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Abstrak 

 

Sistem Informasi GBIS berbasis Android merupakan sebuah aplikasi yang dapat 

menampilkan informasi mengenai seluruh kegiatan di gereja seperti daftar nama 

jemaat, daftar kelompok singer, daftar kelompok musik, daftar jadwal pelayanan 

dan daftar jadwal ibadah yang diperuntukkan bagi jemaat GBIS untuk 

mempermudah penyebaran informasi mengenai gereja. Aplikasi yang dibangun 

pada smartphone berbasis Android. Aplikasi ini merupakan suatu sistem 

informasi manajemen, yaitu sebuah sistem informasi tentang hal-hal manajemen 

gereja. Android merupakan subset perangkat lunak untuk perangkat mobile yang 

meliputi sistem operasi, middleware dan aplikasi inti yang di release oleh 

Google, yang merupakan basis pembangunan aplikasi sistem informasi 

manajemen GBIS ini dengan metode pengembangan prototyping dan hasil 

berupa sistem informasi yang berisi data jemaat, jadwal pelayanan dan jadwal 

ibadah. 

 

Kata kunci: Android, SIM GBIS, Sistem Informasi Manajemen 

 

Abstract  

 

GBIS Android Information System is an application  that can display information 

about all the activities in the church as the church roster, singer group list, band 

list, ministry list and schedule list of worship services that cater for  GBIS 

member to facilitate the dissemination of information about the 

church. Applications built on the smartphone based on Android system. This 

application is a management information system and it contain of system 

information about everything in the church management. Android is a software 

stack for mobile devices that includes an operating system, middleware and core 

application that was released by Google, which is the basis of system application 

development of GBIS management information. In the application manufacture 

of GBIS using prototyping methods in the form of an information system that 

contains church roster, ministry list and schedule list of worship service. 

 

Keywords : Android, SIM GBIS, Information Management System 
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1. Pendahuluan 

 

 Perkembangan sistem informasi dewasa ini begitu cepat, khususnya yang 

terkait dan didukung dengan teknologi jaringan komputer berbasis Internet, yang 

merupakan lintas informasi bebas hambatan (information superhighway). 

Kemudahan, keakuratan serta kecepatan dalam memperoleh informasi merupakan 

hal yang sangat penting dan utama untuk masa sekarang dan masa yang akan 

datang. Begitu banyaknya pengguna atau pemakai informasi yang ada diseluruh 

dunia memberikan dampak pada sisi pemanfaatan teknologi bidang komputer 

khususnya internet untuk mendukung pengelolaan sistem informasi yang 

memberikan berbagai kemudahan. 

 Gereja Bethel Injil Sepenuh( GBIS ) merupakan gereja yang saat ini 

tengah mengembangkan untuk menjadi gereja yang mengikuti perkembangan 

teknologi informasi dalam berbagai aspek. Hal ini terlihat dari penggunaan 

beberapa media yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Seiring dengan 

perkembangan tersebut banyak jemaat yang merantau keluar kota atau luar daerah 

sehingga terkadang meninggalkan gereja untuk waktu yang lama dan biasanya 

hanya pulang pada saat ada acara tertentu. Selama jauh dari gereja mereka tidak 

mengetahui perkembangan apa saja yang ada di gereja dan selama ini hanya 

mengetahui perkembangan informasi melalui media sosial. Selain daripada itu 

juga melihat dari kebiasaan jemaat yang ada bahwa jika diberi lembaran jadwal 

ibadah biasanya setelah itu diletakkan begitu saja. Terkadang jika ingin melihat 

jadwal lagi mereka kebingungan untuk mencari lembaran jadwal tersebut. 

Bertolak dari permasalahan tersebut maka akan dirancang sebuah sistem 

informasi menajemen gereja berbasis Android bagi para pengguna smartphone 

dengan sistem operasi Android untuk memudahkan jemaat yang berada di luar 

kota atau luar daerah untuk mengakses informasi perkembangan gereja secara 

lengkap. Informasi yang diberikan berupa informasi data jemaat sehingga dapat 

mengetahui adanya pertambahan jemaat baru, jadwal ibadah, jadwal pelayanan. 

Sistem informasi ini tidak hanya dikhususkan bagi jemaat yang berada di luar 

daerah tetapi juga bagi siapa saja yang ingin mengetahui informasi mengenai 

gereja GBIS Salatiga mengingat GBIS Salatiga merupakan salah satu cabang 

gereja GBIS yang tersebar di seluruh Indonesia dengan harapan aplikasi ini dapat 

dijadikan sebagai media informasi antar gereja GBIS yang lain. 

 Dengan memanfaatkan fasilitas tersebut pengguna informasi dapat 

memperoleh data yang aktual yang mereka inginkan dengan cepat dan mudah 

melaui jaringan internet yang sekarang telah mendunia. Bertolak dari pentingnya 

penyebaran informasi yang meluas melalui media internet tersebut, maka 

penerapan penggunaan sistem informasi manajemen gereja berbasis internet 

khususnya melalui media web yang disediakan pada platform Android dilakukan 

untuk saat sekarang. Mengingat perkembangan teknologi smartphone berbasis 

Android sedang banyak dibicarakan maka GBIS Salatiga juga memanfaatkannya 

untuk mengembangkan sistem informasi gereja berbasis Android dan beberapa 

jemaat sudah menggunakan gadget dengan platform Android maka muncul 

keinginan untuk membantu gereja membuat sistem informasi berupa jadwal 

ibadah, jadwal pelayanan dan daftar data jemaat sehingga tidak hanya 
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mempermudah jemaat dalam melihat jadwal tetapi juga mengurangi pengeluaran 

kas gereja yang digunakan untuk memperbanyak lembaran jadwal bagi jemaat 

yang menggunakan smartphone dengan sistem operasi Android 

  

 

2. Kajian Pustaka 

 

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang 

dijadikan referensi penulis dalam melakukan penelitian untuk dapat melihat 

kelebihan dan kekurangan dari masing-masing aplikasi yang telah dibuat dalam 

penelitian sebelumnya sebagai perbandingan dan dapat dicontoh kelebihannya dan 

dapat memperbaiki kekurangannya dalam aplikasi yang akan dibuat oleh peneliti. 

Dua penelitian terdahulu yang dijadikan referensi diantaranya dalam jurnal yang 

berjudul berjudul Aplikasi Sistem Informasi Dosen Politeknik Telkom Pada 

Smartphone Berbasis Android, aplikasi yang dapat menampilkan mengenai 

seluruh kegiatan kampus seperti absen dosen, jadwal mengajar, info gaji dan 

pengumuman,. Akan tetapi aplikasi ini hanya dikhususkan bagi dosen Politeknik 

Telkom saja. Aplikasi Dosen Portal ini digunakan Eclipse 3.5 sebagai Integrated 

Development Environment (IDE) serta XAMPP sebagai bundle untuk web server 

(Apache) dan database (MySql), Software Development Kit PaltformAndroid 2.3 

API, revision 2 dan Eclipse Software Development Kit versi 3.5.2 untuk 

windows[1]. Aplikasi tersebut dibangun dengan tujuan dapat menyediakan 

informasi yang berguna bagi para dosen Politeknik Telkom dengan menyediakan 

beberapa fungisionalitas diantaranya user dapat menampilakn informasi kehadiran 

dosen, jadwal mengajar dosen, informasi gaji dosen, dan pengumuman secara 

mobile berupa aplikas berbasis Android. Dalam pengujiannya aplikasi tersebut 

diuji dengan melakukan pengujian dengan metode black box testing, yaitu 

pengujian yang hanya menganalisa input dan hasil output tanpa melihat source 

code atau algoritma program. Black box testing memfokuskan kepada faktor 

fungsionalitas dan spesifikasi perangkat lunak. 

Penelitian lain mengenai sistem informasi berbasis Android adalah 

perancangan Aplikasi Mobile City Directory Yogyakarta Berbasis Android. 

Aplikasi ini akan mengakses google maps untuk menampilkan lokasi yang dicari, 

lokasi user yang diperoleh dari pemgaksesan satelit melalui GPS serta informasi 

yang berkaitan dengan tempat yang dipilih user. Dengan adanya aplikasi mobile 

city directory Yogyakarta berbasis Android ini diharapkan kebutuhan informasi 

akan tempat wisata dan tempat menarik lainnya dapat terpenuhi[2]. Aplikasi ini 

dapat diakses oleh user melalui ponsel atau device dengan platform Android 

dimana sistem akan mengakses data pada web server melalui jaringan internet, 

selanjutnya informasi yang ditampilkan diambil melalui database. Beberapa 

fungsi yang ada dalam aplikasi mobile city directory Yogyakarta berbasis Android 

ini antara lain fungsi pencarian yang digunakan untuk mencari tempat dalam 

aplikasi, fungsi display map yang digunakan untuk menampilkan peta dari tempat 

yang dicari oleh user, fungsi display jarak yang digunakan untuk menampilkan 

jarak dari posisi user ke lokasi tujuan, fungsi display rute yang menampilkan rute 

dari posisi user ke lokasi tujuan, fungsi display transport yang menampilkan 
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transportasi yang bisa digunakan untuk menuju lokasi tujuan, fungsi add comment  

untuk menambahkan komentar tentang suatu tempat yang dicari, fungsi add info 

yang digunakan adminuntuk menambahkan informasi tentang suatu tempat, 

fungsi login yang digunakan oleh admin untuk masuk ke dalam sistem. 

Sistem informasi manajeman (SIM) adalah sistem informasi yang 

digunakan untuk mendukung operasi,manajemen, dan pengambilan keputusan 

dalam sebuah organisasi. Biasanya SIM menghasilkan informasi untuk memantau 

kinerja, memelihara kordinasi, dan menyediakan informasi untuk operasi 

organisasi[3]. 

 

 

 

 
Gambar 1. transformasi Data menjadi Informasi (Kadir,2002) 

 

Menurut Scott (1996), sistem informasi manajemen adalah serangkaian 

subsistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional 

tepadu yang mampu mentransformasikan data menjadi informasi lewat 

serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan 

sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang diterapkan[4]. Sistem informasi 

manajemen mempunyai pengertian sebagai suatu metode formal untuk 

menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi manajemen yang 

diperlukan untuk mempermudah proses pengambilan keputusan dan 

memungkinkan fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian dan operasional 

organisasi yang bersangkutan dapat dilakukan secara efektif[5]. 

Android adalah sistem operasi mobile phone berbasis Linux. Android 

bersifat open source  yang  source code diberikan secara gratis bagi para 

pengembang untuk menciptakan aplikasi agar mereka agar dapat berjalan di 

Android. Penemu Android adalah Andy Rubin yang lahir pada tanggal 22 Juni 

1946 di New Bedford, Amerika Serikat. Andy Rubin bersama-sama dengan Rich 

Miner, Nick Sears, dan Chris White mendirikan Android.inc dan pada Juli 2005 

dibeli oleh Google dan mengakuisisi Android Inc., dan semua kekayaan 

intelektual milik Android Inc. diperoleh Google Inc yang kemudian 

mengembangkan kembali sistem. Sejarah perkembangan Android antara lain : 

Android versi 1.1, Android versi 1.5 (Cupcake, Android versi 1.6 (Donut), 

Android versi 2.0/2.1(Éclair), Android versi 2.3(Gingerbread), Android versi 

3.0/3.1(Honeycomb), Android versi 4.0(ICS:Ice Cream Sandwich). Dalam hal ini 

versi Android yang digunakan dalam pembuatan aplikasi sistem informasi gereja 

GBIS adalah Android versi 4.0(ice cream Android) dengan menggunakan tools 

Android SDK yaitu tools API (Aplication Programming Interface) yang 

diperlukan untuk mengembangkan apliksi pada patform Android dengan 

menggunakan bahasa pemrograman java. 

Data  Proses  Informasi  
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Gambar 2. Lapisan arsitektur Android secara umum 

 

Dalam paket sistem operasi Android terdiri dari beberapa unsur seperti 

pada gambar 2. Secara sederhana arsitektur Android merupakan sebuah kernel 

Linux dan sekumpulan pustaka C / C++ dalam suatu framework  yang 

menyediakan dan mengatur alur proses aplikasi. Kernel berperan sebagai 

abstraction layer antara hardware dan keseluruhan software. Sebagai contoh HTC 

G1 dilengkapi dengan kamera. Kernel Android terdapat driver kamera yang 

memungkinkan user mengirimkan perintah kepada hardware  kamera.  Libraries 

dalam Android menyertakan satu set library dalam bahasa C / C++ yang 

digunakan oleh berbagai komponen yang ada pada system Android. Kemampuan 

ini dapat diakses oleh programmer melalui Android application framework. 

Sebagai contoh Android mendukung pemutaran format audio, video dan gambar. 

Android runtime merupakan mesin virtual yang membuat aplikasi Android 

menjadi lebih tangguh dengan paket pustaka yang ada.  Application framework 

merupakan kerangka aplikasi menyediakan kelas-kelas yang dapat digunakan 

untuk mengembangkan aplikasi Android. Selain itu juga menyediakan abstraksi 

generic untuk mengkases perangkat, serta mengatur tampilan user interface dan 

sumber daya aplikasi. Bagian terpenting kerangka aplikasi Android adalah sebagai 

berikut : 

1. Activity manager, berfungsi mengontrol siklus hidup aplikasi dan navigasi 

useran.  

2. Content provider, merangkum data yang memungkinkan digunakan oleh 

aplikasi lainnya, seperti daftar nama.  

3. Resource manager, mengatur sumber daya yang ada dalam program serta 

menyediakan aksessumber daya diluar kode program, seperti karakter, grafik 

dan file layout.  

4. Location manager, berfungsi memberikan informasi detail mengenai lokasi 

perangkat Android berada.  

5. Notification manager, mencakup berbagai macam peringatan seperti pesan, 

janji dan lain sebagainya yang akan ditampilkan pada layar. 

 

3. Metode Penelitian  

 

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian pendekatan kualitatif. Menurut Poerwandari (1998) penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, 

seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan 

lain-lain. Dalam penelitian kualitatif hal yang ditekankan adalah kedekatan 
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dengan orang-orang dan situasi penelitian agar peneliti memperoleh pemahaman 

jelas tentang realitas dan kondisi keidupan nyata[6]. Tahapan-tahapan dalam 

metode penelitian kualitatif yang pertama adalah persiapan penelitian. Dalam 

tahap ini peneliti mempersiapkan pedoman wawancara yang sesuai dengan 

permasalahan yang dihadapi subjek. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-

pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang dalam wawancara. Selain 

mempersiapkan penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara juga 

digunakan suatu metode untuk mengembangkan sistem dan dalam penelitian ini 

metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode prototyping. 

Tahapan kedua adalah tahap pelaksanaan penelitian. Merupakan tahap dimana 

peneliti melakukan wawancara berdasarkan pedoman yang dibuat dan 

menganalisis data dan menginterprestasikannya. Metode pengembangan sistem 

yang digunakan adalah metode prototyping. Prototyping adalah proses yang 

digunakan untuk membantu pengembang perangkat lunak dalam membentuk 

model dari perangkat lunak yang akan dibuat. Metode ini dipilih karena prototype 

yang dibuat dapat digunakan untuk mengelola kembali kebutuhan dari perangkat 

lunak yang akan dikembangkan, sehingga pengembang perangkat lunak tidak 

harus merancang lagi semua dari awal. Langkah-langkah prototyping yaitu  
pertama adalah  
1. Requirement gathering yaitu tahapan dimana harus dilakukan analisa seluruh 

kebutuhan yang diperlukan dalam perancangan perangkat lunak, meliputi 

analisa sistem, analisa kebutuhan yang meliputi analisa kebutuhan perangkat 

keras, analisa kebutuhan antar muka, analisa kebutuhan input, analisa 

kebutuhan proses, dan analisa kebutuhan bahasa pemrograman.  
2. Quick Design merupakan proses representasi aspek perangkat lunak dari segi 

input maupun output. 

3. Building Prototyping merupakan proses pembuatan prototype perangkat lunak 

yang sesuai dengan hasil perancangan yang telah dilakukan. 

4. Pengevaluasian  prototype yang dibuat guna penyempurnaan kebutuhan. 

 
Gambar 3. Sistem Prototyping (Pressman) 

 

Dimensi prototype terbagi 2, yang pertama prototype secara horizontal bentuk ini 

menggambarkan secara luas atas keseluruhsn sistem dan subsistem, lebih fokus ke 

tampilan layar daripada fungsionalitas sistem, contohnya akses database. Bentuk 

ini cocok digunakan untuk konfirmasi dari kebutuhan tampilan layar dan 

jangkauan sistem, versi demo dari sistem untuk memperoleh kebutuhan analisis. 

Membuat estimasi dari waktu pengembangan, biaya dan hasil. Kedua prototype 

secara vertikal yaitu prototype lebih komplit dari sebuah fungsionalitas atau 
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subsistem. Bentuk ini berguna untuk mendapatkan detail dari kebutuhan sistem 

untuk fungsi yang diberikan. Keuntungannya adalah dapat memperbaiki desain 

database, mendapatkan informasi dari banyaknya data dan kebutuhan sistem 

untuk menentukan besarnya jaringan dan performa, mengklarifikasi kebutuhan 

secara kompleks dengan meemcah fungsionlitas sistem. Tahap selanjutnya adalah 

tahap analisis sistem digunakan untuk mengetahui dan menerjemahkan semua 

permasalahan serta kebutuhan perangkat lunak dan kebutuhan sistem yang 

dibangun. Oleh karena itu dalam tahapan ini dilakukan proses pengumpulan data-

data untuk membangun sistem.  

Spesifikasi kebutuhan perangkat keras yang dibutuhkan dalam 

membangun aplikasi adalah  handphone dengan spesifikasi minimum requirement 

Android OS,v.1.1(froyo) dan maximum requirement  Android OS, v4.0(ice cream 

sandwich), layar 480x320 pixels, 3.5inch, warna layar TFT LED capacitive 

multitouch screen dan wifi capability, komputer Pentium intel dual core 2.17GHz, 

RAM 2GB. Sedangakan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang dibutuhkan 

adalah \ Operating System dengan menggunakan windows xp, database 

menggunakan MYSql, drawing program mengunakan starUML, documentation 

menggunakan Microsoft Word dan Excel 2007, emulator Android SDK dan ADT 

20.30, integrated development environtment Eclipse Galileo 3.5 

 Tahap perancangan sistem menggunakan alat bantu yang disebut Unified 

Modeling Language (UML) yaitu sebuah bahasa untuk menentukan, 

visualisasi,kontruksi dan mendokumentasikan artifacts dari sebuah sistem 

software untuk memodelkan bisnis,dan sistem nonsoftware lainnya (Suhendar, 

2002). 

Sebuah use case  merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. 

Perancangan use case bertujuan untuk mengetahui alur-alur sebuah program, 

memudahkan pembaca untuk mengetahui secara sekilas bagaimana cara program 

tersebut berjalan. Berikut dipaparkan gambaran aktifitas kegiatan user. Pada 

perancangan sistem informasi manajemen berbasis Android yang dibangun ini 

akan ada beberapa aktor atau user yang terlibat sehingga data yang dibutuhkan 

oleh sistem dapat tercukupi untuk selanjutnya diproses. 

 
Gambar 4. Use Case Diagram Admin 

 

admin

manage data jemaat

manage data group music

manage data group singer

manage data group usher

manage data jadwal pelayanan

manage data jadwal ibadah

login admin
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Gambar 4 merupakan gambar untuk user dengan level paling tinggi pada yang 

sistem ini adalah admin karena serorang admin dapat melakukan manajemen pada 

sistem meliputi manajemen user, manajemen group singer, manajemen group 

music, dan manajemen jadwal ibadah, manajemen jadwal pelayanan. Setiap 

manajemen proses meliputi update, insert, dan delete. 

 
Gambar 5. Use Case Diagram Jemaat 

 

User yang selanjutnya adalah jemaat yang ditunjukkan dalam gambar 5. 

Jemaat ini merupakan representasi global dari user yang ada dari SIM GBIS. 

Jemaat dapat dikatakan dengan sebagai user umum dari sistem. Aktivitas user 

lebih banyak kepada melihat jadwal ibadah, dan jadwal pelayanan dari SIM 

GBIS. Satu aktivitas yang membutuhkan input dari jemaat yaitu update profile. 

Asumsinya setiap data jemaat baru yang telah diinput oleh admin sistem dapat 

edit oleh jemaat yang bersangkutan.  Class adalah sebuah spesifikasi yang jika 

diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari 

pengembangan dan desain berorientasi objek. Class menggambarkan keadaan 

(atribut/properti) suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk 

memanipulasi keadaan tersebut (metoda/fungsi). Class diagram menggambatrkan 

struktur dan deskripsi class, package dan objek beserta hubungan satu sama lain 

seperti containment, pewarisan, asosiasi dan lain-lain. Berikut adalah kelas 

diagram untuk entitas yang ada pada SIM GBIS. Terdapat relasi yang 

menunjukkan antar kelas yang akan ditunjukkan dalam gambar 6. 

jemaat

edit profil

lihat data jemaat

lihat data group singer

lihat data group usher

lihat data jadwal pelayanan

lihat data jadwal ibadah

lihat data group music

Login jemaat
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Gambar 6. Class Diagram  SIM GBIS 

 

Untuk mempermudah pengembangan aplikasi maka setiap kelas yang mempunyai 

kesamaan karakteristik akan ditempatkan kedalam satu  paket antara lain sebagai 

tidak ada satupun kelas yang tidak memiliki relasi dengan kelas lain pada diagram 

tersebut. Activity diagram menggambarkan proses-proses yang terjadi dari 

aktivitas yang dimulai sampai aktivitas berhenti untuk kebutuhan proses dalam 

sistem yang akan dibangun yang dijabarkan dalam proses login. 

 
Gambar 7.  Activity diagram admin 

 

Gambar 7 menjelaskan proses kegiatan yang dilakukan oleh seorang admin, yaitu 

dimulai dengan login sebagai admin, jika username dan password tidak benar 

User

+userId: int
+username: String
+password: String
+name: String
+address: String
+email: String
+phoneNUmber: String

+setUserId()
+setUsername()
+setPassword()
+setName()
+setAddress()
+setEmail()
+setPhoneNumber()
+getUserId()
+getUsername()
+getPassword()
+getName()
+getAddress()
+getEmail()
+getPhoneNumber()

GroupMusic

+groupMusicId: int
+groupMusicName: String

+setGroupMusicId()
+setGroupMusicName()
+getGroupMusicId()
+getGroupMusicName()

Group Singer

+groupSingerId: int
+groupSingerName: String

+setGroupSingerId()
+setGroupSingerName()
+getGroupSingerId()
+getGroupSingerName()

Serving

+servingId: int
+servingDate: Date
+leaderId: User
+groupMusic: GroupMusic
+groupSinger: GroupSinger
+operatorLcd: User
+operatorSound: User

+setServingId()
+setServingDate()
+setLeader()
+setGroupMusic()
+setGroupSinger()
+setOperatorLcd()
+setOperatorSound()
+getServingId()
+getServingDate()
+getLeder()
+getGroupSinger()
+getGroupMusic()
+getOperatorLcd()
+getOperatorSound()

GroupSingerMember

+groupSingerMemberId: int
+user: User
+groupSinger: GroupSinger

+setGroupSingerMemberId()
+setUserId()
+setGroupSingerId()
+getGroupSingerMemberId()
+getUser()
+getGroupSinger()

GroupMusicMember

+groupMusicMemberId: int
+user: User
+groupMusic: GroupMusic

+setGroupMusicMemberId()
+setUser()
+setGroupMusic()
+getGroupMusicMemberId()
+getUser()
+getGroupMusic()

login

jemaat
group singer group music usher jadwal pelayanan

jadwal ibadah

Start

add jemaat add groupsinger add groupmusic add usher add jadwalpelayanan add jadwalibadah

END

[menu utama]

F T
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maka user tidak dapat menggunakan aplikasi ini. Setelah masuk ke menu utama 

admin dapat memilih beberapa menu yang terdapat pada halaman menu utama. 

Dalam menu utama ini terdapat menu yang dibutuhkan oleh seorang admin yaitu 

menu add jemaat, add anggota gropup singer, add anggota group music, add 

anggota group usher, add jadwal pelayanan, add jadwal ibadah. Semua perubahan 

yang dilakukan oleh user akan disimpan dalam database. 

 
Gambar 8.  Activity Diagram Jemaat 

 

Gambar 8 menjelaskan proses kegiatan yang dilakukan oleh jemaat yaitu 

dimulai dari login sebagai jemaat, jika username dan password tidak benar maka 

user tidak dapat menggunakan aplikasi ini. Setelah dapat masuk ke aplikasi user 

akan masuk ke menu utama yang berisi daftar jemaat, daftar anggota group 

singer, daftar anggota group music, daftar anggota usher, daftar jadwal pelayanan, 

dan daftar jadwal ibadah. Dalam menu daftar jemaat setiap jemaat yang sudah 

melakukan login dapat melakukan edit profilnya sendiri tetapi tidak dapat 

mengubah profil jemaat lain. Proses edit yang dilakukan oleh jemaat akan 

disimpan di database.  Database merupakan suatu media penyimpanan yang 

digunakan untuk menyimpan data-data penunjang pada sebuah sistem. Berikut 

adalah rancangan database yang dipakai dalam sistem ini. Entitas user, entitas 

serving merupakan entitas yang berfungsi untuk menyimpan data informasi 

pelayanan. Entitas serving memiliki relasi dengan entitas lain yaitu user, 

group_singer, dan group_music. Setiap entitas memiliki atributnya masing-

masing dan terdapat sebuah atribut berupa primary key pada setiap entitas. 

 

login

lihat data jemaat
lihat groupmusiclihat  groupsinger lihat  groupusher lihat jadwalpelayanan lihat jadwal ibadah

[menu utama]

edit profil

start

End

F T



11 
 

 

 
Gambar 9.  Perancangan Tabel 

 

Database merupakan suatu media penyimpanan yang digunakan untuk 

menyimpan data-data peunjang pada sebuah sistem[7]. Salah satu komponen 

penting dalam membangun sebuah database adalah tabel. Pada aplikasi ini 

dibangun beberapa tabel yang diperlukan dalam aplikasi, yang mempunyai fungsi 

dan penyimpanan masing-masing yang ditunjukkan pada gambar 9. 

 

                      
Gambar 10 relasi antar tabel 
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Gambar 10 menunjukkan relasi antar tabel dimana setiap tebel memiliki entitas 

yang saling berelasi satu dengan yang lain. Entitas user, entitas serving 

merupakan entitas yang berfungsi untuk menyimpan data informasi pelayanan. 

Entitas serving memiliki relasi dengan entitas lain yaitu user, group_singer, dan 

group_music. Setiap entitas memiliki atributnya masing-masing dan terdapat 

sebuah atribut berupa primary key pada setiap entitas. Selain merancang database 

juga diperlukan perancangan antarmuka untuk mempermudah pembuatan aplikasi 

dimana dalam aplikasi ini perancangan yang dibuat adalah perancangan 

antarmuka halaman login dan perancangan menu utama. Perancangan antarmuka 

(interface) merupakan rancang bangun dari interaksi antara user dengan 

komputer. Perancangan ini dapat berupa input data maupun output data untuk 

menampilkan informasi kepada user. Kebutuhan interface yang dibuat bersifat 

user friendly dengan tujuan agar program yang telah dibangun dapat dengan 

mudah digunakan oleh user.  

 

 
Gambar 11.  Rancangan Antarmuka Halaman Login 

 

Gambar 11 merupakan halaman login dimana user (dalam hal ini adalah jemaat) 

dan admin harus melakukan login terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam 

sistem. Setiap jemaat memiliki user dan password yang diberikan pada saat 

jemaat tersebut didata oleh petugas admin dan pada saat data tersebut di input  ke 

dalam sistem. 

 

 
Gambar 12.  Rancangan Antarmuka Menu Utama 

Daftar Jemaat  

Daftar Group Singer 

Daftar Group music 

Daftar Group Usher 

Daftar Jadwal Pelayanan 

Daftar JadwalIbadah 

Username   

 

Password   

submit 
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Gambar 12 menunjukkan rancangan antar muka menu utama yang menekankan 

pada kebutuhan pemakai, kemudahan, pengaksesan dan pengoperasian aplikasi. 

Dalam menu utama ini terdapat 6 pilihan menu yang dapat dipilih oleh user sesuai 

kebutuhan yang diingikan oleh user. 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

 

 Tujuan dari tahap implementasi ini adalah untuk memastikan apakah 

perangkat lunak yang dibuat dapat bekerja secara efektif dan efisien dan sesuai 

dengan yang diharapkan. Untuk dapat manjalankan aplikasi yang dibangun ini 

diperlukan emulator untuk menjalankan aplikasi mobile, serta  web browser untuk 

dapat menjalankan aplikasi disisi admin dan apache untuk server. 

 

 
Gambar 13. Instalasi aplikasi pada emulator 

 

Bila aplikasi ini sudah terpasang di emulator maka akan muncul icon aplikasi 

pada menu seperti pada gambar 13. 

 

  
Gambar 14.  Halaman Login 

 

 Gambar 14 menunjukkan halaman login. Halaman ini berguna bagi user 

untuk dapat mengakses aplikasi dengan memasukan username dan password 

sesuai dengan autentifikasinya. Form ini mempunyai fungsi autentifikasi untuk 

masuk ke dalam sistem informasi manajemen Gerja Bethel Injil Sepenuh Salatiga. 

Dalam form login ini user akan memasukkan dua hal yaitu username dan 

password. Untuk posisi login disini akan menentukan posisi user login terdapat 
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dua posisi yaitu admin dan jemaat. Posisi login ini akan berpengaruh pada koneksi 

database. Misalkan user login pada posisi login admin dengan mengisikan user 

dan password yang benar maka user akan masuk ke dalam sistem informasi 

GBIS. Ketika user sukses login dalam aplikasi maka user akan dapat melakukan 

penambahan, penghapusan ataupun edit data yang secara langsung terhubung 

dengan database. Sedangkan jika user login dengan menggunakan username dan 

password sebagai jemaat maka user hanya dapat melihat menu-menu yang ada 

tanpa bisa melakukan penambahan, penghapusan atau edit data. 

 

 
Gambar 15.  Halaman Menu Utama 

 

 Menu utama yang ditunjukkan pada gambar 15 akan menampilkan list 

yang berisi menu daftar jemaat, daftar group singer, daftar group music, daftar 

jadwal pelayanan, daftar jadwal pelayanan dan jadwal ibadah dimana satu dengan 

yang lain saling terkait. User dapat memilih menu yang ingin dilihat. Jika user 

login sebagai admin maka user dapat melakukan penambahan pada setiap menu 

yang ada. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 15 admin dapat melakukan 

penambahan jemaat pada daftar jemaat, daftar group singer, daftar group music, 

daftar group usher, daftar jadwal pelayanan dan daftar jadwal ibadah. 

 

 
Gambar 16 Form Add Jemaat 

 

Pada gambar 16 merupakan form yang harus didisi oleh admin jika ingin 

menambahkan nama jemaat. Dengan mengisi beberapa field yang tersedia dimana 

field ini terhubung dengan database jemaat sehingga jika telah di submit maka 

nama jemaat yang baru ditambahkan akan muncul pada daftar nama jemaat. 
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Dalam melakukan add data jemaat admin juga dapat melakukan edit jika ada data 

yang salah ataupun delete jika ada data yang memang harus dihapus. 

 

 
Gambar 17.  Form Add Group Singer 

 

Berbeda dengan form jemaat, form tambah grup singer jika ingin menambahkan 

grup baru maka yang muncul hanyalah form untuk mengisikan nama kelompok 

singer yang akan ditambahkan yang ditunjukkan pada gambar 17 dan setelah 

ditambahkan nama group kita dapat menambahkan nama anggota group dengan 

menigisi form untuk menambahkan anggota group singer dimana saat melakukan 

penambahan anggota ini terhubung dengan database jemaat sehingga hanya 

memilih nama jemaat yang akan ditambahkan kedalam anggota group singer. 

Halaman yang selanjutnya adalah halaman add group music menyediakan fungsi 

untuk melakukan penambahan group music ke dalam database sistem informasi 

manajemen.  

 
Gambar 18.  Form Add Group Music 

 

Gambar 18 menunjukkan form untuk menambahkan anggota group music.  Fungsi 

form pada menu group music dan form penambahan anggota group music ini 

sama dengan form group singer dan form penambahan anggota group singer yang 

membutuhkan database jemaat sebagai inputan datanya. 
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Gambar 19 Form Add Group Usher 

 

Sama halnya dengan group music dan group singer, group usher ini juga 

mempunyai fungsi yang sama yaitu dengan memilih nama jemaat yang akan 

dimasukkan ke dalam grup, yang membedakan hanyalah dalam field ini dapat 

langsung menambahkan nama jemaat tanpa memasukkan ke dalam grup yang 

ditunjukkan pada gambar 19.  

 

 
         Gambar 20.  Form Add Jadwal Pelayanan 

 

Dalam form penambahan jadwal pelayanan seperti yang ditunjukkan pada gambar 

20 terdapat field operator LCD dan field operator sound dimana kedua field ini 

hanya membutuhkan input berupa nama jemaat yang diambil dari database 

jemaat. 

 
Gambar 21.  Daftar Jadwal Ibadah 

 

Penambahan jadwal hanya dilakukan jika memilih salah satu nama hari yang akan 

ditambahkan jadwal ibadahnya saja dan dalam satu hari dapat lebih dari satu 

jadwal ibadah. 
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Untuk menguji apakah sistem yang dibuat sudah seseuai dengan tujuan 

awal maka dilakukan pengujian sistem yang bertujuan untuk menentukan apakah 

aplikasi yang dibuat sesuai dengan tujuan awal pembuatan dan sudah layak untuk 

digunakan. Ketika pertama kali sistem ini dijalankan, yang pertama muncul 

adalah halaman login. Login diperuntukkan bagi admin dan jemaat sebelum 

masuk ke dalam sistem. Jika user id atau password yang diinputkan tidak tepat, 

maka akan muncul pesan “login failed”, yang merupakan validasi kesalahan 

inputan yang dilakukan oleh admin maupun jemaat. Menu penambahan jemaat 

memungkinkan user untuk melakukakn penambahan data jemaat baru ataupun 

melakukan edit pada data jemaat yang sudah ada jika terjadi kesalahan 

data.Masukan data jemaat yang berupa nama jemaat, alamat jemaat, username 

jemaat, password jemaat, email jemaat dan nomor telepon jemaat yang di input 

akan langsung akan di update dalam database jemaat. Menu add jemaat 

menyediakan fungsi untuk melakukan penambahan database jemaat. User 

langsung terhubung dengan database jemaat. Jadi setelah data jemaat tersebut 

dimasukkan jika nantinya jemaat tersebut akan ditambahkan dalam jadwal 

pelayanan, kelompok singer atau kelompok musik maka data-data nama yang 

telah dimasukkan akan muncul sehingga tinggal memilih nama yang akan 

ditambahkan dalam form-form tersebut. Jika nama jemaat yang dipilih sudah ada 

dalam database maka secara otomatis akan muncul nama jemaat tersebut dan 

setelah nama tersebut ditambahkan database dalam anggota group singer juga 

akan update sesuai dengan masukan data. Dalam penambahan anggota group 

music ini nama jemaat yang dimasukkan bisa saja jemaat tersebut juga termasuk 

dalam anggota group singer ataupun group usher yang nantinya hasil 

penambahan nama grup ataupun anggota grup akan tersimpan dalam database 

group music dan database add group music. 

 Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa fungsi penambahan group 

usher ini sama dengan penambahan pada group singer dan penamban group 

singer sehingga pengujian yang dilakukan juga sama. Setelah input selesai 

dilakukan maka perubahan penambahan nama grup ataupun anggota grup akan 

tersimpan dalam database group usher dan terhubung dengan database jemaat. 

Berdeda dengan menu yang lainnya, menu jadwal pelayanan membutuhkan 

masukan dari field-field group singer, group music, group usher sehingga jika 

dalam penambahan jadwal pelayanan ini nama dari masing-masing grup ada yang 

belum dimasukkan maka perlu input grup-grup yang diperlukan terlebih dahulu. 

Jadwal pelayanan yang ditampilkan nantinya hanya berupa tanggal bulan tahun 

dari jadwal yang telah dibuat tetapi didalamnya memuat nama petugas dan grup-

grup yang bertugas dalam pelayanan. Kebutuhan input semua diambil dari 

database yang sudah ada sehingga nantinya juga akan disimpan dalam database 

jadwal pelayanan. Menu yang paling berbeda dalam aplikasi ini adalah menu 

jadwal ibadah karena didalam menu ini tidak ada inputan dari database jemaat, 

database group singer, database group music ataupun database group singer.  

Penambahan jadwal ibadah yang dilakukan akan tersimpan di database daftar 

jadwal ibadah. Pengujian yang dilakukan ditampilkan dalam tabel 1 pengujian 

sistem dengan menggunakan metode black box testing karena hanya melakukan 

input dna melihat hasil output  tanpa melihat kode program. 
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Tabel 1.  Pengujian Sistem 

 
No  Tipe masukan Keluaran yang 

diharapkan 

Hasil 

keluaran 

Kesimpulan 

 1 Masukkan password  dan 

username yang benar 

Berhasil  

Masuk aplikasi 

Muncul 

halaman 

menu utama 

Valid 

2 Masukkan password dan 

username tidak sesuai 

Gagal login Muncul 

pesan 

kesalahan 

Valid 

3 Masukkan data jemaat Berhasil ada 

penambahan 

nama jemaat 

Update 

database 

Valid 

4 Tidak ada masukan data 

jemaat 

Nama tidak 

muncul dalam 

aplikasi 

Database 

tidak 

berubah 

Valid 

5 Ganti data Berhasil 

memperbaharui 

data 

Update 

database 

Valid 

6 Masukkan nama group, 

pilih nama anggota 

Berhasil ada 

penambahan 

nama group dan 

nama anggota 

dalam group 

Update 

database 

Valid 

7 Tidak ada masukan data 

group atau anggota group 

Nama tidak 

muncul dalam 

aplikasi 

Database 

tidak 

berubah 

Valid 

8 Masukkan leader, group 

singer, group music, 

group usher, pilih nama 

jemaat 

Berhasil ada 

penambahan 

jadwal baru 

Update 

database 

Valid  

9 Tidak ada masukan data Tidak ada 

penambahan grup 

Database 

tidak 

berubah 

Valid  

10 Masukkan jadwal Berhasil ada 

penambahan 

jadwal baru 

Update 

database 

Valid  

 

 

5. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan hasil pengujian sistem 

yang telah dibuat maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem Informasi 

Manajemen Gereja Berbasis Android yang dirancang mampu memberikan 

informasi kepada user (jemaat) berupa informasi tentang data jemaat, petugas 

pelayanan dan jadwal ibadah. Aplikasi diharapkan dapat membantu pihak gereja 

dalam menyebarkan informasi yang terutama informasi data jemaat, jadwal 

pelayanan dan jadwal ibadah sehingga dapat menghemat pengeluarak kas gereja 

yang digunakan untuk memperbanyak lembaran kertas yang berisi jadwal 

pelayanan dan jadwal ibadah. Sistem juga dapat melakukan update informasi 

berupa perubahan data jemaat untuk mengetahui perkembangan jemaat, 

perubahan data jemaat baik itu adanya pertambahan jemaat ataupun jika ada 

jemaat yang meninggal dunia.dan perubahan jadwal-jadwal pelayanan yang 

dilakukan oleh admin. Aplikasi ini akan lebih baik jika diperbaharui dari sisi 
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fungsionalitas, yaitu penambahan kegunaan aplikasi bagi jemaat dan diharapkan 

nantinya pengembangan aplikasi ini tidak lagi hanya menggunakan localhost 

untuk kebutuhan database dari server bagi admin. 
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