
 

 

 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Implementasi Sistem 

Dalam implementasi sistem program aplikasi portal berita dibagi dalam 

beberapa kategori, yaitu kategori administrator dan editor serta user biasa dan 

member. 

4.1.1 Administrator dan Editor 

Implementasi sistem untuk aktor administrator yang merupakan super user 

pada website pengelola dan editor sebagai aktor dibawah administrator 

mengadopsi dari perancangan tampilan pada bab tiga. Fungsi-fungsi dan halaman 

website pengelola atau back end website yang dapat dikelola oleh aktor 

administrator dan editor antara lain : 

a. Halaman dan fungsi login 

 

Gambar 4. 1 Halaman Login administrator dan editor 

Halaman login administrator dan editor menjadi satu dan tanpa pemisah, 

perbedaan ketika pengguna tersebut menggunakan akun administrator atau 

akun editor terdapat ketika pengguna telah berhasil login dan masuk kedalam 

halaman utama. 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

b. Halaman utama 

 

Gambar 4. 2 Halaman utama website pengelola 

Setelah berhasil login, pengguna akan langsung dibawa masuk oleh sistem 

kedalam halaman utama atau home page. Pada halaman utama terdapat waktu 

login yang berfungsi untuk merekap data login. Perbedaan ketika pengguna 

masuk sebagai administrator dan editor terlihat pada jumlah pilihan fungsi 

yang dapat digunakan. Ketika pengguna tersebut masuk sebagai 

administrator, maka akan ada tiga pilihan kategori fungsi yaitu managemen 

user, managemen berita dan managemen website. Sedangkan jika pengguna 

masuk sebagai editor hanya ada dua pilihan yaitu managemen user dan 

managemen berita. 

 

Gambar 4. 3 Menu bar pada website pengelola 

Pada gambar 4.3 tergambar jelas terdapat menu bar home, logout, berita baru 

dan gambar baru. Menu bar home akan membawa pengguna masuk ke 

halaman home seperti ditunjukkan pada gambar 4.2, menu bar logout akan 

membawa pengguna keluar dan kembali ke halaman login, menu bar berita 

baru berfungsi sebagai notifikasi ketika ada berita baru yang diupload oleh 



 

 

 

 

member dan menu bar gambar baru berfungsi sebagai notifikasi ketika ada 

gambar baru yang diupload oleh member. 

c. Halaman Data admin 

 

Gambar 4. 4 Halaman data admin 

Halaman data admin merupakan isi dari pilihan kategori managemen user. 

Halaman data admin hanya bisa diakses oleh administrator. Didalam halaman 

data admin, data yang tertera pada tabel hanyalah pengguna yang berstatus 

sebagai administrator dan editor. 

  



 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 5 Form tambah user 

Administrator dapat menekan button tambah user yang terlihat pada gambar 

4.3. Selanjutnya sistem akan membawa administrator menuju halaman seperti 

yang ditunjukkan pada gambar 4.5 untuk mengisi form. 

 

Gambar 4. 6 Form edit user 

Administrator dapat melakukan edit data data pribadi dengan memilih label 

edit pada halaman data admin. Untuk username tidak dapat diubah karena 

username merupakan primary key. 



 

 

 

 

 

Gambar 4. 7 Form ganti password 

Dalam halaman data admin, administrator dapat melakukan pergantian 

password masuk ke back end website dengan cara memasukkan password 

lama sebagai verifikasi kebenaran pemilik akun dan memasukkan dua kali 

password baru. Memasukkan dua kali password baru bertujuan agar tidak 

terjadinya salah input yang tidak diketahui pada pergantian password. 

 

Gambar 4. 8 Fungsi Search 

Fungsi search seperti yang terlihat pada gambar 4.8 dapat digunakan untuk 

mencari data yang berada didalam database sesuai dengan data pada halaman 

terkait. Pada keadaan ini, data yang dicari adalah data terkait data admin. 

d. Halaman data member 

Halaman data member seperti tertera pada gambar 4.9 berisi data penguna 

yang merupakan member.  Administrator dapat melakukan blokir terhadap 

akun member. 



 

 

 

 

 

Gambar 4. 9 Halaman data member 

 

Gambar 4. 10 fungsi show entries 

Fungsi show entries pada gambar 4.10 berfungsi untuk menentukan jumlah 

data maksimal yang ditampilkan. Jika jumlah maksimal data yang dipilih 

adalah 10 sedangkan jumlah data berjumlah 13 maka tombol next dapat 

digunakan untuk melihat data ke 11 sampai dengan 13. 



 

 

 

 

 

Gambar 4. 11 Form edit member 

Edit member hanya bisa dilakukan perubahan pada status keaktifannya. 

Untuk isi data member administrator tidak dapat melakukannya dikarenakan 

hanya semua data tersebut bersifat pribadi. 

e. Halaman data kategori 

Halaman data kategori merupakan tempat kategori-kategori berita yang ada 

didalam website. Kategori-kategori tersebut berfungsi untuk 

mengelompokkan berita agar pembaca akan mudah jika ingin mencari berita 

terkait di front end website. 



 

 

 

 

 

Gambar 4. 12 Halaman data kategori 

 

Gambar 4. 13 Form tambah kategori 

Kategori berita dapat ditambahkan jika diperlukannya penambahan kategori 

baru. Dengan mengklik button tambah kategori, maka sistem akan membawa 

administrator atau editor menuju form tambah kategori seperti yang tertera 

pada gambar 4.13. 

  



 

 

 

 

 

Gambar 4. 14 Form edit kategori 

Dalam kondisi yang lain, kategori dapat diubah namanya dan dapat 

dinonaktifkan. Edit kategori dibuat sebagai antisipasi ketika satu atau 

beberapa kategori sudah tidak relevan lagi digunakan. 

f. Halaman data berita 

 

Gambar 4. 15 Halaman data berita 

Halaman data berita berisi data dari tabel berita yang berada didalam 

database. Berita dari member yang dikirimkan dari front end website akan 

ikut terekap didalam tabel pada gambar 4.15.  



 

 

 

 

 

Gambar 4. 16 Form edit berita 

Agar sesuai dengan etika jurnalis ketika diposting kedalam front end website, 

berita yang diupload oleh member harus diedit dan disesuaikan dengan etika 

jurnalis terlebih dahulu. 

 



 

 

 

 

 

Gambar 4. 17 Form tambah berita 

Sumber berita bukan hanya berasal dari member, namun juga dapat 

bersumber dari administrator dan editor yang dapat dilakukan dengan cara 

menambahkan berita. 

g. Halaman album 

Tidak berbeda dengan halaman kategori, data album juga berfungsi sama. 

Perbedaannya hanya terletak pada jenis file dan data yang dihimpun. Pada 

halaman data album, data yang dikelompok-kelompokkan adalah foto. 



 

 

 

 

 

Gambar 4. 18 Halaman data album 

 

Gambar 4. 19 Form tambah album 

Agar lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi foto yang tersedia, back end 

website menambahkan fungsi tambah album agar foto-foto yang ditambahkan 

benar-benar sesuai dengan informasi yang disampaikan foto terkait. 



 

 

 

 

 

Gambar 4. 20 Form edit album 

Jika didalam suatu album sudah terdapat banyak foto namun nama dan 

gambar utama album tidak sesuai, maka administrator atau editor dapat 

langsung mengedit album tersebut. Selain itu, album juga dapat di aktif 

ataupun nonaktifkan dari halaman edit album pada gambar 4.20. 

h. Halaman galeri foto 

 

Gambar 4. 21 Halaman data galeri foto  

Semua data yang berasal dari database dengan tabel galeri akan ditampilkan 

pada halaman data galeri foto yang berada di back end website.  



 

 

 

 

 

Gambar 4. 22 Form tambah galeri foto 

Sama halnya dengan berita, sumber foto bukan hanya berasal dari member, 

namun juga dapat bersumber dari administrator dan editor yang dapat 

dilakukan dengan cara menambahkan foto. 

 



 

 

 

 

 

Gambar 4. 23 Form edit galeri foto 

Untuk menyesuaikan judul foto, keterangan dan lokasi album dari foto 

terkait, administrator dan editor dapat melakukan edit galeri foto dengan 

tampilan seperti pada gambar 4.23. 

i. Halaman managemen header 

Halaman pengelola header merupakan halaman untuk mengatur header pada 

front end website. Header merupakan background yang berisi tema berbentuk 

gambar yang terletak pada bagian atas front end website. 

 



 

 

 

 

 

Gambar 4. 24 Halaman pengelolaan header 

 

Gambar 4. 25 Form tambah header 

Header dapat ditambakan oleh pengguna dengan mengklik tambah header 

yang selanjutnya pengguna akan masuk secara otomatis kedalam halaman 

tambah header seperti yang ditampilkan pada gambar 4.25. 

 

 

 



 

 

 

 

j. Halaman arsip login 

 

Gambar 4. 26 Halaman data arsip login 

Halaman data arsip login berisi rekapan data pengguna yang melakukan 

login. Data login dari pengguna akan terekap username, tanggal dan waktu 

pengguna tersebut melakukan login. 

k. Halaman hubungi atau pesan 

Halaman hubungi kami berisi pesan yang dikirim oleh user biasa atau 

member untuk mengajukan pertanyaan, usulan ataupun saran terkait website. 

Pengajuan pesan tersebut dilakukan oleh user biasa atau member dalam front 

end website. 



 

 

 

 

 

Gambar 4. 27 Halaman Hubungi kami 

 

Gambar 4. 28 Form membalas pesan 

Untuk membalas pesan yang diajukan oleh user biasa atau member, 

administrator memilih pesan yang akan dibalas. Administrator langsung 

membalas pesan dari user biasa atau member dan nantinya akan masuk 

kedalam email pengirim. 



 

 

 

 

l. Halaman statis 

 

Gambar 4. 29 Halaman data statis 

Halaman data statis digunakan untuk menampilkan data berupa gambar atau 

tulisan yang digunakan sebagai petunjuk pada front end website. 

 

Gambar 4. 30 Form tambah halaman statis 

 

Halaman statis dapat ditambahkan jika diperlukan. Pengguna yang dapat 

melakukan penambahan halaman statis hanyalah aktor yang berstatus sebagai 

administrator. 



 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 31 Form edit halaman statis 

Ketika halaman statis dibutuhkan untuk diubah, back end website 

menyediakan edit halaman statis. Hanya administrator yang dapat melakukan 

pengeditan halaman statis. 

  



 

 

 

 

m. Managemen komentar 

 

Gambar 4. 32 Halaman data komentar 

Semua komentar yang dituliskan oleh member didalam berita akan terekap 

didalam database pada tabel komentar yang terhubung dengan halaman data 

komentar pada back end website. 

 

Gambar 4. 33 Form edit komentar 

Komentar yang dibuat oleh member yang mengandung unsur sara, kata-kata 

kotor dan hal-hal yang tidak pantas akan di bantu oleh data kata jelek pada 

tabel katajelek yang berada didalam database. Namun tidak semua kata-kata 

yang tidak pantas dapat terekam didalam tabel katajelek. Hal tersebut dapat 



 

 

 

 

dibantu dengan sistem back end website yang menyediakan fungsi edit 

komentar. 

 

Gambar 4. 34 Fungsi menonaktifkan komentar 

Jika komentar yang dikeluarkan oleh member mengandung unsur-unsur yang 

tidak baik atau kurang baik, maka administrator dapat menonaktifkan 

komentar tersebut dengan memilih pilihan pada gambar 4.34. 

n. Halaman banner atau iklan 

 

Gambar 4. 35 Halaman data banner atau iklan 

Halaman banner iklan merekap data iklan yang akan ditampilkan di halaman 

front end website. Iklan yang ditampilkan berbentuk gambar dan terhubung 

degan url dari website pengiklan. 

  



 

 

 

 

 

Gambar 4. 36 Form tambah banner 

Banner iklan dapat ditambahkan dengan ketika administrator mengklik button 

tambah banner pada halaman data banner dan mengisi form yang disediakan 

seperti ditunjukkan pada gambar 4.36. 

 

Gambar 4. 37 Form edit banner 

Ketika ada perubahan terkait gambar banner atau url banner, administrator 

tidak harus menghapus banner sebelum mengupload yang baru. 

Administrator dapat langsung mengedit banner iklan yang telah ada. 

 



 

 

 

 

4.1.2 User Biasa dan Member 

Dalam website utama, aktor terbagi menjadi dua yaitu aktor member dan 

user biasa. Aktor user biasa memiliki akses kegiatan yang terbatas sedangkan 

member dapat melakukan kegiatan apapun yang disediakan website utama. 

Fungsi-fungsi dan halaman website pengelola yang dapat dikelola oleh aktor user 

biasa dan member antara lain : 

a. Halaman utama 

 

Gambar 4. 38 Menu bar sebelum login 

Didalam halaman utama terdapat menu bar yang dapat memindahkan 

pengguna website dari halaman satu menuju halaman lainnya. Gambar 4.38 

merupakan kondisi menu bar sebagai aktor user biasa. Tampak beberapa 

pilihan menu bar untuk aktor user biasa, pilihan menu bar sesuai dengan 

gambar 4.38 antara lain : 

1. Home 

2. Semua berita 

3. Petunjuk 

4. Galeri 

5. Hubungi 

6. Daftar 

7. Login 

  



 

 

 

 

 

Gambar 4. 39 Menu bar setelah login 

Gambar 4.39 merupakan menu bar dalam kondisi pengguna telah melakukan 

login. Kondisi tersebut aktor yang aktif adalah aktor member. Pilihan menu 

bar untuk aktor member antara lain : 

1. Home 

2. Semua berita 

3. Petunjuk 

4. Galeri 

5. Hubungi 

6. Logout  

 

Gambar 4. 40 Tampilan headline 

Tampilan headline pada menu home akan berganti setiap lima detik. Berita 

pada tampilan headline merupakan berita pilihan dari administrator atau 

editor. Ketika layar besar pada berita tersebut di klik, maka website akan 

menampilkan isi berita terkait secara full. 



 

 

 

 

 

Gambar 4. 41 Tampilan berita favorit 

Pada gambar 4.41 terlihat list dari berita favorit dari website. Berita favorit 

merupakan berita dengan jumlah pembaca terbanyak.  



 

 

 

 

 

Gambar 4. 42 Tampilan berita terpopuler 

Berita terpopuler merupakan berita dengan komentar terbanyak. Pengguna 

dapat melihat isi berita dengan mengklik button selengkapnya yang secara 

otomatis akan membawa pengguna kedalam halaman isi berita terkait. 

 

  



 

 

 

 

 

Gambar 4. 43 Tampilan profil 

Tampilan profil member pada gambar 4.43 merupakan tampilan yang hanya 

akan muncul ketika pengguna telah melakukan login. Didalam edit profil 

member terdapat empat pilihan fungsi antara lain : 

1. Edit profil 

2. Ganti password 

3. Managemen berita 

4. Foto galeri 

 

Gambar 4. 44 Tampilan kategori 

Tampilan kategori akan selalu tampil baik pengguna tersebut berstatus 

sebagai aktor user biasa ataupun aktor member. Kategori yang dimaksudkan 

dalam gambar 4.44 merupakan kategori berita. Kategori-kategori berita 

tersebut dapat dibuka dan secara otomatis akan menampilkan daftar berita 

dari kategori terkait. 



 

 

 

 

 

Gambar 4. 45 Tampilan statistik 

Statistik akan menampilkan total pengunjung hari ini, total pengunjung 

website, hits hari ini, total hits dan pengunjung online. Tampilan statistik akan 

selalu tampil dalam halaman apapun dan dengan aktor apapun. Hal tersebut 

dilakukan untuk pemantik pengguna baru dalam menggunakan aplikasi 

website. 

 

Gambar 4. 46 Tampilan Banner iklan 

Tampilan banner pada gambar 4.46 merupakan tampilan gambar iklan yang 

terhubung secara otomatis menuju website pengiklan. Jika pengguna website 

mengklik salah satu gambar pada banner iklan, maka sistem akan 

memindahkan pengguna tersebut kedalam website pengiklan. 

  



 

 

 

 

b. Halaman search 

 

Gambar 4. 47 Tampilan Fungsi search 

Fungsi search terletak pada bagian kanan atas yang nantinya dapat diketikkan 

keyword pada kotak search tersebut.  

 

Gambar 4. 48 Tampilan hasil search 

Setelah keyword dimasukkan dan pengguna menekan tombol enter, website 

akan menampilkan data yang berisi berita-berita yang memiliki kata sesuai 

dengan keyword yang dimasukkan oleh pengguna. 

  



 

 

 

 

c. Halaman semua berita 

 

Gambar 4. 49 Halaman semua berita 

Masuk tab berikutnya yaitu halaman semua berita yang dapat diakses oleh 

seluruh pengguna baik pengguna yang berstatus sebagai aktor member 

ataupun sebagai aktor user biasa. Pada halaman semua berita, website akan 

menampilkan semua berita berurutan dari yang terbaru sampai dengan berita 

terlama. 



 

 

 

 

 

Gambar 4. 50 Tampilan detail berita 

 



 

 

 

 

Tampilan detail berita pada gambar 4.50 merupakan tampilan dari berita yang 

dipilih oleh member atau user biasa. Dalam tampilan detail berita, terdapat 

berita terkait yang merupakan berita dalam kategori yang sama. Selain itu, 

dalam tampilan detail berita akan muncul komentar-komentar yang dibuat 

oleh member. 

d. Halaman tata cara penulisan 

 

Gambar 4. 51 Halaman tata cara penulisan 

Halaman tata cara penulisan dapat diakses jika user atau member memilih 

menu tab petunjuk. Didalam halaman tersebut terdapat tutorial singkat untuk 

mengupload berita dan gambar. 

 

 

 

  



 

 

 

 

e. Halaman galeri 

 

Gambar 4. 52 Halaman tampilan galeri 

Halaman pada gambar 4.52 dapat diakses ketika user biasa atau member 

memilih galeri pada menu tab. Tampilan foto utama dari galeri akan 

terpampang diikuti dengan jumlah foto yang tersedia didalam album terkait. 

 

Gambar 4. 53 Tampilan foto 

 



 

 

 

 

Setelah galeri dibuka, maka akan tampil foto-foto yang berada pada galeri 

terkait. Foto-foto tersebut dapat dibuka satu persatu dan tampilan ketika foto 

yang berada didalam galeri dibuka akan tampak seperti gambar 4.53. 

f. Halaman hubungi kami 

 

Gambar 4. 54 Tampilan form pesan 

Halaman yang menampilkan form pesan seperti pada gambar 4.54 akan 

muncul ketika member atau user biasa memilih menu bar hubungi. User biasa 

ataupun member diharuskan mengisi form tersebut dengan lengkap dan jelas. 

Untuk halaman pesan terdapat kode captcha yang bertujuan untuk memfilter 

pengirim pesan. 

 

 

  



 

 

 

 

g. Halaman daftar member 

 

Gambar 4. 55 Tampilan form daftar member 

Agar dapat mendapatkan akses penuh terkait fasilitas dan fungsi yang ada di 

front end website, pengguna harus memiliki username dan password untuk 

melakukan login. Username dan password tersebut didapatkan setelah 

pengguna mendaftarkan dirinya pada halaman daftar member. Semua data 

harus terisi secara keseluruhan. Terdapat file scan kartu tanda penduduk 

(KTP) pada form daftar member. File tersebut berguna digunakan sebagai 

bentuk pertanggung jawaban member ketika memberikan informasi dalam 

bentuk berita ataupun gambar. 

 

 

 

  



 

 

 

 

h. Halaman login member 

 

Gambar 4. 56 Tampilan form login member 

Setelah mendaftarkan diri sebagai member, pengguna tersebut telah 

mendapatkan username dan password yang dapat digunakan untuk login 

sebagai aktor member pada front end website. Terdapat fasilitas lupa 

password yang dapat digunakan apabila pengguna lupa password dari 

username terkait. Secara otomatis sistem akan mengirimkan password ulang 

melalui email pada username yang bersangkutan. 

 

Gambar 4. 57 Tampilan message box login gagal 

Jika terjadi kesalahan username dan password, maka sistem website akan 

memberikan respon seperti pada gambar 4.57. 

 

 

 

  



 

 

 

 

i. Halaman  edit profil 

 

Gambar 4. 58 Halaman edit profil 

Setelah berhasil login, pengguna dapat melakukan pengeditan profil. 

Username dari member tidak dapat diubah karena username merupakan 

primary key. 

j. Halaman ganti password 

 

Gambar 4. 59 Halaman ganti password 

Selain mengedit profil, member juga diberikan fasilitas untuk mengubah 

password dnegan cara memasukkan password yang lama terlebih dahulu 

barulah memasukkan dua kali password yang baru. Tujuan memasukkan 

password yang lama adalah untuk memastikan bahwa pengguna tersebut 

adalah benar pemilik akun dengan username terkait. Sedangkan memasukkan 

password baru sebanyak dua kali bertujuan untuk menghindari typo dari 

password baru yang dimasukkan oleh member. 

  



 

 

 

 

k. Halaman managemen berita 

 

Gambar 4. 60 Halaman managemen berita 

Halaman managemen berita merupakan halaman tempat berita-berita yang 

pernah diolah dan di posting oleh member terkait. Jadi data yang ditampilkan 

di halaman managemen berita merupakan data dari satu orang member saja. 

 

Gambar 4. 61 Halaman tambah berita 

Dalam gambar 4.60 terdapat button tambah berita yang ketika diklik akan 

menampilkan form gambar 4.61. Pada form tambah berita terdapat dua 

pilihan cara yaitu : 

1. Mengisi form secara detail dan jelas. 

2. Mengupload file .doc 

  



 

 

 

 

l. Halaman managemen galeri 

 

Gambar 4. 62 Halaman managemen galeri 

Sama halnya dengan managemen berita, Halaman managemen galeri 

merupakan halaman tempat foto-foto yang pernah diolah dan di posting oleh 

member terkait.  

 

Gambar 4. 63 Form tambah gambar 

Member dapat mengupload gambar beserta keterangannya dengan mengisi 

form seperti pada gambar 4.63. gambar yang dikirim nantinya akan 

diferivikasi terlebih dahulu oleh administrator atau editor terkait kelayakan 

dan validitas konten. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.2 Pengujian Aplikasi 

Pengujian aplikasi portal berita dengan komunikasi dua arah berbasis website 

dilakukan dengan mencoba semua halaman website beserta fungsi-fungsi yang 

ada didalamnya. Pengujian dilakukan untuk mengupayakan terjadinya 

permasalahan atau kesalahan fungsi yang terjadi pada sistem. Sesuai dengan 

metode pengujian pada bab tiga, pengujian aplikasi menggunakan metode black 

box yang menguji setiap halaman website, baik website pengelola maupun website 

utama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pengujian pada front end website atau website utama secara detail adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Pengujian pada front end website 

No Skenario Pengujian Test Case Hasil yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

1 “Daftar member” 

Data yang dimasukkan 

tidak lengkap 

 

Sistem akan 

menjawab kekurangan 

dari data yang belum 

diisi oleh calon 

member 
 

Valid 

2 “Daftar member” 

Username yang calon 

member masukkan 

sudah ada sebelumnya 

 

Sistem akan 

menyarankan calon 

member memasukkan 

username yang lain 
 

Valid 

 



 

 

 

 

Tabel 4.1 Pengujian pada front end website (lanjutan) 

No Skenario Pengujian Test Case Hasil yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

3 “Daftar member” 

Semua data yang 

dimasukkan sudah 

lengkap dan username 

yang dimasukkan belum 

ada yang menyamai 

sebelumnya 

 

Sistem akan 

menampilkan jawaban 

berhasil 

 

valid 

4 “Login” 

Username atau password 

yang dimasukkan salah 

 

Sistem akan 

memberikan feedback 

yang memeritahukan 

username atau 

password salah 

 

Valid  

5 “ganti password” 

Member memasukkan 

pengulangan password 

baru yang salah 

 

Sistem akan 

memebrikan feedback 

terkait kesalahan 

member 

 

 

Valid 



 

 

 

 

Tabel 4.1 Pengujian pada front end website (lanjutan) 

No Skenario Pengujian Test Case Hasil yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

6 “ganti password” 

Member memasukkan 

password lama sesuai dan 

pengulangan password 

sama 

 

Sistem akan 

menampilkan message 

box berhasil 

 

Valid 

7 “Search” 

Pengguna dapat 

memasukkan keyword 

dan mencari data sesuai 

dengan kata kunci terkait 

 

Sistem akan 

menampilkan data 

sesuai dengan 

keyword yang 

dimasukkan pengguna 
 

Valid 

8 “Hubungi” 

Pengguna akan tidak 

lengkap dalam mengisi 

data, misalnya tidak 

mengisikan email 

 

Sistem akan meminta 

dan memberitahu 

pengguna terkait 

kesalahan yang 

dilakukan 

 

Valid 



 

 

 

 

Tabel 4.1 Pengujian pada front end website (lanjutan) 

No Skenario Pengujian Test Case Hasil yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

9 “Hubungi” 

Pengguna mengisikan 

data dengan lengkap 

 

Sistem memberikan 

respon tanda sukses 

mengirim pesan 
 

Valid 

10 “komentar” 

Member dapat 

memberikan komentar 

pada berita 
 

Komentar dari 

member langsung 

tampil dibawah berita  

Valid  

11 “Tambah Berita” 

Ketika pengguna mengisi 

data dengan lengkap 

 

Website akan 

membalas notifikasi 

berita berhasil dikirim 

 

Valid 



 

 

 

 

Tabel 4.1 Pengujian pada front end website (lanjutan) 

No Skenario Pengujian Test Case Hasil yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

12 “Edit Berita” 

Isi berita diubah 

 

Website akan 

menampilkan message 

box keberhasilan 

member dalam 

mengedit berita 

 

Valid 

13 “Tambah Galeri” 

Member mengisi data 

dengan benar 

 

Website akan 

menampilkan message 

box keberhasilan 

member dalam 

mengupload berita 

 

Valid  

14 “Tambah Galeri” 

Member tidak mengisikan 

judul gambar 

 

Website akan 

memberitahukan 

member belum 

mengisikan judul 

 

Valid 



 

 

 

 

Tabel 4.1 Pengujian pada front end website (lanjutan) 

No Skenario Pengujian Test Case Hasil yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

15 “Menghapus Berita” 

Member yang 

bersangkutan menghapus 

berita yang pernah di 

upload  

Sistem akan 

menanyakan kepastian 

untuk menghapus atau 

tidaknya berita  

valid 

16 “Menghapus Gambar” 

Member yang 

bersangkutan menghapus 

gambar yang pernah di 

upload  

Sistem akan 

menanyakan kepastian 

untuk menghapus atau 

tidaknya gambar  

Valid  

 

 

 

 

 

Pengujian pada website pengelola atau back end website secara detail adalah sebagai berikut : 



 

 

 

 

Tabel 4.2 Pengujian pada back end website 

No Skenario Pengujian Test Case Hasil yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

1 “Login” 

Pengguna memasukkan 

username dan password 

yang salah 

 

Website akan memberi 

informasi terkait 

username dan 

password salah 
 

Valid 

2 “Login” 

Pengguna memasukkan 

username dan password 

dengan benar 

 

Pengguna akan 

langsung masuk 

kedalam menu home 

 

Valid  

 

 

 



 

 

 

 

Tabel 4.2 Pengujian pada back end website(lanjutan) 

No Skenario Pengujian Test Case Hasil yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

3 “Notifikasi berita baru” 

Pengguna mengklik 

notifikasi berita baru 
 

Website akan 

menampilkan data 

berita 
 

Valid 

4 “Notifikasi gambar baru” 

Pengguna mengklik 

notifikasi gambar baru 
 

Website akan 

menampilkan data 

gambar 
 

Valid  

5 “Menambah berita” 

Pengguna mengisikan 

data dengan lengkap 

 

Data  berita baru akan 

tertambahkan di list 

data 

 

Valid 

 

 

 



 

 

 

 

Tabel 4.2 Pengujian pada back end website(lanjutan) 

No Skenario Pengujian Test Case Hasil yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

6 “Menghapus Berita” 

Pengguna memilih label 

hapus berita  

Akan muncul 

pemberitahuan tentang 

keyakinan member 

untuk menghapus data 

 

Valid 

7 “Menambah Gambar” 

Pengguna menambahkan 

data dengan lengkap 

 

Data akan otomatis 

ditambahkan ke dalam 

list 
 

Valid  

8 “Menghapus Gambar” 

Pengguna memilih label 

hapus berita  

Akan muncul 

pemberitahuan tentang 

keyakinan member 

untuk menghapus data 

 

Valid 

9 “Menambah Kategori” 

Pengguna mengisi nama 

kategori  

Nama kategori baru 

akan langsung masuk 

kedalam data kategori 
 

Valid 

 



 

 

 

 

Tabel 4.2 Pengujian pada back end website(lanjutan) 

No Skenario Pengujian Test Case Hasil yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

10 “Edit Kategori” 

Pengguna mengklik aksi 

edit  

Akan muncul form 

yang dapat diedit 

 

Valid 

11 “Tambah Album” 

Pengguna mengisi nama 

album beserta memilih 

foto album 
 

Nama album baru 

akan langsung masuk 

kedalam data album  

Valid 

12 “Tambah Header” 

Pengguna mengisi data 

header dan memilih 

gambar untuk header 
 

Hedaer baru akan 

tampil pada data 

header  

Valid  

13 “Data Login” 

Pengguna back end 

website melakukan login 
 

Data login akan 

taerupdate secara 

otomatis 
 

Valid 

 

 



 

 

 

 

Tabel 4.2 Pengujian pada back end website(lanjutan) 

No Skenario Pengujian Test Case Hasil yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

14 “Membalas Pesan” 

Administrator atau editor 

mengklik email pada data 

hubungi 

 

Menampilkan form 

layaknya email 

 

Valid 

15 “Menulis Balasan Email” 

Administrator membalas 

pesan dari pengirim 

melalui form yang 

disediakan, selanjutnya 

memilih button kirim 
 

Website akan 

memberikan jawaban 

sukses membalas 

email 
 

Valid 

16 “Search” 

Pengguna melakukan 

search pada text box 

search dengan 

memasukkan keyword 

“su” 

 

Sistem akan 

menyaring data yang 

memiliki kandungan 

kata “su” 

 

Valid  



 

 

 

 

Tabel 4.2 Pengujian pada back end website(lanjutan) 

No Skenario Pengujian Test Case Hasil yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

17 “Tambah Banner” 

Administrator akan 

menambah banner pada 

form yang telah 

disediakan dengan data 

yang lengkap 

 

Data banner baru akan 

ditambahkan di data 

bannersecara otomatis 

 

Valid 

18 “Logout” pengguna 

(administrator atau 

editor) memilih menu bar 

logout 

 

Website akan 

memberikan 

pemberitahuan bahwa 

logout berhasil 

 

Valid 



 

 

 

 

4.3 Hasil Kuisioner 

Sampel dalam penelitian adalah masyarakat pengguna majalah online berupa 

website di D.I Yogyakarta. Proses pengumpulan data dilakukan pada tanggal 1 

Maret sampai dengan tanggal 10 Maret 2016. Jumlah kuesioner yang berhasil 

disebarkan sebanyak 103 kuesioner pengguna website berita online. Tetapi hanya 

98 kuesioner yang memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam pengolahan data.  

Tabel 4.3 Analisis Pengambilan Kuesioner 

Dasar Klasifikasi Jumlah Percent 

Jumlah Kuesioner yang disebar 103 100 

Kuesioner yang tidak diisi dengan lengkap 

(cacat) 

5 5,15 

Total kusioner yang dapat diolah 98 94,85 

 

Dari 103 data kuisioner yang disediakan, terdapat 5 data kuisioner yang cacat 

dan tidak dapat diolah. Kecatatan dari kelima data kuisioner tersebut dikarenakan 

beberapa hal, antara lain : 

1. Kuisioner tidak diisi dengan penuh. 

2. Kuisioner tidak diisi identitas. 

3. Pengisi kuisioner tidak memberikan tanda tangan ketersediaan. 

4. Pengisi kuisioner tidak berkenan melihat demo website, sehingga data yang 

diberikan oleh pengisi kuisioner dianggap tidak valid. 

  



 

 

 

 

Tabel 4.4 Tabel Hasil Kuisioner 

No Pertanyaan ST TS N S SS 

1 
Website portal berita bandarindonesia mudah digunakan 

(user friendly). 
17 13 16 40 12 

2 Website portal berita bandarindonesia menarik dan elegan. 11 11 19 36 21 

3 
Website portal berita bandarindonesia nyaman untuk 

digunakan. 
7 23 4 31 33 

4 

Informasi dalam bentuk gambar membuat membuat 

Website portal berita bandarindonesia menjadi lebih 

menarik. 

12 8 11 55 12 

5 

Fitur unggulan Website portal berita bandarindonesia yaitu 

member dapat mengupload berita dan informasi 

menjadikan informasi dan berita yang ditampilkan oleh 

website menjadi lebih luas. 

5 6 12 33 42 

6 Fitur menambah berita dan foto mudah digunakan. 16 21 19 30 12 

7 

Pembagian berita utama, berita favorit dan berita 

terpopuler membuat pengguna website merasa nyaman 

memilih berita. 

8 5 11 33 41 

8 
Pemilihan kategori berita sudah tepat mewakili kategori-

kategori berita secara umum. 
7 2 20 47 22 

9 

Penggunaan Scan KTP asli sebagai salah satu persyaratan 

mendaftar member untuk faliditas berita dan bentuk 

pertanggung jawaban member ketika memberikan berita. 

20 20 13 37 8 

10 
Fungsi statistik berpengaruh terhadap minat anda 

membaca berita di website berita bandarindonesia. 
16 10 4 57 11 

11 
Website portal berita bandarindonesia layak bersaing 

dengan website berita lain. 
1 30 3 60 4 

Keterangan :  ST : Sangat Tidak Setuju 

     TS : Tidak Setuju 

N : Netral 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabel 4.5 Tabel Hasil Kuisioner (dalam persen) 

No Pertanyaan 
Dalam Persen (%) 

ST TS N S SS 

1 
Website portal berita bandarindonesia 

mudah digunakan (user friendly). 
17,35 13,27 16,33 40,82 12,24 

2 
Website portal berita bandarindonesia 

menarik dan elegan. 
11,22 11,22 19,39 36,73 21,43 

3 
Website portal berita bandarindonesia 

nyaman untuk digunakan. 
7,14 23,74 4,08 31,63 33,57 

4 

Informasi dalam bentuk gambar membuat 

membuat Website portal berita 

bandarindonesia menjadi lebih menarik. 

12,24 8,26 11,22 56,12 12,24 

5 

Fitur unggulan Website portal berita 

bandarindonesia yaitu member dapat 

mengupload berita dan informasi 

menjadikan informasi dan berita yang 

ditampilkan oleh website menjadi lebih 

luas. 

5,1 6,12 12,24 33,67 42,86 

6 
Fitur menambah berita dan foto mudah 

digunakan. 
16,33 21,43 19,39 30,61 12,24 

7 

Pembagian berita utama, berita favorit dan 

berita terpopuler membuat pengguna 

website merasa nyaman memilih berita. 

8,16 5,1 11,22 33,67 41,84 

8 

Pemilihan kategori berita sudah tepat 

mewakili kategori-kategori berita secara 

umum. 

7,14 2,04 20,41 47,96 22,25 

9 

Penggunaan Scan KTP asli sebagai salah 

satu persyaratan mendaftar member untuk 

faliditas berita dan bentuk pertanggung 

jawaban member ketika memberikan 

berita. 

8,16 20,41 20,41 13,27 37,76 

10 

Fungsi statistik berpengaruh terhadap 

minat anda membaca berita di website 

berita bandarindonesia. 

11,22 16,33 10,2 4,08 58,16 

11 
Website portal berita bandarindonesia 

layak bersaing dengan website berita lain. 
4,08 1,02 30,61 3,06 61,22 

Keterangan :  ST : Sangat Tidak Setuju 

     TS : Tidak Setuju 

N : Netral 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 



 

 

 

 

Terdapat beberapa perbedaan jawaban dari 98 data kuisioner yang dapat 

diolah. Dapat dibuat kesimpulan sementara : 

1. Website portal berita bandarindonesia mudah digunakan (user friendly). 

Sebanyak 40,82% menjawab setuju dan 12,24% menjawab sangat setuju jika 

website budah digunakan.Total 53,06% sepakat dengan pernyataan tersebut. 

2. Website portal berita bandarindonesia menarik dan elegan. Hanya 22,44% yang 

menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju. Berbanding terbalik dengan 

yang setuju jika website yang dibuat memiliki tampilan yang elegan, yaitu 

31,63%. Kevalidan data dari penyataan nomor 2 didukung dengan 33,57% 

yang menjawab sangat setuju. 

3. Website portal berita bandarindonesia nyaman untuk digunakan. 65,20% 

menjawab setuju dan tidak setuju sudah sangat mencolok terkait kevalidan 

pernyataan nomor 3. 

4. Informasi dalam bentuk gambar membuat membuat Website portal berita 

bandarindonesia menjadi lebih menarik. Dengan 68,36%, pernyataan nomor 4 

menjadi sangat valid. Berarti informasi dalam bentuk gambar membuat 

membuat data tambah website. 

5. Fitur unggulan Website portal berita bandarindonesia yaitu member dapat 

mengupload berita dan informasi menjadikan informasi dan berita yang 

ditampilkan oleh website menjadi lebih luas. Sebanyak 76,53% responden 

tertarik dengan fitur sumber berita dua arah yang disajikan oleh website. 

6. Fitur menambah berita dan foto mudah digunakan. Terdapat 37 orang 

responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju jika fitur tambah 

berita dan foto mudah digunakan sedangkan total 42 menjawab setuju dan 

sangat setuju. Hanya terdapat perbedaan 5 orang responden dari kedua jawaban 

yang bertolak belakang, sehingga penulis membuat kesimpulan sementara 

untuk pernyataan nomor 6 bahwa fitur untuk menambah berita dan foto harus 

diperbaiki agar lebih mudah digunakan. 



 

 

 

 

7. Pembagian berita utama, berita favorit dan berita terpopuler membuat 

pengguna website merasa nyaman memilih berita. Dengan 75,51% responden 

menjawab setuju dan sangat setuju, maka pernyataan nomor 7 sudah valid. 

8. Pemilihan kategori berita sudah tepat mewakili kategori-kategori berita secara 

umum. Sama halnya dengan pernyataan nomor 7, pernyataan nomor 8 menjadi 

valid dengan 70,21% responden yang menjawab setuju dan sangat setuju. Hal 

tersebut bertolak belakang dengan 9,18% responden yang menjawab tidak 

setuju dan sangat tidak setuju yang berupakan angka yang lebih kecil 

dibandingkan  20,41% responden yang memilih jawaban netral terkait 

pernyataan nomor 8. 

9. Penggunaan Scan KTP asli sebagai salah satu persyaratan mendaftar member 

untuk faliditas berita dan bentuk pertanggung jawaban member ketika 

memberikan berita. 28,57% responden yang tidak sepakat dengan pernyataan 

nomor 9 ditambah 20,41% responden yang menyatakan diri menjawab netral 

menjadikan pertimbangan penulis terkait kebijakan penulis untuk menyertakan 

KTP dalam salah satu persyaratan mendaftar member. Namun terdapat 51,03% 

responden yang berasal dari 13,27% responden menjawab setuju dan 37,76% 

responden menjawab sangat setuju terkait penggunaan KTP. 

10. Fungsi statistik berpengaruh terhadap minat anda membaca berita di website 

berita bandarindonesia. 62,24% responden yang sepakat dengan poin nomor 

10. 

11. Website portal berita bandarindonesia layak bersaing dengan website berita 

lain? Hanya 5 orang responden yang tidak sepakat dengan pertanyaan sekaligus 

pertanyaan nomor 11. 5 orang responden tersebut berasal dari 4 orang yang 

sangat tidak setuju dan 1 orang tidak setuju. Angka tersebut berbanding 

terbalik dengan total 64 responden yang sepakat dengan pertanyaan sekaligus 

pernyataan pada nomor 11. 

 


