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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan berjalannya waktu perkembangan teknologi informasi 

semakin pesat. Oleh karena itu semakin banyak muncul ide-ide baru dalam 

dunia teknologi informasi. Tak dapat dipungkiri bahwa banyak pula orang-

orang yang terjun ke dalam dunia teknologi informasi karena dalam segi 

kehidupan masyarakat pasti akan terlibat akan adanya komunikasi dan 

informasi. Misalnya saja dalam informasi berita. Masyarakat yang haus akan 

informasi tentunya setiap saat membutuhkan media untuk bisa mengakses 

berita yang diinginkan. 

Kebutuhan informasi semakin mudah didapatkan dimanapun dan 

kapanpun. Oleh karena itu atas dasar itulah yang mendorong pembuatan 

website portal berita ini. Dengan adanya website portal berita maka 

masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mendapatkan berita-berita 

terbaru setiap saat. Semakin canggihnya teknologi berita juga tidak hanya 

disajikan dengan teks akan tetapi dapat disajikan melalui video. 

Berdasarkan latar belakang itu maka tercetuslah ide untuk membuat 

portal berita berbasis website. Website portal berita ini dibuat dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uaraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana membuat Content Management System (CMS) berita online 

ini agar menjadi lebih mudah dan nyaman digunakan oleh semua 

kalangan masyarakat? 

2. Bagaimana menerapkan Content Management System (CMS) berita 

online ini agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan 

mendapatkan berita-berita dengan cepat? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah website portal 

berita ini menyajikan informasi-informasi berupa berita-berita saja. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Membuat layanan Content Management System (CMS) berita online ini 

agar menjadi lebih mudah dan nyaman digunakan oleh semua kalangan 

masyarakat. 

2. Menerapkan Content Management System (CMS) berita online ini agar 

masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mendapatkan berita-

berita dengan cepat. 
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E. Manfaat  

Manfaat perancangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara langsung maupun secara tidak langsung bagi pihak terkait. 

1. Manfaat bagi penulis yaitu dapat menerapkan ilmu yang didapat selama 

perkuliahan terutama tentang pemrograman web menggunakan PHP dan 

MySql. 

2. Diharapkan dengan penulisan skripsi ini dapat menjadi referensi bagi 

para pembaca dan dapat memberi pembelajaran tentang bahasa 

pemrograman PHP. 

3. Dengan adanya layanan portal berita online ini agar masyarakat dapat 

dengan mudah mengakses dan mendapatkan berita-berita dengan cepat. 

 

 

 

 


