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Abstrak
Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) merupakan instalasi yang dipimpin oleh apoteker, bertanggung jawab
untuk pengadaan, penyimpanan, distribusi obat, meningkatkan penggunaannya di rumah sakit, serta memberi
informasi dan menjamin kualitas pelayanan yang berhubungan dengan penggunaan obat. Semua instalasi
yang ada di rumah sakit berkoordinasi dengan instalasi farmasi yang menyediakan kebutuhan obat dan alat
medis. Sehingga keberadaan instalansi farmasi di rumah sakit sangatlah penting. Mengingat pentingnya
peranan instalasi farmasi di rumah sakit maka penulis membuat perancangan basis data pengolahan data
obat-obatan dan bahan medis sehingga instalasi terkait ataupun Dokter dapat menerima informasi yang
dibutuhkan dengan mudah, cepat dan akurat karena semua informasi mengenai obat-obatan dan bahan medis
disimpan dalam basis data. Misalnya informasi mengenai ketersediaan alat medis dan stok obat. Penelitian ini
bertujuan merancang basis data yang baik untuk mengolah data obat dan bahan medis yang ada di rumah
sakit sehingga dapat mempermudah apoteker dan instalasi terkait untuk mendapatkan informasi mengenai
obat-obatan dan bahan medis yang ada di instalasi farmasi. Metode yang digunakan pada penelitian ini
adalah Feasibility Analisis sehingga dapat disimpulkan pada penelitian ini dapat disimpulkan pada proses
penginputan data obat dan bahan medis dan transaksi tidak dilakukan secara rutin oleh apoteker sehingga
sering terjadi keterlambatan dalam pembuatan laporan.
Kata Kunci : Farmasi, Obat-obatan, Bahan Medis, Basis Data
1.

Pendahuluan
Rumah sakit adalah salah satu dari sarana
kesehatan
tempat menyelenggarakan
upaya
kesehatan.
Upaya
kesehatan
adalah
setiap kegiatan
untuk
memelihara
dan
meningkatkan kesehatan, bertujuan untuk
mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi
masyarakat. Salah satu instalasi yang mempunyai
peranan penting dalam meningkatkan mutu
kesehatan yaitu Instalasi Farmasi Rumah Sakit.
Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) merupakan
instalasi yang
dipimpin
oleh
apoteker,
bertanggung
jawab
untuk
pengadaan,
penyimpanan, distribusi obat, meningkatkan
penggunaannya di rumah sakit, serta memberi
informasi dan menjamin kualitas pelayanan
yang berhubungan dengan penggunaan obat.
Semua instalasi yang ada di rumah sakit
berkoordinasi dengan instalasi farmasi yang
menyediakan kebutuhan obat dan alat medis.
Sehingga keberadaan instalansi farmasi di rumah
sakit sangatlah penting.
Hal tersebut terkait dengan fungsi dari
instalasi farmasi itu sendiri yaitu:

1.
2.

3.

usaha pengadaan, distribusi dan pengawasan
semua obat-obatan,
evaluasi dan penyebaran informasi secara
luas
tentang
obat-obatan
beserta penggunaannya untuk staf rumah
sakit dan pasien
memantau dan
menjamin
kualitas
penggunaan obat.

Pelayanan farmasi meliputi penyediaan dan
distribusi
semua
pembekalan
farmasi
termasuk pemberian informasi yang dapat
menjamin kualitas pelayanan yang berhubungan
dengan penggunaan obat, untuk itu diperlukan
sistem yang dapat menyimpan informasi obatobatan dan bahan medis yang akurat dan tepat.[1]
Mengingat pentingnya peranan instalasi
farmasi di rumah sakit maka penulis membuat
perancangan basis data pengolahan data obatobatan dan bahan medis sehingga instalasi terkait
ataupun Dokter dapat menerima informasi yang
dibutuhkan dengan mudah, cepat dan akurat
karena semua informasi mengenai obat-obatan
dan bahan medis disimpan dalam basis data.
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Misalnya informasi mengenai ketersediaan alat
medis dan stok obat.
Tujuan utama IFRS (Instalasi Farmasi
Rumah Sakit) adalah pengelolaan mulai dari
perencanaan,
pengadaan,
penyimpanan,
penyiapan, peracikan, pelayanan langsung kepada
penderita sampai dengan pengendalian semua
perbekalan kesehatan yang beredar dan digunakan
dalam rumah sakit baik untuk penderita rawat
tinggal, rawat jalan maupun untuk semua unit
termasuk poliklinik rumah sakit. Berkaitan
dengan pengelolaan tersebut, IFRS harus
menyediakan terapi obat yang optimal bagi semua
penderita dan menjamin pelayanan bermutu
tertinggi dan yang paling bermanfaat dengan
biaya minimal.[2]
1.1 Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah merancang
basis data yang baik untuk mengolah data obat
dan bahan medis yang ada di rumah sakit
sehingga dapat mempermudah apoteker dan
instalasi terkait untuk mendapatkan informasi
mengenai obat-obatan dan bahan medis yang ada
di instalasi farmasi.

b.

c.

sedemikian rupa sehingga kelak dapat
dimanfaatkan dengan cepat dan mudah.
Kumpulan data yang saling berhubungan
yang
disimpan
secara
bersama
sedemikian rupa tanpa pengulangan
redundancy yang tidak perlu, untuk
memenuhi kebutuhan.
Kumpulan file atau table atau arsip yang
saling berhubungan yang disimpan
dalam media penyimpanan elektronik.

Basis data bertujuan untuk mengatur data
sehingga diperoleh kemudahan, ketepatan, dan
kecepatan dalam pengambilan kembali.[3]
Dengan memanfaatkan teknologi jaringan,
kemampuan basis data dapat dioptimalkan,
misalnya untuk mengetahui stok obat yang ada di
gudang farmasi.
Begitu banyak keuntungan yang dapat
diperole dengan pemanfaatan basis data. Basis
data dapat meningkatkan daya guna perangkat
computer yang mungkin tadinya hanya untuk
keperluan game atau pengetikan dengan aplikasi
office.
Jenis-jenis Constrain yang digunakan :

1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah
dikemukakan, identifikasi masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pengolahan data yang digunakan instalasi
farmasi masih menggunakan sistem semi
komputer
sehingga
mempersulit
dan
memperlambat proses pengolahan data tidak
dapat menjamin integritas dari data itu
sendiri.
2. Pembuatan laporan masih menggunakan
sistem
semi
komputerisasi
sehingga
mempersulit proses rekap ulang. Proses rekap
ulang yang dimaksud adalah proses
pengumpulan laporan-laporan yang sudah
dibuat kemudian dianalisa kembali sehingga
menghasilkan laporan baru. Laporan-laporan
yang di buat tidak di simpan di database
tetapi disimpan di dalam bentuk arsip
sehingga
mempersulit
pencarian dan
membuang banyak waktu dalam pembuatan
rekap ulang laporan.
1.3 Basis Data
Basis data adalah kumpulan data yang saling
berelasi. Data sendiri merupakan fakta mengenai
objek, orang dan lain-lain. Data dinyatakan
dengan nilai (angka, deretan karakter, atau
symbol).
Basis data dapat didefinisikan dalam berbagai
sudut pandang seperti berikut:
a. Himpunan kelompok data yang saling
berhubungan
yang
diorganisasi

a. Primary Key
Kunci primer adalah suatu atribut atau satu set
minimal atribut yang tidak hanya mendefinisikan
secara unik suatu kejadian spesifik tetapi juga
dapat mewakili setiap kejadian dari suatu
kejadian.
Nilai field yang menjadi primary key harus:
- Unik atau tidak boleh ganda
- Tidak boleh Null (kosong)
- Key tersebut lebih natural untuk dijadikan
acuan
b. Foreign Key
Foreign Key adalah satu set atribut atau set atribut
sebagai key penghubung kedua tabel dan
melengkapi satu relationship (hubungan) terhadap
primary key yang menunjukan keinduknya.
Jika sebuah primary key terhubungan ke
table/entity lain, maka keberadaan primary key
pada entity tersebut di sebut sebagai foreign key.
c. Unique
Constraint unique fungsinya hampir sama dengan
constraint primary key, dimana keduanya
digunakan
untuk
menerapkan
integritas
entitas/table.
d.

Check
Constraint check digunakan untuk menjamin
bahwa nilai kolom berada dalam ruang lingkup
nilai tertentu.

2.
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Metode yang digunakan pada penelitian ini
adalah Feasibility Analisis yang terdiri dari
kelayakan operasional, kelayakan culture,
kelayakan teknis, kelayakan jadwal dan kelayakan
hukum.
2.1 Feasibility Analisis
Analisa kelayakan dari analisa diatas adalah
sebagai berikut :
1. Kelayakan opersional
a. Proses pembelian obat-obatan dan bahan
medis dapat dilakukan dengan cepat
karena informasi dapat dilihat dari
database, stok obat misalnya. Petugas tidak
perlu melihat ke gudang untuk mengetahui
stok obat.
b. Dokter dapat melihat ketersedian dan
daftar obat apa aja yang ada di instalasi
farmasi
c. Dengan tersimpannya informasi obatobatan dan bahan medis ke database, maka
Instalasi terkait dapat menerima informasi
yang dibutuhkan dengan mudah, cepat dan
akurat.
2. Kelayakan Culture
a. Sedikitnya informasi mengenai kegunaan
obat dan aturan pakai pada setiap obat.
b. Sering terjadi tidak adanya ketersedian
obat yang dibutuhkan dikarenakan sistem
pengolahan data yang tidak terintegrasi.
3. Kelayakan Teknis
a. Jaringan infrastruktur teknologi yang
diterapkan belum memenuhi standar
kelayakan pada sistem ini
b. Sumber daya manusia yang terdapat pada
instalasi farmasi masih banyak yang belum
mengerti teknologi dan sistem yang
diterapkan sehingga dibutuhkan pelatihan
terlebih dahulu ketika sistem diterapkan.
4. Kelayakan Jadwal
a. Jangka
waktu
pengaplikasian
dan
perancangan sistem yang berjangka 1
tahun atau sampai 2016
b. Metode yang digunakan pada pembuatan
sistem ini adalah metode waterfall
sehingga membutuhkan waktu yang lama
tetapi dokumentasi tercatat dengan baik.
5. Kelayakan Hukum
a. Penyalagunaan penggunaan kewenangan
yang dilakukan oleh Rumah Sakit dapat
diatasi dengan ada kebijakan hukum yang
mengatur termasuk kode etik apoteker.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2014
tentang
Standar
Pelayanan
Kefarmasian Di Rumah Sakit.[3]

3.

Perancangan Database
Pemesanan Obat
Login
-Username : String
-Password : String
+Login() : void
1
M

Resep Dokter

User

Transaksi

-No_resep : Integer
-Nm_pasien : String
-Nm_dokter : String
-Nm_obat : String
-Takaran : String
-Jumlah : Integer
-Harga : Double
+Find() : void
+Insert() : void
+Update() : void
+Delete() : void

-Id_User : Integer
-Nama : String
-Password : String
1 -Username : String 1
-Alamat : String
-Telp : String
-Jabatan : String
+Find() : void
+Insert() : void
+Update() : void
+Delete() : void

-Id_Transaksi : Integer
-Tgl_Transaksi : Date
-Uraian : String
1
-Harga : Double
M -No_Rekening : char
-Kredit : Double
1
-Debet : Double
+Find() : void
+Insert() : void
+Update() : void
+Delete() : void
1

M

1

1

M

M
Laporan

Obat & Bahan Medis
-Id_Obat : Integer
-Nama Obat : String
-Jenis_Obat : String
-Keterangan : String
-Dosis : String
-Harga : Double
+Find() : void
+Insert() : void
+Update() : void
+Delete() : void
1

-Tgl_cetak : Date
-Uraian : String
-No_Order : Integer
-Nm_suplier : String
-Cash/Kredit : String
-No_Rekening : char
-Kredit : Double
-Debet : Double
+Find() : void
+Insert() : void
+Update() : void
+Delete() : void

-Id_Order : Integer
-Tgl_Order : Date
-Nm_suplier : String
-Nm_obat : String
-Jumlah : Integer
-Satuan : String
+Find()
+Insert()
M
+Update()
+Delete()
M

M
Pembelian Obat
-Id_Pembelian : Integer
-Tgl_Order : Date
-Nm_suplier : String
-Nm_obat : String
M
-Harga : Double
-Satuan : Integer
-Harga_Total : Double
+Find() : void
+Insert() : void
+Update() : void
+Delete() : void

Suplier
-Id_suplier : Integer
-Nm_suplier : String
1 -Almt_suplier : String
-Telp_suplier : String
+Find() : void
+Insert() : void
1 +Update() : void
+Delete() : void

M
Dokter
-Id_dokter : Integer
-Nm_dokter : String
-Spesialis : String
+set Id_dokter() : void
+set Nm_dokter() : void
+Spesialis() : void

Gambar I. Perancangan Database
1.1. Struktur Database
Struktur database terdiri dari penjelasanpenjelasan dari tabel yang ada pada sistem
ini.
1. Tabel Login
Tabel 1.Struktur Tabel Login
N
o

NamaFiel
d

Typ
e

Leng
th

Constraint

1

Username

Cha
r

10

Not Null,
update
cascade, delete
no action,

2

Password

Cha
r

50

Not null

2. Tabel User
Tabel 2.Struktur Tabel User
N Nama Field
o

Typ
e

Leng
th

Constraint

1 id_user

Int

10

Primary Key,
Not Null,
update
cascade, delete
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no action,

r

2 Nama

Cha
r

50

Not null

4 Keteranga
n

text

500

Not null

3 Username

Cha
r

50

Not null

5 Stok

int

50

CHECK
jumlah>= 0

4 Password

Cha
r

50

Not null

6 Dosis

Cha
r

50

Not null

5 Alamat

char

50

Not null

7 Harga

int

100

Not null

6 Telp

char

15

Not null

7 Jabatan

char

50

Not null

3. Tabel Resep
Tabel 3.Struktur Tabel Resep
N Nama
o Field

Typ
e

Leng
th

Constraint

1 No_resep

Int

10

Primary Key,
Not Null, update
cascade, delete
no action,

2 Nm_Pasie
n

Cha
r

50

3 Nm_Dokte
r

Cha
r

50

4 Nm_Obat

Cha
r

50

Cha
r

50

6 Jumlah

Int

15

Not null

7 Harga

Int

50

Not null

5 Takaran

5. Tabel Dokter
Tabel 5.Struktur Tabel Dokter
N
o

Nama
Field

Type

Leng
th

Constraint

1

Id_Dokter

Int

10

Primary
Key, Not
Null, update
cascade,
delete no
action,

2

Nama_Do
kter

Char

100

Not null

3

Spesialis

Char

100

Not null

Not null
Not null
6. Tabel Transaksi
Tabel 6.Struktur Tabel Transaksi
Not null
Not null

4. Tabel Obat dan Bahan Medis
Tabel 4.StrukturTabelPenerimaan
N Nama
o Field

Typ
e

Leng
th

Constraint

1 id_Obat

Int

10

Primary Key,
Not Null, update
cascade, delete
no action,

2 Nama_Oba
t

Cha
r

50

3 Jenis_Obat

Cha

100

N
o

Nama Field

Type

Leng
th

Constrain
t

1

id_transaksi

Int

10

Primary
Key, Not
Null,
update
cascade,
delete no
action,

2

Tgl_transaks
i

date

-

Not null

3

Uraian

text

200

Not null

4

Harga

Int

50

Not null

5

No_rekening

char

50

Not null

6

Kredit

Int

50

Not null

7

Debet

Int

50

Not null

Not Null
Not null
7. Tabel Pemesanan Obat
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Tabel7.Struktur Tabel Pemesanan Obat
N Nama
o Field

Typ
e

Leng
th

Constraint

1 id_order

Int

10

Primary Key,
Not Null, update
cascade, delete
no action,

2 Tgl_order

date

-

Not null

3 Nm_Suplie
r

Cha
r

50

Not null

4 Nm_Obat

char

50

Not null

5 Jumlah

Int

-

Not null

6 Satuan

Int

-

Not null

2 Nm_suplie
r

char

50

Not null

3 Almt_supli
er

char

10

Not null

4 Telp_supli
er

char

15

Not nll

4. Perancangan Sistem
4.1 Diagram Konteks
Gambar dibawah ini merupakan gambar
diagram konteks pada sistem perancangan
pengolahan data obat-obatan dan bahan
medis pada instalasi farmasi
Data pasien, data obat &
bahan medis yang tersedia

Stok obat & bahan medis
yang tersedia

Assisten
Apoteker

Dokter

0
Entri data suplier, pasien & obat

8. Tabel Pembelian Obat
Tabel 8.Struktur Tabel Pembelian Obat
N Nama
o Field

Typ
e

Len
gth

Constraint

1 id_pembeli
an

Int

10

Primary Key, Not
Null, update
cascade, delete no
action,

2 Tgl_order

date

10

Not null

3 Nm_Suplie
r

Cha
r

100

Not null

4 Nm_Obat

Cha
r

50

Not null

Sistem
Pengolahan
Data Obat &
bahan medis

- Faktur retur pembelian
- Faktur pesanan obat
& bahan medis

Resep untuk pasien

Laporan-laporan

- Faktur Pembelian

Gambar 2. Konteks Diagram Sistem
Pengolahan Data Obat & Bahan
4.2 DFD Level I
Gambar dibawah ini merupakan gambar DFD
level 1 pada perancangan basis data
pengolahan data obat-obatan dan bahan medis
pada instalasi farmasi menjadi 5 proses yaitu :
input data obat dan bahan medis, pemesanan
obat dan bahan medis, pembelian obat dan
bahan medis, penerimaan resep, pembuatan
laporan.
Assisten
Apoteker

5 Harga

Int

-

D

Store data

Suplier

Not null
Data suplier, pasien
obat

6 Satuan

Int

-

Not null

7 Harga_tota
l

Int

-

Not null

Store data

D3

1.0

Entri Data

Obat &

Store data

D2 Bahan Medis

Store data

D4

Pasien
2.0
Data pesanan
Faktur
suplier

9. Tabel Suplier
Tabel 10.Struktur Tabel Suplier
N Nama
Typ Leng Constraint
o Field
e
th
1 id_suplier

KaBag. Instalasi
Farmasi

Supplier

Int

10

Primary Key,
Not Null, update
cascade, delete
no action,

Pemesanan
Obat & Bahan
Medis

Pesanan

Suplier

3.0
- faktur pembelian
- retur pembelian

Pembelian
Obat & Bahan
Medis

Store data
Store data

D5

Obat & Bhn
Medis yg Masuk

D6

Retur Obat &
Bhn Medis

4.0

Penerimaan
Resep
Dokter

Store data

D7

Resep

Resep
Obat

5.0

Pembuatan
Laporan

Laporan data Obat & Bahan Medis
Laporan Pemesanan Obat & Bahan Medis
Laporan data Obat yg masuk
Laporan retur pembelian

KaBag. Apoteker
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Gambar3. DFD Level 1 Sistem Pengolahan
Data Obat & Bahan
5.

Kesimpulan

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan
beberapa hal yang penulis dapatkan dari
perancangan tersebut antara lain:
a. Aplikasi yang digunakan pada Rumah Sakit
Haji Medan masih menggunakan Microsoft
Excel, sehingga membutuhkan waktu yang
lama dalam pencarian data obat dan
persediaan obat serta bahan-bahan medis
yang ada pada instalasi farmasi.
b. Proses penginputan data obat dan bahan
medis dan transaksi tidak dilakukan secara
rutin oleh apoteker sehingga sering terjadi
keterlambatan dalam pembuatan laporan.
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