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BAB  II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. KOMPUTER 

 Menurut Jogiyanto 1995, Komputer adalah suatu alat elektronika 

dengan kecepatan tinggi yang mampu melakukan perhitungan dan operasi 

yang logis serta mampu menyimpan dan melaksanakan serangkaian intruksi 

yang akan memungkinkan serangkaian operasi. 

 Secara singkat pengertian komputer adalah serangkaian atau 

seperangkat alat konstruksi elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan 

komponen yang dapat saling bekerja sama, serta membentuk suatu sistem 

kerja yang rapi dan teliti. sisem kerja ini kemudian digunakan untuk 

melakuakan serangkaian pekerjaan secara otomatis, berdasarkan urutan 

instruksi atau program yang telah diberikan.  Komputer terdiri dari 3 bagian 

yaitu : 

1. Bagian pembaca data (Input data / unit input) 

2. Bagian pengolahan data (CPU) 

3. Bagian pengeluaran pengolahan hasil data (Output unit) 

Elemen-elemen dalam komputer terdapat EDPS (Electronic Data 

Processing System) untuk melakukan pengolahan data secara elektronik, 

EDPS memerlukan 3 (tiga) tingkat yaitu : 

         2.1.1 Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras komputer / hardware terdiri atas semua peralatan 

fisik komputer yang diperlukan dalam pengolahan data. sedangkan 
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bagian penting dari hardware adalah CPU, karena bagian ini adalah 

otak dari komputer. CPU (Central Procesing Unit) adalah Pusat dari 

komputer yang berfunsi untuk melakukan kegiatan aritmatik dan 

logika. Unit ini juga mengawasi seluruh sistem pengolahan data 

elektronik., selain itu juga dilakukan kegiatan penyimpanan data. 

CPU sendiri terbagi 3 (tiga bagian) yaitu: 

a. Primary Strorage atau Penyimpanan Utama 

Adalah tempat penyimpanan  program dan data yang aktif  yaitu 

program yang akan diproses serta data yang telah selasai diproses 

dan menunggu untuk dipindahkan ke unit keluaran. 

b. .Arithmatic Logic Operation 

Melaksanakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, 

pembagian dan kegiatan-kegiatan perhitungan logika lainnya. 

Data ini diproses sesuai instruksi, setelah selesai diproses 

hasilnya akan dikembalikan kepenyimpanan utama, proses 

tersebut akan berlanjut pada intruksi berikutnya. 

c. Unit Pengendali 

Yaitu unit pengendali yang berfungsi mengkoordinasi bagian 

CPU sendiri, antara lain bagian CPU dan pengatur semua 

kegiatan dalam sistem pengolahan data elektronik. Komputer 

tidak bekerja tanpa adanya perangkat lunak yang berupa 

isntruksi-instruksi yang bisa di baca/ditangkapoleh komputer. 
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Instruksi perangkat lunak ditulis/dibuat oleh manusia untuk 

mengaktifkan perangkat lunak dari perangkat keras komputer.   

2.1.2 Perangkat Lunak (Software) 

Software adalah perangkat lunak yang meliputi perintah-perintah 

atau instruksi-instruksi yang berisi program-program serta data yang 

melengkapi dan juga mempunyai tugas menghubungkan antara 

manusia dengan perangkat kerasnya.  Perangkat Lunak dikategorikan 

dalam 3 (tiga) bagian: 

a. Operating System 

Yaitu program yang ditulis untuk mengendalikan dan 

mengkoordinasi dari seluruh sistem. 

b. Perangkat Lunak bahasa 

Yaitu program yang digunakan untuk menterjemahkan instruksi-

instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman, ke dalam 

bahasa mesin agar dapat di mengerti. 

c. Perangkat  Lunak Aplikasi 

Merupakan program yang ditulis dan diterjemahkan dalam 

perangkat bahasa yaitu program untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan tertentu  

2.1.3 .Brainware 

Brainware adalah orang yang menjalankan komputer dari peralatan 

sampai menghasilkan output sesuai dengan yang diinginkan.  

Brainware dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu: 
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a. Analisis Komputer 

Seorang analis yaitu orang yang bertanggung jawab pada 

pembuatan perencanaan suatu aplikasi tertentu secara 

keseluruhan. 

b. Programmer 

Merupakan orang yang bekerja dalam aplikasi komputer, 

menyusun instruksi-instruksi untuk komputer, menguji program, 

dan menyiapkan dokumentasi. 

c. Operator 

Merupakan orang yang bertugas mengoperasikan program 

aplikasi yang disusun oleh seorang programmer, dengan 

mengikuti instruksi yang sebelumnya telah dituangkan ke dalam 

pedoman menjalankan program. 

d. .Librarian 

Merupakan petugas yang berwenang pada pemeliharaan dan 

penyimpangan program-program, file-file transaksi atau catatan 

transaksi lainnya. 

 Sedangkan Komputerisasi, menurut Jogiyanto 1999 adalah suatu 

proses pengolahan data atau suatau proses input, output serta proses yang 

menggunakan alat bantu komputer yang hasilnya adalah suatu informasi. 

Komputer terdiri dari beberapa unit fungsional yang dapat digunakan untuk 

pengolahan data yaitu : 

1. Bagian yang membaca data(Input data) 

2. Bagian yang mengolah data(Central Proccesing Unit) 
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3. Bagian yang mengeluarkan hasil pengolahan data(Output Unit) 

Supaya komputer dapat digunakan untuk mengolah data maka harus dibuat 

suatu sistem komputerisasi. Sistem Komputerisasi, menurut Jogiyanto 1999 

adalah jaringan-jaringan dari elemen yang saling berhubungan membentuk 

suatu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan sistem tersebut. 

 

2.2. SISTEM  

 Jogiyanto, 1989, menyatakan bahwa sistem  adalah kmpulan elemen-

elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu.   

 Gordon B Darvis,1992, menyatakan bahwa sistem adalah suatu sistem 

terdiri dari bagian-bagian yang saling mempengaruhi dan bekerja sama 

untuk mencapai tujuan. 

 

2.3. RUMAH SAKIT 

 Depkes RI tahun 1984, menyatakan bahwa Rumah Sakit adalah suatu 

kesatuan yang merupakan pusat pengembangan kesehatan yang juga 

membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara 

menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat diwilayah kerjanya dalam 

bentuk kegiatan pokok. 
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2.4. RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN 

 Rawat inap adalah suatu tempat/fasilitas yang khusus digunakan untuk 

perawatan pasien, dalam penanganan dokter dan berada di rumah sakit atau 

suatu unit pelayanan kesehatan. 

 Sedangkan rawat jalan adalah perawatan pasien dengan cara berobat 

jalan pada sebuah unit pelayanan kesehatan atau rumah sakit. 

 

2.5. PASIEN 

Pasien dibagi menjadi 2 kategori yaitu : 

a. Pasien Dalam yaitu pasien yang memperoleh pelayanan tinggal atau 

dirawat pada suatu unit pelayanan kesehatan. 

b. Pasien Luar yaitu pasien yang hanya memperoleh pelayanan kesehatan 

tertentu dan tidak tinggal/menginap ataupun dirawat pada unit pelayanan 

kesehatan. 

 

2.6. BIAYA 

 Biaya adalah pengorbanan-pengorbanan yang mutlak harus diadakan 

atau harus dikeluarkan agar dapat diperoleh suatu hasil untuk menghasilkan 

suatu barang atau jasa. 
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2.7. MULTIUSER 

 Berikut ini merupakan definisi dari Multiuser yang penulis ambil dari 

beberapa sumber yakni dari buku dan internet yang antara lain sebagai 

berikut : 

“Multiuser adalah dimana lebih dari satu  orang dapat menggunakan 

program yang sama atau berbeda dari satu mesin yang sama atau berbeda” 

(Komputer, 2001). 

“Multiuser adalah sistem operasi yang membiarkan banyak pengguna untuk 

masuk dan menggunakanya sistem pada waktu yang bersamaan, masing-

masing bila melaksanakan pekerjaan mereka secara bebas tanpa tergantung 

pada pengguna yang lain”. (ilmukomputer, 2002) 

“Multiuser adalah suatu data dapat digunakan oleh sejumlah orang secara 

bersamaan”. (Kadir, 2003). 

Kelebihan dari sistem Multiuser adalah sebagai berikut : 

1. Memungkinkan penggunaan program secara bersama-sama. 

2. Program dapat dijalankan dari sistem Dos, Windows 3.11/95/98 dan 

jaringan. 

3. Bila diinstall dari sistem Windows standar, program akan membuat shorcut 

folder pada desktop Windows untuk mempermudah menjalankannya. 

Dilengkapai dengan fungsi proteksi berupa fasilitas password pemakai 

beserta hak akses. 
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2.8. MICROSOFT VISUAL BASIC 

 Microsoft Visual Basic adalah salah satu Development tools untuk 

membangun aplikasi dalam lingkungan Windows.  Dalam pengembangan 

aplikasi, Visual Basic menggunakan pendekatan visual untuk merancang 

user interface dalam bentuk form, sedangkan untuk kodingnya 

menggunakan dialek bahasa basic yang cenderung mudah dipelajari. Visual 

Basic telah menjadi tools yang terkenal bagi para pemula maupun para 

Developer (ilmukomputer, 2002  ). 

 Pemrograman Visual Basic 6.0 adalah salah satu bahasa pemrograman 

yang memungkinkan para pengembang atau programmer untuk membuat 

aplikasi yang berbasis Windows dengan sangat mudah.  Bahasa 

pemrograman Visual Basic 6.0 ini sangat popular disebabkan kemudahan 

dan kelengkapan yang dimiliki untuk mengembangkan dan membuat 

aplikasi-aplikasi kecil. (Rahadian, 2004). 

 

2.9. CRYSTAL REPORT 

 Crystal Report Adalah suatu program aplikasi yang dirancang untuk 

membuat laporan-laporan yang dapat digunakan dengan bahasa 

pemrograman berbasis Windows, seperti Visual Basic 6.0, Visual C++, 

Visual Interdev (Rahadian, 2004). 
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2.10. DATABASES 

 Database atau basis data adalah suatu kumpulan data terhubung yang 

disimpan bersama-sama dalam suatu media mengatur satu sama lain dan 

tidak perlu sutau kerangkapan data dengan cara-cara tertentu sehingga 

mudah untuk digunakan oleh satu atau lebih program aplikasi secara 

optimal, data disimpan sedemikian rupa sehingga penambahan, pengambilan 

dan modifikasi data dapat dilakukan secara mudah terkontrol. (Jogiyanto 

HM, 1981). 

 

2.11. MICOROSOFT SQL SERVER 2000 

 Microsoft SQL SERVER 2000 adalah perangkat lunak database yang 

cocok untuk mengolah informasi dalam jumlah yang banyak.  Microsoft 

SQL Server 2000 merupakan manajemen database atau sistem manajemen 

database yang sering disingkat menjadi DBMS. 

Banyak kemudahan yang akan diperoleh jika bekerja dengan menggunakan 

Microsoft SQL Server 2000.  Diantaranya dapat melakukan proses 

penyortiran, pengaturan data, pembuatan label data serta pembuatan laporan 

kegiatan sehari-hari. (Madcoms, 2002). 


