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BAB III 

LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan membahas beberapa landasan teori penulis yang meliputi 

hal-hal dari permasalahan yang ada dan teori yang membahas tentang ilmu yang 

terkait dalam permasalahan pada kerja praktik ini. 

3.1 Aplikasi 

Aplikasi adalah satu unit perangkat lunak yang dibuat untuk melayani 

kebutuhan akan beberapa aktivitas seperti sistem perniagaan, game, pelayanan 

masyarakat, periklanan, atau semua proses yang hampir dilakukan manusia 

(Jogiyanto, 2008). 

3.2 Penyewaan/Sewa 

Penyewaan berasal dari kata dasar Sewa yang mendapat tambahan kata 

imbuhan Pe dan akhiran an. Sewa sendiri mempunyai arti yaitu pakaian sesuatu 

dengan membayar uang, sedangkan Penyewaan adalah suatu kegiatan yang 

melayani jasa peminjaman dengan tidak mengabaikan suatu ketentuan atau 

kesepakatan dan syarat–syarat yang berlaku didalam organisasi tersebut guna 

mencapai satu tujuan bersama (Siagian, 2015). 

3.3 Bangunan Gedung 

Gedung ataupun bangunan-bangunan yang dimiliki perusahaan yang 

dimaksudkan untuk menjalankan roda bisnis operasi perusahaan. Gedung ini bisa 

berbentuk bangunan pabrik, kantor administrasi, gudang penyimpanan, toko, dan 

sebagainya. Berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik 
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untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan usaha, kegiatan sosial maupun budaya 

(Rachel, 2015). 

3.4 Gedung Cak Durasim 

Ruang pertunjukan dengan panggung proscenium yang mampu menampung 

600 kursi termasuk balkon. Luas bangunan keseluruhan 22,5 x 47,5 m termasuk 

aula. Sudah direnovasi secara fisik untuk meningkatkan performa pertunjukan. 

Tersedia seperangkat lampu yang cukup lengkap untuk pertunjukan. Gedung 

tertutup berpendingin udara (AC) ini cocok untuk pertunjukan kesenian modern 

dan tradisi atau acara yang eksklusif. Gedung Cak Durasim dibangun tak lama 

setelah TBJT didirikan (Nurcahyo, 2011). 

 

Gambar 3.1 Gedung Cak Durasim 

3.5 Pendopo Jayengrono 

Bangunan seluas 400 meter persegi inilah yang merupakan cagar budaya 

karena didirikan pada tahun 1915 sebagai bagian dari gedung pemerintahan 

Kabupaten “Soerabaia”. Ketika masih menjadi Kadipaten Kanoman, pendopo 
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yang merupakan bagian dari gedung utama ini, sering dijadikan tempat bertukar 

pikiran, diskusi, hingga menyelesaikan segala permasalahan. Disangga 36 pilar, 

tidak ada perubahan apapun secara fisik hingga sekarang. Dalam kesehariannya 

pendopo ini digunakan untuk latihan tari, dan sering digunakan untuk pergelaran 

kesenian outdoor lantaran dapat ditonton hingga ke luar area pendopo, bahkan 

dari jalan raya sekalipun (Nurcahyo, 2011). 

 

Gambar 3.2 Pendopo Jayengrono 

3.6 Wisma Seni Dewi Sangkrah 

Tempat ini pernah menjadi kampus Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta 

(STKW) Surabaya pada tahun 1983-1987. Setelah perguruan tinggi kesenian itu 

membangun gedung sendiri di kawasan Klampis Anom, ruang-ruang yang berada 

di bagian kompleks TBJT ini diperuntukan sebagai tempat penginapan atau 

Wisma Seni. Setelah direnovasi, kini Wisma Seni “Dewi Sangkrah” ini secara 

keseluruhan mampu menampung 80 orang yang terbagi dalam 8 kamar dan 

dilengkapi dengan AC dan kamar mandi dalam (Nurcahyo, 2011). 
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Gambar 3.3 Wisma Seni Dewi Sangkrah 

3.7 Database 

Database sering didefinisikan sebagai kumpulan data yang terkait. Secara teknis, 

yang berada dalam sebuah database adalah sekumpulan tabel atau objek lain 

(indeks, view, dan lain-lain). Tujuan utama pembuatan database adalah untuk 

memudahkan dalam mengakses data. Data dapat ditambahkan, diubah, dihapus, 

atau dibaca dengan relatif mudah dan cepat (Andi, 2014).   

3.8 Data Flow Diagram (DFD) 

Data flow diagram (DFD) merupakan diagram yang menggunakan notasi-

notasi untuk menggambarkan arus dari sistem. DFD menggambarkan 

penyimpanan data dan proses yang mentransformasikan data. DFD menunjukkan 

hubungan antara satu dan proses pada sistem. DFD merupakan diagram yang 

digunakan untuk menggambarkan proses-proses yang terjadi  pada sistem yang 

akan dikembangkan. 
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Simbol Data Flow Diagram (DFD) 

1. Proses, kegiatan yang dilakukan oleh orang, mesin, atau komputer dari 

hasil suatu arus data yang dapat berupa masukkan untuk sistem. 

2. External Entity, menyatakan kesatuan di lingkungan luar sistem yang 

dapat berupa orang, organisasi atau sistem yang lainnya yang berada di 

lingkungan luarnya yang akan memberikan  input atau menerima output 

dari sistem. 

3. Simpanan Data, simpanan dari data yang  dapat berupa suatu file atau 

database di sistem  komputer, suatu arsip atau catatan manual dan  

suatu agenda atau buku. 

4. Arus Data, menyatakan arus data yang mengalir diantara data proses, 

simpan data dan kesatuan  luar. Arus data ini menunjukkan arus dari 

data yang dapat berupa masukan untuk sistem atau  hasil dari proses 

sistem (Andi, 2014). 

3.9 System Development Life Cycle Waterfall (SDLC) 

Metodologi pengembangan sistem adalah metode-metode, prosedur-

prosedur, konsep-konsep pekerjaan, aturan-aturan dan postulat-postulat yang akan 

digunakan untuk mengembangkan suatu sistem informasi. Pengembangan sistem 

didefinisikan sebagai aktivitas untuk menghasilkan sistem informasi berbasis 

komputer untuk menyelesaikan persoalan (problem) organisasi atau 

memanfaatkan kesempatan yang timbul. 

Model air terjun (waterfall) biasa juga disebut siklus hidup perangkat lunak. 

Metode pengembangan sistem waterfall mengambil kegiatan dasar seperti 

spesifikasi, pengembangan, validasi, evolusi dan merepresentasikannya sebagai 
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fase-fase proses yang berbeda seperti spesifikasi persyaratan, perancangan 

perangkat lunak, implementasi, pengujian dan seterusnya. 

Tahapan-tahapan dalam metode pengembangan sistem waterfall terdapat 

pada Gambar 3.1 

 

Gambar 3.4 Tahapan Metode Waterfall 

Keterangan menurut gambar diatas alur dari Model Waterfall sebagai 

berikut : 

1. Rekayasa perangkat lunak (system engineering), melakukan 

pengumpulan data dan penetapan kebutuhan semua elemen sistem. 

2. Requirements analysis, melakukan analisis terhadap permasalahan yang 

dihadapi dan menetapkan kebutuhan perangkat lunak, fungsi performsi. 

3. Design, menetapkan domain informasi untuk perangkat lunak, fungsi 

dan interfacing. 
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4. Implementasi, pengkodean yang mengimplementasikan hasil desain ke 

dalam kode atau bahasa yang dimengerti oleh mesin komputer dengan 

menggunakan bahasa pemrograman tertentu. 

5. Pengujian, kegiatan untuk melakukan pengetesan program yang sudah 

dibuat apakah sudah benar atau belum diuji dengan cara manual, jika 

testing sudah benar maka program boleh digunakan. 

6. Perawatan, menangani perangkat lunak yang sudah selesai supaya dapat 

berjalan lancar dan terhindar dari gangguan-gangguan yang dapat 

menyebabkan kerusakan (Jogiyanto, 2008). 

3.10 Tools Pemrograman 

Dalam pengembangan suatu Aplikasi, tentunya membutuhkan suatu tool  

atau alat berupa bahasa pemrograman. Salah satu tool  dalam bahasa 

pemrograman yang sekarang dipakai adalah notepad++, XAMPP, PHP, dan 

MySQL. 

3.10.1 Notepad++ 

Notepad++ adalah sebuah penyunting teks dan penyunting kode sumber 

yang berjalan di sistem operasi Windows. Notepad++ menggunakan komponen 

Scintilla untuk dapat menampilkan dan menyuntingan teks dan berkas kode 

sumber berbagai bahasa pemrograman (Kadir, 2009). 

Bahasa Pemrogaman yang didukung oleh Notepad++ adalah : 

1. C++,  

2. CSS 
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3. Java,  

4. Javascript,  

5. JSP 

6. PHP. 

3.10.2 XAMPP  

 XAMPP adalah perangkat lunak bebas, yang mendukung banyak sistem 

operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah 

sebagai server yang berdiri sendiri (localhost), yang terdiri atas program 

Apache HTTP Server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis 

dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nama XAMPP merupakan 

singkatan dari X (empat sistem operasi apapun), Apache, MySQL, PHP dan 

Perl. Program ini tersedia dalam GNU General Public License dan bebas, 

merupakan web server yang mudah digunakan yang dapat melayani tampilan 

halaman web yang dinamis. Untuk mendapatkanya dapat mendownload 

langsung dari web resminya (Kadir, 2009). 

Komponen XAMPP : 

XAMPP 1.8.3 untuk windows : 

 Apache 2.4.4 

 MySQL 5.6.11 

 PHP 5.5.0 

 phpMyAdmin 4.0.4 

 FileZilla FTP Server 0.9.41. 
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3.10.3 Hypertext Preprocessor (PHP) 

PHP merupakan bahasa berbentuk script yang ditempatkan di dalam server 

baru kemudian di proses. Kemudian hasil pemrosesan dikirimkan kepada web 

browser klien. Bahasa pemrograman ini dirancang khusus untuk membentuk 

web dinamis. Artinya, pemrograman PHP dapat membentuk suatu tampilan 

berdasarkan permintaan terkini, misalnya halaman yang menampilkan daftar 

buku tamu. Halaman tersebut akan selalu mengalami perubahan mengikuti 

jumlah data tamu yang telah mengisi buku tamu. 

PHP dikenal sebagai bahasa pemrograman web, terutama di lingkungan 

Linux. Tetapi sebenarnya, PHP juga dapat digunakan pada server-server yang 

berbasis UNIX, Windows NT, Windows 95/98, dan Macintosh. 

Pada awalnya, PHP dirancang untuk diintegrasikan dengan web server 

Apache. Namun belakangan, PHP juga dapat bekerja dengan web sever seperti 

PWS (Personal Web Server), IIS (Internet Information Server), dan Xitami 

(Andi, 2014). 

3.10.4 MySQL 

MySQL adalah jenis database server yang sangat populer saat ini. MySQL 

termasuk jenis RDBMS (Relational Database Management System), itulah 

sebabnya istilah seperti tabel, baris, dan kolom digunakan pada MySQL. 

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data yang 

multithread, multi-user, dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. 

MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis di 

bawah lisensi komersial untuk kasus-kasus dimana penggunaannya tidak cocok 

dengan penggunaan GPL. 
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Tidak sama dengan proyek-proyek seperti Apache, dimana perangkat 

lunak di kembangkan oleh komunitas umum dan hak cipta untuk kode sumber 

dimiliki oleh penulisnya masing-masing, MySQL dimiliki dan di sponsori oleh 

sebuah perusahaan komersial Swedia MySQL AB, dimana memegang hak 

cipta hampir atas semua kode sumbernya. Para pendiri MySQL AB adalah 

David Axmark, Allan Larsson, dan Michael ‘Monty Widenius’ (Andi, 2014). 


