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Abstract
Gereja HKBP Hitamulu Bangko is a church that is at Bangko, Sarolangun, Jambi Province that a
system the dissemination of information and data collection nation still use in a conventional manner
.So that problems occur that is spreading information services less fast, the registration process for a
nation that takes a very long time, data processing carrion vulture church faults have especially nation
tuition, required information and prepare reports took quite some time. Because of that, this research
have purpose to give solution to that happening problems with offer a service and congregration
registration information system using PHP programming language and MySQL database where
development system with waterfall method and using model approach system unified model language
with use case diagram, activity diagram, class diagram and flowchart document. The new system can
help admin managing and showing congregration data, sermon data, pastor data, tuition payment data
and can print reports required by the user the system so that provide facilities in providing information
on a rapid and precise accordance with their needs .
Keywords: Information System, Service, Registration, Congregration
Abstrak
Gereja HKBP Hitamulu Bangko merupakan sebuah gereja yang berada pada Kabupaten Bangko,
Sarolangun, Provinsi Jambi yang sistem penyebaran informasi dan pendataan umat masih
menggunakan cara konvensional. Sehingga terjadi permasalahan yaitu penyebaran informasi layanan
yang kurang cepat, proses pendaftaran umat yang membutuhkan waktu cukup lama, pengolahan data
pada Gereja ering mengalami kesalahan khususnya data pembayaran iuran umat, dan pembuatan
laporan informasi yang dibutuhkan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, penelitian
ini bertujuan memberikan solusi untuk permasalahan yang terjadi dengan menawarkan sistem
informasi layanan dan pendaftaran menggunakan bahasa pemograman PHP dan database MySQL
dimana pengembangan sistem dengan metode waterfall dan menggunakan pendekatan model sistem
unified model language menggunakan usecase diagram, activity diagram, class diagram dan
flowchart document. Sistem baru dapat membantu admin mengelola dan menampilkan data umat, data
khotbah, data pendata, data iuran pembayaran dan dapat mencetak laporan – laporan yang dibutuhkan
oleh pengguna sistem sehingga memberikan kemudahan dalam memberikan informasi yang cepat dan
tepat sesuai dengan kebutuhannya.
Kata Kunci: Sistem Informasi, Layanan, Pendaftaran, Umat
1. Pendahuluan
Perkembangan teknologi sekarang ini sangat pesat dan telah menuntut banyak orang untuk
memanfaatkan dunia maya dengan bantuan internet. Hal ini dikarenakan internet tidak terbatas pada
ruang dan waktu sehingga kita dapat menjelalah kemana pun dan kapan pun dengan mengakses
website. Dengan adanya website memberikan manfaat dengan menyediakan informasi-informasi yang
dengan mudah diakses, dilihat dan diketahui oleh banyak orang serta menjangkau daerah yang luas.
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Salah satu pengaplikasian website telah digunakan ke dalam organisasi dan salah satunya adalah
gereja.
Gereja HKBP Hitamulu Bangko merupakan sebuah gereja yang berada pada Kabupaten Bangko,
Sarolangun, Provinsi Jambi. Gereja dalam penyebaran informasi terbaru khususnya untuk jadwal
khotbah, jadwal kebaktian, acara ataupun event masih disebarkan melalui papan pengumuman atau
dari percakapan dari satu orang ke orang lain sehingga informasi yang diterima terkadang kurang jelas
dan terjadi keliruan pada umat yang menyebabkan kesulitan dibagian pengurus gereja. Dalam
pendaftaran umat yang masih harus datang ke tempat untuk mengisi data terkadang terjadinya
kesalahan dalam pencatatan dan saat ingin melihat data umat dan pembayaran iuran bulanan harus
membuka buku agenda yang harus dihitung satu per satu sehingga memakan waktu yang cukup lama.
Dalam pembuatan laporan informasi yang dibutuhkan seperti data umat, data pendeta, data sintua,
data jadwal khotbah membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus membuka kembali buku
agenda. Oleh karena itu pada Gereja HKBP Hitamulu Bangko membutuhkan sistem informasi yang
dapat melakukan pendaftaran ummat secara online dan melakukan pengolahan data yang dapat
memberikan informasi secara lengkap secara online
Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tugas akhir dengan judul
“Perancangan Sistem Informasi Layanan Dan Pendaftaran Umat Pada Gereja HKBP Hitamulu
Bangko Berbasis Web”.
2. Tinjauan Pustaka
Perancangan dilakukan setelah analisis sistem selesai dilakukan, dan sistem telah mendapatkan
gambaran dengan jelas apa yang harus dikerjakan..
Menurut para ahli terdapat pengertian perancangan antara lain : “Perancangan merupakan suatu proses
penggunaan berbagai prinsip dan teknik untuk tujuan-tujuan pendefinisian suatu perangkat, proses,
atau sistem hingga ke tingkat detail tertentu yang memungkinkan realisasi (implementasi) bentuk
fisiknya (termasuk aplikasi perangkat lunak)”[1]. “Rancang adalah proses menganalisa kebutuhan dan
mendeskripsikan dengan detail komponen-komponen yang akan diimplementasikan”[2].
Database merupakan komponen terpenting dalam pembangunan sistem informasi, karena menjadi
tempat untuk menampung dan mengorganisasikan seluruh data yang ada dalam sistem, sehingga dapat
dieksplorasi untuk menyusun informasi-informasi dalam berbagai bentuk. Menurut para ahli terdapat
pengertian database antara lain : “Database (Basis Data) merupakan kumpulan data yang saling
berhubungan. Terdapat struktur baris dan kolom dalam database yang akan menampung recordrecord data website”[3]. “Database didefinisikan sebagai kumpulan data yang terintegrasi dan diatur
sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat dimanipulasi, diambil, dan dicari secara tepat”[4].
Skrip PHP akan membuat suatu aplikasi dapat di integrasikan ke dalam HTML sehingga suatu
halaman web tidak lagi bersifat statis, namun menjadi bersifat dinamis. Sifat server side berarti
pengerjaan script dilakukan di server, baru kemudian hasilnya dikirimkan ke browser”. Menurut para
ahli terdapat pengertian PHP antara lain : “PHP merupakan secara umum dikenal sebagai bahasa
pemograman script-script yang membuat dokumen HTML secara on the fly yang dieksekusi di server
web, dokumen HTML yang dihasilkan dari suatu aplikasi bukan dokumen HTML yang dibuat dengan
menggunakan editor teks atau editor HTML dikenal juga sebagai bahasa pemograman server side”[5].
“PHP adalah salah satu bahasa pemograman skrip yang dirancang untuk membangun aplikasi
web”[6].
MySQL server mengatur akses ke data kita untuk memastikan bahwa sekelompok user dapat bekerja
dengannya secara bersamaan, untuk menyediakan akses yang cepat ke database, dan untuk
memastikan bahwa hanya user yang memiliki otoritas yang dapat memperoleh akses. MySQL
menggunakan SQL (Structured Query Language), bahasa query standar database. Menurut para ahli
terdapat pengertian MySQL antara lain : “MySQL merupakaan salah satu software untuk database
server yang banyak digunakan, MySQL bersifat open source dan menggungkan SQL”[6]. “MySQL
merupakan software RDMS (atau server database) yang dapat mengelola database dengan sanga
cepat, dapat menampung data dalam jumlah besar, dan dapat diakses oleh banyak user (multi user),
dan dapat melakukan suatu proses secara sinkron atau berbarengan (multi threaded)”[7].
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3.
Metodologi
Untuk membantu dalam penyusunan penelitian ini, maka perlu adanya susunan kerangka kerja (frame
work) yang jelas tahapan-tahapannya. Kerangka kerja ini merupakan langkah-langkah yang akan
dilakukan dalam penyelesaian masalah yang akan dibahas. Adapun kerangka kerja penelitian yang
digunakan adalah sebagai berikut :
1. Identifikasi Masalah
Pada tahap ini penulis mengidentifikasi masalah yang terjadi pada Gereja HKBP Hitamulu Bangko
untuk layanan dan pendaftaran umat dengan observasi langsung ke lokasi dan melakukan
wawancara dengan pengurus Gereja HKBP Hitamulu Bangko
2. Studi Literatur
Pada tahap ini dilakukan pencarian landasan-landasan teori yang diperoleh dari berbagai buku,
jurnal, dan internet untuk melengkapi pembendaharaan konsep dan teori, sehingga memiliki
landasan dan keilmuan yang baik dan sesuai
3. Pengumpulan Data
Pada tahap pengumpulan data penulis melakukan metode wawancara dengan melakukan
wawancara dengan pengurus Gereja HKBP Hitamulu Bangko, dan melakukan observasi secara
langsung ke tempat serta mengambil dokumen yang diperlukan.
4. Analisis Sistem
Pada tahap ini penulis melakukan analisis sistem yang sedang berjalan dan analisis kebutuhan
sistem untuk kebutuhan fungsional sistem dan kebutuhan non fungsional sistem.
5. Pengembangan Sistem
Pada tahap metode pengembangan sistem penulis menggunakan metode waterfall karena metode
tersebut pengaplikasiannya lebih sistematis dan lebih efektif dalam pembuatan sistem informasi.
yang langkahnya penulis membuat pemodelan sistem untuk rancangan program yang baru,
kemudian dari rancangan tersebut penulis membuat database menggunakan MySQL dan program
menggunakan bahasa pemograman PHP dengan Dreamweaver CS 5 dan juga melakukan uji coba
program sampai program tersebut sesuai dengan kebutuhannya.
6. Penulisan Hasil Penelitian
Pada tahap ini penulis membuat laporan dari tugas akhir yang berjudul “Perancangan Sistem
Informasi Layanan Dan Pendaftaran Umat Pada Gereja HKBP Hitamulu Bangko Berbasis Web”.
Pembuatan laporan ini berguna untuk memperjelas perancangan yang dibuat dengan mempelajari
teori-teori yang ada dan merancang sistem informasi.
Dalam pengumpulan data penulis menggunakan 3 cara yaitu:
1. Wawancara (Interview)
Dalam metode ini penulis melakukan tanya jawab secara lisan kepada pengurus Gereja HKBP
Hitamulu Bangko mengenai sistem layanan informasi dan pendaftaran umat yang sedang berjalan
sekarang.
2. Pengamatan Langsung (Observation)
Dalam metode ini penulis melakukan pengamatan langsung bagaimana layanan informasi dan
pendaftaran uamt yang sedang bejalan pada Gereja HKBP Hitamulu Bangko sehingga penulis
dapat melakukan analisis sistem yang berjalan dan membuat solusi yang diperlukan.
3. Analisis Dokumen
Dalam metode ini penulis mempelajari dokumen-dokumen yang ada pada Gereja HKBP Hitamulu
Bangko yaitu terdapat pengumuman informasi dan daftar umat gereja sehingga pembuatan sistem
informasi menjadi lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhannya.
4.

Hasil dan Pembahasan
Setelah mengetahui sistem yang berjalan pada Gereja HKBP Hitamulu Bangko, maka ditemukan
beberapa kelemahan-kelemahan dalam menjalankan kegiatan, diantaranya yaitu:
1. Penyebaran informasi layanan yang kurang cepat khususnya untuk data jadwal khotbah, jadwal
kebaktian, pengumuman, acara ataupun kegiatan gereja sehingga dapat mengurangi layanan yang
diberikan kepada umat dan masyarakat.
2. Proses pendaftaran yang membutuhkan waktu cukup lama karena harus mengambil formulir
pendaftaran kemudian mengisi dan mengembalian kembali formulir sehingga dapat terjadi
kehilangan data pendaftaran dan mengurani layanan yang diberikan.

© 2019 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sistem Informasi

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sistem Informasi
Vol 1, No. 4, Desember 2019

3.

4.

295

Pengolahan data pada Gereja HKBP Hitamulu Bangko sering mengalami kesalahan dapat
pencatatan umat baru dan data pembayaran iuran umat yang menyebabkan terjadi
kesalahpahaman antara pihak umat dan gereja.
Pembuatan laporan informasi yang dibutuhkan membutuhkan waktu yang cukup lama
diantaranya laporan data umat, data pendeta, data sintua, data jadwal khotbah.

Berdasarkan analisis sistem yang berjalan dan kelemahanyang ditemukan, maka penulis ingin
merancang sistem informasi layanan dan pendaftaran umat pada Gereja HKBP Hitamulu Bangko
berbasis web, dengan solusi yang diberikan antara lain :
1. Merancang sebuah sistem informasi berbasis web sebagai media penyebaran informasi seperti
jadwal kebaktian, jadwal khtobah, acara atau kegiatan, pengumuman bagi Gereja HKBP
Hitamulu Bangko, sehingga akhirnya dapat memudahkan penyebaran informasi yang diberikan
secara up-to-date.
2. Merancang sistem dengan fitur pendaftaran umat secara online sehingga mempermudah dan
mempercepat proses pendaftaran dan meningkatkan layanan yang diberikan.
3. Merancang sistem yang dapat melakukan pengolahan data untuk umat pada Gereja HKBP
Hitamulu Bangko dan iuran pembayaran secara terkomputerisasi sehingga menjadi transparan
akan pembayaran.
4. Sistem dapat mencetak laporan informasi diantaranya laporan data umat, data pendeta, data
sintua, data jadwal khotbah sesuai dengan kebutuhannya
Use case diagram adalah gambaran interaksi antara pengguna sistem atau user (actor) dengan kasus
(use case) yang telah disesuaikan dengan sistem yang sedang dikembangkan. Use case
mendeskripsikan sebuah interkasi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan
dibuat [9]. Use case diagram merupakan deskripsi lengkap tentang interaksi yang terjadi antara para
aktor dengan sistem [10]. Use case diagram yang dibuat untuk menggambarkan sistem yang baru.
Use case diagram keseluruhan sistem memiliki 2 aktor yaitu admin, pengunjung. Setiap aktor
memiliki use case yang berbeda. Dan setiap use case mewakili langkah-langkah dari setiap aktor
sehingga gambaran sistem lebih jelas dan memudahkan dalam merancang sistem informasi.
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Sistem Informasi Layanan dan Pendaftaran Umat
Pada Gereja HKBP Hitamulu Bangko Berbasis Web
melihat informasi

Melakukan
Pendaftaran

Umat / Pengunjung

mengisi dan
membalas diskusi

mengelola data
admin

mengelola data umat

<< include >>
<< include >>

mengelola data
pendeta

<< include >>
<< include >>

mengelola data
khotbah

login

<< include >>
<< extend >>
<< include >>

Admin

mengelola data
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<< include >>
<< include >>

mengelola data
detail informasi

<< include >>

mengelola data
iuran pembayaran
mengelola data
forum

melihat dan
mencetak laporan

Gambar 1 Use Case Diagram
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“Diagram kelas atau Class diagram menggambarkan stuktur sistem dari segi pendefinisian kelaskelas yang akan dibuat untuk membangun sistem”[9]. “Kelas (class) didefinisikan sebagai kumpulan /
himpunan objek yang memiliki kesamaan dalam atribut /property, perilaku (operasi), serta cara
berhubungan dengan objek lain”[10].
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Gambar 2 Class Diagram
Implementasi program digunakan untuk menerapkan perancangan halaman yang ada pada program
dimana implementasi ini juga menguji program yang dibuat telah sesuai dengan sistem yang
dirancang sehingga program yang dibuat tidak terjadi kesalahan baik dari sisi sistem maupun dari sisi
coding. Adapun implementasi sistem informasi layanan dan pendaftaran umat pada Gereja HKBP
Hitamulu Bangko dapat dijabarkan, yaitu :
1. Halaman Beranda Pengunjung Halaman beranda pengunjung merupakan halaman yang
menampilkan informasi mengenai Gereja HKBP Hitamulu Bangko dan terdapat menu-menu yang
dapat menghubungkan ke halaman lainnya.
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Gambar 3 Halaman Beranda Pengunjung
2. Halaman Khotbah
Halaman khotbah merupakan halaman yang berisikan informasi mengenai khotbah yang telah
ditampilkan pada website dengan menampilkan no, kode, pendeta, tema, jam dan tanggal.

Gambar 4 Halaman Khotbah
3. Halaman Pendeta
Halaman pendeta merupakan halaman yang berisikan informasi mengenai data pendeta yang
menampilkan kode, nama, telepon, email, status dan terdapat tombol untuk melihat detail pendeta.
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Gambar 5 Halaman Pendeta
4. Halaman Melihat Informasi
Halaman melihat informasi merupakan halaman yang menampilkan informasi yang ada pada
gereja seperti pengumuman, acara, dan lainnya serta terdapat tombol untuk mendownload data

informasi.

Gambar 6 Halaman Melihat Informasi
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5. Halaman Melihat Forum
Halaman melihat forum merupakan halaman yang menampilkan data forum yang telah diinput
oleh pengguna dan terdapat tombol untuk membaca isi forum.

Gambar 7 Halaman Melihat Forum
6. Halaman Laporan Umat
Halaman laporan umat merupakan halaman yang menampilkan data umat yang telah terdaftar dan
terdapat tombol untuk mencetak laporan sesuai dengan kebutuhannya

Gambar 8 Halaman Laporan Umat
7. Halaman Laporan Pendeta
Halaman laporan pendeta merupakan halaman yang menampilkan data pendeta yang telah diinput
dan terdapat tombol untuk mencetak laporan sesuai dengan kebutuhannya.

© 2019 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sistem Informasi

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sistem Informasi
Vol 1, No. 4, Desember 2019

301

Gambar 9 Halaman Laporan Pendeta
8. Halaman Laporan Khotbah
Halaman laporan khotbah merupakan halaman yang menampilkan data khotbah yang telah diinput
dan terdapat tombol untuk mencetak laporan
sesuai dengan kebutuhannya.

Gambar 10 Halaman Laporan Khotbah
9. Halaman Laporan Iuran Pembayaran
Halaman laporan iuran pembayaran merupakan halaman yang menampilkan data donasi yang
telah diinput dan terdapat tombol untuk mencetak laporan sesuai dengan kebutuhannya.

Gambar 11 Laporan Iuran Pembayaran
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5. Kesimpulan
5.1 Simpulan
Setelah melakukan penelitian dan analisis untuk perancangan sistem informasi layanan dan
pendaftaran umat pada Gereja HKBP Hitamulu Bangko berbasis web, maka penulis mengambil
beberapa kesimpulan, antara lain:
1. Hasil analisis sistem yang berjalan pada Gereja HKBP Hitamulu Bangko untuk informasi
layanan dan pendaftaran umat masih menggunakan cara konvensional sehingga ditemukan
beberapa kelemahan, antara lain : penyebaran informasi layanan yang kurang cepat, proses
pendaftaran umat yang membutuhkan waktu cukup lama, pengolahan data pada Gereja ering
mengalami kesalahan khususnya data pembayaran iuran umat, dan pembuatan laporan
informasi yang dibutuhkan membutuhkan waktu yang cukup lama
2. Sistem informasi layanan dan pendaftaran umat pada pada Gereja HKBP Hitamulu Bangko
berbasis web dirancang menggunakan bahasa pemogrman PHP dan database MySQL yang
bertujuan untuk membantu penyebaran informasi seperti jadwal kebaktian, jadwal khtobah,
acara atau kegiatan, pengumuman, memberikan kemudahaan untuk umat dapat melakukan
pendaftaran secara online melalui website, dapat melakukan pengelolaan data gereja khususnya
iuran pembayaran untuk meningkatkan layanan kepada umat, dan dapat melakukan rekapitulasi
laporan seperti laporan data umat, data pendeta, data sintua, data jadwal khotbah.
3. Kelebihan sistem informasi layanan dan pendaftaran umat pada pada Gereja HKBP Hitamulu
Bangko berbasis web dirancang, yaitu : dapat menyebarkan infomasi lebih mudah, lebih cepat
dan lebih detail sehingga dapat dilihat oleh semua pengunjung website khususnya bagi umat
gereja, memberikan kemudahan bagi umat dapat melakukan pendaftaran umat secara online
melalui website, dapat mengelola data iuran pembayaran secara terkomputerisasi sehingga
mengurangi terjadinya kesalahan, dan memberikan kemudahan bagi admin untuk melakukan
rekapitulasi laporan sehingga tidak perlu lagi mencatat data satu per satu ke dalam buku.
5.2 Saran
Setelah melakukan penelitian terhadap perancangan sistem informasi layanan dan
pendaftaran umat pada Gereja HKBP Hitamulu Bangko berbasis web, maka penulis mencoba
memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut :
1. Bagi Gereja HKBP Hitamulu Bangko, lebih baik dilakukan pelatihan terlebih dahulu untuk
pengguna sistem khususnya admin agar isi konten pada website menjadi lebih baik dan lebih
mudah untuk dipahamin oleh pengunjung atau umat
2. Dalam pengembangan lebih lanjut diharapkan website atau sistem informasi terdapat fitur
memberikan informasi mengenai laporan keuangan pada gereja dan pengaturan keamanan jaringan
pada website
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