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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam pembuatan  website bagi  orang awam atau orang 

yang  bukan  berlatar  belakang  pendidikan  teknologi  informasi 

terasa  sulit.  Hal  ini  dikarenakan  diperlukannya  kemampuan 

pemrograman  dan  kemampuan  pengelolaan  database,  yang 

semua itu begitu sulit bagi orang awam.

Seiring  dengan  perkembangan  teknologi  informasi, 

berbagai  metode  dan  cara  telah  dilakukan  guna  mengatasi 

masalah di  atas.  Diantara sekian solusi  yang dapat digunakan 

salah  satunya  adalah  dengan  menggunakan  CMS  (Content 

Management System). Dengan CMS maka orang awam mampu 

mengelola website. 

Didalam  dunia  pemrograman  web  telah  muncul   istilah 

framework.  Framework digunakan untuk membangun perangkat 

lunak  tanpa  harus  melakukan  pemrograman  dari  awal. 

Framework telah menyediakan berbagai pustaka yang berfungsi 

untuk memudahkan dan mempercepat pemrograman. Sehingga 

programmer dapat menggunakan pustaka-pustaka tersebut, dan
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jika perlu dapat mengembangkan lebih lanjut.

Dengan  pertimbangan  di  atas  akan  dilakukan  penelitian 

pembuatan  CMS sederhana  menggunakan  framework.  Adapun 

framework yang akan digunakan adalah framework Zend.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  masalah  yang  akan 

diangkat  dan  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana 

membuat CMS yang mampu mengatasi kesulitan para pengguna 

awam. Karena dengan CMS pengguna awam dapat membuat dan 

mengelola  website lebih  mudah  tanpa  perlu  mengerti  perihal 

teknis  pemrograman.  Sebagai  studi  kasusnya,  CMS  ini  akan 

diterapkan dalam membuat blog pribadi.

1.3 Ruang Lingkup

Adapaun  ruang  lingkup  dari  sistem  yang  akan  dibahas 

adalah sebagai berikut.

• CMS dibuat menggunakan framework Zend.

• CMS mampu membuat,  mengedit  dan mengapus  konten 

website.

• CMS mampu mengelola upload dan download suatu file.
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• CMS mampu menangani pencarian dari isi yang terdapat 

dalam website. 

• CMS menggunakan editor WYSIWYG. 

• CMS mampu mengelola backup data. 

• CMS mampu mengelola gallery gambar.

• CMS mampu mengelola user. 

• CMS mampu mengelola theme.

• CMS belum terdapat fitur plugin. 

• CMS digunakan untuk membuat website jenis blog pribadi.

1.4 Tujuan

Tujuan  dibuatnya  penelitian  ini  adalah  menghasilkan 

aplikasi  CMS  sederhana  menggunakan  framework Zend, 

sehingga memudahkan dalam membuat suatu blog atau website.


