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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat allah swt, karena atas 

rahmatnya j ualah penulisan ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. 

Penulisan skripsi ini berjudul Pengembangan Sistem Informasi 

Rekomendasi Obat-Obatan PT. Tempo Scan Pasifik Tbk Melalui Dokter. 

Penulisan skripsi ini dibagi dalam Iima bab terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab 

II Kerangka Kerja Konseptual, Bab III "Sistem lnformasi Rekomendasi Obat

Obatan PT. Tempo Scan Pasifik, Tbk Melalui Dokter" Yang Sedang Berjalan, 

Bab IV Rancangan Pengembangan Sistem Informasi Rekomendasi Obat

Obatan PT. Tempo Scan Pasifik, Tbk melalui dokter, Bab V Kesimpulan dan 

Saran. 

Data didapat dari hasil wawancara dan pengamatan langsung terhadap 

sistem informasi rekomendasi obat-obatan PT. Tempo Scan Pasifik, Tbk. Hasil 

pengamatan menunjukkan bahwa sistem informasi rekomendasi obat-obatan 

PT. Tempo Scan Pasifik, Tbk melalui dokter masih dilakukan secara manual 

dengan menggunakan excel untuk pengolahan data sehingga kurang 

mendukung kinerja perusahaan.. Oleh karena itu, penulis mencoba 

mengembangkan sistem informasi rekomendasi obat-obatan PT. Tempo Scan 

Pasifik, Tbk melalui dokter ini secara terkomputerisasi dengan penggunaan 

database. 

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan 

manajemen perusahaan dan bahan masukan akademisi bagi penelitian sistem 

informasi. 
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BAB I 

PEND AH ULUAN 

1.1 Latar Bclakang 

Persaingan dunia usaha dalam era globalisasi semakin ketat. Perusahaan 

besar, menengah dan kecil saling bersaing untuk meningkatkan profitabilitas dan 

berusaha dapat bertahan dalam era globalisasi. Untuk dapat bertahan dan 

berkembang dalam menjalankan bisnis, perusahaan memerlukan infonnasi. 

lnformasi yang akurat mempunyai peranan penting dalam proses bisnis karena 

infonnasi merupakan masukan yang essensial untuk setiap keputusan yang akan 

diambil. 

Informasi dimaksud, terutama infonnasi keuangan, diperlukan oleh pihak 

eksternal, seperti calon investor, kreditor, dan pihak lain yang ada saat ini maupun 

yang potensial dalam mengambil keputusan investasi, kredit, dan sejenisnya yang 

rasional. Di samping itu, pihak internal (seperti manajemen) juga memerlukan 

informasi untuk mengetahui, mengawasi, dan mengambil keputusan yang tepat 

untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Untuk memenuhi keperluan informasi 

keuangan bagi pihak eksternal maupun internal diperlukan suatu media yang 

dikenal sistem informasi akuntansi. 

Di era globalisasi saat ini yang penuh persaingan ketat dalam segala jenis 

usaha termasuk perusahaan di bidang fannasi dalam usaha pemberian pelayanan 

kesehatan, juga memerlukan sistem infon11asi yang cepat dan handal. Dengan 



implementasi sistem informasi yang cepat dan handal ini, diharapkan dapat 

mendukung kualitas promosi obat-obatan pada perusahaan farmasi. Dengan 

promosi obat-obatan yang intensif kepada konsumen, baik promosi yang 

dilakukan melalui rumah sakit dan apotik maupun promosi melalui dokter yang 

merupakan penghubung ke konsumen, diharapkan juga dapat meningkatkan 

penjualan obat-obatan. 

Salah satu cara perusahaan farmasi melakukan pemasaran obat-obatan 

yaitu dengan mempromosikan obat-obatan kepada para dokter sehingga dokter 

ikut merekomendasikan obat-obatan tersebut ke konsumen dalam hal ini ke 

pasien. Dalam melakukan promosi obat-obatan ke dokter, perusahaan membentuk 

suatu satuan kerja, yaitu yang lebih dikenal dalam dunia fannasi dengan sebutan 

"principaf', yang bertugas mempromosikan obat-obatan ke dokter. Dalam hal ini, 

dokter diberi sample obat yangjuga bertujuan agar dokter ikut merekomendasikan 

obat-obatan tersebut dalam resep yang ditulis untuk pasien. 

Di sinilah peran sistem infonnasi dalam memberikan infonnasi yang tepat 

dan akurat mengenai tingkat rekomendasi obat-obatan melalui para dokter. 

Dengan sistem infonnasi yang cepat dan handal, data-data dari pihak apotik 

mengenai penulisan resep dokter dapat diproses menjadi infonnasi yang cepat dan 

akurat. Selanjutnya pihak perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran untuk 

meningkatkan promosi secara insentif kepada dokter yang bersangkutan. 

PT. Tempo Scan Pasifik, Tbk adalah sebuah perusahaan yang bergerak di 

bidang fannasi dan alat-alat kesehatan. Dalam dunia fannasi, perusahaan seperti 

ini dinamakan Pedagang Besar Fannasi (PBF). Perusahaan ini berstatus sebagai 
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distributor produk-produk farmasi seperti obat-obatan yang dijual bebas, obat

obatan yang tidak dijual bebas, alat-alat kesehatan. Perusahaan ini berskala 

nasional, dengan kantor pusat di Jakarta. Saat ini, PT. Tempo Scan Pasifik Tbk 

memiliki 36 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan 6 buah depo 

(gudang). Untuk cabang Lampung wilayah pemasaran meliputi seluruh daerah di 

Tanjung Karang- Teluk Betung, Metro, Kotabumi, Kalianda, Rawajitu, Kota 

Agung, dan kota-kota di seluruh propinsi Lampung, dengan melayani apotik

apotik untuk produk obat-obatan bebas dan tidak bebas, toko obat, serta toserba 

dan swalayan. 

PT. Tempo Scan Pasifik Tbk sebagai perusahaan distributor memiliki 

satuan kerja principal di setiap kantor cabang. Satuan kerja ini bertugas 

mempromosikan berbagai jenis obat kepada para dokter. Berdasarkan pengamatan 

dan hasil wawancara, dijumpai bahwa satuan kerja principal ini menerima 

softcopy laporan DO dengan menggunakan excel yang dikirim lewat email. 

Laporan DO ini merupakan laporan mengenai penjualan obat-obatan ke apotik

apotik di wilayah kantor cabang selama I (satu) bu Ian. 

Pada tampilan laporan DO tersebut, disediakan kolom kode dokter dan 

kolom klaim yang merupakan kolom-kolom kosong untuk diisikan data dokter

dokter yang merekomendasikan obat-obatan tersebut beserta kolom klaim untuk 

data kuantitas obat-obat yang direkomendasikan. Hal ini merupakan tugas satuan 

kerja principal untuk mengisi kolom-kolom kosong pada laporan DO tersebut 

dengan melakukan survei ke masing-masing apotik. Dengan adanya data dari 

apotek tersebut, pihak principal dapat mengetahui informasi mengenai dokter-
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dokter yang merekomendasikan obal-obatan PT. Tempo Scan Pasifik Tbk. Pihak 

kanlor pusal pun dapal menggunakan laporan DO yang telah dilengkapi data kode 

dokter dan klaim sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan pembayaran komisi 

kepada dokter bersangkutan. 

Dalam pengolahan data dari apotik mengenai dokter-dokter yang 

merekomendasikan obat-obatan PT. Tempo Scan Pasifik Tbk dengan 

menggunakan aplikasi excel ini kurang mendukung kinerja pihak principal dalam 

menghasilkan informasi yang cepat dan akurat. Hal ini dikarenakan, pengentryan 

data kode dokter yang dilakukan secara manual dengan menggunakan excel 

membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, susunan data pada laporan DO yang 

hanya dapat diakumulasikan berdasarkan penjualan per apotik dinilai kurang 

efektif untuk memperlihatkan perbandingan tingkat rekomendasi obat-obatan per 

dokter. 

Sehubungan dengan masalah di atas, dapat disadari pentingnya merancang 

suatu program terkomputerisasi atas sistem informasi rekomendasi obat-obatan 

per jenis obat dan per dokter untuk satuan kerja principal ini yang dapat 

mempermudah dalam pengentryan data dan pengolahan data sehingga 

menghasilkan laporan yang cepat dan akurat dalam memberikan informasi untuk 

meningkatkan kinerja promosi obat-obatan PT. Tempo Scan Pasifik. 
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1.2 Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam bagian latar 

belakang, didapati kondisi sebagai berikut : 

I. Pengenllyan data kode dokter dan kuantitas obat membutuhkan waktu 

yang lama karena kurang terorganisirnya data tersebut dalam aplikasi 

excel. Hal tersebut kurang mendukung kinerja principal dalam 

menghasilkan laporan yang cepat dan akurat. 

2. Susunan data pada laporan DO yang hanya dapat diakumulasikan 

berdasarkan penjualan per apotik dinilai kurang efektif untuk 

memperlihatkan perbandingan tingkat rekomendasi obat-obatan per 

dokter. 

Dari dua kondisi di alas disimpulkan bahwa bagian satuan kerja principal 

PT. Tempo Scan Pasifik Tbk cabang Bandar Lampung memerlukan sistem 

infonnasi rekomendasi obat-obatan melalui dokter secara komputerisasi yang 

dapat membantu manajemen dalam memonitor rekomendasi obat-obatan oleh 

dokter. Diantaranya, pihak manajemen dapat memperoleh infonnasi mengenai 

jenis obat apa saja yang banyak terjual beserta infonnasi mengenai nama dokter 

yang banyak merekomendasikan obat tersebut. Sehingga pihak manajemen dapat 

dengan cepat mengambil keputusan yang tepat untuk menyusun strategi 

pemasaran dalam mempromosikan obat-obatan kepada para dokter. 
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I 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah menghasilkan suatu sistem informasi rekomendasi obat

obatan yang memuat informasi secara keseluruhan dan akurat secara 

terkomputerisasi sehingga dapat membantu pihak manajemen principal dalam 

meningkatkan kinerja dan mendukung proses pengambilan keputusan untuk 

menyusun strategi pemasaran dalam mempromosikan obat-obatan ke dokter. 

1.4 Batasan Penelitian 

Di pembahasan masalah dalam skripsi ini, penulis memberikan ruang 

lingkup penelitian sebagai berikut: 

I. Penelitian ini dilakukan di kantor cabang PT. Tempo Scan Pasifik Tbk 

cabang Bandar Lampung dan hanya mencakup satuan kerja principal yang 

merupakan salah satu satuan kerja yang terdapat di PT. Tempo Scan 

Pasifik Tbk cabang Bandar Lampung. 

2. Di satuan kerja principal ini, hanya diamati sistem infonnasi rekomendasi 

obat-obatan. Dalam hat ini, satuan kerja principal PT. Tempo Scan Pasifik 

Tbk memiliki sistem infonnasi rekomendasi obat-obatan dengan 

pengolahan data yang dilakukan secara manual menggunakan aplikasi 

Microsoft Excel. 

3. Dalam sk.ripsi ini, sistem informasi rekomendasi obat-obatan yang akan 

dikembangkan adalah sistem infonnasi rekomendasi obatan-obatan dengan 
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penggunanan database. Dengan database, data-data inpul akan diprogram 

untuk mempermudah dalam pengenlryan, dan diproses menjadi laporan 

rekomendasi obat-obatan melalui dokter per jenis obat dan laporan 

rekomendasi obat-obatan melalui dokter per dokter. Sehingga pihak 

manajemen principal dapat meningkatkan kinerja promosi obat-obatan 

kepada para dokter. 

4. Dalam pengembangan sistem informasi rekomendasi yang dilakukan, 

tahap siklus pengembangan sistem (SDLC) yang dibahas hanya pada 

tahap: 

a. Analisis sistem: melakukan investigasi awal dan survei terhadap 

sistem informasi rekomendasi obat-obatan melalui dokter secara 

manual, serta menetapkan kebutuhan sistem informasi rekomendasi 

obat-obatan melalui dokter secara terkomputerisasi. 

b. Desain Konseptual: mengembangkan spesifikasi desain secara 

konseptual berdasarkan kebutuhan sistem yang telah ditetapkan dengan 

menggunakan desain database. 

1.5 Mctodologi Pcnclitian 

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian deskriptif dengan 

memberikan gambaran pada para pembaca mengenai keadaan yang sebenamya 

dalam hat ini keadaan sistem informasi rekomendasi obat-obatan melalui dokter 

pada satuan kerja principal PT. Tempo Scan Pasifik Tbk cabang Bandar 

Lampung. Penulis mendatangi perusahaan untuk mengamati secara langsung 
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sistem informasi rekomendasi obat-obatan melalui dokter dan mengumpulkan 

data kualitatif mcliputi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sistem 

informasi rekomendasi obat-obatan melalui dokter. Penulis juga melakukan 

wawancara dengan pihak supervisor, staf administrasi, dan karyawan-karyawan 

terkait lainnya. 

Teknik analisis data yang dilakukan dalam skripsi ini adalah teknik 

analisis kualitatif yang berdasarkan pada analisis pengembangan sistem dengan 

tahapan sebagai berikut: 

a. Analisa sistem: melakukan investigasi awal dan survei terhadap sistem 

intonnasi rekomendasi obat-obatan melalui dokter secara manual, serta 

menetapkan kebutuhan sislem infonnasi rekomendasi obat-obatan 

melalui dokter secara terkomputerisasi. 

b. Desain Konseptual: mengembangkan spesifikasi desain secara 

konseptual berdasarkan kebutuhan sistem yang telah ditetapkan dengan 

menggunakan desain database. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penuJis dalam melakukan penelitian, 

rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II KERANGKA KERJA KONSEPTUAL 

Bab ini menguraikan tentang dasar-dasar teoritis yang dapat menunjang materi 

pembahasan skripsi, terurama dasar teoritis mengenai perancangan sistem 

informasi. 

BAB III "SISTEM lNFORMASl REKOMENDASI OBAT-OBATAN 

MELALUI DOKTER PADA PT. TEMPO SCAN PASlFIK, 

TBK" YANG SEDANG BERJALAN 

Bab ini menguraikan sistem informasi rekomendasi obat-obatan melalui dokter 

yang sedang berjalan sekarang pada PT. Tempo Scan Pasifik, Tbk clan analisis 

penulis terhadap sistem informasi rekomendasi obat-obatan melalui dokter yang 

sedang berjalan sekarang. 

BAB IV RANCANGAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 

REKOMENDASI OBAT-OBATAN MELALUI DOKTER 

PADA PT. TEMPO SCAN PASIFIK, TBK 

Bab ini menguraikan pembahasan mengenai rancangan pengembangan sistem 

informasi rekomendasi obat-obatan melalui dokter pada PT. Tempo Scan Pasifik, 

Tbk, beserta pengendalian, tujuan, dampak, dan kebutuhan sumber daya, pada 

sistem infonnasi rekomendasi obat-obatan melalui dokter yang dikembangkan. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari uraian pada bab-bab 

sebelumnya dilengkapi dengan saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi pihak 

perusahaan atau pihak lain yang memerlukan. 
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