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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Klinik Gigi 

Klinik gigi berdasarkan peraturan menteri kesehatan RI nomor 

920/Menkes/Per/XII/1986 adalah sarana layanan kesehatan gigi dan mulut yang 

diberikan kepada masyarakat. Penyelenggaraan klinik gigi dilaksanakan oleh 

pemerintah dan swasta, dimana klinik swasta dapat berupa praktek berkelompok 

maupun perorangan (Lestari, 2009: 4). 

 

2.2 Pasien 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 269/Menkes/Per/III/2008 

(2008), yang dimaksud dengan pasien adalah setiap orang yang melakukan 

konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang 

diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter 

gigi. 

Di klinik gigi drg. Basuki, jenis pasien dibedakan menjadi dua. Pertama, 

pasien umum yaitu orang-orang yang datang memeriksakan diri tanpa rujukan 

dari instansi manapun dan biaya pemeriksaannya secara pribadi ditanggung oleh 

pasien itu sendiri. Kedua, pasien perusahaan yaitu orang-orang yang bekerja di 

suatu perusahaan dan biaya pemeriksaannya ditanggungkan pada perusahaan yang 

bekerja sama dengan klinik gigi drg. Basuki. 
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2.3 Rekam Medis 

Menurut Peraturan Mentri Kesehatan RI No. 269/Menkes/Per/III/2008 

(2008), yang dimaksud dengan rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan 

dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan 

pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. 

Rekam medis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu rekam medis 

konvensional dan rekam medis elektronik. Rekam medis konvensional yaitu 

rekam  medis yang berbentuk lembaran-lembaran kertas. Sedangkan rekam medis 

elektronik yaitu rekam medis yang berbentuk elektronik yang mana data-datanya 

tersimpan dalam suatu media komputer. 

Menurut Peraturan Mentri Kesehatan RI No. 269/Menkes/Per/III/2008 

(2008), pada Bab IV mengenai Penyimpanan, Pemusnahan dan Kerahasian yang 

dicantumkan di Pasal 9 berbunyi: 

(1) Rekam Medis pada sarana pelayanan kesehatan non rumah sakit wajib 

disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung 

dari tanggal terakhir pasien berobat. 

(2) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui, rekam 

medis dapat dimusnahkan. 

 

2.4 Peralatan 

Menurut Departemen Kesehatan RI (2009), berdasarkan UU No.36 

Tahun 2009, alat kesehaan adalah instrument, aparatus, mesin dan / atau implant 

yang tidak menggandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, 

menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan 
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kesehatan pada manusia, dan / atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi 

tubuh. 

 

2.5 Obat 

Menurut Departemen Kesehatan RI (2009), berdasarkan UU No.36 

Tahun 2009, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang 

digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologo atau keadaan 

patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, 

pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. 

 

2.6 Konsep Dasar Sistem 

Menurut Jogiyanto (1995: 23), terdapat dua kelompok pendekatan di 

dalam mendefinisikan sistem, yaitu yang menekankan pada prosedurnya dan 

menekankan pada komponen atau elemennya. Pendekatan sistem yang lebih 

menekankan pada  prosedur mendefinisikan suatu sistem sebagai suatu jaringan 

kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama 

untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. 

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat yang tertentu, yaitu 

mempunyai komponen-komponen (components), batas sistem (boundary), 

lingkungan luar sistem (environments), penghubung (interface), masukan (input), 

keluaran (output), pengolah (process) dan sasaran (objectives) atau tujuan (goal). 

Komponen sistem merupakan bagian-bagian dari sistem yang saling 

berhubungan dan menjadi satu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau 

subsistem ini memiliki karakteristik tersendiri dan menjalankan suatu fungsi 
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tersendiri. Suatu sistem dapat mempunyai  suatu sistem yang lebih besar yang 

disebut dengan supra system (Jogiyanto, 1995: 25).  

Batas sistem (boundary) merupakan daerah yang membatasi antara suatu 

sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem 

ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Batas suatu 

sistem menunjukkan ruang lingkup (scope) dari sistem tersebut. 

Lingkungan luar (environtment) dari suatu sistem adalah apapun diluar 

batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar yang 

menguntungkan merupakan energi dari sistem dan dengan demikian harus tetap 

dijaga dan dipelihara. Sedang lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan 

dikendalikan, kalau tidak maka akan menggangu kelangsungan hidup dari sistem 

(Jogiyanto, 1995: 35). 

Penghubung (interface) merupakan media penghubung antara satu 

subsistem dengan subsistem yang lainnya. Melalui penghubung ini 

memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari suatu subsistem ke subsistem 

yang lainnya. Keluaran (output)  dari suatu subsistem akan menjadi masukan 

(input) untuk subsistem yang lainnya melalui penghubung. Dengan penghubung 

satu subsistem dapat berintegrasi dengan susbsistem yang lainnya membentuk 

satu kesatuan. 

Masukan (input) adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. 

Masukan dapat berupa sinyal atau berupa masukan perawatan. Masukan sinyal 

adalah energi yang dimasukkan yang nantinya akan diolah dan menghasilkan 

sesuatu. Sedangkan masukan perawatan adalah energi yang digunakan untuk 

melakukan suatu proses atau dengan kata lain energi yang menjamin suatu proses 
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dapat berjalan. Keluaran sistem dapat dibedakan menjadi dua yaitu keluaran yang 

berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat dijadikan sebagai masukan dari 

subsistem yang lainnya. 

Pengolah sistem (proces) adalah bagian dari setiap sistem dan subsistem 

yang akan mengolah masukan sehingga menjadi keluaran, baik yang berguna 

maupun menjadi sisa. Gambar karakteristik sistem dapat dilihat pada Gambar 2.1 

di halaman 11. 

 

2.7 Pendekatan Sistem 

Menurut Jogiyanto (1995: 52), pendekatan sistem yang lebih 

menekankan pada elemen atau komponennya mendifiniskan sistem sebagai suatu 

kumpulan dari  elemen-lemen yang berinteraksi untuk mencapai satu tujuan 

tertentu. 

Pendekatan yang dapat digunakan dalam menganalisa suatu sistem yang 

ada menjadi suatu sistem informasi yang nantinya bisa menghasilkan informasi 

yang bermanfaat, antara lain: 

1. System Approach 

Sistem informasi sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi 

2. Top Down Approach 

Kebutuhan informasi dari Top Manager ke bawahannya secara langsung 

3. Modular Approach 

Dipecah menjadi modul yang lebih sederhana 

4. Evolutionary Approach 

Mengikuti perkembangan teknologi 
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Gambar 2.1  Karakteristik Sistem (Jogiyanto, 1995: 6) 

 

2.8 Analisa dan Perancangan Sistem 

Analisis sistem dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengidentifikasi 

dan mengevaluasi permasalahan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan, 

sehingga dapat diusulkan perbaikannya. 

Perancangan sistem merupakan penguraian suatu sistem informasi yang 

utuh ke dalam bagian komputerisasi yang dimaksud, mengidentifikasi dan 

mengevaluasi permasalahan, menentukan kriteria, menghitung konsistensi 

terhadap kriteria yang ada, serta mendapatkan hasil atau tujuan dari masalah 

tersebut serta mengimplementasikan seluruh kebutuhan operasional dalam 

membangun aplikasi. 
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Menurut Kendall dan Kendall (2003: 11) ada 7 (tujuh) tahap siklus hidup 

pengembangan sistem, yaitu : 

1. Mengidentifikasi masalah, peluang, dan tujuan 

2. Menentukan syarat-syarat 

3. Menganalisis kebutuhan-kebutuhan sistem 

4. Merancang sistem yang direkomendasikan 

5. Mengembangkan dan mendokumentasikan perangkat lunak 

6. Menguji dan mempertahankan sistem 

7. Mengimplementasi dan mengevaluasi sistem 


