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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Dalam perancangan website interaktif ini, pilihan interface yang digunakan 

disesuaikan dengan target pengguna yang juga adalah pengunjung Dufan. 

Perancangan website interaktif ini diharapkan dapat membuat pengguna 

mempersiapkan diri dengan baik sebelum berangkat dan menikmati wahana-

wahana Dufan Ancol. Dengan menggunakan pola interaksi modulated plot pada 

website interaktif, pengguna diberikan kebebasan untuk memilih halaman wahana 

mana yang akan dikunjungi terlebih dahulu. Selain itu, website interaktif ini juga 

dilengkapi dengan cara penyampaian informasi melalui gambar animasi sehingga 

informasi penting yang diberikan dapat dicerna dengan baik oleh anak-anak usia 

10-15 tahun. Informasi-informasi yang diberikan kepada pengguna dapat berupa 

cara gerak wahana, tinggi badan dan ketentuan, dan rating/tingkat bahaya wahana-

wahana Dufan yang dinilai dengan bintang.  

Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk menarik minat para 

pengunjung untuk mencoba wahana-wahana ekstrim Dufan sekaligus mencegah 

kecelakaan pengunjung saat memainkan wahana-wahana ekstrim Dufan karena 

tidak mempersiapkan diri dengan baik. Tampilan dan navigasi yang digunakan 

dalam website interaktif ini dapat diakses dan digunakan dengan nyaman oleh 

para pengguna karena untuk berpindah halaman, pengguna hanya perlu menekan 

tombol yang disediakan dengan menggunakan controller berupa mouse. Desain 

tombol yang dirancang di dalam website interaktif ini dibuat dengan bentuk
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persegi panjang dengan sudut yang melingkar untuk menekankan kesan sederhana 

dan santai sehingga cocok digunakan untuk anak-anak.   

5.2. Saran 

Dalam pengembangan selanjutnya, diharapkan website interaktif ini juga 

dirancang dalam bentuk aplikasi offline sehingga pengguna tidak harus berada di 

tempat yang memiliki koneksi internet lancar untuk mengaksesnya. Selain itu, 

jumlah anak-anak yang menggunakan android sudah semakin meningkat sehingga 

akan lebih praktis jika aplikasi interaktif ini juga dapat diakses melalui android. 

Selain itu, website interaktif ini diharapkan juga dapat diakses di luar Jakarta 

sehingga pengunjung luar Jakarta juga dapat mempersiapkan diri untuk 

menikmati wahana-wahana Dufan. 
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