
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perusahaan farmasi di Indonesia saat ini juga tidak ketinggalan dengan 

kemajuan teknologi informasi, sejumlah perusahaan bahkan sangat intensif dan 

bersemangat dalam menerapkan teknologi informasi untuk salah satunya untuk 

sistem monitoring, informasi penjualan sistem distribusi dan manajemen 

databasenya pun semua menggunakan teknologi mutakhir. Medicals 

representative adalah ujung tombak di perusahaan farmasi karena yang 

berhubungan langsung dengan user yang tak lain adalah dokter, tugas mereka 

adalah mulai dari mengenalkan produk, menjelaskan produk, menawarkan 

produk, remainding produk dan yang terpenting adalah menentukan dana 

kerjasama untuk dokter.  

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi masa kini benar-benar 

pesat sekali, baik dalam hardware dan software sekalipun. Dengan kondisi ini 

maka banyak sekali dan bahkan hampir disemua perusahaan berkembang telah 

menerapkan teknologi informasi ini sebagai pendukung dalam menjalankan dan 

mempermudah pekerjaanya masing-masing, seiring dengan perkembangan 

teknologi tersebut sangat dibutuhkan suatu software yang dapat mempermudah 

medicals representative untuk menetapkan perhitungan dan pengajuan dana yang 

layak untuk dokter.  

Istilah DSS diciptakan oleh G. Anthony Gorry dan Michael S. Scott 

Morton Pada tahun 1971, keduanya professor MIT. Mereka merasa perlunya 

suatu kerangka kerja untuk mengarahkan aplikasi computer kepada pengambilan 

keputusan manajemen dan mengembangkan apa yang telah dikenal sebagai Gorry 

and Scott Morton Grid. Dengan mengetahui background mengenai perkembangan 

dan tujuan DSS, kita dapat mendefinisikan DSS (Decision Support System) 

sebagai sebuah sistem yang memberikan dukungan kepada sekelompok pengguna 

user yang menggunakan sebuah aplikasi DSS, dimana DSS tersebut bias 

digunakan sebagai alat atau acuan untuk memecahkan masalah, dengan 

memberikan informasi atau saran mengenai keputusan tertentu. Dalam hal ini 
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DSS digunakan untuk menentukan kelayakan penentuan dana kerjasama dokter 

dengan PT.Pharmacore. Program decision support system  dalam hal ini digunkan 

untuk menentukan layak atau tidaknya dana yang dikeluarkan perusahaan dengan 

dana yang diberikan kepada dokter, karena ini sangat penting sekali bahwa 

dengan penghitungan secara detil dan akurat maka perusahaa tidak akan merugi  

dan sebalikknya juga dengan dokter yang melakukan kerja sama dengan 

perusahaan, adapun perhitungan kalkulasi tersebut dikelompokkan dalam katagori 

: banyaknya item produk, Kemampuan dokter untuk menulis resep, dana yang 

diajukan kepada dokter, Masa tenor jangka waktu kontrak yang diajukan, target 

sales yang ditentukan  dan diskon. 

Selama ini tugas medicals representative sangatlah komplek dikarenakan 

banyaknnya form laporan dan jumlah dokter yang dikerjasama sehingga 

membutuhkan waktu yang panjang, padahal setiap tutup sales diberi batas waktu 

yang terbatas dan selama ini form yang digunakan masih menggunakan form 

manual yang masih di tulis tangan dan perhitungan manual yang membutuhkan 

waktu yang lama. Oleh karena itu kami memperoleh ide untuk membangun 

sebuah aplikasi dengan judul “System Pendukung Pengambilan Keputusan 

Medicals Respresentative Untuk Penentuan Dana Kerja Sama Dokter di 

PT.Pharmacore ”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana menganalisa penentuan dana kerjasama dokter dengan 

sebuah aplikasi yang efisien dan praktis? 

2. Bagaimana mengimplementasikan DSS untuk penentuan kelayakan 

penerimaan dana? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Dengan pembuatan aplikasi sistem penunjang keputusan medicals 

respresentative untuk penentuan dana kerjasama ke dokter, bertujuan untuk : 

1. Mempermudah bagi medicals respresentative dan coordinator untuk 

menentukan dan kelayakan dana dokter yang dikerjasama. 
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2. Mengimplementasikan DSS untuk penentuan kelayakan penerimaan 

dana. 

1.4. Batasan Masalah 

Dalam pembuatan tugas akhir ini ada batasan-batasan tertentu yang 

digunakan agar tidak menyimpang dari maksud dan tujuan dari tugas akhir 

ini. Sehingga penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut: 

a. Sample yang digunakan adalah perusahaan Farmasi 

b. Didalam DSS ini terdapat beberapa modul tes yakni diantaranya: 

1. Survey Dokter 

2. Survey hari kerja dokter 

3. Survey pasien 

4. Survey Dana yang diberikan 

5. Survey produk yang digunakan 

6. Tenor yang disepakati 

7. Diskon 

c. Menggunakan bahasa pemrograman PHP dan dengan menggunakan 

database MySQL 

d. Membahas masalah sistem pengambilan keputusan medicals 

respresentative untuk penentuan dana kerjasama dokter dokter. 

e. DSS pada tahapan Propose Decision 

f. Hasil dari program DSS ini adalah keputusan sementara yang nantinya 

digunakan untuk membantu menentukan besar kecinya dana dan layak 

atau tidak. 

g. Dari Hasil Tes Terdapat Analisa. 

1.5. Metodologi Penyelesaian Masalah 

Adapun tahap-tahap dalam melakukan perancangan dan pembuatan  

“System Pendukung Pengambilan Keputusan Medicals Respresentative 

Untuk Penentuan Dana Kerja Sama Dokter di PT.Pharmacore” ini 

antara lain sebagai berikut:  

1. Pengumpulan Data 

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan beberapa cara 

dalam melakukan pengumpulan data, yaitu : 
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a.    Kepustakaan  

Dalam metode ini digunakan landasan teori dari beberapa buku 

dan referensi yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. 

Selain beberapa buku sebagai sumber pustaka didapatkan juga 

dari situs-situs internet (open source). 

b. Observasi / Pengamatan 

Dalam penulisan tugas akhir ini diambil dengan melakukan 

pengamatan/penelitian PT.Pharmacore guna mendapatkan 

informasi yang akurat. 

2 Analisa Sistem dan Perancangan 

Pada metode analisa sistem dan perancangan ini, penulis 

menggunakan metode yang dikenal dengan nama System Develoment 

Life Cycle (SDLC). SDLC merupakan metodologi umum dalam 

pengembangan sistem yang menandai kemajuan dari usaha analisa 

dan desain. Langkah-langkah SDLC meliputi fase-fase sebagai 

berikut : 

a.    Perencanaan Sistem 

Dalam tahapan perencanaan sistem ini dijelaskan bagaimana 

langkah-langkah dalam perancangan pengambilan keputusan analisa 

dokter  dengan teknologi web. 

b. Analisis Sistem 

Melakukan analisa sistem yang akan dirancang, serta melakukan 

penelitian terhadap kebutuhan-kebutuhan sistem, apa saja 

kekurangannya 

c.  Pengujian 

Setelah sistem berhasil dirancang, langkah selanjutnya adalah 

pengujian untuk melihat apakah sistem telah dibuat sesuai dengan 

kebutuhan. Dalam tahap ini, juga dilakukan penyesuaian-

penyesuaian akhir. 

d.    Implementasi 

Pada tahap ini, program yang telah di uji secara offline kemudian 

diimplementasikan online dan di publish secara resmi. 
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e.    Maintenance 

Langkah terakhir dari SDLC yaitu maintenance dimana pada tahap 

ini sistem secara sistematis diperbaiki dan ditingkatkan. 

1.6. Sistematik Penulisan 

Penulisan dalam tugas akhir ini, terbagi menjadi : 

BAB I PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah,  maksud dan 

tujuan, metodologi pengerjaan dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Membahas teori-teori yang mendukung dalam pembuatan aplikasi. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SYSTEM 

Membahas tentang proses analisa dan perancangan system. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN HASIL UJI COBA 

Memuat hasil pengujian aplikasi dan pembahasan terhadap system yang 

telah dibuat. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Memuat kesimpulan dan saran-saran. 

 


