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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang Masalah 

          Kemajuan dalam pengembangan website sekarang ini 

sangatlah pesat, salah satunya dengan menggunakan  

framework. Framework merupakan salah satu alat bantu dalam 

pembuatan website saat ini. Framework memberikan 

kemudahan dan kecepatan dalam membangun website .Salah 

satu framework PHP yang sedang hangat dibicarakan adalah 

CodeIgniter. CodeIgniter memiliki berbagai kelebihan , salah 

satu kelebihannya adalah memiliki suatu potongan-potongan 

program yang sudah disusun. Sehingga programmer tidak perlu 

membuat fungsi-fungsi pengolahan data, karena di dalam 

framework sudah tersedia. CodeIgniter akan mempermudah 

dalam membangun aplikasi-aplikasi berbasis web khususnya 

dalam membuat aplikasi digital library.  

   Digital Library merupakan fenomena yang menarik dalam 

dunia perpustakaan. Perpustakaan Indonesia merespons dengan 

cepat terhadap perkembangan tersebut. Dalam 

perkembangannya banyak perguruan tinggi dan lembaga yang 

sudah memiliki. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelusuran 

terhadap Digital Library di internet. 
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Selama ini perpustakaan STMIK AKAKOM hanya memiliki 

sistem informasi perpustakaan (Sipusta) yang berbasis desktop 

dan bersifat LAN (Local Area Network). Sistem tersebut hanya 

menangani proses pencarian  katalog di lingkungan 

perpustakaan, tetapi dengan Digital Library memudahkan 

pengguna untuk melihat koleksi tersebut dengan layanan 

internet. 

   Berdasarkan permasalahaan di atas maka dibuat aplikasi 

yang bisa mengatasi permasalahan permasalahan yang ada, 

maka penelitian ini mengambil judul : “DIGITAL LIBRARY 

MENGGUNAKAN FRAMEWORK CODEIGNITER STUDI 

KASUS STMIK AKAKOM” 

 

1. 2 Rumusan Masalah 

Terkait dengan permasalahan yang ada di dalam latar 

belakang masalah maka rumusan masalah yang akan dibahas 

dalam penilitian skripsi ini menerapkan teknologi framework 

dalam digital library pada STMIK AKAKOM, sehingga 

memudahkan penggunanya untuk mencari koleksi yang dimiliki 

perpustakan STMIK AKAKOM, pengunggahan koleksi e-book, 

dan input koleksi. 
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1. 3 Ruang Lingkup 

Dimana ruang lingkup yang akan diangkat dalam 

penilitian skripsi ini yaitu : 

1. Pengelolan koleksi yang dimilki perpustakaan STMIK AKAKOM 

dalam hal ini buku, journal, e-book, karya ilmiah baik dari 

mahasiswa dan dosen. 

2. Aplikasi ini memiliki fasilitas untuk input koleksi perpustakaan 

STMIK AKAKOM. Dalam hal ini buku,  e-book, karya ilmiah baik 

dari mahasiswa dan dosen. 

3. Aplikasi ini juga memiliki fasilitas untuk download file karya 

ilmiah dan e-book. 

4. Menyediakan katalog karya ilmiah dan koleksi buku digital, akan 

tetapi yang di tampilkan untuk karya ilmiah hanya judul,intisari 

dan daftar isi, sedangkan untuk buku yang ditampilkan judul 

dan intisari. Karena berkaitan dengan HAKI (Hak atas Kekayaan 

Intelektual) 

5. User bisa membaca semua e-book, tetapi kalau ingin 

mendownload file e-book harus menjadi member terlebih 

dahulu. 

6. Member yang bisa mendaftar atau anggota adalah citivas 

akademik STMIK AKAKOM dan masyarakat umum. 
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1. 4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menampilkan 

koleksi yang dimiliki perpustakaan STMIK AKAKOM secara 

digital, dengan bentuk digital lebih mudah dan cepat  dalam 

penyebarluasannya. Tampilan dalam aplikasi berbasis web 

menggunakan teknologi CodeIgniter yang memiliki konsep MVC 

sehingga memudahkan maintenence, dan dalam pengembangan 

aplikasi. 


