
 3 

  

BAB II 

DASAR TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Dasar Teori 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), sewa /se·wa/ /séwa/ n 

adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang. Menyewa 

/me·nye·wa/ v adalah memakai (meminjam, menampung dan sebagainya) dengan 

membayar uang sewa. Menyewakan /me·nye·wa·kan/ v adalah memberi pinjam 

sesuatu dengan memungut uang sewa. Contoh sewa menyewa dalam kehidupan 

kita sehari-hari seperti kontrak mengontrak gedung kantor, kontrak rumah, sewa 

lahan tanah untuk pertanian, menyewa kendaraan, sewa menyewa vcd, sewa 

lapangan futsal, sewa alat pesta, dan lain-lain. Dalam sewa menyewa harus ada 

barang yang disewakan, penyewa, pemberi sewa, imbalan dan kesepakatan antara 

pemilik barang dan yang menyewa barang. Penyewa dalam mengembalikan 

barang atau aset yang disewa menggembalikan barang secara utuh seperti pertama 

kali tanpa kurang atau bertambah. 

 

2.1.1 Sistem Informasi Penyewaan Alat Pesta   

Dalam kegiatan suatu perusahaan, baik itu perusahaan kecil, perusahaan 

menengah maupun perusahaan besar pada umunnya memerlukan sistem informasi 

yang baik, benar, dan cepat. Sistem Informasi Penyewaan Alat Pesta merupakan 

salah satu cara untuk mendukung proses bisnis dari suatu perusahaan khususnya 

perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyewaan.  

Cempaka Group adalah usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan 

alat pesta terletak di Dusun Ceper, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. 

Usaha pelayanan penyewaan alat pesta menawarkan berbagai macam barang 

seperti tenda, kursi, alat makan, alat masak, dan alat pesta lainnya.  Dalam usaha 

Cempaka Group ada prosedur penyewaan alat pesta yang harus dilakukan. 

Prosedur adalah urutan kegiatan yang terdiri dari tahapan-tahapan mengenai 

proses yang terjadi dalam suatu usaha. Berikut prosedur di Cempaka Group : 
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1. Penyewa datang langsung ke Cempaka Group. 

2. Penyewa menanyakan ke bagian keuangan tentang harga dan alat pesta 

yang tersedia di Cempaka Group. 

3. Apabila penyewa cocok dengan harga yang ada maka, penyewa 

melakukan konfirmasi ke bagian keuangan jika akan menyewa alat pesta.  

4. Bagian keuangan melakukan konfirmasi kepada bagian perlengkapan 

untuk melakukan pengecekan terhadap barang yang akan disewa. Jika 

barang tersebut ada maka, bagian perlengkapan melakukan konfirmasi ke 

bagian keuangan. 

5. Bagian keuangan melakukan pencatatan data penyewa dan data sewa. 

Kemudian penyewa melakukan pembayaran uang muka 50% dari total 

sewa sebagai tanda jadi penyewaan alat pesta di Cempaka Group. 

6. Setelah penyewa melakukan transaksi pembayaran uang muka, bagian 

keuangan melakukan konfirmasi ke bagian perlengkapan untuk 

mempersiapkan alat yang telah disewa dan siap untuk mengantar alat pesta 

tersebut. Namun, apabila barang yang disewa belum ada, bagian 

perlengkapan akan mengantarkan alat tersebut hari berikutnya. 

7. Jika masa waktu penyewaan sudah habis penyewa wajib mengembalikan 

alat pesta yang telah disewa. Namun, apabila sudah melebihi jatuh tempo 

alat pesta belum dikembalikan penyewa akan dikenai denda keterlambatan 

yang berasal dari harga sewa perhari. Sehingga bagian perlengkapan akan 

mengambil alat pesta yang telah disewa di tempat penyewa dan melakukan 

pengecekan apakah ada atau tidaknya barang rusak maupun hilang. 

8. Jika ada barang yang rusak maka, bagian perlengkapan akan melaporkan 

ke bagian keuangan dan penyewa wajib membayar denda kerusakan. 

9. Apabila alat pesta yang disewa hilang, penyewa wajib melakukan ganti 

rugi berupa biaya penggantian atau mengganti barang yang sama. 

10. Penyewa wajib melakukan pelunasan dan melakukan pembayaran denda 

rusak, denda terlambat, maupun biaya penggantian apabila ada. 

11. Setelah itu, bagian keuangan melaporkan seluruh kegiatan yang telah 

dilakukan kepada pimpinan Cempaka Group berupa laporan. 
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2.1.2 Spesifikasi Kondisi Barang 

Setiap barang pasti memiliki resiko kerusakan yang bisa terjadi kapanpun. 

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab kerusakan pada barang salah 

satunya yaitu human eror atau lebih sering disebut kerusakan yang disebabkan 

oleh manusia. Contoh kerusakan barang akibat kesalahan manusia atau human 

eror meliputi: 

1. Perlengkapan masak seperti panci yang penyok. 

2. Barang pecah belah seperti gelas, piring yang pecah, retak akibat kelalaian 

manusia sehingga tidak layak digunakan lagi.  

3. Barang yang hilang.  

Dari contoh kerusakan barang yang diakibatkan oleh kesalahan manusia 

maka, kondisi barang dapat dikategorikan dalam 2 kategori, yaitu tidak rusak dan 

rusak. Barang dikategorikan tidak rusak apabila kondisi barang tersebut dalam 

keadaan utuh dan berfungsi dengan baik. Sedangkan, barang dikategorikan rusak 

apabila kondisi barang dalam keadaan cacat sehingga kurang bahkan tidak 

berfungsi dengan baik. Misalnya  sebuah wajan yang kehilangan tangkai 

pemegang, gelas mengalami keretakan sehingga tidak bisa digunakan lagi. 

Spesifikasi Kondisi Barang dapat dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Tabel Spesifikasi Kondisi Barang 

No 
Kategori Kondisi 

Barang 
Uraian 

1 Tidak Rusak Apabila kondisi barang tersebut dalam keadaan 

utuh dan berfungsi dengan baik. 

2 Rusak  

 

Apabila kondisi barang dalam keadaan cacat 

sehingga kurang bahkan tidak berfungsi dengan 

baik. 

 

2.1.3 Contoh Transaksi 

 Cempaka Group memiliki data penyewaan dan data pengembalian untuk 

bulan November 2018. Data penyewaan dan data pengembalian dapat 

dikategorikan sebagai penghasilan karena dari sisi penyewaan mendapatkan uang 
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muka dan dari sisi pengembalian mendapatkan pelunasan, pendapatan denda 

keterlambatan (apabila ada), pendapatan denda (apabila ada kerusakan), dan biaya 

penggantian (apabila ada) dari penyewa untuk Cempaka Group. Berikut laporan 

penerimaan kas  dari Cempaka Group : 

1. Penyewaan :  

a. Tanggal Sewa   

10 Juli 2019  Tenda dekorasi 3 unit  @Rp  75.000,00 

2. Pengembalian :  

a. Tanggal Harus Kembali   

13 Juli 2019   Tenda dekorasi 3 unit  

b. Tanggal Kembali  

14 Juli 2019   

3. Kerusakan    Tenda dekorasi 1 unit  @Rp 150.000,00  

Detail penyewaan seperti terlihat pada tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Tabel Detail Penyewaan 
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Detail pengembalian seperti terlihat pada tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Tabel Detail Pengembalian 

 

Laporan penerimaan kas seperti terlihat pada tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Tabel Laporan Penerimaan Kas 

 

2.1.4 Bahasa Pemrograman PHP  

Menurut Edy, Ali, dan SmitDev(2014), PHP adalah bahasa script yang 

sangat cocok untuk pengembangan Web dan dapat dimasukkan ke dalam HTML. 

PHP adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menangani 

pembuatan dan pengembangan sebuah situs web dan bisa digunakan bersamaan 

dengan CSS dan HTML serta menggunakan sistem server - side. Sehingga kode 

program yang ditulis dalam PHP tidak akan terlihat oleh user maka, keamanan 

halaman web akan lebih terjamin. PHP dirancang untuk membuat halaman web 

http://www.php.net/
https://id.wikipedia.org/wiki/situs_web
https://id.wikibooks.org/w/index.php?title=CSS&action=edit&redlink=1
https://id.wikibooks.org/w/index.php?title=HTML&action=edit&redlink=1
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yang dinamis, yaitu halaman web yang dapat membentuk suatu tampilan yang 

kekinian, seperti menampilkan isi basis data ke halaman web. 

Salah satu keunggulan yang dimiliki PHP adalah kemampuan untuk 

melakukan koneksi ke berbagai macam software sistem manajemen basis data 

atau Database Management Sistem (DBMS), sehingga dapat menciptakan suatu 

halaman web yang dinamis. PHP mempunyai koneksitas yang baik dengan 

DBMS salah satunya MySQL. MySQL merupakan database yang pertama kali 

didukung oleh bahasa pemrograman script untuk internet (PHP dan Perl). 

 

2.1.5 Internet  

Menurut Sibero (2014:10), internet (Interconnected Network) adalah 

jaringan komputer yang menghubungkan antar jaringan secara global, internet 

dapat juga disebut jaringan dalam suatu jaringan yang luas. 

Internet merupakan jaringan komputer yang menghubungkan komputer-

komputer di seluruh dunia sehingga terbentuk ruang maya jaringan komputer 

dimana antara satu komputer dan komputer lainnya dapat berhubungan dan saling 

berbagi informasi. Saat ini dapat dikatakan internet sebagai jaringan informasi 

terbesar dunia. Salah satu fasilitas internet yaitu World Wide Web (WWW) lebih 

dikenal dengan web ataupun website adalah suatu kumpulan dari halaman – 

halaman situs, didalam halaman web terdapat dokumen yang lebih sering ditulis 

dalam format HTML atau Hyper Text Markup Language dimana format tersebut 

hamper selalu bisa diakses melalui HTTP yang merupakan protokol dan berfungsi 

untuk menyampaikan informasi dari server website untuk ditampilkan kepada 

para pemakai melalui web browser. Web memudahkan pengguna untuk 

mengakses berbagai informasi dalam bentuk teks, gambar, video, suara, dan juga 

animasi. 
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2.2 Tinjauan Pustaka  

Penelitian sistem informasi yang berhubungan dengan penyewaan alat 

pernah dilakukan oleh Riri Ovita Sari (2015), Syafii  (2014), dan Yolininda 

Prismaya Swari (2017). 

Topik tentang Sistem Penyewaan seperti ini pernah dibahas oleh  Riri 

Ovita Sari yang berjudul “Sistem Penyewaan Mobil di ROS Rental” Akakom 

Yogyakarta pada tahun 2015.  Penelitian ini membahas mengenai sistem 

penyewaan mobil dapat mengelola data transaksi penyewaan  beserta laporan 

penyewaan. Pada sistem ini tidak adanya perhitungan denda. 

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Syafii yang berjudul “e-

Futsal (Aplikasi Penyewaan Lapangan Berbasis Web)” Politeknik Negeri Batam 

pada tahun 2014. Penelitian ini membahas mengenai aplikasi e-Futsal dibangun 

untuk penyewaan lapangan berbasis web. Pada aplikasi ini tidak adanya fitur 

grafik. 

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Yolininda Prismaya Swari 

yang berjudul “Perancangan dan Pembuatan Sistem Informasi Persewaan Tenda 

dan Alat Pesta Pada CV. Aji Putra Sleman” Amikom Yogyakarta pada tahun 

2017. Penelitian ini membahas tentang sistem yang dibangun untuk mengelola 

data – data persewaan alat pesta agar lebih akurat dan up to date. Pada sistem ini 

tidak adanya fitur-fitur lain seperti pencatatan akuntansi, misalnya penghasilan 

yang diperoleh pada periode tertentu.  

Sedangkan sistem ini dibangun untuk penyewaan alat-alat pesta. Pada 

sistem ini adanya perhitungan denda kerusakan, denda keterlambatan, biaya 

penggantian dari penyewa dan laporan penerimaan kas yang diperoleh dalam 

bentuk grafik. Tinjauan pustaka dapat dilihat pada tabel 2.5. 
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2.5 Tabel Tinjauan Pustaka 

No Nama Pengarang Judul Informasi 

1 Riri Ovita Sari 

(Akakom 

Yogyakarta) 

Sistem Penyewaan 

Mobil di ROS Rental  

Sistem penyewaan mobil 

dapat mengelola data 

transaksi penyewaan  

beserta laporan penyewaan. 

Pada sistem ini tidak adanya 

perhitungan denda. 

 

2 Syafii (Politeknik 

Negeri Batam) 

e-Futsal (Aplikasi 

Penyewaan 

Lapangan Berbasis 

Web) 

Pada aplikasi ini dibangun 

untuk penyewaan lapangan 

berbasis web. Aplikasi ini 

tidak adanya fitur grafik. 

 

3 Yolininda Prismaya 

Swari (Amikom 

Yogyakarta) 

Perancangan dan 

Pembuatan Sistem 

Informasi Persewaan 

Tenda dan Alat Pesta 

Pada CV. Aji Putra 

Sleman 

Sistem ini tidak adanya 

fitur-fitur lain seperti 

pencatatan akuntansi, 

misalnya penghasilan yang 

diperoleh pada periode 

tertentu.  

4 Rohmatul Ummah 

(Akakom 

Yogyakarta) 

Sistem Informasi 

Penyewaan Alat 

Pesta di Cempaka 

Group 

Sistem ini adanya 

perhitungan denda 

kerusakan, denda 

keterlambatan, biaya 

penggantian dari penyewa 

dan laporan penerimaan kas 

yang diperoleh dalam 

bentuk grafik. 

 


