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ABSTRAK
Abstract- UPT Puskesmas Cibuntu is located on Jl. Syahbandar No.1,
Cigondewah Rahayu, Bandung Kulon District, Bandung City is one of the
technical implementing units of the Bandung City Health Service which is
responsible for developing public health in Bandung Kulon District. UPT
Puskesmas Cibuntu functions as a center for driving health-oriented
development, a center for family and community empowerment, and a firstlevel health service center with a working area of 8 urban villages. In carrying
out its duties, a medicines information system is needed, namely a system that
regulates the distribution of medicines into and out of suppliers to the UPT
Puskesmas Cibuntu, Kodya Bandung. However, problems occur when the
existing system uses a manual system so that both medicine data and medicine
stock information are not properly recorded. The research method used is the
descriptive qualitative method, namely describing the existing conditions
objectively, while for the manufacture and development of software using the
SDLC (Software Development Life Cycle) waterfall model with black box
testing and white box testing. The design of this software is done with
phpMyAdmin which supports the MySQL database. This website-based
application is useful in the Pharmacy section of the UPT Puskesmas Cibuntu,
Bandung Municipality where it can regulate the entry and exit of drugs, and
notification of expired and medicines stock reports.
Abstrak- UPT Puskesmas Cibuntu berlokasi di Jl. Syahbandar No.1,
Cigondewah Rahayu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung merupakan
salah satu unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kota Bandung yang
bertanggung jawab atas pembangunan kesehatan masyarakat di Kecamatan
Bandung Kulon. UPT Puskesmas Cibuntu berfungsi sebagai pusat penggerak
pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan keluarga dan
masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama dengan wilayah
kerja 8 kelurahan. Dalam pelaksanaan tugasnya dibutuhkan sistem informasi
obat-obatan yaitu suatu sistem yang mengatur distribusi obat masuk dan keluar
dari pemasok ke UPT Puskesmas Cibuntu, Kodya Bandung. Namun
permasalahan terjadi ketika sistem yang ada menggunakan sistem manual
sehingga baik informasi data obat maupun stok obat tidak terdata dengan baik.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu
mendeskripsikan keadaan secara objektif yang ada sedangkan untuk
pembuatan dan pengembangan perangkat lunak dengan metode SDLC
(Software Development Life Cycle) model waterfall dengan pengujian black
box dan pengujian white box. Perancangan perangkat lunak ini dilakukan
dengan phpMyAdmin yang mendukung database MySQL. Aplikasi berbasis
website bermanfaat di bagian Farmasi UPT Puskesmas Cibuntu, Kodya
Bandung dimana dapat mengatur keluar-masuk obat, notifikasi obat
kadaluarsa dan laporan stok obat.
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1.

Pendahuluan
Teknologi secara filosofi membantu manusia
untuk memudahkan pekerjaan, baik itu secara
langsung maupun tidak langsung, untuk
memaksimalkan kinerja teknologi dan memudahkan
pekerjaan, maka dibentuklah suatu sistem informasi
[1]. Tentu, teknologi yang berkembang mulai
merambak ke berbagai bidang ilmu pengetahuan,
baik membantu dalam proses penelitian ilmu
pengetahuan, maupun sebagai penunjang informasi
ilmu pengetahuan, khususnya pada manajemen obat
obatan. Banyak sekali platform penunjang sistem
informasi ini, seperti platform berbasis mobile,
platform berbasis desktop dan platform berbasis
website, maka dari itu, perlu sebuah ketelitian dan
mencari mana yang cocok sesuai permasalahan.
Pada penelitian ini, teknologi berbasis website
sangat memudahkan dari baik dari segi penggunaan
pengguna maupun pada pengembangan aplikasi
tersebut. Namun tentu, seperti yang telah disindir
sebelumnya, bahwa harus ada keteraturan dalam
teknologi, yakni sebuah sistem informasi [1].
Sistem Informasi bebasis website memiliki
banyak jenis dan kategori, pemilihan dari salahsatu
teknologi ini pula haruslah hati-hati, karena akan
berdampak pada kualitas dari penggunaan pengguna
maupun pada pengembang itu sendiri, dengan sesuai
pada kriteria tersebut, pada penelitian ini akan
menggunakan teknologi berbasis web Laravel [2].
Permasalan terjadi ketika obat obatan pada rumah
sakit/puskesmas sulit untuk di manajemen. Pada
sistem sebelumnya apoteker harus mencatat setiap
hari terkait kadaluarsa obat, kode obat, dan kesulitan
pada manajemen FIFO [3].
Sistem Informasi merupakan perpaduan
aktivitas antara ilmu pengetahuan, sumber daya, dan
teknologi informasi dalam mendukung aktivitas
bisnis perusahaan, operasional, manajemen, dan
pengambilan keputusan. Teknologi informasi dan
komunikasi atau Information and Communication
Technology (ICT) telah menjadi kebutuhan
mendesak dalam berbagai bidang, terutama untuk
keperluan analisis dan pengambilan keputusan
terhadap suatu masalah [4], [5].
Aplikasi teknologi berbasis web merupakan
aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang
memanfaatkan jaringan internet sehingga pemakai
(client) dan penyedia layanan (server) bisa saling
berinteraksi. Perkembangan teknologi web sangat
pesat baik terkait dengan perangkat lunak maupun
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perangkat keras yang terlibat di dalamnya [6], [7],
[8].
Perkembangan
teknologi
web
ini
memungkinkan informasi yang dibutuhkan suatu
industri dapat diakses dimana saja dan kapan saja.
Misalnya
banyak
industri
sekarang
ini
menggunakan media internet untuk penjualan
produk, promosi produk, inventori produknya,
komunikasi dengan konsumen maupun supplier,
monitoring produksi, pengarsipan, dan banyak
lainnya [9]. Aplikasi teknologi berbasis web telah
banyak
dilakukan
oleh
industri
untuk
pengembangan sistem informasi database produk,
karena kompleksitasnya mulai dari proses produksi,
pengelolaan database, hingga proses pemasaran.
Tentunya dengan sistem informasi manajemen ini
akan membantu kegiatan bisnis agar tetap bisa
berjalan dengan baik dan dapat mengontrol serta
mengurus sebuah informasi dengan baik dan rapi
[10].
Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Cibuntu
atau UPT Puskesmas Cibuntu adalah Pelaksana
Kesehatan di Kecamatan Cibuntu. UPT Puskesmas
Cibuntu dipimpin oleh seorang kepala yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan
Camat.
Dengan berbagai pertimbangan yang mengacu
pada permasalahan diatas, maka peneliti
mengangkat judul “Implementasi Teknologi Laravel
pada Sistem Informasi Obat-obatan", dengan
harapan, penelitian ini dapat memberikan
sumbangsih kontribusi pada penyelesaian masalah
sistem informasi obat obatan secara umum,
khususnya pada UPT Puskesmas Cibuntu.
2. Metode
2.1. Metode Penelitian
Metode penelitian mengunakan pendekatan
deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian
berdasarkan
filsafat
postpositivisme
yang
digunakan untuk meneliti kondisi objek yang
alamiah, di mana peneliti berperan sebagai
pelaku/subjek kunci dan melukiskan suatu keadaan
secara objektif atau berdasarkan fakta di lapangan
[11]. Objek dalam penelitian ini adalah terhadap
UPT Puskesmas Cibuntu, Kodya Bandung.
Untuk mendapatkan data yang konkrit daripada
permasalahan, dibutuhkan berbagai instrumen
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pengambilan data. Adapun Teknik pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
2.1.1.

Observasi
Observasi ditujukan untuk melakukan
pengamatan langsung pada tempat permasalahan
yakni puskesmas dan klinik, observasi ini ditujukan
untuk mendapatkan sebuah informasi dan kultur
yang terjadi[11].
2.1.2. Wawancara
Dengan wawancara, dapat memperkaya
teknik observasi dan studi literatur yang dilakukan,
sehingga mengetahui lebih dalam persalahan yang
terjadi, baik teknis, maupun secara emosional [11].
Wawancara dilakukan pada bagian yang
bersinggungan secara langsung dan tidak langsung
pada permasalahan, Yakni apoteker.
2.1.3. Studi Literatur
Untuk mendukung penelitian ini, dibutuh
beberapa penelitian ilmiah, dan buku yang berkaitan
dengan permasalahan, sehingga tidak menimbulkan
kesalahpahaman daripada penelitian ini [11]. Pada
studi literatur ditemukan beberapa informasi sebagai
berikut untuk memperkuat penelitian.
2.1.4. Implementasi
Implementasi dalah tingkah laku yang
dikerjakan
yang
dikerjakanmenggunakan
perencanaan dan memiliki aturan tertentu untuk
menyelesaikan permasalahan [12]
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2.2.1.

Analisis Kebutuhan

Tahap awal yakni pengumpulan kebutuhan
perangkat lunak. Seperti alur data dan relasi antar
data sehingga dapat dipahami. Analisis kebutuhan
juga guna untuk mengumpulkan kebutuhan secara
lengkap dari pengguna dan pemangku kepentingan.
Yang paling mendekati dari kriteria tersebut yakni
analisis berbasis data, DFD (Data Flow Diagram)
[14].
2.2.2. Desain Sistem
Sekumpulan
aktivitas
haruslah
menggambarkan detail bagaimana sistem nantinya
akan berjalan. Dengan tujuan menghasilkan
perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan
penelitian untuk menyelesaikan masalah apoteker
terhadap manajemen obat [15].
2.2.3. Pengembangan Perangkat Lunak
Pada bagian ini akan menerjemahkan
desain dan analisis yang telah dibuat, kedalam
sebuah perangkat lunak, pada penelitian ini, akan
menggunakan teknologi berbasis web Laravel MVC.
MVC adalah model pengembangan
perangkat lunak yang memisahkan arsitektur
aplikasi ke tiga bagian yakni, tampilan proses,
tampilan pengguna dan yang menghubungkan
dengan database serta memisahkan proses bisnis dari
antarmuka user agar lebih mudah mengembangkan
salah satu bagian dari aplikasi sehingga tidak
mempengaruhi bagian yang lain [16].

2.2. Model Pengembangan Perangkat Lunak
Adapun pengembangan perangkat lunak
menggunakan teknologi berbasis web Laravel MVC
dengan
metode/proses
SDLC
(Software
Development Life Cycle) model Waterfall. Model
waterfall ini sangat diuntungkan karena pendekatan
alur hidup perangkat lunaknya secara sekuensial,
atau tersusun dari analisis kebutuhan, desain sistem,
pengembangan
perangkat lunak, pengujian
Blackbox, impelementasi sistem yang baru, dan
pemeliharaan sistem berjalan[13].
Requirements
definition
System and
software design
Implementation
and unit testing
Integr ation and
system testing
Operation and
maintenance

Gambar 1. Metode klasik SDLC Waterfall
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Gambar 2. Alur MVC

2.2.4.

Pengujian Blackbox
Penelitian ini menggunakan metode untuk
melakukan verifikasi, validasi, dan menguji program
sistem informasi obat-obatan. Metode yang
digunakan adalah Black Box Testing dimana
merupakan teknik pengujian perangkat lunak yang
berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat
lunak yang dikembangkan [17]. Program yang telah
dikembangkan tentunya harus memiliki kualitas
yang baik, sehingga diperlukan sebuah testing untuk
mengecek jikalau ada sebuah galat pada program
secara teknis. Pengujian yang sesuai yakni pengujian
Blackbox[18].
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Gambar 3. Alur Pengujian Blackbox

Pada gambar diilustrasikan bahwa apoteker
menginputkan data, dan di proses apakah sesuai
dengan ekspetasi yang diinginkan, jikapun tidak
sesuai dengan ekspetasi, maka program yang
baik adalah harus memberikan kembalian nilai
berupa informasi untuk apoteker.
2.2.5. Impelementasi Sistem Yang Baru
Perangkat lunak yang telah selesai dan
teruji oleh Blackbox, dan dinyatakan sesuai dengan
ekspetasi, maka, perangkat lunak akan di
implementasikan secara utuh dan siap digunakan
oleh apoteker.
2.2.6. Pemeliharaan Sistem Berjalan
Prerangkat lunak yang telah berjalan akan selalu
dipelihara kualitasnya, dan dikembangkan kembali
seperti tahap awal untuk pengembangan fitur baru
atau implementasi teknologi baru demi memperdaya
kualitas yang lebih baik kedepannya.
3. Hasil dan Pembahasan
Hasil dari penelitan berupa analisis sistem
informasi berbasis data, Relasi tabel database, dan
pengujian Blackbox.
3.1 Diagram Perancangan
3.1.1
Diagram Konteks (DCD, Data Context
Diagram)
Diagram
konteks
dibuat
untuk
mendapatkan gambaran awal alur data apa saja yang
didapatkan oleh entitas. Pada penelitan ini,
digunakan dua entitas, yakni admin dan manajer.

Gambar 4. Analisis Diagram Konteks

Gambar 5. Analisis DFD Lv. 1

3.1.3. DFD (Data Flow Diagram) Level 2 Proses
1-Autentikasi Pengguna
Pada Proses utama autentikasi pengguna,
terdapat tiga proses, yakni login user yang berfungsi
sebagai portal untuk pengguna baik admin maupun
manajer. Dilanjutkan pada proses kedua, pada proses
ini, akan dilakukan pemeriksaan terhadap data user,
jika data user salah atau tidak terisi, maka akan
mengembalikan informasi pada entitas, namun jika
data sesuai, maka akan dilanjutkan pada proses
menampilkan menu untuk pengguna sesuai dengan
role yang diberikan.

Gambar 6. Analisis DFD Lv. 2 Autentikasi Pengguna

3.1.4. DFD (Data Flow Diagram) Level 2 Proses
2 - Akses Informasi
Pada bagian ini, menjabarkan apa saja data
yang dapat di akses oleh admin ataupun manajer
sesuai role yang telah diatur sebelumnya. Berikut
adalah hasil analisis Akses Informasi.

3.1.2.

DFD (Data Flow Diagram) Level 1
DFD Lv. 1 menggambarkan proses utama
yang terjadi pada sistem informasi. Pada bagian ini,
ditemukan tiga proses utama, yakni proses
Authentikasi pengguna, akses informasi dan
manajemen data.
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Gambar 7. Analisis DFD Lv. 2 Akses Informasi

3.1.5. DFD (Data Flow Diagram) Level 2 Proses
3 - Pengolahan Data
Proses pengolahan data adalah proses untuk
mengolah data obat. Pada bagian ini, pengguna
admin sangat berperan penting, karena admin yang
mengontrol penambahan data, update data dan hapus
data.

Gambar 9. Analisis ERD

3.2 Implementasi
Implementasi adalah bagaimana hasil dari
perancangan – perancangan teori yang telah
ditentukan kemudian di eksekusi menjadi suatu
program yang berjalan

Gambar 8. Analisis DFD Lv. 2 Pengolahan Data

3.1.6.

Analisis ERD
Analisis ERD berpaku pada data store yang
digunakan pada analisis DFD. Terdapat lima relasi
tabel, tabel user sebagai tabel yang menampung data
admin dan manajer, namun yang membedakan
adalah penggunaan role. Tabel selanjutnya
categories, yang digunakan untuk mengelompokkan
jenis obat. Tabel units dibutuhkan untuk
memberikan jenis satuan dari obat yang di
tambahkan. Tabel medicines adalah tabel untuk
menampung data obat obatan yang langsung berelasi
dengan tabel categories dan units. Terakhir adalah
tabel MidicineOuts yang digunakan untuk
menyimpan data obat yang telah dikeluarkan.

Gambar 9. Form Login
Malekukan login untuk upaya masuk kedalam
website dengan cara memasukan email dan
password yang sebelumnya telah dimiliki, jika
belum maka lakukan registrasi terlebih dahulu.
Pastikan email dan password yang dimasukan benar
jika tidak maka tidak akan masuk kedalam website
tersebut.

Gambar 10. Dashboard
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Pada tampilan dashboard ini menampilkan tentang
data obat obatan yang akan expired dalam 3 (tiga)
bulan kedepan.
4

informasi
login

login serta
informasi kesalahan

User tidak
memasukan
informasi
login

User gagal login
dan diarahkan
kembali ke menu
login serta
informasi kesalahan

Berhasil

Dapat diketahui, sistem dapat mengatasi
galat dengan baik sehingga tidak memberikan galat
teknis yang mengakibatkan program error.

Gambar 11. Daftar Obat
Daftar obat berisi seluruh data data obat apotek yang
menampilkan data obat yang akan expired, data obat
yang tersedia dan data obat yang akan habis.

b. Pengujian Blackbox pada logika obat
kadaluarsa
Pengujian selanjutnya adalah pengujian
pada logika obat obatan yang kadaluarsa. Pengujian
ini sangat penting karena memberikan informasi
berupa kadaluarsa obat. Sehingga, apoteker akan
memprioritaskan terlebih dahulu obat yang akan
kadaluarsa. Pengaturan kadaluarsa terhitung pertiga
bulan.
Tabel 4. Pengujian Blackbox pada Logika Obat
Kadaluarsa
No
Pengujian
Yang Diharapkan
Status
Jika
kadaluarsa
obat sama
Memberikan status
1
dengan hari
Berhasil
obat kadaluarsa
sekarang + 3
bulan

Gambar 12. Data Obat Keluar
Data obat keluar berisi data data obat yang telah
diberikan kepada pembeli dengan berisi jenis obat,
jumlah obat keluar dan sisa stock obat dalam apetek.

2

3.3 Pengujian
a. Pengujian Blackbox pada Login Pengguna
Pengujian
pertama
didasari
untuk
mengetahui apakah perangkat lunak dapat mengatasi
login dengan baik tanpa adanya galat.
3
Tabel 3. Pengujian Blackbox pada Login Pengguna
No
Pengujian
Yang Diharapkan
Status
User
User berhasil login
memasukan
dan diarahkan
informasi
sesuai role yang
1
Berhasil
login dengan
diatur.
benar

2

3

User
memasukan
informasi
login dengan
salah

User gagal login
dan diarahkan
kembali ke menu
login serta
informasi kesalahan

User tidak
memasukan
salahsatu

User gagal login
dan diarahkan
kembali ke menu

Berhasil

Berhasil
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Jika
kadaluarsa
obat lebih
besar sama
dengan hari
sekarang + 3
bulan
Jika
kadaluarsa
obat lebih
kecil sama
dengan hari
sekarang + 3
bulan

Memberikan status
obat
belum
kadaluarsa

Berhasil

Memberikan status
obat
mulai
kadaluarsa

Berhasil

Dengan pengujian ini, dihasilkan bahwa
program telah berjalan dengan sesuai logika yang
sesuai.
c. Pengujian Blackbox penambahan Informasi
obat
Pengujian terakhir pada penambahan informasi
obat. Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah
obat berhasil ditambahkan atau tidak, serta
memberikan informasi berhasil atau gagal pada form
jika terjadi galat.
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Tabel 5. Pengujian Blackbox pada Penambahan
Informasi Obat
No

1

2

3

Pengujian
User
memasukan
informasi
obat dengan
benar

User
memasukan
informasi
obat dengan
salah

User tidak
memasukan
salahsatu
informasi
obat

User tidak
memasukan
informasi
login

Yang Diharapkan
User berhasil
menambahkan
data, dan memberi
informasi data
berhasil
ditambahkan

User gagal
menambahkan
data, dan diarahkan
kembali ke form
penambahan data
serta memberikan
informasi
kesalahan
User gagal
menambahkan
data, dan diarahkan
kembali ke form
penambahan data
serta memberikan
informasi
kesalahan
User gagal
menambahkan
data, dan diarahkan
kembali ke form
penambahan data
serta memberikan
informasi
kesalahan

Status

Berhasil

Berhasil
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