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BAB III 

PERANCANGAN SITUS PROMOSI PANTAI TANJUNG BIRA 

3.1. Pantai Tanjung Bira 

Pantai Tanjung Bira merupakan salah satu aset pariwisata yang sangat berpotensi 

di Sulawesi Selatan. Pantai pasir putihnya yang halus dengan air laut yang bening 

dan sangat jernih. Pantai Tanjung Bira terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, 

tepatnya di Kecamatan Bonto Bahari,  Kabupaten Bulukumba, 200 km dari kota 

Makassar. Setiap tahunnya Pantai tersebut mengalami peningkatan pengunjung 

baik wisatawan lokal maupun internasional. 

Gambar 3.1 

Kondisi Pantai Tanjug Bira pada musim liburan. 

 

 

Perancangan Situs Pantai..., Ryan varian Liwang, FSD UMN, 2014



46 

 

 Meski setiap tahunnya pengunjung Pantai tersebut mengalami 

peningkatan namun kebersihan dan fasilitas-fasilitas kurang terjaga dan memadai. 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bulukumb mengatakan, Pantai Tanjung Bira 

akan kembali dibenahi awal 2013 mendatang. Salah satu yang menjadi fokus 

pembenahan adalah armada kebersihan pantai dan berupaya untuk melakukan 

penataan secara apik menjadi kawasan wisata yang patut diandalkan. 

Gambar 3.2 
Penjual yang terdapat pada bibir Pantai Tanjug Bira. 

 

 

 Agar wisatawan dapat mencapai Pantai Tanjung Bira, wisatawan dapat 

menaiki pesawat dengan tujuan ke Makassar (Bandara Sultan Hasanuddin). 

Penerbangan dengan rute ke Makassar ini sudah banyak, dan setiap hari. Pada saat 

ini maskapai yang bertujuan ke Makassar terdapat Sriwijaya Air, Lion Air, 

Citilink, Garuda, dan Merpati. Penerbangan biasanya ditempuh dari Jakarta ke 

Makassar dengan waktu satu jam empat puluh lima menit. Harga tiket dari Jakarta 

ke Makassar sekali jalan berkisar Rp 500.000,00 – Rp 1.500.000,00. 
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Gambar 3.3 

Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. 

 

 Setibanya di Makassar wisatawan dapat melanjutkan perjalanan ke 

Pantai Tanjung Bira menggunakan jalur darat, dapat ditempuh dengan 

menggunakan angkutan umum berupa mobil Kijang, Panther atau Innova dengan 

tarif sebesar Rp 35.000,00 selanjutnya, dari Kota Bulukumba ke Tanjung Bira 

dapat ditempuh dengan menggunakan mobil pete-pete (mikrolet) dengan tarif 

berkisar antara Rp 8.000,00 sampai – Rp 10.000,00. Total waktu perjalanan dari 

Kota Makassar ke Tanjung Bira sekitar 4 – 4,5 jam. Karena adanya titik-titik 

perbaikan jalan yang sedang dilakukan oleh pemerinta daerah. Biaya tiket masuk 

ke lokasi Pantai Tanjung Bira sebesar Rp 5.000,00. 
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 Pada kawasan Pantai Tanjung Bira dilengkapi dengan berbagai 

fasilitas, seperti restoran, penginapan, villa, bungalow, dan hotel dengan tarif yang 

bervariatif mulai dari Rp 100.000,00 hingga Rp 600.000,00  per hari. Penginapan-

penginapan yang cukup terkenal di kawasan Pantai Tanjung Bira antara lain Anda 

Beach Resort, Anda Bungalow, Kampoeng Anda, Riswan Guest House, Mangga 

Lodge, Bira View Inn, dan Bara Beach Bungalows. Di sekitar kawasan Pantai 

Tanjung Bira  juga terdapat jasa penyewaan perlengkapan diving dan snorkling 

dengan tarif yang bervariatif. Karena di sekitar kawasan Pantai Tanjung Bira 

banyak terdapat titik-titik penyelaman dan snorkling. 

Gambar 3.4 

Kawasan Pantai Tanjug Bira. 

 

 Di sekitar Pantai Tanjung Bira terdapat juga beberapa tujuan wisata 

yang menarik antara lain kampung pembuatan kapal tradisonal Phinisi dimana 

kita dapat melihat proses pembuatan kapal tradisional Indonesia yang dapat 

mengarungi samudra luas. Selain itu terdapat juga sekelompok suku yang masih 

terkesan “terbelakang“ yaitu suku kajang yang berada di daerah Amatoa yang 

berada juga disekitar pantai tanjung Bira tersebut. Dimana suku tersebut 
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berpegang teguh kepada leluhur dan alam, maka suku tersebut tidak menggunakan 

barang-barang yang bersifat elektronik namun menggunakan barang-barang yang 

bersumber dari alam saja. Sebelum masuk ke kawasan Pantai Tanjung Bira 

terdapat pelabuhan kapal ferry yang siap mengantarkan pengunjung yang ingin 

berwisata selam ke Pulau Selayar. Untuk berwisata selam juga kita dapat lakukan 

di kawasan Pantai Tanjung Bira, didepan pantai tersebut terdapat dua pulau yang 

memiliki keindahan bawah laut yang luar biasa yaitu, Pulau Kambing dan Pulau 

Liukang. Selain itu juga terdapat penangkaran penyu dimana kita dapat bermain 

dan berenang bersama penyu dalam penangkaran tersebut. Dari bibir Pantai 

Tanjung. 

 Bira kita dapat menyewa kapal untuk menuju pulau tersebut dengan 

biaya sekitar Rp 350.000,00 per kapal, satu kapal dapat ditumpangi kurang lebih 

8-12 orang. Bila wisatawan ingin berwisata selam, mereka dapat ke Pulau 

Kambing dan bila wisatawan yang hanya ingin menikmati keindahan bawah laut 

dengan bersnorkling dapat ke Pulau Liukang. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 

Kawasan sekitar Pantai Tanjug Bira. 
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3.2. Target Responden 

Untuk mengetahui hal yang diminati oleh target responden dalam situs Pantai 

Tanjung Bira ini, peneliti melakukan 119 penyebaran kuisioner melalui media 

online. Target responden ini berasal dari beberapa daerah di Indonesia dan negara, 

dari berbagai umur kisaran 19-30 tahun yang gemar berwisata bahari dan dari 

latar belakang yang berbeda-beda ada yang sebagai pelajar, pekerja. 

Dari hasil kuisoner yang telah dilakukan, diketahui bahwa responden sering 

mengakses situs wisata dengan tujuan untuk memperoleh informasi ketika hendak 

ingin pergi berwisata sebanyak 76,5% dan yang tidak sering mengakses situs 

wisata dengan tujuan untuk memperoleh informasi ketika hendak ingin pergi 

berwisata sebanyak 23,5%. 

Tabel 3.1 Banyak responden yang mengakses situs wisata  

(Sumber: Kuesioner No. 1) 

 Selain itu responden yang kurang lebih selalu mengunjungi situs yang 

sama untuk memperoleh informasi tempat wisata yang akan di kunjungi sebanyak 

14,3 situs tersebut antara lain lucky7holiday.com, indonesia.travel, getaway, dan 

english.visitkorea.or.kr dan responden yang tidak selalu mengunjungi situs yang 

sama untuk memperoleh informasi tempat wisata yang akan di kunjungi sebanyak 

84% dan ada responden yang tidak menjawab sebanyak 1,7%. 

Jawaban Jumlah Presentase 

Ya 91 76,5% 

Tidak 28 23,5% 

Total 119 100% 
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Tabel 3.2 Repetisi responden dalam mengunjungi situs wisata yang sama 

(Sumber: Kuesioner No. 2) 

 Untuk situs wisata bahari yang sering responden kunjungi didominasi 

dengan latar berwarna cerah khususnya warna biru sebanyak 88,2%, ada juga 

yang mengatakan situs wisata bahari yang sering responden kunjungi tidak 

didominasi dengan latar berwarna cerah khususnya warna biru sebanyak 10,9% 

dan ada juga yang tidak menjawab sebanyak 0,9%. 

Tabel 3.3 Memori responden terhadap pemilihan warna cerah untuk diterapkan 

dalam situs wisata bahari 

(Sumber: Kuesioner No. 3) 

 

 Hal yang membuat responden tertarik untuk mengakses situs pariwisata 

yaitu sebagian besar menjawab foto/ gambar/ tampilan sebanyak 40,3%, 

kemudian yang memilih isi konten informasi dalam situs sebanyak 29,4%, ada 

Jawaban Jumlah Presentase 

Ya 17 14,3% 

Tidak 100 84% 

Tidak menjawab 2 1,7% 

Total 119 100% 

Jawaban Jumlah Presentase 

Ya 105 88,2% 

Tidak 13 10,9% 

Tidak menjawab 1 0,9% 

Total 119 100% 
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juga yang menjawab informasi tentang akomodasi/ penginapan/ transportasi yang 

lengkap sebanyak 16% dan karena paket wisatanya sebanyak 14,3%. 

 Tabel 3. 4 Hal yang membuat responden tertarik mengakses situs informasi 

(Sumber: Kuesioner No. 4) 

 Responden  menganggap bahwa peran sebuah situs sangatlah penting 

sebagai media yang memperkenalkan sebuah tempat wisata baru yang belum 

terlalu diketahui masyarakat dari pada media promosi cetak sebanyak 97,5% dan 

yang mengatakan bahwa peran sebuah situs kurang penting sebagai media yang 

memperkenalkan sebuah tempat wisata baru yang belum diketahui masyarakat 

dari pada media promosi cetak sebanyak 1,7%, dan yang tidak menjawab 

sebanyak 0,8%. 

 

 

 

Jawaban Jumlah Presentase 

Foto/ gambar/ tampilan 48 40,3% 

Konten informasi 

dalam situs 

35 29,4% 

Akomodasi/ 

penginapan/ 

transportasi 

19 16% 

Paket wisata 17 14,3% 

Total 119 100% 
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Tabel 3.5 Seberapa penting peran sebuah situs sebagai media promosi menurut 

responden. 

(Sumber: Kuesioner No. 5) 

 Tempat wisata bahari di Indonesia yang sering responden kunjungi antara 

lain yang menjawab pulai Bali sebanyak 40,3%, Pulau NTB sebanyak 1,7%, 

Pulau Jawa sebanyak 24,4%, Pulau Sulawesi sebanyak 28,6%, dan lain 

sebagainya, seperti Raja Ampat di Papua, Pulau Bangka Belitung, dan Pulau-

pulau di Lampung sebanyak 5%. 

Tabel 3.6 Tempat wisata bahari di Indonesia yang sering responden kunjungi. 

(Sumber: Kuesioner No. 6) 

Jawaban Jumlah Presentase 

Ya 116 97,5% 

Tidak 2 1,7% 

Tidak menjawab 1 0,8% 

Total 119 100% 

Jawaban Jumlah Presentase 

Pulau Bali 48 40,3% 

Pulau NTB 2 1,7% 

Pulau Jawa 29 24,4% 

Pulau Sulawesi 34 28,6% 

Dan lain-lain 6 5% 

Total 119 100% 
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 Hal apa yang membuat responden tertarik datang ke pulau atau pantai  

tersebut antara lain eksotisme alamnya sebanyak 69,7%, taman lautnya sebanyak 

16,8%, penginapannya sebanyak 4,2%, dan lain-lain, seperti tempat untuk  family 

gathering, pantai yang bersih dari pencemaran lingkungan, tempat untuk 

bersantai, keramaian malam, dan kebebasan berpakaian sebanyak 8,4%, ada juga 

yang tidak menjawab pertanyaan ini sebanyak 0,9%. 

Tabel 3.7 Hal yang membuat responden tertarik datang ke pulau atau pantai 

tersebut. 

(Sumber: Kuesioner No. 7) 

 Responden setidaknya pernah mendengar tentang Pantai Tanjung Bira di 

Sulawesi Selatan sebanyak 67,2%, selain itu ada juga responden yang tidak 

pernah mendengar tentang Pantai Tanjung Bira di Sulawesi Selatan sebanyak 

31,9%, dan ada juga yang tidak menjawab sebanyak 0,9%. 

 

 

 

Jawaban Jumlah Presentase 

Eksotisme alam 83 69,7% 

Taman laut 20 16,8% 

Penginapan 5 4,2% 

Dan lain-lain 10 8,4% 

Tidak menjawab 1 0,9% 

Total 119 100% 
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Tabel 3.8 Responden yang pernah mendengar tentang Pantai Tanjung Bira di 

Sulawesi Selatan. 

(Sumber: Kuesioner No. 8) 

 Responden yang pernah mengakses atau setidaknya pernah mengetahui 

adanya situs tentang Pantai Tanjung Bira di Sulawesi Selatan yang dimiliki oleh 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sulawesi Selatan sebanyak 22,7% dan 

responden yang tidak pernah mengakses atau tidak pernah mengetahui adanya 

situs tentang Pantai Tanjung Bira di Sulawesi Selatan yang dimiliki oleh Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Sulawesi Selatan sebanyak 77,3%. 

Tabel 3.9 Responden yang pernah mengakses atau setidaknya pernah mengetahui 

adanya situs tentang Pantai Tanjung. 

(Sumber: Kuesioner No. 9) 

Jawaban Jumlah Presentase 

Ya 80 67,2% 

Tidak 38 31,9% 

Tidak menjawab 1 0,9% 

Total 119 100% 

Jawaban Jumlah Presentase 

Ya 27 22,7% 

Tidak 92 77,3% 

Total 119 100% 
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 Menurut responden, informasi berbentuk apakah yang paling mendukung 

untuk menjelaskan sesuatu, antara lain gambar sebanyak 44,5%, video sebanyak 

34,5, tulisan sebanyak 6,7%, info grafis sebanyak 8,4%, dan lain-lain sebanyak 

5,9%. 

Tabel 3.10 Informasi yang paling mendukung untuk menjelaskan sesuatu. 

(Sumber: Kuesioner No. 10) 

 Dari hasil penelitian Pantai Tanjung Bira  tersbut maka dapat disumpulkan 

melalui kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang(opportunities), 

dan ancaman (threats) yang perlu diantisipasi. 

 

 

 

 

Jawaban Jumlah Presentase 

Gambar 53 44,5% 

Video 41 34,5% 

Tulisan 8 6,7% 

Infografis 10 8,4% 

Dan lain-lain 7 5,9% 

Total 119 100% 
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Tabel 3.11 Analisa SWOT 

OBJEK PANTAI TANJUNG BIRA 

Strengths - Keindahan panorama alamnya, pasir putih yang halus di 

sepanjang Pantai Tanjung Bira. 

- Letak yang cukup jauh dari pusat kota, sehingga 

memberikan kenikmatan tersendiri bagi mereka yang 

jenuh dengan suasana perkotaan. 

- Terdapata titik-titik penyelaman yang begitu indah yang 

tidak jauh dari bibir pantai. 

- Dis sekitar daerah pantai juga terdapat tujuan wisata 

yang menarik. 

Weaknesses - Belum adanya situs promosi secara khusus untuk 

memperkenalkan kepada wisatawan. 

- Kurangnya edukasi terhadap masyarakat setempat untuk 

menjaga kebersihan lingkungan. 

Opportunities - Berpotensi untuk dikenal para wisatawan lokal maupun 

internasional. 

- Memajukan perekonomian warga sekitar. 

Threats - Perusakan terumbu karang, untuk dijadikan sovenir. 

- Perkembangan sarana dan prasarana kurang diberikan 

oleh pemerintah. 

- Sampah-sampah makin banyak pada bibir pantai. 

  

Kesimpulan dari hasil survei bahwa Pantai Tanjung Bira merupakan 

sebuah tempat wisata yang dapat menjual pesona budaya dan alamnya kepada 

para wisatawan namun masih kurangnya media promosi yang mempromosikan 

pantai tersebut. Maka menurut hasil survei situs merupakan media promosi yang 

dapat mempromosikan pantai pasir putih tersbut karena situs seringkali 

dikunjungi oleh para wisatawan untuk mendapat informasi dan situs merupakan 

sebuah alat yang efektif untuk mempromosikan sesuatu secara luas. Situs untuk 

wisata bahari yang biasa di kunjungi oleh para wisatawan dominan berwarna biru 
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dan yang menarik perhatian pengujung situs ialah penampilan desain situs 

tersebut, selain itu penampilan foto atau gambar yang mendukung. 

3.3. Referensi 

Penulis melakukan penulusuran terhadap beberapa situs pariwisata yang 

berhubungan sebagai bahan referensi dalam  pembuatan situs Pantai Tanjung Bira 

tersebut. Melalui beberapa referensi ini diharapkan untuk membantu dalam 

pembuatan situs Pantai Tanjung Bira. 

1) Situs Australia 

Situs Australia ini menggunakan beberapa bahasa Jepang, Rusia, Italy, 

Perancis, Jerman, Cina, Inggris, Thailand, Melayu, Indonesia, dan 

sebagainya. Bila kita mengakses situs ini dari Indonesia  merka langsung 

menyajikan dengan halaman bahasa Indonesia, jadi membuat orang mudah 

untuk mendapatkan informasi. Tampilan situs yang mengutamakan 

tampilan foto, penempatan tombol navigasi pada bagian atas situs 

memudahkan orang untuk mendapatkannya dan menunjukkan hirarki 

pembacaan yang jelas. Informasi yang diberikan pada situs ini juga sangat 

detail tentang pariwisata di Australia. Selain itu ditampilkan peta yang 

interaktif untuk memudahkan pengguna untuk mengenal letak-letak tujuan 

wisata yang akan dituju di Australia. Penulis memilih situs tersebut karena 

dari segi desain tata letaknya sangat menarik dan memberikan informasi 

yang jelas kepada pengunjung situs tersebut. 
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Gambar 3.6 

Situs Australia 

 (Sumber: http://www.australia.com/id) 

 

 

2) Situs Pulau Macan 

Pada tampilan situs tersebut cukup minimalis dan sangat to the point. 

Setiap halaman situs terdapat 3 gambar dimana 1 diantaranya merupakan 

gambar yang secara otomatis berganti dengan sendirinya. Penempatan 

gambar tersebut cukup menarik dan membantu memberikan informasi 

pada pengguna. Kekurangan dari situs tersebut ialah hanya menggunakan 

satu bahasa saja yaitu bahasa Inggris namun lokasinya berada di 

Indonesia, jadi untuk orang Indonesia yang kurang fasih dalam bahasa 

Inggris susah untuk mendapatkan Informasi. Penulis memilih situs Pulau 

Macan ini karena desain yang sangat minimalis dan informatif 
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Gambar 3.7 

Situs Pulau Macan 

 (Sumber: http://pulaumacan.com/experience.htm) 

 

3) Situs Island Towers 

Tampilan pada situs tersebut cukup menarik dan permainan warna biru 

dan jingga yang pas menimbulkan efek suasana pantai yang biru dan 

warna jingga yang hangat. Situs ini juga menampilkan gambar yang 

menunjukkan aturan dalam berlibur di island towers. Selain itu terdapat 

ikon-ikon yang menarik perhatian untuk diklik menuju ke halaman situs 

yang lainnya antara lain rentals, sales, amenities, floor plans. Penuilis 

memilih situs tersebut karena dapat memberikan efek yang sejuk dan 

hangat dengan permainan warna dari situs tersebut, dan menggunakan 

ikon-ikon untuk menarik perhatian pengunjung situs tersebut. 

 

Perancangan Situs Pantai..., Ryan varian Liwang, FSD UMN, 2014



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 

Situs Island Towers 

 (Sumber: http://islandtowers.net/) 
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3.4. Pengembangan Konsep 

3.4.1. Tahap Proses Desain 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 

6 Tahap untuk Membuat Situs Web. 

 

Tahap ini merupakan alat bantu dalam pengerjaan pembuatan situs web Pantai 

Tanjung Bira agar situs tersebut dapat menjadi situs web yang menjadi sumber 

media promosi yang baik. Diamana pada tahap pertama ialah melalui 

pembelajaran dari objek yang kita akan angkat pada pembuatan situs web tersebut 

untuk menghasilkan daya cipta dengan singkat, kemudian dilanjutkan dengan 

tahap perencanaan, yang termasuk dalam tahap tersebut ialah tahap strategi 

kreatif, penelitian dan menangkap poin-poin penting, membuat sketsa dan maket, 

memilih alat yang akan digunakan, menganalisa, mengatur, struktur situs, 

petunjuk situs, dan konten. 
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 Pada tahap yang ke-tiga ialah tahap pembuatan desain yang meliputi 

penentuan tema, tata letak, konten visual, mengatur, dan mengeksekusi. Setelah 

itu memasuki tahap kode atau koding untuk menjalankan perintah-perintah pada 

situs tersebut yang dapat melalui template yang telah tersedia, atau melalui tata 

letak sesuai keinginan anda, kemudian mengecek kode-kode tersebut apakah telah 

berjalan sesuai keinginan anda. 

 

 Setelah melakukan tahap-tahap tersbut kita dapat meluncurkan situs web 

tersebut dan selanjutnya kita tinggal merawat situs web tersebut, mungkin dengan 

menambahkan fitur-fitur yang baru atau lain sebagainya. 
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3.4.2.  Positioning 

Positioning yang diangkat untuk Pantai Tanjung Bira ini ialah pantai di Indonesia 

yang memiliki warna-warni kebudayaan dan keindahan dari atas sampai bawah 

lautnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 

Positioning Pantai Tanjung Bira. 
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3.4.3  Mind Map 

Gambar 3.11 
Mind Map Tanjung Bira. 
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Dalam pembuatan konsep desain, penulis melakukan proses mind maping dengan 

hasil gambar di atas. Penulis mencoba untuk menjabarkan hal-hal yang 

berhubungan dengan Pantai Tanjung Bira antara lain Pantai Tanjung Bira 

merupakan sebuah tempat wisata yang berlokasi di kabupaten Bulukumba, 

provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia yang terletak kawasan Pantai Tanjung Bira 

yang cukup jauh dari ibukota Indonesia maupun ibukota Sulawesi Selatan yaitu 

Makassar, bila dari luar Pulau Sulawesi dapat memakai alat transportasi udara 

atau laut, sedangkan bila berada di Pulau Sulawesi dapat memakai alat 

transportasi darat. Jika kita mengujungi Pantai Tanjung Bira tersbut, tidak hanya 

wisata bahari yang kita dapatkan melainkan disekitar pantai tersebut kita juga 

dapat  berwisata religi dan budaya. Karena itu tempat wisata juga identik dengan 

wisatawan. Wisatawan yang mengunjungi Pantai Tanjung Bira ini terdiri dari 

wisatawan lokal dan internasional, untuk menjangkaunya kita harus mencari 

media yang pas untuk menjangkau secara luas. Media tersbut adalah media 

internet yang dapat diakses dari mana pun. 

 

 Hal-hal yang menyangkut Pantai Tanjung Bira juga adalah dari atas airnya 

terdapat batu karang yang membentengi pantai tersebut. Selain itu hamparan pasir 

putih yang halusbahkan banyak yang mengatakan seputih dan sehalus tepung 

memenuhi bibir pantai. Diantara batu karang biasa terdapat binatang yang biasa 

dikenal dengan  kelomang, cangkang dari kelomang ini juga sering dibuat menjadi 

sebuah karya yang dapat dijual sebagai souvenir dari Pantai Tanjung Bira. 

Matahari yang terik dan angin laut yang segar pas banget untuk para wisatawan 

yang ingin berjemur dan menikmati terbenam dan terbitnya matahari di kawasan 
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 Pantai Tanjung Bira selain itu dapat dijadikan tempat liburan bagi para 

wisatawan untuk bermain, bersenang-senang, ataupun beristirahat. Tidak hanya 

itu di daerah dekat Pantai Tanjung Bira tersebut juga terdapat tempat wisata yang 

memperlihatkan pembuatan kapal tradisional asli Indonesia yaitu kapal Phinisi 

yang masih bertahan hingga saat ini, dimana kapal yang dapat dibilang cukup 

besar ini masih dibuat secara tradisional, hal ini menunjukkan di daerah 

bulukumba ini atau di daerah dekat Pantai Tanjung Bira ini menunjukkan lahirnya 

semangat bahari di Indonesia. 

 

 Selain pembuatan kapal Phinisi ini, ada juga kawasat adat suku Kajang 

dimana suku tersebut merupakan suku yang dapat dibilang “tertinggal” 

dikarenakan suku tersebut masih berpengang teguh pada ajaran leluhuhur yang 

mengajarkan harus mengingat akan kematian dan menjaga alam ini. Sehingga 

masyarakat suku Kajang ini tidak tersentuh dengan dunia elektronik dan 

kehidupan yang mewah. Namun hanya menggunakan barang-barang yang berasal 

dari alam saja.  

 

 Dari bagian bawah air Pantai Tanjung Bira juga tidak kalah menariknya, 

air yang begitu jernih dan bersih sangatlah pas bila wisatawan ingin berlibur 

selam antara lain snorkling atau diving. Terumbu karang yang warna warni 

menghiasi bawah laut sekitar pantai tersebut sangat mendukung kegiata 

wisatawan yang ingin berlibur selam. 
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 Kesimpulan dari mind map tersebut ialah Pantai Tanjung Bira yang 

terletak di Indonesia yang memiliki keindahan budaya dan alam dari atas 

pantainya yang memiliki pasir putih yang begitu halus dan tempat-tempat wisata 

yang unik dan menarik, dan dari bawah  airnya yaitu memiliki terumbu karang 

yang warna-warni, hal ini merupakan surga untuk pencinta olahraga selam untuk 

melihat keindahan bawah laut yang ada di Pantai tanjung Bira. Maka hal tersebut 

haruslah diinformasikan kepada orang lain agar tempat wisata ini makin dapat di 

kenal oleh masyarakat luas, maka media yang paling tepat untuk memberikan 

informasi kepada para wisatawan untuk mengetahui lebih lagi tentang Pantai 

Tanjung Bira, ialah melaui sebuah situs. Pemilihan situs merupakan hal yang tepat 

dikarenakan jangkauannya yang luas, sehingga penyampaian informasi dapat 

lebih luas dan dapat menghemat waktu serta biaya. Selain itu juga, situs dapat 

diakses oleh para wisatawan kapan saja atau secara dua puluh empat jam. 
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3.4.4.  Konsep Perancangan Desain Situs 

Dari kombinasi hasil observasi, survei, dan wawancara dari pihak-pihak terkait, 

maka dari dihasilkan lah konsep perancangan desain situs Pantai Tanjung Bira. 

Tahap awal penulis mencoba untuk membuat site map agar membantu pembuatan 

situs tersebut. 

 

 

 

Gambar 3.12 

Site map situs Pantai Tanjung Bira. 

 

 Pada halaman home akan menampilkan kalimat yang membuat penasaran 

sekaligus mengajak pengunjung situs tersebut untuk menelusuri situs Pantai 

Tanjung Bira ini. Selain itu menampilkan 3 buah ikon foto yang menjadi tujuan 

wisata yang menarik di Pantai Tanjung Bira dan sekitarnya antara lain mengenai 
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Pantai Tanjung Bira, Pembuatan Kapal Phisi dan Suku Kajang. Jika pengunjung 

ingin mengetahui informasi tentang tujuan pariwisata tersebut, maka dari halaman 

home dapat berlanjut kepada halaman Pantai Tanjung Bira atau halaman 

Pembuatan Kapal Phisi atau halaman Suku Kajang. 

 

 Selanjutnya pengunjung juga dapat beralih ke halaman “berita” untuk 

mengetahui berita-berita mengenai Pantai Tanjung Bira sendiri. Selain itu terdapat 

halaman “bagaimana” yang menjelaskan bagaimana agar pengunjung situs dapat 

berkunjung ke  Pantai Tanjung Bira tersebut. Ada juga halaman “galeri” yang 

menampilkan foto-foto  Pantai Tanjung Bira dan tujuan wisata disekitar Pantai 

Tanjung Bira tersebut. Kemudian halaman “fasilitas” terbagi menjadi 3 bagian 

yaitu transportasi sebagai halaman yang menjelaskan terdapat transportasi apa 

saja yang terdapat pada kawasan Pantai Tanjung Bira, selain itu halaman 

penginapan yang menjelaskan terdapat penginapan apa saja yang terdapat pada 

kawasan Pantai Tanjung Bira, dan halaman olahraga air menjelaskan terdapat 

olahraga air apa saja yang terdapat pada kawasan Pantai Tanjung Bira tersebut. 

Selain halaman-halaman teresebut terdapat juga halaman “peta” yang 

menampilkan peta Bulukumba dan tujuan wisata pada daerah tersebut. Pada 

halaman terakhir terdapat halaman “kontak” yang memberi informasi Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba dan dapat mengirimkan 

pesan-pesan yang ditujukan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Bulukumba. 
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 Setelah menyusun site map, penulis mencoba membuat wireframe situs 

untuk memudahkan penulis dalam merancang desain situs Pantai Tanjung Bira 

tersebut. Penggunaan latar belakang pada halaman pertama hingga akhir 

mengutamakan latar belakang foto dari Pantai Tanjung Bira itu sendiri, selain itu 

pelatakan logo situs, tombol-tombol navigasi yang membantu untuk mengakses 

halaman-halaman yang terdapat dalam situs tersebut, kolom sponsor yang 

menampilkan logo badan pemerintah yang terkait dan tersambung pada situs-situs 

mereka, dan copyright dengan tata letak yang sama pada setiap halamannya . 

 

  Dibagian pertama ialah wireframe dari halaman home dimana pada bagian 

ini ditampilkan kalimat yang menarik untuk pengguna tetap berada dalam situs 

tersebut, dan menampilkan 3 tombol navigasi yang menghubungkan dengan 

halaman tentang Pantai Tanjung Bira itu sendiri dan tujuan pariwisata yang 

menarik di sekitar kawasan Pantai Tanjung Bira. 

Gambar 3.13 

Wireframe situs halaman home. 
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 Selain halaman home ada juga wireframe halaman mengenai Pantai 

Tanjung Bira, dan tujuan wisata yang menarik di sekitar Kawasan Pantai Tanjung 

Bira yaitu Pembuatan Kapal Phinisi dan Suku Kajang. Disetiap halamannya 

terdapat judul halaman, 2 buah foto antara lain satu foto yang dinamis atau tidak 

berubah, namun terdapat satu foto yang akan berganti secara otomatis, dan 

terdapat konten yang menjelaskan dari setiap halamannya. 

Gambar 3.14 
Wireframe situs halaman tujuan wisata. 

 

 Wireframe selanjutnya terdapat halaman bagaimana yang berisi bagaimana 

cara pengujung situs tersebut agar dapat sampai ke Pantai Tanjung Bira itu 

sendiri, pada halaman tersebut terdiri dari bagian judul dan isi kontennya terdapat 

foto dan teks yang memberikan informasi kepada pengunjung situs tersebut. 

Selain itu untuk wireframe halaman peta situs juga sama dengan wireframe 

bagaimana ke Pantai Tanjung Bira. 
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Gambar 3.15 

Wireframe situs halaman bagaimana dan peta situs. 

 

 

Didalam wireframe halaman fasilitas terbagi menjadi tiga yaitu mengenai 

transportasi, penginapan, dan olahraga air yang terdapat didalam kawasan 

Pantai Tanjung Bira. Pada halaman tersebut terdapat judul, sebuah foto dan 

konten yang menjelaskan dari isi halaman tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16 

Wireframe situs halaman fasilitas. 
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 Untuk wireframe selanjunya ialah halaman galeri. Halam ini merupakan 

halaman yang menampilkan foto-foto Pantai Tanjung Bira itu sendiri dan tujuan 

wisata yang menarik disekitarnya serta menampilkan keterangan singkat 

mengenai  foto tersebut. 

Gambar 3.17 

Wireframe situs halaman galeri. 

 

 Tahap selanjutnya terdapat wireframe dari halaman berita yang 

didalamnya terdapat foto dan sepotong dari isi berita dan jika pengunjung ingin 

mengetahui selanjutnya dapat mengakses ke halaman sumber berita tersebut.  
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Gambar 3.18 

Wireframe situs halaman berita. 

 

 Wireframe untuk halaman peta menampilkan peta dari kabupaten 

Bulukumba yang menjelaskan pada bagian mana saja dari kabupaten Bulukumba 

yang mempunya tempat sebagai tujuan wisata yang menarik bagi wisatawan, dan 

menampilkan konten yang menjelaskan karakteristik dari kabupaten Bulukumba. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19 

Wireframe situs halaman peta. 
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 Akhir dari wireframe adalah halaman kontak. Dimana pada halaman 

tersebut menampilkan kontak dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten 

Bulukumba berupa alamat, nomor telpon, email, dan alamat situs. Kemudian 

disampinya terdapat kolom form bagi pengunjung yang ingin mengirimkan pesan 

kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Bulukumba. 

Gambar 3.20 

Wireframe situs halaman kontak. 

 

3.4.5.  Konsep Perancangan Desain Logo Situs 

Pada perancangan logo situs Pantai Tanjung Bira tersebut dibuat berdasarkan hasil 

dari penelitian yang ada. Hal apa saja yang dapat diangkat dari Pantai Tanjung 

Bira dan dapat disatukan pada logo tersebut. 

 

 Dalam logo biasanya terdapat sebuah tagline yang dapat membantu orang 

untuk mengigat atau manjadi brand awareness. Pada tahap ini beberapa tagline 

yang dapat mencerminkan pesona Pantai Tanjung Bira: 

 Pesona Wisata Bahari dan Budaya Indonesia 

 Eksotika Alam & Budaya Indonesia 
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 Pancaran Alam Indonesia 

 Eksotika Wisata Bahari 

 Keindahan Bahari yang Mempesona 

 Warna-warni Alam Indonesia 

 Warna-warni Alam & Budaya Indonesia 

 

Gambar 3.21 

Sketsa Logo Situs Pantai Tanjung Bira. 

 

3.4.6.  Konsep Perancangan Tombol Navigasi Situs 

Pada perancangan situs Pantai Tanjung Bira tersebut penulis juga memakai 

tombol navigasi yang berbentuk icon. Diharapkan dengan tombol navigasi 

berebentuk icon tersebut dapat menarik perhatian lebih dari pengunjung situs 

tersebut. Untuk icon yang digunakan memakai icon yang cukup simple agar sesuai 

dengan desain tata letak situs Pantai Tanjung Bira ini. 
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Gambar 3.22 

Sketsa Tombol Navigasi Situs Pantai Tanjung Bira. 
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