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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pariwisata Sebagai Suatu Industri 

James J. Spillane (1987, Hlm. 20) dalam bukunya yang berjudul Pariwisata 

Indonesia:Sejarah dan Prospeknya, mendefinisikan pariwisata sebagai aktivitas 

perpindahan seorang individu maupun kelompok dari satu tempat ke tempat 

lainnya dalam jangka waktu yang relatif sementara dalam rangka mencari 

keseimbangan dan kesenangan dalam hidup. Dalam keberadaannya, suatu 

pariwisata secara tidak langsung sudah melekat dengan bidang industri. Yoeti 

(1996, Hlm. 153-156) mengutip R.S Damarjadi bahwa hal tersebut dikarenakan 

berbagai tawaran produk maupun jasa yang diperlukan wisatawan selama dalam 

perjalanannya, mulai dari ia meninggalkan rumah menuju tempat wisata hingga 

kembali lagi. L.J. Lickorishi dan A.C. Kershaw menjelaskan lebih terperinci 

bahwa industri pariwisata terbagi ke dalam dua kelompok, yakni industri primer 

dengan meliputi segala kebutuhan yang berhubungan dengan makanan, 

transportasi, dan persiapan perjalanan, serta industri sekunder yang meliputi 

souvenir dan berbagai kebutuhan wisatawan lainnya, seperti hiburan, jaminan 

asuransi, layanan bank. 

Kehadiran suatu industri pariwisata itu sendiri tidak lepas dari berbagai 

produk yang ditawarkan di dalamnya. Middleton (2001, Hlm. 122-124) 

menjelaskan dalam sebuah produk pariwisata terdapat tiga komponen yang 
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tersusun sebagai satu kesatuan. Adapun komponen-komponen tersebut yaitu 

atraksi wisata, fasilitas di tempat tujuan wisata, dan akses perjalanan yang harus 

ditempuh menuju tempat tersebut. Adapun uraian dari komponen-komponen 

tersebut antara lain: 

1. Atraksi wisata 

 

Gambar 2.1. Atraksi Wisata Alam Situgunung 

(Sumber: dokumentasi Situgunung Park) 

Atraksi wisata secara luas turut berpengaruh dalam motivasi dan pilihan calon 

konsumen. Dalam suatu atraksi wisata, terdapat empat elemen di dalamnya, yakni 

atraksi wisata alam, atraksi wisata buatan manusia, atraksi wisata budaya, dan 

atraksi wisata sosial. 
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2. Fasilitas 

 

Gambar 2.2. Outbound dan Camping Ciwangun Indah 

(Sumber: www.2.bp.blogspot.com) 

Fasilitas meliputi kebutuhan pengunjung selama dalam perjalanan wisata, seperti 

akomodasi, transportasi, tempat makan, tempat beraktivitas, dan retail outlet.  

3. Aksesibilitas 

 

Gambar 2.3. Commuter Line 

(Sumber: www.upload.wikimedia.org) 
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Pada umumnya aksesibilitas terkait dengan biaya yang dikeluarkan, kelancaran 

dan kenyamanan pengunjung dalam perjalanan wisata yang ditempuhnya. 

Elemen-elemen yang tergolong di dalam aksesibilitas seperti infrastruktur, 

kemudian jalan darat, udara, maupun laut, lalu perlengkapan yang meliputi 

jangkauan sarana transportasi dan waktu yang harus ditempuhnya, faktor 

operasional seperti rute, frekuensi, dan harga yang dikenakan dalam pelayanan, 

dan yang terakhir peraturan Pemerintah yang berlaku dalam mengawasi 

pelaksanaan transportasi. 

Senada dengan yang dikatakan oleh Middleton, Burkat dan Medlik (1975, 

Hlm. 46) menambahkan bahwa komponen-komponen yang termasuk dalam 

produk pariwisata tersebut disediakan oleh tiap-tiap perusahaan yang berbeda dan 

kemudian ditawarkan secara terpisah. Oka A. Yoeti (1996, Hlm. 169-171) 

kemudian menjabarkan ciri-ciri yang termasuk dalam produk parwisata sebagai 

berikut : 

1. Produk pariwisata yang ditawarkan kepada wisatawan bersifat menetap, 

dengan arti produk tersebut tidak memungkinkan untuk dipindahkan ke 

tempat konsumen berada, melainkan konsumen yang harus menghampiri 

produk tersebut. 

2. Keberadaan pihak perantara (middlemen) tidak terlalu berpengaruh 

dikarenakan proses produksi berjalan seiring dengan proses konsumsi. 

Adapun pihak perantara yang membantu proses penjualan jasa dalam 

industri wisata hanya agen travel dan tur. 
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3. Produk pariwisata cenderung bersifat sementara/temporary. Sebagai 

contohnya hari raya Galungan di Bali hanya dapat dilihat satu hari dalam 

setahun, begitu pula halnya dengan keindahan pemandangan yang 

bergantung pada cuaca yang tidak menentu. 

4. Produk pariwisata tidak memiliki nilai standar sehingga cenderung relatif 

sesuai dengan penilaian masing-masing konsumen/wisatawan, seperti 

misalnya bagus atau jelek. 

5. Permintaan terhadap produk pariwisata seringkali bergantung dengan 

berbagai faktor. Salah satu contohnya adalah permintaan yang meningkat 

pesat ketika musim berlibur dan berkurang ketika terjadi kekacauan atau 

bencana alam. 

6. Produk pariwisata tidak dapat dicoba atau dicicipi. Calon konsumen hanya 

diberikan kesempatan untuk mendapatkan informasi terkait mengenai 

produk wisata tersebut melalui berbagai media promosi ataupun iklan yang 

disediakan. 

7. Produk pariwisata lebih banyak bergantung pada tenaga manusia 

dibandingkan dengan mesin. 

8. Berdasarkan segi kepemilikan usaha, produk pariwisata memiliki resiko 

yang tinggi karena membutuhkan biaya yang sangat banyak dan tingkat 

permintaan yang sensitif. 
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Dalam UU Republik Indonesia No.9 Th.1990 Tentang Kepariwisataan, 

dijelaskan bahwa produk pariwisata itu sendiri dapat berupa transportasi, 

penginapan, objek dan daya tarik wisata, restoran, dan sebagainya. Seiring dengan 

berjalannya waktu, potensi yang ada dalam industri pariwisata kian berkembang 

dan membentuk cirinya masing-masing. Hal ini kemudian menjadikan pariwisata 

terbagi menjadi beragam jenisnya ditinjau dari tiap-tiap sudut pandang yang 

berbeda. Apabila ditinjau menurut letak geografis dalam buku Oka A. Yoeti 

(1996, Hlm. 112) yang berjudul Pengantar Ilmu Pariwisata, Situgunung Park 

tergolong dalam  jenis pariwisata lokal (local tourism). Jenis pariwisata ini 

meliputi wilayah yang relatif sempit dan terbatas dalam suatu daerah tertentu saja 

di dalam suatu negara. Dalam hal ini, Situgunung Park termasuk dalam pariwisata 

di Jawa Barat. Lain pula halnya dengan Ismayanti (2010, Hlm. 7) yang membagi 

jenis pariwisata menurut tujuannya. Situgunung Park termasuk dalam golongan 

pariwisata dengan tujuan vakansi dan rekreasi (leisure and recreation). Pariwisata 

dilakukan oleh wisatawan dalam rangka mencari kesenangan dan melepaskan 

penat dengan melakukan perjalanan yang bertema alam. Persiapan yang dilakukan 

untuk melakukan perjalanan dapat diatur sendiri ataupun melalui bantuan biro 

perjalanan. 

Di sisi lain, Situgunung Park juga menawarkan pariwisata dengan suasana 

petualang di alam bebas.  Swarbrooke (2003, Hlm. 32) menjelaskan bahwa wisata 

petualang terbagi menjadi dua golongan besar, yakni soft adventure dan hard 

adventure. Soft adventure merupakan jenis petualangan yang tidak melibatkan 

unsur berbahaya. Jenis wisata ini lebih sering dikaitkan dengan wisatawan yang 
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hanya bertujuan mencari kesenangan diluar rutinitas kesehariannya, seperti 

misalnya  berkemah dan mengamati burung. Sedangkan hard adventure lebih 

mengarah kepada jenis petualangan yang erat kaitannya dengan resiko dan 

tantangan yang membutuhkan keterampilan, pengalaman, dan kemauan yang 

kuat, seperti contohnya panjat tebing dan scuba diving. Apabila dikaitkan dengan 

Situgunung Park, maka objek wisata ini dapat digolongkan menjadi kategori 

medium adventure yang merupakan perpaduan antara golongan soft adventure dan 

hard adventure. Medium adventure menawarkan tantangan yang memacu 

adrenalin namun tidak berbahaya. Jenis wisata ini juga tidak memerlukan 

keterampilan khusus untuk dinikmati. 

Berdasarkan pada pernyataan P.W. Ogilive yang dikutip oleh Yoeti (1996, 

Hlm. 141), beliau berpendapat bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai 

wisatawan apabila orang tersebut pergi menuju tempat lain di luar tempat 

tinggalnya selama kurang dari setahun dan bukan untuk menghasilkan uang di 

tempat tersebut, melainkan sebaliknya dengan mengeluarkan sejumlah nominal. 

2.2  Promosi 

Pengertian promosi menurut Michael L. Ray (1982) dalam buku karangan George 

E. Belch dan Michael A. Belch (2009, Hlm. 18) adalah upaya yang dilakukan oleh 

penjual dalam menjual produk dan jasa atau mempromosikan suatu ide dengan 

cara menyampaikan informasi yang bersifat persuasif. Apabila ditinjau secara 

lebih spesifik, promosi termasuk dalam prinsip 4P dalam bauran pemasaran 

(marketing mix) milik Kotler dan Keller (2009, Hlm. 2). Keempat prinsip tersebut 

Perancangan Media ..., Jesslyn Edgina Harianto, FSD UMN, 2014



 

 

 
 

18 

antara lain: price (harga), product (produk), place (tempat), dan promotion 

(promosi). Keseluruhan sarana yang digunakan untuk mendukung kegiatan 

promosi dikenal sebagai bauran promosi (promotional mix). George dan Michael 

(2009) menambahkan di dalam buku yang sama bahwa suatu bauran promosi 

tersusun dari enam elemen, yakni: iklan (advertising), pemasaran langsung (direct 

marketing), pemasaran internet (internet marketing), promosi penjualan (sales 

promotion), hubungan masyarakat (public relation), penjualan individu (personal 

selling). 

Suatu promosi penjualan (sales promotion) dapat diartikan sebagai wujud 

persuasi dalam rangka penjualan jangka pendek sebuah produk maupun jasa 

dengan memberikan nilai tambah atau insentif. Shimp (2010, Hlm. 454) 

memaparkan beberapa alasan digunakannya promosi penjualan. Pertama, 

merangsang antusias calon konsumen dalam pengenalan suatu produk/jasa baru 

yang ditawarkan. Penawaran nilai tambah dalam promosi penjualan tentunya akan 

berdampak terhadap timbulnya daya tarik terhadap suatu produk maupun jasa 

terkait, terlebih apabila produk atau jasa tersebut memiliki segi kualitas dan fungsi 

yang sejajar dengan kompetitornya. Selain itu, sebuah promosi penjualan dapat 

membangun pola belanja konsumen. Keberlangsungan pola berkaitan dengan 

dukungan kualitas produk maupun jasa yang ditawarkan, sehingga konsumen 

pemula mau melakukan pembelian kembali secara berulang. Pada umumnya, 

promosi penjualan tidak hanya meningkatkan pemakaian suatu produk maupun 

jasa, tetapi juga meningkatkan penjualan produk pengiringnya. Misalkan saja  

peningkatan wisatawan dalam sebuah objek wisata alam yang secara otomatis 
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mengakibatkan peningkatan penjualan fasilitas di dalamnya. Sebuah promosi 

penjualan juga seringkali dimanfaatkan untuk mengimbangi para pesaingnya 

dalam mempertahankan konsumen yang sudah dimiliki. 

Morissan (2010, Hlm. 39) dalam bukunya yang berjudul Periklanan: 

Komunikasi Pemasaran Terpadu menjabarkan bahwa kegiatan promosi bertujuan 

untuk mengenalkan kepada masyarakat luas mengenai suatu perusahaan yang 

belum disadari keberadaannya, memberikan informasi seputar perusahaan kepada 

konsumen agar lebih memahami berbagai produk yang ditawarkan, serta untuk 

mengubah cara pandang masyarakat apabila terjadi perbaharuan dari produk 

maupun kegiatan yang ditawarkan oleh perusahaan. Pada umumnya, setiap 

produk membutuhkan langkah-langkah pemasaran sebelum diedarkan kepada 

masyarakat. Seluruh proses tersebut pada akhirnya akan berpengaruh kepada hasil 

akhir penjualan produk. Philip Kottler (1980) mengatakan di dalam buku 

Morissan (2009, Hlm. 56) yang sama, terdapat tiga langkah dalam proses 

pemasaran yang perlu dilakukan, yakni: segmentasi, targeting, positioning. 

Berikut adalah penjelasan secara lebih terperinci mengenai tahapan proses 

pemasaran: 

1. Segmentasi 

Eric, Roger, dan William (2000, Hlm. 57) menjelaskan segmentasi pasar sebagai 

suatu pengelompokan tiap-tiap konsumen ke dalam golongan yang lebih spesifik 

berdasarkan pada kesamaan yang dimiliki. Dengan demikian, sifat heterogen yang 

dimiliki oleh konsumen dapat lebih mudah dipahami. Struktur kelompok ini 
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berguna untuk menemukan kelompok konsumen yang sesuai dengan kemampuan 

perusahaan. Segmentasi pemasaran terbagi menjadi beberapa kelompok, seperti 

demografis, geografis, dan psikografis. Kenneth E.Clow dan Donald Baack (2012, 

Hlm. 103-108) menjelaskan bahwa segmentasi demografis adalah pembagian 

kelompok berdasarkan pada usia, jenis kelamin, pendapatan, dan lain sebagainya. 

Dalam kaitannya dengan perancangan media promosi Situgunung Park, 

segmentasi demografis difokuskan kepada narasumber pria yang memiliki rentang 

usia antara 26-35 tahun dan memiliki status ekonomi sosial A, untuk membantu 

penulis dalam mendapatkan data kuesioner. Sedangkan segmentasi geografis 

didasari pada lingkup wilayah tempat tinggal, seperti pulau, provinsi, kota, 

maupun desa. Batasan geografis dalam perancangan ini adalah wilayah 

JABODETABEK. Lain pula halnya dengan segmentasi psikografis yang 

dikelompokkan secara lebih spesifik mengenai gaya hidup, ketertarikan, dan 

kepribadian manusia. Apabila dihubungkan dengan perancangan ini, maka 

lingkup psikografis berfokus pada orang yang memiliki hobi memotret, berjiwa 

petualang, dan menyukai kegiatan alam. 

2. Targeting 

Morissan (2009, Hlm. 70-71) menjelaskan dalam seluruh kegiatan pemasaran, 

termasuk promosi, membutuhkan batasan-batasan segmen yang fokus yang 

disebut sebagai targeting, atau lebih dikenal dengan seleksi audiensi. Pemilihan 

segmen pasar yang dilakukan harus berdasarkan pada berbagai pertimbangan 

yang matang, seperti besar potensial yang dimiliki oleh segmen dalam menjamin 
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kontinuitas konsumsi, daya beli dan kesediaan untuk membeli dari suatu segmen, 

pembatasan segmen yang jelas dan dapat dibedakan dari yang lain, maupun 

besarnya daya jangkau yang dimiliki oleh perusahaan terhadap calon konsumen. 

Seluruh proses targeting kedepannya akan berpengaruh dalam pemilihan media 

promosi dalam menjangkau segmen tertentu di dalam masyarakat. Morissan juga 

menambahkan bahwa proses targeting ini tidak hanya berfungsi untuk 

mengelompokkan sasaran konsumen ke dalam kriteria tertentu, tetapi juga 

berdampak dalam menjangkau sasaran konsumen tersebut kedepannya. Dalam 

kaitannya dengan perancangan media promosi Situgunung Park ini, targeting 

dibatasi kepada segmen-segmen yang sudah dibahas sebelumnya sebagai fokus 

sasaran konsumen. 

3. Positioning 

Kenneth E.Clow dan Donald Baack (2012, Hlm. 112) menjelaskan positioning 

sebagai persepsi yang dimiliki oleh seseorang ketika menempatkan suatu produk, 

merek, maupun perusahaan dalam pikirannya dan kemudian memiliki penilaian 

tertentu. Positioning dapat dilakukan dengan cara menanamkan persepsi atau citra 

yang dapat mencerminkan karakter produk atau jasa yang terkait, seperti 

rangkaian kalimat menarik dan menunjukkan segi keunggulan yang dimiliki 

apabila dibandingkan dengan para kompetitornya. Proses ini kedepannya akan 

berpengaruh erat dalam mendapatkan simpati dari calon konsumen. Morissan 

(2009, Hlm. 73) mengatakan sebuah positioning yang baik dan efektif harus 

memiliki pernyataan yang singkat, mudah diulang, dan berdampak kuat terhadap 
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target segmen yang dituju dengan didasari unsur keunikkan dan bukti yang 

mendukung. 

Dalam prosesnya, promosi mengandung dua aspek penting, yakni aspek 

perencanaan pesan dan aspek perencanaan media. Apabila dalam perencanaan 

pesan seringkali mengacu kepada strategi kreatif, maka dalam perencanaan media 

lebih difokuskan kepada sarana komunikasi yang akan digunakan dalam 

menyampaikan pesan. Pada hakikatnya, Terence (2010) menjabarkan tiga kategori 

media pemasaran dalam promosi, yaitu traditional advertising media, Internet 

advertising. other advertising media. Menurut Rhenald Kasali (1992, Hlm. 7), 

klasifikasi media promosi yang selama ini lebih umum dikenal terbagi menjadi 

dua, yaitu: 

1. Above the Line 

Media yang tergolong dalam above the line atau media lini atas umumnya 

menggunakan biro berbayar dan bersifat massal, sehingga pesan yang ingin 

disampaikan dapat diterima oleh banyak orang dalam waktu yang bersamaan. 

Dalam kaitannya dengan perancangan media promosi pariwisata Situgunung 

Park, beberapa media above the line yang akan digunakan antara lain: 
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a. Website 

 

Gambar 2.4. Contoh Website 

(Sumber: www.wmdl.com.au) 

Di era global kini, website merupakan salah satu media potensial dalam 

melakukan promosi. Khalayak dapat dengan mudah mengakses informasi secara 

mendetail di dalam sebuah website terkait dengan produk maupun jasa yang 

ditawarkan. Selain itu, website memiliki jangkauan wilayah yang bersifat global 

dan mampu bertahan dalam waktu jangka panjang. 
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b. Facebook Fan Page 

 

Gambar 2.5. Contoh Facebook Fan Page 

(Sumber: www.s2.hubimg.com) 

Fasilitas fan page yang terdapat dalam jejaring sosial Facebook dapat menjadi 

sebagai salah satu media efektif dalam menyampaikan informasi terkait mengenai 

suatu produk, jasa, atau bahkan seorang figur. Adanya fasilitas ini memungkinkan 

admin untuk melakukan komunikasi dua arah dengan calon pengunjung. 
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c. Twitter Header 

 

Gambar 2.6. Contoh Twitter Header 

(Sumber: www.img.okeinfo.net) 

Twitter memiliki beberapa fitur yang dapat berguna dalam proses promosi 

berlangsung. Selain memungkinkan adanya komunikasi dua arah, twitter juga 

dilengkapi dengan fitur hashtag yang memudahkan pencarian informasi terkait 

topik tertentu dengan penggunaan kata kunci. 
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d. Spanduk 

 

Gambar 2.7. Contoh Spanduk 

(Sumber: www.1.bp.blogspot.com) 

Spanduk seringkali menjadi sarana promosi yang digunakan karena bisa dengan 

mudah dilihat oleh khalayak yang melintas. Pada umumnya, spanduk 

menampilkan informasi yang mudah dibaca dan dimengerti. Media ini biasanya 

dipasang outdoor dengan lokasi strategis yang sudah dipertimbangkan dalam 

posisi horizontal (memanjang dari kiri ke kanan). 

2. Below the Line 

Below the Line atau media lini bawah memiliki jangkauan yang lebih terbatas 

baik secara jumlah massa maupun wilayah, akan tetapi dampak yang dihasilkan 

oleh media ini tidak kalah dari Above the Line. Apabila dihubungkan dengan 

perancangan perancangan media promosi pariwisata Situgunung Park, maka jenis 

media Below the Line yang akan digunakan yakni: 
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a. Flyer 

 

Gambar 2.8. Contoh Flyer 

(Sumber: www.layoutready.com) 

Flyer merupakan media yang dapat menyampaikan informasi penting mengenai 

produk dan jasa terkait. Media ini juga seringkali dilengkapi dengan berbagai 

gambar sebagai pelengkap informasi. Flyer umumnya disebarluaskan secara 

personal pada target yang menjadi sasaran promosi. Dalam perancangan media 

promosi Situgunung Park ini, flyer disediakan dalam bentuk cetak maupun digital 

yang dapat diunduh dari website. 
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b. Stiker mobil 

 

Gambar 2.9. Contoh Stiker Mobil 

(Sumber: www.cafe.idebeda.com) 

Media berupa stiker mobil dapat dikatakan sebagai promosi berjalan yang secara 

tidak langsung sangat membantu proses promosi. Meskipun memiliki 

keterbatasan skala, media ini memiliki potensi untuk menimbulkan rasa penasaran 

orang yang melihat agar ingin berkunjung. 

2.3  Teori Fotografi 

Berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), dijelaskan bahwa 

fotografi adalah perpaduan antara seni, gambar, dan cahaya pada film atau 

permukaan yang dipekakan. Foto dapat menjadi media untuk mengungkapkan 

maupun menceritakan berbagai hal kepada audiens sesuai yang ingin disampaikan 

oleh sang fotografer. Yulian(2005) menyebutkan dalam bukunya yang berjudul 

Tips & Trik Fotografi bahwa terdapat beberapa teknik dasar fotografi yang perlu 

dicermati, antara lain: 

1. Objek foto harus memiliki pencahayaan yang cukup. Berdasarkan pada 

sumbernya, cahaya terbagi menjadi dua, yaitu cahaya alami dan cahaya 
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studio. Adapun jenis karakter cahaya dalam foto, antara lain: front lighting, 

side lighting, back lighting, dan hair lighting.  

2. Susunan elemen dalam sebuah foto atau yang biasa dikenal sebagai 

komposisi dapat memperkuat kesan objek yang ingin ditampilkan. 

3. Keseimbangan elemen atau proporsi juga berperan sebagai elemen 

pendukung dalam memperkuat eksistensi sebuah objek. Adapun dua jenis 

proporsi, yakni asimetris dan simetris. 

4. Sentuhan garis dalam sebuah foto dapat menghasilkan kesan kedalaman, 

ketegasan, serta gerak dinamis. 

5. Bentuk sebuah objek dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang telah 

disebutkan di atas. Salah satu contohnya adalah pencahayaan dari belakang 

akan menjadikan objek foto menjadi siluet. 

Perancangan media promosi pariwisata Situgunung Park ini akan menggunakan 

fotografi sebagai elemen utama yang menghadirkan berbagai tampilan suasana 

dan aktivitas yang berlangsung di kawasan Situgunung Park. 

2.4  Website  

Website merupakan salah satu komponen utama yang terdapat di dalam Internet. 

Morisssan (2010, Hlm. 317) menjelaskan website atau World Wide Web (WWW) 

sebagai sebuah laman yang mengandung konten teks, suara, grafik, foto, dan 

video di dalam Internet dan seringkali dimanfaatkan secara komersial. 

Keberadaan sebuah website menjadi media penghubung antara pihak penyedia 
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produk maupun jasa dengan khalayak. Tak hanya sekedar berperan sebagai 

penyalur informasi mengenai produk atau jasa terkait, website juga dapat menjadi 

sarana dalam melakukan promosi. Kenneth E. Clow dan Donald Baack (2012, 

Hlm. 249) menambahkan di dalam bukunya, beberapa keuntungan dalam 

penggunaan website, antara lain: 

1. Khalayak yang berpotensi sebagai konsumen dapat dengan mudah 

menemukan lokasi dan kontak yang dapat dihubungi. 

2. Informasi yang ingin disampaikan terkait dengan produk dan jasa yang 

ditawarkan menjadi cepat dan praktis. 

3. Pengurangan terhadap jumlah tenaga pemasaran, karena khalayak sudah 

bisa mengakses langsung mengenai informasi yang dibutuhkan tanpa harus 

melalui penjelasan perorangan. 

4. Membangun hubungan dengan khalayak melalui program yang ditampilkan 

dalam website, seperti penawaran khusus, kuis, maupun kontes online. 

Suyanto (2007, Hlm. 3) memaparkan suatu website yang baik diyakini 

memiliki desain yang sesuai dengan peranannya. Adapun beberapa peranan 

tersebut, yakni:  
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1. Komunikasi 

Pada umumnya, desain website ini akan dilengkapi dengan berbagai fitur yang 

memungkinkan adanya komunikasi dua arah antara admin dan user. Contohnya 

web mail, form contact, chatting, forum, dan yang lainnya. 

2. Informasi 

Website ini bertujuan untuk menyampaikan serangkaian informasi, sehingga 

konten yang terdapat di dalamnya cenderung lebih banyak berisikan teks atau 

grafik yang beberapa di antaranya dapat diunduh. 

3. Entertainment 

Pada dasarnya tujuan dari website ini bersifat untuk menghibur, sehingga 

cenderung menggunakan gambar dan animasi sebagai elemennya. Meskipun 

demikian, kecepetan dalam mengakses tetap perlu dipertimbangkan. Beberapa 

contoh entertainment website adalah game online, music online, dan lain 

sebagainya. 

4. Transaksi 

Website ini memiliki peran sebagai media penghubung antara perusahaan, 

konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik. Adapun transaksi 

yang dapat dilakukan bervariasi, seperti bisnis dan jasa. Pembayaran transaksi 

yang dilakukan dapat menggunakan kartu kredit, melakukan transfer, atau bahkan 

pembayaran tunai secara langsung. 
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Jakob Nielsen (2000, Hlm. 14) dalam bukunya yang berjudul Designing 

Web Usability menjelaskan bahwa dalam sebuah website diperlukan kemudahan 

bagi user agar dapat mengoperasikan website terkait tanpa harus mempelajarinya 

secara lebih mendalam terlebih dahulu, hal ini dinamakan usability. Nielsen 

kemudian menjabarkan beberapa tujuan usability dalam website, antara lain: 

1. Membuat informasi yang terkandung dalam website mudah dipahami oleh 

user secara jelas dan ringkas. 

2. Memudahkan user yang masih pemula untuk mengerti cara mengoperasikan 

website. 

3. Mengundang antusias user agar mau mengunjungi website. 

4. Meletakkan konten pada halaman yang sesuai dalam website. 

Di dalam usability terkandung berbagai variabel-variabel penting yang 

harus terpenuhi dalam memaksimalkan kinerja sebuah website. Berikut adalah 

perincian variable-variabel tersebut: 

1. Accessibility or ease of use 

Kecepatan maupun kemudahan dalam mengakses sebuah website merupakan 

faktor penting yang harus diperhatikan. Adapun hal-hal yang terkait dalam 

variabel ini adalah waktu maupun kemudahan yang dibutuhkan dalam proses 

pencarian informasi, serta kemudahan bagi user yang masih awam untuk 

mengoperasikan website. 

Perancangan Media ..., Jesslyn Edgina Harianto, FSD UMN, 2014



 

 

 
 

33 

2. Feed Back Mechanism 

Tak hanya menyalurkan informasi, sebuah website perlu menyediakan 

kesempatan bagi user untuk memberikan respon melalui akses yang mudah 

ditemukan. Adanya variabel ini dapat membantu mengetahui seberapa besar 

ketertarikan khalayak terhadap konten website terkait serta dapat sebagai sarana 

komunikasi yang menghubungkan antara admin dan user. 

3. Navigation Link or Shortcut 

Keberadaan navigation link maupun shortcut akan membantu mengarahkan user 

kepada informasi dibutuhkan secara efektif. Beberapa hal yang terkait dalam 

variabel ini adalah lokasi navigation link atau shortcut yang mudah ditemukan, 

serta keefektifan dari keduanya. 

4. Update Information 

Dalam variabel ini diyakini bahwa sebuah website harus memiliki kandungan 

informasi terbaru sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi. Hal ini dikarenakan 

user membutuhkan informasi yang berlaku saat itu dan terhindar dari 

kesalahpahaman. 

5. Simplicity 

Simplicity berkaitan dengan tata bahasa yang digunakan dalam penulisan 

informasi pada sebuah website sehingga mudah dipahami oleh user yang 

mengakses, serta kesederhanaan tampilan website tersebut secara keseluruhan. 
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Variabel ini berkaitan dengan berbagai variabel lainnya sehubungan dengan 

kemudahan dalam mengoperasikan website karena peletakkan konten yang mudah 

ditemukan dan informasi yang mudah dimengerti. 

6. User Freedom, Control, and Help 

Sebuah website yang baik dirancang untuk dapat mengatasi kesulitan yang dapat 

terjadi ketika user sedang melakukan akses. Adapun hal yang terkait dengan 

variabel ini adalah kebebasan user dalam melakukan control terhadap pencarian 

informasi dalam website, serta halaman yang melampirkan instruksi bantuan yang 

diperlukan oleh user dalam kesulitan. 

7. Consistency and Visibility of Website Structure 

Variabel ini merujuk pada konsistensi informasi yang ditampilkan dalam website 

agar tidak membingungkan user saat mengakses. Beberapa hal yang terkait dalam 

variabel ini adalah tampilan dan struktur website yang konsisten dengan 

peletakkan elemen-elemen yang sesuai di dalamnya sehingga memudahkan user 

dalam proses pencarian informasi. 

8. Readability and Aesthetics of Website 

Kemudahan user dalam memahami informasi yang terkandung dalam website 

tidak hanya berkaitan kepada tata bahasa dan lokasi peletakkannya, melainkan 

juga dengan pemilihan jenis, ukuran, dan warna font yang digunakan, serta 

pemilihan warna background dan layout website. Pada hakikatnya, hal-hal 

tersebut juga terhubung dengan keindahan tampilan website. 
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9. Learnability and Memorability 

Learnability berkaitan mengenai tingkat kemudahan user saat pertama kali 

melihat maupun mengoperasikan sebuah website, sedangkan memorability terkait 

dengan tingkat kemudahan user saat mengoperasikan kembali website setelah 

tidak menggunakannya cukup lama. Hal yang terkait dalam variabel ini adalah 

kemudahan website untuk dipahami saat penggunaan pertama dan selanjutnya. 
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