
11 
 

BAB  II 

LANDASAN  TEORI 

 

2.1 SISTEM 

Ada dua kelompok pendekatan didalam mendefinisikan sebuah sistem, yaitu 

yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponen-

kompnen atau elemennya. pendekatan sistem yang lebih menekan kan pada 

prosedur mendefinisikan sistem sebagai berikut : 

“Suatu Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang 

saling berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau 

menyelesaikan suatu saran tertentu” (kristanto,2003). 

Pendekatan sistem yang menekankan pada komponen-komponen atau 

elemennya. Pendekatan sitem yang lebih menekankan pada komponen 

mendefinisikan sistem sebagai berikut: 

“Suatu Sistem adalah kumpulan dari elemen –elemen yang berinteraksi 

untuk mencapai tujuan tertentu”(Jogiyanto,2001). 

Elemen-elemen yang menyusun sebuah sistem adalah : 

a. Tujuan 

Merupakan suatu tujuan dari sistem tersebut,yang dapat berupa tujuan, 

usaha, kebutuhan, masalah dan prosedur mencapai tujuan. 

b. Batasan 

Merupakan batasan untuk mencapai tujuan dari sistem, dapat berupa 

peraturan-peraturan, biaya-biaya, SDM dan peralatan. 
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c. Kontrol 

Merupakan pengawas dari pelaksanaan pencapaian dari tujuan sistem, 

yang dapat berupa control masukan data atau input,control keluaran dan 

control pengoperasian. 

d. Input 

Bagian dari sistem yang digunakan untuk menerima data masukan 

dimana dapat berupa asal masukan,frekuensi masukan data. 

e. Proses 

Merupakan bagian dari sistem yang mengolah data tau masukan 

sehingga menjadi sutu output ataupun informasi. 

f. Output 

Bagian dari sistem yang merupakan hasil dari masukan yang telah 

diproses. 

g. Umpan balik 

Dapat berupa perbaikan dari pemeliharaan sistem. 

2.2 APLIKASI 

2.2.1 Aplikasi  

Aplikasi berasal dari kata application yang artinya penerapan, 

lamaran, penggunaan. Secara istilah aplikasi adalah program siap 

pakai yang direka untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna 

atau aplikasi yang lain dan dapat digunakan oleh sasaran yang dituju. 

penggunaan dalam suatu komputer,instruksi(instructiom) atau 

pernyataan(statement) yang disusun sedemikian rupasehingga komputer 

dapat memproses input menjadi output  (Jogiyanto,1999) 



13 
 

2.2.2 Sistem Aplikasi 

Sistem diartikan sebagai “kumpulan dari komponen-komponen yang 

memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya”. Sedangkan aplikasi 

adalah program siap pakai. Sistem aplikasi dapat diartikan sebagai 

kumpulan dari komponen dalam organisasi yang berhubungan dengan 

proses siap pakai yang direka untuk melaksanakan suatu fungsi. 

(Wahana, 2005:2) 

2.2.3 Multi User 

              Suatu lingkungan yang memungkinkan sejumlah orang dapat berbagi 

data yang sama dalam waktu yang sama. (Abdul Kadir,  1997) 

2.3 MYSQL SERVER 

MySQL adalah seperangkat lunak pengolahan database yang sangat 

popular, terutama dikalangan pengguna sistem operasi berbasis UNIX. 

MySQL merupakan seperangkat alat lunak yang bersifat open  source. Sesuai 

dengan namanya, bahasa standar yang digunakan oleh MySQL adalah SQL. 

SQL adalah singkatan dari Structured Query Language dan dan sering disebut 

sequel saja. SQL merupakan bahasa standar untuk pengolahan database. SQL 

mulai dikembangkan pada akhir 70-an di laboratorium  IBM, San Jose, 

California (Lukas Tanatuma,1993) 

2.4 NET FRAMEWORK 

Suatu komponen windows yang terintegrasi yang dibuat dengan tujuan 

untuk mensupport pengembangan berbagai macam jenis aplikasi sehingga 

dapat mejalankan berbagai macam aplikasi generasi mendatang. Tujuan .NET 

Framework untuk menyediakan environment kerja yang konsisten bagi bahasa 
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pemrograman yang berorientasi objek ( object-oriented programming–OOP ). 

( Yusuf Fahrurrozi,2011) 

2.5 VISUAL BASIC .NET 

Visual Basic .NET adalah sebuah alat untuk mengembangkan dan 

membangun aplikasi yang bergerak di atas sistem .NET Framework, dengan 

menggunakan bahasa BASIC (Beginners All-Purpose Symbolic Instruction 

Code) (Mochamad Reza Zulfikar,2011) 

2.6 KEPEGAWAIAN 

Kepegawaian berasal dari kata dasar Pegawai adalah mereka yang 

telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi 

tugas dalam suatu jabatan yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan 

perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Sedangkan kepegawaian adalah segala hal-hal mengenai 

kedudukan, kewajiban, hak & pembinaan pegawai.  

Menurut Undang-undang RI Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas 

Undang_undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian 

adalah : 

a. Pegawai Negeri Sipil  

Yaitu setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi 

syarat yang ditentukan, yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan 

diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara 

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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b. Pegawai Tidak tetap 

Yaitu pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna 

melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat 

teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan organisasi.  

Pegawai Negeri Sipil dibagi menjadi dua yaitu : 

a. Pegawai Negeri Sipil Pusat 

Yaitu Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada APBN dan 

bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah non Departemen, 

Kesekretariatan Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara, Instansi Vertikal di 

Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau 

dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas Negara lainnya.  

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah  

Yaitu Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang 

gajinya dibebankan pada APBD dan bekerja pada Pemerintah Daerah, 

atau dipekerjakan diluar Instansi Induknya. 

2.7 RUMAH SAKIT 

Rumah Sakit adalah gedung dan banyak sekali ruangannya tempat 

mengobati banyak orang sakit, merawat dan membedah pasien yang harus 

dibedah (Soerjono Soekarno dan Herkutanto, Pengantar Hukum Kesehatan, 

CV. Remadja Karya, 1987). 

Di Indonesia terdapat perhimpunan Rumah Sakit Seluruh 

Indonesia (PERSI) yang didirikan pada tahun 1978. Oleh konggres luar 

biasa PERSI yang diadakan pada tanggal 6 September 1986 telah disahkan 
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Etika Rumah Sakit (ERSI). Kode etika itu kermudian disahkan berlakunya 

oleh Menteri Kesehatan RI Nomor : 924/Men.kes/SK/XII/1986.Padahal 

Rumah Sakit pemerintah di Indonesia terdapat berbagai peraturan yang 

mengaturnya. Salah satu peraturan yang perlu disinggung adalah keputusan 

menteri Kesehatan RI tentang rumah sakit pemerintah. Keputusan itu 

memutuskan rumah sakit sebagai berikut : 

a. Suatu komplek atau ruangan yang dipergunakan untuk menampung dan 

merawat orang sakit dan atau bersalin. 

b. Kamar-kamar orang sakit yang berada dalam satu perumahan khusus, 

seperti : Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit Bersalin dan lain-lain. 

 

2.8 APLIKASI SISTEM KEPEGAWAIAN  

Dari beberapa uraian di atas, maka kita dapat menyimpulkan 

bahwa pengertian Aplikasi Sistem Kepegawaian adalah beberapa komponen 

data kepegawaian beserta komponen lain yang berhubungan dengan 

kepegawaian diproses dengan alat bantu komputer dalam bentuk input  dan 

menghasilkan informasi yang berupa output yang disajikan kepada pihak 

lain yang berkepentingan atau berkaitan dengan sistem tersebut. 


