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BAB II 
DASAR TEORI

2.1 KONSEP DASAR PENGERTIAN SISTEM  
	Dalam memahami suatu sistem sangat tergantung dengan cara pandang masing-masing orang atau organisasi. Sistem dapat terdiri dari subsistem –subsistem atau bagian elemen-elemen  yang lebih kecil , sehingga sekecil apapun sistem  pasti memiliki elemen . Sistem juga dapat menjadi subsistem  bagi sistem yang lain yang lebih besar. Berdasarkan cara pandang itulah ada beberapa definisi sistem dengan menggunakan pendekatan yang berbeda yaitu ada yang dengan menekankan prosedurnya dan ada yang menekankan pada komponen atau elemennya. Berikut ini adalah definisi sistem yang lebih menekankan pada prosedur :
	‘Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu’. (Richard F.Neuschel, 1971:2).
	Sedangkan pendekatan sistem yang menekankan pada elemen atau komponennya mendefinisikan sebagai berikut :
“sistem adalah suatu kesatuan  (entity) yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dimana umumnya memiliki hubungan yang sifatnya kausalitas (sebab akibat), saling kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu, suatu sistem merupakan gambaran mekanisme kerja suatu rangkaian kegiatan yang berhubungan satu dengan yang lain secara utuh, yang dalam selanjutnya memberikan hasil berupa laporan yang menggambarkan satuan kuantitas maupun kualitas dari hasil aktifitas sistem tersebut”. (Jogiyanto. HM, 1999:2).
	Kedua kelompok definisi ini adalah benar dan tidak bertentangan, yang berbeda adalah cara pendekatannya. Pendekatan sistem yang merupakan kumpulan dari elemen-elemen atau subsistem-subsistem merupakan definisi yang lebih luas. Definisi ini lebih banyak diterima karena kenyataannya suatu sistem dapat terdiri dari beberapa subsistem. Komponen-komponen atau subsistem-subsistem dalam suatu sistem tidak dapat berdiri sendiri. Komponen-komponen atau subsistem-subsistem saling berinteraksi dan saling berhubungan membentuk suatu kesatuan sehingga tujuan atau sasaran sistem tersebut dapat tercapai. 
	
2.2 NORMALISASI
	Proses normalisasi mempunyai pengelompokan data elemen menjadi table-tabel yang menunjukkan entitas dan relasi proses normalisasi selalu diuji pada beberapa kondisi yaitu kemungkinan adanya kesulitan pada saat menambah, menghapus, mengubah, membaca pada suatu basis data bila ada kesulitan pada pengujian tersebut maka dipecahkan pada beberapa tabel lagi atau dengan kata lain perancangan tabel belum mencapai basis data yang optimal pada proses normalisasi ini perlu dikenal terlebih dahulu mengenai definisi tahap-tahap normalisasi. Tahap-tahap normalisasi terdiri dari :






	Bentuk tidak normal (Un Normalized Form)

Bentuk ini merupakan kumpulan dari, tidak ada keharusan untuk mengikuti suatu format tertentu bisa saja data tidak lengkap atau terdapat duplikasi (redudancy).
	Bentuk Normal Kesatu (1NF / First Normal Form)

Bentuk normal kesatu mempunyai ciri khas yaitu : setiap data dibentuk dalam file data datar atau rata, dari dibentuk suatu recod demi satu record dan nilai dari field-field berupa atomic value. 
	Bentuk Normal Kedua (2NF / Second Normal Form)

Bentuk normal kedua mempunyai syarat yaitu : untuk data telah memenuhi criteria bentuk normalisasi satu, atribut bukan kunci haruslah tergantung secara fungsi kepada kunci utama atau primary key sehingga untuk membentuk normal kedua haruslah sudah ditentukan kunci-kunci field. Kunci field haruslah unik dan dapat mewakili atribut lainnya yang menjadi anggotanya.
	Bentuk Normal Ketiga (3NF / Thrid Normal Form)

Untuk membentuk normal ketiga maka relasi haruslah dalam bentuk normal kedua dan semua atribut bukan kunci hanya bergantung pada kunci utama. 
	Bycode Code Normal Form (BCNF)

BCNF mempunyai aturan yang lebih ketat dari bentuk 3NF. Untuk menjadi BCNF relasi harus dalam normal 3NF dan setiap atribut harus bergantung fungsi pada atribut super key.    





2.3 BASIS DATA
	Untuk mengetahui makna dari basis data, maka basis data dapat dijabarkan dengan menjelaskan masing-masing unsur pembentuk istilahnya. Penjelasan tersebut adalah sebagai berikut :
	Basis

Basis kurang lebih dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang / berkumpul. Jadi pada dasarnya basis itu tempat/wadah bagi suatu data.
	Data  
Data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia (pegawai, mahasiswa, pembeli, pelanggan), barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya, yang direkam dalam bentuk angka, huruf, symbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya.

Basis data sendiri dapat didefinisikan dalam sejumlah sudut pandang seperti :
	Himpunan kelompok data (arsip) yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah.

Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan (redudanci) yang tidak perlu, untuk memenuhi berbagai kebutuhan.
Kumpulan file/table/arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis.
	Basis data dan lemari arsip sesungguhnya memiliki prinsip kerja dan tujuan yang sama. Prinsip utamanya adalah pengaturan data/arsip. Dan tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data/arsip. Perbedaannya hanya terletak pada media penyimpanan yang digunakan. Jika lemari arsip menggunakan lemari dari besi atau kayu sebgai media penyimpanan, maka basis data menggunakan media penyimpanan elektroniks seperti disk (disker atau harddisk). Hal ini merupakan konsekuensi yang logis, karena lemari arsip langsung dikelola/ditangani melalui perantaraan alat/mesin putar elektronis (yang kta kenal sebagai komputer). Perbedaan media ini yang selanjutnya melahirkan perbedaan-perbedaan lain yang menyangkut jumlah dan jenis metoda/cara yang dapat digunakan dalam upaya penyimpanan.

2.4 SEKILAS TENTANG DELPHI 5.0
	Bahasa pemrograman Delphi merupakan salah satu pendukung dalam dunia perangkat lunak yang mudah diterima oleh para pemrograman basis data. Bahasa pemrograman Delphi adalah salah satu bahasa pemrograman visual yang menggabungkan kemampuan obyek (basis obyek) dan pemrograman yang dikendalikan oleh kejadian (even driven).
	Delphi merupakan perangkat lunak yang mempunyai kemampuan handal untuk pengolahan data serta membangun aplikasi database. Melihat kemampuan tersebut dan dengan dukungan komputer saat ini menimbulkan suatu keinginan untuk mengembangkan sistem informasi rawat jalan diPuskesmas Kotagede I Yogyakarta dengan menggunakan bahasa pemrogrman Delphi.
	Delphi mempunyai fasilitas-fasilitas khusus untuk menangani operasi-operasi seperti :
	fasilitas-fasilitas untuk menangani pembuatan laporan, yaitu report, fasilitas divery serta tipe data yang cukup banyak seperti tipe data memo, tipe data logical, dan tipe data binary, kemampuan Delphi yang didukung dengan fasilitas yang dimiliki akan memudahkan untuk membuat program aplikasi sistem informasi pasien rawat jalan puskesmas kotagede I yogyakarta.
	Sebuah program aplikasi windows minimal menggunakan sebuah form, form tidak lain adalah bagian yang melandasi tampilan program seperti sebuah formulir/selembar kertas kosong yang diatasnya bisa diletakkan berbagai, komponen. Pada form inilah berbagai kontrol diletakkan diantaranya:
	RadioButton digunakan untuk menyajikan suatu tampilan pilihan, dengan nilai hasil pilihan adalah boolean. Dimana dalam perintah ini penerapannya menggunakan pencabangan bersyarat If…Then…Else

RadioGroupButton digunakan untuk menyajikan suatu tampilan pilihan dengan nilai pilihan 0…n jumlah pilihan, dan untuk memasukkan pilihan dengan menggunakan poperti Items Lits  Dimana dalam perintah ini penerapannya menggunakan pencabangan bersyarat Case <…> Of.
ComboBox digunakan untuk menampilkan suatu daftar pilihan, tanpa harus mengetikan suatu masukan, bisa dipakai kalau ruang pada form terbatas.
StringGrid digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk table, pemakaian dalam bentuk kolom dan baris.
Disamping itu pengolahan data yang akan diolah menggunakan sistem komputer dengan menggunakan program aplikasi Borland Delphi 5.0 dan digunakan untuk menyimpan data ke file biner, dimana penyimpanan File Biner adalah teks dan sebelum data disimpan maka dimasukkan ke dalam type data terstruktur. Fungsi pada operasi File diantaranya yaitu :
	Assing File, digunakan untuk menghubungkan sebuah nama file dengan variable file. 

Reset, digunakan untuk membuka file yang sudah ada.
Seek, digunakan untuk menggerakkan pointer ke record tertentu.
Read, digunakan untuk membaca record dari file.
Write, digunakan untuk menulis record ke dalam file.
Eof, digunakan untuk fungsi yang hasilnya true atau false, dipakai untuk menyatakan apakah akhir file sudah tercapai.
Close File, digunakan untuk menyimpan semua perubahan dan menutup   



2.5 PENANGANAN BASIS DATA OLEH DELPHI
	Penanganan basis data merupakan kebutuhan penting pada sebuah perangkat lunak aplikasi pengolahan data. Delphi memberikan fleksibilitas dalam penanganan basis data dan juga memberikan format data berbagai macam aplikasi seperti : Paradox, dBase IV, My SQL, Foxpro dan lain sebagainya.
	Pada dasarnya Delphi menyediakan dua cara membuat program basis data. Cara pertama adalah cara konvensional, yaitu menggunakan komponen Ttable. Cara ini biasa digunakan untuk pemrograman basis data pada komputer stand alone, artinya bukan pada jaringan. Cara kedua adalah menggunakan SQL dan biasanya digunakan pada pemrograman client/server.
	Komponen basis data memiliki sistem kerja yang saling berhubungan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya. Dimana dalam sebuah data kita dapat memanipulasi data dengan memberikan perintah – perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi data diantaranya yaitu :
	Insert, digunakan untuk menambah / memasukkan data ke dalam table yang mana bentuk dasar perintahnya adalah :

Insert into nama_tabel (field1, field2,…,fieldn)
Values (nilai1,nilai2,…,nilain) 
Dimana field1,field2,….,fieldn adalah nama – nama field yang terdapat di dalam tabel nama_tabel. Sedangkan nilai1,nilai2,…,nilain adalah nilai baru yang akan dimasukkan sesuai urutan fieldnya. Banyaknya nilai yang diberikan harus sama dengan banyaknya field dengan tidak langsung memasukkan data ke dalam semua field sekaligus, tetapi harus menulis field dan pasangan nilai yang dimasukkan. Urutan penulisan field tidak harus mengikuti urutan di dalam table, tetapi harus menyesuaikan urutan nilai pasangannya.
	Update, digunakan untuk mengubah data pada record yang memenuhi syarat tertentu. Bentuk dasar perintahnya :

UPDATE nama_tabel 
SET field1=nilai1, field2=nilai2, fieldn=nilain
WHERE syarat
	Delete, digunakan untuk menghapus data pada record yang memenuhi syarat tertentu. Bentuk dasar perintahnya :

DELETE FROM nama_tabel
 WHERE syarat
d. TdataSource, digunakan untuk menghubungkan komponen akses data   seperti komponen Ttable atau Tquery dengan komponen – komponen kontrol data seperti TBGrid, TBEdit, atau TBNavigator.
       






