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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Pada tahun 2013 pernah dilakukan penelitian dengan judul “Sistem Informasi Inventaris 

Barang Berbasis Web Pada Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika Sekolah 

Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Amikom Yogyakarta” oleh Setyaningtyas. 

Pada penelitian ini dibuat sistem informasi inventarisasi barang berbasis web dengan 

menggunakan framework Codeigniter.  

Pada tahun 2014 dilakukan penelitian dengan judul “Perancangan sistem aplikasi 

inventaris pada PT. Surveyor Indonesia ( persero ) Banda Aceh berbasis web menggunakan 

php dan mysql” oleh Haris. Pada penelitian tersebut aplikasi inventarisasi dibuat tanpa 

menggunakan framework. 

Pada tahun 2015 dilakukan penelitian dengan judul “aplikasi berbasis android 

menggunakan metode asynchronous pada inventarisasi barang HMJ TI” oleh Alexander. 

Pada penelitian tersebut inventarisasi barang dirancang berbasis android. 

Pada tahun 2016 dilakukan penelitian dengan judul “Sistem Pengelolaan Surat Di 

Bagian Kesekretariatan Tvri Stasiun Yogyakarta Berbasis Web” yang dibuat oleh 

Muslehuddin. Pada penelitian tersebut aplikasi dibuat berbasis web tanpa framework dengan 

objek inventaris surat masuk dan keluar.   
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Pada tahun 2017 dilakukan penelitian dengan judul “Teknologi Bootstrap Untuk 

Mengembangkan Sistem Informasi Transaksi Rental DVD” yang dibuat oleh Yudha. Dalam 

penelitian tersebut dipaparkan bagaimana merancang sebuah sistem informasi untuk rental 

DVD dengan mengimplementasikan Bootstrap. 

Sedangkan pada penelitian ini, aplikasi akan dikembangkan untuk peminjaman barang 

dengan teknologi web yang memanfaatkan framework bootstrap sehingga pengguna tidak 

harus menggunakan perangkat android dan dapat menyesuaikan berbagai perangkat dalam 

mengakses aplikasi. 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

Nama Objek Teknologi Hasil 

Bianti 

Setyaningtiyas 

(2013) 

Inventaris HMIF  Codeigniter - fitur peminjaman 

dengan pengisian 

form pesan barang, 

,riwayat barang dan 

slip peminjaman 

Oslan 

Harris(2014) 

inventaris PT. SURVEYOR 

INDONESIA 

Web (PhP & 

mysql) 

- Fitur  laporan 

pengajuan barang 

inventaris masuk, 

laporan barang 

keluar, laporan 

keadaan 

barang/inventaris , 

pencarian data 

barang 

Dovilian 

Alexander 

H(2015) 

inventarisasi HMJ TI dengan 

metode asynchronous 

android - fitur offline  

- form login  

- pembaca barcode  

Muslehuddin 

(2016) 

Surat masuk dan keluar 

Kesekretariatan TVRI Stasiun 

Yogyakarta 

Web (PhP & 

mysql) 

- inventarisasi surat 

masuk dan surat 

keluar. 

- disposisi surat 
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masuk kepada Ka. 

Bagian online. 

Dewangga 

Satya Yudha 

(2017) 

Rental DVD Bootstrap - tampilan sistem 

dapat 

menyesuaikan 

ukuran layar. 

- menerapkan 

sistem grid untuk 

berbagai device 

mobile 

usulan inventaris HMJ TI Bootstrap -Tampilan lebih 

minimalis  dengan 

menggabungkan 

akses form untuk 

beberapa keperluan  

- Fitur  laporan 

inventaris 

- Form login 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Peminjaman 

Pinjam-meminjam   adalah   memakai   barang   dari   orang   lain   untuk waktu 

tertentu (kalau sudah sampai waktunya harus dikembalikan).(Pusat Bahasa : 2012-2019)  

Sedangkan   peminjaman   merupakan   proses,   cara,   atau   perbuatan meminjam  

atau  meminjamkan  suatu  barang  dari  satu  pihak  ke  pihak  lain yang  telah disepakati dan  

akan  dikembalikan  pada  waktunya sesuai  dengan kesepakatan yang telah disepakati 

bersama. 

Pada HMJ TI peminjaman barang merupakan salah satu tanggung jawab sekretaris 

selaku pengurus harian. Peminjaman dilakukan dengan mencatat barang yang ada di HMJ TI 
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oleh sekretaris secara manual. Daftar barang tersebut disimpan dalam bentuk file softcopy 

maupun hardcopy. Apabila ada barang yang akan digunakan atau dipinjam maka sekretaris 

akan mengupdate data barang.  

Daftar barang ini akan menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban sekretaris 

pada akhir periode kepengurusan.  

Adapun peraturan peminjaman yang terdapat pada HMJ TI STMIK AKAKOM 

sebagai berikut : 

1) Peminjaman harus dengan sepengetahuan dan seizin sekretaris HMJ TI. Jika sekretaris 

tidak berada di tempat dapat menghubungi terlebih dahulu 

2) Peminjaman harus disertai dengan alasan peminjaman dan wajib mengisi form 

peminjaman barang yang sudah disediakan. 

3) Peminjaman maksimal 7 hari, jika ingin memperpanjang peminjaman dapat kembali 

menghubungi sekretaris terlebih dahulu. (maksimal 1x perpanjangan). 

4) Khusus perorangan peminjaman maksimal 2 item. 

5) Pengembalian barang diharapkan menghubungi sekretaris, jika sekretaris tidak ada di 

tempat maka hubungi nomor yang tersedia. Keterlambatan pengembalian diberikan 

denda 5000/hari. 

6) Jika barang yang dipinjam hilang atau rusak maka wajib diganti. 
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2.2.2 Framework 

Framework atau kerangka kerja adalah komponen-komponen yang sudah siap 

dipakai oleh developer untuk menangani berbagai permasalahan dalam pemrograman, seperti 

pemanggilan variabel, file, koneksike database dan sebagainya. Maka, developer akan lebih 

focus dan mampu menyelesaikan software menjadi lebih cepat dan efektif. 

Secara umum, ada dua jenis framework yakni Desktop Framework dan Web 

Framework. Desktop framework adalah framework yang digunakan untuk membangun 

aplikasi berbasis desktop, sedangkan web framework adalah framework yang digunakan 

untuk membangun aplikasi berbasis web. 

2.2.3 Bootstrap 

Bootstrap adalah framework untuk membangun website dinamis dengan 

menggunakan bahasa script CSS. BOOTSTRAP memudahkan developer dan designer untuk 

membuat sebuah aplikasi web menjadi cepat dan mudah dibandingkan dengan membuatnya 

dari awal. (getbootstrap.com). Bootsrap adalah sebuah framework CSS dari Twitter yang 

menyediakan komponen-komponen antarmuka siap pakai dan telah dirancang sedemikian 

rupa untuk keperluan desain halaman website yang artisik. (TIM LITBANG Wahana 

Komputer). 

a.  Struktur Boostrap 

Pada folder css terdapat empat file CSS sebagai berikut :  

1. bootstrap.css, adalah file CSS utama yang harus disertakan dalam halaman HTML yang 

dibuat. Banyaknya komentar / keterangan di dalam baris kode pada file tersebut membuat 

Bootstrap sangat tepat digunakan untuk keperluan development. 
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2. bootstrap.min.css, adalah hasil minify/kompres dari bootstrap.css. Ukuran file ini lebih 

kecil, file ini digunakan jika desain situs yang dibuat untuk online.  

3. bootstrap-theme.css, fungsi file ini memberikan efek 3D pada tombol dan beberapa 

elemen lainnya. 

4. bootstrap-theme.min.css, adalah file CSS hasil minify dari bootstrap-theme.css, file ini 

digunakan jika desain situs yang dibuat untuk online. 

Di dalam folder js, terdapat 2 file yaitu 

a. bootstrap.js, adalah library JavaScript untuk memberikan efek seperti modal, dropdown, 

scrollspy, dan lain sebagainya. 

b. bootstrap.min.js, digunakan sebagai pengganti bootstrap.js jika situs yang dibuat untuk 

online. 

b. Komponen Bootstrap 

c.  Komponen CSS 

1) Grid system, berfungsi membuat layout halaman melalui serangkaian baris dan kolom. 

Pada Bootstrap, grid system yang digunakan adalah 12 kolom. 

2) Tipografi, berisi pengaturan dan style font heaing,bold,italic, dan lain sebagainya. 

3) Tabel, yaitu komponen tabel yang telah diberi style oleh Bootstrap 

4) Form, form yang telah diberi style. 

5) Button, yaitu buttib dengan berbagai warba dan ukuran. 
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6) Images, adalah gambar dengan beberapa pilihan bentuk bingkai. 

d.  Komponen Dasar 

Boostrap juga menyediakan komponen dasar, berikut komponen-komponen dasar yang 

tersedia di dalam framework Bootstrap. 

1) Glyphicon adalah ikon berupa font yang dapat digunakan dalam proyek web. 

2) Dropdown adalah menu yang mengandung beberapa submenu dan menampilkannya 

dalam bentuk datar memanjang ke bawah dengan sebuah animasi dari plugin JavaScript. 

3) Button Group yaitu fungsi untuk menampilkan beberapa tombol untuk ditempatkan 

bersama-sama pada satu baris.  

4) Button Dropdown, yaitu untuk menambahkan dropdown ke tombol. 

5) Input Group, yaitu untuk menambahkan teks atau tombol input berbasis teks. 

6) Navs, yaitu untuk melakukan styling navigasi pada class Boostrap.  

7) Navbar, merupakan komponen meta-responsif yang berfungsi sebagai header navigasi 

untuk website. Navbars akan mengecil dalam tampilan mobile dana menjadi horizontal 

mengikuti lebar viewport. 

8) Breadcrumbs, adalah sebuah navigasi pada website yang biasanya memberikan informasi 

kepada pengunjung blog di mana posisinya saat pengunjung mejelajahi halam situs. 

9) Pagination, adalah fitur yang digunakan untuk membatasi data yang ditampilkan pada 

sebuah halaman website. 

10)  Label, digunakan untuk menawarkan jumlah, tips, atau markup lainnya pada halaman. 
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11)  Badge, digunakan untuk menyorot item baru atau item yang belum dibaca. 

12)  Jumbotron, adalah istilah untuk papan iklan besar yang memiliki karakteristik menutup 

seluruh layar viewport, digunakan untuk landing page.  

13)  Page Header, untuk mengatur jarak di sekitar judul pada halaman 

14)  Thumbnails, adalah gambar previw yang berukuran lebih kecil dari ukuran asli, 

berfungsi untuk menghemat halaman web, karena dengan elemn ini konten yang 

ditampilkan menjadi sebuah gambar kecil. 

15)  Alerts, berfungsi untuk memberikan pemberitahuan atau peringatan. 

16)  Progress Bar, berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa proses pemuatan konten 

sedang berlangsung. 

17)  Panel, digunakan untuk menempatkan komponen DOM dalam sebuah kotak. 

e. Komponen JavaScript 

Komponen JavaScrip pada Bootstrap sebagai berikut :  

1) Transition, berfungsi untuk memberikan efek transisi sederhana. 

2) Modal, yaitu sebuah jenderla kecil yang melayang di atas viewport, digunakan untuk 

menampilkan konten dari sumber terpisah yang dapat memiliki beberapa interaksi tanpa 

meninggalkan halaman sebelumnya. 

3) Dropdown, digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan dropdown. 

4) Scrollspy, digunakan untuk menargetkan sebuah link pada suatu halaman berdasarkan 

posisi elemen saaat discroll. 
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5) Tab, digunakan untuk membuat antarmuka tab. 

6) Tooltip, digunakan untuk menggambarkan konten apa yang akan didapatkan pengguna 

ketika mengunjungi sebuah link. 

7) Popover, mirip dengan dengan tooltip tetapi delingkapi dengan judul. 

8) Alert, digunakan untuk menampilkan informasi seperti peringatan atau konfirmasi pesan 

ke pengguna. 

9) Button, digunakan untuk menambahkan beberapa interaksi seperti state control atau 

membuat grup tombol. 

10)  Collapse, untuk memberikan gaya dasar dan dukungan yang fleksibel untuk komponen 

yang dapat dilipat seperti akordeon dan navigasi. 

11)  Carousel, untuk menambahkan slidebar ke situs, dapat berisi gambar,frame,video,atau 

jenis konten lainnya. 

 

 

  


