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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2013), 

penelitian tersebut membahas tentang  pengolahan data pemilik, pemesanan, 

pembayaran dan pengolahan data rumah kost yang terdiri dari alamat rumah, 

keterangan ukuran bangunan dan kamar, fasilitas yang ditawarkan, serta gambar 

pendukung seperti denah dan foto kamar.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Harbiyanto (2015), 

penelitian tersebut membahas tentang  pengelolaan pembayaran spp, penggunaan 

sms gateway untuk penagihan keterlambatan pembayaran yang ditujukan pada 

siswa dan orang tua/wali siswa.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abidin (2012), penelitian 

tersebut membahas tentang  pengelolaan informasi rumah kost, pemesanan kost 

dan pemberitahuan ketersediaan rumah kost secara online yang dilakukan dengan 

media SMS.  

Sedangkan sistem yang akan dibuat adalah Sistem Informasi Pengelolaan 

Kost Berbasis Web Mobile. Pada sistem ini akan membahas tentang pembayaran 

kost bulanan, pemberitahuan keterlambatan bayar dengan media sms dan status 

pembayaran yang dapat diakses oleh penghuni kost. Rincian dari penjelasan 

tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1.  

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Fitur 
Bahasa 

Pemrograman 
Hasil 

1 Gunawan 

(2013) 

- Mengelola data 

pemilik kost 

- Mengelola 

pembayaran 

- Memberikan 

informasi kepada 

calon penghuni 

kost tentang data 

terkait rumah kost  

- Mengelola  

pemesanan 

PHP Sistem ini menampilkan kost 

di Surakarta. Informasi yang 

diberikan berupa data pemilik, 

data rumah kost. Calon 

penghuni kost dapat 

melakukan pemesanan serta 

pembayaran pada sistem ini.  
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Tabel 2.1 Lanjutan 

No Peneliti Fitur 
Bahasa 

Pemrograman 
Hasil 

2 Harbiyanto 

(2015) 

- Pemberitahuan 

keterlambatan 

pembayaran 

dengan sms  

- Mengelola 

pembayaran spp 

PHP Sistem ini mengelola 

pembayaran spp dan 

memberikan pemberitahuan 

keterlambatan pembayaran 

melalui sms pada siswa dan 

orang tua/wali siswa. 

3 Abidin 

(2012) 

- Pendaftaran rumah 

kost 

- Pencarian rumah 

kost 

- Pemesanan kost 

melalui media sms 

- Pemberitahuan 

ketersediaan kost 

melalui media sms 

PHP Sistem ini mengelola rumah 

kost yang terdaftar dalam 

sistem. Dengan adanya sistem 

ini calon penghuni kost dapat 

melakukan pencarian kost 

yang sesuai dengan 

keinginannya. Untuk 

mendapatkan pemberitahuan 

mengenai kost yang 

diinginkan dan melakukan 

pemesanan konsumen harus 

terdaftar sebagai member. 

Pemberitahuan serta 

pemesanan dilakukan melalui 

sms.   

4 Ariyana 

(2019) 

- Mengelola 

pembayaran 

- Mengelola data 

kost 

- Pemberitahuan 

keterlambatan 

pembayaran 

melalui sms 

- Pengecekan status 

pembayaran 

PHP Sistem ini mengelola data 

kost, mengelola pembayaran 

kost, memberikan 

pemberitahuan keterlambatan 

pembayaran pada penghuni 

kos/wali, serta membantu 

penghuni kos untuk melihat 

status pembayaran.  

 

2.2 Dasar Teori 

Dasar teori yang mendukung penelitian ini adalah : 

2.2.1 Rumah Kost (In De Kos) 

Rumah Kost atau In de Kos adalah tinggal dirumah orang lain dengan atau 

tanpa makan (dengan membayar setiap bulan) atau  meng-in-de-kos-kan adalah 

menumpangkan seseorang tinggal dan makan dengan membayar. Dari kedua 

definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemilik rumah in de kos adalah orang  

pribadi atau badan yang memiliki rumah, kamar, atau bangunan, yang disewakan 

kepada pihak lain sebagai tempat tinggal/pemondokan dan mengenakan 

pembayaran sebagai imbalan dalam jumlah tertentu serta periode waktu 
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pembayaran tertentu (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2019). Subjek dari 

penelitian ini adalah Griya Puntadewa, dimana Griya Puntadewa merupakan 

rumah kost yang terletak di Jalan Janti 143a, Karangjambe, Banguntapan, Bantul, 

D.I. Yogyakarta.  

 

2.2.2 Sistem  

Sistem adalah gabungan dari berbagai elemen yang berhubungan dan 

berinteraksi untuk menyelesaikan tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan 

kejadian- kejadian dan kesatuan adalah obyek nyata. Misalnya tempat, benda, dan 

orang – orang yang benar- benar ada dan nyata.  

Bentuk umum dari suatu sistem terdiri atas masukan (input), proses, dan 

keluaran (output). Dalam bentuk umum sistem ini terdapat satu atau lebih 

masukan yang akan di proses dan akan menghasilkan suatu keluaran dari output 

tersebut (Jogiyanto, 2005).  

 

2.2.3 Sistem Informasi 

Sistem Informasi adalah alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa 

sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Tujuannya adalah untuk memberikan 

informasi dalam perencanaan, memulai, pengorganisasian operasional sebuah 

perusahaan yang melayani sinergi organisasi dalam proses mengendalikan 

pengambilan keputusan (Kertahadi, 2007).  

Dalam suatu sistem informasi terdapat komponen-komponen seperti: 

1. Perangkat Keras (hardware) mencakup piranti-piranti fisik seperti komputer 

dan printer.  

2. Perangkat Lunak (software) atau program merupakan sekumpulan instruksi 

yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data.  

3. Prosedur merupakan sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan 

pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki.  

4. Orang merupakan semua pihak yang bertanggung jawab dalam 

pengembangan sistem informasi, pemrosesan, dan penggunaan keluaran 

sistem informasi.  
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5. Basis data (database) merupakan sekumpulan tabel, hubungan dan lain-lain 

yang berkaitan dengan penyimpanan data.  

6. Jaringan komputer dan komunikasi data merupakan sistem penghubung 

yang memungkinkan sesumber(resource) dipakai secara bersama atau 

diakses oleh sejumlah pemakai. (Kadir , 2003).  

 

2.2.4 HTML (Hypertext Markup Language) 

HTML (Hypertext Markup Language) adalah bahasa yang digunakan pada 

dokumen web sebagai bahasa untuk pertukaran dokumen web. Dokumen html 

terdiri dari komponen yaitu tag, elemen, dan atribut. Tag adalah tanda awal < dan 

tanda akhir > yang digunakan sebagai pengampit suatu elemen.  

Elemen adalah nama penanda yang diampit oleh tag yang memiliki fungsi 

dan tujuan tertentu pada dokumen html. Elemen dapat memiliki elemen anak dan 

juga nilai. Elemen anak adalah suatu elemen yang berada didalam elemen 

pembuka dan elemen penutup induknya. Nilai yang dimaksud adalah suatu teks 

atau karakter yang berada diantara elemen pembuka dan elemen penutup. Atribut 

adalah properti elemen yang digunakan untuk mengkhususkan suatu elemen. 

Elemen dapat memiliki atribut yang berbeda pada setiap masing-masingnya 

(Sibero, 2011). 

 

2.2.5 PHP 

PHP atau singkatan dari Personal Home Page merupakan bahasa skrip yang 

tertanam dalam HTML untuk dieksekusi bersifat server side. PHP termasuk 

dalam open source product, sehingga source code PHP dapat diubah dan 

didistribusikan secara bebas (Nugroho, 2006). 

Berikut beberapa perintah query SQL di PHP yang digunakan : 

1. mysql_query($sql) untuk menerjemahkan proses query ke MySQL dari 

PHP. 

2. mysql_num_rows($query) untuk menghitung jumlah baris hasil query. 

3. mysql_fetch_array($query) atau mysql_fetch_object($query) 

memiliki fungsi yang sama, yaitu mengambil hasil query SQL agar dapat 
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diolah dan dibaca oleh PHP. Adapun perbedaannya adalah jenis hasil 

outputnya, kalau mysql_fetch_array outputnya berupa array dengan nama 

field sebagai key array nnya. Adapun mysql_fetch_object outputnya 

berupa object, namun yang saya pakai disini adalah yang array. 

 

2.2.6 MySQL 

MySQL merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membangun 

database yang sering digunakan di lingkungan linux. MySQL merupakan 

software open source yang berarti free untuk digunakan. Selain di lingkungan 

linux, MySQL juga tersedia di lingkungan windows (Sulhan, 2007). 

Berikut beberapa perintah dasar pada MySQL : 

1. SELECT adalah perintah untuk memanggil data yang ada didalam sebuah 

tabel.  

SELECT *|field1,field2,field3,... from nama_tabel [kondisi] 

2. INSERT adalah perintah untuk melakukan input data kedalam tabel.  

INSERT into namaTabel(field1,field2,field3,...) 

VALUES('nilai 1','nilai 2','nilai 3',...) 

3. UPDATE adalah perintah untuk melakukan update data yang ada didalam 

sebuah tabel.  

UPDATE namaTabel set field1='nilai baru field1', 

field2='nilai baru field2', field3='nilai baru field3',... 

[kondisi where] 

4. DELETE adalah perintah untuk menghapus data (satu baris atau lebih) jika 

where yang diberikan adalah spesifik, dan akan menghapus semua data di 

tabel jika tidak ditambahkan where. 

DELETE from namaTabel [kondisi where] 

 

2.2.7 Basis Data 

Basis data adalah suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling 

terkait sehingga memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi. Basis data 

dimaksudkan untuk mengatasi problem pada sistem yang memakai pendekatan 

berbasis berkas (Kadir, 2014).  
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2.2.8 SMS Gateway 

SMS gateway merupakan sistem aplikasi untuk mengirim dan atau 

menerima SMS, terutama digunakan dalam aplikasi bisnis, baik untuk 

kepentingan promosi, service kepada customer, pengadaan content produk atau 

jasa, dan seterusnya. Karena merupakan sebuah aplikasi, maka fitur-fitur yang 

terdapat didalam SMS gateway dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan, 

beberapa fitur yang umum dikembangkan dalam aplikasi SMS gateway (Mulyani, 

2012). 

 

Gambar 2.1 Skema SMS gateway 

 

2.2.9 Gammu 

Gammu adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk mengelola 

berbagai fungsi pada handphone, modem dan perangkat sejenis lain nya. Fungsi-

fungsi yang dapat dikelola oleh Gammu antara lain adalah fungsi nomor kontak 

(Phonebook) dan fungsi sms. (Kasman, 2014) 

Gammu sendiri memiliki keunggulan seperti berikut :  

1. Gammu bisa dijalankan di Windows maupun linux. 

2. Banyak device yang compatible dengan Gammu.  

3. Gammu adalah aplikasi open source yang dapat dipakai secara gratis.  

4. Gammu tidak membutuhkan banyak hardware (hanya perlu PC dan 

modem) sehingga memudahkan dalam mengembangkan aplikasi dengan 

modal sedikit. 

 

2.2.10 Responsive Web 

Responsive web merupakan suatu pendekatan yang memberikan 

kemampuan desain situs dalam beradaptasi terhadap perilaku pengguna situs dan 
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lingkungan situs. Yang berdasarkan ukuran layar, orientasi layar dan wadah situs. 

Cara kerjanya terdiri dari gabungan rangka-rangka dan tampilan yang fleksibel, 

serta penggunaan sistem CSS yang kreatif. Sehingga apabila pengguna pindah 

dari komputernya ke perangkat lain , situs tersebut akan berubah ke resolusi yang 

tepat.(Knight, 2011) 

 

2.2.11 Bootstrap 

Bootstrap merupakan framework untuk membangun desain web secara 

responsif. Artinya, tampilan web yang dibuat oleh bootstrap akan menyesuaikan 

ukuran layar dan browser yang kita gunakan baik di desktop, tablet ataupun 

mobile device. Dengan bootstrap kita juga bisa membangun web dinamis ataupun 

statis. (Alatas, 2013) 

Beberapa komponen dasar pada bootstrap antara lain : 

1. Form  

Class yang digunakan untuk membuat form antara lain form-control dan 

form-group. Dimana form-control digunakan untuk tag <input>, <textarea> 

agar ukurannya 100% menyesuaikan panjang dari form sedangkan form-

group digunakan untuk grouping tag <label> dan <input>.  

2. Button 

Class yang digunakan untuk membuat button yaitu class .btn dan .btn-

group. Dimana .btn-group berfungsi untuk grouping button.  

3. Modal 

Modal adalah kotak dialog bootstrap yang dapat dipanggil saat event 

tertentu dijalankan.  

4. Alert 

Class alert digunakan untuk membuat notifikasi/pemberitahuan setelah 

menjalankan fungsi tertentu.  

5. Grid-system 

Class ini digunakan untuk mengatur ukuran lebar masing-masing 

komponen, sehingga memudahkan dalam mengatur tampilan responsif 

halaman web.  


