
BABII 

LANDASAN TEORI 

2.1 Infonna..i 

fufonnasi dapat didetinisikan sebagai basil dari pengolahan data dalam 

800tu bentuk yang lebih bergWla dan lebih bemrti bagi penerima.nya yang 

menggambarkan suatu kttiadian-kejadian (event) yang nyata (fact) yang digunakan 

Wltuk pengambilan keputusan [Iogiyanto, 1999J. 

Swnber dati infonnasi adalah data. Data merupakan bentuk jamak dari 

bentuk. hmggal datwn atan data-item. Data adalah kenyataan yang 

menggambarkan suatu kejadian-kqadian dan kesatuan nyata. Kqadian (event) 

adalah sesuatu yang teIjadi pada saat yang tertentu. Kesatuan nyata (fact Dllli 

entity) adalall bempa suatu obyek nyata. seperti temPat. benda dan orang yang 

betul-betul ada dan terjadi. Data dinyatakan dengan ll.ilai (angka, deretan kamber, 

atau simbol). Data merupakan bentuk yang masih mentah. belwn dapat bercerita 

banyak, sehingga. perIn diolah lebih lal1jut. Data diolah melalni suatu model 

merrjadi iufonnasL penerima kemudian menerima infonnasi-tersebut, nl.OO:lbuat 
.:-----

suatu tindakan yang lain yang akan membuat sejwnlah data kembali Data tersebut 

akan ditangkap sebagi input, diproses kembali lewat suatu model dan setemsnya 

m.embentuk suatu sildus. Siklus ini oleh Burch disebnt dengan sildus lnfonnasi 

(injormation cycle) (Gambar 2.1). 

~.\C::Lf)r~~ 

Gambar 2.1 Siklus Infonnasi 
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Kualitas dari suatu informasi (quality ofi'!formation) terganllUlg dari tiga 

t3ktor~ yaitu keall.JTIltan (accurale)~ ketepatan wakiu (timeliness) dan kesesuaian 

(releV{Dlce) [Karlir, 1999]. 

a. Keakuratall 

lnfonnasi harus hehas dari kesalahan-kesalahan dan tidal: bias atau 

menyesatkan. Ak"Unlt juga boo diartikall infonnasi harns jelas mellcecnunkall 

rnaksudnya. 

b. Ketepatan waktu 

lnt"lIlDasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. InRumasi 

yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai karena informasi merupakall 

Iandasan pengambilan keputusan sehingga, bila infOImasi terlamhat maIm 

kepl.ltusan yang diambil menjadi tidak sesuai dengan keadaan. 

c. Kesesuaian 

fufonnasi tersebut mempnnyai manfaat untuk pemakaillya. Kesesuaian 

Wltuk tiap-tiap orang berbeda-beda tergantung dari earn memandang dan 

memperlakukan informasi yang telah didapatkannya. 

Suatu intonnasi dikatakan bemilai bila mantaatnya Iebih efek'1if 

dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Kegunaan infonnasi adalah untuk. 

menglmUlgi hal ketidakpastian di dalam proses pengambilan keputusan tentang 

snatu keadaan. 

TeJah diketahui bahwa int"lIlnasi rnempokan hal yang sangat perIling hagi 

manajemen di dalam pengambilan keputusan. Informasi dapat diperoleh dari 

sistem intbnnasi (in/onnaJion SYSk~l) atau disebut juga dengan proces.....illg sysk?ll 

atau information processing system a13u information-generating system. 

2..2 Sistem Informasi 

Sistem illformasi didefmisikan oleh Leitch dan Davis (1983) sebagai suatu 

sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan 

transaksi llarian, melldulamg operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari 

suatu organisasi dan menyedi..'lkan pihak luar tertentu den.gan 1aporau-laporan. 
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yang diperlukan. Sistem infonl1asi terdiri d..'lri komponen yang disebut ~ 

istilah blok bangunan (building block), yaitu blok masukan (input block), blok 

model (I"Mel block), blok keluaran (Output block), blok teknologi (teclUlology 

block), blok basis data (database block) dan blok kendali (control" block). Sebagni 

suatu sistem, keenam hlok tersebut masing-masing saling berinteraksi satu dengan 

yang l'lUmya membentuk satu kesatuan untuk mencapai sasarannya [Jogiyanto, 

1999]. (Gambar 2.2). 

pemakai pemakai 

pemabi 

pemall:ai pemakai 

Gambar 2.2 Blok sistem l11formasi yang berinteraksi 

a. Blok masukan (Input) 

Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input di sini 

termasuk metode-metode dan media untuk. menangkap data yang akan 

dimasukkan, yang dapat berupa dokmnen-dokumen dasar. 

h. Blok model 

Blok ini terdiri dan kombinasi prosechlT,logika dan modelmateuUllis yang 

akall memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data denwm cam 

yang sudah tertentu untuk. meughasilkan keluaran yang diinginkan. 

c. BJok keJuaran (Output) 

Produk. dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi 

yang bed.-ualitas dan dok'UIJlentasi yang berguna untuk semua tingkatan 

manajemen serta semua pemakai sistem. 

d. Blok teknologi 

Teknologi merupakan kotak alat (tool-box) dalam sistem informasi. 

Teknologi digunakan lUltuk menerima, menjalankan model, menyimpan dan 

-.l 
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mengakses d..'lta., mcnghasilkall dan mengirimkan keluaran dan membantu 

pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Teknologi terdiri dari 3 macam 

bagian utama., yaitu teknisi (inmulllware a/au brainware), pernng"kat ImJak. 

(..;~ftware) dan perlIngkat kerns (hardware). 

e. Blok basis data 

Basis data (databafe) merupakan kumpulan dari data yang saling 

berhubWlgan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer 

dan digunakan perangkat h.mak untuk rnemanipulasinya. Data pechl disimpan 

dalam basis data Wltuk: keperluan penyediaan infonnasi Iebih lanjut. Data di dalam 

basis data perIn diorgatllSasikan sedemikian mpa, supaya infonnasi yang 

dihasilkan ber.kualitas. Basis data diakses atau dimanipulasi dengan menggunakan 

perangkat lunak paket yang disebut dellgan DBMS (Databafe Management 

SYSk?11). 

( Blok kendali 

Ballyak bal yang dapat merusak sistem informasi, seperti misalnya. 

bencana a1am, temperatur air, kegagalan-kegagalan sistem itu sendiri dan lain 

sebagainya_ Beberapa pengendaliall perIn dirancang dan ditempkan untuk. 

meyalci.llkan bahwa hal-hal yang dapat merusak. sistem dapat dicegah ataupWl hila 

terlanjur teJjadi kesalahan-kesalahan dapat langsWlg diatasi. 

2.3 Short Mes:,age Service (SMS) 

Salah satu kemndahan dari telepon genggam yang dapat dirasakan oleh 

pemakainya adalah adanya layanan mengirim pesan antar pengguna atau yang 

biasa disebnt dengan Short Me.fsage Service (SMS). 

Aplikasi SMS pada telepoll genggam menyediakan layanan Wltuk 

mengirim dan menerima pesan pendek bempa hurnf dan angka. SMS hanya 

terbatas pada pengiriman dan penerimaan data berupa teks dengan panjang pesan 

atltara 120-160 llUmf [Agung, 2003]. SMS ditangani oleh jarillgan melalui pusat 

pelayanan atau SAtS Center (SMSC) yang berhubWlgan dengan PSlN melalui 
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MSC. SMSC berfimgsi mrtuk menyimpan dan meneruskan pesan dari peogirim ke 

penenma. 

Oalam pengiriman dan penerimaan pesan SMS terdapat dm mode, yaitu 

mode teks dan mode Protocol Data Unit (POD). Mode teks aOOmh format pesan 

daJam bentuk teks asJi yang dituliskan pada saat akan mengirim dan menerima 

pesan. Sedangkan mode POU adalah format pesan dalam bentuk Oktet 

heksadesimal dan ok.tet semidesimal c:1englm panjang mencapai 160 (7 bit) atau 

140 (8 hit) karakter. 

2.4 Attention (AT) Command 

AT command adalah perintah-perintah yang digunakan dalam komunikasi 

dengan Serial Port. Dengan AT command kita clapat mengetahui vendor dari 

telepon genggam yang digunakan, kekuatan sinyal, membaca pesan yallg ada pada 

SIM Card.. mengirim pe&'ln, mendeteksi pesan SMS bam yang n~-uk. secara 

otomatis, menghapus pesan pada 8IM Card, dan masih hanyak lagi. 

AT command digunakan untuk komunikasi antara komputer dengan. 

modem., namun untuk bebempa aplikasi komun.ikasi yang menggunakan 

Graphical User Interjace (Gill), AT command ini tidak akan dimunculkan untuk 

memuduldGm penggunaan 0100 user [Agung, 2003]. 

2.5 GllitJelinesfor RappidAPPLication Engineering (GRAPPLE) 

Metodologi pengembangan sistem yang digunakan dalam pemncangan dan 

pernbuatan perangkat lunak ini adalah GRAPPLE (Guidelines for Rapid 

APPLication Engineering). Metodologi GRAPPLE ditemukan 0100 Joseph 

Sclunuller pada tahun 1999, yang kemudian dituliskan pada buku karangnooya 

yang beJjudul 80ms Teach Yourself UML in 24 Hours. Ide utama metodologi 

GRAPPLE tersebut disari dari beberapa metodologi lain yang telah ditenmkan 

sebelmnnya dilengkapi dengan beberapa. perbaikan dan penyempmnaan yang 

diperlukan. Metodologi clapat diperumpamakan sehagai motor penggerak pada 
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proses pengemhallgan perallgkat Il.11Ulk dengan UML sebagai hallan bakamya. 

GRAPPLE mempunyai tahapan-tahapan yang sederhana dalam melakukan 

pengembangan aplikasi. 

GRAPPLE mempakan keral1gka pengembangan yang tleksibel dan 

memberikan panduan yang jelas dalam proses pengembangan sistem. Metodologi 

iui terdiri dari lima segm.en. Masing-masing segmen terdiri atas beberapa aksi 

Masing-m8sillg aksi mengbasilkan work product dan masing-masing aksi 

merupakan tanggung jawab dari sebagian pembuat sistem [Schmuller" 1999]. 

Segmen-segmen tersebut antara lain : 

a. ReqtlirementfJ Gathering 

Pada tahap pertama yang dilak.-ukan oleh pengembang perangkat lunak 

adalah mengambil infonnasi lengkap dari pengguna tentang sistem yang abn 

diOOllgWL Dalam penelitian uri, proses pengambilan infonnasi dilakukan dengan 

metode wawancara. Wawancara dilaIrukan langsung dengan pengguna yang 

metlginginkan adanya sistem ini d..m dengan pengguna yang berhubwtgan 

lang.\"1D1g deng.1n ~i~tem. Tabap ini menyarankan untuk mewawancami pengguna 

yang memiliki kemampuan teknis. 

b.	 Atla/y.fJi.fJ 

Di talmp analystfJ yang dilakukan adalah menggali lebih dalam basil yang 

diperoleh dalam tahap sebelwnnya. Tahap ini akan mengkaji pL'"IDl8salahan 

pengguna dan mengarwlisis solusinya. 

c. Design 

Tahnp design dilal-ukan. untuk merancang solusi yang dihnsilkan. pada. 

tahap analysis. Tahap analysis dan tahap design clapat betjalan dua arab saling 

menyeswl.ikan sampai diperoleh rnncallgan yang benar-bellar tepai 

d Development 

Talmp ini ditangani oleh pengembang program untuk membanglID kode

kode program oon user inte,:{tlCe. P~ian program dan dokumentasi sistemjuga 

dilakukan pada tahap ini. 
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e. Deployment 

Tabap deployment adalah tahap pendistribusian produk yang d.ihasilkan 

kepada. pet:t&,0Uffil. Tahap ini mencakup insta1'lsi dan perencanaan backllp data hila 

dillUllta oleh pCllggulla sesuai dengan peJjanjian sebelunmya. 

2.6 Unified Modelling Language (UML) 

Un~fied }"fodelling Language (TJML) mempakan sistem arsitektuc yang 

bekeJja dalam OOAD dengan suatu bahasa yang konsisten Wltuk menentukan 

visualisasi, mengkonstruksi dan mendokumentasikan artifact yang terdapat dalam 

sistcm per311gkat lunak [Munawar, 2005]. Didalam UML terdapat beberapa 

diagram dan notasi yang digWlakan. 

Diagram-diagram yang digunakan daL.'UIl UML adalah sebagai beril-ut : 

a. fJ.,e Cafe Diagram 

Use case diagram menjelaskan manfaat sistem jika dilihat menurut 

pandangan orang yang berada di luar sistem atau actor. Diagram ini meIJ.UDjukkall 

fimgsionalitas suatu sistem atau kelas dari bagaimana sistem beriuteraksi dengan 

dunia luar. 

b. Sequence Diagram 

Seqllence diagram mengganilxtrkan interalcsi antar obyek didalam maupWl 

dihlOr sistcm biasanya digunakan Wltuk menggumbarkan skenario atau rangkaian 

langkah-langknh yang dilalmkan sebagai tanggapan dari sebuah kejadiau untuk 

menghasilkan sebuah keluaran (output) tertentu. 

c. CIa,., Diagram 

Class diagram menunjukkan deskripsi dan struktur dari class, package dan 

obyek beserta hnbUIlgan satu dengan yang lainnya. Obyek merupakall basil dari 

sebuah instansiasi dari sebuah class. 

d Stak~Charl Diagram 

StateChart diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan suatn 

ohyek paoo sistem sehagai akihat dari message yang diterima. Keaelaan-keadaan 

yang dialami obyek akihat mendapat message digamharkan da1am bentuk stole. 
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e. Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan berbagai aliran aktivitas dalam sistem 

yang sedang dirancang, bagaimana awal dari masing-masing aliran, percabangan 

yang nnnlgkin 1eIjadi serta baga.iman3. akhimya. 

.f. Collaboration Diagram 

Collaboration diagram menggambarkan interaksi an1ar obyek seperti 

.sequence diagrco1J. Perbedaall an1ara kedua diagram tersebut adalah Collaboration 

diagram lebih rnenekankan pada peran masing-masing obyek dan bukan pada 

waktu penyampaian me.ssage. 

g. Component Diagram 

Component diagram menggambarkan struktur dan hubungan antar 

komponen perangkat IWlak., termasuk dependency (ketergantungan) dian1aranya. 

Diagram un juga menggambarkan aloka.si semua kelas dan obyek kedalam 

komponen-kornponen perangkat lunak. 

h. Deployment Diagram 

Deployment diagram menggambarkan det.'lil bagaimaua komponen di

deploy dnlurn infrastruktur sistem, dimana kornponen akan t~rl~lak (mes~ servtT 

atau perangka.! keras), bagaimana. kemampuan jaringan pada lokasi tersebu1, 

spesifikasi server dan hal-hal lain. yang bersifat fisiko Diagram ini memperlil18tkan 

pemetaan perangkat lunak (softwtue) kepada perangkat keras (hardware). 

Notasi-notasi yang digunakan didalam UML untuk membangun diagram 

adalah sebagai berikut : 

a. Actor 

Actor menggambarkau pengguna perangkat lunak aplikasi yang dapat 

membantu rnemberikan suatu gambaran jelas tentang apa yang hams dike:rjakan 

peraugb! hum aplikasi [Munaw3.r, 2005]. Actor bisa berupa orang, perangkat 

kerns, ataupun obyek lain yang ada dalam sistem. (Gambar 2.3). 

[X]
 
Gambar 2.3 Notasi Actor 
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b. Ciaf!; 

Class adalah definisi umum (pola~ template, atau cetak biro) untuk 

hirnpunan obyek ~ienis [Muu8war, 2005). ClafJs menetapkan spesifikasi perilalm. 

dan atribut obyek. (Gambar 2.4). 

«Class Module» 
Nama Class 

Class_Datal : Tipe_Datal 
Class_Data2 : Tipe_Data2 

Class_Methodl0; 
Class_Method20; 

Gambar 2.4 Notasi Class 

c. Node 

Node adalah bagiall utama hardware/perangkat keras yang digatnbar 

dalam deployment diagram. Ada dua tipe node yaitu processor dan device. Notasi 

node dapat dilihat pada gambar 2.5. 

I~
 
(:Jambar 2.5 Notasi Node 

d U.feCase 

Use case menjelaskan urutan kegiatan yang dilak'Ukan actor dan sistem 

mduk mencapai suatu tujuan tertentu. Walauplll1 menjelaskan kegiatan, use cafJe 

hanya menjelaskan apa yang dilakukan oleh actor dan sistem, hukan ~imaua 

actor dan sistern melakukan kegiatan tersebut. (Gambar 2.6). 

~
 
Use Case 

Gambar 2.6 Notasi Use Cafe 
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e. Interaction 

Interaction digunakan untuk menunjukkan aliran pesan atan infonnasi 

antar obyek mauptm hublUlgan antar obyek. Biasanya interaction dilengkapi juga 

dengan teks penanda suatu proses yang tersusun dari nama Oper'"dS1.., parameter 

yang dikirim dan tipe parameter yang dikembalikan. (Gambar 2.7). 

7 
Gambar 2.7 Nomsi Interaction 

f Aggregation 

Aggregation adalah relasi dengan perlak:u..m khusus yang disebut dengan 

~bagian dari (part of)' yang meDangani antar objek-objek dimana salah satWlya 

adalah bagian dari yang lain (Gambar 2.8). 

9
 
Gambar 2.8 Nomsi Aggregation 

g. Note 

Note digunakan lUltuk memberikan keterangan dan komentar tambahan 

dari suatn elemen sehingga bisa langsung terlarn.pir dalam modeL Note ini bisa 

ditempelkan ke semua elemen Dotasi yang lain. (Gambar 2.9). 

Gambar 2.9 Notasi note 

h. Dependency 

Dependency mempakan relasi yang menunjukkan bahwa perubahan pada. 

salah saUl elemen memberikan pengaroh pada elemen yang lain. Elemen yang ada 

di bagian tanda panah adalah elemeD yang tergantlUlg pada elemen yang ada di 

bagian tanda panah. Terdapat dua jenis dari dependency (gambar 2.10) yaitu 

include dependency gambar (2.11) dan extend dependency (gambar 2.12). Include 
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memmjukkan suatu h.'lgian dari elemen yang ada. di garis tanpa panab memicu 

eksek.-usi bagian dari elemen yang ada di garis dengan panah. E'(tend menunjukkan 

bahwa suatu bagian dati elemen di gatis tanpa panah bisa disisipkan kedalam 

elem.en yang terdapat pada garis dengan panah. 

---------------;> 

Gambar 2.10 Notasi dependency 

1 .1''''''''.·······inc um.····,·· __;>--~..~.:..- -- ... - - --

Gambar 2.11 Notasi include dependency 

I d '~.-,..«exc u e··.· __;> 

Gambar 2.12 Notasi extend dependency 

i. Association 

A'sociation (gambar 2.13) menggambarkan navigasi antar cla'!f 

(Navigation)9 berapa hanyak ohyek lain yang hisu herhl1hungan dengan suatu 

obyek (Jvfultiplicity illltar cIa's), dall ~Ipakah suatu cla'Js menjadi bagian dari clLL'., 

lainnya (Agregatiori). 

Gambar 2.13 Notasi As.,ociation 

j. Generalization 

Generalization menunjukkan Imbungan ant..'lra elemen yang lebih wnum 

Ire elemen yang lebih khusus atau lebih spesiftk. Deugan generalization (gambar 

2.14). class yang lebih spesifik (subclass) akan menurunkan atribut dan operasi 

yang sarna dati claYS yang lebih \Unum (,upercla'Js), atau "subclass is a 

.'Ilperclas.,'". 

--f>
 
Gambar 2.14 Notasi Generalization 
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k. Realizatioll 

Realization menunjukkan hubungan bahwa elemen yang ada di bagian 

tanpa. pat'k1.h akan merealisasikan apa yang dinyatakan oleh elemen yang ada di 

bagian dengan pallall. Misa.lnya cla,., merealisasikan package~ componellt 

merealisasikan class atau inteiface. (gambar 2.15). 

-------------~
 

Gambar 2.15 Notasi Realization 

I. f,lart stale 

Digunakan untuk menunjukkan titik. awal sebuah activity diagram. Notasi 

start state dapat dilihat pada gambar 2.16. 

,_ MUlail 

Gambar 2.16 Notasi Start state 

m. Endstate 

Digunakan untuk. menunjukkan titik. akhir sebuah activity diagram. Notasi 

endstate dapat dilihat pada f?flIIlbar 2.17. 

I~ 5elesai I 
-. 

n. Activity 

J)igun.akan untuk. menunjukkan sebuah activity, Notasi acth'ity dapat 

dilihat pada gambar 2.18. 

( ActM1y 

J 
Gambar 2.18 Notasi Activity 

o. Decision 

Diglmakan untuk. menunjukan seblk1h pilihan dalam pengambilall 

keputusan. Notasi decision dapat dilihat pada gambar 2.19. 
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Gambar 2.19 Notasi Decision 

p. Fork 

Digtmakan Wltuk menWljukkan kegiatan yang dilakukan secara pararel 

atau menggabungkan dna kegiatan pararel men:.iadi satu. Notasi fork dapat dilihat 

pada gambar 2.20. 

Gatnbar 2.20 Notasi Fork 

2.7 Perangkat Lunak KlCro.f0ft Vifio Profesional Edition 

Seiring dengan perkembangatUlya" terdapat beberapa alat pemodelan yang 

mendukllDg pemodelan dalam bahasa UML. Diantaranya, Rational Rose buatan 

Rational Software, Microsoft Visio Profesional Edition dari Microsoft, Together 

dari Borland dan Poseidcm dan Gentleware. 

Salah satu fitur dasar yang barns dimiliki oleh sebuah alat pemodelan 

UML adalah papan clemen yang digullakan Wltuk. Illtmlbuat diagram dengan aim 

memilili elemen yang diinginkan dari papan kemudian meletakkarmya pada 

halaman gambar. Alat tersebut juga mcngijinkan koneksi antar clemen dalam 

bidang gambar. Fitur penting yang lain adalah adanya dialog box untuk 

memodifikasi elemen dalam diagram serta menyimpan infonnasi-infonnasi dari 

elemen tersehut. Selain itu, alat pemodelan UML juga mengijinkan penggtma 

untuk mengatur informasi dengan cam yang diinginkan. 

Fitur yang paling ]lellting yang hams dimiliki oleh sebuah alat pemodelan 

UML adalah dictionary. Ini adalah rekaman dari sehmm elemen yang dibuat dan 

fitur-fitmnya. Selain digunakan untuk rnengetahui aliran perancangan, dictionary 

ini rnemungkinkan pengguna untuk menggunakan kembali elemen pada diagram 
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.... .c •.••__. _.__.~-__ ~ ._ 

yang berbeda. Fitur terakhir yang diperlukan adalah kemampuan alat pemodelan 

Wltuk untuk meng-generate kode dari diagram model yang telah dibuat. 

Salah satu perangkat lunak terkemuka yang mendukung fitur-fitur diatas 

serta sering digunakan Wltuk membuat diagram U1v1L adalah Microsoft Visio 

Protesional Edition. Hal yang membuat perangkat IWlak ini dianggap sebagai alat 

pemodelan yang k-uat adalah karena alat ini dilengkapi dengan sejmnlah 

kemampuan dalam merancang di..1gram UML. UML merupakan salah satu dati 

sekian banyak tasilitas yang dimiliki oleh Microsoft Visio Profesional Edition. 

2.8 Basis Data 

Basis data merupakan lannpulan dari data yang saling berhubm1g3ll satu 

sarna lainnya~ tersimpan di perangkat keras komputer dan digWlakan pernngkat 

lunak. untuk memanipulasinya [logiyanto, 1999]. Perangkat lunak. yang dapat 

digm18kall untuk mengelola basis data disebut Database Management Si.fttem 

(DBMS). 

2.9 Microsoft SQL Server 7.0 

Microsoft SQL server 7.0 tennasuk jenis RDBMS (Relatiollal Database 

Alanagement System) [Siebold, 2001]. Sehingga istilah seperti tabel~ baris dan 

kolom tetap digunakan da.lam Microsoft SQL server 7.0. Pada Microsoft SQL 

server 7.0 sebuah dataha~e mengandung satu atau beberapa tabel, tabel terdiri dati 

sejwnlah baris dan kolom. Ada empat kwnpulan tipe data yang diduk"Ullg oleh 

Microsoft SQL server 7.0 yaitu data numerik, data string, data charQ dan 

varchar(), dan data tanggal. 

Selain sebagai database server. Microsoft SQL server 7 merupakan suatu 

sistem manajemen database. Sebagai sistem manajemen database relasional,. 

Microsoft SQL server 7.0 mempm1yai kecepatan dan fleksibilitas. Tabel-tabel 

yang dihubWlgk:an dengan relasi yang ditentukan membuatnya hisa 

mengkombinasikan data dati beberapa tabel pada suatu pennintaan. Konektivitas, 
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kecepatan dan keamanannya membuat Microsoft SQL server 7.0 cocok mduk 

pengaksesan database pada sebuah sistem infOlmasi. 

2.10 Bahasa Pemrognunan Java 

Java adalah sebuah bahasa pen1£ograman yang juga mempakan suatu 

p/atjonn, dikeIuarkan oleh Sun Microsystem. Bahasa Java awalnya bemama Oak, 

yang merupakan bagian dari proyek Green yang dikembangkan khusus oleb Sun 

Micrm;y.vtem Wltuk. mernprogram perangkat-perangkat elektronik nnnah tangga 

semacam teIevisi, mesin cuci, dII [Hennawan, 2004]. Seiring dengan 

perkembangannya killi java mulai digunakan untuk pemrograman secara utllWll. 

\ 
I 
i 
j 

Salah satu teknologi java adalah "'write once 17m everywhere" yang 

menawarkan kehandaIan java untuk: dapat berjaIan secara lintas sistem operasi. 
j 

Java VirhlQl Machine (JVM) yang dapat menjembatani antara progrdlll dengan 

lreun:ikan serta kompleksitns sistem opernsi dimana program itu berjalan. Java 2 

memiIiki tiga kategori sebagai berikut [Hennawan, 2004]: 

a. Java 2 Pint/arm, Standard Edition (J2SE) 

Kategori ini berisi dos,v-etas,v inti pula Java, graphical user "Iter/ace 

(GUl) tennasuk appler. fitur konektivitas basisdata, menangani input/output dan 

pemrogramanjaring~yang diaplikasikan pada level Personal Computer (PC). 

'ava 2 PIil{{orm, Enterprise Edition (J2EE) 

J2EE digunakan untuk: menjaIankan dan mengembangkan aplikasi-apIikasi 

Java pada lingk.ungall enJerpri,ve, dengan menambub fimgsionalitas-fullgsiol1alitas 

Java seperti Enterpri,ve Java Bean (EJB), Java COREA, Servlet dan JSP serta 

Java eXtensible Markup Language (XML). 

c. Java 2 Plnt/orm, Micro Edition (J2ME) 

Kategori J2ME diglmakan untuk menjalankan dan mengembangkan 

aplikasi-aplikasi Java pada handled devices atau perangkat-perangkat sernacam 

telepon genggam, Palm, PDA dan Pocket PC. 

Java memiliki beberapa. keunggulan jika dibanding balmsa pemrograman 

lain. yaitu: 
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a.	 Java bersifut sederhana dan relatifmudah 

Berbagai kemudahan yang ada dalam bahasa pemrograman Java antara 

lain Java menggantikan konsep pewarisan lebih dari satu (multiple inheritll1lC~e) 

dengan interface, menghilangkan konsep pointer yang sering mellibillgullgkan 

dan otomatisasi sistem aIokasi memori. 

b.	 Java berorielltasi pada obyek (Object Oriented) 

Java adalah bahasa pemrograman berorientasi obyek yang membagi 

masalah menjadi obyek-obyek, kemudian memodelkan. sifat dan tingkah 1aku 

masing-masing. Setelah itu Java menentukan dan mengatur interaksi antar obyek 

yang satu dengan yang lain. 

c.	 Java bt,,-gitat terdistribusi 

Java mendukung sistem komputerisasi terdistribusi mulai dari 'K'orbtation 

client, database server, web server dan proxy server. 

d.	 Java bersifat MultiplO!foml 

Java bersifat multiplatform, yaitu dapat diteIjemahkan oleh Java 

interpreter pada berbagai sistem operasi. 

2.11 Microsoft ViswtJ basic 6.0 

Microsoft Visual Basic (),O (VB6) merupakan salah scdu oplikasi 

pemrognunan visual yang dibuat oleh Microsoft. Microsoll Visual Basic 6.0 

berjalan dalam sistem operasi Windows dan tergabung dalam suite aplikasi 

Microsoft Visual basic 6.0 yang dikeluarkan pada akhir tahIDl 1998. 

Aplikasi Visual Basic mulai diproduksi pertama kali pada taboo ]991. 

setelah itu IIIlUlcu11h versi-versi lalljutan dari Visual Basic, yaitu Visual basic 3, 4, 

5, dan 6. Pada Visual Basic 4, dukungan terhadap aplikasi 32 bit mulai diberikatL 

Versi visual basic yang terbaru adalah Visual Basic.NET yang dirilis pada tahlDl 

2002. Visual basic 6.0 terdiri dari tiga buah edis~ yaitu [Siebold, 2001] : 

a.	 Standort Edition, mempakan produk dasar 

b.	 Profesional Edition, berisi tamhahan Microsoft Jet Data Access Engine 

dan pembuatan.'Yerver OLEAutomation. 

---~----' 
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c.	 Enterprise Edition, merupakan edi.si untuk membuat program aplikasi 

clilmt-server. 

Microsoft Visual Basic 6.0 menyedia.k.1u berbagai perangkat yang dapat 

digunakan untuk mambuat program aplikasi baik aplikasi kecil dan sederhana 

ootuk kepeluan sendiri. hingga aplilcasi untuk sistem enterpri.Ye yang besar dan 

nunit atau bahkan aplikasi yang dijalankan melalui internet. 

Microsoft Visual basic 6.0 memanfaatkan pendekatan vi.,uaJIGUI 

(Graphical User Inteiface) dalam pmses penggunaannya. Dengan pendekatan 

GUL proses pembuatan program aplilcasi ule1~ladi lebm mudah dan nyaman. Basis 

bahasa pemrograman yang digWlakan dalam VB6 adalah babasa BASIC 

(Beginner.y All-Purpose Symbolic Instmction Code). 

2.12 Po6k1inik 

Poliklillik adalah sebuah hadan usaha yang bergerak dibidang pelayanall 

kesehatan. Poliklinik dibangun bertujuan untuk: mempennudah pasien dalam 

memperoleh pertolongan pertama dan terdekat pada saat sakit. Poliklinik 

merupakan unit kecil dari selmuh. bidang pelayanan kesehatall yang dapat 

menjangkau area-area yang cukup jauh dari nnnah sakit. 

Poliklinik un merupakall fusilitas kesehatan milik Universitas Islam 

hldonesia yang di~lukan lD.ltuk melayani kesehatan bagi seluruh karyawan dan 

mahasiswa. Fasilitas ini dilayani oleh riga orang dolder dan dua orang paramedis 

yang bertugas secara bergantian dalam satu minggu. poliklinik ini juga dilengkapi 

dengan. Obat-obatall yang dibutuhkan. Obat~batall tersebut dapat diperoleh di 

apotek illI Politanna yang berada di dalam poliklinik tersebut. Besamya biaya 

pengohatan, ditentukan secara variatif. Ulltuk mahasiswa. dibebani biaya sebesar 

nilai oOOt yang diberikan, sedangkan hagi dosen dan karyawan dikenai biaya Rp. 

lOOO~OO (seribu rupiah). Poliklinik illI berada di tempat yang strategis dan 

nyaman serta dilengkapi dengan fasilitas apotek UIl Polifanna yang bub sampai 

pukul 21.00 WIB.	 ~~~~:~~-:,~ 
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