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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gereja-gereja di kota besar umumnya menggunakan proyektor atau layar lebar 

berteknologi LED untuk menyampaikan materi ibadah kepada jemaat. Namun, ada juga gereja-

gereja yang belum menggunakan media seperti itu, baik karena masalah dana, desain ruang 

ibadah tidak optimal, dan lain sebagainya. 

Setiap ibadah, dapat dilihat kertas-kertas atau buku kecil (yang biasanya disebut teks 

liturgi) yang digunakan untuk prosesi kebaktian. Pastinya pemakaian kertas yang digunakan 

besar, dikarenakan setiap jemaat harus membacanya untuk membantu proses ibadah.  Untuk 

menjadikan gereja mendukung praktek ramah lingkungan, penyiapan konten digital harus 

diterapkan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, dibutuhkanlah sebuah solusi alternatif. Penelitian 

ini bertujuan untuk merancang aplikasi berbasis web sebagai solusi alternatif tersebut. Aplikasi 

yang dinamakan iGreja diharapkan memudahkan jemaat beribadah, di antaranya membaca teks 

liturgi, renungan dan berita gereja. Selain itu dicakup juga pengelolaan data jemaat untuk 

mengakomodasi keperluan kepentingan petinggi gereja dalam menghubungi seorang jemaat 

dan pengelolaan data keuangan untuk mendokumentasikan laporan keuangan sehingga 

memudahkan pegawai gereja melihat laporan keuangan per bulan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah: 

1) cara merancang aplikasi berbasis web agar jemaat dapat lebih mudah beribadah; 

2) cara merancang aplikasi untuk melaporkan keuangan gereja; 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun aplikasi ini memiliki batasan-batasan berikut: 

1) aplikasi menggunakan bahasa pemrograman PHP; 

2) aplikasi menggunakan framework CodeIgniter; 

3) pengguna (user) aplikasi adalah jemaat, pendeta, dan staf atau admin; 

4) perihal keuangan yang dikaji hanya mencakup penerimaan dan pengeluaran; 

5) kegiatan yang didukung sistem hanya ibadah yang menggunakan liturgi; 



 2 

6) aplikasi hanya mencakup kebutuhan satu badan pos (Bapos) GKI Gading Serpong saja; 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka tugas akhir ini memiliki tujuan 

dan manfaat sebagai berikut: 

 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1) untuk mengembangkan purwarupa (prototype) aplikasi berbasis web untuk mendukung 

ibadah gereja, di antaranya membaca liturgi pada hari ibadah dan membaca renungan 

harian; 

2) untuk membuat aplikasi dimana data jemaat dapat terdokumentasi dengan baik, 

khususnya mengakomodasi keperluan petinggi gereja (penatua, pendeta, dan lain-lain) 

menghubungi seorang anggota jemaat; 

3) untuk membuat aplikasi dimana keuangan gereja dapat didokumentasikan dengan baik, 

sehingga memudahkan pegawai gereja melihat laporan keuangan  per bulan; 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

 Dengan dilaksanakannya penelitian ini, manfaat yang diharapkan bagi user aplikasi 

adalah: 

1) memudahkan jemaat membaca teks liturgi, renungan dan berita; 

2) memudahkan staf gereja mengunggah teks liturgi, daftar petugas dan penugasannya 

serta berita ke laman web dan dashboard; 

3) memudahkan staf  gereja membuat dan mengunggah laporan keuangan ke dashboard; 

4) memudahkan pendeta menulis dan mengunggah renungan di laman web; 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan terdiri dari dua bagian, yaitu metode 

pengumpulan data dan metode pengembangan sistem. 

 

1.5.1 Metode Pengumpulan Data 

Metodologi pengumpulan data yang digunakan pertama adalah observasi partisipan di 

Gereja untuk melihat hal yang dibutuhkan, setelah itu dilakukan studi literatur.  
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1.5.2 Metode Pengembangan Sistem 

Metodologi pengembangan sistem yang dilakukan adalah prototyping dikarenakan 

penulis perlu mengetahui kebutuhan user (staf gereja dan jemaat) selain yang dipikirkan 

peneliti.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan pandangan yang lebih jelas mengenai penelitian ini, diperlukan 

penjelasan struktur yang dimasukkan pada laporan tugas akhir ini. Laporan ini dibagi menjadi 

beberapa Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut. 

 

BAB 1: PENDAHULUAN 

Bab ini mencakup isi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

metodologi, dan sistematika penulisan. 

 

BAB 2: LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori-teori yang memberikan penjelasan utama mengenai topik penelitian yang 

dikutip dari buku, jurnal, maupun website yang disertai literature review yang menghubungkan 

penyusunan laporan tersebut. 

 

BAB 3: SISTEM SAAT INI 

Bab ini menjelaskan program atau aplikasi yang sudah ada disertakan dengan diagram-diagram 

yang relevan, disertakan juga tabel-tabel dan diagram-diagram dari sistem yang akan dibuat. 

 

BAB 4: ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM USULAN 

Bab ini menjelaskan mengenai analisis sistem dan melakukan perancangan sistem yang 

diusulkan dalam laporan tugas akhir sebagai perkembangan dari Bab sebelumnya.  

 

BAB 5: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memiliki kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian 

maupun saran terhadap masalah yang belum terselesaikan dalam laporan tugas akhir. 

  


