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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Penyewaan Barang 

Penyewaan berasal dari kata sewa yang mendapat tambahan kata imbuhan 

pe dan akhiran an. Sewa sendiri mempunyai arti yaitu merupakan proses kegiatan 

pinjam-meminjam, sedangkan penyewa adalah suatu kegiatan yang melayani jasa 

peminjaman dengan tidak mengabaikan suatu ketentuan atau kesepakatan dan 

syarat-syarat yang berlaku didalam organisasi tersebut guna mencapai suatu 

tujuan bersama (Rismayani,2016). 

2.2. Three-Tier 

Architecture membagi sistem menjadi tiga tingkatan yaitu : 

1. Lapisan client (presentation tier), lapisan ini bertugas untuk 

menyediakan user interface yang mampu untuk melayani seluruh 

interaksi user. 

2. Lapisan aplikasi (business logic tier), lapisan ini bertugas untuk 

melakukanseluruh pemrosesan dan menampung seluruh business rules. 

Lapisan inilah yang sesungguhnya bekerja untuk memecahkan masalah 

dan bertindak sebagai middleware antara presentation layer dan data 

server layer. Business logic layer ini tidak perlu mengetahui detail dari 

presentation layer maupun data service tier yang digunakan. 

3. Lapisan database (data service tier), lapisan ini bertugas melakukan 

manajemen data sebagaimana yang diminta oleh presentation tier 
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4. melalui business logic tier. Jika programmer ingin melakukan 

perubahan pada physical store, maka hanya lapisan inilah yang dirubah 

tanpa merubah lapisan lainnya(Dian Palupi Rini,2009). 

2.3. XAMPP 

XAMPP adalah perangkat lunak bebas, yang mendukung banyak sistem 

operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai 

server yang berdiri sendiri (localhost), yang terdiri atas program Apache HTTP 

Server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa 

pemograman PHP dan Perl. Nama XAMPP merupakan singkatan dari X (empat  

sistem oprasi apapun), Apache, MySQL, PHP dan Perl. Program ini tersedia 

dalam GNU General Public License dan bebas, merupakan web server yang 

mudah digunakan yang dapat melayani tampilan halaman web yang dinamis. 

(Randi V.Palit, 2015). 

2.4. Pengertian Data 

 Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan 

masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, 

gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lain nya 

yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian 

ataupun suatu konsep. 

Data bisa merupakan jam kerja bagi karyawan perusahaan, data ini 

kemudian perlu diproses. Jika jam  kerja setiap karyawan dikalikan dengan nilai 

per-jam, maka akan dihasilkan suatu nilai tertentu. Jika gambaran penghasilan 

Perancangan sistem administrasi..., Dody Try Saputro, FTI UMN, 2018



6 
 

karyawan kemudian dijumlahkan, akan menghasilkan rekapitulasi gaji yang harus 

dibayar oleh perusahaan (Ganjarsayono,2015). 

2.5. Pengertian Sistem 

Sistem adalah suatu kumpulan komponen yang membentuk suatu jaringan 

kerja yang saling terhubung untuk melakukan suatu kegiatan guna mencapai 

sasaran tertentu (Hery Prasetyo Wibowo, 2012). 

2.6. Sistem Informasi 

Sistem informasi didefinisikan sebagai suatu sistem didalam suatu 

organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, 

mendukung operasi, bersifat manejerial, dan kegiatan strategis dari luar organisasi 

yang menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dipertemukan 

(Hery Prasetyo Wibowo,2012). 

2.7. WEB 

Word wide web atau sering dikenal sebagai web adalah suatu layanan 

sajian informasi yang menggunakan konsep hyperlink (tautan), yang memudahkan 

surfer (sebutan para pemakai komputer yang melakukan browsing atau 

penelusuran informasi melalui internet). Keistimewaan inilah yang telah 

menjadikan web sebagai sevice yang paling cepat pertumbuhannya. Web 

mengijinkan pemberian highlight  (penyorotan atau penggaris bawahan) pada 

kata-kata atau gambar dalam sebuah dokumen untuk menghubungkan atau 

menunjuk ke media lain seperti dokumen, frase, movie clip, atau file suara. Web 

dapat menghubungkan dari sembarang tempat dalam sebuah dokumen atau 

gambar kesembarang tempat di dokumen lain. Dengan seebuah browser yang 
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memiliki Grapihcal User Interface (GUI), link-link dapat dihubungkan ke 

tujuannya dengan menunjuk link tersebut dengan mouse dan menekan nya (Randi 

V.Palit, 2015). 

2.8. Pengertian Waterfall 

 Metode air terjun atau yang sering disebut metode waterfall sering 

dinamakan siklus hidup klasik (classic life cycle), Model ini melakukan 

pendekatan secara sistematis dan urut mulai dari level kebutuhan sistem lalu 

menuju ke tahap analisis, desain, coding, testing/verification dan maintenance. 

Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu 

selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Sebaik contoh tahap desain 

harus menunggu selesainya tahap sebelumnya yaitu tahap requirement. Secara 

umum tahapan pada model waterfall dapat dilihat pada gambar berikut (Rizki 

Alfiasca Pascapraharastyan,2014:1). 

 

Gambar 2.1 Waterfall (Rizki Alfiasca Pascapraharastyan,2014:1) 

Gambar di atas adalah tahapan umum dari model proses ini. Akan tetapi 

Pressman  memecah model ini menjadi 6 tahapan meskipun secara garis besar 
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sama dengan tahapan-tahapan  model waterfall pada umumnya. Berikutnya adalah 

penjelasan dari tahap-tahap yang dilakukan di dalam model ini menurut 

(Pressman RS,2008). 

a. Requirements Definition 

Tahap ini pengembang sistem diperlukan komunikasi yang 

bertujuan untuk memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh 

pengguna dan batasan perangkat lunak tersebut. Informasi ini biasanya 

dapat diperoleh melalui wawancara, diskusi atau survei langsung. 

Informasi dianalisis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh 

pengguna 

b. Sistem Design 

Spesifikasi kebutuhan dari tahap sebelumnya akan dipelajari dalam 

fase ini dan desain sistem disiapkan. Desain Sistem membantu dalam 

menentukan perangkat keras(hardware) dan sistem persyaratan dan 

juga membantu dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara 

keseluruhan 

c. Implementation  

Pada tahap ini, sistem pertama kali dikembangkan di program kecil 

yang disebut unit, yang terintegrasi dalam tahap selanjutnya. 

Setiap unit dikembangkan dan diuji untuk fungsionalitas yang disebut 

sebagai unit testing. 
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d. Integration & Testing 

Seluruh unit yang dikembangkan dalam tahap implementasi 

diintegrasikan ke dalam sistem setelah pengujian yang dilakukan 

masing-masing unit. Setelah integrasi seluruh sistem diuji untuk 

mengecek  setiap kegagalan maupun kesalahan. 

e. Operation and Maintenance 

 Tahap akhir dalam model waterfall. Perangkat lunak 

yang  sudah  jadi,  dijalankan  serta dilakukan  pemeliharaan. 

Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki  kesalahan yang tidak 

ditemukan pada langkah sebelumnya. Perbaikan 

implementasi  unit  sistem dan peningkatan jasa sistem sebagai 

kebutuhan baru. 

2.9. Entity Relationship Diagram(ERD) 

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan suatu model data yang 

dikembangkan berdasarkan objek,Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan 

untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data kepada pengguna secara 

logis. Entity Relationship Diagram (ERD) didasarkan pada suatu persepsi bahwa 

real world terdiri atas objek-objek dasar tersebut. Penggunaan Entity Relationship 

Diagram (ERD) relatif mudah dipahami, bahkan oleh para pengguna yang awam. 

Bagi perancang atau analis sistem, Entity Relationship Diagram (ERD) berguna 

untuk memodelkan sistem yang nantinya, basis data akan di kembangkan. Model 

ini juga membantu perancang atau analis sistem pada saat melakukan analis dan 

Perancangan sistem administrasi..., Dody Try Saputro, FTI UMN, 2018



10 
 

perancangan basis data karena model ini dapat menunjukkan macam data yang 

dibutuhkan dan kerelasian antar data didalamnya (Sutanta, 2011:91). 

Tabel 2.1 notasi ERD 

 

 

2.10. PHP 

PHP adalah bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk 

penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah web dan bisa digunakan pada 

HTML, PHP merupakan singkatan dari ”PHP : Hypertext Preprocesor”, dan 

merupakan bahasa yang disertakan dalam dokumen HTML, sekaligus bekerja 

disisi server (server-side HTML-embedded scripting). Artinya sintaks dan 

perintah yang diberikan akan sepenuhnya dijalankan di server  tetapi disertakan 

pada halaman HTML biasa, sehingga scriptnya tidak tampak disisi client. 
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PHP dirancang untuk dapat bekerja sama dengan database server dan 

dibuat sedemikian rupa sehingga pembuatan dokumen HTML yang dapat 

mengakses database menjasi begitu mudah. Tujuan dari bahasa scripting ini 

adalah untuk membuat apliksai dimana aplikasi tersebut yang dibangun oleh PHP 

pada umumnya akan memberikan hasil pada web browser, tetapi prosesnya secara 

keseluruhan dijalankan di server (Randi V.Palit, 2015). 

2.11. MySQL 

 MySQL adalah salah satu jenis database yang terkenal dan termasuk jenis 

RDBMS (Relational Database Management System). Kepopuleran MySQL 

disebabkan karena MySQL menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa dasar untuk 

query dan bersifat open sources di berbagai platform (Abdul kadir, 2008:348) 

Ketika aplikasi yang dibuat membutuhkan informasi yang cukup banyak 

dan kompleks maka perlu adanya suatu tempat untuk menyimpan berbagai 

informasi atau data yang dibutuhkan secara terstruktur menggunakan database. 

Penggunaan database dimaksudkan agar informasi yang ditampilkan dapat lebih 

fleksibel. Data terbaru dapat diakses oleh pengunjung dan terdokumentasi dengan 

baik. Oleh karena itu, peran MySQL sangat diperlukan sebagai sistem manajemen 

database. Penggunaan MySQL sebagai basis data mempunyai beberapa 

keistimewaan atau keuntungan. Berikut merupakan keistimewaan atau 

keuntungan menggunakan MySQL:  

1. Portabilitas: MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem 

operasi seperti Windows, Linux, FreeBSD, Mac Os X Server, Solaris, 

Amiga, dan masih banyak lagi.  
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2. Perangkat lunak sumber terbuka (open source): MySQL 

didistribusikan sebagai open source sehingga dapat digunakan secara 

gratis.  

3. Multi-pengguna: MySQL dapat digunakan oleh beberapa pengguna 

dalam waktu yang bersamaan tanpa mengalami masalah atau konflik. 

4. Performance tuning: MySQL memiliki kecepatan yang menakjubkan 

dalam menangani query sederhana, dengan kata lain dapat memproses 

lebih banyak SQL per satuan waktu.  

5. Ragam tipe data: MySQL memiliki ragam tipe data yang sangat kaya, 

seperti signed or unsigned integer, float, double, char, text, date, 

timestamp, dan lain-lain.  

6. Perintah dan Fungsi: MySQL memiliki operator dan fungsi secara 

penuh yang mendukung perintah SELECT dan WHERE dalam 

perintah (query).  

7. Keamanan: MySQL memiliki beberapa lapisan keamanan seperti 

password yang terenkripsi.  

8. Skalabilitas dan Pembatasan: MySQL mampu menangani database 

dalam skala besar, dengan jumlah record lebih dari 50 juta dan 60 ribu 

tabel serta 5 miliar 17 baris. Selain itu batas indeks yang dapat 

ditampung mencapai 32 indeks pada tiap tabelnya.  

9. Konektivitas: MySQL dapat melakukan koneksi dengan klien 

menggunakan protokol TCP/IP, Unix soket (UNIX), atau named pipes 

(NT).  
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10. Antarmuka: MySQL memiliki antarmuka (interface) terhadap 

berbagai aplikasi dan bahasa pemograman dengan menggunakan 

fungsi API (Application Programming Interface).  

11. Klien dan Peralatan: MySQL dilengkapi dengan berbagai tool yang 

dapat digunakan untuk administrasi database, dan pada setiap 

peralatan yang ada disertakan petunjuk online.  

12. Struktur tabel: MySQL memiliki struktur tabel yang lebih fleksibel 

dalam menangani ALTER TABLE, dibandingkan database lainnya. 

2.12. Data Flow Diagram(DFD) 

Diagram aliran data sistem disebut juga degan Data Flow Diagram 

(DFD). DFD sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada 

atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa 

mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data tersebut disimpan. DFD 

menggambarkan arus data didalam sistem dengan struktur dan jelas (Eka Iswandi, 

2015). 
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2.13. Flowchart 

Tabel 2.2 Flowchart 

Simbol Nama Fungsi 

 
Terminator 

Permulaan / akhir 

program 

 
Garis Alir (Flow Line) 

Arah aliran program 

 

Preparation 

Proses 

inisialisasi/pemberian 

harga awal 

 

Process 

Proses 

perhitungan/proses 

pengolahan data 

 

Input / Output Data 

Proses Input/Output 

data parameter, 

informasi 

 

Predefined    Process  

(Sub Program) 

Permulaan sub 

program/proses 

menjalankan sub 

program 

 

Decision 

Perbandingan 

Pernyataan, 

Penyeleksian data yang 

Memberikan pilihan 

untuk langkah 

selanjutnhya  

 

On Page Connector 

Penghubung bagian-

bagian flowchart yang 

berada pada satu 

halaman 

 

Off Page Connector 

Penghubung bagian –

bagian flowchart yang 

berada pada halaman 

berbeda 

 

Flowchart merupakan urutan-urutan langkah kerja suatu proses yang 

digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol yang disusun secara sistematis. 
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Simbol-simbol yang digunakan untuk menggambarkan flowchart.(Opik Taufik K, 

2013) 

2.14. Penelitian terdahulu 

Dalam pembuatan penelitian ini, ada beberapa referensi penelitian ataupun 

jurnal terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

Jurnal pembahasan Hasil 

PERANCANGAN 

SISTEM 

INFORMASI 

PENYEWAAN 

ALAT-ALAT 

PESTA BERBASIS 

WEB DI NARDA 

PESTA  

  

JURNAL 

LPKIA,Vol.1 No.1 

Oktober 2014 

 

1Wendi Wirasta., 

S.T,.  

, 2Imam Febriansyah 

(2014)  

 

Pembuatan perancangan 

sistem ini dilakukan 

untuk mempermudah 

pada proses persewaan 

alat pesta,pengembalian 

hingga transaksi 

persewaan. Terutama di 

tahap pembuatan surat 

jalan, karena di tahap ini 

masih dilakukan secara 

manual belum 

terkomputerisasi,  

bila sudah 

terkomputerisasi maka 

konsumen akan lebih 

mudah dalam melakukan 

pemesanan barang sesuai 

denganapa yang di pesan 

oleh konsumen. 

Hasildari  penelitian 

yang yang telah dilakukan 

yaitu:: 

1. Dapat mempermudah 

dalam pembuatan surat 

jalan, karena adanya 

pembuatan surat jalan 

yang sudah 

terkomputerisasi maka 

kosumen akan mudah 

dalam melakukan 

pemesanan barang.  

2.  Memudahkan konsumen 

untuk mengetahui 

informasi untuk 

melakukan pemesanan 

barang dalam sebuah web 

yang sudah di buat.  

3. Dengan adanya website 

yang sudah di buat maka 

konsumen akan mudah 

dalam melakukan 

penyewaan barang sesuai 

dengan yang di inginkan 

oleh konsumen 
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Jurnal Pembahasan hasil 

 

RANCANG 

BANGUN 

APLIKASI 

PENCATATAN 

AKTIVITAS GURU 

PADA SEKOLAH 

DASAR NEGERI 

BERBASIS WEB 

 

JSIKA Vol 3, No 2 

(2014)  

 

Megawati Andi 

Safitri., 

Sulis Janu Hartati., 

Julianto Lemantara. 

kepala sekolah 

menginginkan adanya 

aplikasi pencatatan 

aktivitas guru secara 

online  dan hal yang 

mendasari kepala sekolah 

ingin dibuatkan aplikasi 

pencatatan aktivitas guru 

ini secara online  adalah 

agar kepala sekolah tidak 

mengalami kesulitan 

dalam proses evaluasi 

dan validasi hasil 

pencatatan aktivitas guru, 

dengan adanya aplikasi 

ini kepala sekolah dapat 

memantau aktivitas guru 

tidak hanya di sekolah 

saja memantau hasil 

evaluasi aktivitas guru 

tersebut. 

hasil dari penelitian ini 

adalah  Pencatatan aktivitas 

guru berbasis web ini dapat 

dilakukan secara online, 

dan yang berhak mengakses 

aplikasi ini adalah guru dan 

kepala sekolah yang ada di 

SDN Gading 1 Surabaya. 

Aplikasi ini sudah berjalan 

sesuai dengan tujuan 

penelitian.  Jadi aplikasi ini 

dapat memberikan solusi 

pada guru  dalam 

melakukan pencatatan 

aktivitas sehari-hari dan 

kepala sekolah dapat 

melakukan validasi 

kegiatan dan mengarsipkan 

hasil dari laporan kegiatan 

tersebut, serta kepala 

sekolah juga dapat melihat 

hasil evaluasi guru dengan 

menggunakan grafik batang 
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