


2




1
BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
GKI Gejayan merupakan salah satu Gereja yang terletak di yogyakarta tepatnya adalah di jalan jembatan merah, prayan kulon gejayan. Gereja GKI Gejayan beranggotakan ribuan jemaat. Warga jemaat GKI Gejayan tidak hanya berasal dari satu kota saja, melainkan dari berbagai kota, bahkan berbagai pulau.
Gereja ini mempunyai banyak kegiatan, diantaranya adalah kebaktian rutin, perjamuan, paduan suara dan masih banyak lagi kegiatan yang dilakukan di gereja ini. Gereja GKI Gejayan sebagai pelayan bagi jemaat saat ini masih menggunakan cara manual untuk menyampaikan segala informasi seputar gereja seperti menempel pada papan pengumuman dan di buku warta. Keadaan ini menyulitkan jemaat untuk mendapatkan informasi seputar gereja dengan cepat dan tepat. Terutama jika anggota jemaat tidak setiap minggu hadir di gereja dalam mengakses informasi.
Kemajuan tekhnologi saat ini berkembang pesat, khususnya internet. Melalui internet kita dapat mengakses informasi secara cepat dan mudah. Tekhnologi ini juga sudah  dimanfaatkan oleh banyak instansi, termasuk gereja.  Gereja dapat memanfaatkan perkembangan tersebut untuk memberikan informasi kepada warga jemaat seputar pelayanannya.
Berdasarkan hal tersebut maka penulis membuat Sistem Informasi Warta Jemaat Berbasis Web yang bertujuan untuk memudahkan jemaat dalam mendapatkan informasi tentang warta gereja dimana saja dan kapan saja dengan mudah tanpa harus datang ke gereja.

Tujuan umum
Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah : Membuat Sistem Informasi Warta Jemaat GKI Gejayan Berbasis Web, sehingga jemaat yang ingin mengetahui tentang warta gereja dapat melihat di Internet dengan cara mengakses website gkigejayan di mana saja, kapan saja dengan cepat dan mudah.

Batasan Masalah
Untuk menghindari analisa yang berkepanjangan, maka batasan masalah perlu ditentukan. Adapun batasan masalah yang dibahas adalah berkaitan dengan Sistem Informasi di GKI Gejayan ini adalah sebagai berikut:
	Warta hanya memberikan informasi tentang kebaktian rutin sabtu-minggu, tim musik yang akan melayani kebaktian, pelayan yang akan melayani kebaktian, dan kegiatan di GKI Gejayan.
	Kegiatan yang diwartakan tidak membahas bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan, tetapi hanya sebatas informasi kegiatan dilaksanakan dan tanggal batas kegiatan dimunculkan pada warta.
	Proses input data hanya bisa dilakukan oleh operator yang bertugas menginputkan data warta pada gereja tersebut.
	Pengguna hanya dapat melihat dan melakukan pencarian (searching) data sesuai dengan kata kunci yang telah disediakan.


