 

Transaksi" 

Sistem akan menampilkan menu "Data 

Transaksi".  

2 User memilih menu Data Piutang 
Sistem akan menampilkan data piutang 

yang dimiliki oleh Apotek Reza. 

3 

User memilih salah satu kode faktur, 

kemudian di halaman sub menu data 

piutang mengisi perubahan data dan 

menekan tombol "Update". 

Data piutang akan terupdate. 

4 

User mencari faktur dengan mengisi 

kode faktur di bagian bawah aplikasi 

kemudian menekan tombol "Cari". 

Kursor akan berada pada faktur dengan 

kode sesuai kriteria inputan user. User bisa 

langsung mengupdate data piutang di 

section update sebelahnya, 

Status: OK 

 

Data Hutang 

No Prosedur System Response 

1 
User memilih menu "Data 

Transaksi" 

Sistem akan menampilkan menu "Data 

Transaksi".  

2 User memilih menu Data Hutang 
Sistem akan menampilkan data hutang yang 

dimiliki oleh Apotek Reza. 

3 

User memilih salah satu kode faktur, 

kemudian di halaman sub menu data 

hutang mengisi perubahan data dan 

menekan tombol "Update". 

Data hutang akan terupdate. 



4 

User mencari faktur dengan mengisi 

kode faktur dan kode supplier di 

bagian bawah aplikasi kemudian 

menekan tombol "Cari". 

Kursor akan berada pada faktur dengan 

kode sesuai kriteria inputan user. User bisa 

langsung mengupdate data hutang di section 

update sebelahnya, 

Status: OK 

 

Data Pembelian 

No Prosedur System Response 

1 
User memilih menu "Data 

Pembelian" 

Sistem akan menampilkan data pembelian 

yang dilakukan oleh Apotek Reza. 

2 

User memilih salah satu data 

pembelian kemudian di bagian 

kanan bawah menekan tombol 

"Hapus Data." 

Sistem akan menampilkan pesan peringatan 

"Apakah Anda Yakin akan menghapus data 

pembelian dengan nomor faktur <no 

faktur>?" 

3a 
User memilih "Yes" pada halaman 

konfirmasi. 

Data pembelian akan terhapus, sistem akan 

tetap berada pada halaman Data Pembelian. 

3b 
User memilih "No" pada halaman 

konfirmasi. 

Data pembelian tidak akan terhapus, system 

akan tetap berada pada halaman Data 

Pembelian. 

4 

User memasukkan nomor faktur 

pembelian di bagian kanan bawah 

aplikasi kemudian menekan tombol 

"Cari" 

Sistem akan menampilkan data pembelian 

sesuai dengan nomor faktur yang diinput 

user. 

Status: OK 

 

Data Penjualan 

No Prosedur System Response 

1 
User memilih menu "Data 

Penjualan" 

Sistem akan menampilkan data penjualan 

yang dilakukan oleh Apotek Reza. 



2 

User memilih salah satu data 

penjualan kemudian di bagian kanan 

bawah menekan tombol "Hapus 

Data." 

Sistem akan menampilkan pesan peringatan 

"Apakah Anda Yakin akan menghapus data 

penjualan dengan nomor faktur <no 

faktur>?" 

3a 
User memilih "Yes" pada halaman 

konfirmasi. 

Data penjualan akan terhapus, sistem akan 

tetap berada pada halaman Data Penjualan. 

3b 
User memilih "No" pada halaman 

konfirmasi. 

Data pembelian tidak akan terhapus, system 

akan tetap berada pada halaman Data 

Penjualan. 

4 

User memasukkan nomor faktur 

penjualan di bagian kanan bawah 

aplikasi kemudian menekan tombol 

"Cari" 

Sistem akan menampilkan data penjualan 

sesuai dengan nomor faktur yang diinput 

user. 

Status : OK 

V.2 Pemenuhan Kebutuhan User Pada Sistem 

 Sistem bisa memenuhi hampir semua kebutuhan user, sebagaimana sudah 

dijabarkan pada bab sebelumnya,bahwa sistem saat ini mampu mengakomodasi 

kebutuhan user akan otomasi data dan mengurangi redudansi data. 

 Dengan interface yang lebih baik, user bisa dengan mudah melakukan 

aktivitasnya dalam waktu yang relatif lebih cepat karena response time dari sistem 

yang lebih cepat. 

 Berikut adalah hasil implementasi dari sistem yang dikembangkan. 

Implementasi Pertama (21 Februari 2008) 

Modul Status 

Faktur Penjualan Pass 

Faktur Pembelian Pass 

Data Hutang Pass 

Data Piutang Pass 



Data Customer Pass 

Data Salesman Pass 

Data Obat Pass 

Data Kota Pass 

Report Failed* 

*report tidak muncul 

Implementasi Kedua (25 Februari 2008) 

Modul Status 

Faktur Penjualan Pass 

Faktur Pembelian Pass 

Data Hutang Pass 

Data Piutang Pass 

Data Customer Pass 

Data Salesman Pass 

Data Obat Pass 

Data Kota Pass 

Report Failed* 

*report tidak muncul 

 

Implementasi Ketiga (9 Maret 2008) 

Modul Status 

Faktur Penjualan Pass 

Faktur Pembelian Pass 

Data Hutang Pass 

Data Piutang Pass 

Data Customer Pass 



Data Salesman Pass 

Data Obat Pass 

Data Kota Pass 

Report Pass 

 

Sistem yang baru mampu melakukan aktivitas –aktivitas berikut: 

- Sistem mampu memberikan response time +/- 5 detik 

- Sistem bisa dikembangkan di masa mendatang dengan platform yang lebih 

baru, sehingga sistem akan aman untuk ekstensibilitasnya sampai dengan 

minimal 5 tahun ke depan. 

- Sistem mampu mengakomodasi kegiatan operasional apotik seperti 

menginput data penjualan, pembelian, dan data karyawan serta mampu 

meminimaliasi duplikasi yang mungkin terjadi dengan cara yang lebih 

mudah. 

- Sistem mampu memberikan laporan jumlah stok dan harga barang. 

- Sistem mampu memberikan beberapa informasi apotek dalam satu 

laporan. Misalnya user bisa melihat jumlah hutang yang dimiliki oleh 

seorang customer dan pembayaranyang pernah dilakukannya, serta tanggal 

fakturnya.  

- Sistem mampu memberikan response time yang lebih baik dengan 

dukungan perangkat dan teknologi yang lebih baru dan memungkinkan 

user menyimpan lebih banyak data tanpa menimbulkan kerugian di bagian 

lain, misalnya adalah karena penyimpanan data yang banyak, sehingga 

user harus menunggu lebih lama jika ingin melihat suatu data. 

- Sistem mampu menampung semua data customer, supplier, sales 

(penjualan), inventori, dan data salesman dari Apotek Reza 

- Dengan proses bisnis yang baru, sistem mampu meningkatkan efisiensi 

dan meminimalisasi birokrasi yang berlaku. 



BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

VI.1.Kesimpulan 

Dari pengembangan aplikasi yang dilakukan, maka didapat beberapa 

kesimpulan. Antara lain: 

1. Konsep ERP kurang tepat diterapkan pada perusahaan berskala kecil 

seperti Apotek Reza, meskipun dengan penerapannya berhasil 

meningkatkan kapasitas layanan hingga 240%. 

2. ERP akan dikatakan berhasil diimplementasikan jika sudah 

menggunakan proses bisnis best practice sehingga tidak ada lagi 

pekerjaan yang dilakukan tanpa hasil. 

3. Aplikasi yang baru mampu menampilkan beberapa informasi sekaligus 

sehingga user bisa meningkatkan efisiensi waktu kerja 

4. Dengan adanya aplikasi dan prosedur kerja yang baru, maka 

produktivitas karyawan meningkat karena tidak ada lagi duplikasi 

birokrasi yang terjadi sehingga Apotek mendapatkan efisiensi dan 

efektivitas maksium dari sumber daya yang ada. 

5. Aplikasi ERP yang dibuat untuk fit dengan sebuah perusahaan tidak 

akan terlepas dari Business Process Reengineering untuk mendapatkan 

manfaat dari ERP. 

VI.2 Saran 

 Aplikasi ERP yang dikembangkan dan diterapkan untuk perusahaan skala 

kecil menengah tentu saja berbeda dengan pengembangan aplikasi ERP untuk 

perusahaan besar, kebutuhannya pun tentu saja akan berbeda. Begitu juga 

kebutuhan sistem ERP untul perusahaan  manufaktur dan jasa. 

 Saat ini sudah banyak software siap pakai dan bisa disesuaikan dengan 

kebutuhan perusahaan, tetapi tentu saja akan memakan biaya yang tidak sedikit. 



 Kurangnya informasi untuk pengembangan aplikasi ERP perusahaan skala 

kecil menengah mengakibatkan pengembangannya dilakukan sesuai dengan teori 

– teori dan contoh dari sistem yang sudah ada. 

 Oleh karena itu, pengembangan aplikasi ERP untuk perusahaan skala kecil 

menengah bisa dilakukan sesuai dengan konsep dasar ERP secara umum, dengan 

beberapa modifikasi selama fungsionalitas dari ERP itu sendiri bisa dipenuhi oleh 

sistem dan sesuai dengan kebutuhan perencanaan sumber daya perusahaan terkait. 

 Karena ERP adalah berbeda dan spesifik untuk setiap organisasi, maka 

current best practice process harus selalu diterapkan. 

 Pada Aplikasi Apotek Inventori, ada kekurangan yang seharusnya bisa 

diterapkan dalam waktu ke depan. Yaitu adalah pengotomasian beberapa sistem, 

salah satunya adalah penomoran faktur. Penomoran faktur yang dilakukan secara 

manual sangat besar kemungkinannya akan menimbulkan duplikasi data atau data 

manipulasi. 

 Selain itu, apabila semua aliran data dilakukan langsung ke dalam system, 

tentunya akan lebih meminimalisasi waktu yang diperlukan untuk penyampaian 

informasi. Pada hal ini, konsep multiuser akan sangat membantu dan juga 

mengurangi beban kerja personil. 
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