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Abstract— This study aims to produce an information 

system on the case study of pharmacist dr. Maulana 

A.K. From the resulting system is expected to provide 

convenience for users of the program in this case 

pharmacist assistant in the pharmacist dr. Maulana 

A.K. Especially in the data processing of drug 

supplies, in addition to the existence of this 

information system can reduce errors that occur both 

in recording drug data, drug transactions and drug 

transactions out and know the condition of drug 

stocks that have been exhausted and expired drug 

stock. 

The method used in this research is Icremental 

Defelopment consisting of several stages including 

Requitment, Specification, Architecture, Code and 

Test. These stages must be done sequentially and 

made based on user needs or Requitment 

Specifications. To collect data which will be analyzed 

then used three method of data collecting that is 

interview method, observation method and reference 

method. 

Through this research produced an information 

system of pharmacist dr. maulana AK. This system 

can be used to input drug data.  

Can be used to process incoming drug data and 

outgoing drug data. 

This information system produces output in the 

form of reports of drug data presented through 

several data search criteria, data reports drug 

transactions and inventory reports or stock of drugs.  

This information system was created using Microsoft 

Access 2007 database and Embarcadero Delphi XE2 

interface. 

 
Keywords: Drugs Stock, Pharmacy, Embarcadero 

XE2, Microsoft Access 2007. 

 

Intisari— penelitian ini bertujuan untuk 

menghasilkan sebuah sistem informasi pada studi 

kasus apotek dr. Maulana A.K. Dari sistem yang 

dihasilkan diharapkan dapat memberikan 

kemudahan bagi pengguna program dalam hal ini 

asisten apoteker yang ada di apotek dr. Maulana A.K. 

Khususnya dalah pengolahan data persediaan obat, 

selain itu dengan adanya sistem informasi ini dapat 

mengurangi kesalahan yang terjadi baik dalam 

pencatatan data obat, transaksi obat masuk dan 

transaksi obat keluar serta mengetahui kondisi stok 

obat yang telah habis dan stok obat yang kadaluarsa. 

      Adapun metode yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu Icremental Defelopment yang terdiri dari 

beberapa tahapan diantaranya Requitment, 

Specification, Architecture, Code dan Test. Tahapan 

tersebut harus dilakukan secara berurutan dan 

dibuat berdasarkan kebutuhan pengguna atau 

Requitment Specifications. Untuk mengumpulkan 

data-data yang selanjutnya akan dianalisa digunakan 

tiga metode pengumpulan data yaitu metode 

wawancara, metode observasi dan metode referensi. 

Melalui penelitian ini dihasilkan sebuah sistem 

informasi apotek dr. Maulana AK. Sistem ini dapat 

digunakan untuk menginput data obat. Dapat 

digunakan untuk memproses data obat yang masuk 

dan data obat yang keluar. 

Sistem informasi ini menghasilkan keluaran 

dalam bentuk laporan data obat yang disajikan 

melalui beberapa kriteria pencarian data, laporan 

data transaksi obat dan laporan persediaan atau stok 

obat. Sistem informasi ini dibuat menggunakan 

database Microsoft Access 2007 dan interface 

Embarcadero Delphi XE2. 

 

Kata Kunci: Stok Obat, Apotek, Embarcadero XE2, 

Microsoft Access 2007.  

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Perkembangan dan pertumbuhan teknologi 

informasi yang begitu pesat memberikan dampak 

positif bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang 

industri, penjualan dan jasa. Keberadaan teknologi 
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informasi mampu membawa perubahan yang cukup 

signifikan, terjadinya proses transformasi bisnis 

kearah digitisasi, mobilitas modal dan liberalisasi 

[1]. 

Komputerisasi, informasi yang cepat dan 

akurat seakan telah menjadi kebutuhan perusahaan, 

instansi dunia usaha dan dunia industri. Banyak unit 

usaha yang telah menggunakan aplikasi dalam 

pengolahan datanya, untuk menghasilkan informasi 

yang berkualitas, tepat waktu, efisien, peningkatan 

kinerja, sehingga pelayanan akan menjadi lebih baik.  

Perkembangan sistem informasi 

membutuhkan adanya rancangan sistem yang 

terkomputerisasi pada setiap kegiatan yang 

dilakukan. Untuk mendapatkan tujuan yang 

diinginkan dan juga sebagai pendukung penunjang 

keputusan, tidak terkecuali dalam bidang persediaan 

obat. Semakin meningkatnya kebutuhan informasi 

dan peranan sistem yang harus berkembang maka 

dibutuhkan suatu sistem manajemen yang baik [2]. 

      Apotek dr. Maulana. AK merupakan unit usaha 

yang bergerak di bidang obat-obatan. Komputer 

yang ada saat ini belum dimanfaatkan secara 

optimal. Beberapa kegiatan pengolahan data masih 

dilakukan dengan manual. Seperti kegiatan 

mengontrol persediaan obat, pencatatan data obat, 

pencatatan data obat masuk dan pencatatan data 

obat keluar dilakukan dengan mengisis kartu stok  

obat. stok atau persediaan menurut Raymond 

McLeod, Jr:1998 adalah sebagai suatu aktiva yang 

meliputi barang-barang milik perusahaan dengan 

maksud untuk dijual dalam periode usaha yang 

normal [3]. Kesulitan dalam mengelola keluar-

masuknya obat, serta kesulitan dalam mengetahui  

stok obat yang telah habis dan stok obat yang telah 

kadaluarsa. 

      Berdasarkan uraian masalah di atas maka 

dibuatlah “Sistem Informasi Stok Obat dengan studi 

kasus Apotek dr. Maulana. AK”. Kedepanya sistem 

ini  dapat digunakan untuk menginput data obat, 

data obat masuk dan data obat keluar, 

 Dapat memberikan informasi dalam bentuk 

laporan seperti laporan data obat, laporan data obat 

masuk, laporan data obat keluar, stok obat sesuai 

dengan kebutuhan yang menjadi poin masalah pada 

sistem lama. Sehingga dengan menggunakan sistem 

ini pengolahan data obat dapat lebih mudah 

dilakukan dan lebih efisien.  

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini berbentuk studi kasus dan 

pembuatan aplikasinya menggunakan model 

Incremental Development dengan pendekatan 

berorientasi objek. Increment model merupakan 

model pengembangan sistem berdasarkan 

requitments [5]. Adapun tahapan-tahapan dari 

model ini adalah :  

1. Requitmen, proses tahapan awal yang dilakukan 

pada incremental sesuai dengan analisis 

kebutuhan. 

2. Specification, merupakan proses spesifikasi 

dengan menggunakan analisis kebutuhan sebagai 

acuannya. 

3. Architecture design merupakan perancangan 

software yang terbuka agar dapat diterapkan 

sistem pembangunan per-bagian pada tahapan 

selanjutnya. 

4. Code, merupakan proses memberian perintah 

setelah proses desain. 

5. Test merupakan tahap pengujian program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pemodelan Incremental 
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Metode pengumpulan datanya yang 

digunakan pertama metode wawancara yakni 

dengan melakukan wawancara langsung kepada 

pihak Apotik dr. Maulana AK. Kedua menggunakan 

metode observasi yakni dengan melakukan 

pengamatan terhadap data-data yang diperoleh serta 

pengamatan terhadap proses pengolahan data yang 

sedang dilakukan. Ketiga menggunakan metode 

referensi yaitu dengan mengacu pada buku atau 

jurnal yang relefan. 

 

2.1.  Analisis dan Perancangan 

2.1.1. Analisis Masalah 

Untuk membuat sistem informasi stok obat 

pada apotek dr. Maulana. AK, dilakukan analisis 

terhadap sistem yang sedang berjalan sebelum 

melakukan perancangan sistem. Tujuanya untuk 

mengetahui permasalahan dan hambatan yang 

terjadi dengan menggunakan sistem berjalan 

sehingga dapat diusulkan perbaikan dalam proses 

pengolahan data kedepan dengan menggunakan 

sistem yang baru. Beberapa hal yang dianalisis yaitu 

perhitungan stok obat, klasifikasi obat, penambahan 

obat (obat masuk), pengurangan obat 

(pengembalian obat karena melebihi tanggal 

penggunaan/expaire), serta pembuatan laporan stok 

obat. 

Berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap 

sistem berjalan ditemukan beberapa masalah yaitu: 

1. Pengolahan data untuk mengontrol persediaan 

obat masih dilakukan dengan 

manual/konvensional yaitu dengan mencatat 

data obat, data obat masuk dan data obat keluar 

ke dalam kartu stok. 

2. Kesalahan dalam melakukan pencatatan data  

3. Kesulitan dalam mengelola keluar-masuknya 

obat 

4. Kesulitan dalam mengetahui stok obat yang 

kosong dan kadaluarsa. 

 

2.1.2. Perancangan Diagram Konteks 

Perancangan sistem dapat di definisikan 

sebagai penggambaran, perencanaan, dan 

pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa 

elemen terpisah ke dalam satu kesatuan.yang utuh 

dan berfungsi. Tujuan dari rancangan sistem adalah 

untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem, 

dan untuk memberikan gambaran secara jelas dan 

racang bangun yang lengkap kepada pemogram 

komputer dan ahli-ahli teknik lainnya [4].  

      Berikut ini merupakan perancangan diagram 

konteks dalam membuat sistem informasi stok obat 

pada apotek dr. Maulana. AK terlihat seperti 

gambar 2. 
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Gambar 2. Diagram Konteks 

 

 

2.1.3. Perancangan Data Flow Diagram 

Dari diagram konteks diatas dapat 

dikembangkan kedalam diagram alir data atau biasa 

disebut dengan istilah Data Flow Diagram (DFD) 

untuk menjelaskan alur data yang ada pada sistem 

yang akan dibuat secara rinci. Berikut ini 

merupakan penggambaran rancangan Data Flow 

diagram (DFD) terlihat  pada gambar 3 di bawah ini. 
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Gambar 3. Rancangan Data Flow Diagram 
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2.1.4 Relasi Tabel 

      Pada Relasi ini terdapat beberapa tabel meliputi 

tabel data obat, Master obat masuk, detail obat 

masuk, pedagang besar farmasi (PBF), master obat 

keluar, customer, dan detail obat keluar. Relasi ini 

dibuat menggunakan Microsoft Access. Untuk lebih 

jelasnya relasi tabel pada penelitian ini terlihat 

seperti gambar 4 dibawah ini. 

 

 
Gambar  4. Relasi Tabel Sistem Informasi Stok Obat 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menghasilkan Sistem Informasi 

Stok Obat, dapat diimplementasikan pada Apotek     

dr. Maulana. AK sebagai tempat penelitiannya. 

Sistem informasi ini memiliki beberapa menu yang 

dapat dipilih oleh penggunanya. Adapun menu 

tersebut adalah Menu File yang berisi data master, 

menu Transaksi berisi tentang data obat masuk dan 

data obat keluar, menu Laporan berisi laporan data 

yang disajikan dengan beberapa kriteria kebutuhan, 

menu Pengaturan, dan menu Admin berisi login dan 

logout. 

 

3.1. Menu Utama  

Berikut ini merupakan tampilan form menu 

dari sistem informasi stok obat terlihat seperti 

gambar 5. Form ini merupakan form yang 

menghubungkan dengan form lainya, penguna dapat 

memanggil form atau data yang dibutuhkan melalui 

form menu utama, dengan mengklik login untuk 

mengaktifkan semua menu yang ada di menu utama.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Tampilan Menu utama 

 

3.2. Login       

      Form Login digunakan untuk membatasi user 

yang dapat menggunakan sistem informasi. Hanya 

user yang datanya telah tersimpan di dalam sistem 

yang bisa menggunakan sistem ini. Berikut ini 

merupakan tampilan form login terlihat seperti pada 

gambar 6 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Tampilan Login 

      Tampilan gmbar diatas meminta pengguna 

mengisi username dan password, jika username dan 

password yang dimasukan benar dan klik login 

maka menu dalam form menu utama akan aktif, jika 

salah maka akan diberikan konfirmasi kesalahanya. 

Tombol logout untuk membatalkan dari proses 

login. 

 

 

3.3. Input Data Obat 
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      Input data obat merupakan form yang 

digunakan untuk mencatat data obat yang akan 

digunakan pada setiap transaksi obat masuk dan 

transaksi obat keluar. Serta jumlah stok obat akan 

otomatis berubah sesuai dengan transaksi yang 

dilakukan. Berikut ini tampilan form input data obat 

terlihat seperti gambar 7. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Tampilan data obat setelah di inputkan 

 

 

3.4. Transaksi Obat Masuk 

      Form transaksi obat masuk digunakan untuk 

melakukan pencatatan dari transaksi obat yang 

masuk ke apotek dr. Maulana A.K. Transaksi obat 

masuk merupakan proses dari sistem informasi. 

Dikatakan proses karena untuk membuat form 

transaksi obat masuk ini memerlukan inputan data 

dari data sebelumnya. Berikut ini form transaksi 

obat masuk terlihat seperti gambar 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Tampilan Form Transaksi Obat Masuk 

 

 

3.5. Transaksi Obat Keluar 

      Form transaksi obat keluar digunakan untuk 

melakukan pencatatan dari transaksi obat yang 

keluar dari apotek. Transaksi obat keluar juga 

bagian dari proses. Form ini dapat dioperasikan jika 

pada form transaksi obat masuk telah diinputkan 

datannya. Data obat yang dikeluarkan hanya data 

obat yang pernah terdata pada transaksi obat masuk. 

Adapun form transaksi obat keluar terlihat seperti 

gambar 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Tampilan Form Transaksi Obat Keluar 

 

3.6. Laporan 

Adapun keluaran dari sistem informasi apotek 

studi kasus apotek dr. Maulana A.K terdiri dari 

laporan data obat, laporan status obat, laporan obat 

masuk dan laporan obat keluar. Untuk menampilkan 

laporan pengguna dihadapkan dengan tampilan 

pencarian data obat. Adaput kata kunci yang 

digunakan untuk menampilkan laporan adalah kode 

obat, nama obat dan jenis obat. Pengguna dapat 

menggunakan salah satu dari kata kunci yang 

disediankan. Hasil laporan data obat dapat dilihat 

pada gambar 10 di bawah ini. 
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Gambar 10. Laporan Data Obat 

 

Laporan status obat digunakan untuk 

mengetahu data obat bersasarkan satatus obatnya. 

Adapun status yang dimaksudkan di sini adalah 

Expired dan mendekati Expired. Kata kunci yang 

digunakan untuk menampilkan laporan data status 

obat yaitu dengan memilih kategori pencarian 

terlebih dahulu dan mengklik status obat. Hasil 

laporan status obat dapat dilihat pada gambar 11 

dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 11. Laporan Data Status Obat 

 

Laporan data obat masuk merupakan laporan 

data semua obat yang masuk di apotek dr. Maulana 

A.K. Adapun kata kata kunci yang digunakan untuk 

menampilkan laporan data obat masuk yakni : No 

transaksi, kode PBF, nama obat dan 

periodik/tanggal obat masuk. Hasil dari laporan data 

obat masuk dapat dilihat pada gambar 12 di bawah 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 12. Laporan Data Obat Masuk 

 

 

Laporan data obat keluar merupakan laporan 

data dari semua data obat yang dikeluarkan. Adapun 

kata kunci yang digunakan untuk menampilkan 

laporan data obat keluar yaitu : no transaksi, no 

customer, nama obat dan periodik/tanggal obat 

dikeluarkan. Untuk melihat hasil laporan data obat 

keluar dapat dilihat pada gambar 13 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 13. Laporan Data Obat Keluar 

 

Beberapa kata kunci dalam menampilkan 

laporan data obat, telah disesuaikan dengan 

kebutuhan yang ada pada apotek dr. Maulana A.K. 

Informasi dalam bentuk laporan yang dihasilkan 

oleh Sistem Informasi ini diharapkan mampu 

memberikan kemudahan dan lebih efisiensi dari sisi 

pengolahan data obat dibandingkan menggunakan 

sistem lama yang masih konvensional/manual. 

 

 

3.7. Perintah/Code 

Untuk menghasilkan sebuah sistem informasi 

sudah pasti terdapat beberapa perintah didalamnya 

sehingga program dapat dioperasikan dengan baik. 

Di bawah ini merupakan potongan perintah yang 

digunakan dalam membuat sistem informasi apotek 

dr. Maulana A.K. 

 

1. Form input data 

Adapun perintah yang digunakan pada form 

input data sebagai berikut : 

Perintah pada tombol tambah data 

ADT1.Append; 
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DBedit1.enabled:=True; 

DBedit2.enabled:=True; 

DBedit3.enabled:=True; 

DBComboBox1.Enabled:=True; 

DBedit4.enabled:=True; 

DBComboBox2.Enabled:=True; 

DBedit6.enabled:=True; 

BitBtn1.Enabled:=False; 

BitBtn2.Enabled:=True; 

BitBtn3.Enabled:=True; 

BitBtn4.Enabled:=False; 

BitBtn5.Enabled:=False; 

BitBtn6.Enabled:=True; 

DBComboBox1.SetFocus;II 

 

Perintah pada tombol simpan 

procedure TFDataObat.BitBtn2Click(Sender: TObject); 

begin 

if Length(DBEdit1.Text)=0  then 

begin 

MessageDlg('Kode Obat Masih Kosong...!' +Chr(13)+ 

'Silahkan Isi Terlebih Dahulu',mtInformation,[mbOK],0); 

DBEdit1.SetFocus; 

end 

else 

if Length(DBEdit2.Text)=0  then 

begin 

MessageDlg('Nama Obat Masih Kosong...!' +Chr(13)+ 

'Silahkan Isi Terlebih Dahulu',mtInformation,[mbOK],0); 

DBEdit2.SetFocus; 

end 

else 

if Length(DBEdit4.Text)=0  then 

begin 

MessageDlg('Merk Masih Kosong...!' +Chr(13)+ 

'Silahkan Isi Terlebih Dahulu',mtInformation,[mbOK],0); 

DBEdit4.SetFocus; 

end 

else 

begin 

adt1.Post; 

Formshow(sender); 

end; 

end; 

 

Perintah pada tombol batal 
procedure TFDataObat.BitBtn3Click(Sender: TObject); 

begin 

adt1.cancel; 

Formshow(sender); 

end; 

 

Perintah pada tombol edit 
procedure TFDataObat.BitBtn4Click(Sender: TObject); 

begin 

AdT1.Edit; 

DBedit1.enabled:=False; 

DBedit2.enabled:=True; 

DBedit3.enabled:=True; 

DBComboBox1.Enabled:=True; 

DBedit4.enabled:=True; 

DBComboBox2.Enabled:=True; 

DBedit6.enabled:=True; 

BitBtn1.Enabled:=False; 

BitBtn2.Enabled:=True; 

BitBtn3.Enabled:=True; 

BitBtn4.Enabled:=False; 

BitBtn5.Enabled:=False; 

BitBtn6.Enabled:=True; 

end; 

 

Perintah pada tombol Hapus 
procedure TFDataObat.BitBtn5Click(Sender: TObject); 

begin 

if MessageDlg('yakin ingin menghapus data ini?', 

mtInformation, [mbYes,mbNo],0)=mrYes then 

begin 

ADT1.Delete; 

adt1.Close; 

adt1.Open; 

dbedit1.Clear; 

dbedit2.Clear; 

dbedit3.Clear; 

dbcombobox1.enabled:=true; 

dbedit4.Clear; 

dbedit6.Clear; 

Formshow(sender); 

end; 

end; 

 

Perintah pada tombol cari data 
procedure TFDataObat.BitBtn7Click(Sender: TObject); 

begin 

AdT1.Locate('Kd_obat',edit1.text,[]); 

if not AdT1.Locate('kd_Obat',Edit1.Text,[])=true then 

begin 

MessageDlg('Data Tidak 

Ditemukan... !',mtInformation,[mbOK],0); 

Edit1.setfocus; 

end; 

end; 

 

 

2. Form pencarian data 

Adapun perintah yang digunakan pada form 

pencarian data sebagai berikut : 

Perintah pada edit change 

procedure TLObatMasuk.Edit1Change(Sender: TObject); 

begin 



16   JIK, Vol.8, No.2, Desember 2017 

 

 

 

ISSN 2089-4384                                                                                                                           Sistem Informasi Stok... 

ADo1.SQL.Clear; 

if Radiogroup1.ItemIndex= 0 then 

ADO1.SQL.Text:= 'select* from Qobatmasuk where 

No_Transaksi like'+QuotedStr('%'+edit1.Text+'%')else 

if Radiogroup1.ItemIndex= 1 then 

ADO1.SQL.Text:= 'select* from Qobatmasuk where 

Kode_PBF like'+QuotedStr('%'+edit1.Text+'%')else 

if Radiogroup1.ItemIndex= 2 then 

ADO1.SQL.Text:= 'select* from Qobatmasuk where 

Nama_Obat like'+QuotedStr('%'+edit1.Text+'%'); 

Ado1.Open; 

end; 

 

Perintah pada tombol cari 
procedure TLObatMasuk.BitBtn2Click(Sender: TObject); 

begin 

if RBhari.Checked then 

begin 

Ado1.Close; 

Ado1.SQL.Clear; 

Ado1.SQL.Add('Select * From Qobatmasuk'); 

Ado1.sql.Add('where Tanggal_Masuk=:tglcari'); 

Ado1.Parameters.ParamByName('tglcari').Value:=Edit2.

Text; 

Ado1.Open; 

end; 

if RadioButton1.Checked then 

begin 

ADO1.Close; 

ADO1.SQL.Clear; 

ADO1.SQL.Add('select * from Qobatmasuk'); 

ADO1.SQL.Add('where Tanggal_Masuk>=:tgl1 and 

Tanggal_Masuk<=:tgl2'); 

ADO1.Parameters.ParamByName('tgl1').Value:=Edit3.te

xt; 

ADO1.Parameters.ParamByName('tgl2').Value:=Edit4.te

xt; 

ADO1.Open; 

end; 

 

3. Form laporan 

Adapun untuk menampilkan laporan data adalah 

sebagai berikut : 

Perintah pada tombol preview 

procedure TLObatMasuk.BitBtn3Click(Sender: TObject); 

Var Lokasi:String; 

begin 

Lokasi:=ExtractFilePath(Application.Exename); 

frxReport1.FileName:=Lokasi+'LaporanObatMasuk.fr3'; 

frxReport1.ShowReport(); 

end; 

 

3.8. Test 

Sistem informasi telah diujicobakan ke apotek 

dr. Maulana A.K, dari hasil ujicoba tersebut sistem 

informasi ini telah sesuai dengan analisa yang telah 

dilakukan dan dapat digunakan untuk kemudahan 

dalam penggolahan data khususnya stok atau 

persediaan barang.  

 

 

4. KESIMPULAN 

Melalui penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa telah dihasilkan sebuah sistem informasi 

yang dapat digunakan untuk pengelolaan stok obat 

pada apotek dr. Maulana A.K. Sistem informasi ini 

dapat memberikan kemudahan untuk mengetahui 

atau mencari informasi tentang data obat, stok obat, 

dan obat yang expired. Memiliki beberapa menu 

yang dapat dengan mudah untuk difahami oleh 

pengguna program. Tingkat kesalahan yang terjadi 

pada sistem lama dapat diminimalisir. Dilengkapi 

dengan menu login sehingga program tidak dapat 

digunakan oleh sembarang pengguna, hanya 

pengguna yang telah terdaftar dalam sistem ini yang 

dapat mengoperasikan program. Terdapat menu 

pembuatan laporan sehingga memudahkan 

pembuatan laporan dalam waktu tertentu yang dapat 

langsung dicetak dengan beberapa kriteria sesuai 

kebutuhan pengguna informasi. 

 

 

5. SARAN 

Melalui penelitian ini terdapat beberapa saran 

yang dapat disampaikan untuk peningkatan sistem 

informasi dimasa mendatang. Sistem informasi ini 

hanya terbatas pada pengolahan data stok saja, tidak 

mencakup data penjualan obat. Tidak disertakan 

informasi tentang katalok harga obat.  Kedepan 

dapat dikembangkan pada proses penjualan obat. 

Sistem ini juga hanya dapat digunakan oleh satu 

user dalam satu waktu, kedepanya dapat 

dikembangkan agar dapat digunakan oleh lebih dari 

satu user sehingga pengolahan data akan lebih cepat 

karena dapat dikerjakan oleh banyak user. 
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