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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan kemajuan teknologi yang kita rasakan beberapa dasawarsa 

belakangan ini, terutama di bidang pengembangan website menyebabkan proses 

pembuatan sebuah website yang baik bukanlah suatu pekerjaan yang sulit lagi 

seperti yang dibayangkan oleh banyak orang sebelumnya. 

 Content Management System sebagai suatu metode atau sistem yang dapat 

meningkatkan tingkat produktivitas dan efisiensi dalam pengembangan website 

sangatlah dibutuhkan. Dan salah satu solusi yang tepat untuk ini adalah dengan 

menerapkan Content Management System atau CMS. Untuk membuat 

website/blog yang dapat digunakan untuk pertukaran informasi maupun 

pengetahuan. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi 

framework  CodeIgniter pada proses pembuatan CMS, kemudian 

mengembangkannya menjadi sebuah aplikasi yang digunakan untuk pembuatan 

suatu blog dan memberikan opsi tambahan kepada para blogger untuk memilih 

CMS yang akan mereka gunakan dalam pembuatan blog. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana merancang dan membuat Content Managemen Sistem (CMS) 

dengan menggunakan Framework Codeigniter? 

2. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat digunakan untuk menambahkan, 

meng-update, dan mengatur isi sebuah website? 

3. Bagaimana menganalisis kelayakan CMS? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam perancangan dan pembuatan aplikasi ini yaitu,  

1. Desain user interface menggunakan CodeIgniter  berbasis PHP dan 

MySQL sebagai server database.  

2. Perbandingan sederhana  antara CMS yang dibangun dengan beberapa 

CMS yang telah ada sebelumnya. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dalam perancangan dan pembuatan aplikasi ini mempunyai tujuan, antara 

lain : 

1. Membuat dan merancang CMS menggunakan Framework CodeIgniter. 

2. Membuat aplikasi yang dapat digunakan untuk menambahkan, 

mengupdate, dan mengatur isi sebuah website. 

3. Menganalisis kelayakan CMS yang telah dibuat dan dirancang. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan praktis dari penelitian yang dilakukan oleh penulis 

diantaranya: 

1. Aplikasi yang dibuat diharapkan dapat digunakan untuk memudahkan 

seseorang dalam membuat dan mengelola sebuah website. 

2. Aplikasi yang dibuat dapat digunakan sebagai media belajar yang bersifat 

ekonomis karena merupakan aplikasi berbasis open source. 

Kegunaan akademis dari penelitian yang dilakukan oleh penulis 

diantaranya: 

1. Bagi pengembangan ilmu, hasil perancangan dan pembuatan aplikasi CMS 

ini diharapkan dapat menjadi pembandingan bagi aplikasi CMS lokal yang 

telah ada sebelumnya. Sehingga akan lebih memajukan aplikasi CMS 

buatan anak negeri dan dapat memberikan keuntungan bagi berbagai 

pihak, khususnya dibidang desain website. 

2. Bagi penulis, diharapkan dapat memberikan keterampilan khusus di 

bidang teknik informatika. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini penulis akan menguraikan secara singkat latar belakang, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan masalah, dan manfaat penulisan 

serta sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini akan mengulas teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan 

yang ada, serta menampilkan referensi atau literatur yang digunakan sebagai 

panduan sebagai penunjang penyelesaian penulisan skripsi ini. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi antara lain: Tinjauan Umum  yang menguraikan tentang 

gambaran umum aplikasi yang dibangun, misalnya menjelaskan form-form yang 

telah dibuat dan berisi bagaimana perancangan aplikasi dilakukan. 

Bab ini point utamanya adalah “analisis masalah”, yang akan menguraikan 

tentang analisis terhadap permasalahan yang terdapat di kasus yang sedang di 

teliti. Meliputi analisis terhadap masalah sistem yang sedang berjalan, analisis 

hasil solusinya, analisis kebutuhan terhadap sistem yang diusulkan, dan analisis 

kelayakan sistem yang diusulkan. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan paparan implementasi dan analisis hasil uji coba 

program. Bab IV ini akan memaparkan hasil-hasil dari tahapan penelitian, dari 

tahap analisis, desain, implementasi desain, hasil testing dan implementasinya, 

berupa penjelasan teoritik, baik secara kualitatif, kuantitatif, atau secara statistik. 

Hasil penelitian dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang sejenis atau 

keadaan sebelumnya. Selain itu juga dilakukan kegiatan kuesioner pada beberapa 

responden untuk mengetahui tanggapan mereka mengenai hasil program aplikasi 

hasil penelitian. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini akan mengemukakan kesimpulan dan saran-saran yang dapat 

bermanfaat bagi pengembangan program. 


