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IDENTITAS DAN URAIAN UMUM 

 

1. Judul    : Pembuatan Program Aplikasi Berbasis Web GBI Bellagio  

 

2. Tim Pelaksana 

 
No Nama Jabatan Bidang Keahlian Waktu 

1 Wasino, M.Kom Ketua Sistem Basis Data 20 jam/ minggu 

2 Ery Dewayani, MMSI Anggota Sistem Informasi 14 jam/ minggu 

3 Jeanny Pragantha, M.Eng Anggota Algoritma 14 jam/minggu 

 

3. Khalayak sasaran Pengabdian Kepada Masyarakat: 

Sebuah orgnisasi atau persekutuan dalam bidang keagamaan menjadi kalayak 

sasaran terhadap pengabdian ini, yaitu Gereja Bethel Indonesia “GBI 

Bellagio”. 

 

4. Masa Pelaksanaan 

 Mulai   : bulan Maret 2020 

 Berakhir   : bulan Juli 2020 

 

5. Lokasi Pengabdian kepada Masyarakat :  

Jl. Mega Kuningan Barat IX No. 31,  

Kuningan Tim, Kecamatan Setiabudi, Jakarta 

 

6. Mitra yang terlibat : 

Gereja Bethel Indonesia “GBI Bellagio”. 

 

7. Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan: 

Permasalahan secara khsusus yang dihadapi adalah mengenai informasi yang 

dipublikasikan kepada Jemaat belum dilakukan melalui aplikasi berbasis web. 

Solusi yang ditawarkan adalah pembuatan program aplikasi untuk digunakan 

sebagai media penyimpanan elektronik dan publikasi informasi pelayanan 

gereja. 

 

8. Kontribusi mendasar pada khalayak sasaran: 

Memberikan layanan kepakaran dengan memberikan sebuah sistem atau 

program aplikasi hasil karya pengabdian kepada masyarakat. 

 

9. Rencana luaran yang ditargetkan: 

Tersedianya produk perangkat lunak berupa sebuah sistem atau program 

aplikasi untuk GBI Bellagio 
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RINGKASAN 
 

 

Pada perkembangan zaman sekarang teknologi sudah sangat maju dan 

internet telah menjadi kebutuhan manusia saat ini. Internet telah menjadi sarana 

komunikasi dan penyampaian segala informasi menjadi sangat mudah secara 

aktual. 

Dengan memanfaatkan teknologi informasi dibuatlah sarana 

penyampaian informasi untuk Gereja GBI ROCK Bellagio, yaitu dengan 

membuat suatu website kegiatan gereja. Sebelum adanya website ini, dilakukan 

penyampaian informasi dilakukan secara manual. Dengan seiringnya 

perkembangan zaman penyampaian tidak efektif dan efisien. Maka dibutuhkan 

sebuah website untuk menyampaikan informasi tentang profile, jadwal ibadah, 

berita kelahiran, pernikahan, kematian jemaat, jadwal baptis dan renungan harian 

kepada jemaat/umat. 

Pembuatan aplikasi berbasis website kegiatan ini membantu Gereja untuk 

mempublikasi profile gereja, memudahkan jemaat untuk mengetahui jadwal 

ibadah, berita duka, pernikahan dan kelahiran, dan adanya panel admin 

memudahkan admin dalam mengatur isi konten pada aplikasi berbasis website 

kegiatan tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1. Analisis Situasi 

Organisasi seperti Gereja GBI ROCK Bellagio memerlukan sarana 

menyampaikan informasi kegiatan yang meliputi pelayanan harian dan mingguan, 

ibadah, pernikahan, pembaptisan, dan lainnya. Sebelumnya cara penyampaian 

informasi Gereja GBI ROCK Bellagio hanya melalui “buku warta dibagikan 

secara rutin tiap minggu ke-4 tiap bulan dan hanya diketahui saat berada 

dilingkungan gereja”. Sistem manual melalui warta masih terus berlangsung, 

hanya saja penyampaian melalui warta terkadang tidak efektif membuat jemaat 

tidak mengetahui informasi saat itu dan perkembangan zaman telah canggih maka 

Gereja GBI ROCK Bellagio masih ketinggalan dalam hal penyampain informasi 

yang belum menggunakan fasilitas internet. 

 

I.2. Permasalahan Mitra 

Berdasarkan evaluasi yang kami lakukan melalui keikutsertaan dalam ibadah 

dan pelayanan, maka kami temukan masalah yang muncul ketika harus mencari 

data dan informasi yang sudah liwat. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan 

penyimpanan data dan informasi sebagai data histori GBI Bellagio. Dalam 

pengabdian ini, kami memfokuskan diri pada bagian infrastuktur teknologi 

informasi yang bersifat infrastruktur perangkat lunak untuk membantu GBI 

Bellagio menangani masalah yang dihadapinya tentang penyampaian informasi ke 

Jemaat. 

Permasalahan inilah yang membuat kami ingin memberikan bantuan 

pembuatan aplikasi sebagai tanggungjawab kami sebagai dosen untuk melakukan 

pengabdian kepada masyarakat. Kami membuatkan sebuah sistem yang dapat 

menangani masalah itu sehingga sistem tersebut dapat digunakan sebagai media 

elektronik penyimpanan data dan penyamapain informasi. 
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I.3. Bidang Organissasi Mitra 

Gereja GBI ROCK Bellagio atau biasa yang disebut dengan Gereja Bethel 

Indonesia Jemaat GBI ROCK, merupakan Gereja Lokal yang berada Sinode 

Gereja Bethel Indonesia (GBI). Sinode Gereja Bethel Indonesia merupakan gereja 

“aras nasional” dan menjadi anggota dari PGI, PGLII dan PGPI. Dengan badan 

hukum:  SK Dirjen Bimas Kristen/Protestan Departemen Agama RI NO 41 Tahun 

1972 dan SK Dirjen Bimas (Kristen) Protestan Departmen Agama RI NO 211 

Tahun 1989 Tgl 25 November 1989. 

Didalam melaksanakan tugas dan panggilannya Gereja Bethel Indonesia 

sudah memiliki cabang yang melayani di Eropa, Amerika Serikat, Hongkong, 

Taiwan, Australia, Singapura, Malaysia, dan dinegara Timur Tengah yaitu Dubai. 

Gereja Bethel Indonesia Jemaat GBI ROCK berpusat di Denpasar-Bali dibawah 

penggembalaan dari Pdt Ir. Timotius Arifin Tedjasukmana, DPM.  Dalam 

mengemban amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus, GBI GBI ROCK sudah 

tersebar di seluruh Indonesia dengan 134 gereja cabang.  Sedangkan di NTT 

sendiri, GBI GBI ROCK telah berada di kota Kupang, Soe, Bena (Taum-Panite), 

Labuan Bajo, Ruteng, Bajawa, Maumere, Lewoleba dan Alor Kalabahi. 

 

 

Gambar 1: Lokasi Mitra – GBI Bellagio 
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BAB II 

METODE PELAKSANAAN 
 

Perancangan dan pengembangan aplikasi berbasis website kegiatan untuk 

Gereja GBI ROCK Bellagio dilakukan mengikuti siklus hidup pengembangan 

sistem yang merupakan metode yang sangat efisien dan efektif dalam melakukan 

analisis sistem sampai dengan melakukan implementasi sistem. Tahapan ini terdiri 

dari: perencanaan dan pemilihan, analisis sistem, desain sistem, penerapan dan 

operasi. Tahapan tersebut merupakan pendekatan dasar yang harus dilakukan 

untuk menganalisis, merancang, dan menerapkan sistem informasi seperti yang 

dakukan pada kegiatan pengabdian ini 

Pada tahap analisis dilakukan identifikasi komponen-komponen yang 

dibutuhkan untuk membangun dan merancang aplikasi berbasis website kegiatan 

untuk Gereja GBI ROCK Bellagio. Komponen tersebut meliputi perangkat keras 

dan perangkat lunak yang digunakan untuk membangun fitur-fitur tersebut. 

Pada tahap perencanaan diawali dengan melakukan wawancara dengan pihak 

Gereja untuk membahas perencanaan pembangunan sistem yang dibutuhkan oleh 

pihak Gereja. Dalam proses wawancara akan dilakukan identifikasi kebutuhan 

Gereja GBI ROCK Bellagio mengenai fitur, konten dan tampilan dalam sistem 

website, selain itu akan dilakukan identifikasi masalah yang muncul dalam sistem 

dan cara mengatasi masalah saat pembuatan aplikasi berbasis website kegiatan. 

Langkah awal perencanaan membangun aplikasi berbasis website kegiatan 

adalah membuat admin panel untuk mengatur tampilan website. Fitur yang dibuat 

berupa tampilan halaman home, halaman about, halaman GBI ROCK Bellagio 

Worship, halaman Event, halaman news, h  alaman contact. Dalam fitur Admin 

Panel terdapat fitur login, halaman Dashboard, halaman Admin, halaman Home, 

halaman About, halaman Jemaat, halaman News, halaman Frontend Foto. 

Website ini jemaat akan dapat diakses secara langsung tanpa perlu melakukan 

login terlebih dahulu. Tampilan utama yang muncul yaitu adalah halaman Home. 

Sedangkan admin panel hanya bisa diakses oleh admin. Langkah awal dalam 

menjalankan aplikasi panel admin adalah dengan mengakses ke website. Akses 
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Pembuatan Sistem 

Informasi Direktori 

Dokumen FTI Untar 

masuk ke dalam website dilakukan dengan menggunakan username dan password. 

Setelah itu sistem akan melakukan validasi username dan password yang terdaftar 

pada sistem. Setelah melewati proses validasi, admin dapat masuk ke dalam 

halaman admin panel. Fitur pada dashboard digunakan untuk penambahan, 

perubahan dan penghapusan data pada database serta pengaturan tampilan 

website. 

Pada tahap perancangan aplikasi berbasis website kegiatan ini bertujuan 

mendapatkan gambaran mengenai sistem yang akan dirancang. Pada tahap ini 

dilakukan pengokdean atau pembuatan program aplikasi, pengujian oleh 

programmer dan pengujian oleh pengguna sistem yaitu bagian administrator GBI 

Bellagio untuk mengetahui kesesuaian antara input dan outpunya. 

Tahap implementasi adalah tahap akhir dari sklus ini. Tahap ini 

melakukan proses pengujian terhadap tampilan dan validasi terhadap setiap data 

di aplikasi berbasis website Gereja GBI ROCK Bellagio sebelum siap digunakan. 

Setelah melewati tahap implementasi, maka akan dilanjutkan dengan tahap 

pengujian dan pemeliharaan website Gereja GBI ROCK Bellagio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Metode Pelaksanaan Perancangan Sistem GBI Bellagio 

 

 

 

 

 

Perencanaan dan 
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BAB III 

LUARAN DAN TARGET CAPAIAN  

 

III.1. Target Capaian 

Kegiatan yang kami laksanakan sebagai sebuah pengabdian ini ditujukan 

untuk mendukung program pengembangan sistem dalam penerapan penggunaan 

sistem terkomputerisasi. Kegiatan pengabdian kami ini merupakan cara yang baik 

untuk membantu penerapan sistem komputerisasi di GBI Bellagio dengan target 

dan luaran sebagai berikut: 

 

Target pancapaian dari pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut: 

1. Produk perangkat lunak (software) berupa program aplikasi yang 

diimplementasikan melalui jaringan komputer dan diakses oleh seluruh 

Gembala Jemaat, Pengerja Gereja, dan seluruh Jemaat. 

2. Cara pemakaian sistem untuk para pengelola yang diberikan hak akses untuk 

memasukkan data tentang GBI Bellagio. 

3. Jasa berupa pelatihan pemakaian sistem kepada para pengelola sehingga 

memiliki pengetahuan tentang tata cara penggunaan aplikasnya. 

 

Sistem yang dihasilkan sebagai sebuah produk perangkat lunak untuk 

membantu penyampaian informasi GBI Bellagio mencakup informasi sebagai 

berikut: 

1. Informasi mengenai kegiatan, renungan, profile, layanan, pendeta, jemaat, 

aktifitas jemaat. 

2. Menampilkan informasi kegiatan dengan menampilkan foto dan berita 

kegiatannya. 

3. Jadwal ibadah dan kegiatan gerejawi 

4. Informasi yang berhubungan dengan syarat pembabtisan, pernikahan, dan 

perpindahan jemaat. 
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III.2. Luaran 

Luaran yang akan dihaslkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebuah 

dokumen tentang hasil karya pengabdian kepada masyarakat berupa laporan akhir 

pengabdian dan dokumen pendukung sistem. 

Sistem ini sebagai pendukung terjadinya perubahan sistem yang bersifat 

manual menjadi sistem informasi berbasis web, sehigga perubahan pada sistem ini 

perlu dikotrol supaya tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan oleh 

kebijakan GBI Bellagio. Perubahan yang dimaksud memiliki keuntungan bagi 

kelangsungan hidup sistem manajemen organisasi di GBI Bellagio menjadi lebih 

baik dalam menghadapi perkembangan jaman, kemajuan teknologi, dan 

peningkatan pelayanan terumata kepada para Jemaatnya.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN PENERAPAN HASIL 

 

4.1. Pembahasan Hasil 

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di GBI 

Bellagio menghasilkan sebuah sistem yang dikhususkan untuk pengelolaan 

pelayanan di Gereja tersebut dengan memberikan informasi kepada seluruh 

jemaatnya. Sistem yang dihasilkan merupakan program aplikasi berbasis web 

yang dapat digunakan oleh pengelola GBI Bellagio dan dapat diakses Jemaat 

untuk melihat informasi tentang pelayanan GBI Bellagio. 

Website GBI Bellagio ini terdiri dari dua bagian sistem, yaitu sistem yang 

diperuntukkan bagi administrator, merupakan pengelola website. Bagian lain dari 

sistem ini diperuntukkan bagi pengguna yang bersifat publik untuk Jemaat GBI 

Bellagio yang tampilannya pada website dapat dikunjungi oleh setiap pengguna. 

Modul yang dapat digunakan oleh pengelola atau administrator Jemaat GBI 

Bellagio dengan menggunakan hak askes yang diberikan terdiri dari beberapa 

bagian seperti berikut:  

1. Halaman Sign In 

Halaman Sign In merupakan tampilan untuk admin dapat masuk ke dalam 

admin panel. Halaman Sign In akan diminta mengisi email admin dan password 

admin lalu tombol Sign in seperti gambar 3 berikut. 

 

Gambar 3 Form Login 
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2. Halaman Dashboard  

Halaman Dashboard merupakan halaman utama dari admin panel saat admin 

telah melakukan sign in ke dalam admin panel seperti pada gambar 4 berikut. 

 

 

Gambar 4 Form Dashboard 

 

3.  Halaman Event 

Pada halaman event menampilkan event yang telah dibuat dan dapat 

menambah event, admin dapat melakukan update atau menghapus event yang 

telah ditampilkan pada website Gereja GBI ROCK Bellagio dimana tombol 

update dan delete terdapat pada tabel event dan terdapat 2 tombol yaitu simpan 

yang akan diupdate pada aplikasi berbasis website untuk jemaat dan tombol 

batalkan untuk membatalkan aksi tersebut seperti pada gambar 5 berikut. 
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Gambar 5 Form Event 

 

4. Halaman Renungan 

Pada halaman renungan menampilkan renungan pada website Gereja GBI 

ROCK Bellagio untuk jemaat. Admin dapat melakukan update renungan pada 

website Gereja GBI ROCK Bellagio dengan menekan tombol update yang 

terdapat pada tabel Renungan seperti pada gambar 6 berikut. 

 

Gambar 6 Form Renungan 
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5. Halaman Profile 

Halaman Profile berisikan visi misi dan moto gereja, dan dapat diupdate 

dengan cara mengisi visi misi, nilai dan motto Gereja GBI ROCK Bellagio, admin 

dapat melakukan update visi misi yang telah ditampilkan pada website Gereja 

GBI ROCK Bellagio dimana tombol update terdapat pada tabel About dan 

terdapat 2 tombol yaitu simpan yang akan diupdate pada aplikasi berbasis website 

untuk jemaat dan tombol batalkan untuk membatalkan aksi tersebut. Halaman 

Profile dapat dilihat pada gambar 7 berikut. 

 

 

Gambar 7 Form Profile 

 

6. Halaman Servise 

Halaman service berisikan jadwal ibadah pada webiste Gereja GBI ROCK 

Bellagio untuk jemaat, admin dapat melakukan update atau menghapus jadwal 

ibadah pada website Gereja GBI ROCK Bellagio dimana tombol update dan 

delete terdapat pada tabel service dan  terdapat 2 tombol yaitu simpan yang akan 

diupdate pada aplikasi berbasis website untuk jemaat dan tombol batalkan untuk 

membatalkan aksi tersebut. Halaman Service seperti pada gambar 8 berikut. 

 



12 

 

 

Gambar 8 Form Service 

 

7. Halaman Pendeta 

Halaman Pendeta berisikan data pendeta, selain menambahkan Pendeta, 

admin dapat melakukan update atau menghapus Pendeta dimana tombol update 

dan delete terdapat pada tabel Pendeta dan terdapat 2 tombol yaitu simpan dan 

tombol batalkan untuk membatalkan aksi tersebut. Halaman Pendeta seperti pada 

gambar 9 berikut. 

 

Gambar 9 Form Pendeta 
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8. Halaman Jemaat 

Pada halaman jemaat terdapat tabel jemaat yang sudah berisikan dengan 

jemaat dari Gereja GBI ROCK Bellagio, selain menambahkan jemaat admin dapat 

melakukan update atau menghapus jemaat. Halaman Jemaat dapat dilihat pada 

gambar 10 berikut ini. 

 

 

 

Gambar 10 Form Jemaat 

 

9. Halaman KK Jemaat 

Halaman KK Jemaat berisikan dengan daftar keluarga yan terdaftar pada 

Gereja GBI ROCK Bellagio, selain menambahkan KK Jemaat, admin dapat 

melakukan update atau menghapus KK Jemaat. Halaman KK Jemaat dapat dilihat 

pada gambar 11 berikut ini. 
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Gambar 11 Form KK Jemaat 

 

10. Halaman Wedding 

Halaman Wedding berisikan jadwal pernikahan jemaat, admin dapat 

melakukan update jadwal pernikahan dimana tombol update terdapat pada tabel 

Wedding. Halaman Wedding dapat dilihat pada gambar 12 berikut ini. 

 

 

Gambar 12 Form Wedding 
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11. Halaman Obituary 

Halaman Obituary berisikan berita kematian jemaat Gereja GBI ROCK 

Bellagio, admin dapat melakukan update atau berita kematian. Halaman Obituary 

dapat dilihat pada gambar 13 berikut ini. 

 

 

Gambar 13 Form Obituary 

 

12. Halaman Birth 

Halaman Birth berisikan berita kelahiran anak dari jemaat Gereja GBI ROCK 

Bellagio, admin dapat melakukan update atau menghapus berita kelahiran. 

Halaman Birth dapat dilihat pada gambar 14 berikut ini. 
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Gambar 14 Form Birth 

 

13. Halaman Syarat Baptisan 

Halaman Baptism Syarat berisikan tabel syarat baptis. Admin dapat 

melakukan update syarat baptis. Halaman Baptism Syarat dapat dilihat pada 

gambar 15 berikut ini. 

 

Gambar 15 Form Syarat Baptisan 
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14. Halaman Data Baptisan 

Pada halaman Baptism Data terdapat daftar jemaat yang akan melakukan 

baptis, admin dapat melakukan update atau menghapus daftar jemaat yang akan 

melakukan baptis. Halaman Baptism Data dapat dilihat pada gambar 16 berikut 

ini. 

 

 

Gambar 16 Form Baptisan 

 

15. Halaman Foto Home 

Halaman Foto Home berisikan tabel data home. Admin dapat melakukan 

update foto home dimana tombol update terdapat pada tabel data Foto Home dan 

terdapat 2 tombol yaitu simpan yang akan diupdate pada aplikasi berbasis website 

untuk jemaat dan tombol batalkan untuk membatalkan aksi tersebut. Halaman 

Foto Home dapat dilihat pada gambar 17 berikut ini. 
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Gambar 17 Form Foto Home 

 

16. Halaman Foto About 

Halaman Foto About berisikan tabel data About. Admin dapat melakukan 

update foto About dimana tombol update terdapat pada tabel data Foto About dan 

terdapat 2 tombol yaitu simpan yang akan diupdate pada aplikasi berbasis website 

untuk jemaat dan tombol batalkan untuk membatalkan aksi tersebut. Halaman 

Foto About dapat dilihat pada gambar 18 berikut ini. 

 

Gambar 18 Form Foto About 
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17. Halaman Foto Sunday 

Halaman Foto Sunday berisikan tabel data Sunday. Admin dapat melakukan 

update foto Sunday dimana tombol update terdapat pada tabel data Foto Sunday 

dan terdapat 2 tombol yaitu simpan yang akan diupdate pada aplikasi berbasis 

website untuk jemaat dan tombol batalkan untuk membatalkan aksi tersebut. 

Halaman Foto Sunday dapat dilihat pada gambar 19 berikut. 

 

 
Gambar 19 Form Foto Sunday 

 

18. Halaman Foto Worship 

Halaman Foto Worship berisikan tabel data Worship. Admin dapat melakukan 

update foto Worship dimana tombol update terdapat pada tabel data Foto Worship 

dan terdapat 2 tombol yaitu simpan yang akan diupdate pada aplikasi berbasis 

website untuk jemaat dan tombol batalkan untuk membatalkan aksi tersebut. 

Halaman Foto Worship dapat dilihat pada gambar 20 berikut. 
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Gambar 20 Form Foto Worship 

 

19. Halaman Foto Event 

Halaman Foto Event berisikan tabel data Event. Admin dapat melakukan 

update foto Event dimana tombol update terdapat pada tabel data Foto Event dan 

terdapat 2 tombol yaitu simpan yang akan diupdate pada aplikasi berbasis website 

untuk jemaat dan tombol batalkan untuk membatalkan aksi tersebut. Halaman 

Foto Event dapat dilihat pada gambar 21 berikut ini. 
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Gambar 21 Form Foto Event 

 

20. Halaman Foto News 

Halaman Foto News berisikan tabel data News. Admin dapat melakukan 

update foto News dimana tombol update terdapat pada tabel data Foto News dan 

terdapat 2 tombol yaitu simpan yang akan diupdate pada aplikasi berbasis website 

untuk jemaat dan tombol batalkan untuk membatalkan aksi tersebut. Halaman 

Foto News dapat dilihat pada gambar 22 berikut ini. 

 

Gambar 22 Form Foto News 
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4.2. Rancangan Basis Data 

Rancangan basis data yang dihasilkan digambarkan dengan menggunakan 

model Entitiy Relationship Modeling seperti pada gambar 23 berikut ini. 

 

Gambar 23 Rancangan Basis Data 



23 

 

 

4.3. Penerapan Hasil 

Setelah rancangan basis data dan program aplikasi selesai dibuat, maka 

memasuki tahap pengujian terhadap aplikasi berbasis website untuk gereja GBI 

ROCK Bellagio dan melakukan implementasinya. Tahap pengujian bertujuan 

untuk memastikan bahwa website dan setiap fungsi yang telah dibuat berjalan 

dengan baik dam sudah sesuai dengan rancangan dan kebutuhan dari gereja GBI 

ROCK Bellagio. Dari proses pengujian ini akan ditemukan kesalahan-kesalahan 

yang ada pada aplikasi berbasis website yang telah dibuat. Apabila ditemukan 

kesalahan yang dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki aplikasi berbasis 

website tersebut. Pengujian ini dilakukan dengan metode User Acceptance Testing 

(UAT). 

Setelah tahap pengujian dilakukan, maka akan memasuki tahap 

implementasi. Pada tahap implementasi sistem ini dibagi menjadi dua, yaitu 

penerapan dan perawatan.Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana langkah-

langkah penerapan yang akan diambil dalam pembuatan aplikasi berbasis website 

untuk Gereja GBI ROCK Bellagio. Hal yang digunakan untuk penerapan website 

pada Gereja GBI ROCK Bellagio adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan instalasi program XAMPP untuk bisa mengakses hosting DAN C 

yang digunakan sebagai penghubung basis data. 

2. Memasukkan program website kegiatan GBI ROCK Bellagio yang telah 

dibuat ke komputer yang akan digunakan untuk komputerisasi seluruh proses 

yang sedang berjalan maupun yang sudah selesai. 

3. Membuka browser google chrome maupun mozilla firefox, kemudian 

menuliskan alamat localhost/Gereja/ pada browser tersebut. 

4. Setelah alamat program website kegiatan GBI ROCK Bellagio sudah ditulis 

dan diakses, maka program akan terbuka dan siap digunakan oleh koordinator 

ibadah gereja. 

 

 

 

 



24 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian terhadap aplikasi 

berbasis website untuk gereja GBI ROCK Bellagio adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi berbasis website telah berhasil dibuat sesuai dengan permintaan 

gereja dan memiliki fitur untuk mengatur pada tampilan website. 

2. Fitur yang dimiliki peran penting pada aplikasi berbasis website ini yaitu, 

fitur home, fitur About, fitur GBI ROCK Bellagio Worship, fitur news, fitur 

event dan fitur contact. 

3. Aplikasi berbasis website ini bertujuan untuk membantu jemaat untuk 

mendapatkan informasi seputar jadwal ibadah, jadwal baptis, berita kelahiran, 

pernikahan dan dukacita bagi jemaat gereja GBI ROCK Bellagio.  

4. Seluruh proses berita atau pewartaan Gereja secara manual sudah dapat 

diganti dengan sistem yang terkomputerisasi yang dapat mencegah 

duplikasinya data dan hilangnya data. 

  

5.2. Saran 

Dari hasil aplikasi berbasis website yang telah kami buat, terdapat saran yang 

diberikan oleh koordinator ibadah selaku admin. Saran yang diberikan untuk 

pengembangan aplikasi berbasis website adalah sebagai berikut: 

1. Menambahkan fitur live chatting pada website 

2. Menambahkan fitur forgot password 

3. Membuat aplikasi admin panel berbasis mobile agar lebih praktis. 
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