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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Penyusunan suatu proyek akhir memerlukan beberapa teori untuk 

digunakan sebagai acuan atau landasan teori. Dalam menyusun laporan proyek 

akhir ini penulis menggunakan teori yang di peroleh dari buku sebagai acuan. 

Sebelum melangkah lebih lanjut terlebih dahulu akan di bahas pengertian dari 

landasan teori yang melatar belakangi yaitu pengertian sistem, pengertian sistem 

informasi, pengertian rekam medik, pengertian puskesmas, pengertian database 

mysql, pengertian intranet, pengertian web browser, pengertian PHP. Sebagai 

dasar pijakan teori dalam pembuatan proyek akhir yaitu tentang pengertian 

aplikasi sistem rekam medik  pasien pada Puskesmas Sukoharjo, penulis 

menggunakan beberapa buku sebagai refrensi. 

 

2.1.   SISTEM 

Sistem adalah jaringan dari pada elemen-elemen yang saling 

berhubungan membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan 

pokok dari sistem tersebut. (Jogiyanto, 2005). 

Sedang sistem dapat didefinisikan dengan pendekatan komponen 

dan pendekatan prosedur, yaitu : 

1. Dengan Pendekatan Komponen 

Sistem didefinisikan sebagai kumpulan dari komponen yang 

saling berhubungan satu dengan yang lain membentuk satu 

mencapai tujuan tertentu. 
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2. Dengan Pendekatan Prosedur 

Sistem ini didefinisikan sebagai kumpulan dan prosedur-

prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. 

Elemen-elemen yang menyusun sebuah sistem : 

a. Tujuan 

Merupakan suatu tujuan dari sistem tersebut, yang dapat 

berupa tujuan usaha, kebutuhan, masalah, dan prosedur 

pencapaian tujuan. 

b. Batasan 

Merupakan batasan-batasan yang ada dalam mencapai tujuan 

dari sistem dimana batasan itu dapat berupa peraturan-

peraturan, biaya-biaya, personil dan peralatan. 

c. Kontrol 

Merupakan pengawas dari pelaksana pencapaian tujuan 

sistem yang dapat berupa control masukan data atau input, 

control keluaran data atau output dan control pengoperasian. 

d. Input 

Merupakan bagian dari sistem yang bertugas untuk menerima 

data masukan dimana dapat berupa asal masukan, frekuensi 

masuk ataupun jenis masukan data. 

e. Proses 

Merupakan bagian yang bertugas sebagai pemroses masukan 

data yang berupa klasifikasi, peringkasan, dan pencarian. 

f. Output 
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Merupakan keluaran atau tujuan akhir dari sistem, dapat 

berupa laporan dan grafik. 

g. Umpan Balik 

Biasanya dapat berupa perbaikan diri pemeliharaan sistem. 

Dalam pembuatan sistem, tidak hanya memperhatikan sistem 

yang harus dibuat dan bagaimana cara pengoperasian yang 

baik, tetapi juga harus memperhatikan fungsi-fungsi yang 

lain. 

 

2.2.  INFORMASI 

Informasi sangat penting di dalam suatu organisasi. Suatu sistem  

yang kurang mendapatkan informasi akan menjadi luruh, kerdil dan akhirnya 

berakhir. Informasi dapat didefinisikan, sebagai berikut: 

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih 

berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. (Jogiyanto HM, 2005). 

 

2.3. SISTEM INFORMASI 

Sistem informasi adalah gabungan yang terorganisasi dari manusia, 

perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi dan sumber data 

dalam mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam 

organisasi. (James A, 2007) 
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2.4.REKAM MEDIS 

Rekam medis adalah keterangan baik yang tertulis maupun terekam 

tentang identitas, penentuan fisik, laboratorium, diagnosa segala pelayanan 

dan tindakan medik yang diberikan kepada pasien dan pengobatan baik yang 

dirawat inap, rawat jalan maupun yang mendapatkan pelayanan gawat 

darurat. (Suyanto,2005)    

 

2.5. PUSKESMAS 

Puskesmas adalah satu kesatuan organisasi fungsional yang 

merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina 

peran serta masyarakat disamping memberikan peranan secara menyeluruh 

dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan 

pokok.  

Puskesmas dapat dibangun dari peningkatan Puskesmas pembantu 

atau benar-benar membentuk Puskesmas baru. Pembangunan Puskesmas 

ditujukan untuk peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas 

kepada masyarakat. Pembangunan baru Puskesmas tersebut satu paket 

termasuk penyediaan alat kesehatan dan non kesehatan serta rumah dinas 

petugas Puskesmas (bila belum ada). (Depkes, 2009) 

 

2.6. DATABASE  

Database adalah program yang digunakan untuk menyimpan data yang 

akan diolah di halaman web. Database tidak secara langsung menampilkan 

data ke user, tetapi user harus menjalankan aplikasi yang mengakses data dari 
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database dan menampilkan dalam bentuk yang mudah di mengerti. (M. 

Rudiyanto Arief, 2011). 

 

2.7. 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) 

 

2.8. XAMPP 

XAMPP adalah aplikasi yang mengintegrasikan beberapa aplikasi web 

utama di dalamnya. Dalam XAMPP terdapat instalasi modul PHP, MySQL, 

dan web server Apache. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri 

(localhost), yang terdiri atas program Cross – platform, Apache HTTP 

(HyperText Transfer Protocol) Server, MySQL database, dan penerjemah 

bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nama 



12 
 

XAMPP merupakan singkatan dari X (empat sistem operasi apapun), Apache, 

MySQL, PHP dan Perl. Program ini tersedia dalam GNU General Public 

License dan bebas, merupakan web server yang mudah digunakan yang dapat 

melayani tampilan halaman web yang dinamis. (M. Rudiyanto Arief, 2011) 

 

2.9.  PHP 

PHP merupakan bahasa yang berbentuk script yang ditempatkan dalam 

server dan pemrosesnyapun juga di server. Lalu hasilnya dikirim ke klien, 

stelah itu tempat pemakaiannya menggunakan browser. Pada awalnya, PHP 

dirancang untuk diintegrasikan dengan web server Apache. Selain di 

integrasikan lewat web server PHP juga dapat bekerja dengan web server 

seperti PWS (Personal Web Server), IIS (Internet Information Server), dan 

Xitami. 

Secara khusus PHP dirancang untuk membentuk web yang sangat 

dinamis. Yang artinya ia dapat membentuk suatu penampilan berdasarkan 

permintaan terkini. Misalnya anda menampilkan database ke halaman Web. 

PHP juga mempunya fungsi yang sama dengan skrip skrip seperti ASP 

(Active Server Page), Cold Fusion, ataupun Perl. (Abdul Kadir, 2008). 

 

 


