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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Sistem dan Karakteristiknya 

Sedangkan Abdul Kadir (2003 : 54) mendefinisikan Sistem adalah 

sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan 

untuk mencapai suatu tujuan. 

Sistem adalah Jaringan daripada elemen-elemen yang saling 

berhubungan membentuk satu kesatuan untuk melakasanakan suatu tujuan 

pokok dari sistem tersebut. (Hartanto, 2002) 

Berdasarkan definisi di atas, bisa diambil kesimpulan Sistem 

adalah suatu kumpulan dari elemen-elemen / bagian-bagian yang saling 

berintegrasi dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

2.1.1  Bentuk Dasar Sistem 

Bentuk umum dari suatu sistem terdiri atas masukan (input), proses 

dan keluaran (output). Dalam bentuk umum sistem ini terdapat satu atau 

lebih masukan yang akan di proses dan akan menghasilkan suatu keluaran. 

Input Proses Output  

 

Gambar 2.1 Bentuk Dasar Sistem 

( Sumber: Jogiyanto, 2005:4 ) 
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2.1.2  Karakteristik Sistem 

Menurut Jogiyanto (2005 :3) Bahwa suatu sistem mempunyai 

karakteristik atau sifat – sifat tertentu, yaitu memiliki komponen – 

komponen (components), batas sistem (boundary), lingkungan sistem 

(Environment), penghubung (Interface), masukan (Input), keluaran 

(Output), pengolah (Proses), dan sasaran (Objective), dan tujuan (Goal). 

a. Komponen Sistem 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling 

berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu 

kesatuan. Komponen sistem atau elemen –elemen sistem dapat 

berupa suatu subsistem atau bagain – bagian dari sistem. Setiap 

subsitem mempunyai sifat – sifat dari sistem untuk menjalankan 

suatu fungsi tertentu dan mempengarui suatu sistem secara 

keseluruhan. 

b. Batas Sistem (boundary) 

Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu 

sistem dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan luarnya. 

Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem di pandang sebagai satu 

kesatuan. Batas suatu sistem menunjukan ruang lingkup dari sistem 

tersebut. 

c. Lingkungan Sistem (environment) 

Linkungan luar dari sistem adalah apapun diluar batas dari 

sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem 
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dapat bersifat menguntungkan (harus dijaga dan merupakan energi 

dari sistem) dan dapat bersifat merugikan (harus ditahan dan 

dikendalikan). 

d. Penghubung Sistem (interface) 

Penghubung merupakan media penghubung antara satu 

subsistem dengan subsistem yang lainnya. Melalui penghubung ini 

memungkinkan sumber¬sumber daya mengalir dari sub sistem ke 

subsistem yang lainnya. Keluaran (output) dari satu subsistem akan 

menjadi masukan (input) untuk subsistem yang lainnya melalui 

penghubung, Dengan penghubung satu subsistem dapat berinteraksi 

yang lainnya membentuk satu kesatuan. 

e. Masukan Sistem (input) 

Masukan (input) adalah energi yang dimasukan ke dalam 

sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan (maintenance 

input ) dan masukan sinyal (signal input). Maintenance input adalah 

energi yang masukan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Signal 

input adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluaran. 

f. Keluaran Sistem (output) 

Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan 

diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa 

pembuangan. Keluaran dapat merupakan masukan subsistem yang 

lain atau kepada supersistem. 
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g. Pengolah Sistem 

Suatu sistem dapat mempunyai bagian pengolah yang akan 

merubah masukan menjadi keluaran. 

h. Sasaran Sistem 

Suatu sistem pasti mempunya tujuan (goal) atau sasaran 

(objective). Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka 

operasi sistem tidak akan ada gunanya Suatu sistem dikatakan berasil 

bila mengenai sasaran atau tujuan. 

 

2.1.3  Klasifikasi Sistem 

Menurut Jogiyanto (2005:6) sistem dapat diklasifikasikan dari 

beberapa sudut pandangan, diantaranya adalah sebagai berikut ini. 

a. Sistem diklasifikasikan berdasarkan sebagai sistem abstrak (abstract 

system) dan sistem fisik (physical system). 

Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide 

yang tidak nampak, misalnya sistem teologi. Sistem fisik adalah 

sistem yang ada secara fisik misalnya sistem komputer. 

b. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem alamiah (natural system) dan 

sistem buatan manusia. 

Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam dan 

tidak di buat manusia. Misalnya sistem perputaran bumi. Sistem 

buatan manusia adalah sistem yang di rancang oleh manusia yang 



19 
 

melibatkan interaksi manusia dengan mesin yang disebut dengan 

human-machine system atau man-machine system. 

c. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertentu (deterministic system) 

dan sistem tak tentu (probabilistic system). 

Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat 

diprediksi. Interaksi diantara bagian-bagiannya didekteksi dengan 

pasti, sehingga keluaran dari sistem dapat diramalkan. Misalnya 

sistem pada komputer. Sistem tak tentu adalah sistem yang kondisi 

masa depannya tidak dapat dipredisikan karena mengandung unsur 

probabilitas. 

d.  Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertutup (closed system) dan 

sistem terbuka (open system). 

Sistem tertutup adalah sistem yang tidak berhubungan dan tidak 

terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara 

otomatis tanpa adanya turut campur tangan dari pihak luarnya. 

Secara teoritis sistem tertutup ini ada, tetapi kenyataannya tidak ada 

sistem yang benar-benar tertutup, yang ada hanyalah relatively 

closed system (secara relatif tertutup, tidak benar-benar tertutup). 

Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh 

dengan lingkungan luar atau subsistem yang lainnya. Karena sistem 

sifatnya terbuka dan terpengaruh oleh lingkungan luarnya, maka 

suatu sistem harus mempunyai suatu sistem pengendalian yang baik. 

Sistem yang baik harus dirancang sedemikian rupa, sehingga secara 
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relatif tertutup karena sistem tertutup akan secara otomatis dan 

terbuka hanya untuk pengaruh yang baik. 

 

2.1.4  Komputerisasi 

 Hal yang mendasari adanya komputerisasi adalah penggunaan 

peralatan komputer. Istilah komputer itu sendiri diambil dari kata to 

compute yang artinya menghitung. Sedangkan dalam pengertian lebih luas, 

komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat 

dan tepat serta dirancang dan diorrgansasikan supaya secara otomatis 

menerima dibawah pengawasan suatu langkah instansi program yang 

tersimpan di memori. (Jogiyanto, 2002) 

Sehingga komputerisasi dapat disimpulkan sebagai “alat  pengolah  

data  yang  mampu mengerjakan  dengan  kecepatan  dan  ketelitian  yang  

sangat  tinggi  dan  mampu mengerjakan berbagai proses dengan 

keterlibatan manusia yang minimum”. (Hartono Jogiyanto, 2002) 

 

2.1.5  Tindakan 

 Tindakan adalah suatu intervensi medis yang dilakukan pada 

seseorang berdasar atas indikasi medis tertentu yang dapat mengakibatkan 

intergritas jaringan atau organ terganggu.  
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2.1.6  Multiuser 

 Satu komputer digunakan untuk banyak orang pada saat 

bersamaan. Sistem ini biasanya digunakan dalam komputer mainframe 

yang dalam sistem ini juga disebut host (komputer induk) yang bekerja 

sebagai pusat pemrosesan. Workstation hanya berfungsi sebagai terminal 

bodoh (dumb terminal) saja sehingga beban kerja bertunpu pada komputer 

induk. (Febrian, dkk, 2002) 

 

2.1.7  Klinik 

Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan 

pelayanan medis dasar dan spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari 

satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.  

(Menkes RI, 2001). 

 

2.2 Alat Analisis Sistem 

2.2.1 Diagram Alir Data 

 Diagram Alir Data (DAD) adalah suatu diagram yang 

menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus data dari 

sistem, yang penggunaannya sangan membantu untuk memahami 

sistem secara logika, terstruktur dan jelas. Simbol-simbol yang 

sering digunakan dalam DAD adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.2.  Simbol-simbol DAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Flowchart Sistem 

 Flowchart sistem merupakan bagan yang menunjukkan arus 

pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Bagan ini menjelaskan 

urut-urutan dari prosedur yang ada didalam sistem. Bagan alir 

sistem digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol sebagai 

berikut: 

Simbol Keterangan 

 Entitas 

Simbol ini digunakan untuk menggambarkan 

sumber atau tujuan data. 

 

 

 

 

Aliran Data 

Simbol ini digunakan untuk menggambarkan 

aliran data yang berjalan, dengan kepala 

tanda panah mengarah ketujuan data. 

 Proses 

Simbol ini digunakan untuk menggambarkan 

proses pengolahan data atau transformasi 

data. 

 Data store 

Simbol ini digunakan untuk menggambarkan 

data flow yang sudah disimpan.  
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Tabel 2.3.  Simbol-simbol Flowchart Sistem 

Simbol Keterangan 

 Simbol Proses 

Menunjukkan operasi yang dilakukan 

diluara proses komputer. 

 Simbol Dokumen 

Menunjukkan dokumen input maupun 

output baik manual maupun komputer. 

 Simbol yang menunjukkan dokumen input 

maupun output menggunakan hardisk. 

 Simbol Proses terdefinisi 

Simbol ini untuk menunjukkan suatu 

proses yang rinciannya berada ditempat 

lain. 

 Simbol Manual Input 

Simbol ini menunjukkan input data secara 

manual. 

 

2.2.3 HIPO (Hierarchy plus Input-Process-Output) 

  “HIPO (Hierarchy plus Input-Process-Output) adalah alat 

desain dan teknik dokumentasi dalam siklus pengembangan 

sistem”. (Jogiyanto, 2005)  

 HIPO (Hierarchy plus Input-Process-Output) mempunyai 

sasaran utama sebagai berikut : 
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a. Untuk menyediakan suatu struktur guna memahami fungsi-

fungsi dari sistem. 

b. Untuk lebih menekankan fungsi-fungsi yang harus 

diselesaikan oleh program, bukannya menunjukkan statemen-

statemen program yang digunakan untuk melaksanakan 

fungsi tersebut. 

c. Untuk menyediakan penjelasan yang jelas dari input yang 

harus digunakan dan output yang harus dihasilkan oleh 

masing-masing fungsi pada tiap-tiap tingkatan dari diagram-

diagram HIPO. 

d. Untuk menyediakan output yang tepat dan sesuai dengan 

kebutuhan-kebutuhan pemakai. 

e. HIPO dapat digunakan sebagai alat pengembangan sistem 

dan teknik dokumentasi 

f. Untuk menyediakan suatu struktur guna memahami fungsi-

fungsi dari sistem. 

g. Untuk lebih menekankan fungsi-fungsi yang harus 

diselesaikan oleh program, bukannya menunjukkan statemen-

statemen program yang digunakan untuk melaksanakan 

fungsi tersebut. 

h. Untuk menyediakan penjelasan yang jelas dari input yang 

harus digunakan dan output yang harus dihasilkan oleh 
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masing-masing fungsi pada tiap-tiap tingkatan dari diagram-

diagram HIPO. 

i. Untuk menyediakan output yang tepat dan sesuai dengan 

kebutuhan-kebutuhan pemakai. 

j. HIPO digunakan untuk mempersiapkan penggambaran DAD 

untuk menuju level-level kebih bawah lagi. Bagan berjenjang 

dapat digambarkan dengan menggunakan notasi proses yang 

digunakan di DAD. Bagan berjenjang untuk sistem beasiswa 

prestasi adalah sebagai berikut. Proses yang ada dapat 

digambarkan sesuai dengan  jenjangnya. Dimana jenjang 

tersebut terdiri tiga bagian : top level, level 0, level 1 

 

2.2.4 Pengertian Normalisasi 

 Normalisasi merupakan teknik analisis data yang 

mengorganisasikan atribut-atribut data dengan cara 

mengelompokkan sehingga terbentuk entitas yang  non-redundant, 

stabil dan fleksible. 

 Normalisasi dilakukan sebagai uji coba pada suatu relasi 

secara berkelanjutan untuk menentukan apakah relasi itu sudah 

baik, yaitu dapat dilakukan proses insert, update, delete, dan 

modifikasi pada satu atau beberapa atribut tanpa mempengaruhi 

integritas data dalam relasi tersebut. 
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 Proses normalisasi merupakan proses pengelompokan data 

elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukan entity dan relasinya. 

Pada proses ini selalu diuji pada beberapa kondisi. Apakah ada 

kesulitian pada saat menambah (insert), menghapus (delete). 

Mengubah (update), membaca (retrive) pada suatu database. Bila 

ada kesulitan pada pengujian tersebut, maka relasi tersebut 

dipecahkan pada beberapa tabel lagi atau dengan kata lain 

perancangan belum mendapatkan database yang optimal. Pada 

proses normalisasi perlu dikenal definisi dari tahapan normalisasi 

yaitu sebagai berikut: 

 

2.2.4.1 Bentuk tidak normal (Unnormalized Form) 

 Bentuk ini merupakan kumpulan data yang akan 

direkam, tidak ada keharusan untuk mengikuti format 

tertentu, dapat saja data tidak lengkap atau tidak 

terduplikasi. Data dikumpulkan apa adanya sesuai 

dengan saat menginput. 

 

2.2.4.2 Bentuk Normal Kesatu (1 NF First Normal Form) 

 Suatu relasi 1 NF jika dan hanya sifat dari setiap 

relasi atributenya bersifat atomic. Dengan kata lain 

semua dominannya sudah berisi atom. Semua bentuk 

normal satu mempunyai ciri : 
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a. Setiap data dibentuk dalam flat file, data dibentuk 

dalam satu bentuk. 

b. Tidak ada set atribut yang berulang atau atribut 

bernilai ganda. 

c. Tiap elemen (field) hanya satu pengertian. 

2.2.4.3 Bentuk Normal Kedua (2 NF Second Normal Form) 

 Suatu relasi 2 NF jika dan hanya bentuk tersebut 

mencakup 1 NF dan setiap non key attribute tergantung 

fungsionalnya atau tergantung sederhana pada primary 

key. 

2.2.4.4 Bentuk Normal Ketiga (3 NF Third Normal Form) 

 Untuk menjadi bentuk normal ke tiga maka relasi 

haruslah dalam bentuk normal ke dua dan semua atribut 

bukan primer tidak mempunyai hubungan yang transitif.  

Dengan kata lain, setiap atribut bukan kunci haruslah 

bergantung hanya pada primary key dan secara 

menyeluruh. 

 

2.3 Microsoft Visual Basic 6.0 

Microsoft Visual Basic pada dasarnya adalah sebuah bahasa 

pemrograman komputer. Bahasa pemrograman adalah perintah-perintah 

atau instruksi yang dimengerti oleh computer untuk melakukan tugas 

tertentu”. (Arief Ramadhan. 2004)   
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Pemrograman Microsoft Visual Basic 6.0 adalah pemrograman 

yang bekerja dalam lingkup Microsoft Windows. Microsoft Visual Basic 

6.0 dapat memanfaatkan kemampuan Microsoft Windows secara optimal. 

Microsoft Visual Basic menunjukan cara yang digunakan untuk membuat 

graphical user interface dan lingkungan pemrograman Microsoft Visual 

Basic mengandung beberapa tool yang bermanfaat untuk menjalankan dan 

mengelola program yang di buat. Microsoft Visual Basic juga 

mengandung segala sesutau yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi 

untuk Microsoft Windows dari awal. Tool yang terdapat dalam Microsoft 

Visual Basic : 

1. Form adalah jendela yang bisa di ubah-ubah untuk membuat antar 

muka program. Pada program set up, Form bisa mengandung menu, 

tombol, kotak daftar, baris penggulung dan item-item lan yang bisa di lihat 

pada program berbasis Windows lainnya. 

2. Toolbox untuk menambahkan elemen antarmuka program ke 

dalam form digunakan Tool atau kontrol yang terdapat pada Toolbox. 

Toolbox juga mengandung objek yang bisa melakukan operasi “ dibalik 

layar” pada program Microsoft Visual Basic. Objek ini melakukan 

pekerjaan yang bermanfaat tetapi tidak nampak oleh pemakai apabila 

program dijalankan. Objek ini diantaranya adalah objek untuk 

memanipulasi informasi pada database. 
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3. Jendela Properties digunakan untuk mengubah karakteristik atau 

setting property dari elemen yang terdapat pada form. Setting property 

adalah kualitas objek-objek yang terdapat pada antar muka. 

 

2.4 MySql 

 MySQL adalah sistem manajemen database SQL (Search Query 

Language) yang bersifat Open Source dan paling populer saat ini. Sistem 

Database MySQL mendukung beberapa fitur seperti multithreaded, multi-

user, dan SQL database managemen sistem (DBMS). Database ini dibuat 

untuk keperluan sistem database yang cepat, handal dan mudah digunakan. 

MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis dibawah lisensi GNU 

General Public License (GPL).  

 Pada saat ini MySQL merupakan database yang paling banyak 

digunakan. Ada beberapa hal yang membuat  MySQL unggul, yakni : 

a. Source MySQL dapat diperoleh dengan mudah dan gratis. 

b. Sintaksnya lebih mudah dipahami dan tidak rumit. 

c. Pengaksesan database dapat dilakukan dengan mudah. 

d. MySQL merupakan program yang multithreaded, sehingga dapat 

dipasang pada server yang memiliki multiCPU. 

e. Didukung programprogram umum seperti C, C++, Java, Perl, PHP, 

Python, dsb. 

f. Bekerja pada berbagai platform. (tersedia berbagai versi untuk 

berbagai sistem operasi). 
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g. Mendukung perintah - perintah SQL umum secara penuh. 

h. Memiliki jenis kolom yang cukup banyak sehingga memudahkan 

konfigurasi sistem database. 

i. Memiliki sistem sekuriti yang cukup baik dengan verifikasi host. 

j. Mendukung ODBC untuk sistem operasi Windows. 

k. Mendukung record yang memiliki kolom dengan panjang tetap atau 

panjang bervariasi. 

Sekarang, terutama di platform Linux, hampir semua aplikasi yang 

dibuat mencoba membangun koneksi ke database MySQL. Sebagian besar 

bahasa pemrograman juga telah mendukung MySQL seperti PHP, JSP, 

Java, Pyton, C/C++ dan Delphi. (Husni, 2004) 

 

2.5 Crystal Report 

 Menurut Andri Kuniyo dan Kusrini  (2007 : 264 ) mendefinisikan 

Crystal report adalah merupakan program yang dapat digunakan untuk 

membuat, menganalisis dan menerjemahkan informasi yang terkandung 

dalam database atau program ke dalam berbagai jenis laporan yang sangat 

fleksibel.  
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Beberapa kelebihan dari Crystal Report adalah: 

1. Pembuatan laporannya tidak terlalu rumit sehingga memungkinkan 

pemrogram pemula sekalipun untuk membuat laporan tanpa harus 

melibatkan banyak kode pemrograman. 

2. Terintegrasi dengan berbagai bahasa pemrograman lain sehingga 

memungkinkan pemrogram memanfaatkannya dengan keahliannya. 

3. Fasilitas impor hasil laporan yang mendukung format yang populer 

seperti Microsoft Word, Excel, Access, Adobe Portable Document Format 

(PDF), HTML dan sebagainya. 

Elemen layar Crystal Report tidak jauh dengan elemen layar Data 

Report (salah satu fasilitas default yang disediaakan Microsoft Visual 

Basic untuk membuat laporan). Hanya saja Crystal Report dilengkapi 

dengan fasilitas yang lebih banyak untuk mengembangkan berbagai jenis 

laporan. 

 


