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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Penyusunan laporan skripsi ini dilandasi dengan beberapa teori yang ada 

kaitannya dengan komputerisasi sistem penjualan berbasis client server. Tahap ini 

akan dibahas mengenai istilah-istilah yang akan digunakan dalam penyusunan 

laporan skripsi ini, yaitu pengertian system, administrasi, laboratorium, 

administrasi laboratorium rumah sakit, multiuser, PHP (Hypertext Preprocessor), 

database dan MySQL. 

 

2.1. SISTEM 

Terdapat 2 kelompok pendekatan di dalam mendefinisikan sebuah 

sistem, yaitu yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan 

pada komponen-komponen atau elemen-elemennya. Pendekatan sistem 

yang lebih menekankan pada prosedur mendefinisikan sistem sebagai 

berikut : 

Sistem adalah suatu jaringan kerja dan prosedur-prosedur yang 

saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu 

kegiatan atau untuk menyediakan suatu sarana yang tertentu. (Jogiyanto, 

2005) 

Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau 

komponennya mendefinisikan sistem sebagai berikut : 

Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. (Jogiyanto, 2005) 
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Elemen-elemen yang menyusun suatu sistem diantaranya : 

a. Tujuan  

Tujuan merupakan tujuan dari sistem tersebut yang dapat berupa 

tujuan usaha, kebutuhan, masalah, dan prosedur pencapaian tujuan. 

b. Kontrol 

Kontrol merupakan pengawas dari pelaksanaan pencapaian tujuan 

sistem, yang dapat berupa kontrol masukan datanya atau input, kontrol 

keluaran data atau output dan kontrol pengoperasian. 

c. Input 

Input merupakan bagian dari sistem yang bertugas untuk menerima 

data masukan dimana dapat berupa asal masukan, frekuensi masukan 

ataupun jenis masukan data.  

d. Proses 

Proses merupakan bagian yang bertugas sebagai pemroses 

masukan data yang dapat berupa klasifikasi, peringkasan dan 

pencarian. 

e. Output 

Output merupakan keluaran atau tujuan akhir dari sistem, dapat 

berupa laporan dan grafik. 

f. Umpan Balik 

Umpan balik biasanya dapat berupa perbaikan dari pemeliharaan 

sistem. 
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2.2. ADMINISTRASI 

Administrasi dalam pengertian secara hafiah adalah, kata 

“administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata ad and 

ministrate. Kata ad mempunyai arti yang sama dengan kata to dalam 

bahasa Inggris yang berarti “ke atau kepada”. Sedangkan ministrate 

mempunyai arti yang sama dengan to serve atau to conduct yang berarti 

“melayani, membantu, dan mengarahkan”. Jadi pengertian administrasi 

secara hafiah adalah “Suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, 

melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai 

suatu tujuan”. (Purwanto, 2007) 

 

2.3. LABORATORIUM 

Laboratorium klinik rumah sakit adalah organisasi atau unit rumah 

sakit. dengan aktivitas pelayanan laboratorium klinik di rumah sakit 

tersebut (PERMENKES No.411, 2010). 

 

2.4. LABORATORIUM PATOLOGI  

Laboratorium Patologi adalah laboratorium sebagai penyedia 

produk layanan jasa kesehatan merupakan bagian integral dan tidak dapat 

dipisahkan dari upaya pelayanan kesehatan. Dalam penyelenggaraan 

pelayanannya dilakukan secara profesional dan bermutu sesuai dengan 

kebutuhan pasien. Laboratorium Klinik Umum adalah laboratorium yang 

melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dibidang 
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hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik dan 

imunologi klinik. (PERMENKES No.411, 2010) 

 

2.5. ADMINISTRASI LABORATORIUM RUMAH SAKIT 

Kegiatan atau usaha suatu organisasi pada unit rumah sakit dengan 

aktivitas pelayanan laboratorium klinik di rumah sakit untuk membantu, 

melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai 

suatu tujuan (PERMENKES No.411, 2010). 

 

2.6. MULTIUSER 

Multiuser adalah suatu sistem atau program yang dapat dijalankan 

lebih dari satu PC atau program yang akan di akses oleh beberapa 

komputer. Keuntungan menggunakan multiuser adalah dapat lebih efektif 

dan efisien serta tidak memakan banyak waktu.  

Suatu perangkat lunak aplikasi yang memperbolehkan akses oleh 

beberapa pengguna dalam waktu bersamaan ke sistem operasi atau 

aplikasi tersebut. 

Suatu sistem atau program aplikasi yang menggabungkan antara 

satu sistem dan lainnya, dimana akan menghasilkan suatu output yang 

dapat dioperasikan dikedua sistem tersebut, dimana pada sistem atau 

program aplikasi ini dapat dijalankan bersama-sama pada suatu jaringan 

komputer. (Aryanto, 2001) 
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2.7. PHP ( Hypertext Preprocessor ) 

PHP adalah bahasa pemrograman scripting sisi server (server-side) 

bahasa pemrograman yang digunakan oleh server web untuk menghasilkan 

dokumen HTML (Sidik,2005). 

PHP merupakan interpreter yang dapat di eksekusi sebagai 

program untuk server web atau dijadikan modul dalam server web. 

Sedangkan MySQL dan PHP merupakan kombinasi piranti (tools) yang 

banyak dan umum digunakan dalam pembangunan dan pengembangan 

situs web berbasis database dalam sajian informasinya. 

 

2.8. DATABASE 

Database atau basis data adalah kumpulan file-file atau tabel-tabel 

yang saling berelasi atau berhubungan antara satu dengan yang lain. Relasi 

tersebut ditunjukkan adanya kunci dari tiap-tiap file atau tabel yang ada. 

(Andi Sunyoto, 2007) 

Basis data bukan hanya penyimpanan secara elektronik (dengan 

bantuan komputer) artinya tidak semua bentuk penyimpanan data secara 

elektronis bisa disebut basis data. Kita dapat menyimpan dokumen berisi 

data dalam file teks (dengan program pengolah kata), file spreadsheet dan 

lain-lain, tetapi tidak bisa disebut sebagai basis data. Karena di dalamnya 

tidak ada penilaian dan pengelompokan data sesuai jenis atau fungsi data 

sehingga akan menyulitkan pencarian data kelak. Yang sangat ditonjolkan 

dalam basis data adalah pengaturan / penilaian / pengelompokan / 

pengorganisasian ini dapat berbentuk sejumlah file / tabel terpisah atau 
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dalam bentuk pendefinisian kolom-kolom / field-field data dalam tiap file / 

tabel. 

Tujuan pemanfaatan basis data dilakukan untuk memenuhi 

sejumlah tujuan (objektif) seperti berikut ini : 

a. Kecepatan dan kemudahan (Speed) 

Untuk dapat menyimpan data / melakukan perubahan / manipulasi 

terhadap data atau menampilkan kembali data tersebut dengan lebih 

cepat dan mudah, daripada jika kita menyimpan data secara manual 

atau elektronis tidak dalam bentuk penerapan basis data, misalnya 

dalam bentuk spread sheet atau dokumen teks biasa. 

b. Efisiensi Ruang Penyimpanan (Space) 

Karena keterkaitan yang erat antar kelompok data dalam sebuah 

basis data, maka (redudansi) pengulangan data pasti akan selalu ada 

dengan basis data. Optimalisasi penggunaan ruang penyimpanan dapat 

dilakukan, karena kita dapat melakukan penekanan jumlah redudansi 

data, baik dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau dengan 

membuat relasi-relasi antar kelompok data yang saling terhubung. 

c. Keakuratan (Accuracy) 

Pemanfaatan pengkodean atau pembentukan relasi antar data 

bersama dengan penerapan aturan atau batasan tipe data, domain data, 

dan sebagainya, yang secara ketat dapat diterapkan dalam sebuah basis 

data. Sangat berguna untuk menekankan ketidakakuratan pemasukan /  

penyimpanan data. 

d. Ketersediaan (Availability) 
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Pertumbuhan data (baik dari sisi jumlah maupun jenisnya) sejalan 

dengan waktu akan semakin membutuhkan ruang penyimpanan yang 

besar. Padahal tidak semua data itu selalu kita gunakan. Karena itu kita 

dapat memilah ruang adanya data utama / master / referensi, data 

transaksi, data histori hingga data kadaluwarsa. 

 

 

e. Kelengkapan (Completences) 

Lengkap atau tidaknya data yang kita kelola dalam sebuah basis 

data bersifat relatif (baik terhadap kebutuhan pemakaian maupun 

terhadap waktu), bila seorang pemakai sudah menganggap bahwa data 

yang dipelihara sudah lengkap, maka pemakai yang lain belum tentu 

berpendapat sama. 

f. Keamanan (Security) 

Memang ada sejumlah sistem (aplikasi) pengelola basis data yang 

tidak menerapkan aspek keamanan dalam penggunaan basis data. 

Tetapi untuk sistem yang besar dan serius, aspek keamanan juga dapat 

diterapkan dengan ketat. 

g. Kebersamaan Pemakaian (Sharability) 

Basis data yang dikelola oleh sistem (aplikasi) yang mendukung 

lingkungan multiuser, akan dapat memenuhi kebutuhan ini, tetapi tetap 

dengan menjaga / menghindari terhadap munculnya persoalan baru 

seperti inkonsistensi data (karena data yang sama diubah oleh banyak 
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pemakai pada saat yang bersamaan) atau kondisi deadlock (karena ada 

banyak pemakai yang saling menunggu untuk menggunakan data). 

 

2.9. MySQL 

MySQL merupakan salah satu jenis database server yang sangat 

terkenal. Keterpopulerannya disebabkan MySQL menggunakan SQL 

sebagai bahasa dasar untuk mengakses databasenya. Selain itu MySQL 

bersifat freeware artinya kita tidak perlu membayar untuk mendapatkan 

dan menggunakannya, pada berbagai platform kecuali pada Windows. 

“MySQL termasuk jenis RDBMS (Relational Database Management 

System). Itulah sebabnya istilah tabel, baris, dan kolom digunakan pada 

MySQL. Pada MySQL, sebuah database mengandung satu atau sejumlah 

tabel. Tabel terdiri atas sejumlah baris dan setiap baris mengandung satu 

atau beberapa kolom. (Abdul Kadir, 2002) 
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