
  

 

BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah rangkaian sistem yang terorganisasi dari sejumlah 

bagian/komponen yang secara bersama-sama berfungsi atau bergerak 

menghasilkan informasi Hartono (2013). Menurut Yakub (2012), sistem adalah 

sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk 

mencapai tujuan. Organisasi terdiri dari sejumlah sumber daya manusia, material, 

mesin, uang, dan informasi. Sumber daya tersebut bekerja sama menuju 

tercapainya suatu tujuan tertentu yang ditentukan oleh pemilik atau manajemen. 

Menurut Jogiyanto (2008) menjelaskan sistem informasi sebagai suatu sistem di 

dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi 

harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu 

organisasasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang 

diperlukan.  

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan 

bahwa sistem informasi adalah sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen 

yang saling bersatu untuk mencapai suatu tujuan yakni menyediakan sebuah 

informasi bagi yang membutuhkan. 

2.2 Inventory 

Dalam perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur, persediaan 

sangat penting dan termasuk bagian aktivas lancar yang aktif. Persediaan 

(inventory) adalah pos-pos aktivas yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual 

dalam operasi bisnis normal, atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi 

dalam membuat barang yang akan dijual (Kieso, 2008 di kutip H. Sugianto, 

2013). Dalam perusahaan dagang, persediaan dimiliki dalam kegiatan pembelian 

barang dari pemasok yang kemudian dijual kembali ke konsumen tanpa 

mengubah bentuk dan sifat barang tersebut. Sedangkan dalam perusahaan 

manufaktur, persediaan bahan mentah dibeli dari pemasok dan mengubah 
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bentuknya menjadi barang jadi atau setengah jadi yang kemudian dijual ke 

konsumen. 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 14 tahun 

2012 oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), persediaan adalah aktivas: 

1. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal; 

2. Dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan; atau 

3. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplIies) untuk digunakan dalam 

proses produksi atau pemberian jasa. 

Menurut Warren (2009) adalah Persediaan adalah barang yang disimpan 

untuk kemudian dijual dalam operasi bisnis perusahaan dan bahan yang 

digunakan dalam proses produksi atau yang disimpan untuk tujuan itu. Pengertian 

persediaan menurut Alexandri (2009). Persediaan adalah suatu aktivas yang 

meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu 

periode usaha tertentu atau persediaan barang-barang yang masih dalam 

pengerjaan atau proses produksi ataupun persediaan bahan baku yang menunggu 

penggunaannya dalam pengerjaan atau proses produksi ataupun persediaan bahan 

baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi. 

Berdasarkan pengertian dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

dalam perusahaan dagang, persediaan adalah barang yang dibeli untuk disimpan 

dan dijual kembali tanpa mengubah bentuk dan sifat barang kepada konsumen. 

Sedangkan dalam perusahaan industri/manufaktur, persediaan adalah barang yang 

dihasilkan setelah diproses atau diproduksi terlebih dahulu lalu kemudian dijual 

ke konsumen. 

Pada dasarnya ada beberapa jenis persediaan yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 14 

tahun 2012 oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), jenis persediaan meliputi barang 

yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali, misalnya, barang dagang dibeli 

oleh pengecer untuk dijual kembali, atau pengadaan tanah dan properti lainnya 

untuk dijual kembali. Persediaan juga mencakup barang jadi yang telah 

diproduksi, atau barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi perusahaan, 
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dan termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses 

produksi. Bagi perusahaan jasa, persediaan meliputi biaya jasa. 

2.3 Metode Pengembangan Sistem Waterfall 

Pengembangan (waterfall) salah satunya model air terjun yang peneliti 

gunakan yaitu yang disebut model sekuensial linier atau alur hidup perangkat 

lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari perencanaan, analisis, 

perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Seperti yang terlihat 

pada Gambar 2.1 (Nugroho, 2010).  

Kemunculan model air terjun adalah untuk membantu mengatasi 

kerumitan yang terjadi akibat proyek-proyek pengembangan perangkat lunak, 

sebuah model air terjun untuk memperinci apa yang seharusnya perangkat lunak 

lakukan (mengumpulkan dan menentukan kebutuhan sistem) sebelum sistem 

dikembangkan. Kemudian model ini memungkinkan pemecahan misi 

pengembangan yang rumit menjadi beberapa langkah logis yang pada akhirnya 

akan menjadi produk akhir yang siap pakai. 

 

Gambar 2.1 Diagram model waterfall 

  (Sumber: Nugroho, 2010) 

1. Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan (planning) adalah menyangkut studi tentang kebutuhan 

pengguna (user specification), studi-studi kelayakan (feasibility study) baik secara 
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teknis maupun secara teknologi serta penjadwalan pengembangan suatu proyek 

sistem informasi atau perangkat lunak. 

2. Analisis 

Langkah ini merupakan analisa terhadap kebutuhan sistem. Pengumpulan 

data dalam tahap ini bisa melakukan sebuah penelitian, wawancara atau studi 

literatur. Sistem analis akan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari user 

sehingga akan tercipta sebuah sistem komputer yang bisa melakukan tugas-tugas 

yang diinginkan oleh user tersebut. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen user 

requirtment atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan keinginan 

user dalam pembuatan sistem. Dokumen ini lah yang akan menjadi acuan sistem 

analis untuk menerjemahkan ke dalam bahasa pemrogram. 

3. Perancangan  

Tahapan dimana dilakukan penuangan pikiran dan perancangan sistem 

terhadap solusi dari permasalahan yang ada dengan menggunakan perangkat 

pemodelan sistem seperti diagram alir data (data flow diagram), diagram 

hubungan entitas (entity relationship diagram) serta struktur dan bahasan data.  

4. Implementasi 

Tahap implementasi adalah adalah tahap dimana kita                               

mengimplementasikan perancanagan sistem ke situasi nyata, disini kita akan 

berurusan dengan pemilihan perangkat keras dan penyusunan perangkat lunak.  

5. Pengujian  

Tahap pengujian adalah tahap dimana sistem yang baru diuji kemampuan 

dan keefektifannya sehingga didapatkan kekurangan dan kelemahan sistem yang 

kemudian dilakukan pengkajian ulang dan perbaikan terhadap aplikasi menjadi 

lebih baik dan sempurna.  

6. Pemeliharaan 

Perangkat lunak yang sudah disampaikan kepada pelanggan pasti akan 

mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa karena mengalami kesalahan 

karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan baru, atau karena 

pelanggan membutuhkan perkembangan fungsional. 
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Metode pengembangan waterfall mempunyai keunggulan dalam 

membangun dan mengembangkan suatu sistem, antara lain: 

1. Kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik. Ini dikarenakan oleh 

pelaksanaannya secara bertahap. Sehingga tidak terfokus pada tahapan 

tertentu. 

2. Dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir, karena setiap fase 

harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase 

berikutnya. Jadi setiap fase atau tahapan akan mempunyai dokumen 

tertentu. 

Dalam proses membangun dan mengembangkan suatu sistem, metode 

waterfall mempunyai beberapa kelemahan, antara lain:  

1. Diperlukan majemen yang baik, karena proses pengembangan tidak dapat 

dilakukan secara berulang sebelum terjadinya suatu produk. 

2. Kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak diketahui sejak 

awal pengembangan. 

3. Pelanggan sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga tidak 

dapat mengakomodasi ketidak pastian pada saat awal pengembangan. 

2.4 Object Oriented Analysis and Design (OOAD) 

2.4.1 Object Oriented Analysis (OOA) 

Menurut Sugiarti (2012) OOA adalah metode analisis yang memeriksa 

permintaan (syarat/keperluan) yang harus dipenuhi sebuah sistem dari sudut 

pandang kelas-kelas dan objek-objek yang ditemui dalam ruang lingkup 

perusahaan. OOA mempelajari permasalahan dengan menspesifikasikannnya atau 

mengobservasi permasalahan tersebut dengan menggunakan metode berorientasi 

objek. Biasanya Analisa system dimulai dengan adanya dokumen permintaan 

yang diperoleh dari semua pihak yang berkepentingan misalnya: klien, develover, 

pakar, dam lain-lain (Sugiarti, 2012).  

Menurut Kadir (2013) mencari objek-objek fisik pada sistem juga 

memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi lebih lengkap terhadap objek-

objek pada sistem yang bersangkutan. Objek-objek dapat bersifat mandiri, 
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organisasi, satuan informasi, gambar, atau apapun yang menyusun suatu aplikasi 

dalam konteks representasi dunia nyata dalam sistem yang sedang dikembangkan. 

Adapun aktifitas utama dari OOA adalah (1) menganalisis masalah domain; (2) 

menjelaskan sistem proses; (3) mengidentifikasi objek; (4) menentukan atribut; 

(5) mengidentifikasi operasi; dan (6) komunikasi objek (Kadir, 2013). 

2.4.2  Object Oriented Design (OOD) 

Menurut Sugiarti (2012) OOD adalah metode untuk mengarahkan 

arsitektur software yang didasarkan pada manipulasi objek-objek sistem atau 

subsistem. Menurut Nugroho (2010) adapun proses pada OOD meliputi (1) 

mendefenisikan konteks dan mode dari penggunaan sistem; (2) mendesain 

arsitektur sistem; (3) identifikasi objek sistem utama; (4) mengembangkan model 

desain; serta (5) menentukan interface objek. 

2.5 Unified Modeling Language (UML) 

Menurut Sugiarti (2012) UML adalah sebuah bahasa yang menjadi standar 

dalam industri untuk visualisasi, merancang dan medokumentasi system piranti 

lunak. UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem. 

Ada beberapa diagram yang disediakan dalam UML antara lain 

2.5.1  Diagram Use case (Use case diagram) 

Menyajikan interaksi antara use case dan aktor. Aktor dapat berupa orang, 

peralatan, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang sedang dibangun. 

Use case menggambarkan fungsionalitas sistem atau persyaratan-persyaratan yang 

harus dipenuhi sistem dari pandangan pemakai atau pengguna. Pelajari setiap 

penjelasan simbol use case diagram yang dijelaskan dalam Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Use case diagram. 

No Simbol Nama Keterangan 

1 
 

 
Actor 

Menspesifikasikan himpuan peran yang pengguna 

mainkan ketika berinteraksi dengan use case. 
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Tabel 2.1 Use case diagram (Lanjutan). 

No Simbol Nama Keterangan 

2  
Generaliza

tion 

Hubungan dimana objek anak (descendent) berbagi 

perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya 

objek induk (ancestor). 

3  Use Case 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem 

yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu 

actor 

(Sumber: Sugiarti, 2012) 
 

2.5.2 Diagram Aktivitas (Activity diagram) 

Diagram aktivitas menggambarkan aliran fungsionalitas sistem. Dapat 

juga digunakan untuk menggambarkan aliran kejadian (flow of events) dalam use 

case. Aktivitas dalam digram dipresentasikan dengan bentuk bujur sangkar 

bersudut tidak lancip, yang didalam nya berisi langkah-langkah apa saja yang 

terjadi dalam aliran kerja. Ada sebuah keadaan mulai (start state) yang 

menunjukkan dimulainya aliran kerja, dan sebuah keadaan selesai (end state) yang 

menunjukkan akhir diagram, titik keputusan dipresentasikan dengan diamond. 

Diagram aktivitas tidak perlu dibuat untuk setiap aliran kerja, tetapi diagram ini 

akan sangat berguna untuk aliran kerja yang komplek dan melebar. Pelajari setiap 

penjelasan simbol use case diagram yang dijelaskan dalam Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Activity diagram. 

No Gambar Nama Keterangan 

1 
 

Actifity 

Memperlihatkan bagaimana masing-masing 

kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama 

lain 

2  Decision 
State dari sistem yang mencerminkan 

pengambilan keputusan 

3 
 

Initial Node Bagaimana objek dibentuk atau diawali. 

4  
Actifity Final 

Node 
Bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan 

5  Fork Node 
Satu aliran yang pada tahap tertentu berubah 

menjadi beberapa aliran 
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Tabel 2.2 Activity diagram (Lanjutan). 

No Gambar Nama Keterangan 

6  Control Flow Arus aktivitas 

7 
 

Receive Tanda Penerimaan 

(Sumber: Sugiarti, 2012) 

2.5.3 Diagram Sekuensial (Sequence diagram) 

Diagram sekuensial digunakan untuk menunjukkan aliran fungsionalitas 

dalam use case. Pelajari setiap penjelasan simbol use case diagram yang 

dijelaskan dalam Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Sequence diagram. 

No Gambar Nama Keterangan 

1  

 

Lifeline Objek entity, antarmuka yang saling berinteraksi. 

 

2 
 

Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang 

memuat informasi-informasi tentang aktifitas 

yang terjadi 

3 

 

 

 

Self-message 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang 

memuat informasi-informasi tentang aktifitas 

yang terjadi 

4 
 

Activation 
Indikasi dari sebuah objek yang melakukan suatu 

aksi 

(Sumber: Sugiarti, 2012) 

2.5.4 Diagram Kelas (Class diagram) 

Diagram kelas menunjukan interaksi antara kelas dalam sistem. Kelas 

mengandung informasi dan tingkah laku (behavior) yang berkaitan dengan 

informasi tersebut. Sebuah kelas pada diagram kelas dibuat untuk setiap tipe objek 

pada diagram sekuensial atau diagram kolaborasi. 

Para programmer menggunakan diagram ini untuk mengembangkan kelas. 

Case tool tertentu seperti rational rose membangkitkan struktur kode sumber 
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untuk kelas-kelas, kemudian para programmer menyempurnakan dengan bahasa 

pemrograman yang dipilih pada saat coding. Para analyst menggunakan digram 

ini untuk menunjukkan detail sistem, sedangkan arsitek sistem mempergunakan 

diagram ini untuk melihat rancangan sistem. Pelajari setiap penjelasan simbol use 

case diagram yang dijelaskan dalam Tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Class diagram. 

No Gambar Nama Keterangan 

1  Generalization 
Hubungan objek anak (descendent)  

 

2 
 

Class 
Himpunan dari objek yang berbagi atribut 

serta operasi yang sama 

3  Dependency 

Hubungan perubahan yang terjadi pada 

elemen mandiri (independent) akan 

mempegaruhi elemen yang bergantung pada 

elemen yang tidak mandiri 

4  Association 

Menghubungkan antara objek satu dengan 

objek lainnya 

 

(Sumber: Sugiarti, 2012) 

2.6 Website (WEB) 

Menurut Sidik (2012) Web merupakan layanan beralamat World Wide Web 

(WWW) yang digunakan pemakai komputer dengan koneksi internet. Web pada 

awalnya adalah ruang informasi dalam internet, dengan menggunakan teknologi 

hypertext, pemakai dituntun untuk menemukan informasi dengan mengikuti link 

yang disediakan dalam dokumen web yang ditampilkan dalam browser web. 

Web saat ini menjadi standar interface pada layanan di internet, digunakan 

sebagai penyedia informasi, untuk komunikasi bisnis diperusahaan dan instansi 

pemerintahan. Adapun beberapa alasan web diadopsi perusahaan sebagai strategi 

informasi adalah sebagai berikut (Sidik, 2012): 

1. Akses informasi yang mudah. 

2. Setup server lebih mudah. 

3. Informasi mudah distribusikan. 
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4. Multi platform, informasi dapat disajikan pada seluruh browser web setiap 

sistem operasi yang ada, karena adanya standar dokumen berbagai tipe 

data dapat disajikan. 

2.7 Basis Data 

2.7.1 MySQL 

Menurut Sulhan  

1. Kecepatan yang lebih baik dibandingkan tools RDBMS lainnya 

berdasarkan setiap peningkatan versi aplikasi. 

2. Perintah yang mudah digunakan dengan bahasa SQL (Structured Query 

Language) sebagai bahasa standar database. 

3. Biaya yang murah dengan dukungan lisensi terbuka (open source) 

sehingga dapat diimplementasikan dengan aturan GNU public licence. 

4. Kapabilitas yang mumpuni dalam memproses data yang tersimpan dengan 

jumlah 50 juta record, 60.000 tabel dan 5.000.000.000 jumlah baris, dan 

mampu memproses sebanyak 32 indeks per-tabel. 

5. Keamanan yang baik sehingga mampu menerapkan hak akses secara 

bertingkat dengan pengacakan kata (encrypted password), dukungan 

dalam pengacakan lapisan data. 

6. Minim kesalahan (bug) dan dukungan multi platform yang dapat 

diimplementasikan pada setiap sistem operasi yang ada. 

2.7.2 Apache 

Menurut Sidik (2012) Server HTTP Apache atau Server Web/WWW 

Apache adalah server web yang dapat dijalankan di banyak sistem operasi (Unix, 

BSD, Linux, Microsoft Windows dan Novell Netware serta platform lainnya) untuk 

melayani dan menjalankan fungsi situs web tanpa koneksi internet.  

Menurut Kadir (2013) Apache telah memiliki fitur-fitur canggih seperti 

pesan kesalahan yang dapat dikonfigurasi, autentikasi basis data menggunakan 

antarmuka pengguna berbasis grafik (GUI) yang memungkinkan penanganan 

server menjadi mudah. Apache merupakan perangkat lunak sumber lisensi terbuka 
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(open source) yang dikembangkan oleh komunitas terbuka dari pengembang-

pengembang dibawah naungan Apache Software Foundation. 

2.7.3 Hypertext Markup Language (HTML) 

Menurut Sulhan (2006) HTML adalah suatu sistem untuk menambahkan 

dokumen dengan tabel yang menandakan bagaimana teks di dokumen harus 

disajikan dan bagaimana dokumen dihubungkan bersama-sama. Menurut Kadir 

(2013)  HTML dikembangkan oleh pengembang-pengembang skala internasional 

yang tergabung kedalam organisasi World Wide Web Consortium (W3C) untuk 

mencapai tujuan dalam mengatur dan menetapkan standar kepentingan bersama 

yang bisa digunakan untuk semua orang. W3C ini organisasi standar yang utama 

untuk Hypertext Transfer Protocol (HTTP) dan HTML. Adapun fungsi HTML 

yang bisa diimplementasikan menurut Sulhan (2006) adalah sebagai berikut: 

1. Mengontrol tampilan laman web page dan isi laman (content).  

2. Mempublikasikan dokumen secara online, membuat form online yang bisa 

digunakan untuk pendaftaran dan transaksi secara online diseluruh dunia. 

3. Menambahkan objek-objek seperti image, audio, video dan java applet 

dalam dokumen HTML. 

2.7.4 PHP Hypertext Preprocessor (PHP) 

Menurut Sulhan (2006) PHP merupakan skrip yang bersifat server site 

dimana proses pengerjaan skripnya berlangsung di server. Dengan menggunakan 

PHP maka perawatan suatu situs web akan menjadi lebih mudah. PHP pertama 

kali ditemukan oleh Rasmus Lerdoff. Penulisan skrip PHP tersebut dengan cara 

disisipkan pada HTML. 

Menurut Sidik (2012). PHP disebut sebagai pemrograman Server Side 

Programming, seluruh prosesnya dijalankan pada server. PHP mempunyai lisensi 

Open Source, sehingga siapapun bisa mengembangkannya. 

2.7.5 Cascading Style Sheet (CSS) 

Menurut Kadir (2013) CSS merupakan aturan untuk mengendalikan 

beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan 

seragam. CSS bukan merupakan bahasa pemograman. CSS umumnya dipakai 
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untuk membuat format tampilan halaman web yang dibuat dengan bahasa HTML 

dan XHTML. 

Menurut Kadir (2013) CSS dapat mengendalikan ukuran gambar, warna 

bagian tubuh pada teks, warna tabel, ukuran border, warna border, warna 

hyperlink, warna mouse over, spasi antar paragraf, spasi antar teks, margin kiri, 

kanan, atas, bawah, dan parameter lainnya. CSS memungkinkan untuk 

menampilkan halaman yang sama dengan format yang berbeda. 

2.7.6 Javascript (js) 

Menurut Kadir (2013) Javascript merupakan bahasa pemrograman khusus 

untuk halaman web agar halaman web menjadi lebih hidup. Javascript yang 

tertulis dalam sebuah halaman web dapat mengetahui dan merespon perintah 

pemakai seperti gerakan mouse, input form, dan navigasi halaman HTML.  

Menurut Kadir (2013) Javascript mampu menginterpretasikan teks yang 

dituliskan pada halaman HTML dan memberikan tampilan teks dialog penolakan 

apabila teks yang dituliskan salah. Javascript juga mampu mengeksekusi perintah 

seperti memainkan file suara, mengeksekusi sebuah applet atau berkomunikasi 

dengan “plug-in” lain sebagai respon terhadap dibukanya sebuah halaman web 

atau penutupan halaman tersebut oleh pengguna. 

2.7.7 jQuery 

Menurut Kadir (2013). jQuery merupakan Framework atau cara baru 

dalam penulisan kode Javascript untuk optimasi atau meringkaskan cara 

penulisan library Javasript. jQuery digunakan untuk mempercepat pemindahan 

dokumen HTML, penanganan event (event handling), pembuatan animasi didalam 

web, dan interaksi AJAX untuk pengembangan web yang modern dan cepat. 

Menurut Kadir (2013) jQuery didukung lisensi terbuka (open source) 

dengan ukuran yang cukup kecil sebesar 56 KB, sehingga penggunaannya jauh 

jauh lebih cepat dan mudah dibandingkan menggunakan Javascript konvensional. 

2.7.8 Bootstrap 

Menurut Hasin (2015) Bootstrap merupakan framework HTML dan CSS 

yang menyediakan kumpulan komponen-komponen antarmuka dasar pada web 
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yang telah dirancang sedemikian rupa untuk mempercepat pekerjaan. Bootstrap 

juga menyediakan sarana untuk membangun layout halaman dengan mudah dan 

rapi, serta modifikasi pada tampilan dasar HTML untuk membuat seluruh 

halaman web yang dikembangkan senada dengan komponen-komponen lainnya. 

2.8 Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru 

RSJ Tampan Provinsi Riau pembentukannya berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Kesehatan RI Nomor 350/Men. Kes/ SK/ VII/ 1984 tanggal 5 Juli 1984 

dengan nama RS Jiwa Pusat Pekanbaru Kelas B dan diresmikan oleh Menteri 

Kesehatan Tahun 1985. Persiapan fisik gedungnya sudah dimulai sejak tahun 

anggaran 1980/1981 melalui proyek peningkatan pelayanan kesehatan jiwa 

Provinsi Riau. Dan saat itu ada beberapa bangunan yang sudah selesai antara lain 

ruangan poliklinik dan 2 (dua) buah ruang rawatan dengan kapasitas masing-

masing. Pada tahun anggaran 1985/ 1986 Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru sudah bisa 

dioperasikan secara penuh, baik untuk pelayanan pasien dan perkantoran. Pada 

tahun anggaran 1986/ 1987 ada peningkatan jumlah kapasitas tempat tidur 

menjadi 108 TT dan telah mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat 

berupa pelayanan rawat jalan, rawat nginap, rehabilitasi, pemeriksaan psikometri, 

laboratorium sederhana, pemeriksaan elekromedik, sarana farmasi, integrasi 

kesehatan jiwa ke RSU Kabupaten, Penyuluhan kesehatan jiwa kepada 

masyarakat dan beberapa kerjasama lintas sektoral. Sejak otonomi daerah, RS 

Jiwa Tampan Provinsi Riau diserahkan kepada Pemerintah Daeah Provinsi Riau 

berdasarkan Surat keputusan MenkesI Nomor :909/MENKES/SK/VIII/2001 

tentang pengalihan kelembagaan beberapa unit pelaksana teknis di lingkungan 

Departemen Kesehatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tanggal 23 

Agustus 2001. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

889/MENKES/SK/VI/2003 tentang Peningkatan Kelas RS Jiwa Pekanbaru dari 

kelas B menjadi Kelas A. Dan Keputusan Gubernur Riau tanggal 9 Agustus 2005 

diberi nama Rumah Sakit Tampan. Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2002 

tentang SOTK RS Tampan kembali diberi nama Rumah Sakit Jiwa Tampan. 

RS Jiwa Tampan Provinsi Riau mempunyai luas lahan 110,016 M² dan 

terpakai 7612 M² terdiri dari Jalan, parkir, selasar, bangunan, parkir, taman, 
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lapangan tenis dan laim-lain. Dan sekarang RS Jiwa Tampan telah memiliki 7 

ruang perawatan dengan kapasitas 182 TT. Sebagai sebuah lembaga kesehatan 

jiwa, RSJ mempunyai suatu cita-cita yang ingin dicapai, untuk itu disusunlah Visi 

sebagai berikut: 

1. Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa secara 

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitas yang profesional dan berbasis 

masyarakat. 

2. Mengembangkan dan meningkatkan penanggulan narkoba sebagai 

program unggulan dan memberikan pelayanan pada penderita HIV/AIDS 

sebagai dampak pelayanan narkoba 

3. Memberikan pelayanan tumbuh kembang anak 

4. Memberikan pelayanan kesehatan jiwa secara elektrik dan holistik untuk 

mendapat sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. 

2.9 Black-box Testing 

Black-box testing (pengujian kotak hitam) yaitu menguji perangkat lunak 

dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. 

Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan, dan 

keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan 

(Salahuddin, 2013). 

Pengujian kotak hitam dilakukan dengan membuat kasus uji yang bersifat 

mencoba semua fungsi dengan memakai perangkat lunak apakah sesuai dengan 

spesifikasi yang dibutuhkan. Kasus uji yang dibuat untuk melakukan pengujian 

kotak hitam harus dibuat dengan kasus benar dan kasus salah, misal kasus proses 

login maka kasus uji yang dibuat adalah: 

1. Jika user memasukkan nama pemakai (username) dan kata sandi 

(password) yang benar. 

2. Jika user memasukkan nama pemakai (username) dan kata sandi 

(password) yang salah, misalnya nama pemakai benar tapi kata sandi 

salah, atau sebaliknya, atau keduanya salah. 

 


