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BAB IV 

 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 

4.1 Kebutuhan Sistem 

Sebelum meng-install dan mengkonfigurasi SharePoint Server 2007, 

pastikan terlebih dahulu server memiliki perangkat keras dan lunak yang 

direkomendasikan. Untuk sebuah server farm kecil, user akan membutuhkan 

paling tidak sebuah server yang melakukan seluruh SharePoint roles dan sebuah 

server lain yang bekerja sebagai sebuah database server. Komputer server 

tersebut harus memenuhi kebutuhan sebagai berikut:  

1. Web server dan application server komputer dengan dual-processor yang 

memiliki processor clock speeds minimal sebesar 2.5 gigahertz (GHz) dan 

RAM minimal 2 gigabytes (GB).  

2. Database server Komputer dengan dual-processor yang memiliki processor 

clock speeds minimal 2.0 GHz dan RAM minimal 2 GB.  

Pengalaman di lapangan menunjukan bahwa hampir semua orang saat ini 

membeli perangkat keras dengan RAM minimal 4 GB. Jumlah ini merupakan 

jumlah yang lebih disarankan dan harus dianggap sebagai best practice pada 

semua lingkungan kecuali lingkungan paling kecil. 

 Untuk kebutuhan perangkat lunak yang digunakan untuk development 

Sistem Kolaborasi ini ada 3 hal komponen utama yang harus dipersiapkan, yaitu  : 

1. Web/Application Server Server yang menjadi host dari komponen-komponen 

SharePoint harus memiliki spesifikasi perangkat lunak minimum sebagai 

berikut:  
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a. Microsoft Windows Server 2003 (Standard, Enterprise, Datacenter, atau 

Web Edition) dengan Service Pack 1 (SP1).  

b. Microsoft .NET Framework 3.0, yang termasuk Microsoft Windows 

Workflow Foundation  

c. Microsoft Internet Information Services (IIS) dalam IIS 6.0 worker 

process isolation mode, dengan Microsoft ASP.NET 2.0 yang diaktifkan. 

IIS 6.0 merupakan mode yang tepat kecuali Web Server tersebut akan 

diupgrade dari Windows 2000 ke Windows Server 2003. Web server 

yang di-upgrade secara default menggunakan mode IIS 5.0 dan perlu 

diubah ke dalam mode IIS 6.0.  

d. NTFS file system.  

2. Database Server. SharePoint memerlukan basis data SQL dan lebih baik 

menggunakan Windows Authentication. SharePoint tidaklah sensitif atau 

bergantung pada perangkat keras, sehingga konfigurasi perangkat keras, lokasi 

fisik dari SQL server, dan lokasi dari basis data—seperti sebuah storage area 

network (SAN)—tidak akan menjadi masalah bagi SharePoint selama 

SharePoint dapat berkomunikasi secara efisien dengan basis data yang 

digunakan. SharePoint tidak akan dapat mendeteksi basis data yang bukan 

merupakan basis data SharePoint yang mungkin terdapat pada SQL server 

tersebut. Apabila terdapat beberapa instans SQL,  identifikasi instans yang 

digunakan untuk SharePoint sebagai bagian dari pengidentifikasian SQL 

server yang digunakan. Oleh karena itu, karakteristik dari konfigurasi SQL 

Server bersifat fleksibel, termasuk hal-hal berikut:  
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a. Sistem operasi apapun yang mendukung penggunaan Microsoft SQL 

Server 2000 atau 2005.  

b. Microsoft SQL Server 2005 atau Microsoft SQL Server 2000 dengan 

Service Pack 3 (SP3) atau versi setelahnya.  

c. Database server tersebut tidak perlu dedicated terhadap SharePoint.  

d. Database server tersebut dapat, namun tidak harus, berupa sebuah SQL 

cluster.  

3. Active Directory. Perencanaan merupakan hal yang sangat penting dalam 

setiap tahap pengimplementasian SharePoint. Sebuah bagian yang krusial 

dalam menyiapkan instalasi SharePoint Server 2007 adalah merencanakan 

berbagai Active Directory accounts yang akan diperlukan pada saat 

melakukan implementasi dan bukan hanya pada saat proses instalasi saja. 

Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses ini akan terbayar di saat 

nanti dengan tidak perlu lagi memodifikasi accounts yang telah dibuat.  

4. Application Software untuk membuka dokumen yang telah tersimpan kedalam 

SharePoint Server seperto Microsoft Office 2007, Acrobat Reader serta 

picture viewer. 

4.2 Arsitektur Jaringan  

 Sub bab ini akan membahas tentang arsitektur jaringan dari Sistem 

Kolaborasi Pembelajaran. Sistem ini akan menggunakan arsitektur jaringan single 

server, yang dapat dilihat seperti gambar 4.1. 

 Karena performa server dan jaringan sangat mempengaruhi performa dari 

aplikasi, maka dibutuhkan spesifikasi hardware untuk server yang sangat baik. 

Pada arsitektur single server ini router diantara jaringan intranet dan internet 
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berperan sebagai firewall, yang dapat menyaring incoming dan outgoing request 

(Stefano Ceri, 2003). Dengan menggunakan arsitektur ini, maintenance tingkat 

keamanan server maupun firewall juga harus dilakukan secara rutin. Karena 

apabila adanya serangan dari luar yang dapat menembus firewall dan web server, 

serangan itu akan dapat mengakses data base aplikasi secara langsung 

dikarenakan semua proses dilakukan di satu server. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.1 Arsitektur Jaringan Sistem Kolaborasi di Web Developer Group 

 Seperti gambar 4.1, sistem ini akan dapat diakses melalui jaringan intranet 

maupun internet. Dengan melihat desain arsitektur pada gambar 4.1, arsitektur 

jaringan ini sangat mudah untuk diterapkan karena hanya menggunakan single 
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server. Sehingga berimbas kepada mudahnya maintenance jaringan dan sedikitnya 

biaya maintenance dibanding apabila menggunakan arsitektur jaringan multi 

server. Tetapi disisi lain, arsitektur ini mempunyai beberapa kelemahan. 

Kemampuan server yang terbatas, dikarenakan hanya ada satu server yang 

menangani beberapa request access sekaligus merupakan satu kelemahan dari 

arsitektur jaringan ini 

4.3 Implementasi Sistem 

4.3.1 Instalasi SharePoint Server 2007 

Proses instalasi mencakup proses-proses berikut yang dapat diselesaikan 

oleh orang atau roles yang berbeda pada lingkungan produksi:  

1. Proses instalasi  

2. Menjalankan Configuration Wizard  

3. Memberikan services  

4. Menciptakan corporate intranet portal  

A. Menjalankan Prosedur Instalasi  

Untuk memulai proses instalasi SharePoint Server 2007 User, ikuti 

langkah-langkah berikut:  

1.  Log in ke komputer User menggunakan installation account yang telah 

dibuat sebelumnya.  

2.  Mulai program setup dari SharePoint Server dari source files User, yang 

berlokasi pada sebuah jaringan atau CD.  

3. Masukan product key User pada halaman Enter Product Key. Perhatikan 

bahwa pada Gambar 4.2 halaman tersebut mengkonfirmasi key yang benar 

sebelum memperbolehkan User untuk melanjutkan instalasi.  
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Gambar  4.2 Halaman Enter Product Key  

4. Terima end-user license agreement (EULA) pada halaman End-User 

License Agreement.  

5. Selanjutnya User harus memutuskan tipe instalasi mana yang dibutuhkan 

untuk sistem User (Lihat Gambar 4.3) Pilihan User akan menentukan 

jumlah halaman konfigurasi yang akan User lihat selama instalasi, juga 

proses dan hasil instalasi itu sendiri.  

6. Pilihan Basic atau single-server akan meng-install produk pada sebuah 

server tanpa kemungkinan untuk menambah servers lain di kemudian hari ataupun 

untuk membangun sebuah farm. Batasan ini muncul karena pilihan ini meng-

install dan menggunakan Microsoft SQL Server 2005 Embedded Edition. Sebuah 

basic installation tidak akan memberikan kesempatan untuk merubah pilihan-
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pilihan default yang telah ada. Gunakan basic installation hanya jika User yakin 

bahwa deployment User tidak akan berkembang menjadi terlalu besar.  

 

 

Gambar 4.3  Halaman Installation Types 

B. Advanced Options    

Apabila User memilih pilihan Advanced, User akan diberikan halaman 

yang memiliki tiga tabs: Server Type, File Location, dan Feedback (Lihat Gambar 

4.4.). User akan membahas pilihan User pada ketiga tabs tersebut pada bab ini.  

Tab Server Type menggambarkan tiga pilihan instalasi. Pilihan pertama 

yang akan user bahas adalah pilihan Stand-alone. Pilihan ini sama seperti Basic 

pada halaman sebelumnya kecuali sekarang User memiliki pilihan pada dua tabs 

lainnya untuk mengkonfigurasi sekaligus membangun sebuah basic server. 
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Gambar 4.4 Tabs pertama dari advanced options 

Pilihan kedua adalah pilihan Web Front End. Pilihan ini hanya meng-install 

services yang dibutuhkan oleh Web services dan fitur-fitur. Pilihan ini akan 

memerlukan sebuah penginstall-an ulang apabila User perlu mendukung services 

lain pada server ini dikemudian hari. User harus memiliki sebuah instalasi 

Complete pada sebuah server sebelum memulai sebuah instalasi WFE agar Shared 

Services Provider (SSP) services tersedia untuk WFE tersebut. Pada sebagian 

besar kasus, User tidak akan ingin memilih pilihan Web Front End karena pilihan 

tersebut membatasi kemampuan User untuk secara cepat mengganti role dari 

sebuah server tanpa melakukan instalasi ulang dari SharePoint binaries pada WFE 

server tersebut. Akhirnya, pilihan instalasi Complete akan meng-install seluruh 
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SharePoint binaries pada server yang perlu menjalankan semua roles dan untuk 

men-deploy baik edisi Stuserrd ataupun Enterprise dari produk ini pada 

lingkungan User. Services dan fitur-fitur dapat dinyalakan dan dimatikan sesuai 

kebutuhan pada setiap server yang memiliki instalasi Complete ketika User 

mengembangkan atau memperkecil farm User. Baik Web Front End maupun 

Complete akan membutuhkan pemilihan sebuah SQL server. Lebih disarankan 

agar User menggunakan sebuah remote server. Untuk sebuah lingkungan yang 

kecil atau untuk kebutuhan pengujian, User dapat meng-install SharePoint Server 

2007 pada sebuah server yang berjalan sebagai sebuah domain controller, SQL 

server, dan Exchange Server services. Tapi, kecuali untuk kondisi-kondisi 

tertentu, hal ini bukanlah merupakan suatu best practice. Kedua tabs lainnya dapat 

digunakan untuk menkostumisasi instalasi User sebagai berikut:  

a. File Location Memungkinkan User memilih lokasi yang berbeda untuk 

binaries User. Pilihan yang dibuat pada tab ini tidak akan mempengaruhi 

lokasi instalasi dari common files, yang akan didiskusikan kemudian pada 

bab ini ketika membahas perubahan instalasi pada sistem User.  

b. Feedback Memungkinkan User untuk memilih apakah akan berpartisipasi 

pada Microsoft feedback program atau tidak.  

C. Installation Complete  

Ini akan menjadi indikasi pertama bahwa, untuk memungkinkan 

pembedaan antar roles, produk ini sangatlah modular dalam hal instalasi dan 

konfigurasi yang dapat dilakukan. Saat ini, User baru meng-install binaries dari 

produk ini. Belum ada basis data yang diciptakan, dan belum ada modifikasi yang 

dilakukan terhadap IIS. Pada lingkungan User, tim lain dapat terlibat dalam 
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mengkonfigurasi server. Apabila User melakukan hal ini, maka tim tersebut akan 

menjalankan Configuration Wizard di lain waktu setelah beberapa hal lainnya. 

4.3.2 Konfigurasi Windows SharePoint Server 

Halaman Welcome ( seperti pada Gambar 4.5 ) menjelaskan mengenai informasi 

yang perlu user sediakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5  Halaman Welcome Configuration Wizard 

Ketika user klik Next, sebuah dialog box peringatan akan muncul dan 

menjelaskan bahwa beberapa service perlu di-restart saat konfigurasi. Hal ini 

tidak akan menjadi sebuah masalah dimana service bekerja dengan sebuah Web 

server yang baru dan dedicated. Namun, jika server user saat ini sedang melayani 

Web sites lain, maka me-restart Web services akan mengganggu services, yang 

mungkin akan sangat mengganggu dan tidak dapat diterima dalam periode waktu 

tertentu. Jika hal ini terjadi, maka aksi yang perlu dilakukan diluar waktu kerja. 
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Selain itu, direkomendasikan juga agar selalu mengecek konektivitas jaringan dan 

resolusi DNS dari server tersebut ke SQL Server sebelum menjalankan wizard.  

Koneksi Server Farm, keanggotaan servers pada suatu farm farm 

didefinisikan sebagai servers yang terdaftar dengan configuration database yang 

sama. Untuk bergabung dengan farm yang sudah ada, server tersebut harus 

menggunakan configuration database yang sama dengan yang digunakan oleh 

servers lain (Lihat Gambar 4.6.). Jika ingin membuat sebuah farm baru, perlu 

diciptakan sebuah configuration database baru, dimana juga perlu diketahui 

account dan password dari SQL service untuk mengikutsertakan service tersebut 

ke farm yang baru. Salah satu best practice yang dapat dilakukan adalah untuk 

selalu menggunakan domain accounts untuk meng-install, mengkonfigurasi, dan 

mengamankan deployment SharePoint. Jika yang digunakan adalah local server 

accounts dan kemudian nanti ingin pindah ke sebuah lingkungan domain, seluruh 

accounts di farm dan Web applications perlu diberi domain accounts lagi. Hal ini 

bisa menjadi sebuah aktivitas yang menyulitkan yang dapat dihindari dengan 

mudah yaitu dengan menggunakan domain account dari sejak awal.   

 
Gambar 4.6 Pilihan koneksi farm 
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Menciptakan Sebuah Farm Baru, ketika sebuah farm baru dikonfigurasi, 

yang harus dilakukan adalah  menspesifikasikan sebuah instans SQL Server dan 

sebuah nama configuration database. User juga akan memerlukan username dan 

password dari SQL account yang memiliki db_creator dan db_security admin 

permissions pada SQL server User. Apabila ini merupakan deployment 

SharePoint pertama , maka User perlu memastikan bahwa account ini juga 

merupakan anggota dari local Administrator’s group pada SharePoint server. 

Menciptakan Central Administration Web Application, membuat MOSS 

CA  (seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.7), user menginstruksikan setup 

untuk menciptakan Central Administration Web application. Pada halaman ini, 

user dapat menggunakan nomor port yang dibangkitkan secara acak atau user 

dapat menspesifikasikan nomor port user sendiri. Selain itu, user juga dapat 

memilih apakah user ingin Central Administration Web site menggunakan 

autentikasi Kerberos atau NTLM.  

 
 

Gambar 4.7  Halaman konfigurasi untuk Central Administration Web application 
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Pilihlah nomor port secara seksama. user tidak dapat mengubah nomor 

port untuk Central Administration tersebut setelah SharePoint ter-install. Pilihan 

Antara autentikasi Kerberos dan NTLM sangatlah penting. Pada sebagian besar 

kasus, User akan menggunakan NTLM karena walaupun autentikasi Kerberos 

lebih aman dan efisien, autentikasi tersebut harus didukung di seluruh bagian 

lingkungan User. Pilihan Kerberos akan memerlukan user mengkonfigurasi 

service principal names (SPNs) untuk accounts user yang digunakan sebagai 

application pool identities. Pilihan Negotiate (Kerberos) akan memungkinkan IIS 

mengautentikasi pengguna dengan autentikasi Kerberos atau NTLM jika 

komputer pengguna tidak dapat mengakses KDC (Key Distribution Center) atau 

memiliki jam yang tidak tersinkronisasi.  

Complete Wizard Input, Saat ini, Configuration Wizard telah memiliki 

informasi yang cukup untuk memulai. Cek ulang akurasi dari informasi yang ada 

(dapat dilihat pada Gambar 5-8) sebelum user klik Next. Jika diperlukan, kembali 

ke halaman-halaman sebelumnya dan buat perubahan informasi yang sesuai. 

Setelah user menekan klik next, maka sebuah layar progress akan menampilkan 

bahwa aksi-aksi berikut dilakukan:  

 1. Menginisialisasi konfigurasi produk dan teknologi SharePoint.  

 2. Menciptakan configuration database.  

 3. Meng-install koleksi Help.  

 4. Mengamankan resource dari SharePoint. 

 5. Meng-install dan mendaftarkan SharePoint services.  

 6. Meng-install dan mendaftarkan SharePoint features.  

 7. Menyediakan SharePoint Central Administration Web application.  
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 8. Meng-install Web application files.  

9. Memfinalisasi konfigurasi produk dan teknologi SharePoint, dilanjutkan  

dengan me reset IIS.  

  

Gambar 4.8 Menyelesaikan wizard 

4.3.3 Hasil Implementasi Sistem Kolaborasi Web Developer Group 

Tahap pertama dalam implementasi Sistem Kolaborasi pada divisi marketing di 

Web Developer group ini adalah melakukan seting dari Windows SharePoint 

Service. Pertama kali pada waktu user menginstal  Windows SharePoint Service, 

sistem yang terinstal hanya merupakan default system. Halaman home pada sistem 

kolaborasi pembelajaran ini menggunakan default system dari Windows 

SharePoint Service tersebut yang telah diseting, sehingga diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan dari sistem kolaborasi ini. User bisa memilih untuk 

menggunakan template yang sudah disediakan yang dapat user download secara 

gratis melalui web Microsoft atau user memilih blank site untuk user custome 
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sendiri. Langkah-langkah yang diperlukan untuk menginstal template site 

Windows SharePoint Service  adalah sebagai berikut: 

1. Jalankan aplikasi Windows SharePoint Service yang telah diinstal sebagai 

administrator, kemudian buka buka site setting dengan menekan link Site 

Setting pada drop down menu Site Action pada bagian kanan atas halaman 

WSS. Tampilan halaman akan menjadi seperti gambar 4.9 berikut. 

 
 

Gambar 4.9 Halaman Site Setting. 

 

 

2. Pilih Site Templates pada bagian Galleries, dengan cara menekan link 

tersebut. Tampilan akan berubah seperti gambar 4.10. Dimana semua 

dokumen atau site template yang sudah pernah diupload sebelumnya akan 

muncul di halaman site template gallery ini. Bisa dilihat pada gambar 4.10 
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dibawah ini terlihat beberapa site dokumen yang sebelumnya sudah pernah 

diupload ke dalam sistem kolaborasi ini. 

 

Gambar 4.10 Halaman Site Template Gallery 

Langkah-langkah yang diperlukan untuk menginstal template site Windows 

SharePoint Service  adalah sebagai berikut: 

3. Upload site template dengan menekan menu upload document pada drop 

down menu upload. Kemudian browse file businessperformance.stp, 

Kemudian tekan tombol OK. Kemudian tekan link create pada drop down 

menu site action dan pilih link sites and workspaces pada bagian web pages 

yang akan menghasilkan tampilan seperti gambar.  

4. Isi field pada halaman sites and workspaces sesuai dengan kebutuhan, 

kemudian pilih business performance pada tab custom di bagian select a 

template. Dan akhiri dengan menekan tombol create. 

Halaman utama Sistem Kolaborasi Web Developer Group adalah seperti pada  

gambar 4.11  dibawah ini : 
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Gambar 4.11. Halaman Utama Sistem Kolaborasi Web Developer Group 

Terdapat 4 menu utama yang terdapat didalam Sistem Kolaborasi ini, yaitu : 

1. Document Center 

2. Report Center 

3. Sales & Marketing Department 

4. Training Department 

Dimana setiap link tersebut diatas memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda – 

beda satu sama lain. 

 
Gambar 4.12 Halaman Utama Document Center Site 
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 Halaman Document Center ini berfungsi untuk meletakkan semua 

dokumen – dokumen yang diperlukan oleh seluruh anggota member dari Web 

Developer Group. Banyak sekali format – format yang bisa diterima oleh WSS 

2007 ini. Bahkan hingga image document pun bisa ditempatkan dihalaman center 

ini. Ketika user klik subsite document, maka akan  muncul sebuah halaman baru 

yaitu halaman dokumen. Melalui halaman dokumen ini semua data – data yang 

menyangkut user yang memang secara aturan bisa dipergunakan atau dikonsumsi 

untuk internal user ditempatkan ke dalam site ini. Karena untuk memudahkan 

semua orang yang selalu bekerja menggunakan data, tidak membutuhkan waktu 

yang lama untuk mencari. Sehingga waktu yang sebelumnya banyak terbuang, 

dapat digunakan untuk aktivitas lain yang lebih bermanfaat. 

 

Gambar 4.13 Upload Dokumen Center 

Bagaimana user menggunakan halaman dokumen seperti gambar diatas dan apa 

fungsi dari tombol – tombol diatas adalah :  

1. Menu New 

b. New Document digunakan untuk membuat dokumen Microsoft Word 

baru. 

c. New Folder digunakan untuk membuat folder dokumen baru. 
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2. Menu Upload 

a. Upload Document digunakan untuk melakukan upload dokumen ke dalam 

sistem kolaborasi pembelajaran. 

b. Upload Multiple Documents yang digunakan untuk melakukan upload 

dokumen lebih dari satu. 

3. Menu Action 

a. Edit in Datasheet digunakan untuk melakukan edit data informasi 

dokumen dengan format kolom Microsoft Access. 

b. Open with Windows Explorer digunakan untuk menjelajah dokumen 

dengan menggunakan Windows Explorer. 

c. Connect to Outlook digunakan untuk sinkronisasi data dokumen dengan 

Microsoft Outlook. 

d. Export to Spreadsheet digunakan untuk mengtransfer informasi data 

dokumen ke dalam format Microsoft Excel. 

e. Alert Me digunakan untuk mengirimkan email notifikasi dari sistem 

kepada user apabila terjadi perubahan pada dokumen. 

4. Menu Setting (menu ini hanya akan ada apabila user melakukan login sebagai 

grup admin).  

a. Create Column untuk melakukan penambahan kolom sebagai tambahan 

informasi pada data dokumen. 

b. Create view untuk membuat view guna menampilkan tambahan informasi 

pada dokumen. 

c. List Setting untuk melakukan pengaturan pada halaman dokumen . Seperti 

contoh, adalah mengenai pengaturan hak akses.  
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 Halaman Online Discussion adalah merupakan sebuah subsite dimana 

masing – masing member dari sebuah site bisa memulai untuk melontarkan 

sebuah topic diskusi yang diharapkan dapat menjadi satu knowledge database bagi 

semua member dari Web Developer Group seperti pada gambar 4.14 dibawah ini. 

 

Gambar 4.14 Halaman Diskusi Online 

Untuk membuat topik baru antar anggota dapat  menekan link online discussion 

pada drop down menu new pada halaman diskusi member seperti yang 

ditunjukkan pada gambar 4.14.  

Halaman report adalah halaman tempat dimana semua dokumen hasil 

laporan dari semua department yang ada di Web Developer Group dimana 

gunanya adalah untuk membantu para pengambil keputusan untuk mempelajari 

keadaan yang sedang terjadi dengan benar. Agar keputusan yang diambil dapat 

dipertanggung jawabkan dan memiliki akurasi yang tepat. Pada halaman report 

terdapat beberapa subsite yang dibuat agar lebih memudahkan pengelompokan – 

pengelompokan jenis laporan. Seperti laporan yang berbentuk dokumen harus 

dipisahkan dengan laporan yang berbentuk image seperti foto – foto kegiatan.  
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Gambar 4.15 Halaman Utama report Center 

 Pada halaman utama site report center terdapat beberapa konten yang bisa 

user lihat melalui gambar 3.14 diatas. Yaitu adanya konten announcement yang 

berfungsi untuk menampilan pengumuman yang dikeluarkan oleh pihak – pihak 

yang bersangkutan. Kemudian halaman report library, dimana semua dokumen 

yang berbentuk doc, xlsx dan pdf dapat disimpan. Sehingga semua dokumen – 

dokumen penting dapat terarsip dengan baik. Selain itu melalui site ini, user bisa 

melihat summary keseluruhan performance dari masing – masing department. 
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Gambar 4.16 Halaman Report Kalender 

Halaman kalender seperti yang terlihat pada gambar 4.16 akan dapat 

memberikan informasi mengenai rencana kegiatan dari user yang akan dijalankan 

oleh user untuk menjalankan kegiatan  proses bisnisnya. Hanya grup admin saja 

yang akan dapat membuat, mengedit maupun menghapus informasi–informasi 

yang disediakan oleh halaman ini. Admin juga dapat memanajemen kolom untuk 

dijadikan sebagai tambahan properties dari data kalender akademik yang 

disediakan halaman ini. Grup user selain grup admin hanya mempunyai hak akses 

untuk membaca informasi dan melakukan fungsi lain yang berhubungan dengan 

Microsoft Office dengan membuka drop down menu action, yaitu: 

1. Sinkronisasi data kalender pendidikan pada sistem ini dengan Microsoft 

Outlook. 

2. Ekspor data ke dalam Microsoft Excel. 

3. Membuka data dengan Microsoft Access. 

4. Menerima email notifikasi dari sistem apabila ada perubahan data. 
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Halaman membuat jadwal aktivitas baru seperti yang terlihat pada gambar 

4.16 hanya dapat dilakukan oleh grup admin. Untuk dapat membuat jadwal baru 

pada halaman tersebut user admin diharuskan untuk mengisi data sesuai dengan 

field yang ada. Field dengan tanda * adalah field yang wajib diisi oleh admin, 

sedangkan field yang lain adalah optional field yang boleh untuk tidak diisi. 

Proses pengisian diakhiri dengan menekan tombol OK untuk melakukan 

penyimpanan data kalender akademik pada database dan data akan secara 

otomatis ditampilkan pada halaman kalender sesuai dengan tanggal kegiatan. 

Admin juga dapat membatalkan proses input data dengan menekan tombol 

Cancel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Halaman Membuat Jadwal Baru. 

 Halaman Sales & Marketing Departmen merupakan sebuah kolaborasi 

antara   setiap sales member. Mulai dari tracking activity hingga performance dari 

masing -  masing member dari site tersebut bisa dilihat dalam bentuk chart. Selain 

itu terdapat dokumen center juga yang berisi semua hal yang terkait dengan sales 

activity. Seperti template penawaran, marketing planning dan promo. 
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Gambar 4.18. Halaman Utama Sales & Marketing Department 

Terdapat beberapa subsite yang memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda – 

beda, diantaranya adalah : 

1. Document Promo 

2. Template Penawaran  

3. Marketing Planning 

4. Customer Database list 

5. Online discussion 

6. Account Manager Activity 

7. Business Performance 

8. People & Groups 
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Gambar 4.19 Halaman Dokumen Promo 

Fungsi – fungsi dari link – link tersebut diatas adalah : 

1. Menu New 

a. New Document digunakan untuk membuat dokumen baru. 

b. New Folder digunakan untuk membuat folder dokumen baru. 

2. Menu Upload 

a. Upload Document digunakan untuk melakukan upload dokumen ke dalam 

sistem kolaborasi pembelajaran. 

b. Upload Multiple Documents yang digunakan untuk melakukan upload 

dokumen lebih dari satu. 

3. Menu Action 

a. Edit in Datasheet digunakan untuk melakukan edit data informasi 

dokumen dengan format kolom Microsoft Access. 

b. Open with Windows Explorer digunakan untuk menjelajah dokumen 

dengan menggunakan Windows Explorer. 

c. Connect to Outlook digunakan untuk sinkronisasi data dokumen dengan 

Microsoft Outlook. 

d. Export to Spreadsheet digunakan untuk mengtransfer informasi data 

dokumen ke dalam format Microsoft Excel. 
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e. Alert Me digunakan untuk mengirimkan email notifikasi dari sistem 

kepada user apabila terjadi perubahan pada dokumen. 

4. Menu Setting (menu ini hanya akan ada apabila user melakukan login sebagai 

grup admin).  

a. Create Column untuk melakukan penambahan kolom sebagai tambahan 

informasi pada data dokumen. 

b. Create view untuk membuat view guna menampilkan tambahan informasi 

pada dokumen. 

List Setting untuk melakukan pengaturan pada halaman dokumen . Seperti contoh, 

adalah mengenai pengaturan hak akses. 

Gambar 4.20 Halaman Template Penawaran. 

Halaman template penawaran adalah tempat supporting document yang 

dibutuhkan untuk proses aktivitas penawaran terhadap pelanggan. Beberapa hal 

yang bisa dilakukan berdasarkan link – link yang terdapat di gambar 4.19 adalah 

sebagai berikut : 

1. Menu New 

b. New Document digunakan untuk membuat dokumen baru. 

b. New Folder digunakan untuk membuat folder dokumen baru. 
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2. Menu Upload 

a. Upload Document digunakan untuk melakukan upload dokumen ke dalam 

sistem kolaborasi pembelajaran. 

b. Upload Multiple Documents yang digunakan untuk melakukan upload 

dokumen lebih dari satu. 

3. Menu Action 

a. Edit in Datasheet digunakan untuk melakukan edit data informasi 

dokumen dengan format kolom Microsoft Access. 

b. Open with Windows Explorer digunakan untuk menjelajah dokumen 

dengan menggunakan Windows Explorer. 

c. Connect to Outlook digunakan untuk sinkronisasi data dokumen dengan 

Microsoft Outlook. 

d. Export to Spreadsheet digunakan untuk mengtransfer informasi data 

dokumen ke dalam format Microsoft Excel. 

e. Alert Me digunakan untuk mengirimkan email notifikasi dari sistem 

kepada user apabila terjadi perubahan pada dokumen. 

4. Menu Setting (menu ini hanya akan ada apabila user melakukan login sebagai 

grup admin).  

a. Create Column untuk melakukan penambahan kolom sebagai tambahan 

informasi pada data dokumen. 

b. Create view untuk membuat view guna menampilkan tambahan informasi 

pada dokumen. 
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List Setting untuk melakukan pengaturan pada halaman dokumen . Seperti contoh, 

adalah mengenai pengaturan hak akses. 

 

Gambar 4.21 Halaman Marketing Planning 

 Marketing Planning site adalah tempat dimana semua member dari Sales 

& Marketing Department bisa melihat rencana jangka pendek maupun jangka 

panjang mengenai rencana program atau promo yang akan dibuat. 

 Beberapa hal yang bisa dilakukan berdasarkan link – link yang terdapat di 

gambar 4.21 adalah sebagai berikut : 

1. Menu New 

a. New Document digunakan untuk membuat dokumen baru. 

b. New Folder digunakan untuk membuat folder dokumen baru. 

2. Menu Upload 

a. Upload Document digunakan untuk melakukan upload dokumen ke dalam 

sistem kolaborasi pembelajaran. 

b. Upload Multiple Documents yang digunakan untuk melakukan upload 

dokumen lebih dari satu. 
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3. Menu Action 

a. Edit in Datasheet digunakan untuk melakukan edit data informasi 

dokumen dengan format kolom Microsoft Access. 

b. Open with Windows Explorer digunakan untuk menjelajah dokumen 

dengan menggunakan Windows Explorer. 

c. Connect to Outlook digunakan untuk sinkronisasi data dokumen dengan 

Microsoft Outlook. 

d. Export to Spreadsheet digunakan untuk mengtransfer informasi data 

dokumen ke dalam format Microsoft Excel. 

e. Alert Me digunakan untuk mengirimkan email notifikasi dari sistem 

kepada user apabila terjadi perubahan pada dokumen. 

4. Menu Setting (menu ini hanya akan ada apabila user melakukan login sebagai 

grup admin).  

a. Create Column untuk melakukan penambahan kolom sebagai tambahan 

informasi pada data dokumen. 

b. Create view untuk membuat view guna menampilkan tambahan informasi 

pada dokumen. 

List Setting untuk melakukan pengaturan pada halaman dokumen . Seperti contoh, 

adalah mengenai pengaturan hak akses untuk masing – masing karyawan yang 

bekerja di Web Developer Group berdasarkan jabatan yang dimiliki oleh masing – 

masing karyawan 
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Gambar 4.22 Halaman Customer Database 

 Pada halaman customer database, semua orang yang memiliki akses untuk 

kedalam halaman ini akan bisa melihat semua database customer dari Web 

Developer Group. User yang memiliki hak akses juga bisa menambahkan 

database customer baru atau bahkan menghapus customer yang sudah tidak eksis.  

 Untuk melakukan proses penambahan dan penghapusan data – data 

customer bisa menggunakan link – link yang terdapat diatas seperti dilihat pada 

gambar 4.22 dimana terdapat 3 link yaitu : 

1. Menu New, untuk menambah database customer baru. 

2. Menu Action, untuk melakukan proses pengeditan ataupun penghapusan data 

customer yang sudah ada. 

3. Menu Setting. 

 Untuk melihat perkembangan dan aktivitas dari para account manager 

maka terdapat satu halaman khusus untuk hal itu yaitu site account manager 

activity. Dimana didalam site account manager activity terdapat beberapa subsite 

yaitu Create activity, Create proposal hingga picture activity report. 
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Gambar 4.23 Detail Customer Database 

 Pada halaman penambahan aktivitas account manager. Terdapat beberapa 

kolom yang harus diisi. Tetapi ada beberapa kolom juga yang tidak harus diisi. 

Selain itu user bisa juga menyertakan dokumen yang diperlukan untuk 

mendukung aktivitas tersebut. Sehingga user jadi lebih mudah untuk mencatat 

semua aktivitas serta dokumen pendukung yang menyertainya. 

 Untuk mengisi data activity user hanya memasukan semua data yang 

diperlukan seperti memberikan activity name, location, description kegiatan yang 

akan dilakukan, start time dan end time pelaksanaan acara serta apabila terdapat 

dokumen pendukung untuk aktivitas tersebut seperti data customer yang akan 

diundang, materi yang akan dibawakan dan dokumen pendukung yang lain. 
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Gambar 4.24 Halaman Penambahan aktivitas baru 

Apabila data isian yang telah dimasukan sudah sesuai maka user bisa melakukan 

update activity tersebut dengan menekan tombol OK yang terdapat di bagian atas 

atau bagian bawah. Ataupun tombol CANCEL untuk membatalkan semuanya. 

 Terdapat satu kolom yang wajib untuk diisi adalah mengenai judul dari 

aktivitas yang akan dilakukan. Sedangkan untuk kolom – kolom yang lain sifatnya 

adalah additional informasi saja untuk mendukung acara tersebut. Seperti lokasi 

acara, penjelasan singkat mengenai acara tersebut. Hingga orang – orang siapa aja 

yang akan diundang kedalam acara tersebut. Apabila semua sudah diisi user 
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tinggal klik tombol OK untuk menyimpan semua aktivitas yang sudah dibuat. Dan 

klik tombol CANCEL untuk hal yang sebaliknya. 

 

Gambar 4.25 Halaman Pengajuan Proposal 

 Halaman business performance berisi mengenai performance dari masing 

– masing account manager performance dalam periode waktu tertentu. User bisa 

melihat melalui excel web access dihalaman utama dari site business performance 

mengenai performance dari masing – masing account manager. Selain itu, user 

juga bisa melihat mengenai hasil dari customer survey satisfaction.yang sudah 

dilakukan oleh user yang bisa dilihat dari gambar 4.25. 

 Site terakhir pada Sales & Marketing Department adalah site mengenai 

People and Groups. Apakah yang dimaksud People and Groups dan apa 

fungsinya. Pada halaman people and groupsuser bisa menambahkan atau 

mengurangi user yang memang menurut sistem berhak dan sesuai dengan fungsi 

dan tugasnya masing – masing. 
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Gambar 4.26 Halaman Business Performance 

 User bisa memberikan hak akses kepada masing – masing user yang telah 

menjadi member dari sistem kolaborasi ini melalui site people and groups ini. 

Tentunya user harus memiliki hak akses sebagai administrator atau owner dari site 

ini yang memiliki full control terhadap semua yang terjadi didalam sebuah site. 

User bisa melihat pada gambar 4.26. sebuah halaman people and groups yang 

berisi data – data dari sales & marketing department.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.27 Halaman People And Groups 
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User bisa melihat secara lebih detail untuk setiap data member dengan cara 

menekan foto dari member atau nama masing – masing member. Setelah itu akan 

muncul halaman detail member seperti pada gambar 4.27 

 
Gambar 4.28. Halaman Edit Data Member 

4.4 Evaluasi dan Uji Coba 

Uji coba dan evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi telah 

dibuat dengan benar sesuai dengan kebutuhan atau tujuan yang diharapkan. 

Kekurangan atau kelemahan aplikasi pada tahap ini akan dievaluasi sebelum 

diimplementasikan secara nyata.  

Proses pengujian dimana aplikasi yang akan diuji dengan melakukan 

berbagai percobaan untuk membuktikan bahwa aplikasi yang telah dibuat sudah 

sesuai dengan tujuan. 

 

 



81 

 

 

 

4.4.1 Uji Coba Fitur Dasar Sistem  

A. Dokumen 

 Bagian dokumen digunakan untuk berbagi dokumen antara user. Bagian 

dokumen ini hanya akan diakses pimpinan perusahaan, manager dan para staff. 

User yang dapat mengakses bagian ini diharapkan dapat menggunakan fasilitas 

yang ada didalamnya dengan baik. 

Tabel 4.1. Test Case Dokumen 

Test 

Case 
Tujuan Input Output Diharapkan  Status 

1 Hak Akses 
Memasukan user name 

dari member visitor 

Bagian dokumen tidak 

dapat diakses 
Sukses 

2 
Upload 

data 

Melakukan upload data 

ke dalam sistem 

kolaborasi 

Data dapat terupload 

dengan baik 
Sukses 

3 
Download 

data 
melakukan download 

data ke komputer client 

Data dapat 

terdownload dengan 

baik 
Sukses 

 

B. Diskusi Online 

Pada proses diskusi baik diskusi secara vertical maupun hoizontal, proses 

diskusi online digunakan untuk membantu kelancaran dari proses komunikasi 

tersebut. 

Tabel 4.1. Test Case Diskusi Online 

Test 

Case 
Tujuan Input Output Diharapkan  Status 

1 
Membuat post  

topik baru 

Memasukan judul 

dan isi topik 

Data dapat ditampilkan 

pada bagian diskusi 
Sukses 

2 
Membuat 

komentar topik 

Memasukan 

komentar pada 

topik 

Data dapat ditampilkan 

di sistem dengan baik 
Sukses 

3 Hak akses 

Memasukan grup 

user, name user 

yang tidak memiliki 

hak akses. 

Bagian diskusi tidak 

dapat diakses 
Sukses 
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C. Sales & Marketing Department  

Site sales & marketing departmen adalah sebuah site khusus yang 

diperuntukkan hanya untuk member dari site tersebut. Didalam site sales & 

marketing department berisi informasi mengenai pencapain masing – masing 

account manager, hasil dari customer survey hingga mengenai strategi marketing 

user baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu terdapat 

supporting document yang diperlukan untuk setiap sales & marketing activity. 

Sehingga akses yang diberikan hanya untuk orang – orang tertentu saja. 

Tabel 4.3. Test Case Hak Akses 

Test 

Case 
Tujuan Input 

Output 

Diharapkan 
Status 

1 Hak akses 
Memasukkan grup user name 
yang hanya mempunyai hak 

akses baca 

Isi site akan 
hanya dapat 

dibaca 

Sukses 
 

2 Post blog 
Memasukkan judul dan isi 

post 

Post blog dapat 

ditampilkan 

secara baik 

pada sistem 

Sukses 
 

3 Post komentar 
Memasukkan title dan body 

comment 

Comment 

dapat 

ditampilkan 

pada halaman 

blog yang 

dimaksud 

Sukses 
 

 

D. Browser internet 

Browser internet diperlukan untuk menjalankan sistem kolaborasi 

pembelajaran. Uji coba dilakukan pada 2 browser, yaitu : Internet Explorer 

dan Mozila Firefox. Dari hasil uji coba tersebut, Internet Explorer dapat 

menjalankan sistem lebih baik.  
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4.4.2 Analisa hasil uji coba 

Analisa hasil uji coba dari keseluruhan uji yang dilakukan akan 

menentukan kelayakan fitur dasar sistem berdasarkan desain yang telah 

ditetapkan. Fitur-fitur dasar sistem dinilai layak bilamana keseluruhan hasil uji 

coba ini sesuai dengan output yang diharapkan. Pada uji coba yang telah 

dilakukan  pada fitur-fitur dasar sistem seperti tampak pada table test case dapat 

disimpulkan bahwa fitur-fitur dasar tersebut telah berjalan dengan baik dan tidak 

terdapat error. Fungsi-fungsi seperti upload, download, edit, simpan dapat 

berjalan sebagaimana mestinya. 

 Setelah dilakukan uji coba oleh kepada beberapa user berdasarkan 

pertanyaan – pertanyaan dari survey yang telah dilakukan menghasilkan 

kesimpulan  dibawah ini : 

Tabel 4.4 Tabel Hasil Survey 

Result Nilai 

Desain  3 

Navigasi  3.8 

Efektifitas ( 7 - 9 ) 4.3 

Rata – rata 3.7 

 

Hasil nilai yang didapat berdasarkan survey yang telah dilakukan terhadap 3 (tiga) 

orang staff yang meliputi perwakilan dari tiga divisi yang berbeda. 

 Terdapat 9 (sembilan) pertanyaan yang diajukan dimana pertanyaan no 1 – 

3 meliputi desain dan tampilan sistem, pertanyaan no 4-6 meliputi navigasi  
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sistem dan pertanyaan 7 – 9  mewakili efektifitas jalannya program. Penilain 

survey dan daftar pertanyaannya bisa dilihat didalam tabel 4.5 dan tabel 4.6.  

Tabel 4.5 Penilaian Survey 

Range Penilaian Nilai 

 4 - 5  Bagus 

 3  Cukup 

 2 - 1   Kurang 

  

Tabel 4.5 Daftar Pertanyaan Survey 

No Penilaian 
Nilai 

5 4 3 2 1 

1 Font & size yang digunakan     
 

    

2 Warna yang digunakan     
 

    

3 Icon yang dipilih     
 

    

4 Penempatan tombol navigasi   
 

      

5 Pesan peringatan     
 

    

6 Susunan tautan / link 
 

        

7 Kompleksitas Program   
 

      

8 Kemudahan Pencarian data   
 

      

9 Proses komunikasi antara rekan sejawat 
 

        

 


