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The Branch board of Indonesian Christian Student Movement Salatiga or Gerakan Ma-

hasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Salatiga needs an information system to solve a prob-

lem about members’ data management system of GMKI in Salatiga that has not comput-

erized yet and caused some missing documents of the members who have been accepted 

as members of GMKI. The management information system of members is built to help 

BPC in managing data of members in a computer database. The management information 

system can be a tool to manage the members’ data easier for BPC in managing the data. 

Besides that, the system can also provide more information about the branch, such as 

branch members, activities, programs, profiles, announcements and everything about the 

branch to BPC and any members who need the information about The Branch board of 

Indonesian Christian Student Movement Salatiga. 

Keywords: Management Information System, Indonesian Student Christian Movement 

Salatiga. 

Abstrak 

 

Badan Pengurus Cabang (BPC) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Salatiga 

membutuhkan sistem informasi untuk mengatasi masalah yang ada, yaitu sistem pengel-

olaan data anggota di GMKI Salatiga yang belum terkomputerisasi, sehingga mengaki-

batkan sering terjadi kehilangan data anggota yang telah diterima menjadi anggota di 

GMKI. Sistem informasi manajemen anggota yang dibangun bertujuan untuk mem-

berikan kemudahan bagi BPC untuk mengelola data anggota dalam suatu database kom-

puter. Penelitian ini menghasilkan Sistem Informasi Manajemen anggota berbasis web 

yang dapat menjadi alat bantu dalam memberikan kemudahan bagi BPC untuk mengelola 

data anggota. Selain itu sistem ini juga dapat memberikan informasi bagi BPC maupun 

anggota mengenai kegiatan cabang seperti, program cabang, profile cabang, pengumu-

man cabang, gallery dan berita cabang. 
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1. Pendahuluan 

 

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah berkembang dengan pesat, 

hal ini dapat didukung dengan teknologi yang dinamakan internet, dimana semua 

orang dapat berkomunikasi dengan orang lain yang berada di berbagai belahan 

dunia. Melalui media ini pula, berbagai informasi yang dibutuhkan dapat di-

peroleh dan disampaikan kapan saja dan dimana saja. Selain internet, dikenal juga 

teknologi database, merupakan kumpulan informasi yang disimpan di dalam 

komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan program kom-

puter untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. 

Teknologi informasi yang telah maju, dapat digunakan dalam berbagai bi-

dang, salah satunya dalam bidang manajemen, yaitu sistem informasi manajemen 

(SIM) berbasis web. Sistem Informasi Manajemen merupakan sistem yang 

menghasilkan keluaran (output) dengan menggunakan masukan (input) dan 

berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam suatu 

kegiatan manajemen. 

Berlatar belakang dari hasil pra wawancara dengan ketua cabang Gerakan 

Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Salatiga Masa Bakti 2011-2012, salah satu 

potensi organisasi GMKI terletak pada anggotanya, dimana ketersebaran bidang 

ilmu yang dimiliki anggota dapat mendukung kinerja jalannya organisasi. Namun 

karena sistem basis data yang digunakan dalam penyimpanan data anggota GMKI 

Salatiga belum terkomputerisasi, membuat data-data anggota cabang dalam 

pengelolaannya tidak tersimpan dengan baik. Hal ini berakibat pada sering ter-

jadinya kehilangan data anggota yang telah diterima menjadi anggota di GMKI, 

sehingga pada pergantian masa kepengurusan selanjutnya, Badan Pengurus 

Cabang (BPC) tidak memiliki informasi mengenai data-data anggota cabang. Ser-

ing terjadinya kehilangan data anggota berakibat pula pada kesulitan BPC dalam 

proses pemetaan potensi anggota cabang dalam hal ini Sumber Daya Manusia 

(SDM) anggota. Selain sering terjadinya kehilangan data anggota, informasi 

mengenai anggota di GMKI cabang Salatiga hanya diketahui oleh Badan Pengu-

rus Cabang karena tersimpan dalam sistem database yang tidak dapat diakses oleh 

anggota. 

Dilatarbelakangi dari penjelasan sebelumnya mengenai perkembangan 

teknologi dan sistem informasi pengelolaan anggota di GMKI Salatiga, maka 

akan dilakukan penelitian dengan tujuan merancang dan mengimplementasikan 

Sistem Informasi Manajemen Anggota Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia 

(GMKI) Salatiga berbasis Web. Manfaat yang dapat diperoleh ketika tujuan 

perancangan dan implementasi ini telah tercapai adalah Badan Pengurus Cabang 

(BPC) dapat mengelola data anggota dengan baik dan secara sistematis dalam 

suatu database komputer selain itu sistem yang dihasilkan dapat memberikan 

informasi yang dibutuhkan oleh anggota cabang GMKI Salatiga.  
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2. Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang berjudul “Perancangan dan Implementasi Aplikasi Sistem 

Informasi Manajemen Gereja Berbasis Web menggunakan MVC (Studi Kasus: 

Gereja Kristen Alkitab Indonesia)”. Penelitian ini menghasilkan sebuah Sistem 

Informasi Manajemen Gereja berbasis web. Sistem yang dibangun menjadi sarana 

alat bantu sebagai pusat informasi yang meliputi sejarah dan perkembangan 

GKAI, berita pelayanan Majelis Umum, informasi acara khusus di daerah-daerah, 

Firman Tuhan yang dapat direnungkan, artikel-artikel pilihan sebagai bacaan yang 

menarik, sharing kesaksian agar dapat saling memberkati, dapat saling membantu 

dalam permohonan doa, info kontak Majelis Umum bagi siapa pun yang membu-

tuhkan, dan database gereja untuk mengetahui data-data gereja baik untuk jumlah 

majelis daerah, jumlah gereja dalam sebuah wilayah, maupun data lengkap gereja-

gereja lokal dari nama gereja, hamba Tuhan yang melayani, nomor telepon, ala-

mat web, dan jumlah jemaat [1]. 

 Penelitian yang berjudul “Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi 

Manajemen Database Guru Berbasis Web, dengan studi kasus pada Dinas 

Pendidikan Kota Jayapura”. Penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi yang 

membantu pihak Dinas Pendidikan Kota Jayapura dan pihak terkait lainnya dalam 

pencarian database guru serta membantu Dinas Pendidikan Kota Jayapura dalam 

proses penyajian manajemen database guru [2]. 

Penelitian lain yang berjudul “Sistem Informasi Manajemen Jemaat Gereja 

Kristen Jawa Sidomukti Salatiga”. Penelitian ini menghasilkan sistem aplikasi 

yang dapat menyajikan informasi-informasi kegiatan gereja seperti warta gereja, 

event dalam setahun yang akan diadakan gereja dan laporan persembahan yang 

dibutuhkan warga jemaat, aplikasi ini juga dapat mencatat semua kegiatan jemaat 

seperti nikah jemaat, sidi jemaat, babtis jemaat, kematian jemaat, kelahiran 

jemaat, keanggotaan jemaat,  dan bagian administrasi gereja dapat memperoleh 

informasi perkembangan jemaat dan data-data jemaat yang dibutuhkan dalam satu 

sistem [3]. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan terkait 

perancangan dan implementasi sistem informasi manajemen maka dapat diasum-

sikan bahwa teknologi informasi memiliki peranan penting untuk menjadi alat 

bantu dalam proses penyajian informasi. Oleh karena itu akan dilakukan 

penelitian tentang perancangan dan implementasi sistem informasi manajemen 

anggota Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Salatiga berbasis web.  

Sistem Informasi mencakup sejumlah komponen (manusia, komputer, 

teknologi informasi, dan prosedur kerja), ada sesuatu yang diproses (data menjadi 

informasi), dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan. Setiap 

sistem informasi memiliki suatu tujuan, tetapi dengan tujuan yang berbeda-beda, 

namun tujuan yang umum ada tiga macam yaitu untuk mendukung kepengurusan 

manajemen, untuk mendukung pengambilan keputusan, dan untuk mendukung 

kegiatan operasi perusahaan [4]. 

Sistem Informasi Manajemen  adalah sistem informasi yang digunakan un-

tuk menyajikan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, 
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dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi [4]. Sistem informasi mana-

jemen adalah sebagai sebuah sistem yang sudah terkomputerisasi (sudah 

menggunakan komputer) yang membuat informasi berguna untuk pemakainya 

dengan keperluan yang sama. Keluaran informasi digunakan oleh para manajer 

ataupun bukan para manajer saat membuat keputusan dalam memecahkan masa-

lah [5]. 

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia adalah organisasi yang bersifat ger-

ejawi dan tidak merupakan bagian dari organisasi politik, dikatakan demikian ka-

rena GMKI adalah bagian dari gereja yang berada di tengah-tengah perguruan 

tinggi untuk melakukan tugas-tugas gereja yaitu bersaksi, bersekutu dan melayani. 

Organisasi  GMKI berdiri pada tanggal 09 Februari 1950, yang melanjutkan usaha 

Christelijke Studenteen Vereeniging op Java (CSV Op Java), yang berdiri pada 

tanggal 28 Desember 1932. Organisasi ini berbentuk kesatuan yang mempunyai 

cabang-cabang di kota-kota perguruan tinggi di Indonesia yang berusaha men-

capai visi dan misinya sejalan dengan asas organisasi [6]. Dalam laporan per-

tanggungjawaban Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia masa 

bakti 2010-2012 pada Kongres GMKI XXXIII di Manado tahun 2012 sampai 

dengan saat ini, GMKI memiliki 83 cabang di kota-kota perguruan tinggi di Indo-

nesia [7].  GMKI Salatiga berdiri pada tahun 1957. Kantor GMKI cabang Salatiga  

berada di Lokasi Yayasan Bina Darma, desa Bugel kecamatan Sidorejo kota 

Salatiga. Dalam kepengurusan GMKI saat ini, cabang Salatiga berada dalam 

wilayah koordinasi Pengurus Pusat GMKI melalui koordinator wilayah IV dengan 

cabang-cabang dalam wilayahnya antara lain GMKI cabang Semarang, Yogyakar-

ta, Surakarta, dan Purwokerto. Berdasarkan hasil penelitian di GMKI Salatiga, 

jumlah anggota cabang yang ada dalam sistem database BPC GMKI Salatiga ber-

jumlah 232 anggota, dengan rincian keanggotaan sebagai berikut anggota luar bi-

asa berjumlah 48 anggota, anggota biasa berjumlah 184 anggota, anggota 

penyokong 0 anggota, anggota kehormatan 0 anggota. 

 

3. Metode dan Perancangan Sistem 

 

Penelitian yang dilakukan, diselesaikan melalui tahapan penelitian yang 

terbagi dalam empat tahapan, yaitu: (1) Analisis kebutuhan dan pengumpulan da-

ta, (2) Perancangan sistem, (3) Implementasi sistem yaitu pembuatan ap-

likasi/program dan (4) Pengujian sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Kebutuhan dan Pengumpulan Data 

Perancangan Sistem meliputi Perancangan Proses (UML) 

dan  Perancangan Database  

Implementasi Sistem yaitu Pembuatan Aplikasi/Program  

 

Pengujian Sistem 
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Gambar 1 Tahapan Penelitian [8] 

 

Tahapan penelitian pada Gambar 1 dapat dijelaskan sebagai berikut. Tahap 

pertama: analisis kebutuhan dan pengumpulan data, tahapan analisis dilakukan 

dengan wawancara dengan ketua GMKI cabang Salatiga masa bakti 2011-2012 

dan pengamatan, setelah melakukan analisis dilakukan pengumpulan data untuk 

membangun aplikasi, adapun data-data yang dikumpulkan untuk membangun ap-

likasi antara lain tentang data anggota GMKI cabang Salatiga, sejarah GMKI, visi 

misi GMKI, profile GMKI cabang Salatiga, program cabang, dokumentasi foto-

foto anggota GMKI Salatiga; Tahap kedua: perancangan sistem yang meliputi 

perancangan proses menggunakan diagram Unified Modelling Language (UML), 

perancangan  database yaitu merancang tabel-tabel database yang berfungsi un-

tuk menyimpan data-data yang dibutuhkan dalam aplikasi manajemen anggota; 

Tahap ketiga:  implementasi sistem, yaitu mengimplementasikan tahapan 

penelitian kedua dengan membuat aplikasi/program sesuai kebutuhan sistem ber-

dasarkan perancangan sistem yang telah dilakukan; dan tahap keempat, pengujian 

sistem, yaitu melakukan pengujian  terhadap sistem yang telah dibangun untuk 

mengetahui apakah sistem sudah sesuai dengan kebutuhan sistem yang diharap-

kan. 

Perancangan sistem dan perangkat lunak yang menggambarkan prosedur dan 

proses kerja dari aplikasi pada sistem yang dibangun dijelaskan sebagai berikut: 

Terdapat dua pengguna sistem untuk aplikasi sistem informasi manajemen ang-

gota ini, pertama adalah pengunjung sebagai user dan kedua adalah Badan Pengu-

rus Cabang (BPC) sebagai user admin. Pengunjung atau user dapat melakukan 

aktivitas sebagai berikut: Pengunjung dapat melihat informasi mengenai GMKI 

seperti sejarah GMKI, visi misi, profile GMKI Salatiga, anggota GMKI cabang 

Salatiga, melakukan pencarian anggota, menghubungi admin, melihat pengumu-

man, gallery foto, berita dan program cabang.   

Sedangkan user admin atau Badan Pengurus Cabang dapat melakukan 

aktivitas sebagai berikut: 1) user admin dapat melakukan aktivitas mengelola, da-

ta-data anggota cabang seperti melihat, meng-input, menyimpan, menghapus data 

anggota maupun mencari data anggota; 2) user admin dapat melakukan aktivitas 

melihat dan mengelola informasi seperti sejarah GMKI, berita-berita, gallery foto, 

pengumuman, program cabang; anggota GMKI dan melakukan pencarian anggota 

dan 3) user admin dapat melakukan aktivitas menambahkan user admin, mengha-

pus user admin dan mengubah kata sandi. Masukan yang dibutuhkan oleh seorang 

admin untuk memenuhi kebutuhan sistem ini adalah: 1) data anggota; 2) data 

GMKI; dan 3) data admin/pengelola. 

Software atau perangkat lunak yang akan digunakan dalam perancangan 

sistem ini memiliki spesifikasi: 1) Sistem Operasi Microsoft windows7 Ultimate; 

2) Asp.net 4.0 ; 3) Microsoft Visual Studio 2010 ; 4) Sistem Data base sql serv-

er2008 ; 5) Internet explorer ; Rational Rose 2003. Sedangan Hardware yang di-

perlukan untuk perancangan sistem  ini memiliki spesifikasi antara lain : 1) Moth-

erboard : ASUS A43 SJ; 2) CPU Intel 
R 

Core TM i3-2330M (2.2GHz, 3MB 

Cache); 3) OS : DOS; 4) RAM : 2GB DDR 3 1333MHz; 5) HDD : 500 GB HDD 

SATA; 6) VGA : NVIDIA
R
 GeForce

R
 GT520M with 1 GB VRAM. 
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Perancangan proses, pada penelitian ini  menggunakan UML (Unified Mod-

eling Language) dengan beberapa proses yang dijelaskan sebagai berikut: Use 

case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem, 

yang menjelaskan keseluruhan kerja sistem secara garis besar dengan merepresen-

tasikan interaksi antara aktor dengan sistem yang dibuat, serta memberikan gam-

baran fungsi-fungsi yang diberikan sistem kepada user. 

Use Case Diagram sistem  untuk  menggambarkan  fungsi-fungsi  apa  saja  

yang dapat  dilakukan  oleh  user. Gambar 2 menunjukkan use case  diagram 

masing-masing aktor pada sistem informasi manajemen anggota GMKI yaitu: 

aktor user/pengunjung dan aktor user admin. Aktor user admin dapat mengelola 

data anggota, data pengumuman, data informasi, data gallery, data user role, ganti 

password, data feedback, dan dapat melakukan pencarian anggota. Aktor us-

er/pengunjung dapat melihat data report atau hasil pengolahan data oleh user ad-

min yaitu pengumuman, informasi, gallery foto, members GMKI Salatiga, 

melakukan pencarian anggota, dan menghubungi admin. 

 

Input  Anggota

Update Anggota

Delete Anggota

Input Inf ormasi

Update Inf ormasi

Delete Inf ormasi

Input GalleryDelete Gallery

Input Pengumuman

Update Pengumuman

Delete Pengumuman

Input Userole

Update User Rolle

Delete Userrole

Manajemen Anggota

<<extend>>

<<extend>><<extend>>

Manajemen Gallery

<<extend>>

<<extend>>

Manajemen Inf ormasi

<<extend>>
<<extend>>

<<extend>>Manajemen User Rolle

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

Manajemen Pengumuman

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

Manajemen Feedback

User Admin

Lihat User Role

<<extend>>

Lihat Data Anggota
<<extend>>

Lihat Inf ormasi

<<extend>>

Lihat Gallery

<<extend>>

Lihat Pengumuman

<<extend>>

Cotact Admin

<<extend>>

Cari Anggota

<<extend>>

User Pengunjung

Lihat Data Feedback

<<extend>>

 
 

Gambar 2 Use Case Diagram   

 

Gambar 3 menunjukkan tentang activity diagram untuk pengunjung. 

Adapun yang dapat dilakukan oleh pengunjung adalah pengunjung dapat melihat 

informasi mengenai GMKI seperti sejarah GMKI, program GMKI cabang 

Salatiga, berita, profile cabang, members GMKI Salatiga, visi misi, pengumuman, 

galery, menghubungi user admin, memberikan komentar pada kolom komentar, 

dan dapat melakukan pencarian anggota . 
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Start

End

Akses Web

Melihat 

Pengumuman

Melihat Berita

Melihat Program 

Cabang

Melihat Profile 

Cabang

Melihat Sejarah 

GMKI

Melihat Galeri

Melihat  

Members

Mencari 

Anggota/Members

Mengirim 

Komentar

Menghubungi 

Admin

Menutup Web

Melihat Visi Misi

SistemUser 

 

Gambar 3 Activity Diagram untuk Pengunjung 
 

Gambar 4 menunjukkan activity diagram untuk user admin. Adapun yang 

dapat dilakukan oleh user admin adalah melakukan login, jika login berhasil, 

maka user admin dapat melihat dan melakukan pengolahan data. Data yang dapat 

diolah oleh user admin antara lain, data anggota cabang, data galery, data berita, 

data sejarah GMKI, data profile cabang Salatiga, data program cabang, data 

feedback, data user role, data ganti password, dan pencarian anggota. 
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Start

End

Melihat Data 

Fadeback

Pengolahan 

Data Anggota

Pengolahan Data 

Berita

Pengolahan Data 

Gallery

Pengolahan Data 

User Admin

Pengolahan Data 

Ganti Password

Login Berhasil

Pengolahan Data 

Program Cabang

Penglahan Data 

Sejarah GMKI

Pengolaha Data 

Prof ile Cabang

Pengolahan Data 

Pengumuman

Login

Login Tidak Berhasil

Log Out

SistemAdmin

 
Gambar 4  Activity Diagram untuk Admin 

 

Class diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menampilkan 

beberapa kelas yang ada dalam sistem/perangkat lunak yang sedang 

dikembangkan. Class diagram memberikan gambaran mengenai sistem dan relasi 

yang ada di dalamnya. Gambar 5 menunjukkan class diagram sistem yang 

terdapat pada rancangan aplikasi sistem informasi manajemen anggota. Pada class 

diagram sistem terdapat enam belas (16) entity yaitu, suku, provinsi, kabupaten, 

kecamatan, gereja, universitas, fakultas, program studi, anggota, pengumuman, 

informasi, Gallery, pengalaman, comentinfo, feedback dan userrolle.  

Terdapat relasi yang terjadi antar kelas yang dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 1) kelas provinsi ke kelas kabupaten memiliki relasi satu ke banyak 

dimana satu provinsi memiliki banyak kabupaten; 2) kelas kabupaten ke kelas 

kecamatan memiliki relasi satu ke banyak dimana satu kabupaten memiliki 

banyak kecamatan; 3) kelas provinsi, kabupaten, kecamatan ke kelas anggota 

memiliki relasi satu ke banyak dimana satu provinsi, satu kabupaten, satu 

kecamatan terdapat banyak anggota; 4) kelas universitas ke kelas fakultas 

memiliki relasi satu kebanyak dimana satu universitas memiliki banyak fakultas; 

4) kelas fakultas ke kelas program studi memiliki relasi satu ke banyak dimana 

satu fakultas memiliki banyak program studi; 5) kelas universitas, fakultas, 

program studi ke kelas anggota memiliki kelas relasi satu ke banyak dimana satu 

universitas, satu fakultas dan satu  program studi terdapat banyak anggota; 6) 

kelas suku ke kelas anggota memiliki relasi satu ke banyak dimana satu suku 

terdapat banyak anggota; 7) kelas anggota ke kelas pengalaman memiliki relasi 



 
 

8 
 

satu ke banyak dimana satu anggota memiliki banyak pengalaman; 9) kelas 

provinsi, kabupaten, kecamatan ke kelas gereja memiliki relasi satu ke banyak 

dimana satu provinsi, satu kabupaten, satu kecamatan memiliki banyak gereja. 10) 

Sedangkan kelas informasi, kelas feedback, kelas gallery, kelas comentinfo dan 

kelas pengumuman tidak memiliki relasi antar tabel. 

 

 

Gambar 5 Class Diagram Sistem 

  

4. Hasil dan Pembahasan 

 

Dalam perancangan dan implementasi sistem informasi manajemen anggota 

GMKI Salatiga, aplikasi yang digunakan untuk membangun sistem informasi ma-

najemen adalah  Asp.net 4.0 yang digunakan untuk mendesain tampilan web, ba-

hasa pemograman mengunakan VB.Net dan sistem basis data yang digunakan sql 

server 2008.  

Tahap implementasi sistem menghasilkan aplikasi sistem informasi mana-

jemen anggota yang digunakan oleh pengunjung/user untuk melihat informasi 

mengenai cabang Salatiga seperti, program cabang, berita, sejarah GMKI, profile 

cabang, contact, members/anggota cabang, visi misi GMKI, pengumuman, galery 

foto dan dapat melakukan pencarian anggota cabang. Kemudian untuk ad-

min/Badan Pengurus Cabang dapat melakukan pengelolaan data anggota cabang 

dan data informasi seperti sejarah GMKI, program, profil cabang, data feedback, 

gallery dan pengumuman.  

Gambar 6 menunjukkan halaman home pada aplikasi. Pada halaman ini akan 

ditampilkan beberapa menu antara lain program cabang, berita, sejarah GMKI, 
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profile cabang, contact, members, visi misi, pengumuman, galery dan login. Menu 

login hanya dapat diakses oleh user administrator. 

 

 
 

Gambar 6 Halaman Home 

 

Gambar 7 adalah tampilan pada aplikasi sistem informasi manajemen ang-

gota saat pengunjung memilih untuk melihat members GMKI Salatiga, informasi 

yang dapat diperoleh oleh pengunjung mengenai anggota antara lain Nomor Induk 

Anggota (NIA), nama anggota, jenis kelamin, fakultas, dan universitas. Selain 

melihat informasi members, pengunjung juga dapat melakukan pencarian anggota 

dengan kriteria pencarian berdasarkan, nama anggota atau Nomor Induk Anggota 

(NIA), fakultas, universitas atau berdasarkan provinsi asal.  
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Gambar 7 Halaman Data Member dan Pencarian Anggota 

 

Gambar 8 menunjukkan form kontak user admin,  untuk mengirimkan 

pertanyaan, saran dan kritik kepada Badan Pengurus Cabang. Pada tampilan 

menghubungi admin, pengunjung harus memasukkan nama, alamat email dan isi 

komentar, kemudian mengirimkan kepada admin. Selain dapat menghubungi 

admin, pengunjung juga dapat melihat informasi mengenai GMKI cabang 

Salatiga, seperti nomor telpon dan alamat kantor. 
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Gambar 8 Halaman Data Member dan Pencarian Anggota 

 

Gambar 9 menunjukkan tampilan pada aplikasi sistem informasi manajemen 

anggota saat pengunjung memilih untuk melihat program cabang GMKI Salatiga, 

selain melihat data program cabang, pengunjung juga dapat memberikan komen-

tar pada kolom komentar. 

 

 
Gambar 9 Halaman Data Program Cabang  
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Gambar 10 Halaman Menu Admin 

 

Gambar 10 merupakan tampilan menu bagi admin, untuk mengolah data. 

Data yang dapat diolah oleh admin yaitu data anggota cabang, data pengumuman, 

data informasi, data gallery, user rolle, data feedback, data ganti password dan 

pada halaman ini terdapat menu untuk logout.  

 

 
Gambar 11 Halaman Menu Anggota 

 

Gambar 11 merupakan tampilan untuk pengolahan data anggota. Pada 

tampilan menu ini admin dapat melihat semua anggota, melihat data anggota bi-

asa, data anggota luar biasa, data anggota penyokong, data anggota kehormatan, 

dan admin dapat melakukan pencarian anggota berdasarkan kriteria nama ang-

gota, fakultas, universitas, program studi, pengalaman dan Nomor Induk Anggota 

(NIA). 
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Gambar 12 Halaman Menu Data All Anggota. 

 

Gambar 12 menunjukkan tampilan informasi data anggota, untuk adminis-

trator saat admin memilih untuk melihat semua data anggota. Pada halaman ini, 

data anggota yang ditampilkan yaitu kode anggota, nama anggota, jenis kelamin, 

kecamatan, kabupaten, provinsi. Selain menampilkan data-data tersebut, admin 

dapat menambah, melihat detail data anggota pada salah satu anggota, mengubah 

data dan menghapus data anggota .  
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Gambar 13 Form Lihat Detail Anggota 

 

Gambar 13 merupakan  form tampilan melihat detail data anggota, data yang 

ditampilkan pada halaman ini antara lain, photo anggota, Nomor Induk Anggota 

(NIA), nama anggota, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat rumah, 

nomor handphone, email, website, angkatan masa perkenalan, gereja, suku, peker-

jaan, asal provinsi, asal kabupaten, asal kecamatan, jenis keanggotaan, universitas, 

fakultas, dan admin dapat menambahkan pengalaman anggota.  

Guna mengetahui kinerja dari sistem yang dibangun berjalan dengan baik, 

maka  dilakukan pengujian sistem. Pengujian sistem menggunakan Unit testing 

blackbox yaitu dengan mencari bug/error yang terdapat pada aplikasi yang dibuat. 

Hasil pengujian black box terlihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1 Hasil Pengujian Menggunakan Black  Box 

 

Aktivitas dan 

Event 

Input Ouput Status Pengujian 

Login dengan 

memilih tom-

bol login 

Username dan 

Password 
- Jika berhasil login, maka dapat 

mengakses menu-menu yang 

terdapat dalam aplikasi. Jika 

password dan username salah, 

maka akan muncul pesan bah-

wa username dan password 

salah. 

Valid 

Tambah data 

kemudian pilih 

save 

Memasukkan  

data anggota, 

data Informasi, 

gallery, pengu-

muman, user 

rolle dan ganti 

password.  

Jika belum memasukkan data 

sesuai prosedur, maka akan 

muncul peringatan untuk   

melengkapi field yang masih 

kosong. 

Valid 

Lihat data 

kemudian pilih 

lihat detail  

Memilih data 

yang ingin dilihat 

Menampilkan detail data yang 

dipilih. 

Valid 

Ubah data 

kemudian pilih 

ubah  

Mengubah data 

yang ada 

Jika masih ada data yang masih 

kurang (tidak sesuai prosedur), 

maka proses edit gagal, dan 

harus dilengkapi. 

Valid 

Mencari data 

kemudian pilih 

tombol cari 

Memasukkan 

data yang ingin 

dicari 

Jika data yang akan dicari tidak 

ada, maka data tidak akan mun-

cul. 

Valid 

Menghapus 

data kemudian 

pilih hapus 

Memilih data 

yang ingin diha-

pus 

 

Data terhapus Valid 

 

Pengujian performance sistem dilakukan dengan menggunakan bantuan 

Software Web Application Testing 7.5 (WAPT). WAPT dapat digunakan untuk 

menguji performa web yang berjalan pada jaringan intranet maupun internet. 

Hasil dari pengujian menggunakan software WAPT dapat digunakan untuk 

menganalisis performa dari sebuah aplikasi web, terlihat pada Gambar 14. 
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Gambar 14 Grafik Performance Aplikasi  

 

Grafik pada Gambar 14 menunjukkan hasil pengujian menggunakan WAPT 

yang disimulasikan menggunakan 20 user. Dalam sistem penilaian respon server 

terdapat tiga batas penting, yaitu sebagai berikut: 

- 0.5 detik, merupakan waktu respon ideal. Pengguna sistem akan merasakan 

reaksi sistem yang singkat, cepat, dan tidak terasa adanya interupsi (gangguan). 

- 1.0 detik, merupakan waktu respon terlama yang masih dapat ditoleransi. 

- 10 detik, merupakan batas waktu terlama yang sudah tidak dapat ditoleransi 

lagi. Berdasarkan hasil pengamatan dan survey, waktu respon berada di atas 8 

detik akan membuat user meninggalkan akses ke sistem. 

Hasil pengujian yang didapat menunjukkan bahwa waktu respon rata-rata 

sistem masih berada di antara batas 0.5 detik sampai dengan 1.0 detik, sehingga 

respon server terhadap client masih berada dalam batas toleransi. Berdasarkan 

hasil pengujian blackbox dan pengujian performace, dapat disimpulkan bahwa 

aplikasi sistem informasi manajemen anggota GMKI Salatiga dapat berjalan 

dengan baik dan sudah memenuhi tujuan penelitian. 

Pengujian responden dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi yang 

dibangun, bermanfaat atau tidak bagi user.  Hasil pengujian responden  ditunjuk-

kan pada Tabel 2. 

Tabel 2  Hasil Pengujian Responden 

 

No. Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Cukup Tidak 

1. Apakah dengan Sistem Informasi 

Manajemen Anggota GMKI cabang 

Salatiga, dapat membantu Anda dalam 

mengelola data anggota GMKI? 

 6  1   0    
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2. Melalui Sistem Informasi Manajemen 

Anggota GMKI cabang Salatiga, apakah 

mempermudah Anda dalam pemetaan 

potensi anggota GMKI Salatiga?  

6 1 0 

3. Apakah penyimpanan data anggota dalam 

aplikasi ini dapat mengatasi permasalahan 

terjadinya kehilangan data anggota GMKI 

cabang Salatiga? 

7 0 0 

4  Apakah aplikasi dapat mempermudah Anda 

dalam mempublikasikan  informasi-

informasi mengenai aktifitas cabang? 

6 1 0 

5  Melalui Sistem Informasi Manajemen 

Anggota GMKI cabang Salatiga, apakah 

membantu Anda memperoleh informasi 

mengenai keanggotaan anda di GMKI? 

16 4 0 

 6  Apakah melalui Sistem Informasi 

Manajemen anggota GMKI Salatiga, 

membantu Anda memperoleh informasi 

mengenai GMKI Salatiga, seperti, sejarah, 

profile cabang, program cabang, gallery, 

pengumuman? 

18 2 0 

7 Apakah aplikasi ini bermanfaat bagi GMKI 

Cabang Salatiga? 

20 0 0 

 

Sampel Kuisioner yang disebarkan terkait Perancangan dan Implementasi 

Sistem Informasi Manajemen Anggota GMKI Salatiga adalah Badan Pengurus 

Cabang (BPC) dan Anggota GMKI Salatiga. Jumlah responden untuk pengujian 

aplikasi Sistem Informasi Manajemen Anggota di GMKI Salatiga berjumlah 20 

respoden yang terbagi dalam 7 (tujuh) orang Badan Pengurus Cabang GMKI 

Salatiga dan 13 orang Anggota GMKI Salatiga. Berdasarkan proses penghitungan 

skala jawaban dari responden disimpulkan sebagai berikut, 90% dari 20 responden 

menyatakan terbantu dengan informasi terkait sejarah GMKI, profile cabang, pro-

gram cabang, gallery dan pengumuman cabang; 80% dari 20 responden terbantu 

dengan perolehan informasi mengenai keanggotaan di GMKI yang disajikan oleh 

sistem; 100% dari 20 responden menyatakan aplikasi yang dibangun bermanfaat 

bagi GMKI Salatiga; 100% dari 7 (tujuh) responden (BPC) menyatakan sistem 

dapat membantu dalam pengelolaan data anggota GMKI Salatiga; 85% dari 7 

(tujuh) responden (BPC) menyatakan sistem ini dapat mempermudah pemetaan 

potensi anggota GMKI; 85% dari 7 (tujuh) responden (BPC) menyatakan sistem 

dapat membantu dalam mempublikasikan  informasi mengenai aktifitas cabang 

dan 100% dari 7 (tujuh) responden (BPC) menyatakan dapat mengatasi permasa-

lahan kehilangan data anggota. 

 

5. Simpulan 

Setelah melakukan tahapan perancangan, implementasi, dan pengujian 

sistem informasi manajemen anggota GMKI Salatiga, maka dapat ditarik 
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beberapa kesimpulan antara lain: 1) Badan Pengurus Cabang dapat menyimpan 

data anggota GMKI cabang Salatiga secara sistematis dalam suatu database kom-

puter; 2) Badan Pengurus Cabang (BPC) memperoleh informasi anggota cabang 

secara detail sehingga dapat melakukan pemetaan potensi Sumber Daya Manusia 

(SDM) anggota cabang; 3) Sistem dapat menyajikan data anggota GMKI cabang 

salatiga kepada anggota maupun pengunjung, dan pengunjung dapat melakukan 

pencarian data anggota pada aplikasi, sehingga anggota memperoleh informasi 

mengenai keanggotaannya; dan 4) Sistem dapat menyajikan informasi-informasi 

mengenai kegiatan cabang seperti, program cabang, profile cabang, pengumuman 

cabang, gallery dan berita cabang, dalam satu masa periode kepengurusan GMKI 

cabang Salatiga. Saran untuk pengembangan aplikasi atau yang perlu dit-

ambahkan ke depan adalah  1) Membuat form pengisian anggota berdasarkan jenis 

keanggotaan; 2) Menyediakan fitur untuk menyortir anggota berdasarkan peker-

jaan anggota, sehingga lebih mempermudah admin atau Badan Pengurus Cabang 

dalam proses manajemen potensi anggota; 3) Membuat menu login untuk 

pengunjung dalam hal ini anggota, sehingga anggota dapat melihat data anggota 

secara detail; dan 4) Membuat form untuk anggota GMKI yang telah meninggal 

dunia. 
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