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BAB II 

1. TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

 Dalam penelitiannya Helni (2012) membahas tentang sebuah aplikasi yang berfungsi 

untuk media promosi rumah pondokan. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Helni ini 

adalah bagaimana cara untuk memberikan kemudahan informasi kepada pencari rumah 

pondokan. 

 Dalam penelitiannya Irma (2014) membahas tentang sebuah aplikasi yang berfungsi 

untuk media reservasi/pemesanan rumah pondokan. Tujuan dari penelitian yang dilakukan 

oleh Irma ini adalah bagaimana cara untuk mempermudah pemesanan rumah pondokan. 

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Utami (2015) yang dilatar belakangi oleh 

susahnya para mahasiswa dalam mencari kos-kosan. Dalam penelitian lokasi data kos-kosan 

ditampilkan dalam peta dengan memanfaatkan google maps. 

Dalam penelitian lainnya oleh Rahmawati (2016) Berbasis Web dan PHP. Seiring 

dengan banyaknya usaha yang ada di Kota Surakarta maka banyak pelaku usaha melakukan 

promosi untuk keberlangsungan usaha mereka. Sejalan dengan itu sitem informasi berbasis 

web yang dapat menampung informasi tentang Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis Web 

dapat menjadi tempat promosi massal untuk UMKM di Kota Surakarta. Selain untuk para 

pelaku UMKM, sistem informasi dapat dimanfaatkan masyarakat awam baik yang berada di 

Kota Surakarta maupun luar untuk menemukan lokasi UMKM karena dalam sistem informasi 

dilengkapi dengan Sistem Geografis (GIS) berupa maps lokasi UMKM. Pembuatan web 

menggunakan bahasa pemrograman PHP. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.1 

berikut: 
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tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

no Penulis Judul 

Bahasa 

Pemrogra

man 

Hasil 

1 
Helni 

(2012) 

Analisis Dan 

Perancangan Sistem 

Web Kos-kosan Berbasis 

Client/Server Sebagai 

Sarana Pelayanan Jasa 

Dan Infomasi 

PHP aplikasi yang berfungsi untuk media 

promosi rumah pondokan. Tujuan dari 

penelitian yang dilakukan oleh Helni ini 

adalah bagaimana cara untuk memberikan 

kemudahan informasi kepada pencari 

rumah pondokan 

2 

Irma 

(2014) 

 

Sistem Informasi Rumah 

Kost Berbasis Web Studi 

Kasus Pada Rumah Kost 

Hero Yogyakarta 

PHP 

 

aplikasi yang berfungsi untuk media 

reservasi/pemesanan rumah pondokan. 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh 

Irma ini adalah bagaimana cara untuk 

mempermudah pemesanan rumah 

pondokan 

3 
Enri Utami 

(2015) 

Aplikasi Sistem 

Informasi Geografis 

Tentang Kos-Kosan 

Menggunakan Google 

Maps 

PHP Dilatarbelakangi oleh susahnya para 

mahasiswa dalam mencari kos-kosan. 

Dalam penelitian lokasi data kos-kosan 

ditampilkan dalam peta dengan 

memanfaatkan google maps 

4 
Rahmawati 

(2016) 

Sistem Informasi Usaha 

Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) Di Surakarta 

Berbasis Web dan PHP 

PHP sitem informasi web tentang Usaha Mikro 

Kecil Menengah Berbasis Web dapat 

menjadi tempat promosi massal untuk 

UMKM di Kota Surakarta. Selain untuk 

para pelaku UMKM, sistem informasi 

dapat dimanfaatkan masyarakat awam 

karena dalam sistem informasi dilengkapi 

dengan Sistem Geografis (GIS) berupa 

maps lokasi UMKM. Pembuatan web 

menggunakan bahasa pemrograman PHP 
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Lanjutan tabel 2.1 

no Penulis Judul 

Bahasa 

Pemrogra

man 

Hasil 

5 Usulan 

Sistem Informasi 

Pencarian Rumah 

Pondokan Di 

Yogyakarta Berbasis 

Web 

PHP 

Bootstrap 

Aplikasi berbasis web dengan 

memanfaatkan google maps API sehingga 

dapat memetakan lokasi rumah pondokan 

di kota Yogyakarta. Sistem ini juga 

dilengkapi navigasi arah dengan bantuan 

Google Maps 

 

2.2. Dasar Teori 

2.2.1. Sistem Informasi 

 Sistem informasi adalah sekumpulan komponen-komponen sistem yang 

berada didalam suatu ruang lingkup organisasi, saling berinteraksi untuk 

menghasilkan sebuah informasi yang bertujuan untuk pihak manajemen tertentu 

dan untuk mencapai tujuan tertentu. Faktor – faktor yang menentukan kehandalan 

dari suatu sistem informasi atau informasi dapat dikatakan baik jika memenuhi 

kriteria-kriteria sebagai berikut (Ladjamudin, 2013) : 

1. Keunggulan (usefulness) Keunggulan yaitu suatu sistem yang harus dapat 

menghasilkan informasi yang tepat dan relevan untuk mengambil 

keputusan manajemen dan personil operasi dalam organisasi.  

2. Ekonomis Kemampuan sistem yang mempengaruhi sistem harus bernilai 

manfaat minimal, sebesar biayanya.  

3. Kehandalan (Reliability) Keluaran dari sistem harus mempunyai tingkat 

ketelitian tinggi dan sistem tersebut harus beroperasi secara efektif.   
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4. Pelayanan (Customer Service) Pelayanan yakni suatu sistem memberikan 

pelayanan yang baik dan efisien kepada para pengguna sistem pada saat 

berhubungan dengan organisasi.  

5. Kapasitas (Capacity) Setiap sistem harus mempunyai kapasitas yang 

memadai untuk menangani setiap periode sesuai yang dibutuhkan 

2.2.2. Sistem Informasi Geografis 

 Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sebuah sistem atau teknologi 

berbasis komputer yang dibangun dengan tujuan untuk mengumpulkan, 

menyimpan, mengolah dan menganalisa, serta menyajikan data dan informasi dari 

suatu objek atau fenomena yang berkaitan dengan letak atau keberadaanya di 

permukaan bumi. Fungsi SIG adalah meningkatkan kemampuan menganalisis 

informasi spasial secara terpadu untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. 

SIG dapat memberikan informasi kepada pengambil keputusan untuk analisis dan 

penerapan database keruangan.  

SIG mampu memberikan kemudahan-kemudahan yang diinginkan. 

Dengan SIG kita akan dimudahkan dalam melihat fenomena kebumian dengan 

perspektif yang lebih baik. SIG mampu mengakomodasi penyimpanan, 

pemrosesan, dan penayangan data spasial digital bahkan integrasi data yang 

beragam, mulai dari citra satelit, foto udara, peta bahkan data statistik. SIG juga 

mengakomodasi dinamika data, pemutakhiran data yang akan menjadi lebih 

mudah. 
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2.2.3. Kost (Rumah Pondokan) 

Kost / Rumah Pondokan adalah tinggal di rumah orang lain tanpa makan, dengan 

membayar setiap bulannya. Dalam Wikipedia definisi kost adalah sebuah jasa 

yang menawarkan kamar untuk ditinggali dengan pembayaran tertentu setiap 

periode (umumnya pembayaran dilakukan setiap bulan). Kata “kost” berasal dari 

bahasa Belanda yakni in the kost. Definisi “in  the kost” sesungguhnya adalah 

“makan didalam” apabila dijabarkan lebih lanjut dapat pula berarti “tinggal dan 

ikut makan” didalam  rumah tempat menumpang tinggal. 

Namun, maknanya sudah bergeser cukup jauh dari masa ke masa. Pada 

dasarnya, rumah kost adalah rumah hunian yang menyediakan kamar untuk 

tinggal, lengkap dengan perabot standart tempat kost yakni tempat tidur dan 

lemari. Pembayarannya dilakukan bulanan, dan penghuni kost (biasa disebut anak 

kost, walaupun mungkin sama sekali bukan anak-anak) biasanya sudah tidak 

membayar biaya listrik dan air kecuali dalam kondisi tertentu, misalnya membawa 

peralatan elektronik yang mengkonsumsi listrik cukup besar (Wikipedia, 2008). 

Kost (in the kost) telah ada sejak zaman kolonial / penjajahan Belanda di 

Indonesia. Pada saat itu “in the kost” adalah sebuah gaya hidup yang cukup 

populer di kalangan menengah ke atas untuk kaum pribumi, terutama sebagian 

kalangan yang mengagung-agungkan budaya barat / Eropa khususnya adat 

Belanda, dengan trend ini mereka berharap banyakagar anaknya dapat bersikap 

dan berperilaku layaknya bangsa Belanda atau Eropa yang dirasa lebih terhormat 

saat itu. 
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Kost dirancang untuk memenuhi kebutuhan hunian yang bersifat 

sementara dengan sasaran pada umumnya adalah mahasiswa dan pelajar yang 

berasal dari luar kota ataupun luar daerah. Namun, tidak sedikit pula kost-kostan 

ditempati oleh masyarakat umum yang tidak memiliki rumah pribadi dan 

menginginkan berdekatan dengan lokasi beraktifitas. Oleh karena itu fungsi kost-

kostan dapat dijabarkan sebagai berikut (Balai Pustaka, 2005): 

1. Sebagai sarana tempat tinggal sementara bagi mahasiswa yang pada 

umumnya berasal dari luar daerah selama masa studinya.  

2.  Sebagai sarana tempat tinggal sementara bagi masyarakat umum yang 

bekerja di kantor atau tidak memiliki rumah tinggal agar berdekatan 

dengan lokasi kerja.  

3. Sebagai sarana pembentukan kepribadian mahasiswa untuk lebih 

berdisiplin, mandiri, dan bertanggungjawab. 

4. Sebagai tempat untuk menggalang pertemanan dengan mahasiswa lain dan 

hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya. 

Pada Google Maps terdapat 4 jenis pilihan model peta yang disediakan oleh 

Google, diantaranya adalah:  

1. Roadmap, untuk menampilkan peta biasa 2 dimensi.  

2. Satellite, untuk menampilkan foto satelit. 

3. Terrain, untuk menunjukkan relief fisik permukaan bumi dan 

menunjukkan seberapa tingginya suatu lokasi, contohnya akan 

menunjukkan gunung dan sungai. 
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4. Hybrid, akan menunjukkan foto satelit yang diatasnya tergambar apa yang 

tampil pada roadmap (jalan dan nama kota). 

 Google Map dibuat dengan menggunakan kombinasi dari gambar peta, 

database, serta obyek-obyek interaktif yang dibuat dengan bahasa pemrograman 

HTML, JavaScript dan AJAX, serta beberapa bahasa pemrograman lainnya  

Google maps API merupakan suatu library yang berbentuk javascript. API key 

merupakan kode unik yang digenerasikan oleh google untuk suatu website 

tertentu agar server google maps dapat mengenali. 

2.2.4. Bootstrap 

 Bootstrap merupakan sebuah framework css yang memudahkan 

pengembang untuk membangun website yang menarik dan responsif. Tidak 

konsistensinya terhadap aplikasi individual membuat sulitnya untuk 

mengembangkan dan pemeliharaannya. Bootstrap adalah css tetapi dibentuk 

dengan LESS, sebuah pre-prosessor yang member fleksibilitas dari css biasa. 

Bootstrap memberikan solusi rapi dan seragam terhadap solusi yang umum, tugas 

interface yang setiap pengembang hadapi. Bootstrap dapat dikembangkan dengan 

tambahan lainnya karena ini cukup fleksibel terhadap pekerjaan desain yang 

dibutuhkan. 

2.2.5. PHP 

 PHP atau yang memiliki kepanjangan PHP Hypertext Preprocessor 

merupakan suatu bahasa pemrograman yang difungsikan untuk membangun suatu 

website dinamis. PHP menyatu dengan kode HTML, maksudnya adalah beda 

kondisi. HTML digunakan sebagai pembangun atau pondasi dari kerangka layout 
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web sedangkan PHP difungsikan sebagai prosesnya sehingga dengan adanya PHP 

tersebut, web akan sangat mudah di-maintenance. PHP berjalan pada sisi server 

sehingga PHP disebut juga sebagai bahasa Server Side Scripting. Artinya bahwa 

dalam setiap/untuk menjalankan PHP, wajib adanya web server. PHP ini bersifat 

open source sehingga dapat dipakai secara cuma-cuma dan mampu lintas 

platform, yaitu dapat berjalan pada sistem operasi Windows maupun Linux. PHP 

juga dibangun sebagai modul pada web server apache dan sebagai binary yang 

dapat berjalan sebagai CGI. 

2.2.6. MySQL 

 My Structure Query Language (MySQL) adalah sistem manajemen 

database SQL yang bersifat Open Source dan paling populer saat ini. Yang  

dikembangkan, didistribusikan, dan didukung oleh Oracle Corporation. Untuk 

menambah, mengakses, dan memproses data yang tersimpan dalam database di 

komputer, kita membutuhkan sistem manajemen database seperti MySQL Server. 

Karena komputer mampu menangani sejumlah data yang besar dengan adanya 

sistem manajemen database tersebut. Sebagai utilitas standalone, atau sebagai 

bagian dari aplikasi lainya. MySQL merupakan program pengakses database yang 

bersifat network sehingga dapat digunakan untuk aplikasi Multi User. Setiap 

pengguna dapat secara bebas menggunakan MySQL, namun dengan batasan 

perangkat lunak tersebut tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifat 

komersial.  

 


