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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

 Teknologi atau sistem informasi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan 

dalam kehidupan manusia. Sistem informasi selalu berkembang seiring dengan 

berkembangnya zaman [1]. Sistem informasi berguna untuk mempermudah pekerjaan 

dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan[1]. 

 Gereja adalah suatu perkumpulan bagi orang-orang yang memilki kepercayaan  

yang sama yaitu, Kristiani [2]. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau yang biasa 

disingkat GPIB adalah persekutuan orang yang beragama Kristen Protestan di Indonesia 

bagian Barat. GPIB Menara Kasih berlokasi di Jatiasih, Bekasi. GPIB Menara Kasih 

memiliki batasan wilayah di sekitar Jatiasih sampai Pondok Gede. Jumlah anggota jemaat 

GPIB Menara kasih adalah sebanyak 2.950 jiwa dari tahun 2012 [17].  

 Saat ini, GPIB Menara Kasih menggunakan cara atau sistem yang konvensional, 

dimana sistem pencatatan dan penyimpanan data masih dilakukan dengan menggunakan 

buku atau Ms. Excel. Gereja melakukan penyimpanan, penambahan, merubah, mencari 

informasi data dan warta jemaat sulit dilakukan karena gereja masih menggunakan sistem 

konvensional. Setiap minggu GPIB Menara Kasih mencetak warta jemaat pada saat 

ibadah. Warta jemaat memuat informasi seputar jadwal ibadah, informasi kelahiran, 

kedukaan, jemaat yang berulang tahun, jadwal tugas presbiter, dan informasi-informasi 

lainnya [17]. 

 GPIB adalah salah satu organisasi yang membutuhkan sistem informasi dalam 

aktivitas dan penyimpanan data. Data jemaat diperlukan pencarian untuk perbedaan 

Pelayanan Kategorial yang dibedakan berdasarkan umur. Pencarian data lainnya yang 

berasal dari  jemaat juga diperlukan demi menunjang pelayanan Gereja. Sistem informasi 

dapat membantu GPIB Menara Kasih dalam melakukan pengelolaan data jemaat untuk 

melakukan penyimpanan, penambahan, merubah atau mencari informasi data dan warta 

jemaat. Oleh sebab itu, tugas akhir ini akan membahas tentang “Pengembangan Sistem 

Informasi GPIB Menara Kasih”. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan hasil wawancara [17] yang dilakukan penulis dengan salah satu 

pengurus harian majelis jemaat, maka rumusan masalah yang ditemukan sebagai berikut: 
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1) Pengelolaan data jemaat masih dilakukan secara manual dan tersimpan dalam 

bentuk hardcopy (arsip fisik atau dokunen tercetak) dan softcopy  (Ms..Excel).  

2) Biaya percetakan warta jemaat cukup besar, setiap minggu warta jemaat dicetak 

sebanyak +/- 600 eksemplar setiap minggu. 

3) Proses pembuatan jadwal Presbiter yang bertugas masih konvensional berpotensi 

untuk terjadinya kesalahan. 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Sistem informasi ini memilki batasan-batasan sebagai berikut : 

1) Sistem Informasi yang dikembangkan mencakup proses pengelolaan data jemaat, 

data warta jemaat, dan jadwal presbiter.  

2) Pengelolaan data jemaat tidak dapat dilakukan oleh jemaat itu sendiri.  

3) Sistem yang dikembangkan khusus untuk GPIB Menara Kasih.  

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka tugas akhir ini 

memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut: 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini dapat membantu dalam proses pengelolaan data khusunya 

pada pengelolaan data jemaat, jadwal presbiter dan warta jemaat GPIB Menara Kasih.   

1.4.2 Manfaat Penelitian 

 Sistem ini memiliki manfaat-manfaat sebagai berikut : 

1) Membantu proses pengelolaan data jemaat. 

2) Mengurangi biaya percetakan warta jemaat dengan mengganti warta jemaat cetak 

menjadi warta jemaat digital. 

3) Membantu pengurus harian mengelola jadwal presbiter bertugas.  

1.5 Metodologi Penelitian 

Penelitian sistem informasi memiliki beberapa tahap metodoligi penelitian yang 

harus dilalui yaitu: 

1.5.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:  

a. Wawancara  

Wawancara dilakukan dengan cara menanyakan langsung kepada staff gereja 

yang berkaitan dengan proses pengembangan sistem informasi GPIB Menara 

Kasih.  
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b. Studi literatur  

Studi literatur merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari 

sumber-sumber tertulis yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.  

c. Analisis dokumen 

Analisis dokumen dilakukan dengan cara menganalisis dokumen-dokumen 

yang dimilki GPIB Menara Kasih, terkait dengan proses pengelolaan data 

jemaat, pengelolaan jadwal majelis (aturan dan data-data yang diperlukan). 

1.5.2 Metodologi Pengembangan Sistem 

Metode dalam pengembangan sistem informasi GPIB Menara Kasih adalah 

SDLC (System Develompent Life Cycle). SDLC adalah suatu proses untuk 

menentukan bagaimana sistem informasi dapat mendukung kebutuhan yang 

diperlukan, merancang sistem, proses pembangunan sistem, dan mengirimkan 

kepada pengguna. SDLC sendiri terdiri dari 4 tahap yaitu, planning, analysis, 

design dan implementation [3].  

  Metode RAD (Rapid Application Develompent) menggunakan metode 

iterative (berulang) dalam mengembangkan sistem dimana working model sistem 

dibangun di awal tahap pengembangan bertujuan untuk menetapkan kebutuhan 

user. Metodologi yang akan digunakan adalah metodologi prototyping. 

Metodologi protoype adalah versi cepat dari sistem yang melakukan tahap analisis, 

perancangan, dan implementasi secara bersamaan untuk segera dibuatnya versi 

sederhana dari sistem yang diusulkan dan dapat diberikan kepada pengguna untuk 

dievaluasi[3]. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan yang terdiri dari enam bab dan 

dilengkapi dengan lampiran. Setiap bab disusun sebagai berikut: 

BAB1   PENDAHULUAN    

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB 2            LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi penjelasan mengenai seluruh tinjauan teori dan teknologi pendukung 

yang menjadi landasan dalam pembuatan penelitian. 

BAB 3            SISTEM SAAT INI 

Bab ini berisi penjelasan mengenai profil GPIB Menara Kasih, struktur 

organisasi, dan analisis sistem saat ini. 
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BAB 4          ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM USULAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai proses pembangunan sistem usulan yang 

terdiri dari analisis kelayakan sistem dan tahap analisis. 

BAB 5            PENGUJIAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM 

Bab ini membahas mengenai pelaksanaan implementasi dan pengujian. 

BAB 6           KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari pembuatan sistem serta saran 

untuk mengembangkan sistem selanjutnya. 

 

 

 
 
 

  


