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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. SISTEM

Sistem adalah kumpulan elemen-elemen sistem yang saling

berhubungan atau berinteraksi antara satu elemen dengan elemen yang lain

untuk membentuk system informasi. (Jogiyanto HM, 2010).

Sedangkan menurut Raymond Mc Leod, Jr. Sistem adalah

sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama

untuk mencapai tujuan tertentu. (Raymond Mc. Leod, Jr.2012).

2.2. INFORMASI

Informasi adalah sekumpulan fakta atau data yang diorganisasikan

dengan cara tertentu sehingga mereka mempunyai arti bagi si penerima.

Dengan kata lain, informasi datang dari data yang akan diproses ( Kadir,

2003). Untuk dapat menjadi informasi yang baik dan akurat, maka harus

memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut :

1. Akurat (accurate)

Informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak boleh menyesatkan.

Akurat juga berarti bahwa informasi harus jelas dalam penyampaian

maksudnya.
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2. Tepat waktu (timelines)

Informasi yang sampai pada penerima tidak boleh tertunda. Informasi

yang sudah usang nilainya akan berkurang. Karena informasi

merupakan landasan didalam pengambilan suatu keputusan.

3. Relevan (relevance)

Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk penggunanya. Relevansi

informasi untuk setiap orang, satu dan lainnya pasti berbeda.

2.3. SISTEM INFORMASI

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung

fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi

dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu

dengan laporan-laporan yang diperlukan. Manfaat adanya sistem informasi

dalam suatu instansi yaitu:

1. Menyajikan informasi guna mendukung operasi harian.

2. Menyajikan informasi yang berkenaan dengan kepengurusan.

3. Melaksanakan pengolahan data transaksi operasional.

4. Menghasilkan informasi untuk mendukung manajemen dalam

melaksanakan aktifitas perencanaan, pengendalian dan pengambilan

keputusan.

5. Menghasilkan berbagai laporan bagi kepentingan eksternal organisasi.
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2.4. KOMPUTER

Robert H.Bismen mendefinisikan komputer sebagai suatu alat

elektronik yang mampu melakukan beberapa tujuan seperti menerima input,

memproses input sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah

dan hasil pengolahan data, menyediakan output dalam bentuk informasi.

(Robert H.Bismen).

Definisi dari komputer adalah suatu alat elektronika dengan

kecepatan tinggi yang mampu menyelesaikan dan melakukan perhitungan

operasi tanpa campur tangan manusia. (Baary E. Chusing, 2007).

2.5. MULTIUSER

Multiuser merupakan suatu sistem dimana lebih satu user

menggunakan  secara bersama satu atau lebih perangkat keras, piranti lunak

dan data/informasi, orang dan prosedur melalui masing-masing komputer.

Sistem Multi-User adalah suatu sistem dimana lebih dari satu user

menggunakan secara bersama satu atau lebih perangkat keras, piranti lunak

dan data/ informasi , orang dan prosedur melalui masing-masing komputer

atau workstation.

Tujuan Sistem Multi-User :

1. Meningkatkan produktivitas dan efektivitas SDM

2. Meningkatkan produktivitas dan efektivitas organisasi

3. Meningkatkan Layanan kepada mereka yang tergantung pada sistem

Multi-User.
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Pengertian Jaringan Komunikasi :

1. Jaringan memungkinkan manusia dan organisasi-organisasi untuk

mengirim dan menggunakan secara bersama data dan informasi dengan

melampaui pembatas jarak.

2. Komunikasi adalah proses pengirim data dan informasi melalui

jaringan komunikasi.

3. Jaringan Komunikasi merupakan seperangkat lokasi-lokasi yang

terdiri dari perangkat keras, program dan informasi yang terhubung satu

sama lain sebagai satu sistem yang mengirim dan menerima data /

informasi.

4. Node adalah station komunikasi di dalam jaringan.

Peran Jaringan Komunikasi :

1. Mengirim dan menerima pesan secara Elektronik.

2. Pertemuan Elektronik

3. Sharing dan Pendistribusian Informasi

4. Penyediaan Informasi

2.6. RUMAH SAKIT

Selama Abad pertengahan, rumah sakit juga melayani banyak fungsi

di luar rumah sakit yang kita kenal pada zaman sekarang, misalnya sebagai

penampungan orang miskin atau persinggahan musafir. Istilah hospital

(rumah sakit) berasal dari kata Latin, hospes (tuan rumah), yang juga

menjadi akar kata hotel dan hospitality (keramahan). (Wikipedia, Rumah

Sakit, 2015)
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Beberapa pasien bisa hanya datang untuk diagnosis atau terapi

ringan untuk kemudian meminta perawatan jalan, atau bisa pula meminta

rawat inap dalam hitungan hari, minggu, atau bulan. Rumah sakit dibedakan

dari institusi kesehatan lain dari kemampuannya memberikan diagnosa dan

perawatan medis secara menyeluruh kepada pasien.

Rumahsakit menurut WHO Expert Committee On Organization Of

Medical Care: is an integral part of social and medical organization, the

function of which is to provide for the population complete health care, both

curative and preventive and whose out patient service reach out to the

family and its home environment; the hospital is also a centre for the

training of health workers and for biosocial research

Tugas dan Fungsi

Berikut merupakan tugas sekaligus fungsi dari rumah sakit, yaitu :

 Melaksanakan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis,

 Melaksanakan pelayanan medis tambahan, pelayanan penunjang medis

tambahan,

 Melaksanakan pelayanan kedokteran kehakiman,

 Melaksanakan pelayanan medis khusus,

 Melaksanakan pelayanan rujukan kesehatan,

 Melaksanakan pelayanan kedokteran gigi,

 Melaksanakan pelayanan kedokteran sosial,

 Melaksanakan pelayanan penyuluhan kesehatan,

 Melaksanakan pelayanan rawat jalan atau rawat darurat dan rawat

tinggal (observasi),
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 Melaksanakan pelayanan rawat inap,

 Melaksanakan pelayanan administratif,

 Melaksanakan pendidikan para medis,

 Membantu pendidikan tenaga medis umum,

 Membantu pendidikan tenaga medis spesialis,

 Membantu penelitian dan pengembangan kesehatan,

 Membantu kegiatan penyelidikan epidemiologi,

Tugas dan fungsi ini berhubungan dengan kelas dan type rumah sakit

yang di Indonesia terdiri dari rumah sakit umum dan rumah sakit khusus,

kelas a, b, c, d. berbentuk badan dan sebagai unit pelaksana teknis daerah.

perubahan kelas rumah sakit dapat saja terjadii sehubungan dengan turunnya

kinerja rumah sakit yang ditetapkan oleh menteri kesehatan indonesia

melalui keputusan dirjen yan medik.

Jenis-jenis rumah sakit

1. Rumah sakit umum

Melayani hampir seluruh penyakit umum, dan biasanya

memiliki institusi perawatan darurat yang siaga 24 jam (ruang gawat

darurat) untuk mengatasi bahaya dalam waktu secepatnya dan

memberikan pertolongan pertama.

Rumah sakit umum biasanya merupakan fasilitas yang mudah

ditemui di suatu negara, dengan kapasitas rawat inap sangat besar untuk

perawatan intensif ataupun jangka panjang. Rumah sakit jenis ini juga

dilengkapi dengan fasilitas bedah, bedah plastik, ruang bersalin,
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laboratorium, dan sebagainya. Tetapi kelengkapan fasilitas ini bisa saja

bervariasi sesuai kemampuan penyelenggaranya.

Rumah sakit yang sangat besar sering disebut Medical Center

(pusat kesehatan), biasanya melayani seluruh pengobatan modern.

Sebagian besar rumah sakit di Indonesia juga membuka

pelayanan kesehatan tanpa menginap (rawat jalan) bagi masyarakat

umum (klinik). Biasanya terdapat beberapa klinik/poliklinik di dalam

suatu rumah sakit.

2. Rumah sakit terspesialisasi

Jenis ini mencakup trauma center, rumah sakit anak, rumah

sakit manula, atau rumah sakit yang melayani kepentingan khusus

seperti psychiatric (psychiatric hospital), penyakit pernapasan, dan lain-

lain. Rumah sakit bisa terdiri atas gabungan atau pun hanya satu

bangunan.

3. Rumah sakit penelitian/pendidikan

Rumah sakit penelitian/pendidikan adalah rumah sakit umum

yang terkait dengan kegiatan penelitian dan pendidikan di fakultas

kedokteran pada suatu universitas/lembaga pendidikan tinggi. Biasanya

rumah sakit ini dipakai untuk pelatihan dokter-dokter muda, uji coba

berbagai macam obat baru atau teknik pengobatan baru. Rumah sakit

ini diselenggarakan oleh pihak universitas/perguruan tinggi sebagai

salah satu wujud pengabdian masyararakat / Tri Dharma perguruan

tinggi.
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4. Rumah sakit lembaga/perusahaan

Rumah sakit yang didirikan oleh suatu lembaga/perusahaan

untuk melayani pasien-pasien yang merupakan anggota lembaga

tersebut/karyawan perusahaan tersebut. Alasan pendirian bisa karena

penyakit yang berkaitan dengan kegiatan lembaga tersebut (misalnya

rumah sakit militer, lapangan udara), bentuk jaminan sosial/pengobatan

gratis bagi karyawan, atau karena letak/lokasi perusahaan yang

terpencil/jauh dari rumah sakit umum. Biasanya rumah sakit

lembaga/perusahaan di Indonesia juga menerima pasien umum dan

menyediakan ruang gawat darurat untuk masyarakat umum.

5. Klinik

Fasilitas medis yang lebih kecil yang hanya melayani keluhan

tertentu. Biasanya dijalankan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau

dokter-dokter yang ingin menjalankan praktek pribadi. Klinik biasanya

hanya menerima rawat jalan. Bentuknya bisa pula berupa kumpulan

klinik yang disebut poliklinik.

Sebuah klinik (atau rawat jalan klinik atau klinik perawatan

rawat jalan) adalah fasilitas perawatan kesehatan yang dikhususkan

untuk perawatan pasien rawat jalan. Klinik dapat dioperasikan, dikelola

dan didanai secara pribadi atau publik, dan biasanya meliputi perawatan

kesehatan primer kebutuhan populasi di masyarakat lokal, berbeda

dengan rumah sakit yang lebih besar yang menawarkan perawatan

khusus dan mengakui pasien rawat inap untuk menginap semalam.
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2.7. VISUAL BASIC 6.0

Visual Basic 6.0 merupakan perangkat lunak untuk menyusun

program aplikasi yang bekerja dalam lingkungan sistem operasi “window”.

Dengan kecanggihan yang ditawarkan oleh visual basic 6.0 ini kita akan

merasakan begitu mudahnya menyususn aplikasi dengan tampilan grafis

yang menawan dalam waktu yang relatif singkat. (Retna Prasetya dan  Catur

Edi Widodo, 2010)

2.8. MySQL

MySQL merupakan software RDBMS(atau server database) yang

dapat mengelola database dengan sangat cepat,dapat menampung data

dengan jumlah yang sangat besar,dan dapat diakses oleh banyak user(multi-

user) dan dapat melakukan proses secara sinkron atau bebarengan(multi-

threaded). MySQL didistribusikan secara open source dan grafis mulai

tahun 1996, tetapi mempunyai sejarah pengembangan sejak tahun 1979.

Database ini adalah database yang sangat powerfull, stabil, mudah. MySQL

sangat banyak dipakai dalam sistem database web yang menggunakan PHP.

Seperti sistem database SQL (Structured Query Language) yang lain,

MySQL juga dilengkapi dengan perintah-perintah dan sintaks-sintaks SQL.

Pengertian dari database MySQL itu sendiri adalah”Kumpulan dari

item data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang

diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu, tersimpan

di hardware komputer dan dengan software untuk melakukan manipulasi

untuk kegunaan tertentu, sedangkan MySQL adalah bahasa yang digunakan
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untuk berkomunikasi dengan database, bahasa ini merupakan standard untuk

relational database management system(RDBMS). (Budi,2013)


