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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Retreat Center Sukamakmur (RC Sukamakmur) adalah salah satu unit 

pelayanan gereja GBKP(Gereja Batak Karo Protestan) yang dibuat dengan tujuan 

wisata rohani untuk jemaat. Setiap kegiatan sinodal GBKP juga sering dilaksanakan 

di RC Sukamakmur, misalnya sidang sinode GBKP, Pesta Iman Anak dan Remaja 

(PIARA) GBKP, musyawarah pelayanan(MUPEL), dan berbagai kegiatan GBKP 

lainnya.  

RC Sukamakmur memliki luas area sekitar 38 Ha dan berlokasi di Taman 

Jubelium 100 Tahun GBKP Jalan Jamin Ginting desa Sukamakmur km.45 

Kabupaten Sibolangit Sumatera Utara. RC Sukamakmur menyediakan berbagai 

sarana penyegaran rohani mulai dari penyediaan akomodasi, konsumsi, 

perlengkapan kegiatan outdoor, serta acara retreat yang akan membantu 

pengunjung untuk menikmati suasana retreat. 

Akomodasi yang disediakan berupa kamar, aula, hall, saung, lapangan, 

cottage, convention hall, hingga perlengkapan tidur seperti tikar, kasur, selimut, 

bantal, bahkan tenda camping. Konsumsi yang disediakan terdiri dari 3 paket 

dengan variasi harga untuk 1 atau 3 kali makan. Untuk pengunjung yang membawa 

makanan sendiri dan ingin menyewa peralatan makan, disediakan pula penyewaan 

perlengkapan makan. Kegiatan retreat tentunya juga membutuhkan berbagai 

perlengkapan seperti sound system, speaker, keyboard, LCD, kursi, tikar, bahkan 

tenda tratak. RC Sukamakmur juga menyediakan penyewaan untuk kebutuhan 

tersebut demi kepuasan dan kemudahan setiap tamu yang berkunjung. Pengunjung 

juga dapat melakukan pemesanan untuk kegiatan retreat berupa outbond. Outbond 

dikategorikan menjadi 2 yakni refreshing dan pelatihan. Outbond refreshing 

meliputi kegiatan game outdoor yang dilakukan di dalam tim dengan tujuan untuk 

meningkatkan solidaritas, rasa percaya terhadap tim, serta meningkatkan kerjasama 

di dalam tim.  

Seiring dengan berkembangnya RC Sukamakmur dengan segala fasilitas 

yang tersedia serta tingginya kesadaran jemaat dan masyarakat akan keseimbangan 
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aspek duniawi dan rohani, minat jemaat dan masyarakat untuk mengadakan retreat 

di RC Sukamakmur juga semakin tinggi. Pengunjung RC Sukamakmur  dulunya di 

dominasi oleh jemaat GBKP. Namun seiring dengan berkembangnya RC 

Sukamakmur, pengunjung dari gereja lain, organisasi pemerintahan, sekolah 

bahkan dari kalangan pribadi seperti retreat keluarga juga sudah memilih RC 

Sukamakmur sebagai tempat untuk melakukan retreat. 

Setiap calon tamu tentunya membutuhkan informasi berupa informasi 

kegiatan yang sedang berlangsung dan ketersediaan fasilitas yang masih tersedia 

pada tanggal akan melakukan kegiatan di RC Sukamakmur. Saat ini, pemesanan 

berbagai fasilitas yang tersedia dilakukan melalui telepon atau datang langsung ke 

RC Sukamakmur. Petugas akan mengecek ketersediaan fasilitas di sebuah 

whiteboard yang ada di ruangan petugas, jika tersedia maka pemesanan akan dicatat 

di whiteboard tersebut.  

Hal ini menyulitkan petugas yang sedang bertugas karena harus 

memberikan informasi satu-persatu mulai dari fasilitas yang tersedia, harga setiap 

fasilitas, serta tanggal-tanggal dimana fasilitas yang diinginkan oleh calon 

pengunjung tersebut tersedia seluruhnya. Jika pengunjung memesan banyak 

fasilitas maka informasi pengunjung serta setiap fasilitas yang dibutuhkan ditulis 

sekecil mungkin dalam kolom whiteboard tersebut. Tidak jarang pula terjadi 

kesalahan yang diakibatkan oleh tidak jelasnya sisa stok fasilitas yang 

tersedia(misalnya jumlah kursi dan soundsystem) yang membuat pihak RC 

Sukamakmur kebingungan sehingga membuat pengunjung kecewa. 

Untuk itu, dibangunlah sebuah aplikasi berbasis web yang mampu 

memberikan informasi tentang ketersediaan fasilitas di tanggal saat akan 

melakukan retreat, informasi tentang fasilitas dan harga sewa dan sekaligus mampu 

membantu petugas dalam mengelola pemesanan fasilitas di RC Sukamakmur. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berikut ini adalah rumusan masalah yang diperoleh pada pembahasan tugas 

akhir ini. 

1. Bagaimana memperoleh informasi tentang layanan dan ketersediaan 

fasilitas(terdiri dari akomodasi, makanan, kegiatan dan peralatan outdoor 
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untuk retreat) dan melakukan pemesanan atas fasilitas yang disediakan oleh 

retreat center Sukamakmur(RC Sukamakmur)? 

2. Bagaimana mengelola pemesanan terhadap setiap fasilitas fasilitas(terdiri 

dari akomodasi, makanan, kegiatan dan peralatan outdoor untuk retreat)   

yang dilakukan calon pengunjung retreat center Sukamakmur (RC 

Sukamakmur)? 

 

1.3 Tujuan Pembahasan 

Tujuan pembahasan pada pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai berikut. 

1. Membuat aplikasi berbasis web yang mampu memberikan informasi 

tentang layanan dan ketersediaan fasilitas(terdiri dari akomodasi, makanan, 

kegiatan dan peralatan outdoor untuk retreat) dan mampu menangani 

pemesanan calon pengunjung atas fasilitas yang disediakan oleh retreat 

center Sukamakmur(RC Sukamakmur). 

2. Membuat aplikasi berbasis web yang mampu membantu petugas dalam 

mengelola pemesanan terhadap setiap fasilitas fasilitas(terdiri dari 

akomodasi, makanan, kegiatan dan peralatan outdoor untuk retreat)   yang 

dilakukan calon pengunjung retreat center Sukamakmur (RC Sukamakmur). 

 

1.4 Ruang Lingkup 

Berikut ini adalah ruang lingkup kajian dalam pembuatan tugas akhir ini. 

 Perangkat Keras. 

Perangkat Keras yang minimum yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. 

o Processor  : 1 gigahertz (GHz) 32-bit (x86) atau 64-bit (x64) processor. 

o RAM  : minimum 1 GB. 

o HDD  : minimum 128 GB. 

o Monitor, mouse dan keyboard standard. 

o Terhubung ke internet. 

 Perangkat Lunak. 

Perangkat Lunak pendamping minimum yang dibutuhkan adalah sebagai berikut 

o Sistem operasi : Windows XP atau sejenisnya. 
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o Browser  : Internet Explorer 9, Microsoft Edge, Chrome, Firefox, 

Opera 12.1 

o Terhubung ke internet 

 Batasan Aplikasi 

Berikut ini adalah batasan masalah dalam pembuatan aplikasi ini. 

1. Aplikasi dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP, template 

Admin LTE dan database MySQL. 

2. Pembuatan tugas akhir ini tidak membahas aspek keamanan aplikasi. 

3. Pembuatan aplikasi menggunakan metode waterfall dan hanya sampai 

tahap pengujian saja. Tahapan implementasi dan pemeliharaan akan 

dilakukan di luar pengerjaan tugas akhir ini. 

4. Testing akan dilakukan menggunakan metode blackbox testing. 

 

1.5 Sumber Data 

Berikut ini adalah sumber data yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini. 

1. Sumber Data Primer 

Informasi yang meliputi setiap proses bisnis dan harga dari tiap-tiap fasilitas 

yang tersedia di RC Sukamakmur dilakukan melalui metode wawancara via 

telepon dan email dengan pihak RC Sukamakmur.  

2. Sumber Data Sekunder 

Informasi ini diperoleh melalui studi kepustakaan melalui buku, jurnal 

maupun courseware yang dapat dijadikan sebagai landasan teori dalam 

pengerjaan tugas akhir ini. 

 

1.6 Sistematika Penyajian 

Untuk mempermudah pembahasan serta memberi gambaran lebih jelas 

mengenai tugas akhir ini maka pembahasan masalah diuraikan sebagai berikut.  

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

pembahasan, ruang lingkup kajian, sumber data dan sistematika penyajian tugas 

akhir. 

BAB 2 : KAJIAN TEORI 
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Bab ini membahas tentang kajian teori yang digunakan pada tahap analisis, 

perancangan, pengkodean, dan pengujian aplikasi. 

BAB 3 : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas mengenai analisis sistem dan rancangan sistem yang 

terdiri dari gambaran proses bisnis aplikasi, diagram UML, diagram ER dan 

perancangan antarmuka pengguna (user interface design). 

BAB 4 : HASIL PENELITIAN 

Bab ini membahas hasil pembuatan aplikasi berupa screenshoot aplikasi 

yang sudah dibuat. 

BAB 5 : PEMBAHASAN DAN UJI COBA HASIL PENELITIAN 

Bab ini membahas hasil uji coba aplikasi yang sudah dibuat. Pengujian akan 

dilakukan dengan menggunakan metode blackbox testing. 

BAB 6 : SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas mengenai simpulan dan saran terhadap penelitian dan 

aplikasi yang telah dibuat. 


