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ABSTRAK 

Munculnya perkembangan teknologi yang sangat pesat mengakibatkan banyak 

perusahaan yang telah menerapkan Sistem Informasi Website. Pusat Data Informasi dan 

Layanan Multimedia (PDILM) sendiri merupakan bagian dari Sinode GKJ yang bergerak di 

bidang pengelolaan data dan informasi. Walaupun telah membuat Sistem Website, pihak 

PDILM Sinode GKJ belum pernah menerapkan Software Requirement Spesification (SRS). 

Tujuan perancangan dokumen SRS ini diharapkan menjadi bukti bahwa pengembang telah 

melakukan software reguirements analysis. Dengan adanya perancangan tersebut, maka dapat 

berpotensi besar untuk memajukan proses pengembangan suatu sistem. Apabila sebuah sistem 

terlalu kompleks maka dokumen SRS dapat digunakan, karena didalamnya terdapat kebutuhan-

kebutuhan perangkat lunak, perangkat keras, komunikasi dan kebutuhan lainnya. Adapun 

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) yang digunakan sebagai standarisasi 

dalam menyusun dokumen SRS. Dari hasil perancangan akan di dapat berupa dokumen SRS 

yang diharapkan dapat membantu Sistem Website Sinode GKJ dalam mempresentasikan 

kebutuhan perangkat lunaknya dengan lebih terperinci. 

Kata Kunci : Pusat Data Informasi dan Layanan Multimedia (PDILM)  Sinode GKJ, Software 

Requirement Specifications(SRS) 

 

ABSTRACT 

The emergence of rapid technological developments resulted in many companies 

that have implemented Website Information Systems. The Multimedia Information and Service 

Data Center (PDILM) itself is part of the Sinode GKJ Company which is engaged in data and 

information management. Although it has created a Website System, PDILM Sinode GKJ has 

never applied Software Requirement Specification (SRS). The purpose of designing this SRS 

document is expected to be proof that developers have carried out software reguirements 

analysis. With this design, it can have a great potential to advance the process of developing a 

system. If a system is too complex, the SRS document can be used, because in it there are 

software, hardware, communication and other needs. The Institute of Electrical and Electronics 

Engineers (IEEE) used as standard in compiling SRS documents. From the results of the design 

will be in the form of SRS documents which are expected to help the Sinode GKJ Website 

System in presenting the needs of the software in more detail. 

Keywords: The Multimedia Information and Service Data Center (PDILM) Sinode GKJ, 

Software Requirement Specifications (SRS) 
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1. Pendahuluan 

  Kurangnya perhatian dari pengembang sistem di Indonesia terkait pentingnya 

penerapan Software Requirement Specifications (SRS) juga terjadi pada Bagian 

Administratif Sinode GKJ di Salatiga. PDILM merupakan Bagian dari Sinode GKJ yang 

bergerak di bidang administratif GKJ se-Jawa yang terletak di Jl. Dr. Sumardi No. 8 & 10 

Salatiga, telah berdiri sejak tahun 1900an yang lalu. Sejak berdiri sampai sekarang ini, 

penerapan Software Requirement Specifications (SRS) masih belum di realisasikan. Padahal 

sudah beberapa perangkat lunak yang telah di kembangkan oleh pihak PDILM ini. Mereka 

menganggap bahwa hanya sekedar sistem penjualan seperti yang dilakukan tidak 

memerlukan adanya pelaksanaan Software Requirement Specifications (SRS) ini. Padahal 

kita tahu bahwa resiko dalam pengembangan sistem perangkat lunak sangatlah banyak yang 

bisa terjadi dan berdampak merugikan bagi organisasi. 

Pentingnya penerapan Software Requirement Specifications (SRS) pada sebuah 

pengembangan sistem perangkat lunak sangatlah dibutuhkan, karena dengan adanya 

penerapan Software Requirement Specifications (SRS) ini maka kita dapat mengetahui 

spesifikasi dalam sitemnya dan ketika sebuah sistem terlalu kompleks, dokumen SRS ini 

dapat digunakan karena didalamnya terdapat kebutuhan-kebutuhan perangkat lunak, 

perangkat keras, komunikasi dan kebutuhan lainnya. Software Requirement Specifications 

(SRS) memiliki fungsi mencatat  semua kebutuhan calon pengguna perangkat lunak. SRS 

juga dapat menjadi control pada saat proses pengembangan perangkat lunak dilakukan. SRS 

dapat dgunakan sebagai acuan pada saat pengujian dilakukan sehingga hasil akan sesuai apa 

yang dibutuhkan. Dan ketika kita membutuhkan sebuah pedoman bila terdapat perbedaan 

pendapat antara calon pemakai atau pengembang sistem SRS ini dapat digunakan. 

SRS juga bisa menjadi bukti bahwa pengembang telah melakukan software 

reguirements analysis. Sebuah sistem aplikasi akan dapat terdukung dari sisi proses 

implementasinya apabila memiliki Software Requirement Specifications (SRS) ini. 

Penerapannya sangat dibutuhkan saat mulai mengembangkan sebuah sistem. Banyak orang 

yang kurang memahami betapa pentingnya penerapan SRS ini. Padahal pemanfaatannya 

sangat berdampak besar untuk keuntungan sebuah system itu sendiri. Dengan adanya 

penerapan Software Requirement Specifications (SRS), maka akan berpotensi besar untuk 

memajukan proses pengembangan sistem. Karena dari penerapan SRS kita akan dapat 

mengenal, memahami dan mengevaluasi setiap kekurangan yang ada pada sistem perangkat 

lunak. 

Penerapan SRS pada sebuah system perangkat lunak dapat memberikan banyak 

manfaat, baik dari sisi pengembang dan user pengguna teknologi itu sendiri. Tujuan dari 

SRS adalah menjembatani kesenjangan komunikasi antara klien dan pengembang sistem, 

sehingga mereka memiliki visi bersama tentang perangkat lunak yang di bangun. 

Seharusnya bagi semua organisasi/perusahaan yang sedang mengembangkan 

sebuah sistem perangkat lunak menerapkan Software Requirement Specifications (SRS) 

ini. Jika saja proses Software Requirement Specifications (SRS) tidak dilakukan dengan 

baik, maka keselarasan antara manfaat TI untuk mendukung proses kerja bisnis tidak akan 

tercapai. Maka dari itu kita yang ingin menerapkan Software Requirement Specifications 

(SRS),juga haruslah memperhatikan setiap langkah dan keselarasaan pemanfaatan teknologi 

informasi tersebut. 



Penerapan Software Requirement Specifications (SRS) seharusnya menjadi hal 

yang sangat penting bagi setiap organisasi/ perusahaan khususnya PDILM Sinode GKJ 

Salatiga yang sedang berkembang saat ini. Karena dampak dari penerapan Software 

Requirement Specifications (SRS) sangatlah menjamin kemajuan pengembangan perangkat 

lunak. Dan seharusnya hal ini menjadi kebutuhan yang mendasar bagi setiap sistem aplikasi 

perangkat lunak di organisasinya. Agar manfaat dari efektif dan efisiensi untuk mendukung 

organisasi dapat kita rasakan. 

 

2. Kajian Pustaka 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Jurnal terkait penerapan SRS sudah pernah dilakukan sebelumnya, salah satunya 

adalah pada jurnal yang membahas tentang Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak Sistem 

Informasi Akademik Universitas Ma Chung Malang. Pada jurnal tersebut dikatakan bahwa 

SIA dalam pembangunan dan pengembangan membutuhkan adanya SRS yang diharapkan 

nantinya akan membantu para pengembang dalam pembangunan sistem infomasi ini 

(Kharisma Dharma Pertiwi & Yudhi Kurniawan. November 2016). 

Pada Jurnal lain melakukan penerapan SRS juga terdapat dalam jurnal Software 

Requirement Specification Pattern Pada Aplikasi Sistem Informasi Registrasi Akademik. 

Dalam jurnal tersebut SIAKAD belum terlalu menjadi perhatian dalam pengembangannya. 

Dalam hal ini maka dibuatlah SRS untuk membantu pengembang untuk fokus terhadap 

pengembangan perangkat lunaknya. SRS ini diharapkan nantinya akan menjadi pedoman 

bagi perkembangan SIAKAD tersebut (Edwar Ali, Susandri & Rahmaddeni. Juni 2015). 

Jurnal yang selanjutnya melakukan Pembuatan Spesifikasi Kebutuhan Perangkat 

Lunak untuk Pengukuran Kesehatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah pada BMT 

Sidogiri. Dalam hal ini LKMS telah membangun sistem terkomputerisasi untuk pengukur 

kesehatan, dan disusunlah dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak sebagai dasar 

pembangunan aplikasi di BMT Sidogiri (Raras Tyasnurita, Ika Rakhma Kusuma Wardhani 

& Suviani Ningrum. September 2014). 

Pada Jurnal Keempat yang mendefinisikan kebutuhan kualitas suatu sistem 

perangkat lunak juga terdapat dalam jurnal yang melakukan pendekatan dengan TCM 

berbasis kebutuhan fungsional. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa kebutuhan fungsional 

akan menentukan yang akan sistem lakukan kedepannya. Jika telah mengetahui kebutuhan-

kebutuhan perangkat lunak tersebut maka kita dapat membantu dalam pemeliharaan dan 

manajemen perangkat lunak tersebut (Denni Aldi Ramadhani & Umi Laili Yuhana. Juni 

2015). 

Dalam jurnal Kajian Kebutuhan Perangkat Lunak untuk perkembangan Sistem 

Informasi dan Aplikasi Perangkat lunak Buatan Lapan Bandung juga mengatakan bahwa 

pengembangan rekayasa perangkat lunak harus lebih terupdate. Suatu perangkat lunak perlu 

lebih lagi dikembangkan karena permasalahan pada sistem yang lama akan selalu ada 

(Alhadi Saputra. Juni 2012). 

 

2.2 Dasar Teori 

Secara sederhana, Software Requirement Specifications (SRS) adalah dokumen 

yang menjelaskan tentang berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suatu software. 



Dokumen ini dibuat oleh developer (pembuat software) setelah menggali informasi dari 

calon pemakai software. Pembuatannya pun seharusnya mengikuti standar yang ada dan 

paling diakui oleh para praktisi rekayasa software di dunia. Oleh karena itu, standar yang 

akan dibahas di sini adalah standar dari Institute of Electrical and Electronics Engineers 

(IEEE). 

Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau Software Requirements Spefication 

(SRS) adalah sebuah dokumen yang berisi pernyataan lengkap dari apa yang dapat 

dilakukan oleh perangkat lunak, tanpa menjelaskan bagaimana hal tersebut dikerjakan oleh 

perangkat lunak. Suatu SRS harus mencantumkan tentang deskripsi dengan lingkungannya. 

Mencakup antarmuka untuk perangkat keras, perangkat lunak, komunikasi dan pemakai. 

SRS bisa terdiri dari banyak dokumentasi yang saling melengkapi 

Software Requirements Specification (SRS), sebuah spesifikasi kebutuhan untuk 

sebuah sistem perangkat lunak, adalah dokumen yang dibuat ketika sebuah perangkat lunak 

akan dikembangkan. Di dalamnya terdapat detil penjelasan dari keseluruhan aspek dari 

sebuah perangkat lunak. Ketika sebuah perangkat lunak akan dikembangkan dan memiliki 

spesifikasi yang sedikit atau ketika sebuah sistem terlalu kompleks, dokumen SRS sangatlah 

dibutuhkan. Ketika dokumen SRS telah siap, maka dokumen tersebut diserahkan pada 

pengguna untuk direview. 

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini bertujuan sebagai 

acuan atau panduan baik bagi pengembang dan pengguna perangkat lunak selama dalam 

pengembangan perangkat lunak yang akan dibangun. Bagi pihak pengembang, SKPL ini 

dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap tahapan pengembangan ini agar sesuai dengan 

kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna dan tujuan perangkat lunak itu sendiri. 

Sedangkan bagi pihak pengguna, SKPL ini digunakan untuk mencatat semua spesifikasi 

kebutuhan dari perangkat lunak yang dikembangkan dan harapan yang diinginkan. 

Spesifikasi kebutuhan (requirement) adalah atribut yang diperlukan dalam 

sistem, sebuah pernyataan yang mengidentifikasi capability, characteristic, atau quality 

factor dari sebuah sistem dengan tujuan untuk mendapatkan nilai dan utilitas pada 

pelanggan atau pengguna (Ralph R. Young, 2004). Spesifikasi kebutuhan ini sangat penting 

karena memberikan basis untuk semua pekerjaan pengembangan yang diikuti. Sekali 

spesifikasi kebutuhan diset, pengembang memulai pekerjaan teknis yang lain yaitu : desain 

sistem, pengembangan, pengujian, implementasi dan pengoperasian. 

Spesifikasi kebutuhan tidak boleh membingungkan dan mahal. Bagaimanapun, 

proses spesifikasi kebutuhan dibutuhkan untuk proyek pada segala ukuran. Yang paling 

penting adalah bahwa proyek atau organisasi mempunyai proses spesifikasi kebutuhan yang 

terdefinisi dan terdokumentasi. Secara alami, komponen spesifik dari proses yang terdefinisi 

dapat meningkat karena pengalaman. 

Pengembangan sistem dan perangkat lunak, dan praktisi akrab dengan beberapa 

jenis perencanaan : perencanaan proyek, Systems Engineering Management Plan (SEMP), 

Quality Assurance (QA) plan, Configuration Management (CM) Plan, Software 

Development Plan (SDP), test plan, dan sebagainya. Bagaimanpun, konsep perencanaan 

spesifikasi kebutuhan bisa menjadi sesuatu yang baru. Aktivitas yang berhubungan dengan 

spesifikasi kebutuhan leveraging mempunyai kekuatan dan pengaruh yang besar. 



Studi Literatur 

Pemetaan Kebutuhan 

Pengumpulan Data 

Perancangan 

Penulisan Laporan 

 

Perencanaan spesifikasi kebutuhan mendefinisikan bagaimana real requirement akan 

disusun dan bagaimana aktivitas spesifikasi kebutuhan akan ditempatkan. 

 

3. Metodologi Penelitian 

Penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang lebih mengutamakan pada aspek 

pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Dalam metode kualitatif data 

informasi yang di dapat adalah berupa bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data 

ini menjelaskan karakteristik atau sifat dari objek penelitian. Pada jenis data kualitatif bisa 

kita peroleh dengan melakukan analisis atau memahami lebih sebuah masalah. Dalam 

mengumpulkan data kualitatif sangat dibutuhkan waktu yang lebih banyak karena kita harus 

melakukan diskusi, wawancara dan observasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

karena ingin mencari informasi secara langsung dari narasumber yang bertanggung jawab 

dalam bidang tersebut. Pada proses wawancara yang dilakukan di bulan Februari, peneliti 

mendengarkan dan mencatat dalam halaman buku untuk setiap jawaban dan data yang di 

perlukan, dan menyalin kembali pada MS Word 2016.  

Lokasi penelitian ini dilakukan pada kantor Sinode GKJ Salatiga di bagian / 

ruangan PDILM. Narasumber yang berpartisipasi adalah 2 karyawan aktif PDILM dan 1 

Ketua bagian PDILM (Bp. Agus Prasetyo). Tahapan penelitian ini adalah dengan 

menggunakan 5 tahapan yaitu: studi literatur, pemetaan kebutuhan data, pengumpulan data, 

perancangan , dan penulisan laporan. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tahapan dalam penelitian 



Berdasarkan tahap penelitian diatas dijelaskan bahwa tahap penelitian yang 

dilakukan adalah: Tahap pertama Studi Literatur merupakan cara yang dipakai untuk 

mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan topik yang akan diangkat dalam penelitian 

ini. Hal ini dilakukan dengan mempelajari berbagai sumber yang ada seperti jurnal dan 

contoh SRS yang ada melalui internet dan menetapkan standarisasi SRS yang telah 

ditetapkan oleh IEEE. Pada tahap selanjutnya yaitu memetakan setiap kebutuhan data yang 

dibutuhkan untuk menyusun perancangan sebuah SRS, dimana kebutuhan data tersebut 

harus terstruktur dengan baik agar proses pengambilan data dapat berjalan dengan baik. 

Tahap berikutnya ini dilakukan dengan pengumpulan data yang dilakukan untuk pembuatan 

SRS. Pencarian informasi dilakukan dengan cara mensurvei dan mewawancarai dalam 

diskusi bersama bapak Agus Prasetyo selaku ketua bagian PDILM Sinode GKJ Salatiga. 

Berdasarkan diskusi yang dilakukan didapatkan informasi bahwa bagian PDILM Sinode 

GKJ Salatiga belum pernah melakukan perancangan SRS dalam setiap perancangan 

aplikasi, padahal pihaknya sudah banyak melakukan pengembangan aplikasi terutama di 

bidang website. Hal inilah yang menyebabkan pengembangan aplikasi tersebut tidak 

berjalan dengan maksimal.  

Lalu tahap selanjutnya dilakukan dengan perancangan SRS menggunakan 

standarisasi yang telah ditetapkan oleh IEEE. Standarisasi ini adalah standart tentang 

kebutuhan dalam menyusun sebuah SRS, dan telah diakui oleh banyak para praktisi 

rekayasa software di Dunia. Dan pada tahap terakhir adalah dengan dilakukan penulisan 

laporan ilmiah. Perancangan dan pembuatan SRS ini dilakukan dengan  standarisasi IEEE. 

Metode ini menggunakan standar dalam menghasilkan sebuah SRS. Produk yang dihasilkan 

dari standarisasi ini akan lebih teruji dan tidak membuat ambigu untuk para 

pengembangnya.  

 

 

Gambar 2. Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard for SRS 

Standart IEEE  adalah salah satu pendekatan untuk menerapkan bagaimana 

sebuah SRS dapat tetapkan. Mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan data dari awal hingga 

akhir, untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Standart IEEE ini dimulai dari tahapan 



Pendahuluan untuk penyusunan SRS, dalam hal ini seperti halnya tujuan penulisan 

dokumen, audient atau pemakai yang disarankan yaitu berisi penjelasan berbagai jenis 

pembaca dalam dokumen yang dituju seperti pengembang aplikasi, manajer proyek, staff, 

pengguna dan lainnya. Definisi atau istilah dalam perancangan SRS dan referensi 

perancangan SRS.  

Tahapan berikutnya adalah deskripsi keseluruhan yang mencangkup deksripsi 

produk/sistem yang akan dibuat, fungsi produk berisi rangkupan fungsi utama dari produk. 

Karakteristik pengguna yang terkait dengan produk yang dikembangkan, lingkungan produk 

seperti penjelasan cangkupan mengenai perangkat lunak dioperasikan dan batasan 

desain/implementasi berisi penjelasan setiap item juga masalah yang akan membatasi setiap 

pilihan yang tersedia untuk para pengembang perangkat lunak.  

Tahapan terakhir merupakan spesifikasi kebutuhan yang berisi user interface, 

software dan hardware interface yang berisi tentang kebutuhan dan standart yang 

dibutuhkan dalam Communication interface.  

 

4. Hasil  dan Pembahasan 

Pemaparan hasil Penerapan Software Requirement Specifications (SRS) pada 

Sistem Website Sinode GKJ di Salatiga mengacu pada Standarisasi SRS dalam Institute of 

Electrical and Electronics Engineers(IEEE) dan disesuaikan dengan permintaan kebutuhan 

bagian PDILM sinode GKJ sebagai pengembang Sistem Informasi Website. Hal tersebut 

meliputi sebagai berikut: 

1) Deksripsi Umum 

a. Perspektif  

b. Kegunaan 

c. Karakteristik Pengguna 

d. Batasan-batasan 

e. Asumsi dan Ketergantungan 

2) Spesifikasi Kebutuhan 

a. Kebutuhan Fungsional 

b. Kebutuhan Antarmuka Eksternal 

c. Kebutuhan Performansi 

d. Kebutuhan Lain 

3) Perancangan Sistem 

Deskripsi Umum Karakteristik Pengguna 

Perspektif 

Perangkat lunak Sistem Informasi Website Sinode GKJ ini merupakan Website 

Utama bagi GKJ. Website ini berisi tentang Berita, Agenda, Leksionari, PEJ, Buku-buku 

untuk seluruh warga jemaat GKJ yang mengefektifkan seluruh proses kegiatan dan 

transaksi. 

Kegunaan 

Aplikasi ini memiliki kegunaan yang nantinya dapat membantu user dalam 

melaksanakan proses pecarian informasi tentang GKJ, pembelian dam penjualan barang 



yang sesuai dengan keinginan dari masing-masing user. Dengan adanya Sistem Informasi 

Website Sinode GKJ maka diharapkan nantinya setiap user yang mengakses akan 

dimudahkan dalam pencarian informasi yang berkaitan dengan GKJ ataupun melakukan 

kegiatan ekonomi dalam website ini. 

 

Sistem Informasi Website Sinode GKJ memiliki tiga jenis pengguna yaitu sebagai 

user/jemaat yang memanfaatkan layanan website dari Sinode GKJ, sebagai admin yang 

menjadi pihak penyedia layanan di dalam website Sinode GKJ dan Super Admin yang 

menjadi kontrol atas Admin di dalam website. 

 

Karakteristik Pengguna 

Dalam menggambarkan karakteristik umum pengguna sebagai user, admin dan 

super admin yang akan mempengaruhi fungsionalitas produk perangkat lunak website 

Sinode GKJ dapat kita lihat seperti dibawah ini. 

Fasilitas Kategori Pengguna (User) dalam sistem website Sinode GKJ untuk User 

dapat mengases fasilitas seperti: 

1. Mencari Informasi mengenai Jadwal Ibadah, Nama Gereja dan Lokasi Gereja (untuk 

mengaksesnya pergi ke Sub Menu dan mencari Informasi Berita, Profile Gereja, 

Agenda, Leksionari) 

2. Melihat Produk Penjualan Barang yang dijual oleh User di dalam Website Sinode 

GKJ (untuk mengaksesnya pergi ke menu halaman pada bagian PEJ atau Buku-buku) 

3. Membeli Produk Barang Barang yang dijual oleh User di dalam Website Sinode GKJ 

(untuk mengaksesnya pergi ke menu halaman utama kategori PEJ atau Buku-buku 

lalu pembelian) 

4. Menjual Produk Barang Barang yang dijual oleh User di dalam Website Sinode GKJ 

(untuk mengaksesnya pergi ke menu halaman utama kategori Penjualan Barang) 

Fasilitas Kategori Pengguna (Admin) dalam sistem website Sinode GKJ untuk 

User dapat mengases fasilitas seperti: 

1. Mengedit Informasi User di dalam website (untuk mengaksesnya pergi ke menu 

User pada bagian edit user) 

2. Menghapus Informasi User di dalam website (untuk mengaksesnya pergi ke menu 

User pada bagian hapus user) 

3. Melihat Informasi User di dalam website (untuk mengaksesnya pergi ke menu User 

pada bagian view user) 

4. Melihat status pesanan pembelian user di dalam website (untuk mengaksesnya pergi 

ke menu pemesanan pada bagian detail pemesanan) 

5. Mengupdate status pesanan pembelian user di dalam website (untuk mengaksesnya 

pergi ke menu pemesanan pada bagian update status pemesanan) 

 

Pada kategori Kategori Pengguna (Super Admin) dalam sistem website Sinode 

GKJ mempunyai hak akses yang sama seperti Admin, tetapi Super Admin memiliki akses 

khusus untuk mengelola data bagian Admin. Hal itu dapat kita lihat sebagai berikut: 

1. Super Admin dapat Menambah jumlah admin di dalam website (untuk 

mengaksesnya pergi ke menu Admin pada bagian tambah admin) 



2. Super Admin dapat Mengedit admin di dalam website (untuk mengaksesnya pergi ke 

menu Admin pada bagian edit admin) 

3. Super Admin dapat Menghapus admin di dalam website (untuk mengaksesnya pergi 

ke menu Admin pada bagian hapus admin. 

 

Batasan-batasan 

Dalam Sistem Informasi Website Sinode GKJ terdapat batasan-batasan yang 

dimiliki website. Batasan merupakan hal yang dapat mempengaruhi pengoperasian dari 

sebuah website. Berikut batasan-batasan yang dimiliki oleh website tersebut: 

1. Perangkat lunak bisa dijalankan melalui perangkat komputer yang terhubung dengan 

internet 

2. Untuk Guest hanya dapat melihat seluruh isi website, akan tetapi tidak dapat 

mengakses menu Agenda, PEJ dan buku-buku. 

3. User atau Admin harus melakukan login terlebih dahulu untuk mendapat hak akses 

ke menu selanjutnya. 

4. Hanya Super Admin yang dapat membuat, mengedit dan menghapus Admin 

5. Dalam melihat agenda, transaksi pembelian, penjualan dan pemesanan hanya dapat 

diakses oleh User saja sehingga yang bukan User tidak mendapat hak akses. 

6. Untuk non User harus melakukan regristrasi terlebih dahulu agar menjadi User dan 

mendapatkan Account. 

 

Asumsi dan Ketergantungan 

Dalam Sistem Informasi Website Sinode GKJ memiliki asumsi dan 

ketergantungan yaitu merupakan hal yang berkaitan dengan pengoperasian dari sebuah 

website , hal tersebut dapat dilihat seperti dibawah ini: 

1. Semua orang dapat mengakses Website Sinode dengan menu Berita, Profile dan 

Leksionari saja 

2. Semua User yang terdaftar dapat mengakses seluruh menu Website Sinode GKJ 

3. Setiap User dapat melakukan kegiatan ekonomi dalam Website Sinode GKJ melalui 

pembelian atau penjualan barang 

4. Proses transaksi akan melalui konfirmasi pihak ketiga yaitu admin Website Sinode 

5. Semua proses transaksi penjualan, pembelian dan pemesanan dapat dilakukan 

kapan saja 

6. Hak akses Admin dibuat oleh Super Admin 

 

Spesifikasi Kebutuhan Definisi Aktor 

Dalam Spesifikasi Kebutuhan Fungsional, Sistem Informasi Website Sinode 

GKJ memiliki Definisi Aktor Model Use Case, yaitu penjelasan mengenai masing-masing 

peranan dari setiap aktor di dalam website.  Hal tersebut dapat kita lihat seperti dibawah 

ini: 

1. User User dapat meminta data dan informasi mengenai produk di website. 

2. Admin Admin mengelola web & maintenance server database, pemberian hak akses 

serta menyediakan informasi bagi user. 



3. Super Admin Admin mengelola admin, mengelola website maintenance server 

database, pemberian hak akses serta menyediakan informasi bagi user. 

 

Spesifikasi Kebutuhan Definisi Use Case 

Dalam Spesifikasi Kebutuhan Fungsional memiliki Definisi Use Case Kebutuhan 

Fungsional website Sinode GKJ, spesifikasi kebutuhan tersebut merupakan penjelasan 

mengenai rangkaian dalam pengeksekusian dari website. Hal tersebut dapat dilihat pada 

bagian dibawah ini: 

1. Login: Use case untuk validasi email dan password User/Admin/Super Admin. 

2. Registrasi:  Use case melakukan pendaftaran agar menjadi user untuk hak akses. 

3. Melihat Buku: Use case untuk melihat buku-buku di website 

4. Memesan Buku: Use case untuk melakukan pemesanan produk Buku-buku di 

website. 

5.  Mencari Informasi: Use case untuk setiap pengunjung website yang ingin mencari 

informasi tentang profile gereja, renungan dan berita 

6. Mejual Produk Barang:  Use case untuk menjual produk barang pada PEJ di website 

7. Membeli Produk Barang: Use case untuk membeli produk barang dari website 

8.  Melihat Produk Penjualan Barang: Use case untuk melihat produk-produk penjualan 

barang dari website. 

9. Konfirmasi pembayaran: Use case untuk melakukan konfirmasi pembayaran atas 

pemesanan buku 

 

Spesifikasi Kebutuhan Keterangan Use Case 

Gambar Keterangan Use Case Kebutuhan Fungsional website Sinode GKJ 

merupakan penjelasan mengenai skenario dari masing-masing rangkaian dalam 

pengeksekusian Website Sinode GKJ yang kita dapat dilihat pada Tabel 1 Berikut ini. 

 

Nama Use Case : Login User 

Aktor : User/Admin/Super Admin 

No Aktor Sistem 

 Skenario Normal  

1. Memilih link Login  Menampilkan form Login  

2. Menginputkan email dan password  Masuk dalam halaman User/Admin/Super 

Admin dan menampilkan menu-menu 

User/Admin/Super Admin. 

 Skenario Alternatif  

3. Email dan password salah Menghapus data inputan dan kembali ke 

form Login. 

Tabel 1. Keterangan Use Case website Sinode GKJ. 



Logi GKJ 

Banner 

Leksionari 

 

Login 

profil buku pej agend

a 

berita leksi home 

Berita Buku 

PEJ Agenda Profil 

Contact Person 

Nama: 

send 

 

Spesifikasi Kebutuhan Kebutuhan Antarmuka Eksternal 

Kebutuhan Antarmuka Eksternal adalah prototype atau kerangka gambaran dari 

website Sinode GKJ yang menjelaskan tentang bagian tampilan yang berupa kerangka dan 

dapat kita lihat di Gambar 3. 

 

 

Gambar 3. Prototype Halaman Utama Website Sinode GKJ. 

  



Spesifikasi Kebutuhan Kebutuhan Antarmuka Perangkat Keras 

Kebutuhan Antarmuka Perangkat Keras adalah kebutuhan yang di perlukan 

dalam memenuhi standart dari implementasi website Sinode GKJ, yang dapat dilihat 

seperti dibawah ini: 

1. PC = Personal Computer atau seperangkat komputer yang digunakan oleh satu orang 

saja / pribadi. 

2. Monitor =  perangkat keras yang digunakan sebagai alat output data secara grafis 

pada sebuah CPU. 

3. Internet Board = Sebuah jaringan komputer yang saling terhubung untuk menjadi 

syarat dalam mengakses website 

 

Spesifikasi Kebutuhan Kebutuhan Antarmuka Perangkat Lunak 

Selain itu ada juga kebutuhan antarmuka perangkat lunak juga sangat dibutuhkan 

oleh website Sinode GKJ antara lain Sistem Operasi Windows untuk mengendalikan dan 

mengelola sumber daya yang sedang dijalankan, termasuk perangkat lunak dan perangkat 

keras pada computer. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Sistem Operasi Windows = Standart Sistem Operasi Windows yang dapat digunakan 

untuk mengakses website Sinode GKJ adalah Windows 7 

2. MYSQL = Standart yang digunakan didalam Website Sinode GKJ adalah MYSQL 

Server 2014 

3. Koneksi Database = Koneksi Database yang digunakan dalam website Sinode GKJ 

adalah MYSQL via PHP 

 

Spesifikasi Kebutuhan Atribut Keamanan Sistem 

Atribut Keamanan Sistem adalah untuk memproteksi perangkat lunak dari akses, 

penggunaan, pengubahan, penghancuran atau pengungkapan (disclosure) yang tidak 

disengaja atau yang merusak. Kebutuhan yang spesifik dari atribut keamanan sistem dapat 

kita lihat seperti dibawah ini: 

1. Adanya back up data sehingga data dapat tersimpan dengan aman dan terjamin 

2. Pembatasan komunikasi terhadap area tertentu dalam program 

3. Penyimpanan data log/history transaksi dll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perancangan Sistem 

Diagram Use Case Website Sinode GKJ menggambarkan secara ringkas siapa 

yang menggunakan sistem dan apa saja yang bisa dilakukannya. Diagram use case tidak 

menjelaskan secara detail tentang penggunaan usecase, namun hanya memberi gambaran 

singkat hubungan antara use case, aktor, dan sistem. Dalam use case ini aktor yang terlibat 

adalah user pengguna website. Berikut Diagram Use Case Website Sinode GKJ dapat 

dilihat pada Gambar 4. 

Gambar 4. Diagram Use Case Website Sinode GKJ. 

 Use Case Registrasi adalah Use case awal saat pengunjung dari website Sinode GKJ 

belum menjadi user dakan website tersebut. 

 Use Case Login adalah pengunjung yang memiliki status User/Admin/Super Admin 

dapat mengakses sistem setelah berhasil melakukan login melalui verifikasi ID dan 

password. 

 Use Case Membaca Berita adalah Use case untuk melihat informasi berita terbaru 

dari website Sinode GKJ. 

 Use Case Membaca Leksionari adalah Use case untuk membaca renungan harian di 

website Sinode GKJ. 

 



 Use Case Diagram Database Website Sinode GKJ menggambarkan hubungan singkat 

antara aktor dan sistem di dalam database website bagi para admin dan super admin dalam 

mengelola data dan website utama Sinode GKJ. Diagram Use Case  Database Website 

Sinode GKJ dapat dilihat pada Gambar 5. 

Gambar 5. Diagram Use Case  Database Website Sinode GKJ.   

 

 Use Case Olah Data Ongkir adalah use case untuk pengguna berstatus admin/ super 

admin yang dapat mengakses olah data ongkir kemudian melakukan 

view/tambah/edit/hapus data ongkir. 

 Use Case View Data Ongkir adalah use case untuk  admin/super admin dapat 

mengakses pengolahan data ongkir kemudian melihat detail data ongkir. 

 Use Case Tambah Data Ongkir adalah use case untuk admin/super admin dapat 

mengakses pengolahan data ongkir kemudian menambahkan data ongkir.  

 

  



Activity Diagram User Registrasi adalah diagram yang menggambarkan alur kerja 

atau aktivitas dari sebuah sistem, menggambarkan aktivitas yang dapat dilakukan oleh 

sistem dalam melakukan registrasi data. Activity Diagram User Registrasi dapat dilihat di 

Gambar 6. 

 

Gambar 6. Activity Diagram User Registrasi 

Pada Activity Diagram bagian Registrasi User ini dimulai dari user yang 

mengakses halaman registrasi Website Sinode GKJ, dan sistem akan menampilkan form 

registrasi. Setelah itu user akan mengisi form registrasi. Lalu sistem mengecek data inputan 

dari user (valid/tidak). Jika tidak valid maka user kembali pada tampilan form registrasi 

untuk merevisi datanya, dan jika valid maka data akan tersimpan di database dan proses 

berakhir.   

 

 

 

 



Activity Diagram Login User proses dimana user melakukan validasi data untuk 

mendapatkan hak akses ke dalam halaman utama website. Setiap user wajib melakukan 

validasi tersebut, bila data yang di inputkan salah maka user tersebut tidak dapat login ke 

dalam website. Activity Diagram Login User dapat dilihat pada Gambar 7. 

  

  Gambar 7. Activity Diagram Login User  

 Pada Activity Diagram bagian Login User  ini dimulai dari user yang mengakses 

halaman login Website Sinode GKJ, dan sistem akan menampilkan form loginnya. Setelah 

itu User akan mengisi form login yang di minta. Lalu database mengecek hasil data inputan 

dari User. Kemudian jika tidak valid maka User akan kembali pada tampilan form login, 

dan jika valid maka sistem akan menampilkan halaman utama ketika user berhasil login 

sebagai User dan proses berakhir (end). 

  

  



  Activity Diagram Membeli Produk Barang proses dimana user melakukan 

pembelian produk barang didalam Website Sinode GKJ, setelah user berhasil melakukan 

validasi login maka user akan melanjutkan pada tahapan berikutnya hingga pembelian 

produk di proses. Activity Diagram Membeli Produk Barang dapat dilihat di Gambar 8. 

 

Gambar 8. Activity Diagram Membeli Produk Barang 

  Pada Activity Diagram bagian user Membeli Produk  ini dimulai dari user yang 

mengakses halaman login Website Sinode GKJ, dan sistem akan menampilkan form login. 

Setelah itu user akan mengisi form login. Lalu database mengecek data inputan dari user. 

Jika tidak valid maka user kembali pada tampilan form login , dan jika valid maka sistem 

akan menampilkan halaman utama berhasil login sebagai user. Lalu user memilih menu 

PEJ, dan database memproses halaman PEJ, setelah itu sistem menampilkan halaman PEJ. 

User memilih beli produk dan database memproses halaman beli produk, setelah itu sistem 

menampilkan halaman beli produk. User menginputkan data pembelian produk, lalu 

database memproses pembelian produk dan proses berakhir (end). 

 



  Tampilan Homepage merupakan tampilan utama dalam website. Terdapat menu 

login untuk pengunjung berstatus user yang telah terdaftar dapat mengakses seluruh bagian 

dari layanan website. Untuk Guest hanya dapat mengakses sebagian dari website.  

 

Gambar 9. Tampilan Homepage Website Sinode GKJ. 

 

 

 



 Tampilan Menu Agenda adalah menu jadwal list kegiatan Sinode GKJ, yang di 

dalamnya berisi data lengkap tentang kegiatan tersebut. Mencangkup beberapa hal seperti 

jadwal mulai dan berakhirnya acara, tempat kegiatan tersebut akan berlangsung, nama 

kegiatan acara yang akan diselenggarakan. 

   Gambar 10. Tampilan Menu Agenda Website Sinode GKJ. 

 

5. Kesimpulan 

 Penerapan SRS sudah banyak berkembang dan mulai dilakukan oleh dunia 

pengembang aplikasi di dunia, namun tidak banyak orang yang mengetahui tentang 

keberadaan SRS ini. Di Indonesia sendiri hanya sedikit organisasi yang merancang aplikasi 

yang mengetahui dan mengembangkannya. Salah satu fenomena yang dapat kita temukan 

adalah organisasi/perusahaan yang bergerak di bidang administratif yaitu Sinode GKJ. 

Dengan adanya penerapan di Sistem Website Sinode GKJ diharapkan dapat membantu 

organisasi Sinode GKJ dalam mengembangkan setiap perangkat lunak nantinya.  

 Penerapan SRS pada Sistem Informasi Website Sinode GKJ ini dapat digunakan 

untuk mempresentasikan kebutuhan perangkat lunak dengan lebih terperinci, dalam hal ini 

pihak PDILM dapat memberikan gambaran yang kongkrit mengenai sistem aplikasinya 

kepada warga GKJ di Indonesia. Dokumen ini juga akan menjembatani antara pengembang 

dan pengguna dari perangkat lunak, seperti halnya kebutuhan dari sistem tidak lagi menjadi 

ambigu, karena dokumen ini telah memberikan penjelasan yang sangat lengkap terkait 

pengembangan aplikasinya. 
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