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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. 

3.1. Evaluasi Kebutuhan ESearch dan Pemilihan CMS untuk ESearch 

Pada penelitian ini melakukan perbandingan CMS, alasan dari melakukan 

perbandingan dari CMS dikarenakan oleh untuk rencana kedepannya website 

ESearch akan diarahkan kepada pengembangan konten website. Dengan demikian 

yang dilakukan adalah pemilihan CMS. Pemilihan CMS didasarkan atas 5 CMS 

terbaik yang bisa melaksanakan bisnis online berdasarkan TopTenReviews tahun 

2010
110

.

3.1.1. Kriteria Evaluasi Kebutuhan CMS untuk ESearch 

Dalam menentukan kriteria pemilihan CMS untuk ESearch, dibagi dalam 

tiga level yaitu high, medium, dan low. 

110
 TopTenReviews, Content Management System Software, viewed 15 July 2010, http://cms-

software-review.toptenreviews.com/ 

http://cms-software-review.toptenreviews.com/
http://cms-software-review.toptenreviews.com/
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Cara penentuan kriteria High : Kriteria yang masuk pada kategori high adalah 

kebutuhan yang merupakan tugas kritis/penting, diperlukan untuk operasi dan 

tanpanya organisasi tidak dapat berfungsi; termasuk di dalamnya kebutuhan 

laporan yang penting bagi internal dan eksternal. 

Cara penentuan kriteria Medium : Kriteria yang masuk pada kategori  medium 

adalah kebutuhan yang jika ditemukan, akan secara signifikan meningkatkan 

proses di perusahaan. Kebutuhan ini seringkali proses sistem bisnis yang bukan 

merupakan tugas kritis/penting bagi bisnis organisasi, tetapi jika ditemukan akan 

mempengaruhi cost benefit organisasi.  

Cara penentuan kriteria Low : Kriteria yang masuk pada kategori low adalah 

kebutuhan yang bagus untuk dimiliki dan hanya akan menambahkan nilai yang 

tidak terlalu besar bagi proses bisnis perusahaan dan mungkin ditemukan melalui 

perbaikan sementara atau perubahan pada proses bisnis. 

 Kriteria Content Management System yang dibutuhkan oleh ESearch 

dijabarkan dalam tabel 3.1 di bawah ini. 

Tabel 3. 1 Kriteria Evaluasi Web 

Requirement Kriteria Evaluasi CMS 

Low  1. CMS bisa didownload dengan gratis. 

2. Tersedia forum yang bisa memberikan dukungan teknis 

dalam pengembangan website dengan menggunakan 

CMS yang dipilih. 

3. Tersedia versi update CMS. 
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Requirement Kriteria Evaluasi CMS 

4. Tersedia jaringan sosial yang memberikan informasi 

mengenai plugin. 

5. Template bisa diganti. 

6. Template bisa didapatkan secara gratis. 

7. Mudah digunakan (tidak perlu memiliki kemampuan atau 

berlatar belakang teknis untuk mengelola konten). 

8. Bisa di operasikan di seluruh operating system (OS). 

9. Bisa mengirimkan email ke forum. 

10. Bisa melakukan polling. 

11. Melakukan copy dan paste pada saat mengedit konten, 

mudah dilakukan. 

12. Bisa melakukan upload file dalam jumlah banyak. 

Medium  1. Open source 

2. Code bisa diubah. 

3. Tersedia fitur chat. 

4. Tersedia fitur newsletter. 

5. Tersedia fitur mail form. 

6. Bisa melakukan pengaturan iklan. 

7. Bisa melakukan content scheduling (menambah atau 

menghapus konten pada jadwal tertentu). 

8. Bisa melakukan sub-sites (situs baru yang merujuk ke 

website utama) 

9. Tersedia trash system (informasi yang tidak dibutuhkan 

dimasukkan di trash, namun bisa diambil kembali saat 

dibutuhkan lagi). 

10. Sistem bisa melakukan affiliate tracking (melacak link 

situs lain yang terdapat pada situs ESearch). 

11. Ukuran gambar bisa diresize. 
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Requirement Kriteria Evaluasi CMS 

12. Friendly URL. 

13. Tersedia fitur untuk FAQ Management. 

14. Memindahkan sistem yang dikerjakan pada suatu server 

ke server yang lain, bisa dilakukan dengan mudah.  

15. Tersedia fitur untuk melihat jumlah pengunjung, halaman 

yang sering dikunjungi. 

16. Interface sistem tersedia dalam berbagai pilihan bahasa. 

17. CMS telah terintegrasi dengan bantuan online. 

High 

 

1. Bisa melakukan pengaturan kontak. 

2. Memberikan laporan database. 

3. Bisa melakukan pengaturan dokumen. 

4. Bisa menampilkan galeri foto. 

5. Bisa melakukan pengaturan produk. 

6. Konten mudah dicari pada search engine. 

7. Bisa melakukan verifikasi email. 

8. Bisa menampilkan login history. 

9. Administrator bisa melihat siapa saja yang log in ke 

sistem dan apa yang mereka lakukan. 

10. Bisa melakukan SSL Login (pada saat login HTTP 

berpindah ke HTTPS dan kembali ke http pada saat login 

selesai). 

11. Sistem cocok dengan sertifikat SSL (Secure Socket 

Layer). 

12. Bisa melakukan pengaturan aset. 

13. Bisa menambahkan jenis pembayaran. 

14. Bisa menambahkan jenis shipping (pengiriman). 

15. Tersedia pengaturan inventaris. 
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Requirement Kriteria Evaluasi CMS 

16. Tersedia fitur untuk memberikan tax (pajak). 

17. Tersedia fitur shopping cart. 

18. Bisa melakukan pengaturan pada pembayaran, 

pembatalan pembayaran. 

19. Sistem ditampilkan dalam interface yang mudah 

digunakan. 

20. Sistem bisa diatur untuk diubah ke halaman HTTP atau 

ke HTTPS. 

21. Tersedia fitur untuk membuat forum. 

22. Tersedia fitur event calendar. 

23. Review pengunjung diapprove setelah disetujui 

administrator.  

24. Tersedia fitur Point of Sale dimana bisa melakukan 

penjualan secara brick and mortar pada inventoris yang 

sama. 

3.1.2. Analisis Fit/Gap 

 Analisis fit/gap merupakan sebuah analisis yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi apakah software yang akan diimplementasikan dapat memenuhi 

kebutuhan perusahaan. Analisis fit/gap dilakukan dengan membandingkan proses 

bisnis perusahaan dengan fungsi-fungsi yang disediakan oleh software.  

Analisis Fit/Gap diawali dengan penentuan requirement perusahaan. Langkah 

selanjutnya adalah proses penentuan ranking untuk setiap requirement yang 

bertujuan untuk memberikan gambaran dan memastikan implementation team 

berfokus pada hal yang benar-benar penting bagi peningkatan proses bisnis 

perusahaan. Tiga jenis ranking dalam analisis fit/gap, yaitu: High, Medium, dan 



103 

 

Low. Setelah proses penentuan ranking selesai dilakukan, setiap requirement yang 

ada akan disesuaikan dengan fungsi-fungsi yang dimiliki software yang akan 

diimplementasi untuk melihat degree of fit dari masing-masing software yang 

terdiri dari tiga kondisi, yaitu Fit, Gap, dan Partial Fit.  

Setelah penentuan degree of fit, maka akan dilakukan pembobotan terhadap 

setiap requirement untuk masing-masing software berdasarkan ranking dari setiap 

requirement dan kondisi dari degree of fit. Hasil pembobotan ini akan 

mendeskripsikan perbandingan pemenuhan requirement antara kelima software 

Content Management System, yaitu ez Publish, Joomla!, Drupal, WordPress.org, 

dan Movable Type. 
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3.1.2.1. ez Publish 

Tabel 3. 2 Analisis Fit/Gap ESearch dan ez Publish  

No. Requirement Rank ez 

Publish 

Comments Alternative 

1.01 CMS bisa didownload 

dengan gratis. 

L F Bisa didownload dilink 

http://ez.no/download/ez_publish 

 

1.02 Tersedia forum yang bisa 

memberikan dukungan 

teknis dalam 

pengembangan website 

dengan menggunakan 

CMS yang dipilih. 

L F Salah satu forum dari ez Publish bisa dikunjungi 

di http://share.ez.no/forums 

 

1.03 Tersedia versi update 

CMS. 

L F ez Publish selalu diupdate dan versi update yang 

terbaru bisa didownload. 

 

1.04 Tersedia jaringan sosial 

yang memberikan 

informasi mengenai 

plugin. 

L F Plugin-plugin untuk melakukan customize pada 

CMS ez Publish bisa didownload dengan gratis di 

Internet. 

 

1.05 Template bisa diganti. L F Template pada CMS ez Publish bisa diganti.  

http://ez.no/download/ez_publish
http://share.ez.no/forums
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No. Requirement Rank ez 

Publish 

Comments Alternative 

1.06 Template bisa didapatkan 

secara gratis. 

L F Untuk mengganti template pada ez Publish, cara 

yang dilakukan adalah: login ke ez Publish 

Administration Setup Packages Design 

Pilih Design klik Set. 

 

1.07 Mudah digunakan (tidak 

perlu memiliki 

kemampuan atau berlatar 

belakang teknis untuk 

mengelola konten). 

L F ez Publish menyediakan WYSIWYG Editor, yang 

merupakan web based rich text editor yang 

memperbolehkan pengguna untuk membuat 

konten tanpa memiliki pengetahuan tentang 

HTML, CSS, XML atau XSL. 

 

1.08 Bisa di operasikan di 

seluruh operating system 

(OS). 

L G ez Publish tidak bisa dioperasikan diseluruh OS, 

ez Publish hanya bisa dioperasikan pada OS Linux 

dan Windows. 

 

1.09 Bisa mengirimkan email 

ke forum. 

L F ez Publish menyediakan fitur mail form yang bisa 

digunakan untuk mengirimkan email ke forum. 

 

1.10 Bisa melakukan polling. L F ez Publish menyediakan fitur poll yang bisa 

digunakan untuk melakukan polling 

 

1.11 Bisa melakukan upload 

file dalam jumlah banyak. 

L F ez Publish bisa melakukan upload file dalam 

jumlah banyak. 

 

1.12 Melakukan copy dan 

paste pada saat mengedit 

L F Tersedia fitur clipboard sehingga bisa melakukan 

copy dan paste pada saat mengedit konten. 
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No. Requirement Rank ez 

Publish 

Comments Alternative 

konten, mudah dilakukan. 

1.13 Open source M F ez Publish merupakan CMS yang open source.  

1.14 Code bisa diubah. M F Code pada ez Publish bisa diubah.  

1.15 Tersedia fitur chat. M P Pada CMS ez Publish standar, tidak tersedia fitur 

chat. 

Tersedia free plugin yang 

bisa didownload untuk 

fitur chat. 

1.16 Tersedia fitur newsletter. M P Pada CMS ez Publish standar, tidak tersedia fitur 

newsletter. 

Tersedia free plugin yang 

bisa didownload untuk 

fitur newsletter. 

1.17 Tersedia fitur mail form. M F Tersedia fitur mail form.  

1.18 Bisa melakukan 

pengaturan iklan. 

M P Pada CMS ez Publish standar, tidak bisa 

melakukan pengaturan iklan. 

Untuk melakukan 

pengaturan iklan, tersedia 

free plugin “advertisement 

management”. 

1.19 Bisa melakukan content 

scheduling (menambah 

atau menghapus konten 

pada jadwal tertentu). 

M F ez Publish bisa melakukan content scheduling, 

yaitu bisa menambah atau menghapus konten pada 

jadwal yang telah ditentukan. 

 

1.20 Bisa melakukan sub-sites M F Dengan ez Publish, kita bisa membuat sub-sites  
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No. Requirement Rank ez 

Publish 

Comments Alternative 

(situs baru yang merujuk 

ke website utama). 

yang merujuk pada situs utama. 

1.21 Tersedia trash system 

(informasi yang tidak 

dibutuhkan dimasukkan 

di trash, namun bisa 

diambil kembali saat 

dibutuhkan lagi). 

M F Pada ez Publish, tersedia fitur trash, dimana bisa 

membuang informasi yang tidak dibutuhkan, 

namun informasi tersebut tidak dihapus, dan bisa 

digunakan lagi pada saat dibutuhkan. 

 

1.22 Sistem bisa melakukan 

affiliate tracking 

(melacak link situs lain 

yang terdapat pada situs 

ESearch). 

M G ez Publish tidak bisa melakukan affiliate tracking.  

1.23 Ukuran gambar bisa 

diresize. 

M F Ukuran gambar bisa diresize (dibesarkan atau 

dikecilkan). 

 

1.24 Friendly URL. M F ez Publish mendukung Friendly URL.  

1.25 Tersedia fitur untuk FAQ 

Management. 

M P Pada ez Publish standar, tidak tersedia fitur FAQ 

Management. 

Tersedia free plugin yang 

bisa didownload untuk 

fitur FAQ Management. 

1.26 Memindahkan sistem 

yang dikerjakan pada 

M F Pada ez Publish melakukan pemindahan untuk 

sistem yang dikerjakan pada suatu server ke server 
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No. Requirement Rank ez 

Publish 

Comments Alternative 

suatu server ke server 

yang lain, bisa dilakukan 

dengan mudah.  

yang lain bisa dilakukan dengan mudah. 

1.27 Tersedia fitur untuk 

melihat jumlah 

pengunjung, halaman 

yang sering dikunjungi. 

M P Pada CMS ez Publish, secara standar tidak 

tersedia fitur untuk melihat jumlah pengunjung, 

dan halaman yang sering dikunjungi. 

Tersedia free plugin “Web 

Statistic” yang bisa 

didownload untuk melihat 

jumlah pengunjung dan 

halaman yang sering 

dikunjungi. 

1.28 Interface sistem tersedia 

dalam berbagai pilihan 

bahasa. 

M F Interface pada ez Publish tersedia dalam berbagai 

pilihan bahasa. 

 

1.29 CMS telah terintegrasi 

dengan bantuan online. 

M F Tersedia online help (bantuan online) yang telah 

terintegrasi dengan CMS ez Publish. 

 

1.30 Bisa melakukan 

pengaturan kontak. 

H F Tersedia fitur contact management pada ez 

Publish untuk melakukan pengaturan kontak. 

 

1.31 Memberikan laporan 

database. 

H G ez Publish tidak bisa memberikan laporan 

database. 

 

1.32 Bisa melakukan 

pengaturan dokumen. 

H F Tersedia fitur document management pada ez 

Publish untuk melakukan pengaturan dokumen. 
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No. Requirement Rank ez 

Publish 

Comments Alternative 

1.33 Bisa menampilkan galeri 

foto. 

H F Tersedia fitur photo gallery pada ez Publish untuk 

menampilkan galeri foto. 

 

1.34 Bisa melakukan 

pengaturan produk. 

H F Tersedia fitur product management pada ez 

Publish untuk melakukan pengaturan produk. 

 

1.35 Konten mudah dicari 

pada search engine. 

H F Konten pada website yang dikerjakan dengan ez 

Publish mudah dicari dengan search engine. 

 

1.36 Bisa melakukan verifikasi 

email. 

H F Keamanan pada ez Publish mendukung verifikasi 

email, yaitu akan mengirimkan email ke pengguna 

untuk memverifikasi pendaftaran yang dilakukan. 

 

1.37 Bisa menampilkan login 

history. 

H F Tersedia fitur login history yang bisa 

menampilkan history dari siapa saja yang login ke 

sistem. 

 

1.38 Administrator bisa 

melihat siapa saja yang 

login ke sistem dan apa 

yang mereka lakukan. 

H F Pada CMS ez Publish, admin bisa melihat siapa 

saja login ke sistem, dan apa yang mereka 

lakukan. 

 

1.39 Bisa melakukan SSL 

Login (pada saat login 

HTTP berpindah ke 

HTTPS dan kembali ke 

http pada saat login 

H F Tersedia fitur SSL Login pada ez Publish.  
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No. Requirement Rank ez 

Publish 

Comments Alternative 

selesai). 

1.40 Sistem cocok dengan 

sertifikat SSL (Secure 

Socket Layer). 

H F ez Publish telah sesuai dengan sertifikat SSL.  

1.41 Bisa melakukan 

pengaturan aset. 

H F Tersedia fitur asset management pada ez Publish 

untuk melakukan pengaturan aset. 

 

1.42 Bisa menambahkan jenis 

pembayaran. 

H F Pada ez Publish, pengguna bisa menambahkan 

jenis pembayaran. 

 

1.43 Bisa menambahkan jenis 

shipping (pengiriman). 

H F Pada ez Publish, pengguna bisa menambahkan 

jenis pengiriman. 

 

1.44 Tersedia pengaturan 

inventaris. 

H G ez Publish tidak bisa melakukan pengaturan 

inventaris.  

 

1.45 Tersedia fitur untuk 

memberikan tax (pajak). 

H F Pada ez Publish, tersedia fitur untuk 

menambahkan pajak pada produk yang dijual. 

 

1.46 Tersedia fitur shopping 

cart. 

H F Secara standar, CMS ez Publish telah 

menyediakan fitur shopping cart. 

 

1.47 Bisa melakukan 

pengaturan pada 

pembayaran, pembatalan 

H P Secara standar, CMS ez Publish tidak bisa 

melakukan pengaturan pada pembayaran, atau 

pembatalan pada pembayaran. 

Tersedia free plugin 

subscription untuk ez 

Publish, yang bisa 
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No. Requirement Rank ez 

Publish 

Comments Alternative 

pembayaran. mengatur langganan, 

seperti mengatur 

pembayarannya atau 

pembatalan. 

1.48 Sistem ditampilkan dalam 

interface yang mudah 

digunakan. 

H F Interface pada ez Publish mudah digunakan.  

1.49 Sistem bisa diatur untuk 

diubah ke halaman HTTP 

atau ke HTTPS. 

H F CMS ez Publish bisa diatur untuk diubah dari 

halaman HTTP ke halaman HTTPS (halaman 

yang membutuhkan keamanan, contoh: pada saat 

pembayaran). 

 

1.50 Tersedia fitur untuk 

membuat forum. 

H F Tersedia fitur untuk membuat forum pada CMS ez 

Publish. 

 

1.51 Tersedia fitur event 

calendar. 

H F Tersedia event calendar pada CMS ez Publish.  

1.52 Review pengunjung 

diapprove setelah 

disetujui administrator.  

H F Membutuhkan persetujuan dari admin untuk 

mengapprove review pengunjung. 

 

1.53 Tersedia fitur Point of 

Sale dimana bisa 

melakukan penjualan 

H G Pengguna tidak bisa melakukan penjualan pada 

toko fisik dengan inventoris yang sama pada CMS 
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No. Requirement Rank ez 

Publish 

Comments Alternative 

secara brick and mortar 

pada inventoris yang 

sama. 

ez Publish. 

 

3.1.2.2. Joomla! 

Tabel 3. 3 Analisis Fit/Gap ESearch dan Joomla! 

No. Requirement Rank Joomla! Comments Alternative 

2.01 CMS bisa didownload 

dengan gratis. 

L F Bisa didownload dilink 

http://www.joomla.org/download.html 

 

2.02 Tersedia forum yang 

bisa memberikan 

dukungan teknis dalam 

pengembangan 

website dengan 

menggunakan CMS 

yang dipilih. 

L F Salah satu forum dari Joomla! bisa dikunjungi di 

http://forum.joomla.org/. Di Indonesia, Joomla! 

memiliki forum yang bisa dikunjungi di http://www.id-

joomla.com/forum 

 

2.03 Tersedia versi update L F Joomla! selalu diupdate dan versi update yang terbaru  

http://www.joomla.org/download.html
http://forum.joomla.org/
http://www.id-joomla.com/forum
http://www.id-joomla.com/forum
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No. Requirement Rank Joomla! Comments Alternative 

CMS. bisa didownload. 

2.04 Tersedia jaringan 

sosial yang 

memberikan informasi 

mengenai plugin. 

L F Plugin-plugin untuk melakukan customize pada CMS 

Joomla! bisa didownload dengan gratis di Internet. 

 

2.05 Template bisa diganti. L F Template pada CMS Joomla! bisa diganti.  

2.06 Template bisa 

didapatkan secara 

gratis. 

L F Untuk mengganti template pada Joomla!, cara yang 

dilakukan adalah: login ke Joomla! Administration 

Extensions Install/Uninstall Plih file Klik 

Upload File & Installklik ExtensionsTemplate 

Manager  Pilih template dan di cek radio buttonnya 

 Klik Default. 

 

2.07 Mudah digunakan 

(tidak perlu memiliki 

kemampuan atau 

berlatar belakang 

teknis untuk 

mengelola konten). 

L F Joomla! menyediakan WYSIWYG Editor, yang 

merupakan web based rich text editor yang 

memperbolehkan pengguna untuk membuat konten 

tanpa memiliki pengetahuan tentang HTML, CSS, 

XML atau XSL. 

 

2.08 Bisa di operasikan di 

seluruh operating 

system (OS). 

L F Joomla! bisa dioperasikan diseluruh OS.  
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No. Requirement Rank Joomla! Comments Alternative 

2.09 Bisa mengirimkan 

email ke forum. 

L F Joomla! menyediakan fitur mail form yang bisa 

digunakan untuk mengirimkan email ke forum. 

 

2.10 Bisa melakukan 

polling. 

L F Joomla! menyediakan fitur poll yang bisa digunakan 

untuk melakukan polling. 

 

2.11 Bisa melakukan 

upload file dalam 

jumlah banyak. 

L F Joomla! bisa melakukan upload file dalam jumlah 

banyak. 

 

2.12 Melakukan copy dan 

paste pada saat 

mengedit konten, 

mudah dilakukan. 

L F Tersedia fitur clipboard sehingga bisa melakukan copy 

dan paste pada saat mengedit konten. 

 

2.13 Open source M F Joomla! merupakan CMS yang open source.  

2.14 Code bisa diubah. M F Code pada Joomla! bisa diubah.  

2.15 Tersedia fitur chat. M P Pada CMS Joomla! standar, tidak tersedia fitur chat. Tersedia free plugin 

yang bisa didownload 

untuk fitur chat. 

2.16 Tersedia fitur 

newsletter. 

M P Pada CMS Joomla! standar, tidak tersedia fitur 

newsletter. 

Tersedia free plugin 

yang bisa didownload 

untuk fitur newsletter. 

2.17 Tersedia fitur mail M F Tersedia fitur mail form.  
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No. Requirement Rank Joomla! Comments Alternative 

form. 

2.18 Bisa melakukan 

pengaturan iklan. 

M F Tersedia fitur advertisement management pada Joomla! 

untuk melakukan pengaturan iklan. 

 

2.19 Bisa melakukan 

content scheduling 

(menambah atau 

menghapus konten 

pada jadwal tertentu). 

M F Joomla! bisa melakukan content scheduling, yaitu bisa 

menambah atau menghapus konten pada jadwal yang 

telah ditentukan. 

 

2.20 Bisa melakukan sub-

sites (situs baru yang 

merujuk ke website 

utama) 

M F Dengan Joomla!, kita bisa membuat sub-sites yang 

merujuk pada situs utama. 

 

2.21 Tersedia trash system 

(informasi yang tidak 

dibutuhkan 

dimasukkan di trash, 

namun bisa diambil 

kembali saat 

dibutuhkan lagi). 

M F Pada Joomla!, tersedia fitur trash, dimana bisa 

membuang informasi yang tidak dibutuhkan, namun 

informasi tersebut tidak dihapus, dan bisa digunakan 

lagi pada saat dibutuhkan. 

 

2.22 Sistem bisa melakukan 

affiliate tracking 

(melacak link situs 

lain yang terdapat 

M P Pada CMS Joomla! standar,  tidak bisa melakukan 

affiliate tracking. 

Tersedia free plugin 

affiliate tracking yang 

bisa didownload secara 
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No. Requirement Rank Joomla! Comments Alternative 

pada situs ESearch). gratis. 

2.23 Ukuran gambar bisa 

diresize. 

M F Ukuran gambar bisa diresize (dibesarkan atau 

dikecilkan). 

 

2.24 Friendly URL. M F Joomla! mendukung Friendly URL.  

2.25 Tersedia fitur untuk 

FAQ Management. 

M F Tersedia fitur FAQ Management pada Joomla! untuk 

melakukan pengaturan pada FAQ (bantuan online).  

 

2.26 Memindahkan sistem 

yang dikerjakan pada 

suatu server ke server 

yang lain, bisa 

dilakukan dengan 

mudah.  

M F Joomla! bisa melakukan pemindahan untuk sistem yang 

dikerjakan pada suatu server ke server yang lain bisa 

dilakukan dengan mudah. 

 

2.27 Tersedia fitur untuk 

melihat jumlah 

pengunjung, halaman 

yang sering 

dikunjungi. 

M F Pada CMS Joomla!, tersedia fitur web statistic untuk 

melihat jumlah pengunjung, dan halaman yang sering 

dikunjungi. 

 

2.28 Interface sistem 

tersedia dalam 

berbagai pilihan 

bahasa. 

M P Pada CMS Joomla! standar, interface tidak tersedia 

dalam berbagai pilihan bahasa. 

Tersedia free plugin 

untuk menampilkan 

interface dalam 

berbagai bahasa. 
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2.29 CMS telah terintegrasi 

dengan bantuan 

online. 

M F Tersedia online help (bantuan online) yang telah 

terintegrasi dengan CMS Joomla!. 

 

2.30 Bisa melakukan 

pengaturan kontak. 

H F Tersedia fitur contact management pada Joomla! untuk 

melakukan pengaturan kontak. 

 

2.31 Memberikan laporan 

database. 

H P Pada CMS Joomla! standar, tidak bisa memberikan 

laporan database. 

Tersedia free plugin 

untuk memberikan 

laporan database. 

2.32 Bisa melakukan 

pengaturan dokumen. 

H P Pada CMS Joomla! standar, tidak bisa melakukan 

pengaturan dokumen. 

Tersedia free plugin 

document management 

untuk melakukan 

pengaturan dokumen. 

2.33 Bisa menampilkan 

galeri foto. 

H P Pada CMS Joomla! standar, tidak bisa menampilkan 

galeri foto. 

Tersedia free plugin 

photo gallery yang bisa 

digunakan untuk 

menampilkan galeri 

foto. 

2.34 Bisa melakukan 

pengaturan produk. 

H F Tersedia fitur product management pada Joomla! untuk 

melakukan pengaturan produk. 

 

2.35 Konten mudah dicari 

pada search engine. 

H F Konten pada website yang dikerjakan dengan Joomla! 

mudah dicari dengan search engine. 
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2.36 Bisa melakukan 

verifikasi email. 

H F Keamanan pada Joomla! mendukung verifikasi email, 

yaitu akan mengirimkan email ke pengguna untuk 

memverifikasi pendaftaran yang dilakukan. 

 

2.37 Bisa menampilkan 

login history. 

H F Tersedia fitur login history yang bisa menampilkan 

history dari siapa saja yang login ke sistem. 

 

2.38 Administrator bisa 

melihat siapa saja 

yang log in ke sistem 

dan apa yang mereka 

lakukan. 

H F Pada CMS Joomla!, admin bisa melihat siapa saja login 

ke sistem, dan apa yang mereka lakukan. 

 

2.39 Bisa melakukan SSL 

Login (pada saat login 

HTTP berpindah ke 

HTTPS dan kembali 

ke http pada saat login 

selesai). 

H F Tersedia fitur SSL Login pada Joomla!.  

2.40 Sistem cocok dengan 

sertifikat SSL (Secure 

Socket Layer). 

H F Joomla! telah sesuai dengan sertifikat SSL.  

2.41 Bisa melakukan 

pengaturan aset. 

H F Tersedia fitur asset management pada Joomla! untuk 

melakukan pengaturan aset. 
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2.42 Bisa menambahkan 

jenis pembayaran. 

H P Pada CMS Joomla! standar tidak bisa menambahkan 

jenis pembayaran. 

Tersedia free plugin 

untuk menambahkan 

jenis pembayaran. 

2.43 Bisa menambahkan 

jenis shipping 

(pengiriman). 

H P Pada CMS Joomla! standar tidak bisa menambahkan 

jenis metode pengiriman. 

Tersedia free plugin 

untuk menambahkan 

jenis metode 

pengiriman. 

2.44 Tersedia pengaturan 

inventaris. 

H P Pada CMS Joomla! standar tidak bisa melakukan 

pengaturan inventaris. 

Tersedia free plugin 

inventory management 

untuk melakukan 

pengaturan inventaris. 

2.45 Tersedia fitur untuk 

memberikan tax 

(pajak). 

H P Pada CMS Joomla! standar tidak bisa menambahkan 

pajak pada produk. 

Tersedia free plugin 

untuk menambahkan 

pajak. 

2.46 Tersedia fitur 

shopping cart. 

H P Pada CMS Joomla! standar tidak tersedia fitur shooping 

cart. 

Tersedia free plugin 

shopping cart. 

2.47 Bisa melakukan 

pengaturan pada 

pembayaran, 

pembatalan 

pembayaran. 

H P Secara standar, CMS Joomla! tidak bisa melakukan 

pengaturan pada pembayaran, atau pembatalan pada 

pembayaran. 

Tersedia free plugin 

subscription untuk 

Joomla!, yang bisa 

imengatur langganan, 

seperti mengatur 

pembayarannya atau 
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pembatalan. 

2.48 Sistem ditampilkan 

dalam interface yang 

mudah digunakan. 

H F Interface pada Joomla! mudah digunakan.  

2.49 Sistem bisa diatur 

untuk diubah ke 

halaman HTTP atau ke 

HTTPS. 

H F CMS Joomla! bisa diatur untuk diubah dari halaman 

HTTP ke halaman HTTPS (halaman yang 

membutuhkan keamanan, contoh: pada saat 

pembayaran). 

 

2.50 Tersedia fitur untuk 

membuat forum. 

H P Pada CMS Joomla! standar tidak bisa membuat forum. Tersedia free plugin 

untuk Joomla! untuk 

membuat forum. 

2.51 Tersedia fitur event 

calendar. 

H P Pada CMS Joomla! standar tidak ada fitur event 

calendar. 

Tersedia free plugin 

event calendar. 

2.52 Review pengunjung 

diapprove setelah 

disetujui administrator.  

H F Membutuhkan persetujuan dari admin untuk 

mengapprove review pengunjung. 

 

2.53 Tersedia fitur Point of 

Sale dimana bisa 

melakukan penjualan 

secara brick and 

mortar pada inventoris 

H P Pada CMS Joomla! standar, pengguna tidak bisa 

melakukan penjualan pada toko fisik dengan 

menggunakan inventaris yang sama. 

Tersedia free plugin 

yang memungkinkan 

pengguna melakukan 

penjualan pada toko 

fisiknya dengan 

menggunakan inventaris 
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yang sama. yang sama. 

3.1.2.3. Drupal 

Tabel 3. 4 Analisis Fit/Gap ESearch dan Drupal 

No. Requirement Rank Drupal Comments Alternative 

3.01 CMS bisa didownload 

dengan gratis. 

L F Bisa didownload dilink 

http://drupal.org/project/drupal 

 

3.02 Tersedia forum yang 

bisa memberikan 

dukungan teknis dalam 

pengembangan website 

dengan menggunakan 

CMS yang dipilih. 

L F Salah satu forum dari Drupal bisa dikunjungi 

di http://drupal.org/forum, forum Drupal di 

Indonesia bisa dikunjungi di 

http://drupal.web.id/forum. 

 

3.03 Tersedia versi update 

CMS. 

L F Drupal selalu diupdate dan versi update yang 

terbaru bisa didownload. 

 

3.04 Tersedia jaringan sosial 

yang memberikan 

informasi mengenai 

plugin. 

L F Plugin-plugin untuk melakukan customize 

pada CMS Drupal bisa didownload dengan 

gratis di Internet. 

 

http://drupal.org/project/drupal
http://drupal.org/forum
http://drupal.web.id/forum
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3.05 Template bisa diganti. L F Template pada CMS Drupal bisa diganti.  

3.06 Template bisa 

didapatkan secara 

gratis. 

L F Template Drupal bisa didownload secara 

gratis. 

 

3.07 Mudah digunakan 

(tidak perlu memiliki 

kemampuan atau 

berlatar belakang teknis 

untuk mengelola 

konten). 

L P Pada Drupal standar, tidak menyediakan 

WYSIWYG Editor, yang merupakan web 

based rich text editor yang memperbolehkan 

pengguna untuk membuat konten tanpa 

memiliki pengetahuan tentang HTML, CSS, 

XML atau XSL. 

Tersedia free plugin WYSIWYG 

Editor, yang merupakan web 

based rich text editor yang 

memperbolehkan pengguna 

untuk membuat konten tanpa 

memiliki pengetahuan tentang 

HTML, CSS, XML atau XSL. 

3.08 Bisa di operasikan di 

seluruh operating 

system (OS). 

L F Drupal bisa dioperasikan diseluruh OS.  

3.09 Bisa mengirimkan 

email ke forum. 

L P Pada CMS Drupal standar, tidak menyediakan 

fitur mail form yang bisa digunakan untuk 

mengirimkan email ke forum. 

Tersedia free plugin mail form 

untuk mengirimkan email ke 

forum. 

3.10 Bisa melakukan polling. L F Drupal menyediakan fitur poll yang bisa 

digunakan untuk melakukan polling 

 

3.11 Bisa melakukan upload 

file dalam jumlah 

L P Secara standar, CMS Drupal tidak bisa 

melakukan upload file dalam jumlah banyak. 

Tersedia free plugin mass 

upload untuk melakukan upload 
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banyak. file dalam jumlah banyak. 

3.12 Melakukan copy dan 

paste pada saat 

mengedit konten, 

mudah dilakukan. 

L G Drupal tidak  tersedia fitur clipboard 

(melakukan copy dan paste pada saat mengedit 

konten). 

 

3.13 Open source M F Drupal merupakan CMS yang open source.  

3.14 Code bisa diubah. M F Code pada Drupal bisa diubah.  

3.15 Tersedia fitur chat. M P Pada CMS Drupal standar, tidak tersedia fitur 

chat. 

Tersedia free plugin yang bisa 

didownload untuk fitur chat. 

3.16 Tersedia fitur 

newsletter. 

M F Pada CMS Drupal, tersedia fitur newsletter.  

3.17 Tersedia fitur mail 

form. 

M P Pada CMS Drupal standar, tidak tersedia fitur 

mail form. 

Tersedia free plugin mail form. 

3.18 Bisa melakukan 

pengaturan iklan. 

M P Pada CMS Drupal standar, tidak bisa 

melakukan pengaturan iklan. 

Untuk melakukan pengaturan 

iklan, tersedia free plugin 

“advertisement management”. 

3.19 Bisa melakukan content 

scheduling (menambah 

atau menghapus konten 

pada jadwal tertentu). 

M P Pada CMS Drupal standar, tidak tersedia fitur 

content scheduling. 

Tersedia free plugin content 

scheduling 
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3.20 Bisa melakukan sub-

sites (situs baru yang 

merujuk ke website 

utama) 

M F Dengan Drupal, kita bisa membuat sub-sites 

yang merujuk pada situs utama. 

 

3.21 Tersedia trash system 

(informasi yang tidak 

dibutuhkan dimasukkan 

di trash, namun bisa 

diambil kembali saat 

dibutuhkan lagi). 

M G Pada Drupal, tidak tersedia fitur trash.  

3.22 Sistem bisa melakukan 

affiliate tracking 

(melacak link situs lain 

yang terdapat pada situs 

ESearch). 

M P Pada CMS Drupal standar, tidak tersedia fitur 

affiliate tracking. 

Tersedia free plugin affiliate 

tracking. 

3.23 Ukuran gambar bisa 

diresize. 

M P Pada CMS Drupal standar, ukuran gambar 

tidak bisa diresize. 

Tersedia free plugin untuk 

meresize ukuran gambar. 

3.24 Friendly URL. M F Drupal mendukung Friendly URL.  

3.25 Tersedia fitur untuk 

FAQ Management. 

M F Pada Drupal tersedia fitur FAQ Management.  

3.26 Memindahkan sistem 

yang dikerjakan pada 

M P Pada CMS Drupal standar, memindahkan 

sistem yang dikerjakan pada suatu server ke 

Tersedia free plugin yang 

memperbolehkan pemindahan 
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suatu server ke server 

yang lain, bisa 

dilakukan dengan 

mudah.  

server lain tidak bisa dilakukan. sistem yang dikerjakan pada 

suatu server ke server lain. 

3.27 Tersedia fitur untuk 

melihat jumlah 

pengunjung, halaman 

yang sering dikunjungi. 

M F Pada CMS Drupal tersedia fitur untuk melihat 

jumlah pengunjung, dan halaman yang sering 

dikunjungi. 

 

3.28 Interface sistem tersedia 

dalam berbagai pilihan 

bahasa. 

M F Interface pada Drupal tersedia dalam berbagai 

pilihan bahasa. 

 

3.29 CMS telah terintegrasi 

dengan bantuan online. 

M F Tersedia online help (bantuan online) yang 

telah terintegrasi dengan CMS Drupal. 

 

3.30 Bisa melakukan 

pengaturan kontak. 

H P Pada CMS Drupal standar, tidak bisa 

melakukan pengaturan kontak. 

Tersedia free plugin contact 

management  untuk melakukan 

pengaturan kontak. 

3.31 Memberikan laporan 

database. 

H G Drupal tidak bisa memberikan laporan 

database. 

 

3.32 Bisa melakukan 

pengaturan dokumen. 

H G Drupal tidak bisa melakukan pengaturan 

dokumen. 
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3.33 Bisa menampilkan 

galeri foto. 

H P Pada CMS Drupal standar, tidak bisa 

menampilkan galeri foto. 

Tersedia free plugin untuk 

menampilkan galeri foto. 

3.34 Bisa melakukan 

pengaturan produk. 

H P Pada CMS Drupal standar, tidak bisa 

melakukan pengaturan produk. 

Tersedia free plugin untuk 

melakukan pengaturan produk. 

3.35 Konten mudah dicari 

pada search engine. 

H F Konten pada website yang dikerjakan dengan 

Drupal mudah dicari dengan search engine. 

 

3.36 Bisa melakukan 

verifikasi email. 

H F Keamanan pada Drupal mendukung verifikasi 

email, yaitu akan mengirimkan email ke 

pengguna untuk memverifikasi pendaftaran 

yang dilakukan. 

 

3.37 Bisa menampilkan 

login history. 

H F Tersedia fitur login history yang bisa 

menampilkan history dari siapa saja yang login 

ke sistem. 

 

3.38 Administrator bisa 

melihat siapa saja yang 

login ke sistem dan apa 

yang mereka lakukan. 

H F Pada CMS Drupal, admin bisa melihat siapa 

saja login ke sistem, dan apa yang mereka 

lakukan. 

 

3.39 Bisa melakukan SSL 

Login (pada saat login 

HTTP berpindah ke 

HTTPS dan kembali ke 

http pada saat login 

H G Pada CMS Drupal tidak tersedia fitur SSL 

Login pada Drupal. 
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selesai). 

3.40 Sistem cocok dengan 

sertifikat SSL (Secure 

Socket Layer). 

H F Drupal telah sesuai dengan sertifikat SSL.  

3.41 Bisa melakukan 

pengaturan aset. 

H F Tersedia fitur asset management pada Drupal 

untuk melakukan pengaturan aset. 

 

3.42 Bisa menambahkan 

jenis pembayaran. 

H P Pada CMS Drupal standar, tidak bisa 

menambah jenis pembayaran. 

Tersedia free plugin untuk 

menambah jenis pembayaran. 

3.43 Bisa menambahkan 

jenis shipping 

(pengiriman). 

H P Pada CMS Drupal standar, tidak bisa 

menambah jenis metode pengiriman. 

Tersedia free plugin untuk 

menambah jenis metode 

pengiriman. 

3.44 Tersedia pengaturan 

inventaris. 

H P Pada CMS Drupal standar, tidak bisa 

melakukan pengaturan inventaris. 

Tersedia free plugin untuk 

melakukan pengaturan 

inventaris. 

3.45 Tersedia fitur untuk 

memberikan tax 

(pajak). 

H P Pada CMS Drupal standar, tidak 

menambahkan tax pada produk. 

Tersedia free plugin untuk 

menambahkan tax pada produk. 

3.46 Tersedia fitur shopping 

cart. 

H P Pada CMS Drupal standar, tidak tersedia fitur 

shopping cart. 

Tersedia free plugin shopping 

cart. 

3.47 Bisa melakukan H P Secara standar, CMS Drupal tidak bisa Tersedia free plugin subscription 
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pengaturan pada 

pembayaran, 

pembatalan 

pembayaran. 

melakukan pengaturan pada pembayaran, atau 

pembatalan pada pembayaran. 

untuk Drupal, yang bisa 

mengatur langganan, seperti 

mengatur pembayarannya atau 

pembatalan. 

3.48 Sistem ditampilkan 

dalam interface yang 

mudah digunakan. 

H G Interface pada Drupal tidak mudah digunakan.  

3.49 Sistem bisa diatur untuk 

diubah ke halaman 

HTTP atau ke HTTPS. 

H G CMS Drupal tidak bisa diubah dari halaman 

HTTP ke halaman HTTPS (halaman yang 

membutuhkan keamanan, contoh: pada saat 

pembayaran). 

 

3.50 Tersedia fitur untuk 

membuat forum. 

H F Tersedia fitur untuk membuat forum pada 

CMS Drupal. 

 

3.51 Tersedia fitur event 

calendar. 

H P Pada CMS Drupal standar, tidak tersedia fitur 

event calendar. 

Tersedia free plugin event 

calendar. 

3.52 Review pengunjung 

diapprove setelah 

disetujui administrator.  

H F Membutuhkan persetujuan dari admin untuk 

mengapprove review pengunjung. 

 

3.53 Tersedia fitur Point of 

Sale dimana bisa 

melakukan penjualan 

secara brick and mortar 

H G Pengguna tidak bisa melakukan penjualan 

pada toko fisik dengan inventoris yang sama 

pada CMS Drupal. 
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pada inventoris yang 

sama. 

 

3.1.2.4. WordPress.org 

Tabel 3. 5 Analisis Fit/Gap ESearch dan WordPress.org 

No. Requirement Rank WordPress.org Comments Alternative 

4.01 CMS bisa didownload 

dengan gratis. 

L F Bisa didownload dilink 

http://wordpress.org/download/ 

 

4.02 Tersedia forum yang 

bisa memberikan 

dukungan teknis 

dalam pengembangan 

website dengan 

menggunakan CMS 

yang dipilih. 

L F Salah satu forum dari WordPress.org bisa 

dikunjungi di 

http://id.forums.wordpress.org/ 

 

4.03 Tersedia versi update 

CMS. 

L F WordPress.org selalu diupdate dan versi 

update yang terbaru bisa didownload. 

 

http://wordpress.org/download/
http://id.forums.wordpress.org/
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4.04 Tersedia jaringan 

sosial yang 

memberikan informasi 

mengenai plugin. 

L F Plugin-plugin untuk melakukan customize 

pada CMS WordPress.org bisa didownload 

dengan gratis di Internet. 

 

4.05 Template bisa diganti. L F Template pada CMS WordPress.org bisa 

diganti. 

 

4.06 Template bisa 

didapatkan secara 

gratis. 

L F Template WordPress.org bisa didapatkan 

secara gratis. 

 

4.07 Mudah digunakan 

(tidak perlu memiliki 

kemampuan atau 

berlatar belakang 

teknis untuk 

mengelola konten). 

L F WordPress.org menyediakan WYSIWYG 

Editor, yang merupakan web based rich text 

editor yang memperbolehkan pengguna 

untuk membuat konten tanpa memiliki 

pengetahuan tentang HTML, CSS, XML 

atau XSL. 

 

4.08 Bisa di operasikan di 

seluruh operating 

system (OS). 

L G Secara standar, WordPress.org bekerja pada 

OS independent. 

 

4.09 Bisa mengirimkan 

email ke forum. 

L P Secara standar, WordPress.org tidak bisa 

mengirimkan email ke forum. 

Tersedia free plugin mail 

form yang digunakan untuk 

mengirimkan email ke 

forum. 
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4.10 Bisa melakukan 

polling. 

L P Secara standar, WordPress.org tidak bisa 

melakukan polling. 

Tersedia free plugin poll 

yang digunakan untuk 

melakukan polling. 

4.11 Bisa melakukan 

upload file dalam 

jumlah banyak. 

L P Secara standar, WordPress.org tidak bisa 

melakukan upload file dalam jumlah 

banyak. 

Tersedia free plugin untuk 

melakukan uplad file dalam 

jumlah banyak.. 

4.12 Melakukan copy dan 

paste pada saat 

mengedit konten, 

mudah dilakukan. 

L G WordPress.org tidak menyediakan fitur 

clipboard sehingga tidak bisa melakukan 

copy dan paste pada saat mengedit konten. 

 

4.13 Open source M F WordPress.org merupakan CMS yang open 

source. 

 

4.14 Code bisa diubah. M P Secara standar, code pada WordPress.org 

tidak bisa diubah. 

Pengguna harus membayar 

untuk melakukan 

pengubahan pada code 

WordPress.org. 

4.15 Tersedia fitur chat. M P Pada CMS WordPress.org standar, tidak 

tersedia fitur chat. 

Tersedia free plugin yang 

bisa didownload untuk fitur 

chat. 

4.16 Tersedia fitur 

newsletter. 

M P Pada CMS WordPress.org standar, tidak 

tersedia fitur newsletter. 

Tersedia free plugin yang 

bisa didownload untuk fitur 
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newsletter. 

4.17 Tersedia fitur mail 

form. 

M P Pada CMS WordPress.org standar, tidak 

tersedia fitur mail form. 

Tersedia free plugin yang 

bisa didownload untuk fitur 

mail form. 

4.18 Bisa melakukan 

pengaturan iklan. 

M G Pada CMS WordPress.org, tidak bisa 

melakukan pengaturan iklan. 

 

4.19 Bisa melakukan 

content scheduling 

(menambah atau 

menghapus konten 

pada jadwal tertentu). 

M P Pada CMS WordPress.org standar, tidak 

bisa melakukan conten scheduling. 

Tersedia free plugin yang 

bisa didownload untuk fitur 

content scheduling. 

4.20 Bisa melakukan sub-

sites (situs baru yang 

merujuk ke website 

utama) 

M G Pada CMS WordPress.org, tidak bisa 

membuat sub-sites yang merujuk pada situs 

utama. 

 

4.21 Tersedia trash system 

(informasi yang tidak 

dibutuhkan 

dimasukkan di trash, 

namun bisa diambil 

kembali saat 

dibutuhkan lagi). 

M G Pada WordPress.org, tidak tersedia fitur 

trash. 
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4.22 Sistem bisa 

melakukan affiliate 

tracking (melacak link 

situs lain yang 

terdapat pada situs 

ESearch). 

M P Pada CMS WordPress.org standar, tidak 

bisa melakukan affiliate tracking. 

Tersedia free plugin affiliate 

tracking. 

4.23 Ukuran gambar bisa 

diresize. 

M G Ukuran gambar bisa pada CMS 

WordPress.org tidak bisa diresize 

(dibesarkan atau dikecilkan). 

 

4.24 Friendly URL. M F WordPress.org mendukung Friendly URL.  

4.25 Tersedia fitur untuk 

FAQ Management. 

M P Pada WordPress.org standar, tidak tersedia 

fitur FAQ Management. 

Tersedia free plugin yang 

bisa didownload untuk fitur 

FAQ Management. 

4.26 Memindahkan sistem 

yang dikerjakan pada 

suatu server ke server 

yang lain, bisa 

dilakukan dengan 

mudah.  

M P Pada CMS WordPress.org standar, tidak 

bisa melakukan pemindahan pada sistem 

yang dikerjakan pada suatu server ke server 

lain. 

Tersedia free plugin untuk 

bisa memindahkan sistem 

yang dikerjakan dari satu 

server ke server lain. 

4.27 Tersedia fitur untuk 

melihat jumlah 

pengunjung, halaman 

yang sering 

M P Pada CMS WordPress.org, secara standar 

tidak tersedia fitur untuk melihat jumlah 

pengunjung, dan halaman yang sering 

Tersedia free plugin “Web 

Statistic” yang bisa 

didownload untuk melihat 

jumlah pengunjung dan 
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dikunjungi. dikunjungi. halaman yang sering 

dikunjungi. 

4.28 Interface sistem 

tersedia dalam 

berbagai pilihan 

bahasa. 

M G Interface pada WordPress.org tidak tersedia 

dalam berbagai pilihan bahasa. 

 

4.29 CMS telah terintegrasi 

dengan bantuan 

online. 

M F Tersedia online help (bantuan online) yang 

telah terintegrasi dengan CMS 

WordPress.org. 

 

4.30 Bisa melakukan 

pengaturan kontak. 

H P Pada CMS WordPress.org standar, tidak 

bisa melakukan pengaturan kontak. 

Tersedia free plugin contact 

management untuk 

melakukan pengaturan 

kontak. 

4.31 Memberikan laporan 

database. 

H G WordPress.org tidak bisa memberikan 

laporan database. 

 

4.32 Bisa melakukan 

pengaturan dokumen. 

H G WordPress.org tidak menyediakan fitur 

document management untuk melakukan 

pengaturan dokumen. 

 

4.33 Bisa menampilkan 

galeri foto. 

H P Pada CMS WordPress.org standar, tidak 

bisa menampilkan galeri foto. 

Tersedia free plugin photo 

gallery untuk menampilkan 

galeri foto. 
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4.34 Bisa melakukan 

pengaturan produk. 

H G WordPress.org tidak bisa melakukan 

pengaturan produk. 

 

4.35 Konten mudah dicari 

pada search engine. 

H F Konten pada website yang dikerjakan 

dengan WordPress.org mudah dicari 

dengan search engine. 

 

4.36 Bisa melakukan 

verifikasi email. 

H P Pada CMS WordPress.org standar, tidak 

bisa melakukan verifikasi email terhadap 

pengguna yang mendaftarkan diri menjadi 

anggota. 

Tersedia free plugin untuk 

verifikasi email, dimana 

akan mengirimkan link 

konfirmasi kepada pengguna 

di halaman email milik 

pengguna. 

4.37 Bisa menampilkan 

login history. 

H P Pada CMS WordPress.org standar, tidak 

bisa menampilkan login history. 

Tersedia free plugin untuk 

menampilkan login history. 

4.38 Administrator bisa 

melihat siapa saja 

yang login ke sistem 

dan apa yang mereka 

lakukan. 

H P Pada CMS WordPress.org standar, admin 

bisa melihat siapa saja login ke sistem, dan 

apa yang mereka lakukan. 

Tersedia free plugin untuk 

melihat siapa saja yang login 

ke sistem dan apa yang 

mereka lakukan. 

4.39 Bisa melakukan SSL 

Login (pada saat login 

HTTP berpindah ke 

HTTPS dan kembali 

ke http pada saat login 

H P Pada CMS WordPress.org standar, tidak 

tersedia fitur SSL Login. 

Tersedia free plugin SSL 

Login sehingga pada saat 

login halaman HTTP 

berubah menjadi HTTPS. 
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selesai). 

4.40 Sistem cocok dengan 

sertifikat SSL (Secure 

Socket Layer). 

H F WordPress.org telah sesuai dengan 

sertifikat SSL. 

 

4.41 Bisa melakukan 

pengaturan aset. 

H G Pada WordPress.org tidak tersedia fitur 

asset management untuk melakukan 

pengaturan aset. 

 

4.42 Bisa menambahkan 

jenis pembayaran. 

H P Pada CMS WordPress.org standar, tidak 

bisa menambahkan jenis pembayaran. 

Tersedia free plugin untuk 

menambahkan jenis 

pembayaran. 

4.43 Bisa menambahkan 

jenis shipping 

(pengiriman). 

H P Pada CMS WordPress.org standar, tidak 

bisa menambahkan metode pengiriman. 

Tersedia free plugin yang 

bisa didownload untuk 

menambahkan metode 

pembayaran. 

4.44 Tersedia pengaturan 

inventaris. 

H P Pada CMS WordPress.org standar, tidak 

bisa melakukan pengaturan inventaris. 

Tersedia free plugin 

inventory management untuk 

melakukan pengaturan 

inventaris.  

4.45 Tersedia fitur untuk 

memberikan tax 

(pajak). 

H P Pada CMS WordPress.org standar, tidak 

bisa menambahkan tax pada produk. 

Tersedia free plugin untuk 

menambahkan tax pada 

produk. 
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4.46 Tersedia fitur 

shopping cart. 

H P Pada CMS WordPress.org standar, tidak 

tersedia fitur shopping cart. 

Tersedia free plugin 

shopping cart. 

4.47 Bisa melakukan 

pengaturan pada 

pembayaran, 

pembatalan 

pembayaran. 

H P Secara standar, CMS WordPress.org tidak 

bisa melakukan pengaturan pada 

pembayaran, atau pembatalan pada 

pembayaran. 

Tersedia free plugin 

subscription 

untukWordPress.org, yang 

bisa mengatur langganan, 

seperti mengatur 

pembayarannya atau 

pembatalan. 

4.48 Sistem ditampilkan 

dalam interface yang 

mudah digunakan. 

H F Interface pada WordPress.org mudah 

digunakan. 

 

4.49 Sistem bisa diatur 

untuk diubah ke 

halaman HTTP atau 

ke HTTPS. 

H G CMS WordPress.org mengatur perpindahan 

dari page HTTP ke halaman HTTPS 

(halaman yang membutuhkan keamanan, 

contoh: pada saat pembayaran). 

 

4.50 Tersedia fitur untuk 

membuat forum. 

H P Pada CMS WordPress.org standar, tidak 

tersedia fitur untuk membuat forum. 

Tersedia free plugin yang 

bisa didownload untuk 

membuat forum. 

4.51 Tersedia fitur event 

calendar. 

H P Pada CMS WordPress.org standar, tidak 

tersedia fitur event calendar. 

Tersedia free plugin event 

calendar. 
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4.52 Review pengunjung 

diapprove setelah 

disetujui 

administrator.  

H F Membutuhkan persetujuan dari admin 

untuk mengapprove review pengunjung. 

 

4.53 Tersedia fitur Point of 

Sale dimana bisa 

melakukan penjualan 

secara brick and 

mortar pada 

inventoris yang sama. 

H G Pengguna tidak bisa melakukan penjualan 

pada toko fisik dengan inventoris yang 

sama pada CMS WordPress.org. 

 

 

3.1.2.5. Movable Type  

Tabel 3. 6 Analisis Fit/Gap ESearch dan Movable Type 

No. Requirement Rank Movable 

Type 

Comments Alternative 

5.01 CMS bisa 

didownload dengan 

gratis. 

L F Bisa didownload dilink 

http://www.movabletype.org/download.html 

 

http://www.movabletype.org/download.html
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5.02 Tersedia forum yang 

bisa memberikan 

dukungan teknis 

dalam 

pengembangan 

website dengan 

menggunakan CMS 

yang dipilih. 

L F Salah satu forum dari Movable Type bisa dikunjungi 

di http://forums.movabletype.org/ 

 

5.03 Tersedia versi update 

CMS. 

L P Secara standar, Movable Type tidak bisa diupdate. Pengguna harus 

membayar untuk 

melakukan update CMS 

Movable Type 

5.04 Tersedia jaringan 

sosial yang 

memberikan 

informasi mengenai 

plugin. 

L F Plugin-plugin untuk melakukan customize pada CMS 

Movable Type bisa didownload dengan gratis di 

Internet. 

 

5.05 Template bisa 

diganti. 

L F Template pada CMS Movable Type bisa diganti.  

5.06 Template bisa 

didapatkan secara 

gratis. 

L F Template Movable Type, bisa didapatkan secara 

gratis. 

 

http://forums.movabletype.org/
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5.07 Mudah digunakan 

(tidak perlu memiliki 

kemampuan atau 

berlatar belakang 

teknis untuk 

mengelola konten). 

L F Movable Type menyediakan WYSIWYG Editor, 

yang merupakan web based rich text editor yang 

memperbolehkan pengguna untuk membuat konten 

tanpa memiliki pengetahuan tentang HTML, CSS, 

XML atau XSL. 

 

5.08 Bisa di operasikan di 

seluruh operating 

system (OS). 

L G Movable Type tidak bisa dioperasikan diseluruh OS, 

Movable Type hanya bisa dioperasikan pada OS 

Unix, Linux, dan Windows 2003+. 

 

5.09 Bisa mengirimkan 

email ke forum. 

L P Secara standar, Movable Type tidak menyediakan 

fitur untuk mengirimkan email ke forum. 

Tersedia free plugin untuk 

mengirimkan email ke 

forum. 

5.10 Bisa melakukan 

polling. 

L P Secara standar, Movable Type tidak bisa melakukan 

polling. 

Tersedia free plugin untuk 

melakukan polling. 

5.11 Bisa melakukan 

upload file dalam 

jumlah banyak. 

L P Movable Type tidak bisa melakukan upload file 

dalam jumlah banyak. 

Pengguna harus 

membayar untuk 

mendapatkan fitur yang 

memperbolehkan 

pengguna melakukan 

upload file dalam jumlah 

banyak. 
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5.12 Melakukan copy dan 

paste pada saat 

mengedit konten, 

mudah dilakukan. 

L F Tersedia fitur clipboard sehingga bisa melakukan 

copy dan paste pada saat mengedit konten. 

 

5.13 Open source M F Movable Type merupakan CMS yang open source.  

5.14 Code bisa diubah. M F Code pada Movable Type bisa diubah.  

5.15 Tersedia fitur chat. M P Secara standar, Movable Type tidak menyediakan 

fitur chat. 

Pengguna harus 

membayar untuk 

mendapatkan plugin chat. 

5.16 Tersedia fitur 

newsletter. 

M P Secara standar, Movable Type tidak menyediakan 

fitur newsletter. 

Pengguna harus 

membayar untuk 

mendapatkan plugin 

newsletter. 

5.17 Tersedia fitur mail 

form. 

M P Secara standar, Movable Type tidak menyediakan 

fitur mail form. 

Tersedia free plugin mail 

form. 

5.18 Bisa melakukan 

pengaturan iklan. 

M P Secara standar, Movable Type tidak bisa melakukan 

pengaturan iklan. 

Pengguna harus 

membayar untuk 

mendapatkan plugin 

advertisement 

management. 
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5.19 Bisa melakukan 

content scheduling 

(menambah atau 

menghapus konten 

pada jadwal 

tertentu). 

M F Movable Type bisa melakukan content scheduling, 

yaitu bisa menambah atau menghapus konten pada 

jadwal yang telah ditentukan. 

 

5.20 Bisa melakukan sub-

sites (situs baru yang 

merujuk ke website 

utama) 

M F Dengan Movable Type, kita bisa membuat sub-sites 

yang merujuk pada situs utama. 

 

5.21 Tersedia trash 

system (informasi 

yang tidak 

dibutuhkan 

dimasukkan di trash, 

namun bisa diambil 

kembali saat 

dibutuhkan lagi). 

M G Pada Movable Type, tidak tersedia fitur trash.  

5.22 Sistem bisa 

melakukan affiliate 

tracking (melacak 

link situs lain yang 

terdapat pada situs 

M P Secara standar, Movable Type tidak bisa melacak link 

situs lain yang masuk ke website. 

Pengguna harus 

membayar untuk 

mendapatkan plugin 

affiliate tracking yang 

bisa melacak link situs 
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ESearch). lain yang masuk. 

5.23 Ukuran gambar bisa 

diresize. 

M F Ukuran gambar bisa diresize (dibesarkan atau 

dikecilkan). 

 

5.24 Friendly URL. M F Movable Type mendukung Friendly URL.  

5.25 Tersedia fitur untuk 

FAQ Management. 

M F Pada Movable Type, tersedia fitur FAQ Management.  

5.26 Memindahkan sistem 

yang dikerjakan pada 

suatu server ke 

server yang lain, bisa 

dilakukan dengan 

mudah.  

M F Pada Movable Type melakukan pemindahan untuk 

sistem yang dikerjakan pada suatu server ke server 

yang lain bisa dilakukan dengan mudah. 

 

5.27 Tersedia fitur untuk 

melihat jumlah 

pengunjung, halaman 

yang sering 

dikunjungi. 

M P Secara standar, Movable Type tidak bisa melihat 

jumlah pengunjung yang melihat situs dan melihat 

halaman mana yang sering dikunjungi. 

Tersedia free plugin untuk 

melihat jumlah 

pengunjung dan halaman 

mana yang paling sering 

dikunjungi. 

5.28 Interface sistem 

tersedia dalam 

berbagai pilihan 

M P Secara standar, interface pada Movable Type tidak 

tersedia dalam berbagai pilihan bahasa. 

Pengguna harus 

membayar untuk 

menampilkan interface 

dalam berbagai pilihan 
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bahasa. bahasa. 

5.29 CMS telah 

terintegrasi dengan 

bantuan online. 

M F Tersedia online help (bantuan online) yang telah 

terintegrasi dengan CMS Movable Type. 

 

5.30 Bisa melakukan 

pengaturan kontak. 

H F Tersedia fitur contact management pada Movable 

Type untuk melakukan pengaturan kontak. 

 

5.31 Memberikan laporan 

database. 

H P Secara standar, Movable Type tidak bisa 

menampilkan laporan database. 

Pengguna harus 

membayar untuk 

mendapatkan fitur yang 

menampilkan laporan 

database. 

5.32 Bisa melakukan 

pengaturan 

dokumen. 

H G Tersedia fitur document management pada Movable 

Type. 

 

5.33 Bisa menampilkan 

galeri foto. 

H F Tersedia fitur photo gallery pada Movable Type untuk 

menampilkan galeri foto. 

 

5.34 Bisa melakukan 

pengaturan produk. 

H G Movable Type tudak bisa melakukan pengaturan 

produk. 

 

5.35 Konten mudah dicari H F Konten pada website yang dikerjakan dengan  
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pada search engine. Movable Type mudah dicari dengan search engine. 

5.36 Bisa melakukan 

verifikasi email. 

H F Keamanan pada Movable Type mendukung verifikasi 

email, yaitu akan mengirimkan email ke pengguna 

untuk memverifikasi pendaftaran yang dilakukan. 

 

5.37 Bisa menampilkan 

login history. 

H F Tersedia fitur login history yang bisa menampilkan 

history dari siapa saja yang login ke sistem. 

 

5.38 Administrator bisa 

melihat siapa saja 

yang login ke sistem 

dan apa yang mereka 

lakukan. 

H P Secara standar, Movable Type tidak bisa melihat 

siapa saja yang login ke sistem dan apa yang mereka 

lakukan. 

Tersedia free plugin untuk 

melihat siapa saja yang 

login ke sistem dan apa 

yang mereka lakukan. 

5.39 Bisa melakukan SSL 

Login (pada saat 

login HTTP 

berpindah ke HTTPS 

dan kembali ke http 

pada saat login 

selesai). 

H F Tersedia fitur SSL Login pada Movable Type.  

5.40 Sistem cocok dengan 

sertifikat SSL 

(Secure Socket 

H F Movable Type telah sesuai dengan sertifikat SSL.  
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Layer). 

5.41 Bisa melakukan 

pengaturan aset. 

H F Tersedia fitur asset management pada Movable Type 

untuk melakukan pengaturan aset. 

 

5.42 Bisa menambahkan 

jenis pembayaran. 

H G Pada Movable Type, pengguna tidak bisa 

menambahkan jenis pembayaran. 

 

5.43 Bisa menambahkan 

jenis shipping 

(pengiriman). 

H P Secara standar, Movable Type tidak bisa 

menambahkan metode pengiriman. 

Pengguna harus 

membayar untuk 

menambahkan metode 

pengiriman. 

5.44 Tersedia pengaturan 

inventaris. 

H G Movable Type tidak bisa melakukan pengaturan 

inventaris.  

 

5.45 Tersedia fitur untuk 

memberikan tax 

(pajak). 

H G Pada Movable Type tidak tersedia fitur untuk 

menambahkan pajak pada produk yang dijual. 

 

5.46 Tersedia fitur 

shopping cart. 

H P Secara standar, Movable Type tidak menyediakan 

fitur shopping cart. 

Pengguna harus 

membayar untuk 

menambahkan fitur 

shopping cart pada 

website. 
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5.47 Bisa melakukan 

pengaturan pada 

pembayaran, 

pembatalan 

pembayaran. 

H P Secara standar, Movable Type tidak bisa melakukan 

pengaturan untuk langganan seperti pengaturan 

pembayaran, atau pembatalan pembayaran. 

Pengguna harus 

membayar untuk 

mendapatkan fitur yang 

mengatur tentang 

langganan. 

5.48 Sistem ditampilkan 

dalam interface yang 

mudah digunakan. 

H F Interface pada Movable Type mudah digunakan.  

5.49 Sistem bisa diatur 

untuk diubah ke 

halaman HTTP atau 

ke HTTPS. 

H F CMS Movable Type bisa diatur untuk diubah dari 

halaman HTTP ke halaman HTTPS (halaman yang 

membutuhkan keamanan, contoh: pada saat 

pembayaran). 

 

5.50 Tersedia fitur untuk 

membuat forum. 

H F Tersedia fitur untuk membuat forum pada CMS 

Movable Type. 

 

5.51 Tersedia fitur event 

calendar. 

H P Secara standar, Movable Type tidak menyediakan 

fitur event calendar. 

Pengguna harus 

membayar untuk 

menambahkan fitur event 

calendar. 

5.52 Review pengunjung 

diapprove setelah 

disetujui 

H F Membutuhkan persetujuan dari admin untuk 

mengapprove review pengunjung. 
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administrator.  

5.53 Tersedia fitur Point 

of Sale dimana bisa 

melakukan penjualan 

secara brick and 

mortar pada 

inventoris yang 

sama. 

H P Pengguna tidak bisa melakukan penjualan pada toko 

fisik dengan inventoris yang sama pada CMS 

Movable Type. 

Pengguna harus 

membayar untuk bisa 

menambahkan fitur 

sehingga pengguna bisa 

melakukan penjualan pada 

toko fisiknya dengan 

inventaris barang yang 

sama seperti pada website. 
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3.1.3. Perbandingan Hasil Analisis Fit/Gap ez Publish, Joomla!, Drupal, WordPress.org, dan Movable Type 

 Berdasarkan hasil analisis Fit/Gap pada kelima alternatif yang telah diuraikan sebelumnya, maka kita dapat membandingkan 

kemampuan masing-masing alternatif produk untuk memenuhi requirement ESearch. Tabel di bawah ini menunjukkan perbandingan 

antara kelima alternatif tersebut. 

Tabel 3. 7 Tabel Perbandingan Hasil Analisis Fit / Gap 

Rangking 

Requirement 

Total 

Requirement 

Ez Publish Joomla! Drupal WordPress.org Movable Type 

F P G F P G F P G F P G F P G 

H 24 21 0 3 12 12 0 8 10 6 4 14 6 11 7 6 

M 17 11 5 1 13 4 0 9 7 1 3 9 5 9 7 1 

L 12 11 0 1 12 0 0 8 3 1 7 3 2 8 4 0 

Total 53 43 5 5 37 16 0 25 20 8 14 26 13 28 18 7 
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Diagram berikut menunjukkan pemenuhan kebutuhan (requirement) secara 

keseluruhan. 

1. ez Publish 

Fit

Partial

Gap

 

Gambar 3. 1 Diagram Pemenuhan Requirement Fit/Gap pada ez Publish 

 

2. Joomla! 

Fit

Partial

Gap

 

Gambar 3. 2 Diagram Pemenuhan Requirement Fit/Gap pada Joomla! 
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3. Drupal 

Fit

Partial

Gap

 

Gambar 3. 3 Diagram Pemenuhan Requirement Fit/Gap pada Drupal 

 

4. WordPress.org 

Fit

Partial

Gap

 

Gambar 3. 4 Diagram Pemenuhan Requirement Fit/Gap pada WordPress.org 
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5. Movable Type  

Fit

Partial

Gap

 

Gambar 3. 5 Diagram Pemenuhan Requirement Fit/Gap pada Movable Type 

  

 Dilihat dari tabel 3.7 serta gambar 3.1, gambar 3.2, gambar 3.3, gambar 

3.4, dan gambar 3.5 ditemukan bahwa pada CMS Joomla! tidak ditemukan Gap, 

sedangkan empat alternatif produk yang lain yaitu: ez Publish, Drupal, 

WordPress.org, dan Movable Type ditemukan Gap. Hal ini membuktikan bahwa 

alternatif produk Joomla! dapat memenuhi requirement ESearch pada kondisi fit 

maupun partial. Dengan demikian, pembuatan website ESearch dikerjakan 

dengan menggunakan CMS Joomla!. Dalam pembuatan website, CMS Joomla! 

dipadukan dengan modul VirtueMart sebagai solusi e-commerce. Tahapan-

tahapan dalam pembuatan website ESearch dengan menggunakan CMS Joomla! 

bisa dilihat di lampiran 6.1 pada Pembuatan Website ESearch. 

3.2. Perancangan Tolok Ukur Uji Responden 

 Tolok ukur yang dirancang adalah tolok ukur yang akan digunakan dalam  

pengujian website sebelum dan sesudah menerapkan aspek-aspek desain web 
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usability, desain interaksi, dan web trust. Tolok ukur yang digunakan terbagi 

dalam: 

Tolok ukur untuk variabel desain web usability:
111

 

1) Kemudahan situs untuk digunakan 

2) Komponen website konsisten 

3) Kesalahan dalam website 

4) Kepuasan akan website 

Tolok ukur untuk variabel desain interaksi:
112

 

1) Perhatian pengguna akan informasi penting 

2) Persepsi pengguna terhadap komponen website 

3) Mudah diingat 

4) Mudah dipelajari 

Tolok ukur untuk variabel web trust:
113

 

                                                 
111

 Jakob Nielsen, “Usability 101: Introduction to Usability”, Useit.com: Jakob Nielsen’s Website, 

viewed 6 June 2010, http://www.useit.com/alertbox/20030825.html 

112
 Proboyekti, U, Pengantar Desain Interaksi, viewed 28 June 2010, 

http://lecturer.ukdw.ac.id/othie/PengantarIMK.pdf 

113
 Kim, D, Song, Y, Braynov, S, & Rao,  H 2001, A B-to-C trust model for on-line exchange. In 

http://www.useit.com/alertbox/20030825.html
http://lecturer.ukdw.ac.id/othie/PengantarIMK.pdf
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1) Informasi konten 

2) Produk 

3) Transaksi 

4) Organisasi 

3.3. Perancangan Uji Responden 

3.3.1. Tujuan 

Tujuan dari pelaksanaan uji responden adalah untuk mengukur kinerja dari 

website ESearch sebelum dan sesudah menerapkan aspek-aspek desain 

web usability, desain interaksi, dan web trust, dimana pengukuran ini akan 

dilakukan berdasarkan tolok ukur yang telah dijelaskan sebelumnya. 

3.3.2. Kriteria Responden 

1) Pengguna internet, terutama yang pernah melakukan transaksi 

pembelian barang secara online. 

2) Rentang umur yang dipilih di atas 17 dan dibawah 65 tahun yaitu 

responden yang bekerja dan/atau sedang menempuh pendidikan tinggi 

(kuliah).  

                                                                                                                                      
Proceedings of America’s Conference on Information Systems, Boston, MA, USA. 
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3) Cara perhitungan pengambilan sampel berdasarkan teknik judgement 

sampling yaitu sebesar 20 kali variabel bebas (variabel independen) dan 

variabel bebas pada tugas akhir ini adalah sebanyak 3. Jadi sampel 

minimal 60 responden. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

berjumlah 100 orang dan diambil dari daerah Manado. Manado dipilih 

karena akan menjadi calon konsumen ESearch (calon pengguna website 

ESearch). 

3.3.3. Waktu Pelaksanaan dan Tempat Pelaksanaan Uji Responden Satu 

1) Waktu pelaksanaan uji responden satu: April 2010 – Juni 2010 

2) Pelaksanaan uji responden dilakukan melalui internet, dengan demikian 

tempat pelaksanaannya berada di tempat tiap-tiap responden. 

3.3.4. Metode dan Instrumen Pengumpulan Data 

 Metode dan instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah angket 

atau kuesioner. 
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3.3.5. Perancangan Angket 

Tabel 3. 8 Perancangan Angket 

Sub Variabel Indikator Nomor Pertanyaan Skala Pengukuran Jenis Pertanyaan 

Kemudahan situs untuk 

digunakan 

FAQ untuk menjawab 

masalah utama, 

pemisahan pada field 

wajib diisi dan field 

tidak wajib pada form, 

link keranjang pada tiap 

halaman dan mudah 

ditemukan, terdapat 

sitemap, berpindah ke 

halaman lain mudah 

dilakukan, harga 

disamping produk, 

elemen standar mudah 

ditemukan, terdapat 

fitur search pada 

halaman utama, bisa 

memfilter katalog 

produk   

3, 23, 27, 30, 32, 33, 36, 

38, 40, 44 

Skala Likert Tertutup 

Komponen website 

konsisten 

Bebas dari informasi 

yang kurang 

25 Skala Likert Tertutup 
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Sub Variabel Indikator Nomor Pertanyaan Skala Pengukuran Jenis Pertanyaan 

berhubungan 

Kesalahan dalam 

website 

Tidak ada kesalahan 

penulisan pada konten 

website. 

50 Skala Likert Tertutup 

Kepuasan akan website Pengguna bisa 

memberikan kritik dan 

saran pada saat 

checkout, mudah 

menghubungi seseorang 

untuk bantuan. 

45, 48 Skala Likert Tertutup 

Perhatian pengguna 

akan informasi penting 

Kategori produk pada 

halaman utama, 

halaman utama 

menampilkan produk-

produk baru, halaman 

utama menjelaskan isi 

website, penulisan list 

singkat dan terdapat 

pendahuluan isi list, 

artikel terbaru pada 

urutan teratas, tidak 

menggunakan warna 

biru untuk informasi 

4, 5, 6, 12, 13, 22 Skala Likert Tertutup 
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Sub Variabel Indikator Nomor Pertanyaan Skala Pengukuran Jenis Pertanyaan 

penting. 

Persepsi pengguna 

mengenai komponen 

website 

Navigasi terletak di 

bagian atas, list 

penomoran dimulai 

dengan angka “1” bukan 

“0”, link hypertext 

mudah diidentifikasi, 

perintah dalam bentuk 

mengklik tombol, 

sitemap terhubung ke 

setiap halaman, warna 

link konsisten dengan 

web pada umumnya, 

tombol back membawa 

ke halaman sebelumnya. 

7, 16, 19, 31, 34, 35, 37 Skala Likert Tertutup 

Mudah diingat Informasi sejenis 

dikelompokkan 

bersama, tahapan-

tahapan ditampilkan 

dalam bentuk list, 

singkatan-singkatan 

didefinisikan, jenis 

huruf konsisten, tersedia 

deskripsi singkat 

disamping produk, 

9, 11, 17, 20, 28, 41 Skala Likert Tertutup 
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Sub Variabel Indikator Nomor Pertanyaan Skala Pengukuran Jenis Pertanyaan 

pertanyaan pada form 

dikelompokkan dan 

diberi judul. 

Mudah dipelajari Navigasi website 

ditampilkan kurang dari 

dua submenu, nama 

field pada form 

menjelaskan jenis data 

yang harus dimasukkan, 

field pada form diberi 

petunjuk jawaban. 

8, 39, 43 Skala Likert Tertutup 

Informasi konten Tidak ada ucapan 

selamat datang pada 

halaman utama, link 

tanpa kata-kata klik 

disini, menghindari 

penulisan heading yang 

lucu, penulisan teks 

navigasi, huruf bisa 

dibaca, media tidak 

ditampilkan berlebihan, 

privacy policy mudah 

ditemukan, konten 

selalu diperbaharui. 

10, 14, 15, 18, 21, 26, 29, 

49 

Skala Likert Tertutup 
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Sub Variabel Indikator Nomor Pertanyaan Skala Pengukuran Jenis Pertanyaan 

Produk Bisa memberi review 

produk, garansi produk. 

46, 52 Skala Likert Tertutup 

Transaksi Form pendaftaran 

divalidasi, metode 

pembayaran. 

42, 51 Skala Likert Tertutup 

Organisasi Informasi organisasi. 47 Skala Likert Tertutup 
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3.4. Perancangan Tolok Ukur Uji kamera 

1) Kemudahan digunakan. 

2) Kemudahan dipelajari (langkah-langkah, istilah yang digunakan, 

kecepatan sistem, waktu, dan konsistensi). 

3) Kesalahan. 

3.5. Perancangan Uji kamera 

3.5.1. Tujuan  

 Tujuan dari melaksanakan uji kamera adalah untuk menguji apakah 

website ESearch mudah digunakan oleh pengguna, melihat langkah-langkah yang 

dilalui pengguna dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, mengukur waktu 

yang diperlukan pengguna dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, untuk 

melihat apakah website ESearch telah familiar dikalangan responden, melakukan 

pengenalan website ESearch kepada responden (calon pengguna).  

3.5.2. Kriteria Responden 

 Responden yang digunakan berjumlah 10 orang, dengan pengelompokkan 

5 orang pengguna internet dan 5 orang pengguna internet yang pernah 

bertransaksi pada website e-commerce. 

3.5.3. Waktu Pelaksanaan dan Tempat Pelaksanaan Uji Responden Satu 

1) Waktu pelaksanaan uji responden satu: April 2010 – Juni 2010 
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2) Pelaksanaan uji responden dilakukan melalui internet, dengan demikian 

tempat pelaksanaannya berada di tempat tiap-tiap responden. 

3.5.4. Metode dan Instrumen Pengumpulan Data 

 Metode dan  instrumen yang digunakan adalah pengamatan atau observasi 

yang disertai dengan panduan pengamatan, dan lembar pengamatan.  

3.5.5. Cara melakukan uji kamera 

 Memberikan task scenario (tugas) kepada responden. Tugas ini dikerjakan 

dalam waktu yang telah ditentukan. Penentuan waktu untuk setiap task scenario 

didasarkan pada dicoba terlebih dahulu oleh desainer dan pada beberapa orang 

kemudian diambil rata-ratanya. Waktu yang ditentukan disini adalah waktu 

maksimal yang diberikan kepada responden dalam menyelesaikan task scenario 

yang diberikan. Selama responden mengerjakan tugas ini, tampilan layar 

responden direkam dengan menggunakan software CamStudio dan Jing.  

3.5.6. Task Scenario (tugas yang diberikan) 

Ada 3 task scenario dalam uji kamera ini. Ketiga task scenario tersebut memiliki 

tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Task pertama memiliki tingkat kesulitan 

yang mudah, task kedua memiliki tingkat kesulitan yang menengah, dan task 

ketiga memiliki tingkat kesulitan yang sulit. 

1) Task 1 : 60 detik 

 Mencari informasi harga Paket Gamer dengan prosesor Intel Core i-5  
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2) Task 2 : 180 detik

Mencari informasi spesifikasi semua paket komputer untuk sekolah atau 

warnet  yang berada pada kisaran harga Rp. 3.000.000 sampai Rp. 

5.000.000  

3) Task 3 : 300 detik

Melakukan pembelian paket komputer sebagai berikut:  

Satu paket Asus/Gigabyte/Msi – Dual Core E-5400 dan lima paket CPU – 

Intel Core 2 Quad Q 8300 (username: responden 1, password: responden). 
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3.5.7. Tahapan-Tahapan Standar Dalam Menyelesaikan Tugas 

Untuk menyelesaikan task scenario (tugas yang diberikan), bisa dilalui dengan 

tahapan-tahapan standar di bawah ini. 

1) Task 1 : Mencari tahu harga Paket Gamer yang menggunakan prosesor Intel 

Core i-5 

Untuk menyelesaikan tugas tersebut, diagram standar yang dialui adalah 

sebagai berikut: 

              Cara 1                     Cara 2 

Home

Paket 

Komputer-

Paket Gamer

Paket Gamer 7-Intel Core i-5 (Rp 9.650.000)

Paket Komputer

Paket Gamer

 

Gambar 3. 6 Diagram Standar Pengerjaan Task 1 

 

 

 



165 

 

 

Alternatif solusi cara pertama untuk task scenario satu:  

a) Masuk pada tampilan halaman “Home” 

 

 Gambar 3. 7 Tampilan Halaman Home 

b) Klik Paket Gamer (menu kiri halaman website)  

                      

 Gambar 3. 8 Memilih Paket Gamer 
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c) Muncul tampilan semua Paket Gamer termasuk di dalamnya “Paket Gamer 

7” dengan prosesor Intel Core i-5, harga Rp. 9.650.000. 

 

 Gambar 3. 9 Tampilan Paket Gamer 
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Alternatif solusi cara kedua untuk task scenario satu: 

a) Masuk pada tampilan halaman “Home” 

 

 Gambar 3. 10 Tampilan Halaman Home 

b) Pilih navigasi Paket Komputer (menu atas halaman website) 

 

 

 Gambar 3. 11 Pilih Navigasi Paket Komputer 
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c) Klik Paket Gamer 

 

 Gambar 3. 12 Klik Paket Gamer 

d) Muncul tampilan semua Paket Gamer termasuk didalamnya “Paket Gamer 

7” dengan prosesor Intel Core i-5, harga Rp. 9.650.000 
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 Gambar 3. 13 Tampilan Paket Gamer 

 

2) Task 2 : Mencari tahu spesifikasi semua paket komputer untuk sekolah 

atau warnet yang berada pada kisaran harga Rp. 3.000.000 sampai Rp. 

5.000.000 

 Untuk menyelesaikan tugas tersebut, diagram standar yang dilalui adalah 

 sebagai berikut: 
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Home

Paket Komputer-Paket Sekolah/

Warnet

Paket SW-Intel Core 2 Duo E-7500 Rp 3.050.000

Paket SW-Athlon-II-x2/250 Rp 3.400.000

Paket SW-Intel Core 2 Quad Q-8300 Rp 3.450.000

Spesifikasi Paket 

SW-Intel Core 2 

Duo E-7500 Rp 

3.050.000

Spesifikasi Paket 

SW-Athlon-II-x2/

250 Rp 3.400.000

Spesifikasi Paket 

SW-Intel Core 2 

Quad Q-8300   

Rp 3.450.000

klik back klik back klik back New tabNew tab New tab

 

 Gambar 3. 14 Diagram Standar Pengerjaan Task 2 
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Alternatif solusi cara pertama untuk task scenario dua: 

a) Masuk pada halaman “Home” 

 

 Gambar 3. 15 Tampilan Halaman Home 

b) Pada menu atas halaman website pilih navigasi “Paket Komputer”, dan 

klik Paket Sekolah/Warnet. 

   

 

 Gambar 3. 16 Pilih Paket Sekolah/Warnet 
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c) Ditampilkan semua Paket Sekolah/Warnet. 

 

 Gambar 3. 17 Tampilan Paket Sekolah/Warnet 

 

d) Melihat paket yang memiliki harga antara Rp 3.000.000 – Rp 3.500.000. 

Terdapat 3 paket yaitu: Paket SW-Intel Core 2 Duo Rp 3.050.000, Paket 

SW-Athlon-II-x2/250 Rp 3.400.000, dan Paket SW-Intel Core 2 Quad Q 

8300 Rp 3.3450.000. 
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 Gambar 3. 18 Melihat Harga 

 

e) Pada Paket SW-Intel Core 2 Duo, klik kanan Open Link in New Tab. 

           

 

 

 

 

 Gambar 3. 19 Klik Open Link New Tab 
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f) Pada Paket SW-Athlon-II-x2/250, klik kanan Open Link in New Tab. 

 

 

 Gambar 3. 20 Klik Open Link New Tab 
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g) Pada Paket SW-Intel Core 2 Quad, klik kanan Open Link in New Tab. 

 

 

 

 Gambar 3. 21 Klik Open Link New Tab 
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Alternatif solusi cara kedua untuk task scenario dua: 

a) Masuk pada halaman “Home” 

 

 Gambar 3. 22 Tampilan Halaman Home 

b) Pada menu atas halaman website pilih navigasi Paket Komputer, dan klik 

Paket Sekolah/Warnet. 

   

 

 Gambar 3. 23 Pilih Paket Sekolah/ Warnet 
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c) Ditampilkan semua Paket Sekolah/Warnet 

.  

 Gambar 3. 24 Tampilan Paket Sekolah/Warnet 

d) Melihat paket yang memiliki harga antara Rp 3.000.000 – Rp 3.500.000. 

Terdapat 3 paket yaitu: Paket SW-Intel Core 2 Duo Rp 3.050.000, Paket 

SW-Athlon-II-x2/250 Rp 3.400.000, dan Paket SW-Intel Core 2 Quad Q 

8300 Rp 3.3450.000. 

 

 Gambar 3. 25 Melihat Harga 
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e) Pada Paket SW-Intel Core 2 Duo, diklik. Selanjutnya setelah melihat

spesifikasinya, kembali ke Paket Sekolah/Warnet, dengan cara klik Paket

Sekolah/Warnet.

f) Pada Paket SW-Athlon-II-x2/250, diklik. Selanjutnya setelah melihat

spesifikasinya, kembali ke Paket Sekolah/Warnet, dengan cara klik Paket

Sekolah/Warnet

g) Pada Paket SW-Intel Core 2 Quad, diklik.

Gambar 3. 26 Lihat Spesifikasi Paket 
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Alternatif solusi cara ketiga untuk task scenario dua: 

a) Masuk pada tampilan halaman “Home" 

 

 Gambar 3. 27 Tampilan Home 

b) Klik link Paket Sekolah/Warnet yang terdapat pada menu kiri di halaman 

website. 

          

 Gambar 3. 28 Pilih Paket Sekolah / Warnet 



180 

 

 

c) Ditampilkan semua Paket Sekolah/Warnet. 

 

 Gambar 3. 29 Tampilan Paket Sekolah/Warnet 

d) Melihat paket yang memiliki harga antara Rp 3.000.000 – Rp 3.500.000. 

Terdapat 3 paket yaitu: Paket SW-Intel Core 2 Duo Rp 3.050.000, Paket 

SW-Athlon-II-x2/250 Rp 3.400.000, dan Paket SW-Intel Core 2 Quad Q 

8300 Rp 3.3450.000. 



181 

 

 

 Gambar 3. 30 Melihat Harga Paket 

 

e) Pada Paket SW-Intel Core 2 Duo, klik kanan Open Link in New Tab. 

           

 

 

 

 

 Gambar 3. 31 Klik Open Link New Tab 
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f) Pada Paket SW-Athlon-II-x2/250, klik kanan Open Link in New Tab. 

 

 

 Gambar 3. 32 Klik Open Link New Tab 
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g) Pada Paket SW-Intel Core 2 Quad, klik kanan Open Link in New Tab. 

 

 

 Gambar 3. 33 Klik Open Link New Tab 

 

Alternatif solusi cara keempat untuk task scenario dua: 

a) Masuk pada tampilan halaman “Home” 

 

 Gambar 3. 34 Tampilan Halaman Home 
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b) Klik link Paket Sekolah/Warnet yang terdapat pada menu kiri di halaman 

website. 

       

 Gambar 3. 35 Pilih Paket Sekolah/Warnet 
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c) Ditampilkan semua Paket Sekolah/Warnet. 

 

 Gambar 3. 36 Tampilan Paket Sekolah/Warnet 

d) Melihat paket yang memiliki harga antara Rp 3.000.000 – Rp 3.500.000. 

Terdapat 3 paket yaitu: Paket SW-Intel Core 2 Duo Rp 3.050.000, Paket 

SW-Athlon-II-x2/250 Rp 3.400.000, dan Paket SW-Intel Core 2 Quad Q 

8300 Rp 3.3450.000. 

 

 Gambar 3. 37 Melihat Harga 
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e) Pada Paket SW-Intel Core 2 Duo, diklik. Selanjutnya setelah melihat 

spesifikasinya, kembali ke Paket Sekolah/Warnet, dengan cara klik 

Paket Sekolah/Warnet. 

f) Pada Paket SW-Athlon-II-x2/250, diklik. Selanjutnya setelah melihat 

spesifikasinya, kembali ke Paket Sekolah/Warnet, dengan cara klik 

Paket Sekolah/Warnet. 

g) Pada Paket SW-Intel Core 2 Quad, diklik. 

 

                           

 

 Gambar 3. 38 Lihat Spesifikasi Produk                   
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3) Task 3 : Melakukan pembelian paket komputer sebagai berikut:  

Satu paket Asus/Gigabyte/Msi – Dual Core E-5400  dan lima Paket CPU-

Intel Core 2 Quad Q 8300 

 

Home

Paket 

Komputer-

Paket Asus/

Gigabyte/Msi

Paket AGM Dual Core E-5400

Paket Komputer

Paket CPU

Lihat 

Keranjang

Checkout

New

(isi field)

aktifkan

Login

Pilih 

Pembayaran
Next Confirm 

Order

ketik 1, klik Beli

Paket CPU Intel Core 2 Quad Q-

8300

Tekan(^)sampai angka 5 / ketik 5,klik Beli

Cara Belanja

Cara 

PembayaranMember?

yes

no

Next

Paket Asus/

Gigabyte/Msi

Paket 

Komputer-

Paket CPU

Thank You
 

 Gambar 3. 39 Diagram Standar Pengerjaan Task 3 
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Alternatif solusi cara pertama untuk task scenario tiga: 

a) Masuk pada halaman “Home”. 

 

 Gambar 3. 40 Tampilan Halaman Home 

 

b) Klik Paket Asus/Gigabyte/Msi pada menu kiri halaman website. 

            

 Gambar 3. 41 Pilih Paket Asus/Gigabyte/Msi 
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c) Ditampilkan semua Paket Asus Gigabyte Msi, pilih “Paket AGM Dual 

Core E-5400”. 

 

 

 Gambar 3. 42Pilih Paket AGM Dula Core E-5400 

 

d) Jika belum tahu cara melakukan pembelian, klik Open Link on New Tab 

pada navigasi Cara Belanja yang terdapat pada menu atas. 
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 Gambar 3. 43 Melihat Cara Belanja 

 

e) Kembali ke produk, pada bagian kanan produk, field jumlah dimasukkan 

angka “1” dan klik Beli. Barang akan ditambahkan ke kereta belanja. 

 

 Gambar 3. 44 Klik Beli 
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f) Klik Paket CPU pada menu kiri halaman website. 

         

 Gambar 3. 45 Pilih Paket CPU 

g) Ditampilkan semua Paket CPU, pilih Paket CPU Intel Core 2 Quad 8300 

 

 

 Gambar 3. 46 Pilih Paket Intel Core 2 Quad Q-8300 
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h) Dibagian kanan produk, field jumlah dimasukkan angka “5” atau klik 

tanda anak panah keatas sampai menunjukkan angka “5”dan klik Beli. 

Barang akan ditambahkan ke kereta belanja 

 

 Gambar 3. 47 Klik Beli 

 

i) Klik Lihat Keranjang 

 

 Gambar 3. 48 Lihat Keranjang 
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j) Klik Checkout 

 

 Gambar 3. 49 Checkout 

 

k) Jika telah menjadi member, masukkan username dan password, jika belum 

pilih new, masukkan informasi pada field yang tersedia, klik submit.  

 

 Gambar 3. 50 Form Pendaftaran 
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Masukkan username dan password telah diberikan yaitu username: 

“responden 1”, dan password: “responden”. 

l) Jika melakukan pendaftaran menjadi user baru, aktifkan account dengan 

membuka email yang didaftarkan dan klik link untuk mengaktifkan 

menjadi anggota. 

 

 Gambar 3. 51 Email Verifikasi 

m) Klik Next 

 

 Gambar 3. 52 Informasi Pembayaran dan Pengiriman 
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n) Jika bingung mengenai cara melakukan pembayaran, klik Open on New 

Tab pada navigasi Cara Pembayaran yang terdapat pada menu atas. 

 

 Gambar 3. 53 Lihat Cara Pembayaran 

 

 Gambar 3. 54 Cara Pembayaran 

 

o) Pilih cara pembayaran yang akan dilakukan. Klik Next 
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 Gambar 3. 55 Pilih Metode Pembayaran 

p) Klik Confirm Order, dan muncuk Thank you for your order. 

 

 Gambar 3. 56 Halaman Konfirmasi 

 

 Gambar 3. 57 Ucapan Terima Kasih 
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Alternatif solusi cara kedua untuk task scenario tiga: 

a) Masuk pada halaman “Home”. 

 

 Gambar 3. 58 Tampilan Halaman Home 

 

b) Pada navigasi atas “Paket Komputer”, klik Paket Asus/Gigabyte/Msi. 

   

 Gambar 3. 59 Pilih Paket Asus/Gigabyte/Msi 
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c) Ditampilkan semua Paket Asus Gigabyte Msi, pilih “Paket AGM Dual 

Core E-5400”. 

 

 

 Gambar 3. 60 Pilih Paket AGM-Dual Core E-5400 
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d) Jika belum tahu cara melakukan pembelian, klik Open Link on New Tab 

pada navigasi Cara Belanja yang terdapat pada menu atas. 

 

 

 

 Gambar 3. 61 Lihat Cara Belanja 

 

e) Kembali ke produk, pada bagian kanan produk, field jumlah dimasukkan 

angka “1” dan klik Beli. Barang akan ditambahkan ke kereta belanja. 
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 Gambar 3. 62 Klik Beli 

f) Pada navigasi atas Paket Komputer, klik Paket CPU 

 

 Gambar 3. 63 Pilih Paket CPU 

 

g) Ditampilkan semua Paket CPU, pilih Paket CPU Intel Core 2 Quad 8300 

 

 

 Gambar 3. 64 Pilih Paket Intel Core 2 Quad Q-8300 
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h) Dibagian kanan produk, field jumlah dimasukkan angka “5” atau klik

tanda anak panah keatas sampai menunjukkan angka “5”dan klik Beli.

Barang akan ditambahkan ke kereta belanja

Gambar 3. 65 Klik Beli 

i) Klik Lihat Keranjang

Gambar 3. 66 Lihat Keranjang 
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j) Klik Checkout

Gambar 3. 67 Checkout 

k) Jika telah menjadi member, masukkan username dan password, jika belum

pilih new, masukkan informasi pada field yang tersedia, klik submit.

Gambar 3. 68 Form Pendaftaran 
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Masukkan username dan password yang telah diberikan yaitu username: 

“responden 1”, dan password: “responden”. 

l) Jika mendaftarkan diri menjadi anggota baru, aktifkan account dengan 

membuka email yang didaftarkan dan klik link untuk mengaktifkan 

menjadi anggota. 

 

 Gambar 3. 69 Email Verifikasi 

m) Klik Next 

 

 Gambar 3. 70 Informasi Pembayaran dan Pengiriman 
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n) Jika bingung mengenai cara melakukan pembayaran, klik Open on New 

Tab pada navigasi Cara Pembayaran yang terdapat pada menu atas. 

 

 Gambar 3. 71 Klik Cara Pembayaran 

 

 

 Gambar 3. 72 Cara Pembayaran 
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o) Pilih cara pembayaran yang akan dilakukan. Klik Next

Gambar 3. 73 Pilih Metode Pembayaran 

p) Klik Confirm Order, dan muncul Thank you for your order.

Gambar 3. 74 Halaman Konfirmasi 

Gambar 3. 75 Terima Kasih 
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