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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang dilakukan oleh (Pinayungan, 2019) dengan judul “Sistem 

Informasi Indekos Berbasis Android di Kota Medan” menyimpulkan bahwa 

dengan adanya sistem informasi indekos berbasis android mudah dan efisien serta 

dapat memberikan informasi mengenai indekos seperti fasilitas, biaya sewa, dan 

juga lokasi rumah indekos. Selain itu sistem indekos berbasis android 

mempermudah pemilik indekos untuk mempromosi indekosnya. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Budiman, Wahyuni, & Bantun, 2019) 

dengan judul “Perancangan Sistem Informasi Pencarian dan Pemesanan Rumah 

Indekos Berbasis Web” menerangkan bahwa sistem informasi pencarian dan 

pemesanan rumah indekos dirancang menggunakan PHP dan database MySQL 

dan bisa membantu para pencari indekos dalam proses pemesanan kamar indekos. 

Penelitian dilakukan oleh (Selviana & Utari, 2019) yang berjudul “Sistem 

Informasi Pencarian Kos Kosan di Sekitar Kecamatan Beji Berbasis Web”. 

Tujuan penelitian untuk menghasilkan sistem informasi yang memudahkan 

penyewa indekos untuk mencari indekos sesuai dengan harapan. Penelitian ini 

menghasilkan sistem yang memberikan informasi indekos dimana penyebaran 

informasi pencarian indekos dapat mempermudah pencari indekos untuk 

mendapatkan hunian sementara dan pemilik indekos dimudahkan untuk 

memberikan informasi mengenai kondisi kamar indekos yang dimiliki. 

Penelitian selanjutnya oleh (Sabirin & Sulfia, 2018) dengan judul “Sistem 

Informasi Jasa Pemesanan Kamar Indekos Online Di Kota Baubau”. Hasil 

penelitian yang dilakukan ialah menghasilkan aplikasi jasa pemesanan kamar 

indekos berbasis online yang bisa membantu calon penyewa untuk mencari 

tempat tinggal sementara, membantu pemilik indekos dalam mempromosi kamar 

yang akan disewakan dan memudahkan  calon penyewa untuk memesan secara 

online.  

Penelitian lain yang diteliti oleh (Sukarti, 2017) dengan judul “Sistem 

Informasi Pencarian Tempat Kos Berbasis Geografis Di Bandar Lampung” 
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menyatakan bahwa dengan adanya sistem informasi ini tempat indekos bisa 

didapatkan dengan mudah, pencarian dan penyewaan lebih mudah dan efisin 

sehingga meningkatkan usaha penyewaan tempat indekos dan mengikuti 

pekembangan persaingan usaha. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, berikut merupakan tabel kesimpulan 

dari penelitian sebelumnya yang penulis rangkum. 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

Peneliti Tahun Kesimpulan 

Pinayungan 2019 Sistem informasi indekos berbasis 

android mudah dan efisien serta dapat 

memberikan informasi indekos dan 

mempermudah pemilik indekos untuk 

mempromosi indekosnya. 

A. Budiman et al., 2019 Sistem informasi pencarian dan 

pemesanan rumah indekos dibuat 

dengan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan database 

MySQL dan dapat membantu para 

pencari indekos dalam proses 

pemesanan kamar indekos. 

Selviana & Utari 2019 Penyebaran informasi pencarian 

indekos dapat mempermudah pencari 

indekos untuk mendapatkan hunian 

sementara dan pemilik indekos 

dimudahkan untuk memberikan 
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informasi mengenai kondisi kamar 

indekos yang dimiliki. 

Sabirin & Sulfia 2018 Aplikasi jasa pemesanan kamar indekos 

berbasis online yang bisa membantu 

calon penyewa untuk mencari tempat 

tinggal sementara, membantu pemilik 

indekos dalam mempromosi kamar 

yang akan disewakan dan memudahkan  

calon penyewa untuk memesan secara 

online 

Sukarti 2017 Sistem informasi tempat indekos dapat 

diperoleh dengan mudah dan cepat, 

proses pencarian dan pemesanan lebih 

mudah dan efisien sehingga dapat 

meningkatkan usaha penyewaan tempat 

indekos dan dapat mengikuti 

perkembangan persaingan usaha yang 

ketat 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Sistem Informasi  

Sistem adalah komponen yang berinteraksi untuk menggapai tujuan. 

Informasi adalah hasil olah data yang berguna untuk menaikkan kepastian (Lutfi, 

2017).  

Veronica. Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Pencarian Indekos Berbasis Web di Kota Batam 
dengan Metode Waterfall.
UIB Repository©2020



  7 

Universitas Internasional Batam 

2.2.2 Database 

Database ialah sekumpulan dengan ciri tertentu dan dapat diolah untuk 

menciptakan data baru (Gulo & Simamora, 2018). DBMS ialah perangkat lunak 

yang mengendalikan pembuatan pemeliharaan, pengolahan, dan penggunaan 

database dalam skala besar. Database Management System (DBMS) juga untuk 

memudahkan dalam manipulasi data. 

2.2.3 MySQL 

MySQL ialah suatu server database open source yang memakai SQL 

Language umumnya digunakan dengan PHP dalam pembuatan aplikasi server 

(Santoso & Priyoatmoko, 2016). 

2.2.4 PHP 

PHP  merupakan bahasa pemrograman yang dipakai untuk mengelola 

sebuah data. 

2.2.5 Sublime Text Editor 

 Sublime Text menggunakan berbagai bahasa program salah satunya 

PHP, dan fungsinya dapat di tambah dengan (Kusuma & Utami, 2017). 

2.2.6 System Development Life Cycle  

SDLC ialah metode penyusunan dan penggantian sistem untuk 

pengembangan sistem. Model pembangunan terdiri atas tahap perencanaan hingga 

tahap akhir pembangunan. (Susanto & Andriana, 2016).  

Berikut adalah Model waterfall 

 

Gambar 1.1 Model Waterfall 
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2.2.7 ERD (Entity Relationship Diagram) 

ERD merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara (Husni 

& Setiawan, 2016).  

Berikut Notasi di ERD: 

Tabel 1.2 Notasi Entity Relationship Diagram 

 

3.2.7 Unified Modeling Language (UML) 

Alat untuk penyusunan UML ialah: 

1. Use Case Diagram 

Use case berguna mencari tau siapa yang bisa memakai fungsi sistem. 

Berikut simbol pada Use Case Diagram. 
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Tabel 2.3 Lambang Use Case Diagram 

 

2. Flowchart 

Flowchart untuk menerangkan koneksi diantara satu operasi dengan 

operasi yang lain dengan simbol. 
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Berikut simbol pada  flowchart. 

Tabel 2.4 Simbol Flowchart
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