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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang 

Teknologi yang berkembang sangat pesat saat ini, dapat menunjang 

terciptanya pengelolaan data dan informasi yang baik di dalam suatu organisasi 

gereja. Berkembangnya teknologi informasi saat ini bermanfaat untuk menunjang 

pekerjaan di dalam organisasi gereja. Saat ini GMAHK Bendungan Hilir memiliki 

masalah dimana gereja belum memiliki sistem informasi berbasis website yang 

mampu memberikan informasi pelayanan bagi jemaat dan juga membantu 

skretariat jemaat mempermudah pendataan anggota di gereja. Oleh karena itu perlu 

merancang sistem informasi pelayanan jemaat di gereja GMAHK Bendungan Hilir 

berbasis web. Dengan adanya sistem informasi berbasis website ini akan 

memberikan informasi yang tepat waktu, relevan dan akurat. Hasil penelitian dan 

perancangan ini sangat berguna bagi jemaat di GMAHK Bendungan Hilir.  

Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh disingkat dengan GMAHK adalah 

organisasi gereja advent di Indonesia yang berada di bendungan hilir, GMAHK 

sendiri memiliki beberapa wilayah gereja di bawah naungan Konfrens GMAHK 

DKI. GMAHK bendungan hilir berada di wilayah 10 bersama beberapa gereja 

advent lainnya. GMAHK bendungan hilir terletak di Jl. Bendungan Jatiluhur no. 

62, saat ini GMAHK bendungan hilir memiliki jemaat yang sudah terdaftar 

mencapai 300 jemaat dari berbagai macam golongan usia, bakat, dan status. Di 

dalam organisasi gereja, GMAHK bendungan hilir memiliki beberapa departemen 
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untuk mendukung pelayanan yang ada di dalam lingkup gereja, salah satu nya 

departemen komunikasi dan teknologi informasi. Sebagai organisasi yang 

mengutamakan pelayanan kepada jemaat, media yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi masih menggunakan susunan acara yang berbentuk 

kertas dan informasi kegiatan gereja sebagian besar di informasikan melalui grup 

whatsapp. Dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan dalam lingkup gereja, 

dibutuhkan informasi yang update dan akurat. Ditambah banyak anak muda yang 

menggunakan media sosial, dibutuhkan akses  yang cepat untuk foto dan video, 

juga media yang terbatas penyimpanan nya tidak mampu memberikan ruang untuk 

informasi kegiatan gereja yang berbentuk foto dan video.   

Data informasi di GMAHK Bendungan Hilir juga seringkali tidak 

terdokumentasi atau tidak terkelola dengan baik yang mengakibatkan data 

manajemen kebutuhan kegiatan gereja kurang tersedia. Seringkali sekretaris 

kesulitan dalam melakukan pencarian dan pembaharuan data. GMAHK 

Bendungan Hilir mempunyai permasalahan  yang  masih  dilakukan  secara  

manual menggunakan software microsoft excel yang disimpan di komputer. 

Sedangkan microsoft excel sendiri memiliki keterbatasan dalam penyimpanan data 

maupun penggunaan sumber daya. 

Sistem pengelolaan data anggota gereja GMAHK Bendungan Hilir saat ini 

masih memiliki keterbatasan pada software Microsoft Office Excel dan Microsoft 

Office Word. Sistem pengelolaan data yang ada saat ini tidak dapat menampung 

data yang banyak sehingga bila sekretariat atau jemaat membutuhkan suatu 
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informasi maka setiap file yang ada harus diperiksa satu persatu untuk memperoleh 

data yang dibutuhkan. Kondisi tersebut membutuhkan perkembangan sistem untuk 

mengakomodasi keperluan atau kepentingan gereja. 

Dari latar belakang permasalahan tersebut, maka ditarik kesimpulan untuk 

memberikan judul “Perancangan Sistem Informasi Gereja Masehi Advent Hari 

Ketujuh Bendungan Hilir Berbasis Web”. Karena dengan adanya sistem web 

tersebut diharapkan proses pengelolaan data anggota jemaat gereja menjadi lebih 

efisien karena selain dapat menghemat sumber daya, data anggota gereja juga akan 

aman karena data tersimpan dalam database web, proses pekerjaan menjadi lebih 

cepat karena dapat dikerjakan lebih dari 1 device. 

 
1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan suatu masalah yaitu 

sebagai berikut : 

Bagaimana cara merancang sebuah sistem informasi Gereja Masehi Advent 

Hari Ketujuh Berbasis Web dengan baik ? 

1.3  Batasan Masalah 

Berikut batasan dari permasalahan yang ada pada penelitian adalah sebagai 

berikut : 

1. Perancangan sistem hanya untuk pengelolaan data berbasis web 

2. Ruang lingkup hanya mencakup Gereja Advent di Bendungan Hilir 

3. Dalam merancang sistem ini menggunakan software aplikasi web server  

XAMPP,  bahasa  pemograman  menggunakan  javascript juga HTML5, 

serta CSS  dan  Data Base server menggunakan MySql. 
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4. Sistem informasi yang akan di buat memberikan informasi tentang kegiatan 

yang sedang berlangsung, yang sudah berlangsung, renungan pagi, 

pelajaran sekolah sabat.  

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sebuah sistem berbasis 

website yang dapat digunakan untuk memberikan informasi terkini terkait kegiatan 

dan kebutuhan jemaat serta menyimpan dan memperbarui data pribadi anggota 

gereja. 

1.5  Manfaat Penulisan 

Manfaat dari penelitian Skripsi Merancang Sebuah Sistem Berbasis Web 

untuk mengolah data anggota jemaat sebagai berikut: 

1.5.1  Manfaat Bagi Penulis 

Sebagai sarana perkembangan dan peningkatan kualitas diri dengan 

membuat sebuah sistem berbasis web yang dapat bermanfaat bagi gereja. 

1.5.2  Manfaat Bagi GMAHK Bendungan Hilir 
 
 

1. Memudahkan jemaat dalam mengakses informasi renungan, pelajaran 

sekolah sabat, dan news serta event terkait kegiatan gereja.  

2. Membantu sekretariat jemaat dalam mengelola data pribadi anggota 

jemaat. 

3. Jika ada perubahan data, tim departemen komunikasi bisa dengan mudah 

melakukan pembaruan data. 
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1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa BAB 

yang akan dibahas sebagai berikut : 

BAB I :              PENDAHULUAN 

Disini menjelaskan terkait pendahuluan, latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat 

penelitian, dan  sistematika penulisan. 

BAB II :             LANDASAN TEORI 

Menjelaskan tentang teori dan referensi pokok yang 

relevan dengan latar belakang masalah di kutip dari 

jurnal dan buku,  artikel, sumber, dan bukti lain  yang  

berkaitan dengan latar belakang masalah. 

BAB III :           METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini tentang metode,  analisis, desain sistem, 

kerangka kerja, diagram UML dan tabel database dari 

sistem yang penulis gunakan. 

BAB IV :           HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab  ini  berisi  hasil  dan  implementasi  dari  

Perancangan Sistem Informasi Data Anggota Gereja. 

BAB V :             KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dimaksudkan untuk mengumpulkan hasil 

karya yang telah selesai, saran dimaksudkan untuk 

memberikan kontribusi bagi perkembangan penulis 
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