
BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 Konsep Dasar Sistem  

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 

untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu  (Jogiyanto, 2001) 

Pendekatan sistem yang merupakan jaringan kerja dari prosedur lebih 

menekankan urut-urutan operasi di dalam sistem. Richard F. Neuschel (Jogiyanto, 

2001).” Prosedur adalah suatu urut-urutan operasi klerikal (tulis menulis), 

biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen, yang 

diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi 

bisnis yang terjadi”. 

Suatu sistem mempunyai tujuan (goal) atau sasaran (objektifitas). Tujuan 

biasanya dihubungkan dengan ruang lingkup yang lebih luas dan sasaran dalam 

ruang lingkup yang lebih sempit. Sasaran menentukan masukan dan keluaran yang 

dihasilkan. Sistem dikatakan berhasil jika mencapai suatu sasaran dan tujuan. 

 

3.2 Konsep Dasar Sistem Informasi 

Menurut Robert A.Leitch dan K. Roscoe Davis (Jogiyanto, 2001), 

“Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam organisasi yang mempertemukan 

kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial 

dan kegiatan strategi dari suatu kegiatan organisasi dan menyediakan pihak luar 

tertentu dengan laporan yang diperlukan”. 
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3.3 Komponen Sistem Informasi 

Menurut John Burch dan Gary Grudnitski (Jogiyanto, 2001) 

mengemukakan bahwa sistem informasi terdiri dari beberapa komponen yaitu 

blok masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, blok 

kendali. Sebagai satu sistem blok tersebut saling berinteraksi satu dengan yang 

lain untuk mencapai sasaran. Berikut penjelasannya : 

1. Blok masukan atau input merupakan metode dan media untuk menangkap 

data yang akan dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. 

2. Blok model  adalah rangkaian gabungan antara prosedur logika dan model 

matematik yang akan mengolah data yang tersimpan pada database dengan 

cara yang ditentukan untuk menghasilkan keluaran atau output yang 

diinginkan. 

3. Blok Keluaran merupakan produk dari sistem informasi  keluaran yang 

berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen 

pemakai sistem. 

4. Blok teknologi merupakan tool atau alat dalam sistem informasi yang 

diperoleh untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan, dan 

mengakses data. Hal tersebut terjadi saat proses sistem informasi sedang 

berjalan. 

5. Blok basis data (database) merupakan kumpulan dari data yang saling 

berhubungan satu dengan yang lain yang tersimpan dan bertanggung jawab 

mengolah serta mengumpulkan data. Kumpulan data tersebut dapat 

dikelompokkan dalam struktur tabel atau file database. 
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6. Blok Kendali, banyak hal yang dapat merusak sistem informasi, seperti 

misalnya bencana alam, kegagalan sistem, kesalahan manusia. Beberapa 

pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal 

tersebut dapat merusak sistem. 

 

3.4. Teori Teknologi 

Teknologi adalah satu ciri yang mendefinisikan hakikat manusia yaitu 

bagian dari sejarahnya meliputi keseluruhan sejarah. Menurut Djoyohadikusumo 

(1994, 222), Teknologi berkaitan erat dengan sains (science) dan perekayasaan 

(engineering). Dengan kata lain, teknologi mengandung dua dimensi, yaitu 

science dan engineering yang saling berkaitan satu sama lainnya. Sains mengacu 

pada pemahaman tentang dunia nyata, artinya mengenai ciri-ciri dasar pada 

dimensi ruang, tentang materi dan energi dalam interaksinya satu terhadap lainnya. 

3.4.1. Pengertian Visual Basic.NET 

Visual basic.NET merupakan sebuah teknologi baru yang berasal dari 

Microsoft sendiri. Fitur terbaru yang terdapat pada Visual Basic merupakan 

warisan, metode overloading, terstruktur. Kemampuan yang terdapat fitur tersebut 

dapat mempermudah para Developer untuk menciptakan sebuah aplikasi berbasis 

dekstop dan berbasis website.  

3.4.2. Pengertian SQL Server 

SQL Server merupakan sebuah fasilitas untuk membangun sebuah 

database serta untuk mengakses data dalam basis data relasional dan juga sistem 

manajemen database relasional atau biasa disebut dengan Relation Database 
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Manajemen System (RDMS) dengan arsitektur client/server. Pada umumnya SQL 

terdiri dari dua bahasa yaitu Data Definition Language (DDL)  dan Data 

Manipulation Langunge (DML).  

3.4.3. Pengertian Aplikasi  

Aplikasi berasal dari bahasa inggris yaitu application. Aplikasi sendiri 

memiliki arti yaitu cara untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang 

menggunakan teknik komputerisasi  dan juga suatu alat untuk membantu sebuah 

permasalahan. 

 

3.5. Teori Analisa Sistem 

3.5.1. SDLC (Systems Development Life Cycle) 

(Kendall & Kedall, 2010:11 ) Mengungkapkan SDLC adalah pendekatan 

melalui beberapa tahap untuk menganalisis dan merancang sistem yang dimana 

sistem tersebut telah dikembangkan dengan sangat baik melalui penggunaan 

siklus kegiatan penganalisis dan pemakai secara spesifik. Tahapan analisis dari 

SDLC adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi masalah, peluang, dan tujuan. 

2. Menentukan syarat-syarat.  

3. Menganalisis kebutuhan – kebutuhan sistem. 

4. Merancang sistem yang direkomendasikan. 

5. Menguji dan mempertahankan sistem. 

6. Mengimplementasikan dan mengevaluasi sistem. 
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3.5.2. Diagram Sistem dan Aliran Data Context Level 

Model pertama adalah diagram aliran data context level (disebut juga 

environmental model). Diagram aliran data memfokuskan pada aliran data dari 

dan ke dalam sistem sekaligus memproses data-data tersebut. Komponen – 

komponen dasar dari setiap program komputer ini bisa digambarkan secara 

mendetail dan digunakan untuk menganalisis keakuratan dan kompetensi sistem.  

Diagram aliran data context level menggambarkan tiga simbol yaitu segi 

empat dengan sudut membulat, kotak dengan dua sisi diarsir, dan tanda panah. 

Proses-proses transformasikan data yang datang menjadi informasi yang keluar, 

dan level  context level hanya memiliki satu proses, mewakili sistem secara 

keseluruhan.  

Entitas eksternal mewakili entitas-entitas yang memasukkan atau 

menerima informasi dari sistem, namun tidak menjadi bagian dari sistem. Entitas 

ini bisa berupa individu, kelompok masyarakat, posisi perusahaan atau 

departemen atau sistem-sistem lainnnya. Garis yang menghubungkan entitas-

entitas eksternal menuju proses disebut aliran data dan mewakili data.  

Menurut (Basuki, 2003), System flow adalah bagian yang menunjukkan 

arus pekerjaan secara menyeluruh dari suatu sistem dimana bagan ini menjelaskan 

urutan prosedur-prosedur yang ada dalam sistem dan biasanya dalam membuat 

system flow sebaiknya ditentukan pada fungsi yang melaksanakan atau 

bertanggung jawab terhadap sub-sub sistem. Bagan alir sistem menggunakan 

simbol sebagaimana terdapat pada tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Simbol Bagan Aliran Sistem 

 

3.6 Data Flow Diagram (DFD ) 

Data Flow Diagram yang lebih dikenal dengan DFD adalah sebuah alat 

dokumentasi grafis yang mengguanakan beberapa simbol, sebagaimana terdaftar 

No Simbol Nama Simbol Keterangan 

1 

 

 

 
Dokumen 

Simbol ini digunakan 

untuk menunjukkan 

dokumen input dan 

output baik untuk proses 

manual, mekanik, atau 

komputer 

2 

 

Keputusan 

Simbol keputusan 

digunakan untuk 

menggambarkan suatu 

kondisi yang 

mengharuskan sistem 

untuk memilih tindakan 

yang akan dilakukan 

berdasarkan kriteria 

tertentu. 

3 

 

Operasi manual 

Simbol ini digunakan 

untuk menggambarkan 

proses yang terjadi 

secara manual. 

5 

 

Proses 

Simbol proses digunakan 

untuk menggambarkan 

proses yang terjadi 

dalam sistem yang akan 

dibuat 

6 

 

Input manual 

Simbol Proses yang 

digunakan untuk 

menggambarkan proses 

yang terjadi dalam 

sistem yang akan dibuat. STIK
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pada tabel 3.2, untuk menggambarkan bagaimana data mengalir melalui proses-

proses yang saling terhubung. 

Tabel 3.1 Simbol Data Flow Diagram 

No Simbol Nama Simbol Keterangan 

1 

 

External Entity 

atau Boundary 

Simbol ini menunjukkan kesatuan 

di lingkungan luar sistem yang 

dapat berupa orang, organisasi 

atau sistem lain yang berada di 

lingkungan luarnya yang akan 

memberikan pengaruh berupa 

input atau menerima output 

2 

 

Data Flow atau 

Aliran Data 

Aliran data dapat digambarkan 

dengan tanda panah dan garis yang 

diberi nama dari aliran data 

tersebut 

3 

0

PRCS_1

 

Proses 

Dalam simbol tersebut dituliskan 

nama proses yang akan dikerjakan 

oleh sistem dari transformasi 

aliran data yang keluar. Suatu 

proses mempunyai satu atau lebih 

input data dan menghasilkan satu 

atau lebih output data. 

4 

 

Data Store 

Data store merupakan simpanan 

dari data yang dapat berupa file 

atau catatan menual, dan suatu 

agenda atau buku. Data store 

digunakan untuk menyimpan data 

sebelum dan sesudah proses lebih 

lanjut 

 

 

3.7 Konsep Basis Data  

Database adalah sekumpulan file data yang saling berhubungan dan 

diorganisasi sedemikian rupa sehingga data-data tersebut dapat diakses dengan 

mudah dan cepat dan diproses menjadi sebuah informasi yang lebih bermanfaat. 
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Database memiliki bebebrapa komponen dari yang terkecil hingga 

terbesar. Tingkatan data yang terbesar dimulai dari : 

- Database merupakan kumpulan dari file/tabel yang saling berhubungan. Database 

menduduki urutan tertinggi karena di dalamnya semua data disimpan dan 

dikelola.  

- Tabel sering disebut entitas atau entity. Tabel atas record-record yang 

menggambarkan kesatuan data-data yang sejenis. 

- Record merupakan kumpulan field yan membentuk suatu record. Satu record 

menggambarkan informasi tentang individu tertentu. 

- Field/Kolom merupakan atribut dari record yang menunjukkan satu volume / 

item data. Kumpulan field yang membentuk suatu record harus diberi nama untuk 

membedakan antara field satu dengan yang lain. Pada field ini, juga harus 

mendefinisikan tipe data dan panjang maksimal data yang akan disimpan. 

- Value adalah jenjang terkecil yang merupakan isi dari field yang dapat berupa 

karakter, huruf, dan angka. Value dapat juga disebut data yang tersimpan dalam 

setiap field/kolom. 

 

3.8 Relational Database Management System 

Relational Database Management System (RDBMS) merupakan 

sekumpulan data yang saling berhubungan sehinga menjadi sebuah informasi 

yang bermanfaat bagi pengguna. Dalam merelasikan tabel, terdapat konsep Entity 

Relational Database (ERD) yang dapat digunakan untuk mendefinisikan 

hubungan antar tabel (entitas). Dengan adanya ERD, Anda akan lebih mudah 

memahami cara suatu tabel/entitas berhubungan satu sama lain. 
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3.9 Pemeriksaan Ibu Hamil 

Alur proses bisnis yang terdapat dalam pemeriksaan ibu hamil ini adalah 

bermula dari pasien ibu hamil baru mengisikan formulir awal dimana dalam 

formulir tersebut terdapat data riwayat kehamilan terdahulu yang berguna untuk 

menentukan apakah ibu hamil ini layak menjalani proses persalinan normal atau 

tidak. Setelah mengisi formulir tersebut, ibu hamil ini menjalani pemeriksaan 

pertama dan dicatat dalam formulir pemeriksaan awal. Setelah menjalani proses 

pemeriksaan ibu hamil tersebut kembali dengan membawa kartu ibu. Untuk 

pemeriksaan berikutnya ibu hamil tersebut hanya dengan membawa kartu maka 

bidan atau dokter akan melihat perkembangan janinnya, tentunya melihat proses 

perkembangan janin tersebut setelah melewati proses pemeriksaan.
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