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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1. 1 LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi internet yang semakin maju, membuat 

manusia semakin dimanjakan dengan berbagai aplikasi yang mempermudah 

pelayanan publik. Dalam hal ini tentunya mempengaruhi kehidupan umat 

katolik di Gereja San Inigo Dirjodipuran Surakarta dimana sebagian besar 

umatnya adalah kalangan wirausaha dan pegawai kantoran yang juga 

memanfaatkan teknologi internet dalam pekerjaan sehari-harinya dengan 

jam kerja yang beragam berkisar antara jam 07:00 - 17:00, sedangkan untuk 

sekretariat gereja hanya buka pada jam 08 :00 - 14:00. sehingga umat yang 

bekerja tidak dapat datang ke sekretariat gereja untuk mengambil formulir 

pendaftaran pelajaran atau bertanya tentang informasi yang ada, karena 

informasi hanya ada pada papan pengumuman gereja saja. 

Pada era modernisasi ini pelayanan Gereja tentunya juga perlu 

ditingkatkan seiring perkembangan teknologi internet, dikarenakan belum 

adanya sistem informasi di Gereja maka penulis akan membuat sistem 

informasi administarsi untuk Gereja San Inigo Dirjodipuran Surakarta. 

Pendayagunaan teknologi informasi pada pendaftaran pengarsipan pekerjaan 

secara administratif sangat membantu mengoptimalkan hasil sesuai tujuan. 

Mengingat pentingnya pelayanan yang baik untuk mewujudkan kepuasan 

umat, Gereja membutuhkan sarana pelayanan informasi administrasi yang 

baik kepada umat di Gereja San Inigo Dirjodipuran. 
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Memasuki era informasi teknologi, sekarang ini Gereja dituntut untuk 

bekerja lebih efektif dan efisien, maka perlu dilakukan perubahan agar lebih 

baik lagi. Di dalam pendaftaran pelajaran untuk calon babtis, komuni, 

krisma dan  semua macam kegiatan yang menggunakan wilayah sekitar 

Gereja serta jadwal pemakaian tempat untuk gedung kegiatan agar tidak 

saling berbenturan dengan kegiatan lain. 

Dari latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan suatu 

penelitian untuk menempuh mata kuliah skripsi dan Gereja San Inigo 

Dirjodipuran sebagai objek penelitian dengan judul “ SISTEM 

INFORMASI ADMINISTRASI GEREJA SAN INIGO DIRJODIPURAN 

SURAKARTA BERBASIS WEB ” dan diharapkan nantinya dapat 

membantu menciptakan kemudahan dalam kinerja Gereja kepada umatnya. 

 

1. 2 PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, diperoleh rumusan masalah untuk 

melakukan penelitian dan rancang bangun tentang sistem administrasi 

pendaftaran pelajaran serta pemakaian tempat dan jadwal kegiatan , yakni  : 

- Bagaimana merancang bangun sistem informasi administrasi pada 

Gereja San Inigo Dirjodipuran ? 

 

1. 3 PEMBATASAN MASALAH 

Sebagai batasan terhadap ruang lingkup penelitian, maka dibuat 

batasan masalah, diantaranya sebagai berikut ini : 

1. Profil Gereja San Inigo Dirjodipuran Surakarta 
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2. Pendaftaran Pelajaran 

2.1 Pendaftaran Babtis 

2.2 Pendaftaran Komuni 

2.3 Pendaftaran Krisma 

3. Informasi 

3.1 Renungan Harian  

3.2 Jadwal Kegiatan di Gereja 

3.3 Jadwal Ibadat Lingkungan  

3.4 Data Umat 

3.5 Babtisan 

3.6 Komuni Pertama 

3.7 krisma 

3.8 Kursus Perkawinan 

3.9 Pernikahan 

3.10 Kematian 

4. Laporan 

4.1 Laporan Grafik Baptisan per tahun 

4.2 Laporan Grafik Komuni Pertama per tahun  

4.3 Laporan Grafik Krisma per tahun 

4.4 Laporan Grafik Pernikahan per tahun 

4.5 Laporan Grafik Kematian per tahun 

5. Aset dan Keuangan 

5.1 Inventarisasi Barang  

5.2 Peminjaman Inventaris 
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5.3 Pengembalian Inventaris 

5.4 Keuangan 

5.5 Laporan Inventaris  

5.6 Laporan Peminjaman Inventaris 

5.7 Laporan Pengembalian Inventaris 

5.8 Laporan Keuangan 

 

1. 4 TUJUAN SKRIPSI 

Yang menjadikan dasar pemilihan ini adalah  “ Bagaimana merancang 

dan bangun sistem informasi administrasi pada Gereja San Inigo 

Dirjodipuran “ 

 

1. 5 MANFAAT SKRIPSI 

Diharapkan dapat berguna bagi semua pihak, baik pihak akademik 

maupun Gereja. Adapun manfaat tersebut sebagai berikut : 

I.5.1 Manfaat bagi Mahasiswa Peneliti 

I.5.1.1 Menambah dan mengembangkan pengetahuan penulis, yang 

diperoleh pada saat perkuliahan untuk diterapkan pada objek 

lapangan. 

I.5.1.2 Hasil penelitian dapat menambah khasanah wawasan tentang 

gambaran objek yang diteliti, secara lebih jelas mengenai 

bagaimana merancang sebuah sistem informasi yang baik 

menerapkan teori – teori yang telah didapatkan maupun secara 

praktis. 
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1. 6 KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Kerangka pikir permasalahan di Gereja San Inigo Dirjodipuran 

 

1. 7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai gambaran secara 

global atau garis besar mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam bab-bab 

selanjutnya, sehingga nantinya akan mempermudahkan penulis dalam 

Administrasi yang ada di Gereja San Inigo 

Dirjodipuran ( sistem manual ) 

Pendaftaran mengambil 

formulir di sekretariat 

gereja 

Informasi yang ada 

hanya ada dipapan 

pengumuman 

Jam kerja yang terbatas 

Penyusunan Database yang 

lebih terstruktur untuk 

mendukung kinerja sisten 

informasi 

Penyusunan program 

aplikasi yang 

menghasilkan sistem yang 

lebih baik 

Memanfaatkan 

teknologi Internet 

Pengembangan Sistem Informasi administrasi Gereja 

San Inigo Dirjodipuran  

Sistem Informasi Administrasi Gereja San 

Inigo Dirjodipuran  

Permasalahan 

Solusi 
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menyelesaikan skripsi ini. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai 

berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Dalam Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat tulisan, metodologi 

penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisikan tentang landasan teori yang digunakan untuk 

menyusun skripsi, landasan teori ini penulis mengambil/mengutip ilmu 

yang penulis peroleh dari bangku kuliah serta dari buku-buku untuk 

melengkapi penganalisaan.  

BAB III. METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, jenis penelitian, 

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, tempat dan waktu 

penelitian. 

BAB IV. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang Gereja San Inigo Dirjodipuran 

Surakarta mengenai profil, lokasi, visi dan misi yang ada pada Gereja 

San Inigo Dirjodipuran Surakarta.  

BAB V. PEMBAHASAN 

Bab ini memberikan penjelasan tentang analisa sistem yang baru, desain 

sistem baru, implementasi.  

BAB VI. PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis. 


