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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Perkembangan internet menjadi semakin pesat saat ini. Di Indonesia 

berdasarkan data Statistik APJII pada survei terakhir tahun 2007
1
, menyatakan 

jumlah pelanggan internet sebanyak 2.000.000 orang dan jumlah pemakai internet 

sebanyak 25.000.000 orang. Di Asia, Indonesia memegang peringkat ke-5 dalam 

jumlah pemakai internet terbanyak pada 30 September 2009
2
. Perkembangan 

internet ini membuat banyak orang beralih melakukan segala sesuatu melalui 

internet. Dalam hal bertransaksi, e-commerce mulai digemari karena menjadi 

solusi alternatif terbaik di tengah kesibukan sehari-hari.  

 ESearch merupakan perusahaan yang bergerak dalam penyediaan 

komputer dan jasa pada pelanggan. Secara umum profil ESearch adalah sebagai 

berikut: 

Nama  : CV. Multi ESearch  

                                                 
1
 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 2007, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia, viewed 9 Desember 2009, http://www.apjii.or.id/dokumentasi/statistik.php 

2
   Miniwatts Marketing Group 2009, Internet World Stats Usage and Population Statistics, 

viewed 9 Desember 2009, http://internetworldstats.com/stats3.htm 

http://internetworldstats.com/stats3.htm
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Kantor : Jl. Lingkungan 2, Kel. Matani satu / Kec. Tomohon Tengah Kota 

 Tomohon 

Telepon : 0431-351556 

 CV. Multi ESearch didirikan pada tanggal 16 September 2009 sesuai 

dengan akte notaris Ivonne Yuliet Pesik, SH nomor 11 dan memiliki tanda daftar 

perusahaan (TDP) nomor 180918100076, serta surat izin usaha perdagangan 

(SIUP) nomor 176/SIUP-PM/KPPT/IX/2009. Secara garis besar, usaha ESearch 

adalah melakukan penjualan paket komputer dan menawarkan jasa konsultasi 

dalam pemilihan paket komputer yang sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. 

ESearch bekerja sama dengan toko-toko di Hi-Tech Mall Surabaya untuk 

penjualan produk mereka. Setiap pemesanan akan dicarikan langsung di toko-toko 

yang telah bekerja sama dengan ESearch. Memiliki target pasar Kota Manado, 

Indonesia, serta melayani pembelian secara eceran dan tender barang. 

 Dalam menjalankan bisnis secara online ada kendala dimana website tidak 

dikunjungi pelanggan dan pelanggan gagal berbelanja. Hal ini dikarenakan oleh 

berbagai hal, yaitu: pelanggan tidak percaya dengan perusahaan pemilik website, 

pelanggan tidak tahu bagaimana cara melakukan belanja online, pelanggan merasa 

transaksi online tidak aman, pelanggan tidak mengenal perusahaan pemilik 

website, website tidak bisa diakses karena koneksi internet yang lambat, navigasi 

yang membingungkan, banyak eksternal link, banyak iklan, tema website tidak 
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sesuai dengan produk, tampilan website tidak terstruktur dengan baik, isi website 

jarang diupdate (diperbaharui), dan banyak plugin. 

 Melihat hal ini, ESearch berusaha untuk membuat website yang efektif.  

Pembuatan website ESearch akan didasari oleh optimalisasi desain website 

berdasarkan desain web usability, desain interaksi, dan web trust. Penelitian ini 

akan membandingkan hasil website ESearch yang belum menerapkan aspek 

desain web usability, desain interaksi, dan web trust dengan website ESearch yang 

telah menerapkan aspek desain web usability, desain interaksi, dan web trust, dan 

selanjutnya melakukan analisis perbandingan dari hasil tersebut dan memilih 

desain mana yang sesuai atau membutuhkan desain ulang. 

1.2. Ruang Lingkup 

 Untuk memberikan suatu pembahasan yang lebih terarah, maka perlu 

adanya suatu pembatasan ruang lingkup dari kebutuhan yang akan dianalisis. 

Ruang lingkup yang diberlakukan dalam tugas akhir ini hanya pada optimalisasi 

desain website ESearch dengan batasan pada: 

1) Karena keterbatasan waktu, aspek optimalisasi desain website yang 

digunakan pada penelitian ini hanya pada tiga aspek yaitu: aspek desain web 

usability, desain interaksi, dan web trust. 

2) Melakukan penerapan aspek-aspek desain web usability, desain interaksi, dan 

web trust pada website ESearch. Aspek-aspek desain web usability, desain 
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interaksi, dan web trust yang dipilih adalah aspek-aspek yang sesuai dengan 

website e-commerce dan bisa diterapkan pada website ESearch.  

3) Website yang menjadi studi kasus adalah website ESearch 

(www.esearchkomputer.com) 

4) Pembuatan website ESearch, dilakukan dengan menggunakan Content 

Management System Joomla! dan modul VirtueMart. 

5) Melakukan uji responden untuk mengukur penilaian responden terhadap 

website ESearch sebelum dan sesudah menerapkan aspek-aspek desain web 

usability, desain interaksi, dan web trust. Responden yang dipilih berasal dari 

Manado. Kriteria responden adalah pengguna internet terutama yang pernah 

bertransaksi secara e-commerce. Cara melakukan uji responden adalah 

dengan memberikan kuesioner dan melakukan uji kamera. Responden yang 

akan diberikan kuesioner berjumlah 50-100 orang. Uji kamera dilakukan pada 

10 orang, yang terbagi dalam 5 orang pengguna internet dan 5 orang 

pengguna internet dan pernah bertransaksi secara e-commerce. Cara 

melakukan uji kamera adalah dengan memberikan tugas kepada responden 

dan meminta responden mengerjakan tugas tersebut dalam waktu yang telah 

ditentukan. Uji kamera dibantu dengan menggunakan software Jing dan 

CamStudio untuk merekam tampilan layar responden.  

http://www.esearchkomputer.com/
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan Tugas Akhir 

1.3.1. Tujuan 

1) Untuk membuat website ESearch. 

2) Untuk menerapkan aspek-aspek desain web usability, desain interaksi, dan 

web trust pada website ESearch. 

3) Untuk mengetahui hasil perbandingan antara website ESearch yang belum 

menerapkan aspek-aspek desain web usability, desain interaksi, dan web trust 

dan website ESearch yang telah menerapkan aspek-aspek desain web 

usability, desain interaksi, dan web trust 

4) Untuk melakukan perubahan pada website ESearch sesuai dengan hasil 

analisa yang telah didapat. 

1.3.2. Manfaat 

1) Menyelesaikan pembuatan website ESearch. 

2) Menerapkan aspek-aspek desain web usability, desain interaksi, dan web trust 

pada website ESearch. 

3) Mendapatkan informasi mengenai hasil perbandingan website ESearch 

sebelum dan sesudah menerapkan aspek-aspek desain web usability, desain 

interaksi, dan web trust. 

4) Mendapatkan hasil perubahan pada website ESearch sesuai dengan hasil 

analisa yang telah dilakukan dan perubahan dilakukan sesuai dengan aspek-

aspek desain web usability, desain interaksi, dan web trust.  
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1.4. Metodologi Penyusunan Tugas Akhir 

1) Metode Studi Pustaka 

Melakukan studi kepustakaan terhadap berbagai referensi yang berkaitan 

dengan penelitian yang dilakukan. Topik-topik yang dikaji meliputi: website 

e-commerce, desain web usability, desain interaksi, web trust dan topik-topik 

lainnya yang mendukung dalam penelitian ini. 

2) Metode Evaluasi Kebutuhan Esearch 

Mendaftarkan kebutuhan ESearch yang harus dipenuhi oleh suatu CMS 

(Content Management System). 

3) Metode Eksplorasi CMS 

Melakukan eksplorasi beberapa CMS, mendaftarkan fitur-fitur dari CMS 

tersebut dan melakukan analisis fit and gap untuk menemukan CMS yang 

sesuai dengan kebutuhan ESearch. 

4) Metode Implementasi Aspek-Aspek Desain Web Usability, Desain Interaksi, 

dan Web Trust pada Website ESearch 

Metode ini didahului oleh pengembangan website ESearch, dan setelah 

website selesai dilakukan penerapan aspek-aspek desain web usability, desain 

interaksi, dan web trust yang sesuai dengan website e-commerce dan bisa 

digunakan  pada website ESearch. 

5) Metode Observasi 
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Metode observasi dilakukan dengan cara melakukan uji responden dengan 

membagikan kuesioner dan melakukan uji kamera. Responden yang dipilih 

berasal dari Manado. Jumlah responden 50-100 orang untuk metode 

kuesioner. Uji kamera dilakukan pada 10 orang, yang terbagi dalam 5 orang 

pengguna internet dan 5 orang pengguna internet dan pernah bertransaksi 

secara e-commerce. Cara melakukan uji kamera adalah dengan memberikan 

tugas kepada responden dan meminta responden mengerjakan tugas tersebut 

dalam waktu yang telah ditentukan. Uji kamera dibantu dengan menggunakan 

software Jing dan CamStudio untuk merekam tampilan layar responden. 

Metode uji responden dengan menggunakan kuesioner dilaksanakan dua kali, 

yaitu sebelum website ESearch menerapkan aspek-aspek desain web usability, 

desain interaksi, dan web trust, serta setelah website ESearch menerapkan 

aspek-aspek desain web usability, desain interaksi, dan web trust.  

6) Metode Perbandingan Hasil Uji Responden 

Melakukan analisis uji responden satu dan dua serta melakukan komparasi 

terhadap hasil analisis ini. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan uji 

statistik. Uji statistik yang digunakan adalah uji t. 

1.5. Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari 6 bab, yaitu: 

BAB I:  PENDAHULUAN 
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Pada bab ini berisi latar belakang, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penyusunan 

tugas akhir, metodologi, dan sistematika penyusunan tugas akhir. 

BAB II: DASAR TEORI 

Pada bab ini berisi teori yang mendasari penyusunan tugas akhir ini. Adapun yang 

dibahas dalam bab ini adalah teori yang berkaitan dengan faktor-faktor pendukung 

e-commerce, desain web usability, desain interaksi, web trust, uji kamera dan teori 

pendukung lainnya. 

BAB III: EVALUASI CMS DAN PERANCANGAN TOLOK UKUR 

Pada bab ini berisi evaluasi Content Management System berdasarkan kebutuhan 

ESearch, perancangan tolok ukur uji responden, perancangan tolok ukur uji 

kamera, perancangan pelaksanaan uji responden, dan perancangan pelaksanaan uji 

kamera.  

BAB IV:  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi hasil analisis uji responden satu, hasil analisis uji kamera, 

perbaikan website ESearch berdasarkan aspek-aspek desain web usability, desain 

interaksi dan web trust, hasil analisis uji responden dua, perbandingan hasil 

analisis uji responden satu dan uji responden dua. 

BAB VI: PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan, saran dan aspek entrepreneurial dari penelitian 

ini. 
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