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NIM   : 

Nama   :  

Kelompok  : 

 

Petunjuk Soal : 

Bacalah narasi berikut ini untuk menjawab pertanyaan soal no 1 samapai no.4 

 

Apotek Kondang Waras  adalah sebuah Apotek yang sudah  terkenal di kota 

wonosobo, selain pelayanannya yang ramah harga obat-obatan di apotek tersebut 

juga sedikit lebih murah dibandikan apotek lainnya di kota tsb.Untuk pengadaan 

obat di apotek tersebut, diperoleh dari beberapa suplier. Dengan Prosedur 

Pembeliannya adalah sebagai berikut : 

Bagian gudang mengecek persediaan barang dengan menggunakan kartu stok , 

setelah itu kartu persediaan diberikan kepada bagian pembelian untuk dibuat surat 

order rangkap 2. Lembar ke-1 akan diberikan kepada supplier yang berfungsi 

untuk memesan barang. Lembar ke-2 akan diarsip bersaman dengan kartu stok 

dibagian pembelian. Setelah mendapatkan surat order dari bagian pembelian, 

supplier secara langsung menyiapkan barang yang akan dikirim dan membuat 

nota pembelian  3 rangkap, yang 2 lembar akan diserahkan ke apotek sedangkan 

yg 1 lembar  diarsip oleh supplier bersama dengan surat order lembar ke-1. Nota 

pembelian lembar ke-1 diserahkan di bagian gudang untuk pembuatan laporan 

persediaan barang (LPB) sedangkan lembar ke-2 diserahkan kebagian pembelian 

untuk membuat laporan pembelian (LB). Pada bagian gudang laporan persediaan 

barang (LPB) dibuat 2 rangkap yang akan dimintakan acc oleh manajer. Lembar 

ke-1 di serahkan kebagian gudang untuk diarsip bersamaan dengan nota 

pembelian lembar 1. Laporan persediaan barang (LPB) lembar ke- 2 yang sudah 

acc diarsip oleh manajer. Nota lembar ke- 2 pada bagian pembelian dibuat jurnal 

kemudian diposting ke buku besar (BB) untuk menghasilkan laporan pembelian 

pembelian yang dibuat 2 rangkap yang diserahkan ke manajer untuk proses acc. 

Lembar ke-1 laporan pembelian (LB) acc diarsip dibagian pembelian bersamaan 
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dengan nota pembelian lembar ke- 2 sedangkan lembar ke- 2 laporan pembelian 

(LB) acc di arsip oleh manajer. 

  

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini : 

1. Gambarkan diagram alir dokumen (FOD)dari prosedur tersebut ! (bobot:40%) 

2. Sebutkan siapa saja yang terlibat dalam prosedur tersebut ?(bobot:10%) 

3. Jelaskan dokumen input dan output apa saja yang terdapat pada sistem 
tersebut serta jelaskan sumbernya dari mana dan berfungsi untuk 
apa?(bobot:25%) 

4. Berikan satu contoh saja bentuk dokumen/formulir yang terdapat pada 
prosedur pembelian obat di apotek tersebut.(bobot:25%). 

5. Sebutkan dan jelaskan alasan perlunya pengembangan system serta 
jelaskan langkah-langkah dalam pengembangan sistem 

 

 

 

***Sukses Untuk Yang  Mau Berusaha, Belajar, dan Berdo’a*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


