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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Beberapa waktu lalu ketika website dibuat hanya oleh satu webmaster saja, cukup mudah untuk membuat beberapa halaman website statis. Seiring barjalannya waktu fungsi website berkembang menjadi fasilitas untuk brosur elektronik dan menyebabkan meningkatnya penggunaan internet.
Teknologi dan metode lama untuk membangun halaman web tidak hanya menghabiskan banyak waktu tetapi juga tidak efisien dan memakan biaya yang besar. Contohnya mengubah kata pada halaman web dengan metode lama harus dilakukan oleh seseorang yang mengerti HTML. Proses ini bukan hanya menghambat seluruh pembuat informasi dan isi oleh webmaster tapi juga tidak efektif karena banyak waktu yang terbuang.
Content management atau pengelolaan isi suatu website yang menggabungkan aturan, proses dan kerja sehingga webmaster, pemilik atau penyumbang isi dapat membuat, mengubah dan mem-publish seluruh isi halaman sesuai dengan alur sistem, sehingga dapat dikatakan bahwa CMS (Content Management System) adalah suatu hal yang dapat memusatkan kemampuan teknis kepada anggota tim untuk membuat, mengubah, mengelola dan mempublikasikan sejumlah isi web seperti teks, gambar, animasi serta suara dengan aturan, proses dan alur yang sudah baku sehingga website dapat terlihat sesuai keinginan. 
Secara sederhana dapat disebut bahwa CMS adalah sistem yang mengelola seluruh isi dan tampilan.
CMS dapat digunakan oleh orang yang tidak cukup mengerti pemrograman teknis. Menambah, mengubah atau menghapus isi website secara langsung dapat dilakukan melalui internet dengan mudah, cepat dan tanpa meng-install software apapun atau memiliki kemampuan teknis bahasa pemrograman. Ini berarti bahwa masalah yang dihadapi oleh webmaster seperti memasukkan atau mengubah satu persatu isi atas permintaan atasan atau orang lain tidak diperlukan lagi.
Pada prinsipnya CMS dapat mengelola website pribadi, Webblog, mengelola website perusahaan atau website komunikasi, galeri foto, forum, aplikasi e-commerce, e-learning, e-government. Salah satu CMS yang terkenal adalah AuraCMS, termasuk katagori CMS Open Source dan asli buatan komunikasi Indonesia. Fitur-fitur yang ditawarkan oleh AuraCMS adalah; layar admin untuk perawatan situs, built-in mesin pencari, fasilitas kirim artikel, komentar untuk artikel, tanggapan untuk buku tamu, edit info admin, buku tamu, manajemen halaman web, manajemen menu, versi cetak artikel, manajemen modul, manajemen blok dan browser yang dipakai.
Blog adalah kependekan dari Webblog, istilah ini pertamakali digunakan oleh Jorn Barger pada bulan Desember 1997. Jorn Barger menggunakan istilah Webblog untuk menyebut kelompok website pribadi yang selalu di-update secara kontinyu dan berisi link-link ke website lain yang mereka anggap manarik disertai dengan komentar-komentar mereka sendiri. 
Blog kemudian berkembang mencari bentuk sesuai dengan kemauan pembuatnya atau para Blogger. Blog yang pada mulanya merupakan catatan perjalanan seseorang di internet, yaitu link ke website yang dikunjungi dan dianggap menarik, kemudian menjadi jauh lebih menarik dari sebuah daftar link. Hal ini disebabkan karena para Blogger biasanya juga tidak lupa menyematkan komentar-komentar mereka dan pendapat-pendapat pribadi. 
Perkembangan lain dari Blog yaitu ketika Blog bahkan tidak lagi memuat link-link tapi hanya berupa tulisan tentang apa yang seorang Blogger pikirkan, rasakan, hingga apa yang dia lakukan sehari-hari. Blog kemudian juga menjadi Diary Online yang berada di internet. Satu-satunya hal yang membedakan Blog dan Diary atau Jurnal biasa adalah bahwa Blog dibuat untuk dibaca orang lain. Para Blogger dengan sengaja mendesain Blog dan isinya untuk dinikmati orang lain.

Maksud
Maksud dari penulis adalah membuat aplikasi CMS untuk Webblog. Pemilik Blog nantinya memiliki hak akses sepenuhnya dalam mengelola dan melakukan perubahan isi Blog.

Tujuan
Tujuan dari pembuatan aplikasi CMS untuk Webblog pribadi adalah untuk memberi kemudahan bagi pemilik Blog dalam mengelola dan melakukan perubahan isi sebuah Blog tanpa harus melalui proses perubahan script yang panjang. Mengelola atau merubah isi Blog secara langsung dapat dilakukan tanpa harus mengetik scrip program, perubahan isi Blog dapat dilakukan melalui internet dengan mudah dan efesien.



Batasan Masalah
Aplikasi CMS nantinya bukan merupakan penyedia layanan Webblog melainkan Webblog pribadi. Aplikasi terdiri dari beberapa modul antara lain; modul pengiriman artikel, modul komentar, modul buku tamu, modul manajemen layout, modul manajemen link, modul profil dan modul download.

Sistematika Penulisan

BAB I	PENDAHULUAN
Berisi penjelasan mengenai alasan perlu dikembangkannya aplikasi CMS, latar belakang masalah, maksud, tujuan, batasan masalah serta sistematika penulisan.

BAB II	LANDASAN TEORI	
Menjelaskan pengertian CMS serta bahasa pemrograman dan editor yang digunakan.

BAB III	ANALISIS DAN PERANCANGAN
Menjelaskan tentang diagram alir basis data dan rancangan form yang digunakan oleh aplikasi CMS.

BAB IV	IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN
Implementasi rancangan form pada BAB III beserta penjelasan mengenai kode sumber aplikasi CMS. 
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan yang didapat dari keseluruhan level pengembangan aplikasi beserta saran-saran untuk pengembangan lebih lanjut.

