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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi di bidang komputer dewasa ini telah 

menimbulkan dampak yang cukup besar bagi kehidupan manusia. Kemajuan 

teknologi ini telah menuntun manusia ke dalam era informasi di mana kebutuhan 

manusia akan informasi sangat besar. Manusia tidak lagi berpikir bagaimana dan 

dimana mendapat suatu informasi tetapi bagaimana memperoleh suatu informasi 

dengan efisiensi tanpa banyak kendala yang harus dihadapi. Komputer mampu 

menjawab tantangan tersebut karena komputer merupakan salah satu hasil dari 

kemajuan teknologi era informasi. Dengan menggunakan komputer diharapkan 

mampu mempermudah dan mempercepat kinerja seseorang dalam melaksanakan 

tugasnya sehari-hari. 

Sebagai salah satu organisasi yang bergerak di bidang pelayanan 

masyarakat, Gereja Kebangunan Kalam Allah (GKKA) Jemaat Surabaya Cabang 

Wiyung yang berlokasi di Jl. Griya Babatan Mukti M-28, mempunyai banyak 

kegiatan yang rutin diselenggarakan setiap harinya. Seperti umumnya suatu 

organisasi pasti mempunyai anggota, demikian pula GKKA Jemaat Surabaya 

Cabang Wiyung. Anggota dari suatu gereja disebut sebagai jemaat. Setiap jemaat 

mempunyai data-data antara lain nomor induk, nama, alamat, tempat dan tanggal 

lahir, jenis kelamin, pekerjaan dan status, serta golongan darah. Sedangkan untuk 

jemaat yang sudah menikah dan berkeluarga masih ditambah dengan data 

keluarga yang antara lain berisi nama suami/istri, jumlah dan nama anak, tanggal 
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pernikahan, dan lain-lain. Di samping itu gereja juga mempunyai data-data jemaat 

mutasi (pindah), jemaat atestasi (masuk), kematian jemaat. Semua data tersebut 

disimpan dan ditulis dalam sebuah buku induk, yang selama ini pengelolahannya 

masih dilakukan secara manual. Di lain sisi kebutuhan akan informasi mengenai 

jemaat sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah-

langkah dan program kerja GKKA Jemaat Surabaya Cabang Wiyung di waktu 

mendatang, akibatnya banyak kesulitan dan ketidakefisienan yang dihadapi oleh 

pengurus gereja dalam mencari suatu informasi yang dibutuhkan. Berkaitan 

dengan hal tersebut, tentunya akan sangat berguna jika ada suatu sistem yang 

dapat melakukan pencatatan data-data yang diperlukan sehingga kesulitan dan 

masalah yang muncul dapat terselesaikan dengan mudah dan baik. 

Dari permasalahan di atas, maka akan dibuat suatu perangkat lunak untuk 

pencatatan data jemaat yang dapat membantu permasalahan yang dihadapi oleh 

GKKA Jemaat Surabaya Cabang Wiyung dalam kerja praktek kali ini. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, perumusan masalah pada 

aplikasi ini adalah bagaimana merancang dan membangun perangkat lunak untuk 

pencatatan data jemaat pada GKKA Jemaat Surabaya Cabang Wiyung. 
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1.3 Batasan Masalah 

Dari uraian latar belakang dan rumusan permasalahan di atas maka 

pembatasan masalah dalam pembuatan aplikasi ini adalah: 

1. Sistem ini hanya membahas tentang pencatatan data jemaat dan tidak 

membahas masalah pencatatan keuangan dan absensi. 

2. Sistem ini tidak membahas masalah pembuatan agenda kerja. 

3. Sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database 

MySQL. 

 

1.4 Tujuan 

Sesuai dengan permasalahan yang ada tujuan dari pembuatan aplikasi ini 

adalah menghasilkan perangkat lunak untuk pencatatan data jemaat pada GKKA 

Jemaat Surabaya Cabang Wiyung. 

 

1.5 Manfaat 

Sesuai dengan tujuan dari pembuatan aplikasi ini manfaat yang diperoleh 

bagi pengguna adalah sebagai berikut: 

1. Pengguna dapat lebih mudah melakukan proses pencatatan data jemaat. 

2. Pengguna dapat melakukan pengawasan/pemantauan informasi jemaat 

dengan cara yang jauh lebih efektif dan efisien. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan di dalam memahami persoalan dan pembahasannya, 

maka penulisan laporan Kerja Praktek ini dibuat dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini dikemukakan hal-hal yang menjadi latar belakang, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan yang ingin dicapai, manfaat 

serta sistematika penulisan laporan kerja praktek ini. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum GKKA Jemaat 

Surabaya Cabang Wiyung, struktur organisasi, dan deskripsi tugas setiap 

bagian. 

BAB III : LANDASAN TEORI 

Pada bab dibahas teori yang berhubungan dengan pembuatan perangkat 

lunak yaitu antara lain teori tentang Konsep Dasar Sistem Informasi, 

Konsep Dasar Basis Data, dan Definisi Gereja. 

BAB IV : DESKRIPSI SISTEM 

Pada bab ini dibahas mengenai gambaran sistem yang sedang berjalan 

dalam bentuk Use Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram dan 

Entity Relationship Diagram mengenai perancangan sistem yang dibuat. 

Selain itu juga disertai desain struktur tabel database, desain I/O, hingga 

detail yang ada pada aplikasi. 
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BAB V : PENUTUP  

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dari perancangan dan 

pembuatan perangkat lunak pencataan jemaat pada GKKA Jemaat 

Surabaya Cabang Wiyung terkait dengan tujuan dan permasalahan yang 

ada, serta saran untuk pengembangan sistem dimasa mendatang. 


