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BAB 2
LANDASAN  TEORI

Tinjauan Umum
Gambaran Umum Perusahaan
Rumah Sakit Panti Rukmi adalah salah satu Rumah Sakit swasta milik Yayasan Kongregasi Suster-suster Fransiskanes Dongen, yang beralamat  di Jln. Pangl. Sudirman No. 203 Pati Jawa Tengah. Rumah Sakit ini didirikan pada tanggal 19 Maret 2004, di atas lahan seluas 3334 m2 dengan luas banguan 2534,25 m2.  Pada awalnya merupakan sebuah Balai Pengobatan yang berdiri pada tanggal 10 Mei 1974, kemudian pada tanggal 04 Maret 2003 berkembang menjadi Rumah Sakit Bersalin dan dalam proses selanjutnya berkembang menjadi Rumah Sakit Umum Panti Rukmi.
Sampai saat ini Rumah Sakit Umum Panti Rukmi masih melakukan aktivitas secara manual seperti pencatatan data, antrian, rekam medis pasien dan lain-lain. Seperti diketahui bahwa dalam pengelolaan data dibutuhkan ketelitian dan kesabaran. Dan jika dilakukan secara manual akan sangat riskan terhadap kesalahan, seperti terjadinya redudansi, kesulitan dalam pencarian data pasien dan data riwayat penyakit pasien serta kesalahan perhitungan dalam proses transaksi sehingga terjadi kekeliruan dalam laporan keuangan. Karena itu adanya system komputerisasi ini diharapkan membantu memperlancar dan mempermudah pengelolaan data. Dengan demikian pelayanan terhadap masyarakat umum akan lebih efektif,  efisien, akurat dan tepat waktu.
 
Struktur Organisasi
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi

Berikut  adalah penjelasan tugas dari masing-masing Kepala Bidang maupun Sub Bagian struktur organisasi dari Rumah Sakit  Panti Rukmi Pati.
	Yayasan Suster-suster Fransiskanes Dongen (YSFD)

Adalah suatu badan yang beranggotakan para Suster maupun para ahli, yang mengelola dan bertugas merencanakan, merumuskan, membimbing, dan mengawasi program dan kebijaksanaan umum untuk dilaksanakan oleh direktur rumah sakit dalam hal memenuhi fungsi rumah sakit serta membantu usaha untuk memperkembangkan/meningkatkan rumah sakit tersebut.
	Direktur 

Bertugas memberikan pengarahan atas kegiatan Rumah Sakit yang dipimpinnya dan mengelola (merencanakan dan mengatur kegiatan) Rumah Sakit ini agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, sesuai dengan apa yang digariskan oleh menteri kesehatan dan Governing Board.
	Bagian Administrasi

Bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan administrasi Rumah Sakit agar berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi Rumah Sakit, karyawan dan pelanggan. Selain itu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan inventarisasi di Bagiannya.
	Sub Bagian Rumah Tangga dan Pemeliharaan Sarana.

Sub Bagian Umum
Sub Bagian Penunjang non Medis
Sub Bagian Kepegawaian dan Informasi
	Komite Medik
Bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pelayanan medis agar berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi Rumah Sakit, karyawan dan pelanggan.
	Bidang Pelayanan Medik
	Menjamin setiap pasien yang datang ke Rumah Sakit mendapat pelayanan medis secara optimal melalui prosedur dan tindakan yang dapat dipertanggung jawabkan dengan cara: mengupayakan setiap pasien mendapat pelayanan medis yang sesuai dengan ilmu kedokteran yang mutakhir. Mengupayakan setiap pelayanan medis yang tersedia memanfaatkan kemampuan dan fasilitas rumah sakit secara optimal. Menjamin setiap jenis pelayanan medis sesuai dengan masing-masing standar pelayanan profesi.

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan inventarisasi di Bidangnya.
	Bidang Keperawatan
Menjamin setiap pasien mendapat asuhan keperawatan yang optimal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan inventarisasi di Bidangnya.
	Bidang Penunjang Medis
	Menjamin tersedianya dan beroperasinya prasarana dan sarana penunjang medis secara optimal guna mendukung pelayanan medis yang berkualitas kepada pelanggan di Rumah Sakit.

Menjamin setiap sarana dan prasarana penunjang medis sesuai dengan standar keselamatan pasien (pemeliharaan rutin dan kaliberasi) dan terbuat dari bahan yang berkualitas.
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan inventarisasi di Bidangnya.
	Bidang Keuangan
	Bertanggung jawab menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja, otorisasi, pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan.
Bertanggung jawab terhadap inventarisasi dan pemeliharaan peralatan di Bidang Keuangan.

Lokasi Kerja
Adapun lokasi kerja dilaksanakan di Rumah Sakit Panti Rukmi,  Jl. Panglima Sudirman 203 Pati, Jawa Tengah 59111, Telp. (0295) 381938, Fax. (0295) 384840, E-mail: rsp.rukmi@telkom.net.

Pengertian Rawat Jalan
Pengertian rawat jalan adalah suatu usaha dalam membantu masyarakat pada umumnya atau pasien pada khususnya untuk memberikan pelayanan dengan baik, dimana pasien tersebut tidak harus menginap di Rumah Sakit, tetapi cukup dengan mengontrol kesehatannya secara bertahap sesuai anjuran dokter sampai sembuh.

Pengertian Rekam Medis
Rekam medis pasien dapat diartikan sebagai bukti tertulis tentang proses pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada pasien. Pelayanan tersebut antara lain seperti pemeriksaan identifikasi penyakit, pengobatan, dan tindakan medis lainnya yang dijaga kerahasiaannya. 
Adapun proses rekam medis bagi pasien rawat jalan di Rumah Sakit Panti Rukmi Pati yaitu pasien mendaftarkan diri ke bagian pendaftaran (bagi pasien yang baru pertama kali berobat ke Panti Rukmi). Bagi pasien lama cukup menyerahkan kartu periksa. Setelah selesai dibagian pendaftaran pasien di arahkan ke poliklinik umum bagi pasien yang minta diperiksa dengan dokter umum (sesuai permintaan pasien), sedangkan bagi pasien yang minta diperiksa oleh dokter spesialis maka akan menuju ke poliklinik spesialis. Setelah pemeriksaan dari poliklinik, pasien akan menuju ke apotik (jika tidak ada lanjutan untuk pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, EKG, USG, rontgen, dll). Jika ada maka pasien terlebih dahulu menjalani pemeriksaan tersebut. Setelah itu kembali lagi ke poliklinik semula untuk mengetahui hasilnya. Selanjutnya  pasien ke apotik untuk menyerahkan resep dan terakhir menuju ke bagian administrasi untuk mengambil obat dan.membayar semua biaya (biaya pendaftaran bagi pasien baru, biaya dokter, biaya pemeriksaan penunjang lainnya jika ada, dan biaya obat) 

Sistem Informasi Manajemen
Pada dasarnya istilah Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan gabungan dari tiga unsur pokok yaitu sistem, informasi, dan manajemen. Sistem adalah susunan yang teratur yang saling berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sesuatu yang berguna untuk membuat keputusan. Manajemen adalah cara bagaimana kita mengatur dan mengelola data menjadi informasi yang berguna.
Sistem informasi manajemen dapat diartikan sebagai sekumpulan elemen atau sub sistem atau bagian yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama dan membentuk satu kesatuan yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk melakukan fungsi pengelolaan data yaitu menerima masukan (input) berupa data-data, kemudian mengolahnya (process) dan menghasilkan keluaran (output) berupa informasi yang berguna yang dapat digunakan sebagai dasar bagi proses pengambilan keputusan, mendukung kegiatan manajemen dan operasional dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia bagi proses tersebut guna mencapai tujuan. 
Pengertian sistem informasi manajemen secara umum adalah sistem manusia atau mesin yang terpadu yang menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi untuk pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan. Elemen-elemen sistem informasi manajemen adalah sebagai berikut :
	Perangkat keras (Hardware)
Perangkat lunak (Software)

	Perangkat lunak sistem umum (System Software)
Perangkat lunak terapan umum (Application Software)

Database
Procedure
Operator

Pengertian Sistem
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melangkah untuk mempelajari suatu sistem. Terlebih dahulu kita mengetahui pengertian sistem itu sendiri. Sistem berasal dari bahasa Inggris yaitu system  yang berarti susunan atau cara. Terdapat dua kelompok pendekatan di dalam mendefinisikan sistem yaitu menekankan pada komponen atau elemennya.
Definisi sistem menurut pendekatan yang menekankan pada prosedur, adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama melakukan suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu (Jogiyanto,1999). Sedangkan definisi sistem yang menekankan pada elemen atau komponen adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu.
Pendekatan sistem yang menekankan pada komponen akan lebih memudahkan di dalam mempelajari suatu sistem, karena pada kenyataanya suatu sistem dapat terdiri dari beberapa sub sistem yang saling berhubungan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu.
Untuk lebih jelasnya dalam mempelajari suatu sistem, ada beberapa hal yang menjadi karakteristik dari suatu sistem, yaitu :
	Komponen Sistem (System Component)

Suatu sistem yang terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama untuk membentuk satu kesatuan. Setiap sub sistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem yang lebih besar dan disebut supra sistem.
	Batas Sistem (System Boundary)

Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup (scope) dari sistem tersebut.
	Lingkungan Luar (Environment)

Lingkungan luar dari suatu sistem adalah segala sesuatu di luar batas sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan, yang merupakan energi dari sistem yang harus tetap dijaga dan dipelihara. Sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan. Jika tidak akan mengganggu kelangsungan hidup sistem.
	Penghubung Sistem (Interface System)

Merupakan media penghubung antara satu sub sistem dengan satu sub sistem lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu sub sistem ke sub sistem yang lainnya melalui penghubung.
	Masukkan Sistem (Input System)

Masukkan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sub sistem. Masukkan dapat berupa masukkan perawatan (maintenance input) dan masukkan signal (signal input). Maintenance input adalah energi yang diproses untuk memperoleh keluaran. Sebagai contoh di dalam sistem komputer adalah maintenance input yang digunakan untuk diolah menjadi informasi.
	Keluaran Sistem (Output System)

Keluaran (output) adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan dari sisa pembuangan. Keluaran dapat merupakan masukan untuk sub sistem yang lain atau kepada supra sistem.
	Pengolahan Sistem (Process System)

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran.
	Sasaran Sistem (Objective System)

Suatu sasaran mempunyai tujuan (goal) atau sasaran (objective). Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali terhadap masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem.

Pengertian Pengolahan Data
Pengolahan data adalah segala macam operasi yang dilakukan terhadap data sehingga data tersebut menjadi berguna dan sesuai dengan hasil yang diinginkan. Sistem pengolahan data pada awalnya dilakukan secara manual saja akan tetapi untuk meningkatkan efisiensi pengolahan data akhirnya digunakan sebuah alat bantu yang berbasis teknologi komputer, karena komputer sebagai suatu perlengkapan elektronik, yang mengolah data, menerima masukan dan keluaran, mempunyai kemampuan menyimpan instruksi-instruksi untuk memecahkan masalah. 
Sedangkan data adalah kenyataan-kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata atau fakta mentah. Dari fakta mentah tersebut data diolah menjadi informasi. Jadi informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Kualitas informasi tergantung dari tiga hal yaitu akurat, tepat waktu, dan relevan. Akurat adalah informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak samar atau menyesatkan. Tepat waktu adalah informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Releven adalah informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya.

Mengenal Visual Basic
Microsoft Visual Basic adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi Windows yang berbasis grafis (GUI – Graphical User Interface).
Visual Basic merupakan event-driven programming (pemrograman terkendali kejadian) artinya program menunggu sampai adanya respon dari pemakai berupa event ( prosedur event ) akan dijalankan.

Struktur Apilkasi Visual Basic
Struktur aplikasi Visual Basic terdiri dari :
	Form 

Adalah Windows atau jendela untuk membuat user interface atau tampilan.
Kontrol (Control)
Tampilan berbasis grafis yang dimasukkan pada form untuk membuat interaksi dengan pemakai ( textbox, label, scroll bar, tombol command). 
	Properti (Properties)

Nilai/karakteristik yang dimiliki oleh sebuah objek Visual Basic. Contoh: Name, Captions, Size, Color, Position dan Text. Visual Basic menerapkan properti  default/standar. Kita dapat mengubah properti saat mendesain program. 
	Metode (Methods)

Serangkaian perintah yang sudah tersedia pada suatu objek yang dapat diminta untuk mengerjakan tugas khusus.
	Prosedur Kejadian (Event Procedures)

Kode yang berhubungan dengan suatu objek. Kode ini akan dieksekusi ketika ada respon dari pemakai berupa event tertentu.
	Prosedur Umum (General Procedures)

Kode yang tak berhubungan dengan suatu objek. Kode ini harus diminta oleh aplikasi.
	Modul (Module)

Kumpulan dari prosedur umum, deklarasi variabel dan definisi konstanta yang digunakan oleh aplikasi.

Langkah-langkah untuk Mengembangkan Aplikasi
	Langkah-langkah untuk mengembangkan aplikasi adalah :
	Membuat user interface (tampilan).

Mengatur properti.
Menulis kode program.
 Tampilan Layar Visual Basic 
	Tampilan layar Visual Basic 6 :
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Gambar 2.2 Menu Utama Visual Basic 6.0

1.	Menu Bar
Menu Bar terdiri dari menu File, Edit, View, Project, Format, Debug, Run, Query, Diagram, Tools, Add-Ins, Window, dan  Help.
2. 	Menu Toolbar
Menu Toolbar merupakan menu berbentuk icon yang berisi perintah. Setiap menu Toolbar terdapat dalam menu utama Visual Basic. Umumnya, menu Toolbar berisi icon perintah seperti berikut ini :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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Gambar 2.3 Menu ToolBar

Di bawah ini adalah tabel keterangan dari gambar menu toolbar di atas :
Tabel 2.1Tabel Keterangan Menu Toolbar
No
Keterangan
No
Keterangan
No
Keterangan
1.
Project
8.
Paste
15.
Project Explorer
2.
Add Form
9.
Find
16.
Properties Window
3.
Menu Editor
10.
Can’t undo
17.
Form Layout
4.
Open
11.
Can’t redo
18.
Object Browser
5.
Save Project
12.
Start Project
19.
ToolBox
6.
Cut
13.
Break
20.
Data View Window
7
Copy
14.
End
21.
Component Manager

3.	Form Windows
Form Windows (Jendela Form) adalah jendela untuk merancang form.
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Gambar 2.4 Jendela Form

4.	Project Windows
Project Windows (Jendela Proyek) adalah kotak dialog yang berisi form-form/menampilkan daftar form dan modul proyek yang telah kita buat. Proyek merupakan kumpulan dari modul form, modul class, modul standar, dan file sumber yang membentuk suatu aplikasi. 
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Gambar 2.5 Jendela Proyek

5.	ToolBox
ToolBox adalah kumpulan dari objek yang digunakan untuk membuat user interface serta kontrol bagi program aplikasi.
Ada dua cara untuk menempatkan kontrol pada suatu form :
	Klik ganda kontrol dalam toolbox. Selanjutnya kita dapat mengubah besar dan ukurannya serta memindahkannya dengan metode drag and drop.

Klik kontrol dalam toolbox, kemudian pindahkan pointer mouse pada jendela form. Kursor berubah menjadi crosshair. Selanjutnya kita tempatkan crosshair pada sudut kiri atas pada posisi sesuai keinginan kita, tekan tombol mouse kiri dan tahan ketika menyeret (drag) kursor ke arah sudut kanan bawah.
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Gambar 2.6 ToolBox

 Di bawah ini adalah tabel keterangan dari gambar ToolBox di atas :
Tabel 2.2 Tabel Keterangan ToolBox
No
Keterangan
No
Keterangan
No
Keterangan
1.
Pointer
8.
Option Button
15.
Directory List Box
2.
Picture Box
9.
Combo Box
16.
File List Box
3.
Label
10.
List Box
17.
Shape
4.
Text Box
11.
Horizontal Scroll Bar
18.
Line
5.
Frame
12.
Vertical Scroll Bar
19.
Image
6.
Command Button
13.
Timer
20.
Data
7
Check Box
14.
Drive List Box
21.
OLE

6	Properties Windows
Properties Windows (Jendela Properti) berisi daftar struktur setting properti yang digunakan pada sebuah objek terpilih. Kotak drop-down pada bagian atas jendela berisi daftar semua objek pada form yang aktif. Ada dua tab tampilan: Alphabetic (urut abjad) dan Categorized (urut berdasar kelompok). Di bagian bawah kotak terdapat properti dari objek terpilih.
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Gambar 2.7 Jendela Properti

7	Form Layout Windows
Form Layout Windows (Jendela Layout Form) menampilkan posisi form relatif terhadap layar monitor. 
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Gambar 2.8 Jendela Layout Form

Pembuatan Program Proyek
Dalam Visual Basic, pembuatan sebuah program aplikasi harus dikerjakan dalam sebuah proyek. Proyek tersebut berisi kumpulan file-file yang digunakan untuk membuat aplikasi.
Sebuah proyek dapat terdiri dari satu file proyek ( .vbp), satu file form untuk setiap form ( .frm), satu file data binary untuk setiap form (.frx), satu file untuk setiap modul class (.cls), satu file untuk setiap modul standar (.bas), atau file resource tunggal (.res).
Untuk membuat sebuah program aplikasi, kita terlebih dahulu harus membuat form, baru kemudian membuat file dan modul lain. Setelah seluruh komponen dipadukan dan kode telah ditulis, langkah selanjutnya adalah membuat proyek kita menjadi file yang bisa dieksekusi.
Membuat Proyek Baru
Langkah pertama dalam Visual Basic adalah membuat proyek. Tedapat dua cara dalam pembuatan proyek baru. Pertama, pilih Standard EXE dalam tab New pada New Project setelah pemanggilan pertama Visual Basic, kemudian klik pilihan Open. Cara kedua dari menu File, kita pilih new Project.
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Gambar 2.9 Menu Pilihan New Project

Menamakan Proyek
Untuk memberi nama proyek, kita pilih menu File dan pilih Save Project As sehingga pada layar akan tampak kotak dialog yang mengharuskan kita mengisi nama form (.frm). Setelah mengisi nama form dan mengklik tombol Save, pada layar akan tampak kotak dialog yang mengharuskan kita mengisi nama proyek (.vbp). Setelah mengisi nama proyek, kemudian tekan Save. Maka sebuah proyek baru telah dibuat.

Membuat Form
Langkah-langkah dalam pembuatan form adalah sebagai berikut :
	Tergantung kebutuhan kita, sebagai contoh akan dimasukkan CommandButton kontrol ke dalam form. Klik CommandButton kontrol pada ToolBox sehingga pointer  berubah menjadi + pada bidang form.

Dengan pointer +, buat sebuah kotak pada bidang form, dengan cara menekan mouse tanpa dilepas sambil membuat kotak sebesar yang kita inginkan. Lepas mouse setelah mencapai besar yang diinginkan. Sehingga pada layar akan tampak seperti gambar 2.11 di bawah ini:
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Gambar 2.10 Form Dasar

Klik bidang form di luar bidang tombol Command1. Pada sisi luar kanan form, klik dan seret kursor kecil ke arah dalam untuk memperkecil form.

2.7.8	Mengisi Properti
Untuk mengganti tulisan “Command1” di dalam tombol, pada gambar 2.11, arahkan pointer ke Daftar Pointer di sebelah kanan layar. Pilih jenis properti Caption lalu klik. Klik di awal kata C pada “Command1” dan ganti dengan nama sesuai keinginan kita..

2.7.9	Mengetik Program atau Mengisi Kode
Ada dua cara dalam mengetikkan program. Cara pertama adalah arahkan pointer dan klik ganda tombol Command1 pada gambar 2.11, maka akan tampak tampilan seperti gambar 2.12 di bawah ini. Selanjutnya kita dapat mengetikkan kode program di dalam statement Private Sub/End Sub. Cara kedua adalah dengan mengklik Toolbar View Code pada jendela proyek.
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Gambar 2.11 Daerah Pengetikan Program

Tipe Data Visual Basic
Di bawah ini adalah tabel tipe data dalam Visual Basic :
Tabel 2.3 Tipe Data Visual Basic
Tipe Data
Suffix
Ukuran
Jangkauan
Boolean
None
2 byte
True atau False
Integer
%
2 byte
-32768 sampai 32767
Long (Integer)
&
4 byte
-2147483648 s/d 2147483648
Single (Floating)
!
4 byte
-3042823E38 s/d 3042823E38
Double (Floating)
#
8 byte
-1.79769313486232D308 s/d 1.79769313486232D308
Currency
@
8 byte
-9223372036854775807 s/d 9223372036854775807
Date
None
8 byte
1 Jan 100 s/d 31 Des 9999
Object
None
4 byte
Referensi Objek
String
$
1 byte
0 sampai 2 E32 karakter
Variant
None
16 byte+1byte
Null, error (Semua jenis data)

2.9   Mengenal Microsoft Access 2000
Microsoft Access 2000 adalah sebuah perangkat lunak database relasional yang mengadung relasi antar tabel seperti halnya perangkat lunak database lainnya. Database dikelola menurut struktur tertentu yaitu desain yang menentukan karakter setiap tabel beserta relasi antar tabelnya. Jika data yang dikelola dalam jumlah kecil mungkin hal ini tidak diperlukan, namun jika jumlahnya sampai ratusan ribu bisa dibayangkan kerumitan yang ditimbulkan. Dasar pengelolaan data ini adalah dengan pengelompokan menurut karakter tertentu menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut tabel. Karena tabel-tabel yang terbentuk merupakan kesatuan maka diperlukan relasi diantara tabel tersebut. Disinilah pentingnya peranan struktur dalam suatu database. Struktur yang dihasilkan dalam Microsoft Access disimpan sekaligus dalam beberapa susunan, yaitu database, form, program aplikasi, query, macro dan modul. Kemampuan ini merupakan kelebihan yang dimiliki oleh Microsoft Access.

Sekilas Tentang ADO
ADO diperkenalkan sebagai standar akses data yang digunakan untuk mempermudah developer mengakses data dari sumber yang tentu bervariasi, seperti relasional database, mainframe, directory service, dan bahkan web-based content. ADO memiliki penggabungan terhadap OLE DB yang menghadirkan high-level dan low-level interface untuk akses data.
Adapun keuntungan yang ditawarkan oleh ADO, antara lain :
	Model pemrograman yang mudah dengan model objek yang sederhana.

Penggunaan bandwidth network yang kecil serta kebutuhan memori (RAM) klien yang lebih rendah.
Kemampuan menyimpan record set ke dalam suatu file.
Mendukung lokasi kursor pada client-side maupun server-side.
ADO memliki arsitektur terbuka berbasis COM (Common Object Model) sehingga cakupan ADO jauh lebih luas dibandingkan dengan metode data akses lainnya. Kegunaan COM dan DCOM (Distributed COM) membuat komponen ADO dan OLE DB bisa bekerja pada banyak proses dan juga pada komputer terpisah. ADO memiliki 7 objek yang terbagi atas 3 bagian utama :
Objek Connection
Objek ini bertugas untuk membuat hubungan/koneksi dengan sumber data.
Objek Command
Objek ini bertugas untuk mengeksekusi perintah yang telah dideskripsikan.
	Objek Recordset
Objek ini bertugas untuk mengatur hasil.

2.10	Data Report Designer
Report Designer merupakan salah satu fasilitas yang digunakan untuk merancang laporan yang akan ditampilkan melalui data report designer. Visual Basic menyediakan fasilitas data report designer untuk merancang laporan dengan mudah karena kita tidak akan menggunakan kode program apapun, yang perlu dilakukan hanyalah menyeret (drag) dan melepaskan (drop) field-field yang akan kita tampilkan dari data environment ke dalam data report designer.
Membuat Laporan dengan Report Designer :
	Kita tambahkan data report designer dari menu tool bar dengan memilih Project – Add Data Report hingga tampil jendela Data Report.

Kita ubah nilai property di Data Report Designer yaitu bagian name, Data Source dan Data member.
Kita letakkan cursor mouse di salah satu bagian di dalam data report designer, kemudian klik kanan dan pilih Retrieve Structure untuk membuat struktur hierarki.
Selanjutnya adalah menyeret (klik kiri mouse dan jangan dilepas) field-field dari data environment ke dalam data report designer sesuai kebutuhan.
Berikut kita tambahkan label dan kontrol dibagian Page Footer serta kontol Function yang diperlukan.

2.11 Basis Data
Basis data (database) adalah kumpulan file-file yang saling berelasi. Relasi tersebut bisa ditunjukkan dengan kunci dari tiap file yang ada. Satu basis data menunjukkan kumpulan data yang dipakai dalam satu lingkup perusahaan atau institusi.
Dalam satu file terdapat record-record yang sejenis, sama besar, sama bentuk, merupakan satu kumpulan entity yang seragam. Satu record terdiri dari field-field yang saling berhubungan untuk menunjukkan bahwa field tersebut dalam satu pengertian yang lengkap dan direkam dalam satu record.
 
Definisi-definisi dalam Basis Data
File, adalah kumpulan record-record sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama, namun berbeda-beda datanya.
Entity,	adalah orang, tempat, kejadian atau konsep yang informasinya direkam.
Record, adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap. Satu record mewakili satu data atau informasi.

2.11.2	Kegunaan Basis Data
Penyusunan suatu basis data digunakan untuk mengatasi masalah-masalah pada perancangan data, seperti berikut :
	Redudansi dan Inkonsistensi

Penggandaan data pada tabel-tabel yang berbeda (redundansi) serta tidak konsistennya data merupakan hal-hal yang perlu dihindari, sehingga perlunya disusun suatu database.
2	Isolasi dan untuk standarisasi
Data dalam suatu database dibuat suatu format sehingga mudah dibuat program aplikasinya.
3	Kesulitan pengaksesan data
Apabila suatu saat dibutuhkan untuk mencetak suatu daftar tertentu sementara belum tersedia program untuk menulis data-data pada daftar tersebut, maka terjadilah kesulitan dalam pengaksesan data, untuk itu perlu menyusun database agar memudahkan dalam pengaksesan data.
4	Masalah keamanan (security)
Tidak semua pemakai sistem database diperbolehkan mengakses semua data, oleh karena itu diperlukan keamanan suatu data. Keamanan ini dapat diatur lewat program yang dibuat oleh pemrogram.
5	Masalah kesatuan (integrasi)
Database berisi tabel-tabel yang saling berkaitan. Masalah utama adalah bagaimana kaitan antara tabel  tersebut terjadi atau bagaimana kesatuan dari tabel-tabel tersebut.
6	Masalah kebebasan data 
Perubahan apapun dalam database sebaiknya dapat diatasi tanpa harus merubah program yang telah dibuat, inilah yang disebut kebebasan data.


