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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pada saat ini kemajuan di bidang teknologi dan komunikasi sangat 

berkembang pesat. Salah satunya yang sekarang ini banyak digunakan yaitu 

penggunaan dari kecanggihan teknologi pada komputer. Berbagai kemudahan 

didapatkan dengan adanya komputer khususnya dalam bidang informasi 

teknologi. Adapun kegunaan komputer yang dirasakan oleh para pengguna  baik 

kalangan tua maupun muda dalam mencari informasi yang berguna untuk 

memudahkan dalam setiap pekerjaan atau aktifitasnya sehari - hari. 

Penggunaan komputer saat ini tidak terlepas dengan penggunaan akses 

internet. Mengakses internet pun saat ini sangat mudah dilakukan dan kapan saja 

dapat diakses. Manfaat dari penggunaan internet sangat dirasakan oleh  para 

pengguna sarana ini salah satunya yaitu website. Dengan adanya website dapat 

membantu banyak orang memperoleh informasi dan memberi wawasan yang lebih 

luas lagi. Ada pun beberapa lembaga keagamaan yang memanfaatkan kemajuan 

teknologi ini seperti membuat website untuk gerejanya masing - masing. Dengan 

menggunakan website, pengenalan akan gereja tersebut akan lebih mudah 

dijangkau semua aliran gereja lainnya. Maka dari itu proyek pembuatan website 

interaktif Gereja “X” direalisasikan untuk menjangkau jiwa - jiwa yang baru 

dalam Tuhan. Dalam website ini pun akan ada database khotbah para pendeta 

yang telah khotbah. 

 



 

2 

 
Universitas Kristen Maranatha 

 

 

 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka identifikasi 

masalah yang menjadi pokok pembahasan: 

• Bagaimana cara membuat suatu website interaktif Gereja “X” 

yang dilengkapi dengan catatan khotbah dan forum tanya 

jawab ? 

 

1.3 Tujuan 

  Tujuan tugas akhir ini adalah : 

•  Untuk membuat website interaktif Gereja “X” yang dilengkapi 

dengan catatan khotbah dan forum tanya jawab. 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

 Pembatasan masalah tugas akhir ini adalah : 

• Tampilan website Gereja “X” menggunakan program 

Macromedia Dreamweaver 8. 

• Penulisan sintaks program secara manual menggunakan 

HTML. 

• Koneksi website dengan database yang berisikan catatan 

khotbah maupun forum tanya jawab menggunakan program 

XAMPP. 
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1.5  Sistematika Penulisan 

BAB I  : Pendahuluan 

Berisikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, dan 

pembatasan masalah. 

BAB II  : Landasan Teori 

   Berisikan tentang teori - teori yang mendasari topik Tugas Akhir. 

BAB III : Perancangan dan Pembuatan 

   Berisikan tentang hasil rancangan website interaktif Gereja “X” 

yang dilengkapi catatan khotbah. 

BAB IV : Data Pengamatan 

   Berisikan tentang hasil perancangan website interaktif Gereja “X”. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

   Berisikan tentang kesimpulan yang dicapai dan saran. 

 

 


