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ABSTRACT

QUALITY AND EFFECTIVITY EVALUATION OF LAMPUNG
TOURISM WEBSITE’S GOAL WITH 2QCV3Q METHOD

BY

DIAJENK A. MARGARETHA

Lampung Province has a variety of cultural as well as tourist objects that

contradict each other with more varied tourist destinations. One of the way to

support tourism promotion activities is website. This research was conducted to

find out whether the website about Lampung tourism is as expected and effective

for users with 2QCV3Q Method. In this method, there are seven dimensions like

identity, content, service, location, maintenance, usability, and feasibility that

have some questions. There are 76 websites that are divided into several

categories, it is agencies, social/travel agencies and individuals. The results of the

evaluation of the top 10 (ten) ranking websites are 2 (two) individual categories, 3

(three) categories of agencies and 5 (five) categories of social/travel agents. This

research also produced some suggestions that can be used as basis to improve the

quality of Lampung tourism website in accordance with the goals and objectives.
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ABSTRAK

EVALUASI KUALITAS DAN KEEFEKTIFAN WEBSITE TENTANG
TUJUAN PARIWISATA LAMPUNG DENGAN METODE 2QCV3Q

OLEH

DIAJENK A. MARGARETHA

Provinsi Lampung memiliki ragam budaya serta objek pariwisata yang saling

berdekatan sehingga menciptakan perjalanan wisata lebih bervariasi. Salah satu

cara untuk medukung kegiatan promosi pariwisata yaitu melalui website.

Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu apakah website tentang pariwisata

Lampung sudah sesuai harapan dan efektif bagi user dengan Metode 2QCV3Q.

Dengan metode ini, terdapat tujuh dimensi yang memiliki beberapa pertanyaan

seperti identity, content, service, location, maintenance, usability, dan feasibility.

Ada 76 website yang terbagi dalam beberapa kategori, yaitu instansi, unit

sosial/agen perjalanan dan individu. Hasil evaluasi website 10 (sepuluh) peringkat

pertama adalah 2 (dua) kategori individu, 3 (tiga) kategori instansi dan 5 (lima)

kategori unit sosial/agen perjalanan. Penelitian ini juga menghasilkan beberapa

saran yang dapat dijadikan dasar untuk meningkatkan kualitas website pariwisata

Lampung sesuai dengan tujuan dan sasarannya.

Kata Kunci: Pariwisata, Website, Metode 2QCV3Q
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap pulau dan kepulauan memiliki ciri khas masing-masing baik dari suku

bangsa maupun adat istiadatnya. Ciri khas tersebut menjadikan Negara Indonesia

kaya akan ragam budaya dan pariwisata yang sangat menarik. Hal tersebut dapat

dilihat dari banyaknya jumlah kunjungan pariwisata di Indonesia baik oleh

wisatawan lokal maupun mancanegara. Banyak objek wisata yang menawarkan

keindahan serta keunikannya masing-masing kepada wisatawan seperti pantai,

pegunungan, air terjun dan tempat wisata alam lainnya. Perpaduan budaya

masyarakat Indonesia yang ramah memberikan pengalaman pribadi dan

mengesankan.

Menurut Suwantoro, pariwisata adalah proses perjalanan sementara seseorang ke

suatu tempat lain yang berada di luar tempat tinggalnya dikarenakan suatu alasan

(Suwantoro, 1997). Salah satu daerah yang memiliki keindahan pariwisata yaitu

Provinsi Lampung. Provinsi Lampung memiliki ragam budaya serta objek

pariwisata yang terletak di berbagai kabupaten dan kota. Kondisi objek pariwisata

yang saling berdekatan menciptakan perjalanan wisata menjadi menarik dan lebih

bervariasi karena banyak tempat yang bisa dikunjungi. Namun karena kurangnya

promosi dan publikasi maka keberadaan pariwisata di Provinsi Lampung tersebut
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menjadi tidak tergali secara maksimal. Kendala lain juga terdapat pada minimnya

informasi dan prasarana mengenai pariwisata di Provinsi Lampung yang dapat

diakses dengan mudah dan efektif.

Pariwisata ini dapat berkembang baik bila wisatawan terus meningkat sehingga

dapat memberikan peningkatan pendapatan daerah. Banyak wisatawan yang tidak

tahu bagaimana menggali informasi lebih dalam tentang ciri khas pariwisata yang

terdapat di Provinsi Lampung. Suatu prasarana informatif mengenai berbagai

informasi kepariwisataan di Provinsi Lampung sangat dibutuhkan salah satunya

yaitu website. Menurut Arief, pengertian website adalah kumpulan dari halaman

web yang dipublikasikan di internet dan memiliki akses domain oleh semua

pengguna internet dengan cara mengetikan alamatnya (Arief, 2011). Sedangkan

Hidayat berpendapat bahwa website adalah hubungan dari keseluruhan halaman-

halaman web yang terdapat informasi dalam sebuah domain (Hidayat, 2010).

Saat ini informasi tentang fasilitas pariwisata seperti penginapan, rumah makan,

biro wisata dan pusat belanja oleh-oleh dapat diketahui melalui website. Selain itu

fasilitas yang dilengkapi dengan lokasi tempat, peta, perhitungan jarak, rute jalan

dan fasilitas lain yang lebih detail sangat dibutuhkan oleh para wisatawan. Untuk

mengetahui sejauh mana kualitas layanan website dapat diterima oleh pengguna,

maka diperlukan suatu penilaian untuk mengukur kualitas serta keefektifan dari

suatu website agar dapat diterima dengan baik oleh pengguna. Selain itu, penilaian

tersebut dapat meningkatkan mutu layanan terhadap penggunaan website

pariwisata di Provinsi Lampung.
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Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk menentukan tingkat kualitas dari

website. Metode kualitas dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu Metode Kualitas

Umum dan Metode Spesifik (Brajnik, 2001). Metode Kualitas Umum adalah

metode untuk menentukan hal dan cara pengukuran yang dilakukan sedangkan

Metode Spesifik adalah metode yang hanya berlaku pada konteks konkrit dan

berasal dari metode umum yang telah disesuaikan pada konteks yang konkrit.

Banyak penelitian yang sudah dilakukan mengenai evaluasi kualitas website.

Menurut penelitian Ramler et al., terdapat metode evaluasi kualitas website

dengan memperkenalkan tiga dimensi kualitas namun dimensi ini merupakan

aspek yang diskrit dan terbatas (Ramler et al., 2002). Pada penelitian

pengembangan metode oleh Ruiz et al., para peneliti menggunakan konsep tiga

dimensi dari penelitian Ramler et al., sebelumnya, namun penelitian yang para

peneliti kembangkan tidak memiliki atribut yang berhubungan dengan kognisi,

yaitu kemampuan dalam penalaran yang lebih kompleks dalam pemecahan

masalah (Ruiz et al., 2003). Metode pengembangan pada penelitian Abramowicz

adalah metode pelayananan kualitas web berdasarkan ISO/IEC Software produk

Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) yang terdiri dari tiga persepektif

yang hanya membahas  tentang kualitas web dalam layanan saja yaitu, kualitas

layanan internal web, kualitas layanan eksternal web dan kualitas layanan web

(Abramowicz et al., 2007). Pada penelitian yang dilakukan oleh Caro et al.,

metode hanya berfokus pada kualitas data yang disajikan daripada model kualitas

web secara keseluruhan (Caro et al., 2008). Menurut penelitian yang dilakukan

oleh Mich et al., yaitu Metode 2QCV3Q untuk evaluasi kualias website dari sudut

pandang pemilik dan pengguna yang memilik tujuh dimensi kualitas. Metode
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2QCV3Q memungkinkan pendekatan multipihak karena mempertimbangkan

sponsor website, users, desainer dan semua yang terlibat dalam implementasi

(Mich et al., 2002).

Metode kualitas web yang disajikan mengharuskan memiliki persyaratan kualitas

web yang baru dan lengkap sehingga pada penelitian ini menerapkan  Metode

2QCV3Q mengenai Evaluasi Kualitas Dan Keefektifan Website Pada Tujuan

Pariwisata Lampung. Metode 2QCV3Q ini diperoleh berdasarkan dari inisial

lokus yang digunakan dalam retorika Cicero (dalam bahasa Latin V singkatan U)

yang menggunakan prinsip-prinsip retorika klasik (Mich et al., 2002). Selain itu,

dalam penelitian ini penulis ingin mencari tahu apakah website pariwisata di

Provinsi Lampung sudah sesuai dengan harapan dan efektif bagi users. Penulis

juga berharap hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar bagi

pengambilan keputusan peningkatan kualitas website pariwisata di Provinsi

Lampung sesuai dengan tujuan dan sasarannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah di atas maka dapat

dirumuskan bahwa masalah terkait penelitian evaluasi kualitas dan keefektifan

website pada tujuan pariwisata Lampung dengan Metode 2QCV3Q ini adalah

menganalisis website sehingga sesuai dengan persyaratan yang ada serta informasi

yang terdapat pada website dapat diakses dengan mudah dan juga memiliki nilai

serta manfaat yang lebih kepada pengguna.
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1.3 Batasan Masalah

Permasalahan yang dibahas hanya dibatasi pada permasalahan mengenai

penilaian dan pengukuran kualitas dan keefektifan dari sebuah website pariwisata

di Provinsi Lampung menggunakan Metode 2QCV3Q. Hal ini dilakukan agar

diperoleh kondisi terkini dari kualitas dan keefektifan website berisi informasi

tujuan pariwisata di Provinsi Lampung.

1.4 Tujuan

Tujuan dari evaluasi kualitas dan keefektifan website pada tujuan pariwisata

Lampung dengan Metode 2QCV3Q adalah untuk menganalisis website agar lebih

sesuai dengan persyaratan yang ada sehingga lebih efektif dan efisien serta

memberikan rekomendasi mengenai kualitas website pariwisata yang baik di

Provinsi Lampung.

1.5 Manfaat

Manfaat dari penelitian evaluasi kualitas dan keefektifan website pada tujuan

pariwisata Lampung Dengan Metode 2QCV3Q adalah.

1. Memberikan rekomendasi mengenai kualitas wesite pariwisata yang baik.

2. Sebagai dasar bagi pengambilan keputusan peningkatan kualitas layanan

website pariwisata di Provinsi Lampung.
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3. Meningkatkan pembangunan ekonomi mengenai potensi pariwisata yang

ada di Provinsi Lampung, baik yang sudah terkenal maupun yang belum

terkenal.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Informasi pada Pariwisata

Informasi merupakan beberapa pengetahuan dikumpulkan menjadi satu sehingga

menghasilkan suatu makna tertentu yang lebih bernilai. Informasi menurut

Shanker merupakan suatu hal yang penting sehingga dapat menjadi elemen kunci

dalam industri pariwisata (Shanker, 2008). Menurut Kadir, informasi dapat

diartikan sebagai data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih

berarti bagi yang menerimanya (Kadir, 2009). Sedangkan data adalah suatu fakta

mengenai pengetahuan yang mewakili suatu objek.

Menurut Fatansyah, suatu data biasanya ditulis dalam bentuk angka, huruf,

simbol, teks, Gambar, bunyi, atau kombinasi lainnya (Fatansyah, 2007). Kim dan

Lim menyatakan bahwa konsumen biasanya lebih mempertimbangkan kualitas

dari suatu informasi sebagai faktor ataupun hal penting dalam pembelian produk

(Kim dan Lim, 2001).

2.2 Pengertian Internet

Menurut Onno W. Purbo dalam Prihatna, Internet merupakan media efisiensi

proses komunikasi yang disambungkan ke beberapa aplikasi (Prihatna, 2005).
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Allan menjelaskan bahwa internet merupakan gabungan jaringan komputer yang

saling terhubung satu sama lain secara fisik serta memiliki keahlian untuk

membaca dan menguraikan berbagai protokol komunikasi. Definisi protocol

menurut Allan adalah sebagai sebuah spesifikasi sederhana mengenai bagaimana

dua atau lebih komputer dapat saling bertukar informasi (Allan, 2005). Menurut

Supriyanto, internet merupakan suatu hubungan antara komputer yang saling

terkait dengan jaringan dan memiliki sistem operasi dan aplikasi yang berbeda

dalam memanfaatkan perangkat komunikasi seperti satelit (Supriyanto, 2006).

2.3 Pengertian Kualitas Website

Konsep kualitas harus bersifat menyeluruh, baik produk maupun prosesnya.

Kualitas produk meliputi kualitas bahan baku dan barang jadi, sedangkan kualitas

proses meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan proses produksi

perusahaan manufaktur dan proses penyediaan jasa atau pelayanan perusahaan

jasa. Kualitas harus dibangun sejak awal, dari penerimaan input hingga

perusahaan menghasilkan output bagi pelanggannya (Ariani, 2004).

Kualitas berhubungan dengan kepuasan pelanggan dan tingkat pencapaian

harapan user ketika berinteraksi dengan website. Menurut ISO, kualitas adalah

totalitas karateristik dari suatu entitas yang menanggung kemampuannya untuk

memuaskan kebutuhan yang nyata dan tersirat. Maksud dari definisi ini yaitu

evaluasi kualitas website harus memverifikasi kesesuaian website dengan

persyaratan dari stakeholder ataupun actor yang berbeda (ISO 8402, 1994).
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Menurut Hyejeong dan Niehm dalam Puspitasari (2013), diungkapkan bahwa para

peneliti terdahulu membagi dimensi kualitas website menjadi lima yaitu:

a. informasi, meliputi kualitas konten, kegunaan, kelengkapan, akurat, dan

relevan;

b. keamanan, meliputi kepercayaan, privasi, dan jaminan keamanan;

c. kemudahan, meliputi mudah untuk dioperasikan, mudah dimengerti, dan

kecepatan;

d. kenyamanan, meliputi daya tarik visual, daya tarik emosional, desain kreatif

dan atraktif; dan

e. kualitas pelayanan, meliputi kelengkapan secara online dan customer service

(Puspitasari, 2013).

Kotler dan Keller (2007) mengatakan bahwa website yang efektif menampilkan

tujuh elemen desain yang disebut 7C, yaitu:

1. context, tata letak dan desain;

2. content, teks, Gambar, suara, dan video yang ada di dalam website;

3. community, bagaimana situs memungkinkan adanya komunikasi antar

pengguna;

4. customization, kemampuan website untuk menghantarkan kepada berbagai

pengguna atau memungkinkan pengguna mempersonalisasikan website;
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5. communication, bagaimana situs memungkinkan komunikasi situs dengan

pengguna, pengguna dengan situs, atau komunikasi dua arah;

6. connection, tingkat hubungan situs itu dengan situs lain; dan

7. commerce, kemampuan situs untuk memungkinkan transaksi komersial

(Kotler dkk., 2007).

2.4 Konsep Pariwisata

2.4.1 Pengertian Pariwisata

Pariwisata terdiri dari dua suku kata yaitu “pari” yang berarti ”banyak, berkali-

kali dan berputar-putar” dan “wisata” yang berarti ”perjalanan atau bepergian”.

Pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali dari

suatu tempat ke tempat lain (Yoeti, 1995). Pariwisata secara singkat dapat

dirumuskan sebagai segala kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan

wisatawan (Soekadijo, 2000).

E. Guyer Freuker dalam Yoeti mengartikan pariwisata sebagai fenomena dari

zaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan dari keseluruhan dan pergantian

hawa, penilaian yang sadar dan menumbuhkan cinta terhadap keindahan alam dan

pada khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dari

masyarakat dan manusia sebagai hasil perkembangan perniagaan, industri,

perdagangan serta penyempurnaan dari alat-alat pengangkutan (Yoeti,1995).
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2.4.2 Komponen Pariwisata

Dalam pariwisata terdapat komponen pokok yang secara umum digunakan untuk

membatasi parawisata yaitu.

1. Traveler, yaitu seseorang yang melakukan perjalanan antara dua atau lebih

tempat tujuan.

2. Visitor, yaitu seseorang yang melakukan  perjalanan ke daerah lain dengan

tujuan perjalanan bukan untuk mencari pendapatan ke tempat tujuan.

3. Tourist, yaitu bagian dari visitor yang menghabiskan waktu kurang lebih 24

jam di tempat tujuan (WTO dalam Pitana, 2005).

2.4.3 Motivasi Wisata

Motivasi Wisata adalah suatu motivasi yang menjadi latar belakang seseorang

untuk melakukan wisata. R.W.Mc Intosh menjelaskan bahwa motivasi yang

mendorong seseorang untuk melakukan perjalanan adalah sebagai berikut.

1. Pleasure (bersenang-senang),  dengan tujuan membebaskan diri pada waktu

tertentu dari kegiatan sehari-hari.

2. Relaxation, rest and recreation (beristirahat untuk menghilangkan stress),

yaitu berkunjung ke tempat yang dapat membantu menjaga kesehatan.

3. Participation in sports (olah raga yang bersifat rekreasi).

4. Curiousity and culture (rasa ingin tahu dan motivasi yang berkaitan dengan

kebudayaan).

5. Ethnic and family (kesamaan etnik dan kunjungan kepada keluarga).
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6. Spiritual and Religious (alasan yang bersifat spiritual dan keagamaan).

7. Status and prestige (menunjukkan status sosial dan gengsi), menunjukkan

kepada orang lain bahwa bila seseorang memiliki status sosial dan gengsi

yang tinggi maka mampu berwisata kesuatu destinasi pariwisata tertentu;

8. Professional or business (melakukan aktivitas yang berkaitan dengan

profesi/pekerjaan) (Antariksa, 2011).

2.5 Kriteria Penilaian dan Pengukuran website

Terdapat beberapa aspek ataupun kriteria untuk mendapatkan persepsi pengguna

tentang kualitas yang seharusnya digunakan pada website. Menurut Saaty (1986)

terdapat beberapa aspek ataupun kriteria mengenai identifikasi kualitas website

yang sering dikumpulkan, yaitu.

1. Isi.

2. Navigasi.

3. Struktur dan desain.

4. Tampilan dan multimedia.

5. Keunikan (Saaty, 1986).

Untuk menilai dan mengukur suatu website diharapkan agar berfokus pada tingkat

halaman situs matriks sehingga dapat membedakan antara halaman web ”baik”

dan “tidak begitu baik”. Enam  kriteria yang digunakan oleh International
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Academy of Digital Arts and Sciences pada penghargaan Webby yaitu isi, struktur

dan navigasi, desain visual, fungsi, interaksi dan kesan secara menyeluruh.

2.6 Macam-Macam Metode Evaluasi Kualitas Website

Dalam evaluasi kualitas website terdapat beberapa macam metode yang

digunakan. Banyak penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya  menghasilkan

beberapa metode, baik metode yang baru maupun metode hasil modifikasi.

Biasanya penelitian yang sudah dilakukan merujuk  pada penelitian-penelitian

sebelumnya untuk memastikan bahwa penelitian tersebut belum pernah dilakukan

atau melanjutkan  penelitian selanjutnya dengan cara ataupun metode yang

berbeda. Metode tersebut biasanya menggunakan proses atau tata cara yang sesuai

dengan persyaratan penelitian secara ilmiah. Terdapat beberapa macam metode

untuk melakukan evaluasi kualitas website. Macam-macam metode mengenai

evaluasi kualitas website diberikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Macam-Macam Metode Evaluasi Kualitas Website (Brajnik, 2001)

No. Peneliti Tahun Hasil Penelitian
1. Work Group of  subcommittee

7, International Organization
for Standardization and the
International Electrotechnical
Comission.

2001 Pengembangan metode ISO/IEC 9126 yaitu.
1. 9126-1 (kualitas model),
2. 9126-2 (matriks eksternal),
3. 9126-3 (matriks internal),
4. 9126-4 (matriks kualitas).

2. Ramler et al. 2002 Memperkenalkan suatu metode yang dapat
divisualisasikan ke sebuah kubus tiga
dimensi.

3. Ruiz et al. 2003 Pengembangan metode yang menggunakan
konsep tiga dimensi penelitian Ramler et al.,
(2002) dan mengembangkan metode
kualitas website.

4. Delone dan Mc. Lean 2003 Pengupdate-an mengenai metode  Delone
dan McLean yaitu IS Success Model yang
sudah dilakukan sebelumnya pada tahun
1992.
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No. Peneliti Tahun Hasil Penelitian
5. Mich et al. 2003 Menyajikan suatu metode  untuk evaluasi

kualitas website dari sudut pandang pemilik
dan pengguna yang disebut dengan Metode
2QCV3Q.

6. Malak et al. 2004 Membangun suatu model berdasarkan
dukungan pendekatan top-down dari
paradigma GQM (Goals, Question, and
Metriks) untuk mendefinisikan tujuan di
belakang proses pengukuran perangkat lunak
dan produk.

7. Moraga et al. 2004 Mengusulkan PQM (Portal Quality Model)
yang telah dibuat menggunakan Metode
SERVQUAL sebagai dasarnya.

8. Yang et al. 2004 Menghasilkan metode untuk pengembangan
dan validasi instrument dalam mengukur
persepsi pengguna kualitas layanan secara
keseluruhan dari informasi dari sebuah
portal website.

9. Sampson and Manouselis 2004 Menghasilkan metode yang menyajikan
evaluasi framework.

10. Calero et al. 2005 Memodifikasi tiga dimensi  penelitian yang
telah dilakukan Ruiz et al., (2003).

11. Abramowicz et al. 2007 Menghasilkan suatu metode  pelayanan
kualitas web services berdasarkan ISO/IEC
yaitu Metode SQuaRE (Software Produk
Quality Requirements and Evaluating) .

12. Caro et al. 2008 Menyajikan metode mengenai data quality
model untuk web portal.

13. Olsina et al. 2009 Menyajikan metode mengenai kualitas web
untuk web 2.0 dengan mengembangkan ISO
9126-1.

Berdasarkan Tabel 2.1 terdapat beberapa macam metode evaluasi kualitas website,

namun beberapa metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan yang

dijelaskan pada Tabel 2.2 berikut.
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Tabel 2.2 Kelebihan dan Kekurangan Macam-Macam Metode Evaluasi Kualitas Website

Kriteria

Nama Metode

Pengembangan
ISO/IEC 9126

Ramler Et Al. Ruiz Et Al. IS Succes Model
GQM (Goals,
Question, And

Metriks)

PQM (Portal Quality
Model)

Kelebihan

 Memiliki matriks
yang mirip matriks
kualitas website.

Memiliki enam
karakteristik yang
dibagi menjadi 21
subkarakteristik.

Memiliki tiga
dimensi yaitu
aspek kualitas,
fitur dan juga
phase.

Memiliki tiga
dimensi yang sama
dengan penelitian
Ramler et al.,
namun dimensi
phase
dikembangkan
menjadi proses
lifecycle.

Memiliki enam utility
yang diperbarui untuk
keberhasilan e-
commerce.

Modifikasi tiga
dimensi yang
telah dilakukan
oleh Ramler et al.,
(2002) dan Ruiz
et al., (2003).

Dimensi yang dibuat telah
disesuaikan dengan portal
context.

Kekurangan

Tidak dimaksudkan
untuk menganalisis
kualitas website.

Dimensi yang ada
yaitu aspek
kualitas, fitur,
serta phase
bersifat diskrit
dan terbatas.

Aspek kualitas,
fitur, serta proses
lifecycle bersifat
diskrit dan terbatas.

Hanya untuk mengukur
keberhasilan e-
commerce saja.

Tidak ada dimensi
fitur yang
seharusnya
diganti oleh
aplikasi domain.

Kurangnyaatribut dalam
proses lifecycle.

 Hanya berfokus pada
portal website.
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Kriteria

Nama Metode

Yang Et Al.
Sampson And

Manouselis
Calero Et Al. SQuaRE Caro Et Al.

Pengembanga
n ISO 9126-1

2QCV3Q

Kelebihan

Informasi yang
didapat berguna bagi
para peneliti dan
untuk portal
manager.

Mengukur persepsi
user dari kualitas
layanan secara
menyeluruh.

Kerangka evaluasi
dapat mengatasi
dimensi portal
website terhadap
kepuasan
pengguna.

Mengembangkan
tiga dimensi Ruiz et
al., (2003) yaitu
karakteristik dari
kualitas, fitur web,
dan proses lifecycle.

 .memiliki
dampak yang
nyata dari
pengalaman
end-user.

 Menyampaika
n kualitas
secara
keseluruhan.

Memiliki
33 atribut
portal data
quality
yang
digunakan
dalam
proses
definisi
penilaian
kualitas.

Menambahkan
kualitas
content dalam
karakteristik
kualitas.

 Memiliki tujuh
dimensi kualitas.
Untuk pendekatan
multipihak.

 Mempertimbangk
an hal yang terkait
dalam
implementasi

Kekurangan

Hanya berfokus pada
informasi dari sebuah
portal website.

Hanya fokus pada
atribut dimensi
portal website

Hanya fokus pada
Faktor dan Matriks.

Hanya memiliki
tiga perspektif
kualitas layanan
web.

Hanya
berfokus
pada
kualitas
data yang
disajikan

Hanya
berfokus pada
kualitas web.

Kurangnya atribut

tertentu pada fitur
website.
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2.7 Metode 2QCV3Q

Metode 2QCV3Q (dalam bahasa Latin V singkatan U) merupakan nama yang

diperoleh dari inisial lokus dalam retorika Cicero. Hal tersebut dikarenakan

Metode 2QCV3Q menggunakan prinsip-prinsip retorika klasik. Lokus Cicero

digunakan karena memungkinkan untuk  mengindentifikasikan dimensi yang

utama dari suatu website sehingga kerangka yang jika dibandingkan dengan

model yang ada dapat dilihat sebagai Meta Model untuk klasifikasi beragam

kriteria dari kualitas (Mich et al., 2002, 2003).

2.7.1 Metode 2QCV3Q pada Persyaratan Pengembangan Website

Dalam pengembangan website terdapat beberapa peran dalam pembuatannya agar

sesuai dengan persyaratan yang ada. Hal tersebut juga berlaku pada Metode

2QCV3Q sebagai metode untuk mengevaluasi kualitas yang ada pada website.

Berikut ini merupakan tiga peran utama dalam pembuatan dan pengembangan

website menurut Metode 2QCV3Q.

1. Pemilik situs, yaitu memperlihatkan tujuan capaian website seperti sponsor,

promotor ataupun klien.

2. Pengguna, berfokus pada kebutuhan dan harapan dari pengguna.

3. Teknisi pengembang maupun nonteknisi berfokus pada bagian dalam

pengembangan website baik software, hardware, database, jaringan dan

lainnya (Mich et al., 2003).

Peran utama dalam pembuatan dan pengembangan website menurut Mich et.al.

(2003) dijelaskan pada Gambar 2.1.



18

Gambar 2.1 Tiga Peran Utama Pembuatan dan Pengembangan Website (Mich et
al., 2003).

2.7.2 Dimensi 2QCV3Q pada Kerangka Kerja Analisis dan Evaluasi

Metode 2QCV3Q memiliki konsep mengenai kerangka kerja untuk

mengidentifikasikan aspek yang menentukan kualitas website secara menyeluruh.

Tahapan dalam proses evaluasi website dengan Metode 2QCV3Q memerlukan

pedoman umum sebagai pendekatan pemecahan masalah pada dimensi seperti set-

up, design dan realization (Mich et.al.,2003). Metode 2QCV3Q mengambil nama

dari inisial  Lokus Cicero sebagai penentu dimensi yang digunakan. Dimensi pada

Metode 2QCV3Q dalam Lokus Cicero menurut Franch et.al. (2002) dijelaskan

pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Dimensi 2QCV3Q dalam Lokus Cicero

QVIS? (Who) Identity

QVID? (What) Content

CVR? (Why) Services

VBI? (Where) Location

QVANDO? (When) Maintenance
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QVOMODO? (How) Usability

QVIBUS AVXILIIS? (With what means) Feasibility

Penjelasan mengenai dimensi 2QCV3Q dalam Lokus Cicero yaitu sebagai

berikut.

1. QVIS (identity), identitas menjelaskan bahwa proyek organisasi dan elemen-

elemen yang ada pada website merupakan identitas pemilik.

2. QVID (content), isi menjelaskan bahwa isi merujuk ke informasi yang

tersedia untuk users serta bagaimana informasi ini memenuhi pemilik dan

tujuan users. Selain itu, pertimbangan dari kualitas informasi yang diberikan

diukur dari segi ketepatan waktu, keandalan, dan fitur lainnya yang serupa.

3. CVR (services), layanan menjelaskan bahwa layanan merujuk ke informasi

yang tersedia untuk users dan privasi yang aman.

4. VBI (location), lokasi menjelaskan bahwa lokasi merupakan visibilitas

website yang mengacu pada kemampuan website menawarkan ruang dimana

pengguna dapat berkomunikasi satu sama lain maupun dengan organisasi.

Lokasi juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menemukan

alamat yang mudah diingat dalam mesin pencari.

5. QVANDO (maintenance), pemeliharaan menjelaskan bahwa semua kegiatan

menjamin fungsi-fungsi dan pengoperasian pad website. Link yang ada di

dalamnya dapat diperbaharui sesuai dengan persyaratan yang baru.

6. QVOMODO (usability), kelayakan menjelaskan seberapa efisien dan efektif

kah isi dan layanan pada website tersedia untuk users. Seperti kenyamanan

pengguna dengan hardware dan software yang berhubungan dengan



20

website, modul yang digunakan dalam mengakses website, serta bahasa yang

disediakan website untuk users.

7. QVIBUS AVXILIIS (feasability), kemungkinan menjelaskan cangkupan

semua aspek yang berkaitan dengan manajemen proyek seperti waktu dan

biaya, persyaratan terhadap keahlian yang dimiliki, pilihan arsitektur

(domain public ataupun komersial), identifikasi pengembangan alat dan

standar dalam mengadopsi implementasi website, dan integrasi dengan

teknologi platform yang ada (Cilione & al., 2002).

Atribut dan subatribut mengenai dimensi pada Metode 2QCV3Q yang

ditampilkan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Model 2QCV3Q

CICERONIAN LOCI ATTIBUTES AND SUBATTRIBUTES

QVIS
(Persona : Who?)

IDENTITY

Identification
1. Brand or image
2. Target user’s profiles

Characterization
1. Design
2. personalization

QVID
(Factum: What?)

CONTENT

Coverage
1. domin referred to owner’s and user’s gols
2. value of information and links

Accuracy
1. quality of information
2. source(s), author(s)

CVR
(Causa : Why?)

SERVICE

Functionalities
1. functions needed by owner and users
2. adequancy to owner’s and user’s goals

Control
1. correctness
2. security, ethies and privacy

VBI
(Locus : Where?)

LOCATION

Reachability
1. intuitive URL
2. retrieval

interactivity
1. contact information
2. community building

QVANDO
(Quando : When?)
MAINTENANCE

Corrective maintenance
1. check-up, links, dates
2. user assistance

adaptive maintennace
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CICERONIAN LOCI ATTIBUTES AND SUBATTRIBUTES
1. enhancement
2. preengineering

accessibility
1. hardware and software are requirements
2. people with disabilities

QVOMODO
(Modus: How?)

USABILITY

navigability
1. structure, orientation
2. download times

understandbility
1. languages
2. level of terminology

QVIBUS AVXILIIS
(Facultas: With what means and

devices?)
FEASIBILITY

resources
1. financial and human resources
2. time

information and comunication technology
1. hardware (computer, networks)
2. software (implementation, intregation)

Menurut riset Noti (2013), metode 2QCV3Q telah digunakan untuk mengevaluasi

website Pariwisata Daerah Pegunungan Alps dan diajukan beberapa pertanyaan

seperti:

1. identity, identitas website harus dipercaya oleh pelanggan,

2. content, konten dievaluasi dalam hal informasi dan saran untuk para

wisatawan,

3. service, kriteria layanan terkait dengan evaluasi fungsi yang ditawarkan oleh

website.

4. location, kriteria lokasi ini menyangkut visibilitas situs dan segala sesuatu

yang memberikan kontribusi untuk aksesibilitas,

5. maintenance, kriteria managemen kategori ini yaitu pemeliharaan situs,

6. usability dan feasibility, kelayakan dan kemungkinan dalam karakteristik

semua aspek.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Sumber Data

Dalam suatu penelitian dibutuhkan suatu data untuk mendukung proses penelitian.

Data merupakan suatu  pengetahuan yang diolah agar memiliki makna sehingga

menghasilkan informasi. Pada penelitian ini terdapat sumber data yang digunakan

oleh peneliti yaitu sebagai berikut.

3.1.1 Data  Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti maupun bagian dari

penelitian, yang belum pernah dikumpulkan dalam waktu dan periode tertentu.

Data primer pada penelitian ini adalah data mengenai alamat website.

3.1.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bukan dikumpulkan oleh peneliti melainkan

dikumpulkan oleh orang lain. Data ini biasanya berasal dari penelitian yang sudah

dilakukan sebelumnya atau penelitian yang sudah ada. Adapun data sekunder pada

penelitian ini adalah literature, penelitian terdahulu dan buku.
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3.2 Alat dan Bahan Penelitian

Pada setiap penelitian dibutuhkan alat dan bahan sebagai pendukung penelitian.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat keras (Hardware)

yang dilengkapi dengan perangkat lunak (Software) pendukung. Sedangkan bahan

yang digunakan dalam penelitian ini merupakan daftar alamat website dan daftar

pertanyaan evaluasi website. Alat dan bahan pada penelitian ini adalah sebagai

berikut.

3.2.1 Alat Penelitian

1. Perangkat Keras (Hardware)

 Satu unit Laptop dengan spesifikasi : Intel(R) Core(TM) i3-2310M CPU

@2.10GHz 4 (CPUs) 2.1 GHz, RAM 2 GB dan layar dengan resolusi

1366 x 768, 32 bit.

 Satu unit flashdisk.

2. Perangkat Lunak (Software)

 Sistem Operasi Microsoft Windows.

 Web Browser (Google Chrome dan Mozilla Firefox).

3.2.2 Bahan Penelitian

1. Daftar alamat website.

2. Daftar pertanyaan evaluasi website.



24

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian

3.3.1 Waktu Penelitian

Penelitian evaluasi kualitas dan keefektifan website pada tujuan pariwisata

Lampung dengan Metode 2QCV3Q ini dilaksanakan pada Semester Ganjil Tahun

Ajaran 2016-2017.

3.3.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di Jurusan Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam Universitas Lampung yang terletak pada Jalan Soemantri

Brodjonegoro No. 1 Gedung Meneng, Bandar Lampung.

3.4 Tahap Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam Evaluasi Kualitas Dan Keefektifan Website Pada

Tujuan Pariwisata Lampung adalah Metode 2QCV3Q. Metode ini dapat

memfasilitasi komunikasi yang baik antara peneliti dan beberapa pelaku dalam

bagian penelitian ini, untuk memberikan dasar konseptual dalam mengidentifikasi

serta mengklasifikasikan kebutuhan-kebutuhan website. Metode penentuan tingkat

kualitas dari sebuah website biasanya terdapat beberapa dimensi yang digunakan

sebagai kerangka dasar. Metode 2QCV3Q memiliki tujuh dimensi sebagai

kerangka dasar melakukan evaluasi yaitu dimensi 1 (identity), dimensi 2 (content),

dimensi 3 (services), dimensi 4 (location), dimensi 5 (maintenance), dimensi 6

(usability) dan dimensi 7 (feasibility). Flowchart dari penelitian yang dilakukan

ditunjukkan pada Gambar 3.1.
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Gambar 3.1 Flowchart Alir Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan beberapa tahap yaitu sebagai berikut.

1. Tahap Perencanaan

Tahap ini merupakan tahap awal dalam penelitian yang dilakukan sehingga

peneliti melakukan studi literatur mengenai metode yang digunakan untuk

evaluasi kualitas dan keefektifan website. Setelah melakukan kajian pustaka,

Keterangan :
Dimensi 1 : identity
Dimensi 2 : content
Dimensi 3 : services
Dimensi 4 : location
Dimensi 5 : maintenance
Dimensi 6 : usability
Dimensi 7 : feasibility

Pengumpulan Data

Perumusan Pertanyaan

Perencanaaan

Analisa Hasil
Evaluasi

Rekomendasi kualitas website
pariwisata

Proses Evaluasi Menggunakan Metode 2QCV3Q

Evaluasi Dimensi 1

Metode 2QCV3Q

Evaluasi Dimensi
2,3,4,5,6 Metode

2QCV3Q

Evaluasi Dimensi 7

Metode 2QCV3Q
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metode yang akan digunakan untuk penelitian adalah metode 2QCV3Q. Selain itu

studi pendahuluan dilakukan agar peneliti lebih fokus pada masalah yang diteliti

sehingga dapat memudahkan dalam menentukan data yang digunakan.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data peneliti mencari dan mengumpulkan daftar alamat

website pariwisata Provinsi Lampung yang menggunakan internet . Tahap ini

merupakan tahap dimana peneliti mencari dan mengumpulkan alamat-alamat

website yang berhubungan dengan pariwisata di Provinsi Lampung. Alamat

website tersebut dikumpulkan sesuai dengan dimensi yang ada pada Metode

2QCV3Q.  Berdasarkan penelitian (Mich et al., 2002, 2003) mengenai kategori

fungsi dalam penentuan evaluasi alamat website terdapat beberapa fungsi sebagai

penentu alamat website yang dievaluasi yaitu fungsi promosi, penyebaran,

publikasi, informasi dan perhotelan, perdagangan, studi, statistik dan penelitian.

Alamat website pariwisata yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan

berdasarkan beberapa kategori yaitu instansi, unit sosial/agen perjalanan dan

individu. Daftar alamat website yang dipilih disajikan pada Tabel 3.1, 3.2 dan 3.3.

Tabel 3.1 Daftar Alamat Website Kategori Instansi

No Instansi

1 http://www.kemenpar.go.id

2 http://www.pariwisataLampung.com

3 http://www.lampungprov.go.id

4 http://www.visitLampung.com

5 http://www.budparkotablpg-indrapradya.blogspot.co.id

6 http://www.metrokota.go.id

7 http://www.info.metrokota.go.id



27

No Instansi

8 http://www.lampungutarakab.go.id

9 http://www.lampungtimurkab.go.id

10 http://www.visit.pariwisatalamsel.com

11 http://www.lampungselatankab.go.id

12 http://www.pariwisatalamsel.com

13 http://www.lampungtengahkab.go.id

14 http://www.disporaparbud.Lampungbaratkab.go.id

15 http://www.lampungbaratkab.go.id

16 http://www.mesujikab.go.id

17 http://www.pringsewukab.go.id

18 http://www.pesawarankab.go.id

19 http://www.pariwisata.pesawarankab.go.id

20 http://www.tulangbawangbaratkab.go.id

21 http://www.tulangbawangkab.go.id

22 http://www.pesisirbaratkab.go.id

23 http://www.pesisirbaratkab.blogspot.com

24 http://www.waykanankab.go.id

Tabel 3.2 Daftar Alamat Website Kategori Unit Sosial/Agen Perjalanan

No. Unit Sosial/Agen Perjalanan

1 http:// infobdl.net

2 http://ayokelamtim.com

3 http://gurumesuji.blogspot.co.id

4 http://kotabumi-lampura.blogspot.co.id

5 https://kaishatourpringsewu.wordpress.com

6 http://visitpesawaran.id

7 http://info-Lampung.blogspot.co.id

8 http:// Lampungku.info

9 http://Lampungsae.com

10 http://seLampung.com

11 http://saibumi.com

12 http://Lampunggeh.co.id

13 http://wisatatelukkiluan.com

14 http://paketpulaupahawang.com

15 http://pulaupahawang.com

16 http://backpackerLampung.com

17 http://tourwisataLampung.com

18 http://westLampungtourtravel.com
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No. Unit Sosial/Agen Perjalanan

19 http:// jejamo.com

20 http:// familytourlpg.com

21 http:// traveltourLampung.com

22 http:// rentalmobildiLampung.com

23 http:// telusurindonesia.com

24 http:// ragamtempatwisata.com

25 https://eloratour.wordpress.com

26 http:// wisatatiga.com

27 http://travelingyuk.com

28 http:// indonesia-tourism.com

29 http://sentosa-tour.blogspot.co.id

30 http://paketours.blogspot.co.id

31 http:// travelagencyguide.com

32 http://agiantour.blogspot.co.id

Tabel 3.3 Daftar Alamat Website Individu

No Individu

1 http://infokotabumi.blogspot.com

2 http://wisatawaykanan.blogspot.co.id

3 http://pariwisatawaykanan.blogspot.co.id

4 http://pawriwisatapringsew.blogspot.co.id

5 http://pringsewuupdate.blogspot.co.id

6 http://indahLampungku.blogspot.co.id

7 http://mengenalwisatabudayaLampung.blogspot.co.id

8 http://www.jelajahLampung.com

9 http://www.wisatainLampung.tk

10 http://yopiefranz.com

11 http://wisata-lLampung.blogspot.co.id

12 http://ulunLampung.blogspot.co.id

13 http://greatLampung.blogspot.co.id

14 http://rahmadmekhanaiLampung.blogspot.co.id

15 http://www.infokyai.com

16 http://www.satyawinnie.com

17 http://ngadem.com

18 http://tukangngetrip.blogspot.co.id

19 http://citaman.com/tempat-wisata

20 https://arthaliwa.wordpress.com
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3. Tahap Perumusan Pertanyaan

Tahap ini merupakan tahap merumuskan pertanyaan-pertanyaan mengenai website

yang berhubungan dengan pariwisata di Provinsi Lampung. Pertanyaan tersebut

dirumuskan sesuai dengan dimensi yang ada pada Metode 2QCV3Q.  Berdasarkan

pengembangan model teoritis dari penelitian (Mich & al., 2002, 2003) Metode

2QCV3Q memiliki beberapa kategori fungsi dalam perumusan pertanyaan

sehingga metode ini dapat diterapkan sebagai proses evaluasi. Kategori fungsi

tersebut adalah:

1) fungsi promosi, penyebaran dan publikasi,

2) fungsi informasi dan perhotelan,

3) fungsi perdagangan, dan

4) fungsi studi, statistik dan penelitian.

Berdasarkan pada penelitian (Mich & al., 2002, 2003) terdapat sekitar 95

pertanyaan mengenai beberapa kategori diatas yang dibagi ke dalam tiap-tiap

dimensi. Namun, pertanyaan yang sudah ada tidak seluruhnya sesuai dengan

kondisi pariwisata Lampung sehingga penulis menyesuaikan beberapa pertanyaan

yang sesuai dengan kondisi pariwisata Lampung. Tabel 3.4 menjelaskan bahwa

terdapat beberapa daftar pertanyaan dari penelitian (Mich & al., 2002, 2003) yang

tidak sesuai dengan kondisi pariwisata.

Tabel 3.4 Daftar Pertanyaan Evaluasi Website yang Tidak Sesuai

No. Pertanyaan Dimensi

1
Apakah tersedia informasi mengenai peluang dan lokasi untuk berbagai jenis
sky? Content
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2

Apakah ada informasi mengenai lingkupan sky yang berisi rincian di berbagai
lereng dan apakah terhubung dan terjangkau dengan chair lift, T-bar dan lain-
lain serta kondisi salju lokal? Content

3
Apakah website menampilkan pengaturan resolusi video 800x600 untuk
dievaluasi (cek menggunakan Resize Browser)? Usability

Pertanyaan lengkap yang digunakan untuk evaluasi kualitas dan keefektifan

website yang sesuai dengan kondisi pariwisata di Lampung berdasarkan Dimensi

1 - identity ditampilkan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Daftar Pertanyaan Evaluasi Website Dimensi Identity

Identity

No. Pertanyaan

1
Apakah terdapat informasi mengenai identitas pemilik website seperti logo daerah/merek
dagang/ikon wisata?

2
Apakah identitas yang ada pada website memberikan indikasi bahwa situs tersebut adalah
bagian dari entitas wisata?

3 Apakah identitas yang ada pada website terlihat juga di halaman lain website?

4
Secara keseluruhan, apakah terdapat desain grafis yang mengGambarkan pariwisata
Lampung?

5 Apakah desain grafis atau style situs memiliki kesamaan secara menyeluruh?

6
Secara keseluruhan, apakah website tersebut berisi  informasi resmi mengenai pariwisata
Provinsi Lampung?

7
Apakah ada informasi pada bagian tertentu atau halaman lain mengenai segmentasi yang
berbeda dari pasar? (anak-anak, orangtua, dan lain-lain)

8
Apakah pada website terdapat Gambar yang dapat menarik minat yang memicu wisatawan
untuk berlibur di Provinsi Lampung?

9 Apakah website berisi link ke tingkat wisata yang lebih rendah?

10
Apakah link eksternal yang dibuka pada halaman lain sama dengan halaman yang sedang
dievaluasi?

11
Apakah link eksternal yang ditemui pada navigasi sama dengan tujuan dinas pariwisata
provinsi Lampung?

12
Apakah terdapat informasi yang berbeda-beda setiap musimnya? (terutama untuk olahraga
dan cuaca)?

13
Apakah turis yang mengunjungi website mendapatkan pemahaman tentang jenis liburan
yang mungkin ada di wilayah tersebut (olahraga, hiburan, relaksasi, budaya, atraksi, dan
lainnya)?

14
Apakah ada informasi khusus mengenai daerah wisata di Lampung yang belum cukup
maju untuk di identifikasi dan diperoleh?

15
Apakah spanduk dan iklan lainnya (pop-up, link, dan lainnya) yang ada di situ sama
dengan tujuan dinas pariwisata Lampung?

Pertanyaan lengkap yang digunakan untuk evaluasi kualitas dan keefektifan

website yang sesuai dengan kondisi pariwisata di Lampung berdasarkan Dimensi

2 - content ditampilkan pada Tabel 3.6.
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Tabel 3.6 Daftar Pertanyaan Evaluasi Website Dimensi Content

Content

No. Pertanyaan

1
Apakah pada website terdapat informasi mengenai penginapan yang ditawarkan oleh
perhotelan lokal?

2 Apakah pada website terdapat informasi tentang alternatif penginapan non-hotel?

3
Apakah ada sedikit informasi mengenai pusat kesehatan dan kebugaran (hotel, spa, mata
air panas dan lainnya)?

4 Apakah ada informasi mengenai restaurant dan fasilitas refreshing?

5
Apakah ada informasi mengenai makanan dan fasilitas berdasarkan kategori (makanan
lokal, pizza, perjalanan agri, restoran dan lainnya)?

6 Apakah website menyebutkan tradisi makanan lokal?

7 Apakah website mengacu pada produksi makanan lokal yang cepat saji?

8
Apakah tersedia informasi mengenai peluang dan lokasi untuk melakukan olahraga
petualangan?

9
Apakah tersedia informasi mengenai wisata pegunungan dengan rincian rute dan apakah
terhubung dan terjangkau dengan wisata petualangan, pemandian air panas dan lain-lain?

10
Apakah website menyediakan informasi olahraga lain yang dapat dilakukan di tempat
wisata?

11
Apakah ada informasi mengenai warisan kesenian dari daerah wisata tersebut (museum,
gereja, istana, candi dan lainnya) ?

12 Apakah ada infomasi tentang tradisi dan cerita rakyat daerah wisata?

13
Apakah pada website terdapat informasi detail mengenai penjualan kerajinan
daerah/industri yang khas di wilayah wisata?

14
Apakah ada informasi tentang acara dan kegiatan lokal (festival, kompetisi atletik tahunan,
pertunjukkan dan lainnya)?

15 Apakah konten Gambar pada website dapat mendeskripsikan daerah wisata?

16 Apakah terdapat atlas atau peta pada daerah wisata?

17
Apakah tersedia informasi mengenai iklim (periode hujan, rata-rata temperatur musim dan
lainnya)?

18
Apakah tersedia informasi mengenai wisata alam pada daerah wisata  (kebun, reserve,
biotope)?

19 Apakah tersedia informasi mengenai wisata pegunungan atau mendaki gunung?

20 Apakah ada informasi mengenai jalur sepeda?

21 Apakah website menyediakan petunjuk arah atau navigasi untuk mencapai daerah wisata?

22 Apakah ada informasi mengenai kegiatan tour di kawasan wisata?

23 Apakah ada informasi tentang transportasi umum di kawasan wisata?

24
Apakah ada informasi layanan dan fasilitas umum (rumah sakit, klinik, gawat darurat dan
ambulan, polisi dan lainnya)?

25
Apakah website memberikan informasi  mengenai konferensi organisasi atau pertemuan di
kawasan wisata?

26
Apakah pada website terdapat  bagian khusus untuk berita yang diberikan kantor press
kawasan wisata?

27
Apakah website memberikan indikasi bahwa situs tersebut menyediakan sumber informasi
pada daerah wisata?
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Pertanyaan lengkap yang digunakan untuk evaluasi kualitas dan keefektifan

website yang sesuai dengan kondisi pariwisata di Lampung berdasarkan Dimensi

3 - service ditampilkan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Daftar Pertanyaan Evaluasi Website Dimensi Service

Service

No. Pertanyaan

1 Apakah mungkin untuk meminta bahan informasi tambahan secara online?

2
Apakah mungkin untuk mengunduh bahan informasi mengenai pariwisata pada daerah
tersebut secara online?

3
Adakah fitur yang tersedia untuk mencetak beberapa halaman/bagian dari website?
(misalnya versi ikon yang tersedia untuk pencetakan dan lainnya)

4
Apakah perubahan dan pembaharuan website yang ada cukup memadai untuk membantu
wisatawan mengunjungi situs secara teratur?

5 Apakah mungkin untuk melihat ramalan cuaca pada website tersebut?

6 Apakah terdapat statistik website?

7 Apakah mungkin untuk mengirim kartu postcards melalui website?

8 Apakah terdapat fitur langganan e-mail?

9 apakah terdapat informasi untuk memesan akomodasi perjalanan secara online?

10 Apakah terdapat informasi untuk membayar paket perjalanan melalui website?

11 apakah terdapat informasi  untuk membayar  fasilitas tambahan lain melalui website?

12 Apakah wisatawan mendapatkan jaminan privasi data?

Pertanyaan lengkap yang digunakan untuk evaluasi kualitas dan keefektifan

website yang sesuai dengan kondisi pariwisata di Lampung berdasarkan Dimensi

4 - location ditampilkan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Daftar Pertanyaan Evaluasi Website Dimensi Location

Location

No. Pertanyaan

1
Apakah URL website terkait dengan nama daerah sehingga dapat diidentifikasi (biasanya
dengan nama daerah atau akhiran dengan .com, .go.id atau .net)?

2
Apakakah URL website mudah untuk diingat (contohnya www.hallo.com tidak intuitif
tetapi mudah diingat)?

3 Apakah terdapat link eksternal untuk menuju website resmi pariwisata Lampung?

4

Apakah URL website berada diantara sepuluh website pertama hasil pencarian
(menggunakan mesin pencari google atau yahoo) yang menggunakan nama daerah sebagai
kata kunci ?

5
Apakah website menampilkan nomor telepon dinas pariwisata provinsi Lampung atau
dinas terkait?

6
Apakah website menampilkan alamat dinas pariwisata provinsi Lampung atau dinas
terkait?
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Location

No. Pertanyaan

7
Apakah website memberikan infrormasi mengenai jam kerja dari dinas pariwisata provinsi
Lampung atau dinas terkait?

8
Apakah memungkinkan untuk berinteraksi via website oleh pengembang/pemilik website
(e-mail, online forms)?

9 Apakah website memberikan alamat e-mail dari webmaster atau pengembang website?

10
Apakah memungkinkan untuk mendaftar ke website untuk menerima berita atau bergabung
dengan sebuah forum dan lainnya?

11
Apakah memungkinkan untuk bertukar testimonies dengan pengguna lain mengenai
pengalaman di wilayah pariwisata tersebut?

12 Apakah deskripsi dan kata kunci pada home page dapat di deteksi oleh mesin pencarian?

Pertanyaan lengkap yang digunakan untuk evaluasi kualitas dan keefektifan

website yang sesuai dengan kondisi pariwisata di Lampung berdasarkan Dimensi

5 – maintenance ditampilkan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Daftar Pertanyaan Evaluasi Website Dimensi Maintenance

Maintenance

No. Pertanyaan

1
Apakah informasi diperbarui dalam setiap pergantian musim (hujan/panas) ketika website
dikunjungi?

2
Apakah pada home page terdapat data terakhir yang diperbaharui (minimal kurang dari
dua bulan sebelum di evaluasi)?

3
Apakah tampilan home page (tanpa Gambar) berhasil (tidak gagal) menampilkan halaman
yang dituju?

4 Apakah server bekerja dengan baik selama mengevaluasi website?
5 Apakah link eksternal berfungsi dengan benar?

6 Apakah link eksternal benar?

7 Dapatkah Gambar di unduh dengan benar?

8
Apakah terdapat fungsi/fitur mengenai penjualan atau pemesanan produk dan jasa pada
website ? (contohnya pemesanan hotel/makan)

Pertanyaan lengkap yang digunakan untuk evaluasi kualitas dan keefektifan

website yang sesuai dengan kondisi pariwisata di Lampung berdasarkan Dimensi

6 – usabiliry ditampilkan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Daftar Pertanyaan Evaluasi Website Dimensi Usability

Usability

No. Pertanyaan

1 Apakah terdapat peta tujuan pariwisata pada website?

2 Apakah ada fitur bantuan secara online ?
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Usability

No. Pertanyaan

3 Apakah ada fitur index dari website?

4
Apakah terdapat fitur pencarian yang menawarkan pencarian menggunakan satu atau
lebih kata kunci?

5 Apakah tersedia fitur pemilihan bahasa yang berbeda pada website?

6 Apakah terdapat link untuk menuju home page/halaman utama?

7 Apakah terdapat link yang dapat digunakan untuk kembali ke halaman sebelumnya ?

8
Apakah waktu untuk memuat home page termasuk dalam kategori wajar (kurang dari 15
detik)?

9
Apakah website menyediakan fungsi teks dan mesin pencarian yang dapat digunakan
sebelum seluruh halaman loading ?

10
Apakah bahasa yang digunakan oleh pegawai website mudah untuk dipahami oleh
wisatawan (bahasa secara umum)?

11
Apakah ejaan judul, nama link, nama tombol dan juga tulisan sudah benar (cek home
page secara menyeluruh)?

12
Apakah syntax kalimat sudah benar (verifikasi menyeluruh sepuluh kalimat awal yang
dimulai pada home page)?

13 Apakah website dapat diakses ketika dilakukan evaluasi?
14 Apakah website dapat diakses ketika dilakukan evaluasi pada browser lainnya?
15 Apakah website menyedikan pengaturan pemilihan resolusi saat memutar video?
16 Apakah tampilan home page menggunakan pengaturan warna yang konsisten ?
17 Apakah website terkait meskipun tidak menggunakan Gambar ?
18 Dapatkah home page/ halaman lain dimuat tanpa harus menginstal software tambahan?

Pertanyaan lengkap yang digunakan untuk evaluasi kualitas dan keefektifan

website yang sesuai dengan kondisi pariwisata di Lampung berdasarkan Dimensi

7 – feasibility ditampilkan pada tabel 3..

Tabel 3.11 Daftar Pertanyaan Evaluasi Website Dimensi Feasibility

Feasibility

No. Pertanyaan

1
Apakah website berisi data berdasarkan penggunaannya (misalnya jumlah tertinggi sejak
dibuat, jumlah anggota yang terdaftar dan lainnya)?

2
Pada kunjungan awal ke website, apakah dapat disimpulkan bahwa website tersebut tidak
memiliki aspek amatir?

3
Apakah website sangat populer? (maksimal berada pada sepuluh pencarian pertama pada
browser)

4. Tahap Evaluasi Menggunakan Metode 2QCV3Q

Pada tahap ini merupakan tahapan evaluasi website dengan menggunakan Metode

2QCV3Q. Tahap ini terdapat beberapa dimensi Metode 2QCV3Q yang dibagi

dalam tiga tahapan. Berikut ini merupakan tahapan-tahapannya.
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a. Tahap Evaluasi Dimensi 1 Metode 2QCV3Q

Tahap Set-Up merupakan tahap awal evaluasi yang meliputi analisis kebutuhan

evaluasi dan spesifikasi. Pada tahapan ini salah satu dimensi dalam Metode

2QCV3Q yaitu identity dilakukan yang berguna untuk mendefinisikan identitas

pemilik website. Dalam mendefinisikan identitas pemilik website terdapat

beberapa hal yang dilakukan, yaitu.

1. Memeriksa Misi Website

Tahapan ini peneliti melakukan identifikasi mengenai misi pemilik website

pariwisata Lampung dari sisi pemerintah, perorangan ataupun blog, kebutuhan

dan harapan pengguna website serta identifikasi mengenai daftar pertanyaan untuk

evaluasi website tersebut.

2. Memeriksa Tujuan Evaluasi

Pada tahap ini peneliti mendefinisikan terdahulu definisi tujuan evaluasi website.

Tahap selanjutnya yaitu identifikasi mengenai tujuan dari pemilik website.

3. Memeriksa Persyaratan Pengguna

Persyaratan pengguna pada tahapan ini merupakan suatu tahapan dimana peneliti

mampu mengevaluasi website berdasarkan target kebutuhan dari  pengguna yang

berbeda. Selain itu multibahasa, user friendly dan interface yang mudah

digunakan pun menjadi tahapan evaluasi pada tahap persyaratan pengguna.

b. Tahap Evaluasi Dimensi 2,3,4,5,6 Metode 2QCV3Q

Pada Tahap Design ini dilakukan tahapan persyaratan kualitas seperti bahasa

yang digunakan, fitur yang ditawarkan, link dan Gambar yang rusak ataupun tidak
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sesuai dan lainnya. Selain itu, tahapan ini mendefinisikan rencana evaluasi dan

teknik yang terdiri dari lima dimensi dalam Metode 2QCV3Q yaitu content,

services, location, maintenance dan usability. Terdapat beberapa tahapan yang

akan dilakukan yaitu.

1) Content

Pada tahap ini atribut yang dievaluasi yaitu  cangkupan dan akurasi website.

2) Service

Pada tahap ini atribut yang dievalulasi yaitu fungsionalitas dan pengontrolan baik

keamanan serta privasi.

3) Location

Pada tahap ini atribut yang dievaluasi yaitu pencapaian lokasi  dan interaksi.

4) Maintenance

Pada tahap ini atribut yang dievaluasi yaitu pemeliharaan secara korektif dan

adaptif.

5) Usability

Pada tahap ini atribut yang dievaluasi yaitu akses website, navigasi dan

pemahaman.

c. Tahap Evaluasi Dimensi 7 Metode 2QCV3Q

Tahap Realization merupakan tahapan mengenai teknik survei dan pengukuran

hasil evaluasi yang didapatkan kemudian menginformasikan hasil penelitian yang

telah dicapai. Pada tahapan ini dimensi dalam Metode 2QCV3Q yaitu feasibility

dilakukan. Atribut yang dievaluasi yaitu sumber dan juga mengenai teknologi

informasi dan komunikasi.
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5. Tahap Analisa Hasil Evaluasi Website

Pada tahap ini data-data yang telah terkumpul saat peneliti melaksanakan

penelitian diolah menjadi data sesuai dengan kebutuhan sehingga hasil dari data-

data tersebut dapat di analisis. Hasil dari data-data penelitian tersebut dirumuskan

dan disimpulkan serta dibahas untuk mendapatkan jawaban dari tujuan penelitian

yang dilakukan, apakah penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan

Metode 2QCV3Q sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada. Tahapan yang

dilakukan adalah sebagai berikut.

a. Melakukan pengisian pertanyaan dan jawaban melalui sistem informasi.

b. Menganalisis data yang telah dikumpulkan.

c. Menyimpulkan hasil dari penelitian.

6. Tahap Rekomendasi Hasil Evaluasi Kualitas dan Keefektifan Website

Setelah tahapan analisa hasil telah selesai dilakukan maka tahap selanjutnya yaitu

memberikan rekomendasi mengenai kualitas website pariwisata yang baik dan

juga efisien khususnya website pariwisata Provinsi Lampung.
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BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Evaluasi Kualitas dan Keefektifan Website dengan Metode 2QCV3Q

Pada proses evaluasi yang telah dilakukan, terdapat sekitar 76 website

berhubungan dengan pariwisata di Lampung. Website tersebut dibagi menjadi tiga

kategori yaitu instansi berjumlah 24 website, unit sosial atau agen perjalanan

berjumlah 32 website dan individu berjumlah 20 website. Pengambilan data ini

yaitu menerapkan beberapa pertanyaan dalam kategori fungsi pada Metode

2QCV3Q yang dibagi ke dalam tiap-tiap dimensi berdasarkan pengembangan

model teoritis dari penelitian (Mich & al., 2002, 2003).

Proses evaluasi website pariwisata ini menggunakan tujuh dimensi sebagai

kerangka dasar yang ada pada Metode 2QCV3Q. Dimensi tersebut dibagi menjadi

tiga tahapan evaluasi seperti tahapan Set-Up yaitu dimensi 1 (identity) yang

berguna untuk definisi identitas pemilik website, tahapan Design yaitu evaluasi

persyaratan kualitas pada website seperti dimensi 2 (content), dimensi 3

(services), dimensi 4 (location), dimensi 5 (maintenance), dan dimensi 6

(usability), serta tahapan Realization yaitu dimensi 7 (feasibility). Proses evluasi

ini dilakukan dari bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 yang

menggunakan Web Browser Google Chrome. Namun ketika sedang melakukan

evaluasi terdapat beberapa alamat website yang sudah tidak aktif atau tidak bisa
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diakses dikarenakan web hosting/domain habis. Daftar alamat website yang tidak

dapat diakses berdasarkan tiap-tiap kategori disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Daftar Alamat Website Yang Tidak Bisa Diakses

4.1.1 Tahap – Tahap Evaluasi

4.1.1.1 Dimensi 1 (Identity)

Tahapan ini merupakan tahapan awal proses evaluasi yaitu tahapan Set-Up. Dalam

proses evaluasi kualitas dan keefektifan website pada dimensi 1 (identity) ini

dilakukan definisi identitas pemilik website. Tahap ini dilakukan untuk

mengidentifikasi misi dan tujuan pemilik website serta memeriksa persyaratan

pengguna berdasarkan kebutuhan pengguna yang berbeda. Proses yang dilakukan

yaitu memeriksa identitas website seperti logo/merek dagang,  target user, fitur

pilih bahasa, desain grafis ataupun personalization, dan informasi lainnya.

Langkah pada tahapan ini yaitu sebagai berikut:

No. Alamat Website Kategori

1 http://Lampungutarakab.go.id Instansi

2 http://www.Lampungtimurkab.go.id Instansi

3 http://Lampungselatankab.go.id Instansi

4 http://seLampung.com Unit Sosial/Agen Perjalanan

5 http://pulaupahawang.com Unit Sosial/Agen Perjalanan

6 http://tourwisataLampung.com Unit Sosial/Agen Perjalanan

7 http:// familytourlpg.com Unit Sosial/Agen Perjalanan

8 http://pariwisatawaykanan.blogspot.co.id Individu

9 http://pringsewuupdate.blogspot.co.id Individu

10 http://www.jelajahLampung.com Individu

11 http://yopiefranz.com Individu

12 http://www.satyawinnie.com Individu
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a. Peneliti memasukan 64 alamat website untuk mengambil data yang dievaluasi

yaitu 21 kategori instansi, 28 kategori unit sosial/agen perjalanan, dan 15

kategori individu. Alamat website sesuai dengan kategori website yang

dimasukkan secara satu persatu. Contoh pengambilan data pada alamat

website http://www.pariwisataLampung.com maka pada kolom yang

ditunjukkan tanda warna merah diketik alamat website

http://pariwisataLampung.com kemudian tekan tombol “Enter” pada

keyboard. Halaman awal utama google.com ditampilkan pad Gambar 4.1.

Gambar 4.1. Tampilan halaman utama google.com

b. Setelah browser loading maka tampil halaman website yang diambil datanya.

Contoh tampilan halaman awal website pada alamat website

http://pariwisataLampung.com ditunjukkan pada Gambar 4.2.

Gambar 4.2. Halaman awal website
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c. Lalu peneliti mulai mengevaluasi website yang dikunjungi dengan menggunakan

15 pertanyaan dimensi 1 (identity). Apabila halaman website sesuai dengan

pertanyaan dimensi 1 (identity) maka peneliti menjawab dengan pernyataan

“YA”.

4.1.1.2 Dimensi 2 (Content)

Tahapan ini merupakan tahapan Design yaitu tahapan mengenai pesyaratan-

persyaratan kualitas pada website. Dalam proses evaluasi kualitas dan keefektifan

website pada dimensi 2 (content) ini dilakukan evaluasi cangkupan dan akurasi

website. Tahap ini merupakan tahapan awal Design yang menjelaskan bahwa

kualitas informasi yang tersedia untuk user dipertimbangkan dan diukur dari segi

ketepatan waktu, keandalan serta fitur lainnya. Proses yang dilakukan yaitu

memeriksa nilai-nilai informasi yang ada pada website seperti kualitas informasi

dan sumber yang tersedia. Langkah awal tahapan ini sama seperti dengan langkah

a,b, dan c pada dimensi 1 (identity namun dengan menggunakan 27 pertanyaan

dimensi 2 (content).

4.1.1.3 Dimensi 3 (Services)

Dalam proses evaluasi kualitas dan keefektifan website pada dimensi 3 (services)

ini dilakukan fungsionalitas dan pengontrolan baik keamanan serta privasi. Tahap

ini merupakan tahap kedua Design yaitu memeriksa layanan yang merujuk ke

informasi untuk pengguna serta keamanan privacy. Pada proses ini dilakukan

evaluasi mengenai fungsi yang dibutuhkan pengguna oleh pemilik website, serta

kemanan dan privasi pada website. Langkah tahapan ini sama seperti langkah a,b,



42

dan c pada dimensi 1 (identity) namun dengan menggunakan 12 pertanyaan

dimensi 3 (services).

4.1.1.4 Dimensi 4 (Location)

Proses evaluasi website pada dimensi 4 (Location) ini dilakukan evaluasi lokasi

dan interaksi pada website. Tahap ini adalah tahap Design ketiga untuk

mengidentifikasi pencapaian kemampuan dan interaksi pada website. Pada

tahapan ini dilakukan proses seperti memeriksa fitur yang ditawarkan untuk

pengguna agar dapat berkomunikasi satu sama lain dan memberikan bantuan

untuk mengingat alamat dalam mesin pencari. Langkah tahapan ini sama seperti

langkah a,b, dan c pada dimensi 1 (identity) namun dengan menggunakan 12

pertanyaan dimensi 4 (location).

4.1.1.5 Dimensi 5 (Maintenance)

Evaluasi kualitas dan keefektifan website pada dimensi 5 (maintenance) ini

merupakan tahapan keempat dari tahap Design. Pada bagian ini dilakukan hal-hal

yang berkaitan dengan pemeliharaan website. Proses pemeliharaan website yaitu

menjamin fungsi-fungsi dalam pengoperasian website seperti meninjau link yang

ada dalam website apakah dapat diperbaharui sesuai dengan persyaratan yang

baru. Langkah tahapan ini sama seperti langkah a,b, dan c pada dimensi 1

(identity) namun dengan menggunakan 8 pertanyaan dimensi 5 (maintenance).
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4.1.1.6 Dimensi 6 (Usability)

Tahapan dimensi  6 (Usability) ini merupakan tahapan akhir dari tahap Design.

Pada dimensi 6 (Usability) ini dilakukan pengamatan kelayakan isi dan layanan

website. Kelayakan yang dimaksud adalah apakah website tersebut sudah efisien

dan efektif dari sisi kenyamanan penguna baik dari segi kebutuhan hardware dan

software serta bahasa yang disediakan website kepada pengguna. Langkah

tahapan ini sama seperti langkah a,b, dan c pada dimensi 1 (identity) namun

dengan menggunakan 18 pertanyaan dimensi 6 (Usability).

4.1.1.7 Dimensi 7 (Feasibility)

Dalam proses evaluasi dimensi 7 (feasibility) ini dilakukan proses evaluasi

mengenai sumber dan teknologi informasi dan komunikasi. Tahap ini juga

merupakan tahap Realization yang berguna sebagai kemungkinan pada aspek

yang berkaitan dengan manajemen proyek. Proses pada tahapan ini yaitu

melakukan pemeriksaan pada biaya dan waktu serta teknologi informasi dan

komunikasi. Langkah tahapan ini sama seperti langkah a,b,c dan d pada dimensi 1

(identity) namun dengan menggunakan 3 pertanyaan dimensi 7 (feasibility).

4.1.2 Pengumpulan Data melalui Sistem Informasi

Hasil pengumpulan data evaluasi kualitas dan keefektifan website pariwisata

Lampung disimpan dan diproses melalui sistem informasi evaluasi yang sudah

dikembangkan yang juga sebagai admin sistem ini. Hal ini bertujuan untuk

mempermudah dalam mengelola hasil evaluasi tersebut. Berikut merupakan hasil

implementasi sistem informasi evaluasi.
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4.1.2.1 Halaman Awal

Halaman  ini merupakan halaman awal dari sistem informasi evaluasi. Terdapat

tiga menu yaitu basis data, evaluasi serta grafik evaluasi. Pada menu basis data

berisi submenu berupa data dimensi, data pertanyaan, data kategori, hingga data

website, menu evaluasi terdapat dua submenu yaitu evaluasi website dan data

evaluasi serta yang terakhir merupakan menu grafik. Tampilan halaman awal dari

sistem tersebut diberikan pada Gambar 4.3.

Gambar 4.3 Halaman Awal Sistem Informasi Evaluasi

4.1.2.2 Basis data

Menu basis data berisi submenu berupa data dimensi untuk menambahkan

dimensi, data pertanyaan untuk menambahkan pertanyaan sesuai dimensi, data

kategori untuk menambahkan ketagori website, hingga data website untuk

menambahkan alamat website yang akan di eveluasi sesuai dengan kategori yang

ada.

4.1.2.2.1 Data Dimensi

Halaman ini merupakan halaman untuk melihat, menambah, mengedit serta

menghapus data dimensi dalam database seperti indentity, content, service,
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location, maintenance, usability dan feasibility. Tampilan dari data dimensi

ditunjukkan pada Gambar 4.4, 4.5 dan 4.6.

Gambar 4.4 Halaman Lihat Data Dimensi Website

Gambar 4.5 Halaman Tambah Data Dimensi Website

Gambar 4.6 Halaman Edit Data Dimensi Website
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4.1.2.2.2 Data Pertanyaan

Halaman ini merupakan halaman untuk melihat, menambah, mengedit serta

menghapus data pertanyaan dalam database. Selain data pertanyaan, terdapat juga

data rekomendasi yang didapatkan dari hasil evaluasi website. Tampilan dari data

dimensi ditunjukkan pada Gambar 4.7, 4.8 dan 4.9.

Gambar 4.7 Halaman Lihat Data Pertanyaan dan Rekomendasi Website

Gambar 4.8 Halaman Tambah Data Pertanyaan dan Rekomendasi Website
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Gambar 4.9 Halaman Edit Data Pertanyaan dan Rekomendasi Website

4.1.2.2.3 Data Kategori

Halaman ini merupakan halaman untuk melihat, menambah, mengedit serta

menghapus data kategori dalam database. Data kategori yang telah ditambahkan

dalam database yaituyaitu kategori instansi, kategori unit sosial/agen perjalanan

dan kategori individu. Tampilan dari data dimensi ditunjukkan pada Gambar

4.10, 4.11 dan 4.12.

Gambar 4.10 Halaman Lihat Data Kategori Website
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Gambar 4.11 Halaman Tambah Data Kategori Website

Gambar 4.12 Halaman Lihat Data Kategori Website

4.1.2.2.4 Data Website

Halaman ini merupakan halaman untuk melihat, menambah, mengedit serta

menghapus data website dalam database. Tampilan dari data dimensi ditunjukkan

pada Gambar 4.13,  4.14,  4.15 dan 4.16.

Gambar 4.13 Halaman Lihat Data Website

Gambar 4.14 Halaman Akses Website



49

Gambar 4.15 Halaman Tambah Data Website

Gambar 4.16 Halaman Edit Data Website

4.1.2.3 Evaluasi

Halaman ini merupakan halaman untuk mengelola data evaluasi seperti memilih

website yang akan dievaluasi, menjawab pertanyaan berdasarkan dimensi serta

menyimpan hasil jawaban evaluasi.

4.1.2.3.1 Evaluasi Website

Halaman ini merupakan halaman untuk memulai evaluasi website yang sudah

terdaftar dalam database. Tampilan dari data dimensi ditunjukkan pada Gambar

4.17 dan 4.18.
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Gambar 4.17 Halaman Pilih Website

Gambar 4.18 Halaman Jawab Pertanyaan Website

4.1.2.3.2 Data Evaluasi

Berikut merupakan halaman untuk melihat, mengedit serta menghapus data

website yang telah di evaluasi. Pada submenu ini juga hasil dari evaluasi website

dan rekomendasi pada website dapat dilihat. Tampilan dari data dimensi

ditunjukkan pada Gambar 4.19,4.20 dan 4.21.

Gambar 4.19 Halaman Awal Data Evaluasi Website
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Gambar 4.20 Halaman Edit Data Evaluasi Website

Gambar 4.21 Halaman Lihat Data Evaluasi dan Rekomendasi Website

4.1.2.4 Grafik

Halaman ini merupakan halaman untuk melihat grafik hasil evaluasi kualitas dan

keefektifan website berdasarkan kategori dan dimensi yang ada. Tampilan dari

data dimensi ditunjukkan pada Gambar 4.22.

Gambar 4.22 Halaman Lihat Grafik Data Website
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4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisa Hasil Evaluasi

Terdapat 63 data alamat website mengenai pariwisata Lampung yang sudah

dikumpulkan oleh peneliti berdasarkan kategori website. Hasil pengumpulan data

akan dianalisis menggunakan tujuh dimensi pada Metode 2QCV3Q sehingga

menghasilkan rekomendasi mengenai kualitas dan keefektifan website pariwisata.

1. Dimensi 1 (Identity)

Pada tahapan dimensi 1 (identity) merupakan tahapan untuk mengidentifikasi misi

dan tujuan pemilik website. Selain itu, persyaratan pengguna berdasarkan

kebutuhan pengguna yang berbeda juga diperiksa. Hasil dari evaluasi dimensi 1

(identity) ditampilkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Dimensi 1 (Identity) Kategori Instansi, Unit Sosial/Agen Perjalanan dan
Individu

Identity instansi unit/agen Individu

No. Pertanyaan Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

1

Apakah terdapat informasi
mengenai identitas pemilik
website seperti logo
daerah/merek dagang/ikon
wisata?

21 0 22 6 10 5

2

Apakah identitas yang ada
pada website memberikan
indikasi bahwa situs tersebut
adalah bagian dari entitas
wisata?

19 2 22 6 10 5

3
Apakah identitas yang ada
pada website terlihat juga di
halaman lain website?

21 0 20 8 9 6

4

Secara keseluruhan, apakah
terdapat desain grafis yang
mengGambarkan pariwisata
Lampung?

17 4 7 21 4 11

5
Apakah desain grafis atau style
situs memiliki kesamaan secara
menyeluruh?

21 0 28 0 14 1
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Identity instansi unit/agen Individu

No. Pertanyaan Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

6

Secara keseluruhan, apakah
website tersebut berisi
informasi resmi mengenai
pariwisata Provinsi Lampung?

18 3 5 23 9 6

7

Apakah ada informasi pada
bagian tertentu atau halaman
lain mengenai segmentasi yang
berbeda dari pasar? (anak-
anak, orangtua, dan lain-lain)

4 17 4 24 1 14

8

Apakah pada website terdapat
Gambar yang dapat menarik
minat yang memicu wisatawan
untuk berlibur di Provinsi
Lampung?

11 10 20 8 12 3

9
Apakah website berisi link ke
tingkat wisata yang lebih
rendah?

7 14 7 21 2 13

10

Apakah link eksternal yang
dibuka pada halaman lain sama
dengan halaman yang sedang
dievaluasi?

0 21 8 20 2 13

11

Apakah link eksternal yang
ditemui pada navigasi sama
dengan tujuan dinas pariwisata
provinsi Lampung?

11 10 10 18 4 11

12

Apakah terdapat informasi
yang berbeda-beda setiap
musimnya? (terutama untuk
olahraga dan cuaca)?

1 20 0 28 0 15

13

Apakah turis yang
mengunjungi website
mendapatkan pemahaman
tentang jenis liburan yang
mungkin ada di wilayah
tersebut (olahraga, hiburan,
relaksasi, budaya, atraksi, dan
lainnya)?

11 10 23 5 13 2

14

Apakah ada informasi khusus
mengenai daerah wisata di
Lampung yang belum cukup
maju untuk di identifikasi dan
diperoleh?

7 14 13 15 12 3

15

Apakah spanduk dan iklan
lainnya (pop-up, link, dan
lainnya) yang ada di situ sama
dengan tujuan dinas pariwisata
Lampung?

11 10 15 13 2 13
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1. Identitas pemilik website

Suatu website biasanya memiliki identitas sebagai tanda pengenal atau

sebagai tanda kepemilikan website. Pada website pariwisata, identitas

biasanya ditandai dengan logo daerah, merek dagang, ataupun ikon daerah

wisata. Selain tanda-tanda tersebut, identitas pada website pariwisata yang

sudah dievaluasi terdapat informasi mengenai kepemilikan website tersebut

seperti about serta ciri-ciri khas yang hanya dimiliki oleh beberapa daerah

misalnya nama tempat, jenis wisata dan lainnya.

Pada website kategori instansi, identitas yang biasa digunakan yaitu logo

daerah dan/atau watermark pada bagian header dan/atau footer dengan

rincian nama suatu lembaga atau dinas suatu daerah terkait, salah satunya

yaitu Dinas Pariwisata Provinsi Lampung. Identitas website pariwisata yang

biasanya digunakan pada kategori unit sosial/agen perjalanan yaitu merek

dagang yang terdapat pada bagian header dan juga ikon daerah wisata di

Provinsi Lampung, sedangkan identitas pada kategori individu biasanya

hanya berisi mengenai info biodata penulis ataupun pengembang saja. Hasil

evaluasi website pariwisata pertanyaan 1 dimensi 1 – identity ditampilkan

pada Gambar 4.23.
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Gambar 4.23 grafik hasil evaluasi pertanyaan 1 dimensi 1 - identity

Pada hasil visualisasi Gambar 4.23 tersebut, dapat disimpulkan bahwa 100%

website pariwisata pada kategori instansi sudah memiliki identitas website

atau informasi kepemilikan website, sedangkan pada kategori unit sosial/agen

perjalanan hanya sebesar 79% dan  sebesar 67% pada kategori individu.

2. Identitas sebagai entitas wisata

Pada website pariwisata identitas juga dapat berfungsi sebagai indikasi

ataupun petunjuk apakah website tersebut merupakan entitas dari wisata.

Entitas wisata yang dimaksud biasanya berupa tampilan home page,

penggunaan nama alamat website dan informasi mengenai wisata seperti

informasi objek wisata, penginapan, restoran, dan perjalanan.

Hampir seluruh website pariwisata memiliki informasi mengenai entitas

wisata, namun pada website kategori instansi informasi yang ada lebih

mengacu kepada informasi mengenai administrasi suatu daerah seperti

peraturan pemerintah, struktur organisasi dan juga visi misi suatu daerah,
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sedangkan pada website pariwisata kategori unit sosial/agen perjalanan entitas

wisata berisi informasi mengenai tour, pendidikan, dan berita yang jarang

berhubungan dengan wisata. Pada website pariwisata kategori individu,

informasi mengenai entitas wisata merupakan informasi berdasarkan asumsi

dan juga pengalaman pribadi seorang traveler. Hasil evaluasi website

pariwisata pertanyaan 2 dimensi 1 – identity ditampilkan pada Gambar 4.24.

Gambar 4.24 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 2 dimensi 1 - identity

Berdasarkan visualisasi grafik pada Gambar 4.24 diatas, dapat disimpulkan

bahwa 90% identitas website pariwisata pada kategori instansi merupakan

bagian dari entitas wisata, sedangkan pada kategori unit sosial/agen

perjalanan sebesar 79% dan pada kategori individu sebesar 67%.

3. Identitas pada halaman lain

Setiap identitas seperti logo daerah, merek dagang dan ikon wisata yang

dimiliki oleh website pariwisata, biasanya akan terlihat pada setiap halaman

yang ada dalam suatu alamat website yang sama baik pada halaman awal
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maupun halaman lainnya. Visualisasi grafik hasil evaluasi pertanyaan 3

dimensi 1 – identity disajikan pada Gambar 4.25.

Gambar 4.25 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 3 dimensi 1 - identity

Gambar 4.25 di atas dapat disimpulkan bahwa identitas yang muncul pada

seluruh halaman yaitu  100% pada kategori instansi, 71% pada kategori unit

sosial/agen perjalanan dan 60% pada kategori individu.

4. Desain grafis pariwisata Lampung

Desain grafis dalam suatu website juga merupakan elemen yang penting.

Desain grafis biasanya memiliki unsur tata letak, identitas, merek, logo,

background website, fitur dan fungsinya, serta konten yang juga berfungsi

sebagai Gambaran promosi suatu hal pada website.

Desain grafis pada website biasanya akan memberikan suatu ciri khas, salah

satunya yaitu pada website pariwisata Lampung. Pada website kategori

instansi,  desain grafis yang ditampilkan memiliki unsur ciri khas Lampung

seperti lambang daerah, ikon daerah serta  tata letak untuk fitur atau fungsi
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sudah tertata dengan rapi.  Desain grafis pada website kategori unit sosial/agen

perjalanan biasanya lebih menampilkan konten yang berisi mengenai paket

tour beserta ikon daerah wisata seperti pulau-pulau yang ada di Lampung serta

informasi yang ada secara langsung atau tidak dikategorikan sesuai dengan

fungsi dan fiturnya, sedangkan untuk kategori individu,  desain grafis yang

ditampilkan jarang menggunakan ciri khas di Lampung melainkan

menggunakan konten yang bersifat umum seperti penggunaan merek dagang

tanpa adanya unsur Lampung. Hasil evaluasi website pariwisata pertanyaan 4

dimensi 1 – identity ditampilkan pada Gambar 4.26.

Gambar 4.26 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 4 dimensi 1 - identity

Grafik visualisasi pada Gambar 4.26 dapat disimpulkan bahwa secara

keseluruhan website yang mengGambarkan desain grafis pariwisata Lampung

adalah 81% pada kategori instansi, 25% pada kategori unit sosial/agen

perjalanan dan 27% pada kategori individu.
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5. Kesamaan desain grafis

Desain grafis seperti identitas, tata letak, logo daerah, dan merek dagang juga

dapat membantu untuk melakukan pemasaran suatu barang ataupun jasa serta

dapat membantu meningkatkan pendapatan baik individu maupun organisasi.

Website biasanya memiliki keseluruhan yang sama pada halaman awal

maupun halaman lainnya, sehingga konten ataupun informasi yang ada dapat

disampaikan secara terstruktur baik pada hal branding hingga tata letak

informasi, fungsi dan fitur yang ada. Hasil evaluasi website pariwisata

pertanyaan 5 dimensi 1 – identity ditampilkan pada Gambar 4.27.

Gambar 4.27 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 5 dimensi 1 - identity

Pada grafik visualisasi Gambar 4.27 mengenai kesamaan desain grafis secara

menyeluruh dapat disimpulkan bahwa baik seluruh website pariwisata

Lampung sudah memiliki desain grafis yang sama pada halaman awal

maupun halaman lainnya yaitu 100% pada kategori instansi dan unit

sosial/agen perjalanan serta 93% pada kategori individu.
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6. Informasi resmi

Suatu website diharuskan memiliki informasi yang benar dan asli sehingga

tidak jarang informasi yang diberikan memiliki hak cipta. Pada website

pariwisata Lampung, diharapkan informasi yang diberikan memiliki sumber

yang terpercaya dan terbaru ataupun resmi dari suatu badan organisasi terkait

salah satunya yaitu dinas pariwisata provinsi Lampung seperti informasi

mengenai tempat wisata, penginapan, restoran serta alamat dan kontak yang

terkait. Hasil evaluasi website pariwisata pada pertanyaan 11 dimensi 1 –

identity akan ditampilkan pada Gambar 4.28.

Gambar 4.28 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 6 dimensi 1 - identity

Website pariwisata kategori instansi sudah berisi informasi resmi sesuai

dengan data yang telah tercatat ataupun terdaftar pada badan organisasi

terkait pariwisata Lampung. Pada website pariwisata kategori unit sosial/agen

perjalanan, banyak informasi yang diberikan lebih banyak kurang sesuai atau

tidak selengkap  badan organisasi pariwisata Lampung,  sedangkan pada

website kategori instansi informasi yang ada hanya berdasarkan pengalaman

pribadi ataupun kelompok.
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Pada Gambar 4.28 sekitar 86% informasi pada website kategori instansi sudah

resmi dari pariwisata provinsi Lampung, sedangkan pada kategori unit

sosial/agen perjalanan hanya sekitar 18% dan sekitar 60% pada kategori

individu.

7. Informasi perbedaan pasar

Informasi yang ada biasanya memiliki kategori sesuai dengan kegunaannya.

Pada website pariwisata biasanya terdapat informasi khusus mengenai

segmentasi yang berbeda dari pasar seperti perbedaan informasi pada anak-

anak, orangtua, remaja dan lainnya misalnya kunjungan museum lebih cocok

untuk anak-anak, sedangkan mendaki gunung ataupun olahraga petualangan

lebih cocok untuk remaja hingga dewasa, dan taman bunga ataupun

pemandangan daerah puncak lebih cocok untuk orangtua. Namun setelah

dilakukan evaluasi, banyak website pariwisata kategori instansi, unit

sosial/agen perjalanan dan juga individu belum memiliki informasi yang

berbeda dari pasar melainkan berisi informasi pasar secara umum. Hasil

evaluasi website pariwisata pertanyaan 7 dimensi 1 – identity ditampilkan

pada Gambar 4.29.

Gambar 4.29 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 7 dimensi 1 - identity
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Pada visualisasi grafik yang terdapat dalam Gambar 4.29, website yang

memiliki informasi mengenai segmentasi yang berbeda dari pasar untuk anak-

anak, orangtua dan lainnya adalah 19% pada kategori instansi, 14% pada

kategori unit sosial/agen perjalanan dan pada ketegori individu sekitar 7%.

8. Gambar penarik minat wisatawan

Gambar juga merupakan bagian yang penting dalam website. Gambar dalam

website pariwisata dapat menarik minat wisatawan untuk berlibur di suatu

daerah wisata seperti Gambar wisata yaitu pantai, air terjun, gunung, air panas,

kebun binatang serta Gambar mengenai penginapan, restoran dan lainnya.

Pada website kategori instansi, terdapat Gambar tempat wisata seperti Gambar

pegunungan, pulau, musem dan lainnya. Gambar yang terdapat pada kategori

unit sosial/agen perjalanan biasanya berisi Gambar mengenai tour wisata yang

ditawarkan seperti pulau-pulau, pantai dan lainnya sedangkan pada kategori

individu Gambar yang ditawarkan sama dengan instansi dan unit sosial/agen

perjalanan namun gamba yang ada lebih banyak dan beragam berdasarkan

para traveler. Hasil evaluasi website pariwisata pada pertanyaan 11 dimensi 1

– identity ditampilkan pada Gambar 4.30.

Gambar 4.30 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 8 dimensi 1 - identity
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Gambar 4.30 memberikan visualisai hasil evaluasi mengenai Gambar yang

dapat menarik minat wisatawan untuk berlibur di provinsi Lampung yaitu  52

%  untuk kategori isntansi, 71% untuk kategori unit sosial/agen perjalanan dan

80% untuk kategori individu.

9. Link ke tingkat lebih rendah

Suatu website biasanya website memiliki link yang berisi informasi lain atau

sumber lain. Link biasanya digunakan untuk mengarahkan pengguna ke

postingan/halaman tertentu yang memiliki informasi saling berhubungan

dengan halaman yang sedang dikunjungi. Pada website pariwisata, biasanya

terdapat link untuk menuju halaman lain yang berisi informasi ke tingkat

wisata yang lebih rendah atau dari umum ke yang lebih khusus.

Pada kategori instansi, link pariwisata ke tingkat yang lebih rendah biasanya

berisi informasi dari website pariwisata nasional menuju ke provinsi, provinsi

ke kabupaten/kota, dinas secara umum ke dinas terkait, sedangkan pada

website kategori unit sosial/agen perjalanan dan kategori individu biasanya

berisi informasi mengenai wisata di provinsi Lampung hingga ke bagian

kabupaten/kota. Hasil evaluasi website pariwisata pertanyaan 9 dimensi 1 –

identity ditampilkan pada Gambar 4.31.
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Gambar 4.31 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 9 dimensi 1 - identity

Grafik hasil evaluasi pada Gambar 4.31 menunjukkan bahwa website kategori

instansi, unit sosial/agen perjalanan dan individu banyak yang belum

memberikan link wisata ke yang lebih rendah atau informasi terkait satu sama

lain melainkan memberikan informasi secara langsung tanpa menggunakan

link. Website yang memiliki link tersebut hanya sekitar 33% pada kaetgori

instansi, 25% pada kategori unit sosial/agen perjalanan dan 13% pada

kategori indivudu.

10. Keterkaitan isi website link internal dengan link eksternal

Dalam suatu website, informasi tidak hanya berada dalam link alamat itu

sendiri melainkan dapat berada pada link alamat lain. Pada website

pariwisata, informasi  dan desain grafis diharapkan tidak berisi hal yang

benar-benar sama sehingga link internal maupun eksternal yang ada dapat

berguna sesuai dengan fungsinya. Namun, baik informasi yang berada pada

link internal maupun link eksternal diharapkan memiliki informasi terkait satu
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sama lain. Hasil evaluasi website pariwisata pada pertanyaan 10 dimensi 1 –

identity akan ditampilkan pada Gambar 4.32.

Gambar 4.32 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 10 dimensi 1 - identity

Pada Gambar 4.32 ditunjukkan bahwa link internal website yang memiliki

informasi dan desain grafis berbeda adalah 100% pada kategori instansi, 71%

pada kategori unit sosial/agen perjalanan dan 86% pada kategori individu.

11. Link eksternal yang sama dengan tujuan pariwisata Lampung

Dalam website pariwisata tidak hanya link internal yang harus memiliki

tujuan yang sama terhadap pemerintah daerah melainkan link eksternal juga

berperan terhadap hal yang sama. Hal itu bertujuan untuk memicu minat

wisatawan berlibur di daerah wisata agar meningkatkan jumlah wisatawan

baik wisatawan dalam negeri maupun wisatawan luar negeri sehingga link

eksternal yang ada harus sesuai dengan tujuan suatu daerah wisata, salah

satunya yaitu provinsi Lampung. Hasil evaluasi website pariwisata pada

pertanyaan 11 dimensi 1 – identity ditampilkan pada Gambar 4.33.
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Gambar 4.33 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 11 dimensi 1 – identity

Pada visualisasi grafik pada Gambar 4.33, diketahui bahwa website pariwisata

Lampung yang memiliki link eksternal dan memiliki tujuan yang sama

dengan pemerintah provinsi Lampung sekitar 52%  dan hanya sekitar 36%

untuk kategori unit sosial/agen perjalanan dan 26% untuk kategori individu.

12. Informasi perbedaan musim

Informasi pada website pariwisata sebaiknya tidak hanya berisi informasi

mengenai objek wisata dan akomodasi saja tetapi informasi mengenai musim

juga dapat diberikan kepada pengguna. Pada daerah wisata di Lampung,

musim yang terjadi biasanya musim panas dan musim hujan dikarenakan

Lampung merupakan daerah Indonesia dengan iklim tropis.

Perbedaan kedua musim tersebut berpengaruh terhadap pemilihan tempat

wisata untuk berlibur, misalnya apabila musim atau cuaca panas maka

kegiatan yang dapat dilakukan adalah mendaki gunung, bermain di pantai,

dan lainnya. Namun, apabila musim hujan, tempat wisata yang dapat

dikunjungi adalah museum dan pemandian air panas. Hasil evaluasi website
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pariwisata pada pertanyaan 12 dimensi 1 – identity akan di tampilkan pada

Gambar 4.34.

Gambar 4.34 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 12 dimensi 1 – identity

Grafik visualisasi pada Gambar 4.34 menampilkan hasil evaluasi mengenai

informasi perbedaan musim pada daerah wisata yaitu 5% pada website

pariwisata pada kategori instansi, sedangkan 0% pada kategori unit

sosial/agen perjalanan dan kategori individu sehingga dapat dikatakan bahwa

website pariwisata Lampung masih belum maksimal dalam memberikan

informasi mengenai perbedaan musim pada daerah wisata.

13. Pemahaman jenis liburan

Pada website pariwisata, informasi mengenai daerah wisata juga dapat

membantu wisatawan untuk mendapatkan pemahaman tentang jenis liburan

yang ada sehingga wisatawan dapat berkunjung ke daerah yang ingin

wisatawan kunjungi. Informasi yang diberikan diutamakan mengenai daerah

wisata yang ingin dikunjungi seperti informasi jenis wisata, tempat wisata,

olahraga, hiburan, relaksasi, budaya dan lainnya.
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Pada website pariwisata kategori instansi, informasi yang diberikan biasanya

informasi berupa jenis dan tempat wisata yang dapat dikunjungi, sedangkan

informasi pada website pariwisata kategori unit sosial/agen perjalanan dan

kategori individu berupa informasi mengenai jenis dan tempat wisata,

hiburan, budaya, olahraga dan lainnya dapada daerah wisata. Hasil evaluasi

website pariwisata pada pertanyaan 13 dimensi 1 – identity ditampilkan pada

Gambar 4.35.

Gambar 4.35 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 13 dimensi 1 – identity

Visualisasi grafik pada Gambar 4.35 dapat disimpulkan bahwa 52% website

kategori instansi yang memiliki informasi tentang daerah wisata sehingga

dapat memberikan pemahaman kepada wisatawan agar berkunjung ke daerah

yang ingin wisatawan kunjungi berdasarkan hal tersebut, sedangkan 82%

pada kategori unit sosial/agen perjalanan dan 87% pada kategori individu.

14. Informasi khusus daerah wisata yang belum maju

Pada website pariwisata Lampung, sudah banyak informasi mengenai daerah

wisata yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan. Namun, terdapat juga
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daerah yang jarang dikunjungi dikarenakan berada pada daerah yang belum

cukup maju, tempat yang kurang terjangkau dan belum terkenal. Sehingga

pada website pariwisata, diperlukan informasi khusus mengenai daerah wisata

tersebut agar dapat menarik minat wisatawan untuk berlibur atau

mengunjungi daerah wisata tersebut.

Pada website pariwisata yang sudah dievaluasi, informasi yang diberikan

biasanya hanya berupa informasi mengenai nama daerah dan jenis wisata

saja, tetapi tidak disertakan dengan alamat yang jelas dan lengkap. Selain itu,

banyak juga website yang tidak memberikan informasi khusus seperti

informasi  mengenai harga untuk transportasi,penginapan, rumah makan dan

lainnya. Hasil evaluasi website pariwisata pertanyaan 14 dimensi 1 – identity

ditampilkan pada Gambar 4.36.

Visualisasi grafik yang terdapat pada Gambar 4.36 dapat disimpulkan bahwa

website yang memiliki informasi khusus tentang daerah wisata yang belum

maju yaitu hanya sebesar 33% untuk kategori instansi, 46% untuk kategori

unit sosial/agen perjalanan dan 80% untuk kategori indivu.

Gambar 4.36 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 14 dimensi 1 – identity
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15. Spanduk dan iklan

Spanduk dan iklan biasanya sering terdapat pada website, tidak terkecuali

website pariwisata Lampung. Spanduk dan iklan ini berfungsi sebagai media

promosi dan juga informasi pada daerah wisata seperti promosi mengenai

hotel, rumah makan, transportasi, tiket perjalanan, paket tour dan lainnya.

Namun spanduk dan iklan pada website pariwisata Lampung diutamakan

sesuai dengan tujuan dinas pariwisata Lampung seperti meningkatkan jumlah

wisatawan dan juga promosi daerah wisata.

Pada kategori instansi, spanduk dan iklan yang ada biasanya mengenai

promosi daerah wisata dan juga kerja sama dengan pihak terkait, pada

kategori unit sosial/agen perjalanan, spanduk dan iklan biasanya mengenai

promosi paket tour, tiket dan hotel serta promosi daerah wisata seperti pulau-

pulau yang dapat dikunjungi, sedangkan pada kategori individu, spanduk dan

iklan biasanya juga berisi promosi tiket dan hotel. Namun pada kategori

individu, jarang terdapat spanduk dan iklan pada website. Hasil evaluasi

website pariwisata pertanyaan 15 dimensi 1 – identity ditampilkan pada

Gambar 4.37.

Gambar 4.37 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 15 dimensi 1 – identity
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Gambar 4.37 menampilkan hasil visualisasi dari website yang sudah memiliki

spanduk dan iklan yang sama dengan dinas pariwisata Lampung yaitu 52%

pada kategori instansi, 54% pada kategori unit sosial/agen perjalanan dan

13% pada kaetgri individu.

2. Dimensi 2 (Content)

Pada dimensi 2 ini, evaluasi yang dilakukan yaitu mengenai persyaratan

kualitas pada website. Dalam proses evaluasi ini dilakukan pemeriksaan

cangkupan dan akurasi suatu informasi dan sumber yang ada dalam sebuah

website seperti mengukur dan mempertimbangkan waktu, keandalan serta

fitur lainnya. Hasil dari evaluasi dimensi 2 (Content) akan dijelaskan pada

Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Dimensi 2 (Content) Kategori Instansi, Unit Sosial/Agen
Perjalanan dan Individu

Content instansi unit/agen Individu

No. Pertanyaan Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

1

Apakah pada website terdapat
informasi mengenai penginapan
yang ditawarkan oleh perhotelan
lokal?

5 16 11 17 4 11

2
Apakah pada website terdapat
informasi tentang alternatif
penginapan non-hotel?

5 16 7 21 5 10

3

Apakah ada sedikit informasi
mengenai pusat kesehatan dan
kebugaran (hotel, spa, mata air
panas dan lainnya)?

3 18 6 22 6 9

4
Apakah ada informasi mengenai
restaurant dan fasilitas refreshing?

4 17 12 16 8 7

5

Apakah ada informasi mengenai
makanan dan fasilitas berdasarkan
kategori (makanan lokal, pizza,
perjalanan agri, restoran dan
lainnya)?

3 18 2 26 6 9

6
Apakah website menyebutkan
tradisi makanan lokal?

5 16 5 23 5 10

7
Apakah website mengacu pada
produksi makanan lokal yang cepat

4 17 4 24 5 10
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Content instansi unit/agen Individu

No. Pertanyaan Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

saji?

8
Apakah tersedia informasi
mengenai peluang dan lokasi untuk
melakukan olahraga petualangan?

2 19 5 23 2 13

9

Apakah tersedia informasi
mengenai wisata pegunungan
dengan rincian rute dan apakah
terhubung dan terjangkau dengan
wisata petualangan, pemandian air
panas dan lain-lain?

5 16 10 18 7 8

10
Apakah website menyediakan
informasi olahraga lain yang dapat
dilakukan di tempat wisata?

5 16 17 11 2 13

11

Apakah ada informasi mengenai
warisan kesenian dari daerah wisata
tersebut (museum, gereja, istana,
candi dan lainnya) ?

11 10 14 14 5 10

12
Apakah ada infomasi tentang tradisi
dan cerita rakyat daerah wisata?

4 17 4 24 6 9

13

Apakah pada website terdapat
informasi detail mengenai
penjualan kerajinan daerah/industri
yang khas di wilayah wisata?

4 17 7 21 3 12

14

Apakah ada informasi tentang acara
dan kegiatan lokal (festival,
kompetisi atletik tahunan,
pertunjukkan dan lainnya)?

11 10 9 19 8 7

15
Apakah konten Gambar pada
website dapat mendeskripsikan
daerah wisata?

12 9 22 6 12 3

16
Apakah terdapat atlas atau peta
pada daerah wisata?

6 15 5 23 2 13

17

Apakah tersedia informasi
mengenai iklim (periode hujan,
rata-rata temperatur musim dan
lainnya)?

4 17 1 27 0 15

18
Apakah tersedia informasi
mengenai wisata alam pada daerah
wisata  (kebun, reserve, biotope)?

12 9 23 5 11 4

19
Apakah tersedia informasi
mengenai wisata pegunungan atau
mendaki gunung?

6 15 12 16 7 8

20
Apakah ada informasi mengenai
jalur sepeda?

1 20 0 28 0 15

21
Apakah website menyediakan
petunjuk arah atau navigasi untuk
mencapai daerah wisata?

12 9 15 13 5 10

22
Apakah ada informasi mengenai
kegiatan tour di kawasan wisata?

4 17 14 14 3 12

23
Apakah ada informasi tentang
transportasi umum di kawasan
wisata?

3 18 7 21 3 12

24 Apakah ada informasi layanan dan 7 14 5 23 2 13



73

Content instansi unit/agen Individu

No. Pertanyaan Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

fasilitas umum (rumah sakit, klinik,
gawat darurat dan ambulan, polisi
dan lainnya)?

25

Apakah website memberikan
informasi  mengenai konferensi
organisasi atau pertemuan di
kawasan wisata?

3 18 2 26 2 13

26

Apakah pada website terdapat
bagian khusus untuk berita yang
diberikan kantor press kawasan
wisata?

14 7 5 23 1 14

27

Apakah website memberikan
indikasi bahwa situs tersebut
menyediakan sumber informasi
pada daerah wisata?

18 3 24 4 14 1

1. Hotel dan penginapan

Pada website pariwisata dibutuhkan informasi untuk menunjang pengunjung

agar mendapatkan informasi yang diinginkan seperti informasi mengenai hotel

dan penginapan. Informasi mengenai penginapan perhotelan di sekitar area

lokasi pariwisata dibutuhkan sehingga pengunjung lebih menghemat waktu,

tenaga serta uang jika ingin menuju tempat wisata.

Pada website pariwisata kategori instansi dan kategori individu informasi yang

diberikan biasanya hanya berupa informasi mengenai adanya penginapan di

sekitar area pariwisata namun tidak diberikan alamat yang jelas dan lengkap

sedangkan pada kategori unit sosial/agen perjalanan informasi mengenai

penginapan di sekitar area pariwisata biasanya memberikan alamat dengan

jelas dan juga tambahan informasi lainnya. Hasil evaluasi pertanyaan 1 pada

dimensi 2 – content ditampilkan pada Gambar 4.38.
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Gambar 4.38 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 1 dimensi 2 – content

Grafik visualisasi pada Gambar 4.38 menampilkan bahwa website yang

memiliki informasi mengenai penginapan sekitar area pariwisata tidak lebih

dari 50% website parwisata yang di evaluasi yaitu 24% pada kategori instansi,

39% pada kategori unit sosial dan 27% pada kategori individu.

2. Alternatif penginapan

Informasi mengenai penginapan pada tempat wisata sangat diperlukan bagi

pengunjung yang ingin berlibur dan menginap di kawasan wisata, selain

penginapan berupa hotel di sekitar area wisata, penginapan berupa villa

ataupun rumah warga yang berada di kawasan wisata biasanya dijadikan

alternatif untuk menginap dan disediakan oleh warga setempat sehingga dapat

menghemat pengeluaran ketika liburan.

Terdapat beberapa website pariwisata Lampung yang sudah di evaluasi

memiliki informasi mengenai alternatif penginapan berupa nonhotel,  namun

informasi yang ada tidak benar-benar jelas dikarenakan tidak memberikan

informasi berupa kondisi villa/rumah warga setempat seperti kondisi ruang
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istirahat dan ruang mandi. Hasil evaluasi mengenai informasi alternatif

penginapan nonhotel ditampilkan pada Gambar 4.39.

Gambar 4.39 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 2 dimensi 2 – content

Grafik visualisasi hasil evaluasi yang ditampilkan pada Gambar 4.39 bahwa

website pariwisata Lampung banyak yang tidak memiliki informasi mengenai

alternatif penginapan nonhotel yaitu hanya 24% pada kategori instansi, 25%

pada kategori unit sosial/agen perjalanan dan 33% pada kategori individu.

3. Informasi pusat kebugaran

Informasi mengenai pusat kebugaran dan kesehatan juga biasanya diperlukan

oleh pengunjung sebagai salah satu upaya untuk menjaga kondisi tubuh

ataupun stamina ketika liburan, sehingga informasi tersebut dapat juga

diberikan kepada pengunjung pada website pariwisata. Pudat kebugaran dan

keseatan seperti area fitness, mata air panas, spa dan gym yang terdapat pada

daerah wisata dapat menjadi salah satu daya tarik untuk mengunjungi tempat

wisata, apalagi jika area tersebut juga terdapat pada suatu penginapan. Hasil
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evaluasi website pariwisata pertanyaan 3 dimensi 2 – contents ditampilkan

pada Gambar 4.40.

Gambar 4.40 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 3 dimensi 2 – content

Gambar 4.40 merupakan hasil evaluasi mengenai informasi pusat kebugaran

dan kesehatan yang ada pada website pariwisata Lampung. Informasi

mengenai pusat kebugaran dan kesehatan di daerah wisata hampir sama

dengan informasi penginapan dikarenakan sama-sama jarang terdapat pada

website pariwisata. Informasi mengenai pusat kesehatan dan kebugaran yang

ada pada website pariwisata Lampung adalah 14% pada kategori instansi,

21% pada kategori unit sosial/agen perjalanan dan terbesar yaitu 40% pada

kategori individu.

4. Informasi restoran dan refreshing

Informasi lain yang juga dibutuhkan oleh parawisatawan adalah informasi

mengenai restoran dan faslitas refreshing yang ada di sekitar wisata ataupun

sekitar restoran, misalnya restoran yang menyediakan pemandangan pantai.
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Hal tersebut dapat membantu pengunjung agar mendapatkan pengetahuan

tambahan sehingga tertarik menuju daerah tersebut.

Pada website kategori instansi, kategori unit sosial/agen perjalanan dan

kategori individu terdapat beberapa informasi mengenai restoran, tetapi pada

kategori instansi tidak dijelaskan lebih rinci mengenai letak dan fasilitas

tambahan lainnya. Hasil evaluasi mengenai informasi tersebut dapat dilihat

pada Gambar 4.41.

Gambar 4.41 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 4 dimensi 2 – content

Pada grafik yang terdapat dalam Gambar 4.41 diketahui bahwa informasi

mengenai restoran dan fasilitas refreshing adalah 19% pada kategori instansi,

43% pada kategori unit sosial/agen perjalanan dan sebesar 53% pada kategori

individu.

5. Informasi makanan berdasarkan kategori

Website pariwisata yang memberikan informasi mengenai makanan dan

fasilitas akan lebih mudah jika dikategorikan, contoh nya berdasarkan

makanan lokal, makanan tradisional, atau makanan cepat saji.
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Setelah evaluasi dilakukan, pada website pariwisata Lampung kategori

instansi dan unit sosial/agen perjalanan hanya sedikit informasi mengenai

makanan berdasarkan kategorinya dikarenakan informasi yang ada biasanya

hanya berupa informasi mengenai makanan secara umum saja. Namun, pada

website kategori individu terdapat informasi mengenai makanan berdasarkan

kategori yang lebih khusus. Hasil evaluasi mengenai website pariwisata

Lampung yang memiliki informasi makanan berdasarkan kategori dapat

dilihat pada Gambar 4.42.

Gambar 4.42 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 5 dimensi 2 – content

Grafik pada Gambar 4.22 tersebut menampilkan bahwa hanya 14% pada

kategori instansi, 7% pada kategori unit sosial/agen perjalanan dan 40% pada

kategori individu yang memiliki informasi tersebut.

6. Informasi tradisi makanan daerah

Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan ketika sedang berlibur adalah

mencoba makanan khas daerah wisata. Lampung merupakan daerah yang

memiliki makanan khas dan jarang ditemukan pada daerah lain. Selain dapat
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dinikmati, makanan khas tersebut juga berfungsi sebagai daya tarik agar

wisatawan berkunjung ke daerah Lampung. Namun, banyak wisatawan yang

belum mengetahui makanan khas Lampung sehingga informasi ini dapat

berguna jika diberikan kepada para wisatawan salah satunya yaitu melalui

website.

Pada beberapa website pariwisata Lampung baik pada kategori instansi,

kategori unit sosial/agen perjalanan dan juga kategori individu terdapat

informasi mengenai makanan khas daerah Lampung seperti  seruit, kue lapis

legit, kopi dan lainnya tetapi informasi mengenai tradisi makanan khas

Lampung jarang sekali diberikan sehingga masih banyak pengunjung website

yang tidak mengetahui makanan khas apa yang terdapat di Lampung. Hasil

evaluasi website pariwisata pertanyaan 6 dimensi 2 – content ditampilkan

pada Gambar 4.43.

Gambar 4.43 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 6 dimensi 2 – content

Grafik pada Gambar 4.43 merupakan hasil evaluasi mengenai website yang

memiliki informasi makanan khas Lampung, diketahui hanya 24% pada
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kategori instansi, 18% pada kategori unit sosial/agen perjalanan dan terbesar

yaitu 33% pada kategori individu.

7. Informasi makanan cepat saji

Sebagian pengunjung sering merasakan kelaparan ketika sedang berlibur

sehingga membutuhkan makanan yang dapat dengan cepat disajikan dan di

makan. Makanan cepat saji juga dapat dijadikan alternatif sebagai buah

tangan ataupun oleh-oleh setelah pergi berlibur seperti kemplang, keripik

pisang dan lainnya. Pada website pariwisata informasi mengenai makanan

yang cepat saji merupakan hal  yang diperlukan pengunjung untuk berjaga-

jaga ketika rasa lapar muncul atau ketika pengunjung ingin makan dengan

waktu saji makanan yang cepat.

Informasi mengenai makanan cepat saji tersebut juga terdapat pada beberapa

kategori website pariwisata Lampung seperti rumah makan di sekitar kawasan

wisata, toko oleh-oleh dan lainnya.  Namun, masih banyak website pariwisata

Lampung yang belum memberikan informasi mengenai hal tersebut. Hasil

evaluasi website yang memiliki informasi makanan cepat saji ditampilkan

pada Gambar 4.44.

Gambar 4.44 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 7 dimensi 2 – content
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Grafik pada Gambar 4.44 menjelaskan bahwa website pariwisata Lampung

yang memiliki informasi mengenai makanan cepat saji yaitu 19% untuk

kategori instansi, 14% untuk kategori unit sosial/agen perjalanan dan 33%

untuk kategori individu.

8. Informasi olahraga petualangan

Olahraga petualangan merupakan salah satu olahraga yang banyak diminati

oleh para wisatawan. Daerah Lampung memiliki banyak pantai, pegunungan

dan juga air terjun, selain itu daerah Lampung juga memiliki wisata sungai

yang dapat digunakan untuk melakukan olahraga petualangan. Hal ini juga

dapat memicu daya tarik wisawatan agar berkunjung ke daerah Lampung.

Informasi tersebut dapat diberitahukan melalui website-website pariwisata

khususnya website pariwisata Lampung. Pada website pariwisata Lampung

informasi mengenai wisata yang ada di daerah Lampung jarang dicantumkan

secara rinci salah satunya yaitu daerah wisata yang dapat melakukan olahraga

petualangan. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat Lampung tersebut yang

merupakan beberapa pengembang website pariwisata Lampung tidak

mengetahui tempat-tempat tersebut. Hasil evaluasi website pariwisata

pertanyaan 8 dimensi 2 – identity ditampilkan pada Gambar 4.45.
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Gambar 4.45 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 8 dimensi 2 – content

Evaluasi yang dilakukan baik pada kategori instansi, kategori unit sosial/agen

perjalanan maupun kategori individu didapatkan bahwa hanya sedikit website

pariwisata Lampung yang memiliki informasi mengenai olahraga petualangan.

Pada Gambar 4.45 diketahui bahwa website yang memiliki informasi

mengenai daerah wisata untuk melakukan olahraga petualangan tidak lebih

dari 25% dari website di evaluasi yaitu hanya 10% pada kategori instansi,

18% pada kategori unit sosial/agen perjalanan dan 13% pada kategori

individu.

9. Informasi wisata pegunungan

Lampung merupakan salah satu daerah wisata yang dikelilingi oleh pantai dan

pegunungan. Di Lampung banyak gunung yang dapat dijadikan tujuan wisata

salah satunya yaitu Gunung Seminung yang terletak pada kawasan sekitar

Danau Ranau sehingga wisatawan dapat melihat danau sekaligus gunung.

Selain itu, terdapat juga Air Terjun Way Lalaan yang terletak di kaki Gunung

Tanggamus. Hasil evaluasi pertanyaan 9 pada dimensi 2 – content ditampilkan

pada Gambar 4.46.
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Gambar 4.46 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 9 dimensi 2 – content

Informasi mengenai pegunungan ini sudah terdapat di beberapa website

pariwisata Lampung sehingga para pengunjung dapat mencarinya pada salah

satu website pariwisata Lampung. Website pariwisata Lampung pada kategori

instansi, kategori unit sosial dan kategori individu tidak lebih dari 50%

website yang memiliki informasi tersebut yaitu 24% pada kategori instansi ,

36% pada kategori unit sosial/agen perjalanan dan 47% pada kategori

individu.

10. Informasi olahraga lain

Informasi olahraga lain pada daerah wisata dapat menjadi informasi tambahan

bagi pengunjung. Hal tersebut dapat dimasukkan ke dalam website pariwisata

sebagai informasi tambahan agar pengunjung website lebih sering

mengunjungi website karena mendapatkan informasi tambahan. Banyak

olahraga lain yang juga dapat dilakukan pada tempat wisata daerah Lampung

misalnya snorkling di Pulau Pahawang,  berselancar di Pantai Tanjung Setia,
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memancing di Pulau Kubur dan lainnya. Hasil evaluasi pertanyaan 10 pada

dimensi 2 – content ditampilkan pada Gambar 4.47.

Gambar 4.47 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 10 dimensi 2 – content

Terdapat informasi mengenai olahraga lain yang ternyata dapat dilakukan

pada daerah wisata Lampung. Informasi tersebut bisa diperoleh melalui

website pariwisata Lampung. Namun di beberapa website pariwisata

Lampung masih banyak  informasi mengenai olahraga lain yang belum ada

dan tidak di beritahu kepada pengunjung, hal tersebut dapat dilihat pada

Gambar 4.47. Hasil evaluasi pada Gambar tersebut menunjukkan bahwa pada

kategori instansi dan kategori individu tidak lebih dari 50% website pariwisa

Lampung yang memiliki informasi tambahan mengenai olahraga yaitu

sebesar 24% pada kategori instansi dan 13% pada kategori individu. Namun,

pada kategori unit sosial/agen perjalan sudah lebih dari 50% website

pariwisata Lampung yang memiliki informasi tambahan mengenai olahraga

pada daerah wisata yaitu sekitar 61%.
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11. Informasi warisan daerah

Suatu daerah biasanya terdapat beberapa warisan daerah yang dapat

dikunjungi sehingga dijadikan tujuan wisata seperti museum, tempat ibadah,

candi,  dan lainnya. Warisan daerah tersebut tentu memiliki nilai seni dan

sejarah kehidupan yang dapat diambil ilmunya. Di Lampung, terdapat

beberapa warisan daerah yang dapat dikunjungi seperti Museum Lampung di

Bandar Lampung, Taman Purbakala di Lampung Timur, Goa Maria di

Pringsewu dan lainnya.

Banyak wisatawan yang belum mengetahui informasi mengenai warisan

daerah Lampung, namun beberapa pengembang website pariwisata Lampung

sudah mencantumnya sehingga wisatawan bisa memperoleh informasi tersebut

pada website pariwisata Lampung. Hasil evaluasi website mengenai warisan

daerah ditampilkan pada Gambar 4.48.

Gambar 4.48 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 11 dimensi 2 – content

Pada Gambar 4.48 ditampilkan bahwa website pariwisata kategori instansi

memiliki jumlah tertinggi mengenai informasi warisan daerah Lampung yaitu
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sekitar 50%, sedangkan informasi mengenai warisan daerah Lampung pada

kategori unit sosial/agen perjalanan dan individu yaitu 50% pada kategori unit

sosial/agen perjalanan dan 33% pada kategori individu.

12. Informasi tradisi dan cerita rakyat daerah

Daerah Lampung memiliki dua adat yaitu Adat Pepadun dan Adat Saibatin

sehingga memiliki beragam tradisi dan cerita rakyat seperti bahasa daerah,

tarian adat, pakaian adat, upacara adat dan lainnya. Tradisi dan cerita rakyat

pada daerah Lampung merupakan suatu wisata sejarah yang dapat dijadikan

tujuan wisata sembari mendapatkan pengetahuan mengenai tradisi dan cerita

rakyat daerah Lampung.

Banyak masyarakat yang tidak mengetahui tradisi dan cerita daerah Lampung

sehingga kekayaan tersebut hampir hilang. Hal itu dikarenakan informasi yang

ada hanya diberikan secara turun temurun dan juga kurangnya kesadaran akan

pentingnya menjaga suatu tradisi dan cerita tersebut agar dapat diketahui oleh

masyarakat luas. Hasil evaluasi pertanyaan 12 pada dimensi 2 – content

ditampilkan pada Gambar 4.49.

Gambar 4.49 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 12 dimensi 2 – content
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Pada Gambar 4.49 banyak website pariwisata yang tidak memiliki informasi

mengenai tradisi dan cerita rakyat daerah Lampung yaitu sebanyak 71% pada

kategori instansi, 86% pada kategori unit sosial/agen perjalanan dan 60%

pada kategori individu. Dampak bagi para pengembang website pariwisata

Lampung yang ingin ikut menyebar luaskan serta membantu menjaga tradisi

dan cerita rakyat Lampung yang hampir punah ini adalah masih banyak

website yang belum terdapat informasi mengenai tradisi dan cerita rakyat

daerah.

13. Informasi kerajinan daerah/industri

Tradisi adat daerah Lampung memiliki nilai tersendiri bagi para pengrajin

daerah Lampung. Adanya tradisi tersebut membuat peluang usaha kerajinan

daerah Lampung berdasarkan tradisi rakyat Lampung seperti pembuatan kain

tapis Lampung dengan cara di tenun dan disulam menggunakan benang sutera,

kapas, benang emas atau benang perak. Kerajinan lain selain tapis Lampung

yaitu sulam usus. Kain Tapis Lampung dan Sulam Usus ini dapat dijadikan

pakaian wanita dan pria, hiasan dinding dan kerajinan lainnya. Hasil kerjainan

tersebut dapat dijual kembali karena memiliki nilai ekonomis yang sangat

tinggi dan dapat dijadikan buah tangan.

Informasi mengenai kerajinan daerah Lampung selain dapat diberitahukan

melalui cerita turun temurun, dapat juga diberitahukan kepada masyarakat luas

melalui website salah satunya yaitu website pariwisata Lampung. Namun

informasi mengenai kerajinan daerah Lampung yang ada belum cukup tersedia

pada website pariwisata Lampung karena kurangnya informasi untuk
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memenuhi rasa ingin tahu para pengunjung website. Hasil evaluasi website

pariwisata Lampung pertanyaan 13 pada dimensi 2 – content ditampilkan pada

Gambar 4.50.

Gambar 4.50 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 13 dimensi 2 – content

Grafik hasil evaluasi pada Gambar 4.50 memberikan kesimpulan bahwa

banyak website pariwisata Lampung yang masih belum memiliki informasi

mengenai kerjainan daerah Lampung yaitu sekitar 71% pada kategori

instansi, 80% padakategori individu serta 75% pada kategori unit sosial/agen

perjalanan.

14. Informasi acara dan kegiatan lokal

Informasi mengenai acara dan kegitan lokal pada daerah wisata Lampung juga

dapat menjadi daya tarik para wisatawan untuk berkunjung ke daerah

Lampung. Di daerah Lampung terdapat beberapa acara dan kegiatan lokal

seperti Festival Krakatau, Lampung Fair,  Festival Danau Ranau dan kegiatan

lokal lainnya. Kegiatan tersebut biasanya diumumkan menggunakan media

tulis maupun media online seperti pada koran, banner, website dan lainnya.
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Pada website pariwisata Lampung kategori instansi biasanya terdapat

informasi  yang resmi mengenai kegiatan yang akan diadakan di Lampung,

sedangkan pada kategori unit sosial/agen perjalanan dan kategori individu

terdapat informasi yang diumumkan pada website berdasarkan info resmi dari

suatu badan terkait acara. Namun biasanya pada kategori unit sosial/agen

perjalanan informasi yang diberikan biasanya terdapat pada  media partner

saja sedangkan pada kategori individu informasi yang ada berdasarkan dari

pengalaman pengunjung/pengembang ketika mengikuti acara tersebut. Hasil

evaluasi pertanyaan 14 pada dimensi 2 – content pada Gambar 4.51.

Gambar 4.51 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 14 dimensi 2 – content

Gambar 4.51 menampilkan grafik hasil evaluasi website pariwisata Lampung.

Pada Gambar tersebut disimpulkan bahwa website yang memililki informasi

kegiatan lokal daerah Lampung lebih dari 50% adalah kategori instansi

sebesar 52% dan kategori individu sebesar 53%. Namun pada kategori unit

sosial/agen perjalanan website yang memiliki informasi kegaitan lokal daerah

Lampung tidak lebih dari 50% yaitu hanya 32%.
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15. Deskripsi wisata melalui Gambar

Gambar merupakan informasi tambahan yang dapat digunakan untuk

menyampaikan dan mendeskripsikan keadaan daerah wisata kepada

pengunjung. Pada website pariwisata, selain untuk penyampaian informasi

Gambar juga dapat digunakan sebagai daya tarik wisatawan agar lebih sering

mengunjungi website tersebut.

Terdapat beberapa informasi tambahan berupa Gambar pada website

pariwisata Lampung. Biasanya Gambar yang ada merupakan deskrispi kondisi

daerah wisata seperti Gambar tempat wisata, penginapan, rumah makan,

kerajinan dan kegiatan daerah dan lainnya. Pada Gambar 4.52 dapat

disimpulkan bahwa lebih dari 50% website pariwisata Lampung memiliki

Gambar sebagai informasi tambahan mengenai deskripsi daerah wisata yaitu

57% pada kategori instansi, 79% pada kategori unit sosial/agen perjalanan dan

86% pada kategori individu. Hasil evaluasi pertanyaan 15 pada dimensi 2 –

content ditampilkan pada Gambar 4.52.

Gambar 4.52 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 15 dimensi 2 – content
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16. Atlas/peta

Peta atau atlas merupakan suatu Gambaran permukaan bumi yang berfungsi

sebagai petunjuk lokasi pada suatu tempat. Pada website pariwisata, para

wisatawan yang ingin berkunjung ke suatu tempat wisata biasanya

membutuhkan peta atau atlas sebagai salah satu petunjuk menuju tempat

wisata.

Pada website pariwisata Lampung baik pada kategori instansi, kategori unit

sosial/agen perjalanan maupun kategori individu hanya terdapat beberapa

website yang memiliki peta atau atlas. Peta atau atlas yang terdapat pada

website tersebut biasanya berupa Gambar peta tujuan wisata saja dan juga peta

yang langsung terhubung dengan google maps sehingga para pengunjung

website atau wisatawan dapat melihat tempat wisata lain sekitar daerah wisata

yang ingin dikunjungi. Hasil evaluasi website pariwiata Lampung yang

memiliki peta atau atlas dapat dilihat pada Gambar 4.53.

Gambar 4.53 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 16 dimensi 2 – content

Grafik visualisasi pada Gambar 4.53 merupakan hasil evaluasi website

pariwisata Lampung yang memiliki peta atau atlas, dari Gambar tersebut
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dapat disimpulkan bahwa lebih dari 70% website pariwisata Lampung tidak

memiliki informasi petunjuk arah berupa peta atau atlas yaitu sekitar 71%

pada kategori instansi, 82% pada kategori unit sosial/agen perjalanan dan

87% pada kategori individu.

17. Informasi iklim

Keadaan dan kondisi iklim suatu daerah wisata menjadi suatu pertimbangan

penting bagi wisatawan sebelum memutuskan untuk berlibur atau

mengunjungi wisata. Hal tersebut memicu minat wisatawan untuk mencari

informasi lebih mengenai periode hujan, musim hingga rata-rata temperatur di

tempat wisata, salah satunya yaitu dengan website pariwisata Lampung.

Informasi mengenai iklim tidak banyak diberikan pada website pariwisata

Lampung baik pada kategori instansi, kategori unit sosial/agen perjalanan

maupun kategori individu. Informasi mengenai iklim yang terdapat dalam

website pariwisata Lampung biasanya berupa informasi kemungkinan atau

perkiraan terjadi hujan pada daerah wisata tersebut, namun tidak semua daerah

wisata memberikan informasi tersebut. Hasil evaluasi website pariwisata

Lampung mengenai informasi iklim pada daerah wisata di Lampung

ditampilkan pada Gambar 4.38.
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Gambar 4.54 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 17 dimensi 2 – content

Pada Gambar 4.54 dapat disimpulkan bahwa website pariwisata Lampung

masih banyak sekali yang belum memiliki informasi mengenai iklim daerah

wisata Lampung yaitu 81% pada kategori instansi,  96% pada kategori unit

sosial/agen perjalanan dan 100% pada kategori individu.

18. Informasi wisata alam

Wisata alam merupakan salah satu jenis wisata yang sering dikunjungi oleh

para wisatawan, hal tersebut karena wisata alam dapat dikunjungi oleh

siapapun antara lain anak-anak, remaja, hingga dewasa. Selain itu, wisata alam

juga merupakan wisata yang dapat mengurangi stres dan dapat menyegarkan

pikiran, sehingga banyak wisatawan yang ingin pergi berlibur ke wisata alam

dan mencari informasi mengenai wisata alam melalui website pariwisata.

Pada website pariwisata Lampung banyak informasi mengenai wisata alam

yang dapat dikunjungi di daerah Lampung seperti taman, kebun, pantai hingga

pegunungan. Namun, pada website pariwisata Lampung kategori instansi,

kategori unit sosial/agen perjalanan dan kategori individu  informasi yang di
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evaluasi merupakan informasi mengenai wisata alam seperti kebun, taman dan

lainnya. Hasil evaluasi website yang memiliki informasi tersebut ditampilkan

pada Gambar 4.55.

Gambar 4.55 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 18 dimensi 2 – content

Grafik pada Gambar 4.55 mengGambarkan lebih dari 50% website pariwisata

Lampung memiliki informasi mengenai wisata alam yang terdapat pada

daerah Lampung yaitu 57% pada kategori instansi,  82% pada kategori unit

sosial/agen perjalanan dan 73% pada kategori individu.

19. Informasi wisata dan pendakian gunung

Daerah Lampung memiliki banyak daerah wisata, salah satunya yaitu gunung.

Gunung yang ada di  daerah Lampung sering kali dijadikan tujuan untuk

berlibur bagi para wisatawan seperti mendaki gunung, wisata pegunungan dan

lainnya. Para pendaki yang ingin mendaki gunung biasanya mencari informasi

mengenai gungun yang ingin didaki seperti tempat, ketinggian dan lainnya

melalui website.
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Pada website pariwisata Lampung terdapat beberapa website yang memiliki

informasi mengenai wisata pegunungan atau informasi untuk mendaki gunung

yang ada di daerah Lampung. Namun, dari website yang sudah di evaluasi

ditemukan banyak sekali website yang tidak memiliki informasi mengenai

gunung baik dari kategori instansi, kategori unit sosial/agen perjalanan dan

kategori individu. Hasil evaluasi pertanyaan 19 pada dimensi 2 – content dapat

dilihat pada Gambar 4.56.

Gambar 4.56 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 19 dimensi 2 – content

Gambar 4.56 merupakan hasil evaluasi website pariwisata Lampung

mengenai informasi wisata atau pendakian gunung, dihasilkan bahwa website

pariwisata Lampung masih banyak yang belum memiliki informasi tersebut.

Hal ini dapat dilihat dari persentase website yang tidak memiliki informasi

mengenai wisata atau pendakian gunung yaitu 71% pada kategori instansi,

57% pada kategori unit sosial/agen perjalanan dan 53% pada kategori

individu.

20. Informasi jalur sepeda

Pada daerah Lampung terdapat bermacam-macam tempat yang dapat

dikunjungi baik tempat wisata yang berada di luar ruangan maupun yang
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berada di dalam ruangan. Wisatawan yang ingin berlibur di suatu daerah

Lampung biasanya menginginkan olahraga salah satunya yaitu bersepeda

sembari mengelilingi daerah wisata, sehingga membutuhkan informasi

mengenai ketersediaan jalur sepeda.

Pada website pariwisata biasanya terdapat informasi mengenai jalur sepeda,

namun pada website pariwisata Lampung informasi tersebut sangat jarang

ditemukan. Hal itu disebabkan minimnya informasi mengenai jalur sepeda

yang ada di daerah Lampung. Hasil evaluasi website pariwisata Lampung

mengenai ketersediaan informasi jalur sepeda di daerah Lampung dapat

dilihat pada Gambar 4.57.

Gambar 4.57 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 20 dimensi 2 – content

Pada Gambar 4.57 dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh website pariwisata

Lampung yaitu pada kategori unit sosial/agen perjalanan dan kategori individu

tidak memiliki informasi mengenai jalur sepeda pada daerah Lampung dan

hanya sekitar 5% website kategori instansi yang memiliki informasi mengenai

jalur sepeda pada daerah Lampung.
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21. Petunjuk arah/navigasi daerah wisata

Pada website pariwisata biasanya diberikan informasi tambahan mengenai

petunjuk arah atau navigasi daerah wisata selain peta/atlas seperti jarak menuju

tempat wisata, titik temu (meeting point) kawasan wisata, nama-nama tempat

yang biasa dikunjungi sekitar kawasan wisata dan lainnya. Hal ini bertujuan

agar para wisatawan dapat lebih mudah menuju tempat wisata.

Pada website pariwisata Lampung kategori instansi, kategori unit sosial/agen

perjalanan dan kategori individu terdapat website yang memiliki informasi

tambahan mengenai petunjuk arah/navigasi daerah wiata. Hasil evaluasi

pertanyaan 21 pada dimensi 2 – content dapat dilihat pada Gambar 4.58.

Gambar 4.58 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 21 dimensi 2 – content

Gambar 4.58 merupakan grafik visualisai hasil evaluasi website pariwisata

Lampung yang memiliki informasi tambahan mengenai petunjuk arah ataupun

navigasi untuk mencapai daerah wisata, dari grafik tersebut dapat disimpulkan

bahwa persentase kepemilikan informasi tersebut baik pada kategori instansi

dan unit sosial/agen perjalanan sudah lebih dari 50%, sedangkan persentase



98

pada kategori individu masih dibawah 50% karena banyak website yang belum

memiliki informasi tambahan mengenai petunjuk arah ke daerah wisata.

22. Informasi kegiatan tour

Banyak wisatawan yang ingin berlibur biasanya memilih untuk mengikuti tour

wisata sehingga para wisatawan tersebut mencari informasi mengenai tour

yang biasa diadakan pada tempat wisata. Kegiatan tour biasanya dijadikan

suatu pilihan dikarenakan memiliki banyak keuntungan seperti hemat waktu

dan biaya karena memiliki rangkaian kunjungan tempat wisata yang terjadwal

serta tempat makan dna tempat istirahat yang sudah ditentukan, sehingga para

wisatawan tidak perlu susah payah untuk memikirkan tempat makan dan

tempat penginapan.

Website pariwisata biasanya memiliki informasi mengenai kegiatan tour di

suatu kawasan wisata yang dapat dipilih dijadikan pilihan sebagai tujuan

liburan. Pada website pariwisata Lampung, terdapat beberapa website yang

memiliki informasi mengenai kegiatan tour di daerah Lampung seperti iklan,

spanduk hingga informasi tambahan lainnya. Hasil evaluasi pertanyaan 22 pada

dimensi 2 – content ditampilkan pada Gambar 4.59.
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Gambar 4.59 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 22 dimensi 2 – content

Gambar 4.59 memberikan grafik evaluasi website yang memiliki informasi

mengenai kegiatan tour pada daerah wisata Lampung, dari Gambar tersebut

dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai kegiatan tour pada website

pariwisata Lampung belum maksimal diberikan. Hal tersebut dapat dilihat dari

persentase website tiap-tiap kategori yaitu 19% pada kategori instansi dan 20%

pada kategori individu, sedangkan pada kategori unit sosial/agen perjalanan

sebesar 50%.

23. Informasi transportasi umum

Informasi mengenai transportasi umum pada kawasan wisata merupakan  suatu

kebutuhan bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke daerah wisata.

Transportasi umum dibutuhkan sebagai salah satu penunjang bagi wisatawan

agar berlibur pada suatu daerah wisata, sehingga wisatawan dapat dengan

mudah mengunjungi kawasan wisata dari satu tempat ke tempat lain dan

lainnya. Di daerah wisata Lampung terdapat beberapa transportasi umum yang
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dapat dengan mudah ditemui pada daerah wisata seperti angkutan umum, bis,

ojek, becak, taksi dan lainnya.

Informasi yang berhubungan dengan wisata dapat dengan mudah didapatkan

melalui website seperti salah satunya yaitu informasi mengenai transportasi

umum. Pada website pariwisata informasi mengenai transportasi umum pada

daerah wisata dibutuhkan sebagai informasi tambahan penunjang liburan.

Namun, pada website pariwisata Lampung jarang terdapat informasi mengenai

transportasi umum di kawasan wisata. Hasil evaluasi website pariwisata

Lampung yang memiliki informasi transportasi umum di kawasan wisata

ditampilkan pada Gambar 4.60.

Gambar 4.60 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 23 dimensi 2 – content

Gambar 4.60 menujukkan grafik hasil evaluasi mengenai informasi

transportasi umum di kawasan wisata pada website pariwisata Lampung,

dapat disimpulkan bahwa website pariwisata Lampung banyak yang belum

memiliki informasi mengenai transportasi umum. Persentase website yang

tidak memiliki informasi transportasi umum di kawasan wisata yaitu 86%
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pada kategori instansi, 75% pada kategori unit sosial/agen perjalanan dan

80% pada kategori individu.

24.Informasi layanan dan fasilitas umum

Salah satu informasi yang harus disiapkan ketika merencanakan untuk pergi

berlibur ke suatu daerah wisata adalah mencari informasi mengenai pelayanan

dan fasilitas umum sekitar kawasan wisata seperti informasi mengenai rumah

sakit, ambulan, polisi, pemadam kebakaran dan lainnya. Hal tersebut

berfungsi untuk membantu apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan

ketika sedang berada sekitar kawasan wisata. Informasi mengenai layanan

dan fasilitas tersebut dapat diketahui melalui website.

Pada website pariwisata Lampung terdapat bermacam-macam informasi

mengenai pariwisata Lampung, salah satunya yaitu informasi mengenai

layanan dan fasilitas umum yang ada pada kawasan wisata. Hasil evaluasi

pertanyaan 24 pada dimensi 2 – content dapat dilihat pada Gambar 4.61.

Gambar 4.61 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 24 dimensi 2 – content
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Pada Gambar 4.61 merupakan hasil evaluasi website mengenai kepemilikan

informasi layanan dan fasilitas umum pada kawasan wisata, dari Gambar

tersebut dapat disimpulkan bahwa website pariwisata Lampung belum

maksimal memberikan informasi mengenai layanan dan fasilitas umum yang

dapat dihubungi dan diketahui. Hal tersebut dapat dilihat pada persentase tiap-

tiap kategori yang tidak memiliki informasi mengenai layanan dan fasilitas

umum sekitar kawasan wisata yaitu 67% pada kategori instansi,  82% pada

kategori unit sosial/agen perjalanan dan 87% pada kategori individu.

25. Informasi konferensi/ pertemuan di tepat wisata

Suatu daerah wisata tidak hanya dapat digunakan sebagai kegiatan liburan

tetapi dapat digunakan juga digunakan sebagai kegiatan bisnis, kegiatan belajar

dan lainnya. Pada kegiatan bisnis, daerah wisata dapat digunakan sebagai

tempat pertemuan untuk melakukan konferensi ataupun kegaitan outbound

suatu organisasi sehingga diperlukan informasi mengenai tempat wisata yang

dapat dilakukan kegiatan tersebut.

Pada website pariwisata biasanya terdapat informasi mengenai tempat-tempat

wisata yang dapat digunakan untuk melakukan suatu kegiatan konferensi dan

kegiatan lainnya. Pada website pariwisata Lampung terdapat website yang

memiliki informasi tersebut, namun hanya beberapa website saja yang

memiliki informasi mengenai tempat wisata yang dapat digunakan untuk

melakukan suatu kegiatan konferensi organisasi. Hasil evaluasi pertanyaan 25

pada dimensi 2 – content ditampilkan pada Gambar 4.62.
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Gambar 4.62 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 25 dimensi 2 – content

Pada grafik visualisasi yang terdapat pada Gambar 4.62 dapat disimpulkan

bahwa website pariwisata Lampung belum secara maksimal menawarkan

informasi mengenai tempat wisata yang dapat digunakan untuk melakukan

suatu kegiatan konferensi organisasi. Hal tersebut dapat dlihat pada persentase

tiap-tiap kategorinya yaitu 14% pada kategori instansi, 7% pada kategori unit

sosial/agen perjalanan dan 13% pada kategori individu.

26. Pers pada website

Suatu daerah biasanya terdapat informasi atau berita yang disebarkan (pers)

mengenai kawasan wisata melalui website. Bagian halaman pers pada website

biasanya berisi informasi mengenai kejadian-kejadian yang sedang atau pernah

terjadi pada suatu daerah wisata. Pers tersebut dapat membantu wisatawan

untuk mengetahui hal-hal apa saja yang pernah terjadi pada daerah wisata yang

akan dikunjungi sehingga wisatawan mendapatkan informasi tambahan yang

tidak diberikan pada website. Pada website pariwisata Lampung terdapat

website yang memiliki halaman khusus untuk pers, hasil evaluasi pertanyaan

26 pada dimensi 2 – content dapat dilihat pada Gambar 4.63.
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Gambar 4.63 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 26 dimensi 2 – content

Gambar 4.63 merupakan hasil evaluasi website pariwisata Lampung yang

memiliki halaman khusus untuk pers pada kawasan daerah wisata, dari grafik

visualisasi dalam Gambar 4.43 sebesar 50% website pada kategori instansi

sudah memiliki halaman atau bagian khusus untuk pers, namun kurang dari

50% website pada kategori unit  sosial/agen perjalanan dan  kategori individu

belum memiliki  halaman atau bagian khusus untuk pers yaitu 18% pada

kategori unit sosial/agen perjalanan dan 7% pada kategori individu.

27. Sumber informasi pada daerah wisata

Para wisatawan yang ingin mengunjungi suatu daerah untuk berwisata

biasanya membutuhkan ketersediaan sumber informasi mengenai daerah

wisata. Sumber informasi tersebut biasanya mengenai tempat-tempat wisata

yang dapat dikunjungi, tempat makan, tempat menginap dan lainnya. Salah

satu penyedia sumber informasi adalah website pariwisata Lampung. Website

pariwisata Lampung yang menyediakan sumber informasi mengenai daerah

wisata di Lampung dapat dilihat pada Gambar 4.64.
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Gambar 4.64 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 27 dimensi 2 – content

Pada Gambar 4.64 dapat disimpulkan bahwa website pariwisata Lampung

sudah memiliki sumber informasi yang dibutuhkan bagi wisatawan. Hal

tersebut karena persentase pada tiap-tiap kategori website pariwisata Lampung

sudah memiliki lebih dari 75% website yang menyediakan  informasi mengenai

daerah wisata di Lampung yaitu 86% pada kategori instansi dan kategori unit

sosial/agen perjalanan dan 93% pada kategori individu.

3. Dimensi 3 (Services)

Pada dimensi 3 (services) ini dilakukan evaluasi pada fungsi dan kontrol

keamanan dan privasi yang ada pada suatu website pariwisata. Dalam proses

evaluasi dilakukan pemeriksaan terhadap layanan informasi dan fungsi untuk

pengguna dan pemeriksaan terhadap keamanan privasi website. Pada suatu

website pariwisata biasanya terdapat suatu fungsi untuk meminta ataupun

mendapatkan bahan informasi tambahan secara online kepada pemilik atau

pengembang website. Hasil dari evaluasi dimensi 3 (services) dijelaskan pada

Tabel 4.4.
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Tabel 4.4 Dimensi 3 (services) Kategori Instansi, Unit Sosial/Agen
Perjalanan dan Individu

Service instansi unit/agen Individu

No. Pertanyaan Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

1
Apakah mungkin untuk meminta
bahan informasi tambahan secara
online?

10 11 11 17 7 8

2

Apakah mungkin untuk mengunduh
bahan informasi mengenai
pariwisata pada daerah tersebut
secara online?

6 15 3 25 1 14

3

Adakah fitur yang tersedia untuk
mencetak beberapa halaman/bagian
dari website? (misalnya versi ikon
yang tersedia untuk pencetakan dan
lainnya)

3 18 3 25 1 14

4

Apakah perubahan dan
pembaharuan website yang ada
cukup memadai untuk membantu
wisatawan mengunjungi situs
secara teratur?

10 11 12 16 2 13

5
Apakah mungkin untuk melihat
ramalan cuaca pada website
tersebut?

4 17 1 27 0 15

6 Apakah terdapat statistik website? 7 14 6 22 6 9

7
Apakah mungkin untuk mengirim
kartu postcards melalui website?

0 21 0 28 0 15

8
Apakah terdapat fitur langganan e-
mail? 6 15 6 22 1 14

9
apakah terdapat informasi untuk
memesan akomodasi perjalanan
secara online?

0 21 10 18 0 15

10
Apakah terdapat informasi untuk
membayar paket perjalanan melalui
website?

0 21 6 22 0 15

11
apakah terdapat informasi  untuk
membayar  fasilitas tambahan lain
melalui website?

0 21 1 27 0 15

12
Apakah wisatawan mendapatkan
jaminan privasi data?

15 6 2 26 1 14

1. Permintaan informasi tambahan secara online

Informasi dan referensi tambahan mengenai tempat wisata sangat berguna bagi

para wisatawan. Para wisatawan dapat memperoleh informasi mlalui website

pariwisata. Selain menambah pengetahuan, informasi tambahan yang terdapat
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dalam website pariwisata biasanya berbeda-beda sehingga kualitas informasi

yang didapatkan juga berbeda-beda.

Website pariwisata Lampung biasanya memberikan informasi  seputar kawasan

wisata yang berbeda-beda berdasarkan tiap kategorinya. Beberapa website

pariwisata Lampung memberikan kemudahan bagi pengunjung apabila

menginginkan informasi tambahan secara online seperti meminta tambahan

informasi melalui fungsi/fitur yang tersedia pada suatu halaman website, chat

online dan juga berupa e-mail. Hasil evaluasi website pariwisata yang dapat

memberikan informasi secara online ditunjukkan pada Gambar 4.65.

Gambar 4.65 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 1 dimensi 3 – Service

Kesimpulan yang dapat diambil dari grafik visualisasi pada Gambar 4.65 yaitu

website pariwisata Lampung belum memiliki bantuan bagi pengguna untuk

mendapatkan tambahan informasi mengenai daerah wisata. Hal tersebut dapat

dilihat dari persentase masing-masing kategori yaitu 48% untuk kategori

instansi, 39% untuk kategori unit sosial/agen perjalanan dan 47% untuk

kategori individu.
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2. Pengunduhan informasi secara online

Informasi yang biasa didapatkan dari media cetak seperti koran, majalah,

tabloid dan lainnya sekarang ini dapat diperoleh melalui media online salah

satunya yaitu website. Website pariwisata Lampung memiliki informasi

mengenai daerah wisata di Lampung sehingga para wisatawan yang ingin

berlibur di daerah Lampung sering mencari informasi melalui website

pariwisata Lampung. Banyak informasi yang terdapat dalam website tidak

dapat diketahui dan dibaca pada saat mengunjungi website melainkan harus di

unduh atau di download terlebih dahulu.

Beberapa website pariwisata Lampung juga memiliki fitur/fungsi ataupun

halaman untuk mengunduh informasi lain atau informasi tambahan yang

disediakan oleh website seperti informasi mengenai administrasi daerah,

tempat menginap, tempat makan dan lainnya. Hasil Evaluasi mengenai

unduhan bahan informasi dapat dilihat pada Gambar 4.66.

Gambar 4.66 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 2 dimensi 3 – Service

Gambar 4.66 merupakan hasil evaluasi website pariwisata Lampung yang

memiliki layanan fitur atau fungsi untuk mengunduh informasi, dari hasil
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evaluasi tersebut  dapat disimpulkan bahwa website pariwisata Lampung

banyak yang tidak memiliki informasi yang dapat diunduh sehingga tidak

terdapat layanan fitur ataupun fungsi unduhan.  Hal tersebut dapat dilihat dari

persentasi tiap-tiap kategori yang memiliki layanan unduhan tersebut seperti

29% pada kategori instansi, 11% pada kategori unit sosial/agen perjalanan dan

7% pada kategori individu.

3. Fungsi untuk mencetak

Setiap orang dapat memperoleh informasi dari berbagai macam media, salah

satunya yaitu media online. Banyak media online yang ditawarkan kepada

masyarakat untuk mempermudah dalam penyampaian informasi. Website

merupakan salah satu dari  media online yang biasa digunakan untuk mendapat

informasi karena biasanya informasi yang terdapat pada website sangat

beragam seperti informasi mengenai daerah pariwisata.

Informasi yang berhubungan dengan daerah wisata biasanya sangat banyak dan

beragam seperti tempat wisata, tempat makan, tempat menginap dan lainnya

sehingga banyak para wisatawan ataupun pengguna website ingin mencetak

informasi tersebut untuk mempermudah dalam mengingat informasi tersebut.

Pada website pariwisata Lampung terdapat beberapa informasi yang dapat

diperoleh para pengguna atau para wisatawan, namun dari website yang ada

banyak websiet yang belum memiliki layanan untuk mencetak informasi

tersebut. Hasil evaluasi website pariwisata Lampung yang memiliki layanan

untuk mencetak beberapa informasi pada halaman website ditunjukkan pada

Gambar 4.67.
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Gambar 4.67 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 3 dimensi 3 – Service

Pada grafik dalam Gambar 4.67 terdapat website yang menyediakan fitur untuk

mencetak beberapa bagian dari website berdasarkan tiap-tiap kategori, namun

tidak lebih dari 50% website yang belum memiliki fitur tersebut yaitu 29%

pada kategori instansi,  11% pada kategori unit sosial/agen perjalanan dan 7%

pada kategori individu.

4. Pembaharuan informasi

Layanan perubahan dan pembaharuan pada website sangat dibutuhkan bagi

para pengguna. Hal tersebut karena para pengguna ingin memperoleh informasi

terbaru sehingga dapat mengetahui perkembangan atau kejadian yang sedang

berlangsung atau terjadi. Selain itu, informasi yang terbaru dapat membantu

wisatawan mengunjungi website secara teratur. Pada website pariwisata,

pembaruan informasi sangat dibutuhkan oleh wisatawan karena hal tersebut

dapat membantu wisatawan memperoleh keadaan ataupun kondisi terkini dari

suatu daerah wisata.
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Pada website pariwisata Lampung pembaruan dan perubahan informasi pada

website dapat berpengaruh terhadap daya tarik pengunjung daerah wisata

dalam penentuan keputusan untuk berlibur ke daerah tersebut. Gambar 4.68

merupakan hasil evaluasi website pariwisata Lampung yang memiliki

perubahan dan pembaruaan informasi minimal dua bulan sebelum evaluasi

dilakukan yaitu data minimal diperbarui pada bulan Juli 2016. Hasil evaluasi

website pariwisata pada pertanyaan 4 – dimensi service ditunjukkan pada

Gambar 4.68.

Gambar 4.68 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 4 dimensi 3 – Service

Website pariwisata Lampung yang di evaluasi hampir memiliki data informasi

yang terbaru, hal tersebut dapat dilihat dari grafik pada Gambar 4.68. Sekitar

48% website pariwisata Lampung kategori instansi dan 43% pada kategori unit

sosial/agen perjalanan sudah memiliki data informasi terbaru, namun pada

kategori individu hanya sekitar 13%.

5. Ramalan cuaca

Para wisatawan yang ingin berlibur ke suatu tempat wisata biasanya mencari

informasi tambahan lainnya seperti kondisi cuaca yang mungkin terjadi pada
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daerah wisata melalui website. Pada website pariwisata selain memberikan

informasi mengenai tempat wisata, tempat menginap dan juga tempat makan,

website biasanya menyediakan fitur untuk melihat ramalan cuaca pada daerah

wisata seperti hujan, panas, mendung dan lainnya.

Fitur ramalan cuaca dapat memberikan informasi terkini cuaca ataupun

kemungkinan cuaca yang akan terjadi pada suatu daerah sehingga hal tersebut

dapat memutuskan mengenai jenis liburan dan tujuan liburan yang akan

dikunjungi. Pada website pariwisata Lampung, belum banyak website yang

memiliki fitur ramalan cuaca tersebut. Hasil evaluasi website pariwisata

Lampung yang memiliki fitur ramalan cuaca ditunjukkan pada Gambar 4.69.

Gambar 4.69 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 5 dimensi 3 – Service

Hasil evaluasi website pariwisata Lampung pada Gambar 4.69 banyak website

yang tidak menyediakan fitur untuk meilhat ramalan cuaca daerah wisata.

Kesimpulan tersebut juga dilihat dari persentase website yang tidak memiliki

fitur ramalan cuaca tersebut yaitu 71% pada kategori instansi,  96% pada

kategori unit sosial/agen perjalanan dan 100% pada kategori individu.
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6. Statistik website

Setiap website juga biasanya memberikan laporan lalu lintas pengunjung

seperti jumlah kunjungan pada website perhari, perbulan ataupun pertahun dan

juga jumlah pengikut. Laporan lalu lintas atau statistika tersebut berguna

sebagai penentu jumlah biaya yang akan dikenakan apabila suatu individu

ataupun organisasi ingin menawarkan spanduk dan iklan, semakin tinggi data

pengunjung yang ada pada website maka biaya yang akan dikenakan semakin

mahal karena kemungkinan spanduk dan iklan akan dilihat oleh banyak

pengunjung dan juga pengikut website tersebut. website pariwisata Lampung

yang memiliki layanan statistika tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.70.

Gambar 4.70 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 6 dimensi 3 – Service

Hasil evaluasi Website pariwisata Lampung yang memiliki fitur statistika pada

Gambar 4.70 tidak lebih dari 40% sehingga dapat dikatakan bahwa website

pariwisata Lampung masih banyak yang belum memiliki fitur tersebut. hal

tersebut dapat dilihat dari jumlah persentasi website yang belum memiliki fitur

tersebut yaitu 67% pada kategori instansi,  79% pada kategori unit sosial/agen

perjalanan dan 60% pada kategori individu.



114

7. Postcard melalui website

Pengalaman mengenai suatu kegiatan yang dilakukan biasanya dapat dibagikan

kepada siapapun. Meskipun hanya sebagai tukar menukar suatu hal yang

pernah dilakukan, pengalaman juga dapat dijadikan sebagai media untuk

memperoleh informasi. Dalam hal wisata, terdapat juga layanan untuk

mengirim postcard secara online. Layanan postcard merupakan layanan untuk

berbagi pengalaman antar wisatawan. Layanan ini biasanya mengirimkan

informasi berupa Gambar suatu daerah wisata yang di kirim melalui website

dengan mendaftarkan alamat e-mail tujuan yang ingin diberikan postcard

sehingga pengirim tidak perlu menggunakan jasa pos. Namun, pada website

pariwisata Lampung hampir seluruh website tidak memiliki fitur ataupun

layanan postcard tersebut. Hasil evaluasi website pariwisata yang dapat

memberikan informasi secara online dapat dilihat pada Gambar 4.71.

Gambar 4.71 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 7 dimensi 3 – Service

Hasil evaluasi menyimpullkan bahwa hampir seluruh website pariwisata

Lampung belum memiliki layanan untuk berbagi pengalaman melalui

postcrad. Gambar 4.71 menunjukkan bahwa tidak terdapat satupun website



115

yang memiliki layanan postcard online, sehingga hampir 100% website

pariwisata Lampung baik pada kategori instansi, kategori unit sosial/agen

perjalan dan kategori individu tidak memiliki layanana postcard secara online

melalui website.

8. Langganan e-mail

Suatu website pariwisata biasanya menyediakan layananan pengiriman

informasi melalui website.  Layanan newsletter yang ada dalam website

tersebut biasanya mengirimkan informasi secara berkala melalui e-mail yang

sudah didaftarkan oleh pengguna sehingga memudahkan pengguna

mendapatkan Gambaran informasi terbaru tanpa perlu membuka website

tersebut. Informasi yang biasa dikirimkan berupa informasi terbaru yang

terdapat pada website mengenai suatu berita, promosi/iklan dan lainnya.

Beberapa website pariwisata Lampung sudah ada yang memiliki layanan

newsletter dan belum semua website pariwisata Lampung memaksimalkan

layanan tersebut. Hasil evaluasi website pariwisata Lampung yang memiliki

layanan langganan e-mail pada Gambar 4.72.

Gambar 4.72 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 8 dimensi 3 – Service
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Gambar 4.72 merupakan hasil evaluasi website pariwisata Lampung yang

memiliki layanan newsleter pada website. Dari Gambar tersebut diketahui

bahwa persentase website yang tidak memiliki layanan newsletter lebih banyak

daripada website yang memiliki layanan tersebut yaitu sekitar 71% pada

kategori instansi,  79% pada kategori unit sosial/agen perjalanan dan 93% pada

kategori individu.

9. Informasi pemesanan akomodasi perjalanan secara online

Suatu website yang berkembang saat ini sudah banyak menyediakan suatu

layanan untuk mempermudah pengguna. Ketersediaan layanan tersebut dapat

berguna sebagai daya tarik pengguna agar lebih sering mengunjungi suatu

website tersebut. Hal tersebut juga terdapat pada beberapa website pariwisata.

Terdapat website pariwisata yang menyediakan layanan tambahan untuk

melakukan pemesanan akomodasi perjalanan, paket perjalanan dan unsur

liburan lain seperti wahana permainan, penginapan dan restoran pada suatu

daerah wisata sehingga pemesanan tersebut dapat diselesaikan melalui website.

Website pariwisata Lampung yang berkembang saat ini sudah ada yang

memiliki layanan tersebut  namun layanan tersebut belum tersedia secara

maksimal. Website pariwisata Lampung yang sudah memiliki layanan

pemesanan secara online tersebut hanya terdapat pada website kategori unit

sosial/agen perjalanan. Layanan pemesanan secara online yang terdapat pada

website tersebut biasanya berupa pemesanan suatu tour, hotel hingga

akomodasi lainnya. Hasil evaluasi website pariwisata yang dapat

menyelesaikan pemesanan secara online ditunjukkan pada Gambar 4.73.
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Gambar 4.73 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 9 dimensi 3 – Service

Gambar 4.73 merupakan hasil evaluasi website pariwisata Lampung mengenai

penyediaan layanan pemesanan secara online suatu wisata dan hal lainnya yang

berkaitan. Dari Gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak

website pariwisata Lampung yang tidak memiliki layanan pemesanan secara

online, terutama pada kategori instansi dan kategori individu tidak satupun

website yang sudah memiliki layanan tersebut.

10. Informasi pembayaran paket perjalanan secara online

Website yang berkembang sekarang ini sudah memiliki kemajuan yang sangat

baik seperti transaksi pembayaran yang dapat diselesaikan secara online seperti

pada website paiwisata. Kemudahan pembayaran yang tersedia pada website

pariwisata dapat mempermudah pengguna dalam menyelesaikan proses

tersebut tanpa harus datang dan antri. Sama halnya dengan layanan pemesanan

secara online, layanan pembayaran secara online juga dapat berguna sebagai

daya tarik pengguna untuk lebih sering mengunjungi website tersebut.
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Terdapat website pariwisata Lampung yang sudah memiliki layanan untuk

membayar suatu paket perjalanan seperti tour, hotel dan akomodasi lainnya.

Namun layanan pembayaran tersebut belum tersedia secara maksimal karena

hanya terdapat pada website kategori unit sosial/agen perjalanan dan masih

belum terdapat pada website kategori instansi dan kaetgori individu karena

pada website kategori instansi biasanya hanya berisi mengenai informasi

administrasi suatu daerah dan pada website kategori individu hanya berisi

informasi mengenai suatu pengalaman saja. Hasil evaluasi website pariwisata

yang memungkinkan membayar paket perjalanan secara online ditunjukkan

pada Gambar 4.74.

Gambar 4.74 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 10 dimensi 3 – Service

Pada Gambar 4.74 dapat disimpulkan bahwa tidak semua website pariwisata

Lampung memiliki layanan pembayaran paket perjalanan secara online.

Website kategori instansi dan kategori individu tidak ada satupun yang

menyediakan layanan pembayaran paket perjalanan secara online, sedangkan

sekitar 21% website kategori unit sosial/agen perjalanan sudah memiliki

layanan tersebut sehingga tidak perlu antri atau datang langsung untuk

membayar ataupun memesan.
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11. Informasi pembayaran faslitas tambahan

Ketersedian layanan tambahan pada website sangat dibutuhkan oleh para

pengguna agar dapat mempermudah pengguna dalam menghemat waktu dan

biaya. Salah satu layanan yang dapat membantu pengguna ataupun wisatawan

yang ingin berlibur adalah informasi untuk membayar fasilitas tambahan lain

pada daerah wisata melalui website.

Informasi ataupun layanan pembayaran fasilitas tambahan biasanya berupa

fitur atau halaman yang dapat digunakan untuk membayar tiket masuk wisata,

wahana bermain dan lainnya. Terdapat beberapa website pariwisata suatu

daerah yang sudah menyediakan informasi tersebut. Namun layanan tersebut

belum ada secara menyeluruh pada website pariwisata Lampung, kondisi

tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.75.

Gambar 4.75 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 11 dimensi 3 – Service

Hasil evaluasi website pariwisata Lampung mengenai websie yang memiliki

informasi  ataupun layanan pembayaran fasilitas tambahan lain pada Gambar

4.55 yaitu hanya website pariwisata kategori unit sosial yang memiliki
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informasi ataupun layanan tersebut namun tidak ada satupun website kategori

instansi dan individu yang memiliki layanan ataupun informasi tersebut.

12. Jaminan privasi data

Perkembangan layanan pada suatu website banyak memiliki peningkan seperti

dalam hal permintaan tambahan informasi, pemesanan, pembayaran dan

kegiatan lainnya yang harus mencantumkan informasi bersifat pribadi. Dalam

website pariwisata terdapat suatu website yang menawarkan layanan jaminan

kemanan privasi data pengguna sehingga memudahkan pengguna dalam

melakukan aktivitas pada website.

Layanan keamanan yang biasa disediakan yaitu fungsi login berupa username

dan password yang mengharuskan pengguna memiliki akun pribadi secara

benar dan bersifat rahasia. Selain fungsi login terdapat juga beberapa layanan

keamanan data seperti nomor telepon ataupun nomor identitas, hal tersebut

agar suatu sistem dapat menyesuaikan data identitas yang terdaftar pada

website untuk mengurangi terjadinya kesalahan diinginkan dan data tidak dapat

digunakan secara bebas. Selain itu, sistem pada suatu website juga akan

mengirimkan suatu kode rahasia sebagai syarat melanjutkan aktivitas pada

website. Pada website pariwisata Lampung sudah terdapat layanan jaminan

privasi data pada tiap-tiap kategorinya yang ditampilkan pada Gambar 4.76.
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Gambar 4.76 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 12 dimensi 3 – Service

Hasil evaluasi website pariwisata Lampung pada Gambar 4.56 terdapat suatu

website yang menawarkan layanan jaminan kemanan privasi data pengguna

namun masih belum ada secara menyeluruh. Website kategori instansi sudah

70% memiliki layanan tersebut namun pada kategori unit sosial/agen

perjalanan dan kategori individu hanya sekitar 7% yang memiliki layanan

tersebut.

4. Dimensi 4 (Location)

Evaluasi website pada dimensi 4 (location) dilakukan evaluasi mengenai

identifikasi pencapaian pada kemampuan lokasi dan interaksi pada website

seperti memeriksa fitur yang tersedia agar pengguna dapat berkomunikasi satu

sama lain dan membantu dalam mengingat alamat pada mesin pencari. Berikut

ini hasil dari evaluasi dimensi 4 (location) dijelaskan pada Tabel 4.5.
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Tabel 4.5 Dimensi 4 (Location)Kategori Instansi, Unit Sosial/Agen
Perjalanan dan Individu

Location instansi unit/agen Individu

No. Pertanyaan Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

1

Apakah URL website terkait
dengan nama daerah sehingga dapat
diidentifikasi (biasanya dengan
nama daerah atau akhiran dengan
.com, .go.id atau .net)?

21 0 17 11 11 4

2

Apakakah URL website mudah
untuk diingat (contohnya
www.hallo.com tidak intuitif tetapi
mudah diingat)?

19 2 24 4 14 1

3
Apakah terdapat link eksternal
untuk menuju website resmi
pariwisata Lampung?

4 17 0 28 1 14

4

Apakah URL website berada
diantara sepuluh website pertama
hasil pencarian (menggunakan
mesin pencari google atau yahoo)
yang menggunakan nama daerah
sebagai kata kunci ?

16 5 7 21 2 13

5

Apakah website menampilkan
nomor telepon dinas pariwisata
provinsi Lampung atau dinas
terkait?

13 8 10 18 9 6

6
Apakah website menampilkan
alamat dinas pariwisata provinsi
Lampung atau dinas terkait?

14 7 13 15 0 15

7

Apakah website memberikan
infrormasi mengenai jam kerja dari
dinas pariwisata provinsi Lampung
atau dinas terkait?

0 21 1 27 0 15

8

Apakah memungkinkan untuk
berinteraksi via website oleh
pengembang/pemilik website (e-
mail, online forms)?

10 11 16 12 1 14

9
Apakah website memberikan
alamat e-mail dari webmaster atau
pengembang website?

9 12 21 7 7 8

10

Apakah memungkinkan untuk
mendaftar ke website untuk
menerima berita atau bergabung
dengan sebuah forum dan lainnya?

8 13 13 15 5 10

11

Apakah memungkinkan untuk
bertukar testimonies dengan
pengguna lain mengenai
pengalaman di wilayah pariwisata
tersebut?

2 19 22 6 13 2

12
Apakah deskripsi dan kata kunci
pada home page dapat di deteksi
oleh mesin pencarian?

12 9 22 6 11 4
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1. Keterkaitan url dengan nama daerah

Masyarakat saat ini sering menggunakan website untuk mencari dan

mendapatkan informasi mengenai  hal apapun. Website juga sudah digunakan

oleh organisasi maupun individu dalam hal bisnis salah satunya yaitu website

pariwisata. Salah satu hal penting agar website pariwisata tersebut sering

dikujungi adalah identifikasi alamat wesbite yang terkait dengan daerah wisata.

Semakin terkait nama alamat website dengan wisata ataupun daerah wisata

maka kemungkinanan website dikunjungi akan semakin besar.

Terdapat website pariwisata Lampung baik pada kategori instansi, kategori

unit sosial/agen perjalanan dan individu yang di evaluasi sudah menggunakan

nama daerah Lampung hingga tempat wisata yang ada di Lampung sebagai

alamat website. Hasil evaluasi website pariwisata pertanyaan 1 dimensi 4 –

location dapat dilihat pada Gambar 4.77.

Gambar 4.77 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 1 dimensi 4 – location

Gambar 4.77 merupakan hasil evaluasi pada penggunaan alamat website

pariwisata Lampung yang sudah terkait dengan pariwisata Lampung. Gambar

tersebut membantu memberikan kesimpulan bahwa 100% ataupun semua



124

alamat website pariwisata Lampung pada kategori individu sudah terkait

dengan pariwisata Lampung, sedangkan pada kategori unit sosisal hanya 61%

dan kategori individu hanya 73%.

2. Url yang mudah di ingat

Keberadaan website pariwisata sekarang ini sangat membantu dalam tukar

menukar informasi terkait pariwisata. Pentingnya penamaan URL atau biasa

disebut alamat website dapat mempermudah menarik pengguna agar

mengunjungi website tersebut. Suatu website pariwisata yang menggunakan

nama daerah atau tempat wisata juga dapat memudahkan pengguna mengingat

website tersebut sehingga dapat dikunjungi kembali. Hal lain yang dapat

digunakan untuk membantu mengingat alamat website yaitu penggunaan nama

alamat website tidak terlalu panjang ataupun pendek agar singkat, padat dan

jelas.

Alamat website pariwisata Lampung yang ada sudah banyak menggunakan

nama daerah wisata, tempat wisata dan hal lain yang terkait dengan daerah

Lampung sehingga memudahkan pengguna dalam mengingat website tersebut

serta memudahkan dalam pencarian informasi. Hasil evaluasi website

pariwisata pertanyaan 2 dimensi 4 – location dapat dilihat pada Gambar 4.78.
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Gambar 4.78 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 2 dimensi 4 – location

Gambar 4.58. Grafik pada Gambar tersebut menampilkan persentasi website

pariwisata Lampung yang memiliki alamat website mudah diingat pada tiap-

tiap kategori yaitu 90% pada kategori instansi, 86% kategori unit sosial/agen

perjalan dan 93% kategori individu. Kesimpulan yang dapat diambil dari

persentase hasil evaluasi tersebut adalah lebih dari 75% website pariwisata

Lampung sudah memiliki alamat website yang mudah diingat.

3. Alamat website pariwisata resmi pada link eksternal

Para wisata yang ingin berlibur ke suatu daerah ataupun tempat wisata

membutuhkan informasi yang bisa didapatkan pada salah satu media online

yaitu website. Namun, informasi pada website pariwisata masih belum lengkap

sehingga membutuhkan beberapa referensi pada website lainnya. Hal itu karena

informasi diperlukan pengguna untuk mendapatkan informasi yang lengkap,

benar dan resmi.

Pada suatu website pariwisata biasanya terdapat link eksternal yang menuju ke

website pariwisata resmi sehingga dapat dijadikan tujuan utama untuk
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mendapatkan informasi yang benar mengenai suatu daerah wisata. Namun,

website banyak website pariwisata Lampung yang belum memiliki link

eksternal menuju website pariwisata resmi Lampung hingga nasional. Hasil

evaluasi website yang memiliki link ekternal untuk menuju website pariwisata

resmi dapat dilihat pada Gambar 4.79.

Gambar 4.79 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 3 dimensi 4 – location

Kesimpulan yang dapat dilihat pada Gambar 4.79 yaitu website pariwisata

Lampung belum maksimal dalam memberikan informasi berupa link eksternal

menuju website pariwisata resmi karena persentase tiap kategorinya yaitu 19%

pada kategori instansi,  0% pada kategori unit sosial/agen perjalanan dan 7%

pada kategori individu. Pada kategori instansi, informasi yang ada hanya

berupa informasi pariwisata yang ada pada kabupaten dan kota dan tidak

memiliki informasi ataupun link eksternal yang menuju website pariwisata

resmi provinsi maupun nasional, sedangkan informasi pada kategori unit

sosial/agen perjalanan dan kategori individu hanya berupa informasi pariwisata

secara umum saja dan belum memiliki informasi resmi sesuai kategori

kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.
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4. Alamat website yang termasuk sepuluh pencarian pertama

Informasi mengenai promosi, bisnis jual dan beli produk atapun jasa serta

transaksi lainnya saat ini dapat dilakukan secara online melalui website.

Informasi tersebut sering kali dijadikan acuan bagi para wisatawan yang ingin

pergi ke suatu daerah wisata. Para wisatawan yang ingin berlibur biasanya

mencari website pariwisata yang dapat memudahkan wisatawan dalam

mendapatkan informasi untuk berlibur.

Website pariwisata yang sering dikunjungi biasanya website yang muncul pada

posisi teratas halaman awal mesin pencarian karena semakin sering website

dikunjungi maka website tersebut memiliki informasi yang baik. Hal tersebut

juga berlaku pada website pariwisata Lampung. Hasil evaluasi website

pariwisata Lampung yang sudah termasuk dalam posisi sepuluh website

pertama hasil pencarian menggunakan mesin pencarian google dengan

menggunakan nama daerah sebagai kata kunci ditunjukkan pada Gambar 4.80.

Gambar 4.80 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 4 dimensi 4 – location

Gambar 4.80 menampilkan Grafik hasil evaluasi website sehingga dapat

disimpulkan bahwa website pariwisata Lampung pada tiap-tiap kategori sudah
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berada pada sepuluh hasil pencarian pertama menggunakan mesin pencarian

google. Kategori website tertinggi yang sudah berada pada sepuluh hasil

pencarian pertama terdapat pada kategori instansi dengan persentasi yaitu 76%

sedangkan pada kategori unit sosial/agen perjalanan hanya sebesar  25% dan

pada kategori individu hanya sebesar 13%.

5. Informasi nomor telepon dinas pariwisata atau dinas yang terkait

Informasi yang ada pada website sangat beragam, namun sering ditemukan

informasi yang membutuhkan penjelasan sehingga dapat meminimalisir

kesalahan. Pada website pariwisata, tidak jarang wisatawan yang ingin

berkunjung ke suatu tempat wisata mencari informasi nomor telepon yang

dapat dihubungi baik nomor telepon dinas pariwisata daerah hingga nomor

telepon penanggung jawab tempat-tempat wisata. Adanya informasi nomor

telepon tersebut untuk digunakan dalam pencarian informasi tambahan dan

untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan salah satunya

yaitu tersesat.

Website pariwisata Lampung yang sedang berkembang saat ini sudah ada yang

memiliki informasi nomor telepon pihak-pihak terkait meskipun belum semua

website memiliki informasi nmor telepon tersebut. Website pariwisata kategori

instansi sebagian besar memiliki nomor telepon dinas pariwisata dan dinas

terkait daerah Lampung, sedangkan nomor telepon yang tercantum pada

website kategori unit sosial/agen perjalanan dan kategori individu lebih banyak

berisi nomor telepon suatu agen tour/travel dan para traveler yang pernah

berkunjung ke daerah wisata di Lampung. Hasil evaluasi website pariwisata
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Lampung yang menampilkan nomor telepon dinas pariwisata provinsi

Lampung dan dinas/pihak terkait ditunjukkan pada Gambar 4.81.

Gambar 4.81 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 5 dimensi 4 – location

Grafik yang terdapat pada Gambar 4.81 memberikan kesimpulan bahwa

website pariwisata Lampung yang memiliki informasi nomor telepon dinas

pariwisaata provinsi Lampung ataupun dinas/pihak terkait belum ada secara

maksimal. Hal itu dapat dilihat dari persentasi tiap-tiap kategorinya yaitu 62%

pada kategori instansi, 36% pada kategori unit sosial/agen perjalanan dan

persentasi tertinggi yaitu 60% terdapat pada kategori individu.

6. Informasi alamat dinas pariwisata atau dinas yang terkait

Informasi lain yang biasanya terdapat pada website pariwisata yaitu informasi

mengenai alamat dinas pariwisata atau dinas/pihak terkait. Bagi para

wisatawan informasi mengenai alamat dinas tersebut dapat membantu

wisatawan mendapatkan rekomendasi wisata yang dapat dikunjungi secara

resmi sehingga informasi yang didapatkan lebih terjamin. Hasil evaluasi

mengenai website pariwisata Lampung yang memiliki informasi alamat dinas

pariwisata provinsi Lampung ataupun dinas terkait hanya terdapat pada
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kategori instansi dan kategori unit sosial/agen perjalanan, sedangkan pada

kategori individu tidak satupun website yang memiliki informasi alamat

dinas/pihak terkait pariwisata Lampung. Hasil evaluasi website pariwisata

pertanyaan 6 dimensi 4 – location ditunjukkan pada Gambar 4.82.

Gambar 4.82 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 6 dimensi 4 – location

Hasil evaluasi website parwisata Lampung didapatkan persentase website yang

memiliki alamat kantor dinas pariwisata ataupun dinas/pihak terkait wisata di

Lampung yaitu 67% pada kategori instansi,  46% pada kategori unit sosial/agen

perjalanan dan 0% pada kategori individu. Besar persentase tersebut dapat

memberikan kesimpulan bahwa satupun website yang ada pada kategori

individu belum memiliki informasi alamat kantor dinas pariwisata ataupun

dinas/pihak terkait wisata di Lampung.

7. Informasi jam kerja dinas pariwisata atau dinas yang terkait

Para wisatawan yang ingin berkunjung ke daerah wisata Lampung

membutuhkan informasi ataupun rekomendasi mengenai tempat-tempat wisata

yang dapat dikunjungi melalui website. Selain memberikan nomor telepon dan
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alamat dinas pariwisata Lampung ataupun dinas/pihak terkait, informasi

mengenai jam kerja dinas/pihak tersebut juga dibutuhkan oleh para wisatawan.

Hal itu bertujuan untuk mempermudah wisatawan apabila ingin mendapatkan

informasi tambahan mengenai wisata di daerah Lampung melalui dinas/pihak

terkait wisata Lampung. Hasil evaluasi website pariwisata pertanyaan 7

dimensi 4 – location ditunjukkan pada Gambar 4.83.

Gambar 4.83 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 7 dimensi 4 – location

Grafik hasil evaluasi pada Gambar 4.83 diketahui bahwa tidak satupun kategori

website pariwisata Lampung baik pada kategori instansi, kategori unit

sosial/agen perjalanan dan kategori individu yang sudah maksimal dalam

memberikan layanan informasi mengenai jam kerja atau jam operasional dinas

pariwisata provinsi Lampung ataupun dinas/pihak terkait, sehingga para

pengguna ataupun para wisatawan yang ingin mendapatkan informasi melalui

dinas terkait wisata Lampung tidak mengetahui waktu yang diperbolehkan

untuk bertanya ataupun berinteraksi dengan dinas tersebut.

8. Interaksi dengan pengembang/pemilik website

Informasi yang terdapat pada website pariwisata saat ini banyak berisi

informasi mengenai tempat terkait wisata seperti tempat wisata, tempat
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menginap, tempat makan dan lainnya. Selain itu terdapat juga website

pariwisata yang menawarkan fitur/fungsi untuk pemesanan ataupun

pembayaran akomodasi wisata hingga fitur/fungsi untuk interaksi pengguna

dan pengembang melalui website.  Fitur/fungsi interaksi tersebut membantu

pengguna untuk bertanya hal-hal terkait wisata dan lainnya dengan

pengembang ataupun pemilik website.

Terdapat website pariwisata Lampung yang memiliki fungsi/fitur untuk

berinteraksi dengan pengembang ataupun pemilik website melalui e-mail,

online forms, chat online dan lainnya. Namun fungsi/fitur tersebut belum

secara maksimal diterapkan oleh para pengembang/pemilik website. Hasil

evaluasi website pariwisata pertanyaan 8 dimensi 4 – location ditunjukkan pada

Gambar 4.84.

Gambar 4.84 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 8 dimensi 4 – location

Gambar 4.84 merupakan hasil evaluasi website pariwisata Lampung yang

memiliki layanan untuk berinteraksi via website dengan pengembang/pemilik

website. Kategori website yang memiliki persentase tertinggi mengenai layanan

interaksi tersebut yaitu 57% pada kategori unit sosial/agen perjalanan
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sedangkan pada kategori instansi sebesar 48%  dan hanya sebesar 7% pada

kategori individu.

9. Alamat e-mail websmaster/pengembang website

Website pariwisata Lampung saat ini banyak yang bukan merupakan website

hasil pengembangan suatu dinas ataupun pihak resmi terkait pariwisata

Lampung, melainkan website yang dikembangkan suatu badan usaha

pengembang website. Hal itu karena beberapa website pariwisata Lampung

yang berkembang menampilkan alamat e-mail webmaster dari suatu badan

usaha pengembangan website. Selain dapat memberikan identitas website,

alamat website juga dapat membantu pengguna dalam menyelesaikan

kesalahan ataupun eror yang mungkin terjadi pada informasi, fungsi ataupun

fitur pada website sehingga pengguna dapat langsung berinteraksi oleh

pengembang website. . Hasil evaluasi website pariwisata pertanyaan 9 dimensi

4 – location ditunjukkan pada Gambar 4.85.

Gambar 4.85 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 9 dimensi 4 – location
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Gambar 4.85 merupakan hasil evaluasi website yang memiliki alamat e-mail

webmaster/pengembang website, dari Grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa

banyak website pariwisata Lampung yang berkembang saat ini merupakan

website yang dikembangkan oleh suatu dinas/badan usaha pengembang

website. Hal tersebut dapat dilihat dari besar persentase website yang memiliki

alamat e-mail dari webmaster website yaitu 43% pada kategori instansi,  75%

pada kategori unit sosial/agen perjalanan dan 47% pada kategori individu.

10. Layanan langganan berita atau bergabung pada suatu forum

Terdapat suatu website pariwisata yang menawarkan fitur ataupun fungsi untuk

berlangganan berita ataupun informasi terbaru melalui e-mail. Selain e-mail,

terdapat website yang menawarkan fitur ataupun fungsi untuk berlangganan

berita ataupun informasi terbaru melalui suatu forum pada beberapa media

sosial seperti facebook, twitter, instagram, path dan lainnya. Hasil evaluasi

website pariwisata Lampung mengenai website yang sudah memiliki ataupun

menawarkan fungsi untuk bergabung pada sebuah forum dapat dilihat pada

Gambar 4.86.

Gambar 4.86 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 10 dimensi 4 – location
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Gambar 4.86 mengGambarkan Grafik visualisasi hasil evaluasi website yang

memiliki ataupun menawarkan fungsi untuk bergabung pada sebuah forum

pada tiap-tiap kategorinya, dari Grafik tersebut didapatkan persentase website

yang memiliki fitur untuk bergabung dalam suatu forum tidak lebih dari 50%.

Persentase tertinggi berada pada kategori unit sosial/agen perjalanan yaitu

sebesar 46%, sedangkan pada kategori instansi hanya sebesar 38% dan pada

kategori individu sebesar 33%. Hasil persentasi dan evaluasi tersebut

memberikan kesimpulan bahwa website pariwisata Lampung belum maksimal

dalam menawarkan fungsi ataupun fitur untuk bergabung dengan suatu forum.

11. Layanan testimonies

Para wisatawan yang ingin mendapatkan informasi mengenai daerah wisata

sering kali mengunjungi website pariwisata suatu daerah. Pada website

pariwisata Lampung terdapat website yang menawarkan layanan testimonies

seperti halaman komentar, fungsi/fitur dan lainnya yang berguna sebagai media

interaksi antar pengguna, wisatawan hingga pengembang/pemilik website.

Interaksi yang sering dilakukan biasanya berupa berbagi pengalaman,

memberikan komentar, tanya jawab seputar informasi wisata dan lainnya.

Website pariwisata Lampung saat ini terdapat beberapa website yang memililki

layanan testiomonies tersebut. Para pengguna website pariwisata Lampung

biasanya memberikan testimonies mengenai pengalaman ketika berkunjung ke

daerah wisata, mengikuti suatu tour wisata dan lainnya melalui halaman

komentar yang biasa ditawarkan oleh para pengembang/pemilik website. Hasil
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evaluasi website pariwisata Lampung yang menawarkan layanan testimonies

pada tiap-tiap kategori dapat dilihat pada Gambar 4.87.

Gambar 4.87 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 11 dimensi 4 – location

Hasil evaluasi pada Gambar 4.87 menampilkan jumlah website yang

menawarkan layanan untuk berbagi pengalaman atau bertukar testimonies antar

pengguna mengenai suatu daerah wisata. Persentase website yang

mmenawarkan layanan untuk berbagi pengalaman pada masing-masing

kategori website dari urutan tertinggi yaitu 87% pada kategori individu, 79%

pada kategori unit sosial/agen perjalanan dan 10% pada kategori instansi. Hasil

persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa website pariwisata Lampung

kategori individu dan kategori unit sosial/agen perjalanan sudah menawarkan

layanan untuk berbagi pengalaman atau bertukar testimonies secara maksimal,

dan belum maksimal pada kategori instansi.

12. Kata kunci pada mesin pencarian

Salah satu fungsi ataupun fitur yang ditawarkan pengembang/pemilik website

untuk mempermudah pengguna mendapatkan informasi adalah fitur atau fungsi

mesin pencarian suatu informasi. Fungsi ataupun fitur mesin pencarian tersebut
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berguna bagi pengguna untuk mencari suatu informasi tanpa harus mencari

ataupun membaca satu persatu informasi yang terdapat pada tiap halaman

website sehingga dapat menghemat waktu dalam mendapatkan informasi yang

diinginkan. Fitur ataupun fungsi mesin pencarian tersebut biasanya dapat

digunakan dengan cara memasukkan kata kunci informasi yang diinginkan.

Hasil evaluasi website pariwisata Lampung terdapat beberapa website pada tiap

kategorinya memiliki fungsi tersebut. Hal yang dilakukan dalam evaluasi yaitu

mencoba memasukkan satu atau lebih kata kunci terkait dengan informasi

mengenai elemen-elemen pariwisata pada fungsi mesin pencarian seperti

pariwisata, Lampung, hotel, makanan dan lainnya. Hasil evaluasi yang

dilakukan, terdapat mesin pencarian pada website pariwisata Lampung yang

dapat digunakan sesuai dengan fungsinya yaitu mendeteksi informasi yang

dideskripsikan ataupun dimasukkan pada mesin pencarian.mHasil evaluasi

website pariwisata pertanyaan 12 dimensi 4 – location dapat dilihat pada

Gambar 4.88.

Gambar 4.88 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 12 dimensi 4 – location
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Gambar 4.88 merupakan hasil evaluasi kepemilikan mesin pencarian yang

dapat digunakan sesuai dengan fungsinya pada website pariwisata Lampung.

Jumlah persentasi tertinggi pada kategori website yang memiliki mesin

pencarian dan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya terdapat pada kategori

individu yaitu sebesar 79%, sedangkan pada kategori unit sosial/agen

perjalanan yaitu 73% dan 57% pada kategori instansi. Hasil persentasi tersebut

menyimpulkan bahwa lebih dari 50% website pariwisata Lampung sudah

memiliki mesin pencarian yang dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.

5. Dimensi 5 (Maintenance)

Evaluasi yang dilakukan pada dimensi 5 (maintenance) ini adalah

pemeliharaan pada suatu website pariwisata. Pemeliharaan website tersebut

yaitu mengenai penjaminan fungsi-fungsi pada aktivitas website seperti menilai

informasi yang ada pada website apakah dapat diperbaharui dan apakah sudah

sesuai dengan persyaratan yang baru. Berikut ini hasil dari evaluasi dimensi 5

(maintenance) ditampilkan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Dimensi 5 (maintenance) Kategori Instansi, Unit Sosial/Agen
Perjalanan dan Individu

Maintenance Instansi unit/agen Individu

No. Pertanyaan Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

1

Apakah informasi diperbarui dalam
setiap pergantian musim
(hujan/panas) ketika website
dikunjungi?

1 20 0 28 0 15

2

Apakah pada home page terdapat
data terakhir yang diperbaharui
(minimal kurang dari dua bulan
sebelum di evaluasi)?

15 6 14 14 3 12

3
Apakah tampilan home page (tanpa
Gambar) berhasil (tidak gagal)
menampilkan halaman yang dituju?

15 6 21 7 11 4

4
Apakah server bekerja dengan baik
selama mengevaluasi website?

21 0 28 0 14 1
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Maintenance Instansi unit/agen Individu

No. Pertanyaan Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

5
Apakah link eksternal berfungsi
dengan benar?

17 4 19 9 8 7

6 Apakah link eksternal benar? 18 3 18 10 8 7

7
Dapatkah Gambar di unduh dengan
benar?

18 3 24 4 11 4

8

Apakah terdapat fungsi/fitur
mengenai penjualan atau
pemesanan produk dan jasa pada
website ? (contohnya pemesanan
hotel/makan)

1 20 4 24 0 15

1. Pembaruan informasi setiap musim

Dalam suatu website pariwisata, diharapkan terdapat informasi mengenai

musim pada daerah wisata sehingga dapat membantu pengunjung menentukan

liburan yang akan wisatawan kunjungi berdasarkan musim. Selain itu website

juga diharrapkan memiliki pembaruan informasi mengenai musim sehingga

para pengguna website mendapatkan informasi liburan yang dapat dilakukan

ketika musim berganti baik pada saat musim panas maupun musim hujan.

Hasil evaluasi website pariwisata pada pertanyaan 1 dimensi 5 – maintenance

ditampilkan pada Gambar 4.89.

Gambar 4.89 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 1 dimensi 5 – maintenance

MAINTENANCE
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Pada Grafik yang terdapat dalam Gambar 4.89 diketahui bahwa hanya satu

website yang memiliki pembaruan informasi mengenai pergantian musim pada

daerah wisata yaitu pada kategori instansi, sedangkan kategori unit sosial/agen

perjalanan dan juga kategori individu masih belum memiliki layanan tersebut

sehingga informasi mengenai tempat wisata ataupun daerah wisata yang dapat

dikunjungi berdasarkan perbedaan musim belum maksimal diberikan pada tiap-

tiap kategori tersebut.

2. Pembaruan data informasi terakhir

Ketersedian informasi pada suatu website dapat membuat website sering

dikunjungi. Selain ketersedian informasi pada website, pengembang website

diharapkan dapat memperbarui informasi sehingga para pengunjung akan lebih

sering berkunjung ke website dikarenakan informasi yang selalu baru. Suatu

website dapat dikatakan baik apabila informasi yang diberikan selalu

diperbarui.

Pada penelitian ini dilakukan evaluasi mengenai data informasi terakhir yang

ada pada website, apakah terdapat informasi yang . sudah diperbarui minimal

dua bulan sebelum penelitian dilakukan, yaitu data yang baru minimal berada

pada bulan Juli 2016. Hasil evaluasi pada pertanyaan 2 dimensi 5 –

maintenance ditunjukkan pada Gambar 4.90.
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Gambar 4.90 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 2 dimensi 5 – maintenance

Pada visualisasi Grafik dalam Gambar 4.90 dapat disimpulkan bahwa baik

kategori instansi maupun kategori unit sosial/agen perjalanan memiliki data

informasi yang diperbarui sejak Juli 2016 yaitu sebesar 71% dan 50%,

sedangkan pada website kategori individu hanya sekitar 20% website

pariwisata yang memiliki data informasi baru sejak Juli 2016.

3. Tampilan homepage berhasil

Informasi pada website biasanya akan memudahkan pengguna untuk

mengetahui suatu hal salah satunya yaitu pariwisata. Pada website pariwisata,

informasi yang diberikan kepada pengguna terdapat pada halaman awal

maupun halaman yang berisi link terkait, baik informasi berupa Gambar

maupun tulisan. Pada website pariwisata Lampung terdapat beberapa halaman

awal website yang tidak memiliki informasi berupa Gambar sehingga informasi

yang ada hanya berupa tulisan saja. Namun meskipun hanya berisi tulisan saja,

sering terjadi permasalahan yang timbul ketika ingin mendapatkan suatu

informasi mengenai pariwisata Lampung seperti website gagal menampilkan

MAINTENANCE
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halaman yang dituju, baik pada halaman awal maupun halaman link yang berisi

informasi terkait. Hasil evaluasi mengenai halaman yang berhasil ditampilkan

pada suatu website ditunjukkan oleh Gambar 4.91 .

Gambar 4.91 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 3 dimensi 5 – maintenance

Pada Grafik visualisasi Gambar 4.91  dapat disimpulkan bahwa website yang

sudah berhasil menampilkan halaman yang dituju yaitu 71% pada kategori

instansi, 75% pada kategori unit sosial/agen perjalanan dan 73% pada kategori

individu.

4. Fungsi server

Suatu website biasanya memiliki server sebagai layanan yang membantu dalam

hal penyimpanan data sehingga pengguna bisa mendapatkan informasi sesuai

yang ada pada server. Server juga memiliki domain atau biasa dikenal dengan

alamat website yang berfungsi untuk mempermudah pengguna di internet saat

melakukan permintaan ke server dan juga untuk mengingat nama server tanpa

harus mengingat IP Adress.

Website pariwisata Lampung berisi informasi yang ingin diketahui oleh

pengguna mengenai tempat dan daerah wisata Lampung sehingga
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menggunakan server yang berfungsi sebagai pengolah dan penyimpanan data

seperti data Gambar, tulisan, video dan lainnya yang sudah diatur oleh

pengembangnya.  Dalam memproses permintaan pengguna pada web browser,

tidak jarang server bekerja secara tidak maksimal seperti tidak memberikan apa

yang diminta oleh pengguna, masa domain website habis dan lainnya. Hasil

evaluasi dari server pada website pariwisata Lampung ditunjukkan Gambar

4.92.

Gambar 4.92 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 4 dimensi 5 – maintenance

Pada Gambar 4.92, Grafik visualisai hasil evalulasi kerja server website

pariwisata Lampung menampilkan bahwa ketiga kategori website pariwisata

yaitu kategori instansi, kategori unit sosial/agen perjalan dan kategori individu

memiliki kinerja server yang baik, sehingga dapat menampilkan informasi

yang dibutuhkan oleh pengguna.

5. Fungsi link eksternal

Pada website pariwisata terdapat informasi yang ada dalam suatu link baik pada

halaman itu sendiri (link internal) maupun pada halaman lain (link eksternal).
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Informasi website pariwisata yang terdapat pada link eksternal biasanya berisi

informasi yang terkait dengan link internal.

Suatu website yang memiliki informasi pada link eksternal harus memiliki link

eksternal yang berfungsi dan bekerja dengan baik ketika di gunakan.

Contohnya yaitu ketika mengakses link yang menuju halaman lain atau menuju

alamat website yang berbeda dari sebelumnya, website tersebut menampilkan

informasi sesuai rujukan pada alamat website sebelumnya, website tersebut

harus berada pada domain yang aktif dan lainnya. Hasil evaluasi website

pariwisata pada pertanyaan 5 dimensi 5 – maintenance ditampilkan pada

Gambar 4.93.

Gambar 4.93 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 5 dimensi 5 – maintenance

Hasil evaluasi pada Gambar 4.93 menampilkan bahwa terdapat website

pariwisata yang memiliki link eksternal benar dan bekerja dengan benar adalah

sebesar 81% pada kategori instansi, 68% pada kategori unit sosial/agen

perjalanan dan 53% pada kategori individu. Beberapa website lainnya berada

pada keadaan tidak memiliki alamat link eksternal, memiliki alamat eksternal

tetapi tidak benar, ataupun memiliki alamat eksternal tapi tidak bekerja dengan

sesuai.
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6. Kebenaran alamat Link Eksternal

Pada suatu website banyak informasi pada link eksternal yang berada pada

alamat website lain. Salah satunya yaitu pada website pariwisata Lampung.

Link eksternal tersebut biasanya berisi informasi yang terkait dengan informasi

pada alamat website sebelumnya dan digunakan oleh para pengguna website

untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai pariwisata Lampung. Ketika

ingin di akses, sering ditemukan link eksternal berada pada alamat yang salah

ataupun berada pada alamat yang tidak ada pemilik/pengembangnya. Hasil

evaluasi mengenai link eksternal benar pada website pariwisata Lampung

ditunjukkan pada Gambar 4.94.

Gambar 4.94 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 6 dimensi 5 – maintenance

Hasil evaluasi yang ditunjukkan pada Grafik Gambar 4.94 dapat disimpulkan

bahwa lebih dari 50% website yang dievaluasi memiliki link eksternal benar

yaitu 86% pada kategori instansi, 64% pada unit sosial/agen perjalanan dan

53% pada kategori individu.
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7. Pengunduhan Gambar

Gambar pada suatu website pariwisata sangat penting dalam memberikan

informasi berupa Gambaran pariwisata yang ada pada tempat dan daerah

wisata kepada pengguna. Website yang memiliki informasi berupa Gambar

biasanya dapat di unduh dan disimpan untuk membantu mendapatkan

informasi tambahan seperti sebagai petunjuk ketika ingin mengunjungi daerah

wisata dan bertanya kepada pengguna lain mengenai daerah tersebut.

Pada website pariwisata Lampung kategori instansi, Gambar biasanya berupa

Gambar wisata dan Gambar suatu kegiatan/ festival pada daerah wisata.

Gambar yang ada pada website pariwisata Lampung kategori unit sosial/agen

perjalanan biasanya berupa Gambar mengenai pulau-pulau dan tempat wisata

yang dapat dikunjungi pada suatu daerah, sedangkan Gambar pada website

pariwisata Lampung kategori individu berisi Gambar mengenai daerah wisata

dan Gambar pengalaman pribadi ketika beriwisata ke daerah wisata. Hasil

evaluasi pertanyaan 7 dimensi 5 – maintenance ditampilkan pada Gambar 4.95.

Gambar 4.95 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 7 dimensi 5 – maintenance
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Gambar 4.95 merupakan hasil evaluasi mengenai Gambar yang dapat diunduh

pada website pariwisata Lampung, terdapat website yang memiliki Gambar dan

berhasil diunduh/disimpan yaitu 86% pada kategori instansi dan kategori unit

sosial/agen perjalanan serta 73% pada kategori individu.

8. Fungsi Penjualan/Pemesanan Pada Website

Pada website pariwisata, selain diberikan informasi mengenai tempat wisata,

tempat penginapan, tempat makan dan lainnya terdapat hal lain yang juga

ditawarkan oleh pengembang website, salah satunya yaitu fungsi untuk menjual

ataupun memesan produk dan jasa.

Fungsi penjualan/pemesanan tersebut merupakan informasi tambahan seperti

spanduk/iklan, namun memiliki perbedaan yaitu dapat langsung digunakan

atau diakses dengan mengisi form yang sudah disediakan oleh

pengembang/pemilik website seperti penjualan/pemesanan kamar hotel, tempat

makan, paket tour dan lainnya. Hasil evaluasi mengenai fungsi/fitur

penjualan/pemesanan produk dan jasa pada website ditunjukkan pada Gambar

4.96.

Gambar 4.96 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 8 dimensi 5 – maintenance
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Gambar 4.96 menunjukkan bahwa kebanyakan dari website pariwisata

Lampung tidak memiliki layanan fitur/fungsi tersebut. Hal tersebut

dikarenakan hanya sebesar 5% kategori instansi dan 14% kategori unit

sosial/agen perjalanan yang memiliki layanan tersebut dan tidak ada satupun

website pariwisata Lampung kategori individu yang memiliki layanan tersebut.

6. Dimensi 6 (Usability)

Pada dimensi 6 (usability) ini dilakukan pengamatan mengenai kelayakan isi

dan layanan suatu website. Kelayakan yang dievaluasi adalah dengan

memeriksa apakah website tersebut sudah efisien dan efektif dari sisi

kenyamanan penguna baik dari segi kebutuhan hardware dan software serta

bahasa yang disediakan website kepada pengguna. Hasil dari evaluasi dimensi

6 (usability) yang dijelaskan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Dimensi 6 (usability) kategori instansi, unit sosial/agen
perjalanan dan individu

Usability Instansi Unit/agen Individu

No. Pertanyaan Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

1
Apakah terdapat peta tujuan
pariwisata pada website?

7 14 8 20 2 13

2
Apakah ada fitur bantuan secara
online ?

9 12 8 20 4 11

3
Apakah ada fitur index dari
website?

4 17 19 9 0 15

4

Apakah terdapat fitur pencarian
yang menawarkan pencarian
menggunakan satu atau lebih kata
kunci?

13 8 20 8 11 4

5
Apakah tersedia fitur pemilihan
bahasa yang berbeda pada
website?

3 18 3 25 1 14

6
Apakah terdapat link untuk
menuju home page/halaman
utama?

8 13 25 3 6 9

7
Apakah terdapat link yang dapat
digunakan untuk kembali ke
halaman sebelumnya ?

12 9 25 3 10 5
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Usability Instansi Unit/agen Individu

No. Pertanyaan Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

8

Apakah waktu untuk memuat
home page termasuk dalam
kategori wajar (kurang dari 15
detik)?

20 1 26 2 14 1

9

Apakah website menyediakan
fungsi teks dan mesin pencarian
yang dapat digunakan sebelum
seluruh halaman loading ?

13 8 4 24 0 15

10

Apakah bahasa yang digunakan
oleh pegawai website mudah
untuk dipahami oleh wisatawan
(bahasa secara umum)?

20 1 28 0 14 1

11

Apakah ejaan judul, nama link,
nama tombol dan juga tulisan
sudah benar (cek home page
secara menyeluruh)?

20 1 26 2 13 2

12

Apakah syntax kalimat sudah
benar (verifikasi menyeluruh
sepuluh kalimat awal yang
dimulai pada home page)?

19 2 27 1 14 1

13
Apakah website dapat diakses
ketika dilakukan evaluasi?

21 0 28 0 14 1

14
Apakah website dapat diakses
ketika dilakukan evaluasi pada
browser lainnya?

21 0 28 0 14 1

15
Apakah website menyedikan
pengaturan pemilihan resolusi
saat memutar video?

7 14 13 15 4 11

16
Apakah tampilan home page
menggunakan pengaturan warna
yang konsisten ?

21 0 28 0 14 1

17
Apakah website terkait meskipun
tidak menggunakan Gambar ?

18 3 28 0 14 1

18
Dapatkah home page/ halaman
lain dimuat tanpa harus
menginstal software tambahan?

20 1 26 2 14 1

1. Peta tujuan pariwisata

Peta tujuan wisata pada suatu website merupakan satu hal penting. Hal itu

karena keberadaan peta tujuan wisata dapat membantu wisatawan mengetahui

rute jalan yang dapat dilewati agar mencapai daerah wisata dengan mudah.

Selain rute perjalanan, terdapat juga informasi mengenai keadaan geografis,

iklim, potensi kekayaan alam suatu daerah dan lainnya, sehingga wisatawan

dapat memperoleh banyak informasi hanya dengan menggunakan peta.
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Terdapat website pariwisata Lampung yang memiliki peta tujuan wisata pada

tiap-tiap kategori baik hanya peta suatu daerah maupun peta yang tersambung

dengan aplikasi maps, namun hanya sedikit website pariwisata Lampung yang

memiliki layanan peta tersebut. Hasil evaluasi grafik visualisasi pada tiap-tiap

kategori website pariwisata Lampung yang memiliki layanan dan bantuan

peta wisata ditampilkan pada Gambar 4.97.

Gambar 4.97 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 1 dimensi 6 – usability

Tampilan Grafik pada Gambar 4.97 memberikan kesimpulan bahwa website

pariwisata Lampung yang berkembang saat ini masih belum banyak memiliki

peta tujuan pariwisata sebagai petunjuk bagi wisatawan atau kurang dari 50%

dari keseluruhan jumlah website yang di evaluasi yaitu 33% pada kategori

instansi,  29% pada kategori unit sosial/agen perjalanan dan hanya sebesar

13% pada kategori individu.

2. Fitur bantuan online pada website

Informasi mengenai hal apapun dapat diketahui dengan mudah salah satunya

melalui website. Terdapat beberapa website yang belum memberikan
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informasi lengkap dan jelas kepada pengguna. Hal tersebut mendorong para

pengembang/pemilik website memberikan suatu layanan bantuan secara

online untuk memudahkan pengguna dalam mendapatkan informasi yang

dibutuhkan secara maksimal.

Perkembangan teknologi yang semakin maju berdampak pada beberapa

website seperti website pariwisata Lampung. Para pengembang website

pariwisata Lampung memberikan suatu fitur bantuan yang biasanya berisi

tentang keterangan atau penjelasan mengenai fitur-fitur atau menu-menu yang

terdapat pada website tersebut. Selain itu, fitur bantuan juga dapat berisi

pertanyaan-pertanyaan yang biasanya akan ditanyakan oleh pengunjung

lengkap dengan jawaban seperti e-mail, chat online, online form, dan

beberapa social media. Hasil evaluasi website pariwisata Lampung yang

sudah memiliki layanan fitur bantuan secara online ditampilkan pada Gambar

4.98.

Gambar 4.98 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 2 dimensi 6 – usability

Website pariwisata Lampung yang memiliki fitur bantuan secara online

ditampilkan dalam Grafik Gambar 4.98. Dari Grafik tersebut dapat
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disimpulkan bahwa fitur bantuan secara online belum diterapkan secara

maksimal pada website pariwisata Lampung. Hal tersebut didapatkan dari

persentase pada tiap-tiap kategori website yang memiliki fitur tersebut yaitu

27% pada kategori individu dan 29% pada kategori unit sosial/agen

perjalanan serta yang tertinggi hanya sebesar 43% yaitu pada kategori

instansi.

3. Fitur index

Terdapat website yang menawarkan layanan bantuan lainnya untuk

membantu pengguna menemukan informasi dengan mudah yaitu fitur index.

Fitur index ini biasanya diberikan oleh para pengembang website pada suatu

halaman pada website yang berisi kumpulan kata kunci berdasakan abjad.

Pengunaan fitur ini yaitu dengan cara menekan suatu tombol (klik) pada

deretan abjad yang disediakan dan kata kunci mengenai informasi yang dicari

berdasarkan abjad yang dipilih akan tampil.

Fitur index yang terdapat pada website berguna untuk mengetahui beberapa

informasi pada website berdasarkan kata kunci yang sudah ada atau terdaftar

pada fitur index. Beberapa website pariwisata Lampung juga memiliki fitur

index yang ditawarkan oleh pengembang/pemilik website tersebut. Hasil

evaluasi pertanyaan 3 dimensi 6 – usability ditampilkan pada Gambar 4.99.
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Gambar 4.99 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 3 dimensi 6 – usability

Gambar 4.99 menampilkan Grafik hasil evaluasi website pariwisata Lampung

yang sudah memiliki layanan bantuan berupa fitur index. Namun banyak

website pariwisata Lampung yang di evaluasi belum memiliki layanan

tersebut yaitu 71% pada kategori instansi dan 100% pada kategori individu,

sedangkan website yang sudah memiliki fitur index pada kategori unit

sosial/agen perjalanan sebesar 68%.

4. Fitur mesin pencarian

Mesin pencari atau search engine adalah program komputer yang dirancang

untuk melakukan pencarian atas berkas-berkas yang tersimpan dalam

database website. Search engine merupakan perangkat pencari informasi dari

dokumen-dokumen yang tersedia. Hasil pencarian umumnya ditampilkan

dalam bentuk daftar yang seringkali diurutkan menurut tingkat akurasi

ataupun rasio pengunjung atas suatu berkas yang disebut sebagai hits.

Informasi yang menjadi target pencarian bisa terdapat dalam berbagai macam

jenis berkas seperti halaman situs web, Gambar, ataupun jenis-jenis berkas
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lainnya. Beberapa mesin pencari juga diketahui melakukan pengumpulan

informasi atas data yang tersimpan dalam suatu basisdata web. Pada website

pariwisata Lampung terdapat website yang memiliki fitur mesin pencarian

yang ditawarkan oleh pengembang/pemilik website tersebut. Hasil evaluasi

website pariwisata Lampung yang memiliki fitur tersebut ditampilkan pada

Gambar 4.100.

Gambar 4.100 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 4 dimensi 6 – usability

Gambar 4.100 menunjukkan Grafik website pariwisata Lampung yang

memiliki fitur search engine. Grafik tersebut menunjukkan bahwa Website

pariwisata Lampung yang memiliki fitur tersebut sudah lebih dari 50% yaitu

62% pada kategori instansi,  71% pada kategori unit sosial/agen perjalanan

dan 73% pada kategori individu.

5. Fitur pilih bahasa

Pengunjung suatu website umumnya tidak hanya berasal dari satu negara.

Dengan traffic website yang tinggi memungkinkan pengunjung website

berasal dari luar negeri. Untuk mempermudah wisatawan asing mendapatkan



155

informasi maka bahasa yang digunakan harus dapat dipahami oleh

pengunjung sehingga pengembang ataupun pemilik website dapat

memberikan pilihan bahasa yang dapat dipilih sesuai dengan asal negara

pengunjung dengan membuat fitur pilih bahasa. Hasil evaluasi pertanyaan 5

dimensi 6 – usability ditampilkan pada Gambar 4.101.

Gambar 4.101 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 5 dimensi 6 – usability

Beberapa website yang memiliki fitur pilih bahasa biasanya menggunakan

bahasa indonesia dan bahasa inggris, salah satunya yaitu website pariwisata

Lampung. Namun ada juga website yang menawarkan banyak bahasa pada

fitur pemilihan bahasa seperti inggris, perancis, italia, arab dan lainnya.

Gambar 4.101 merupakan hasil evaluasi pada website pariwisata Lampung

yang memiliki fitur pilih bahasa, dari Grafik tersebut dapat disimpulkan

bahwa lebih dari 75% website pariwisata Lampung masih banyak yang belum

memiliki fitur tersebut  yaitu sebesar 86% pada kategori instansi,  89% pada

kategori unit sosial/agen perjalanan dan 93% pada kategori individu.
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6. Fungsi menuju homepage

Pengertian homepage adalah halaman muka ataupun halaman awal dari suatu

website dapat diakses. Halaman awal ini biasanya digunakan untuk

mempromosikan berbagai informasi, jasa, produk, dan yang lainnya.

Halaman awal ini juga merupakan halaman utama atau bagian depan dari web

yang berisi daftar isi ataupun menu-menu dari situs Web tersebut. Halaman

awal biasanya digunakan pengunjung untuk memilih informasi dan halaman

mana yang akan dituju yang telah dibuat lebih spesifik untuk mengurutkan isi

website agar lebih mudah ditemukan dan dilihat oleh pengunjung website.

Hasil evaluasi pertanyaan 6 dimensi 6 – usability ditampilkan pada Gambar

4.102.

Gambar 4.102 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 6 dimensi 6 – usability

Suatu website biasanya memiliki link untuk membantu wisatawan menuju

halaman awal dari suatu halaman lain ataupun sebaliknya yang terdapat pada

beberapa website pariwisata Lampung. Grafik dalam Gambar 4.102

menampilkan website pariwisata Lampung kategori unit sosial/agen

perjalanan yang sudah memiliki layanan berupa link ke halaman awal yaitu
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sebesar 89%. Namun pada kategori instansi dan kategori individu masih

banyak website pariwisata Lampung yang belum memiliki fitur tersebut yaitu

sebesar 62% pada kategori instansi dan 60% pada kategori individu.

7. Link back – next

Selain link menuju halaman awal, terdapat juga website yang memiliki link

untuk menuju halaman selanjutnya ataupun link untuk membali ke halaman

sebelumnya tanpa melalui halaman awal ketika berada pada suatu halaman

website. layanan link ini dapat membantu pengguna website dalam mencari

informasi yang terkait pada halaman setelahnya ataupun informasi yang

terlewatkan pada halaman sebelumnya.

Website pariwisata Lampung yang berkembang saat ini sudah banyak

memiliki layanan ataupun fitur tersebut. Hasil evaluasi website yang memiliki

layanan link back ataupun link next pada website ditampilkan pada Gambar

4.103. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa website pariwisata

Lampung sudah lebih dari 50% memiliki layanan tersebut. Hal tersebut dapat

dilihat dari persentase kepemilikan layanan tersebut yaitu sebesar 57% pada

kategori instansi,  89% pada kategori unit sosial/agen perjalanan dan 67%

pada kategori individu.
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Gambar 4.103 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 7 dimensi 6 – usability

8. Waktu loading

Pemilihan server yang baik dapat berdampak baik pada waktu loading suatu

website, selain koneksi internet yang cepat. Dengan waktu loading yang

singkat dapat memberikan kesan yang baik untuk pengunjung khususnya

pengunjung yang memiliki koneksi lambat. Website juga dapat dikatakan

profesionala apabila didukung oleh server berspesifikasi tinggi sehingga mudah

diakses dan tidak menimbulkan buffering yang lama. Lama waktu untuk

loading juga berpengaruh bagi para pengguna dalam mengakses dan

mengunjungi website, semakin cepat waktu loading maka informasi yang

dibutuhkan akan lebih cepat didapatkan. Hasil evaluasi pertanyaan 8 dimensi 6

– usability ditampilkan pada Gambar 4.104.
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Gambar 4.104 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 8 dimensi 6 – usability

Dalam evaluasi kualitas dan keefektifan website pariwisata dilakukan juga

pemeriksaan terhadap lama waktu loading yang wajar ketika mengakses

website yaitu kurang dari 15 detik. Dari hasil evaluasi tersebut didapatkan

bahwa lama waktu loading ketika mengakses ataupun menggunakan website

pada website pariwisata Lampung sudah dalam kategori wajar. Hal tersebut

dapat dilihat pada Gambar 4.104 yang merupakan hasil evaluasi waktu loading

website pariwisata Lampung. Besar persentase waktu loading pada website

pariwisata Lampung pada tiap-tiap kategori yaitu 95% pada kategori instansi

serta  93% pada kategori unit sosial/agen perjalanan dan kategori individu.

9. Fitur mesin pencarian ketika halaman loading

Banyak website yang menawarkan suatu fungsi ataupun fitur bagi pengguna

untuk memberikan  tambahan informasi ataupun hanya sebagai hiburan.

Beberapa fungsi ataupun fitur yang ditawarkan pengembang ataupun pemilik

website ketika pengguna menunggu website loading hingga website

menampilkan pencarian yang diminta oleh pengguna seperti Gambar bergerak,
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berita terbaru, video,iklan hingga tawaran akses website lainnya pada tab baru

pada browser dan lainnya.

Penawaran berbagai fitur ataupun fungsi kepada pengguna ketika menunggu

website loading juga terdapat pada beberapa website pariwisata Lampung.

Namun pada kategori individu dan unit sosial ataupun agen perjalanan,

penawaran fungsi ataupun fitur tersebut masih banyak yang belum

menawarkannya. Hasil evaluasi pertanyaan 9 dimensi 6 – usability dapat

dilihat pada tampilan Gambar 4.105.

Gambar 4.105 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 9 dimensi 6 – usability

Website pariwisata Lampung yang menawarkan fungsi ataupun fitur bagi

pengguna ketika menunggu website loading masih belum maksimal. Persentase

website pariwisata Lampung yang sudah menawarkan fungsi ataupun fitur

tersebut adalah 62% pada kategori instansi, sedangkan website pariwisata

Lampung yang belum menawarkan yaitu sebesar 86% pada kategori unit sosial

/agen perjalanan dan 100% pada kategori individu.
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10. Bahasa yang digunakan

Pengunjung suatu website membutuhkan informasi yang tepat dan mudah

dipahami. Penggunaan maupun pemilihan bahasa dan penyusunan kata serta

kalimat yang sesuai akan membentuk suatu informasi yang mudah dipahami

oleh pengunjung. Bahasa yang digunakan pada penyampaian informasi oleh

pengembang ataupun pemilik website juga dievaluasi agar pengguna atau

wisatawan mendapatkan pemahaman mengenai informasi yang diberikan.

Evaluasi mengenai pengguna bahasa pada website juga dilakukan pada website

pariwisata Lampung. Hasil evaluasi pertanyaan 10 dimensi 6 – usability

ditampilkan pada Gambar 4.106.

Gambar 4.106 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 10 dimensi 6 – usability

Beberapa website pariwisata Lampung juga tidak hanya menggunakan bahasa

indonesia melainkan memberikan informasi yang dapat dipilih dengan berbagai

bahasa asing lainnya melalui fitur ataupun fungsi. Persentase website

pariwisata Lampung yang sudah memberikan informasi menggunakan bahasa

yang mudah dipahami yaitu lebih dari 90% pada seluruh kategori website yang

ada. Dari evaluasi tersebut dihasilkan bahwa seluruh informasi yang ada pada
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website pariwisata Lampung menggunakan bahasa indonesia serta sudah

menggunakan penyusunan kata maupun kalimat yang sesuai dan mudah

dipahami bagi pengguna.

11. Kesesuaian nama judul, link, tombol

Penggunaan bahasa yang tepat dan sesuai sangat diperlukan dalam

penyampaian informasi sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang salah

dan  ambigu. Selain pengunaan bahasa, hal mengenai ejaan judul, nama link

dan syntax kalimat pada informasi website juga harus menggunakan kata

maupun kalimat yang benar dan sesuai sehingga pengguna bisa mendapatkan

informasi yang dicari. Hasil evaluasi pertanyaan 11 dimensi 6 – usability

ditampilkan pada Gambar 4.107.

Gambar 4.107 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 11 dimensi 6 – usability

Gambar 4.107 merupakan hasil evaluasi penggunaan kata maupun kalimat

pada website pariwisata Lampung. Evaluasi terebut menghasilkan bahwa

website pariwisata Lampung sudah baik dan sesuai dalam pengunaan kata

maupun kalimat pada ejaan judul, nama link dan lainnya. Hal tersebut
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berdasarkan persentase pada tiap-tiap kategori website yaitu 95% pada kategori

instansi, 93%pada kategori unit sosial/agen perjalanan dan 87% pada kategori

individu.

12. Kesesuaian kalimat

Informasi pada suatu website diharapkan dapat membantu dalam mencari

seuatu informasi. Selain penggunaan bahasa yang digunakan pada nama-nama

submenu, ejaan judul, nama link dan lainnya, kesesuaian kalimat juga harus

diperhatikan. Para pengguna website pariwisata membutuhkan informasi yang

tepat dan benar sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman, sehingga

kalimat yang terkandung dalam informasi pada website harus diharapkan

terkait satu sama lain. Hasil evaluasi pertanyaan 12 dimensi 6 – usability

ditampilkan pada Gambar 4.108.

Gambar 4.108 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 12 dimensi 6 – usability

Pada evaluasi mengenai kalimat yang ada pada website pariwisata Lampung,

dihasilkan bahwa hampir seluruh website pariwisata Lampung sudah

menggunakan kata hingga kalimat yang saling terkait dan sesuai sehingga
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pengguna dapat lebih mudah dalam memahami informasi yang ada. Hasil

tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.108. Gambar tersebut menampilkan

Grafik hasil evaluasi pada tiap-tiap kategori website pariwisata Lampung yang

di evaluasi dan menghasilkan persentase hampir 100% pada tiap-tiap

kategorinya.

13. Akses website pada browser

Website pariwisata Lampung yang berkembang saat ini sangat banyak baik

berupa website suatu organisasi/instansi, website unit sosial/agen perjalanan

hingga website individu dan lainnya. Keberadaan website pariwisata tersebut

dapat membantu para wisatawan untuk mendapatan informasi mengenai

pariwisata yang ada di Lampung. Namun website pariwisata Lampung yang

berkembang saat ini masih ada yang tidak dapat di akses. Salah satu penyebab

website tidak dapat di akses adalah web hosting habis. Hasil evaluasi

pertanyaan 13 dimensi 6 – usability ditampilkan pada Gambar 4.109.

Gambar 4.109 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 13 dimensi 6 – usability
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Evaluasi mengenai website pariwisata Lampung yang dapat di akses juga

dilakukan menggunakan browser utama (google chrome). Evaluasi tersebut

menghasilkan bahwa website pariwisata Lampung yang di evaluasi dapat

dikunjungi dan diakses sehingga dapat disimpulkan bahwa lebih dari 90%

website paiwisata Lampung yang di evaluasi dapat diakses dan digunakan

untuk mendapatkan informasi oleh pengguna.

14. Akses website pada browser lain

Elemen penting dalam pembuatan ataupun pengembangan website yang sangat

diperlukan yaitu hosting. Dalam pengembangan tersebut diharapkan para

pengembang ataupun pemilik dapat memilih provider hosting yang baik dalam

menangani hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecepatan waktu loading

rendah hingga kerusakan yang mungkin terjadi yang berakibat website tidak

dapat diakses. Selain itu, informasi yang ada pada website harus tidak

menyimpang sehingga tidak di blacklist dan disalahgunakan. Hasil evaluasi

pertanyaan 14 dimensi 6 – usability ditunjukkan pada Gambar 4.110.

Gambar 4.110 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 14 dimensi 6 – usability
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Pada website pariwisata Lampung yang sedang berkembang, evaluasi

mengenai website pariwisata Lampung yang dapat di akses menggunakan

browser lainnya seperti mozilla firefox, opera, baidu broswer dan beberapa

lainnya juga dilakukan. Hasil evaluasi yang terdapat pada Gambar 4.110

memberikan kesimpulan bahwa seluruh website pariwisata Lampung baik pada

kategori instansi, katgeori unit sosial/agen perjalanan dan kategori individu

yang dievaluasi dapat dikunjungi dan diakses oleh pengguna meskipun

menggunakan browser lain.

15. Pengaturan resolusi video

Resolusi layar merupakan jumlah pixel pada setiap dimensi layar dalam bentuk

lebar dan tinggi yang terdapat pada beberapa Gambar maupn video. Semakin

besar resolusi layar yang ada tidak menentukan Gambar ataupun video yang

ditampilkan bagus. Pada suatu website, biasanya pengembang ataupun pemilik

website menawarkan informasi berupa Gambar ataupun video yang memiliki

pilihan pengaturan resolusi, sehingga pengguna dapat menyesuaikan resolusi

video yang akan ditampilkan berdasarkan kebutuhannya.

Terdapat website pariwisata Lampung yang menawarkan video mengenai

daerah wisata sehingga pengguna ataupun wisatawan mendapatkan

pemahaman lebih mengenai informasi pada daerah wisata. Pada video tersebut

biasanya pengaturan resolusi video ditawarkan sehingga video yang dihasilkan

lebih berkualitas, seperti kualitas standar (240p atau 360p) dan  kualitas tinggi

(720p atau 1080p). Hasil evaluasi mengenai website pariwisata yang



167

menawarkan informasi berupa video dan pilihan pengaturan resolusi dapat

dilihat pada Gambar 4.111.

Gambar 4.111 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 15 dimensi 6 – usability

Hasil evaluasi website pariwisata yang menawarkan video mengenai daerah

wisata dan menawarkan pengaturan resolusi video pada Gambar 4.111 yaitu

hanya sebesar 33% pada kategori instansi,  46% pada kategori unit sosial/agen

perjalanan dan 27% pada kategori individu. Persentase tersebut menunjukkan

bahwa website pariwisata Lampung masih banyak yang belum memberikan

informasi berupa video terkait pariwisata Lampung.

16. Pengaturan warna

Penggunaan dan pengaturan warna dalam desain grafis website juga harus

diperhatikan agar dapat menciptakan tampilan yang konsisten dan tidak

mencolok mata. Semakin tepat pemilihan warna yang ditampilkan pada suatu

website maka memungkinkan website semakin sering dikunjungi. Pengaturan

warna yang biasanya digunakan pada desain grafis website akan lebih baik jika

hanya menggunakan tiga warna utama yang konsisten.
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Evaluasi mengenai pengaturan pemilihan warna pada website pariwisata

Lampung juga dilakukan. Pada evaluasi ini pemilihan warna diperiksa apakah

warna yang digunakan baik pada desain grafis, Gambar dan lainnya sudah

sesuai dan konsisten dengan ciri khas Lampung agar dapat mencitakan

tampilan yang seimbang. Hasil evaluasi pada Gambar 4.112 menunjukkan

bahwa seluruh website yang ada pada tiap-tiap kategori website pariwisata

sudah maksimal dalam pemilihan dan penggunaan warna yang konsisten serta

sesuai dengan ciri khas Lampung sehingga hampir mencapai persentase

sebesar 100%.

Gambar 4.112 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 16 dimensi 6 – usability

17. Keterkaitan website tanpa Gambar

Para pengembang ataupun pemiilik website sering memberikan tambahan

informasi berupa Gambar daerah wisata, namun tidak jarang pemilik ataupun

pengembang website juga tidak memberikan informasi berupa Gambar.

Website yang tidak menggunakan Gambar suatu daerah wisata biasanya hanya

berisi informasi berupa teks tulisan saja sehingga pengguna hanya dapat

menerka-nerka Gambaran ataupun deskripsi mengenai infomasi wisata
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tersebut. Hasil evaluasi pertanyaan 17 dimensi 6 – usability ditampilkan pada

Gambar 4.113.

Gambar 4.113 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 17 dimensi 6 – usability

Beberapa website pariwisata Lampung yang sedang berkembang saat ini sudah

memberikan informasi tambahan berupa Gambar terkait pariwisata Lampung,

seperti Gambar tempat wisata, rumah makan, hotel dan lainnya, namun

terdapat juga website pariwisata Lampung yang masih belum menggunakan

Gambar. Meskipun website tersebut tidak memberikan tambahan informasi

berupa Gambar, teks informasi yang aada juga saling terkait dengan pariwisata

Lampung sehingga mudah dipahami. Dari Gambar tersebut dapat disimpulkan

bahwa meskipun tidak menggunakan Gambar, website pariwisata Lampung

yang ada saat ini sudah memberikan informasi terkait dengan daerah wisata

yaitu dengan persentase sebesar 100% pada kategori unit sosial/agen

perjalanan, 93% pada kategori individu serta 80% pada kategori instansi .
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18. Software tambahan pada halaman lain

Banyak website yang berkembang saat ini memiliki beberapa syarat ketika

ingin mengakses suatu website seperti menginstall beberapa software tambahan

atau berupa plug-in yang dapat mendukung kinerja suatu browser ketika ingin

menuju ke halaman awal ataupun halaman lainnya. Pada website pariwisata

Lampung, evaluasi mengenai software tambahan untuk akses suatu informasi

pada website pariwisata Lampung juga dilakukan. Hasil evaluasi pertanyaan 18

dimensi 6 – usability ditampilkan pada Gambar 4.114.

Gambar 4.114 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 18 dimensi 6 – usability

Evaluasi website yang telah dilakukan, dihasilkan bahwa website pariwisata

Lampung secara keseluruhan dapat dikunjungi dan diakses tanpa harus

menginstall software tambahan yang diberikan pada website, sehingga

pengguna tetap bisa mendapatkan informasi mengenai pariwisata Lampung

yang dibutuhkan. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.114, dari Gambar

tersebut dihasilkan bahwa persentase website pariwisata Lampung yang dapat

dikunjungi dan diakses tanpa harus menginstall software tambahan yaitu lebih
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dari 90% pada kategori instansi, kategori unit sosial/agen perjalanan dan  pada

kategori individu.

7. Dimensi 7 (Feasibility)

Dimensi 7 (feasibility) merupakan dimensi yang menjelaskan mengenai sumber

maupun teknologi informasi dan komunikasi mengenai kemungkinan yang ada

pada keterkaitan aspek manajemen proyek seperti biaya dan waktu. Hasil dari

evaluasi dimensi 7 (feasibility) yang akan dijelaskan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Dimensi 7 (feasibility) Kategori Instansi, Unit Sosial/Agen
Perjalanan dan Individu

Feasibility Instansi unit/agen Individu

No. Pertanyaan Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

1

Apakah website berisi data
berdasarkan penggunaannya
(misalnya jumlah tertinggi sejak
dibuat, jumlah anggota yang
terdaftar dan lainnya)?

8 13 7 21 10 5

2

Pada kunjungan awal ke website,
apakah dapat disimpulkan bahwa
website tersebut tidak memiliki
aspek amatir?

15 6 16 12 9 6

3
Apakah website sangat populer?
(maksimal berada pada sepuluh
pencarian pertama pada browser)

15 6 9 19 3 12

1. Data penggunaan

Salah satu cara untuk mencari tambahan informasi mengenai wisata pada

website adalah mengetahui seberapa populer suatu website yaitu dengan

mengetahui data pengguna website seperti data jumlah kunjungan pada

statistika website baik  dalam jumlah harian, mingguan, bulanan bahkan

tahunan serta jumlah anggota yang terdaftar. Hal ini dikarenakan semakin

banyak pengunjung atau pengikut pada website tersebut maka dapat dikatakan
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bahwa website tersebut memiliki informasi yang terbaru sehingga sering

dikunjungi. Visualisasai grafik hasil evaluasi website pariwisata ditampilkan

pada Gambar 4.115.

Gambar 4.115 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 1 dimensi 7 – feasibility

Hasil evaluasi website pariwisata pada masing-masing kategori yang

ditampilkan pada Gambar 4.115, diketahui bahwa kurang dari setengah atau

tidak banyak website yang dievaluasi pada kategori instansi dan unit

sosial/agen perjalanan menampilkan data pengguna website, yaitu hanya

sebesar 38% pada kaetgori instansi dan 25% pada kategori unit sosial/agen

perjalanan. Namun, pada kategori individu, sekitar 67% website yang di

evaluasi sudah menampilkan data pengunjung.

2. Identifikasi website amatir

Dalam melakukan pencarian informasi tambahan mengenai wisata, selain

mengetahui kepopuleran website hal lain yang perlu diketahui adalah

mengetahui apakah website tersebut teridentifikasi amatir. Website dapat

dikatakan amatir apabila informasi pada website tidak lengkap dan tidak
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diperbaharui selama minimal dua bulan terakhir, informasi tambahan berupa

Gambar dan video mengenai pariwisata yang ada di Lampung belum

ditampilkan secara maksimal serta desain grafis website tidak memenuhi

kebutuhan pengguna dan lainnya. Hasil evaluasi website pariwisata pada

pertanyaan 2 dimensi 7 – feasibility yang akan di tampilkan pada Gambar

4.116.

Gambar 4.116 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 2 dimensi 7 – feasibility

Pada Gambar 4.116, hampir setengah dari website pariwisata Lampung sudah

memberikan informasi yang suesuai sehingga tidak teridentifikasi sebagai

website amatir. Persentase website yang tidak termasuk dalam aspek amatir

yaitu sebesar 71% pada kategori instansi, 57% pada kategori unit sosial/agen

perjalanan dan 60% pada kategori individu.

3. Kepopuleran website

Pada penjelasan mengenai data pengguna diatas, penilaian mengenai

kepopuleran website juga dilakukan. Dalam hal ini, cara lain untuk menentukan

website populer atau tidaknya adalah dengan mencari apakah website yang
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sedang di evaluasi termasuk dalam sepuluh website pencarian awal pada suatu

browser. Browser yang digunakan pada evaluasi ini adalah www.google.co.id

pada Google Chrome.

Salah satu kata kunci yang digunakan dalam pencarian sepuluh website

pertama  adalah pemakaian nama daerah pariwisata Lampung misalnya

pariwisata di Lampung, pariwisata provinsi Lampung, pariwisata kota bandar

Lampung, pariwisata Lampung tengah, pariwisata Lampung selatan dan kata

kunci lainnya yang berhubungan dengan daerah wisata di Lampung. Kata

kunci lainnya yang digunakan adalah objek wisata di Lampung seperti

pegunungan, pantai, pulau dan lainnya.

Dalam melakukan pencarian, baik website yang muncul dalam sepuluh

pencarian pertama hingga website selanjutnya membantu peneliti dalam

mendapatkan tambahan alamat website yang akan dievaluasi. Grafik visualisasi

dari hasil evaluasi website pariwisata ditampilkan pada Gambar 4.117.

Gambar 4.117 Grafik hasil evaluasi pertanyaan 3 dimensi 7 – feasibility

Pada Grafik hasil evaluasi Gambar 4.117 ditampilkan bahwa website yang ada

kategori instansi memiliki tingkat kepopuleran tertinggi yaitu sebesar 71%,
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sedangkan pada kategori unit sosial/agen perjalanan hanya sebesar 32% dan

20% pada kategori individu.

4.2.2 Peringkat Website Berdasarkan Hasil Evaluasi

Analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan didapatkan peringkat dari beberapa

website yang telah dievaluasi berdasarkan peringkat perdimensi, perkategori

hingga peringkat secara keseluruhan. Tabel 4.9 sampai dengan Tabel 4.19

merupakan peringkat hasil evaluasi mengenai kualitas website pariwisata

Lampung yang diambil pada sepuluh peringkat pertama berdasarkan peringkat

perdimensi, perkategori dan peringkat secara keseluruhan.

Tabel 4.9 Sepuluh Peringkat Pertama Hasil Evaluasi Kualitas dan
Keefektifan Website Dimensi 1 (identity) Kategori Instansi, Unit
Sosial/Agen Perjalanan dan Individu

Identity
No. Alamat Website Jumlah

1 backpackerLampung.com 14
2 visitpesawaran.id 13
3 Lampungselatankab.go.id 12
4 www.pariwisataLampung.com 11
5 wisata-lLampung.blogspot.co.id 11
6 info.metrokota.go.id 11
7 disporaparbud.Lampungbaratkab.go.id 11
8 visit.pariwisatalamsel.com 11
9 wisatatelukkiluan.com 11
10 www.pesawarankab.go.id 10

Tabel 4.10 Sepuluh Peringkat Pertama Hasil Evaluasi Kualitas dan
Keefektifan Website Dimensi 2 (content) Kategori Instansi, Unit
Sosial/Agen Perjalanan dan Individu

Content
No. Alamat Website Jumlah
1 disporaparbud.Lampungbaratkab.go.id 20
2 travelingyuk.com 19
3 ulunLampung.blogspot.co.id 19
4 www.infokyai.com 19
5 www.pariwisataLampung.com 18
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Content
No. Alamat Website Jumlah
6 ayokelamtim.com 17
7 Lampungsae.com 16
8 ngadem.com 16
9 indonesia-tourism.com 15
10 infobdl.net 15

Tabel 4.11 Sepuluh Peringkat Pertama Hasil Evaluasi Kualitas dan
Keefektifan Website Dimensi 3 (service) Kategori Instansi,
Unit Sosial/Agen Perjalanan dan Individu

Service
No. Alamat Website Jumlah
1 indonesia-tourism.com 8
2 www.infokyai.com 7
3 disporaparbud.Lampungbaratkab.go.id 5
4 info.metrokota.go.id 5
5 tulangbawangkab.go.id 5
6 www.kemenpar.go.id 5
7 www.waykanankab.go.id 5
8 traveltourLampung.com 4
9 paketpulaupahawang.com 4
10 visitpesawaran.id 4

Tabel 4.12 Sepuluh Peringkat Pertama Hasil Evaluasi Kualitas dan
Keefektifan Website Dimensi 4 (location) Kategori Instansi,
Unit Sosial/Agen Perjalanan dan Individu

Location
No. Alamat Website Jumlah
1 infobdl.net 9
2 jejamo.com 9
3 Lampunggeh.co.id 9
4 Lampungsae.com 9
5 Lampungselatankab.go.id 9
6 paketpulaupahawang.com 9
7 www.mesujikab.go.id 9
8 ayokelamtim.com 8
9 backpackerLampung.com 8

10 wisata-lLampung.blogspot.co.id 8

Tabel 4.13 Sepuluh Peringkat Pertama Hasil Evaluasi Kualitas dan
Keefektifan Website Dimensi 5 (maintenance) Kategori
Instansi, Unit Sosial/Agen Perjalanan dan Individu

Maintenance
No. Alamat Website Jumlah
1 info.metrokota.go.id 8
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2 backpackerLampung.com 7
3 indonesia-tourism.com 7
4 infobdl.net 6
5 jejamo.com 6
6 Lampungsae.com 6
7 Lampungselatankab.go.id 6
8 www.mesujikab.go.id 6
9 www.kemenpar.go.id 6
10 www.Lampungbaratkab.go.id 6

Tabel 4.14 Sepuluh Peringkat Pertama Hasil Evaluasi Kualitas dan
Keefektifan Website Dimensi 6 (usability) Kategori Instansi,
Unit Sosial/Agen Perjalanan dan Individu

Usability
No. Alamat Website Jumlah
1 indonesia-tourism.com 16
2 tulangbawangkab.go.id 16
3 backpackerLampung.com 16
4 www.infokyai.com 15
5 www.kemenpar.go.id 15
6 www.pringsewukab.go.id 15
7 visitpesawaran.id 15
8 Lampungsae.com 15
9 saibumi.com 15
10 info.metrokota.go.id 14

Tabel 4.15 Sepuluh Peringkat Pertama Hasil Evaluasi Kualitas dan
Keefektifan Website Dimensi 7 (feasibility) Kategori Instansi,
Unit Sosial/Agen Perjalanan dan Individu

Feasibility

No. Alamat Website Jumlah
1 travelingyuk.com 3
2 www.infokyai.com 3
3 www.pariwisataLampung.com 3
4 ayokelamtim.com 3
5 www.pesawarankab.go.id 3
6 arthaliwa.wordpress.com 3
7 www.waykanankab.go.id 3
8 jejamo.com 3
9 Lampungprov.go.id 3

10 www.pesisirbaratkab.go.id 3
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Tabel 4.16 Sepuluh Peringkat Pertama Hasil Evaluasi Kualitas dan
Keefektifan Website pada Kategori Instansi

Instansi

No. Alamat Website Jumlah

1 disporaparbud.Lampungbaratkab.go.id 62

2 info.metrokota.go.id 57
3 www.pesawarankab.go.id 56
4 tulangbawangkab.go.id 54
5 www.pariwisataLampung.com 53
6 www.mesujikab.go.id 52
7 visit.pariwisatalamsel.com 48
8 www.kemenpar.go.id 48
9 www.pringsewukab.go.id 48
10 Lampungselatankab.go.id 47

Tabel 4.17 Sepuluh Peringkat Pertama Hasil Evaluasi Kualitas dan
Keefektifan Website pada Kategori Unit Sosial/Agen
Perjalanan

Unit Sosial/Agen Perjalanan

no. alamat website jumlah
1 indonesia-tourism 63
2 Lampungsae.com 59
3 ayokelamtim.com 58
4 backpackerLampung.com 58
5 infobdl.net 56
6 travelingyuk.com 52
7 jejamo.com 51
8 visitpesawaran.id 51
9 traveltourLampung.com 49
10 saibumi.com 48

Tabel 4.18 Sepuluh Peringkat Pertama Hasil Evaluasi Kualitas dan
Keefektifan Website pada Kategori Individu

Individu

no. alamat website jumlah
1 infokyai.com 64
2 ulunLampung.blogspot.co.id 55
3 ngadem.com 53
4 wisata-lLampung.blogspot.co.id 52
5 arthaliwa.wordpress.com 51
6 indahLampungku.blogspot.co.id 42
7 mengenalwisatabudayaLampung.blogspot.com 42
8 rahmadmekhanaiLampung.blogspot.co.id 35
9 tukangngetrip.blogspot.co.id 34

10 wisatawaykanan.blogspot.co.id 34
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Tabel 4.19 Sepuluh Peringkat Pertama Hasil Evaluasi Kualitas dan
Keefektifan Website secara Keseluruhan berdasarkan
Kategori dan Dimensi

No. Alamat Website Kategori Jumlah
1 www.infokyai.com Individu 64

2 indonesia-tourism.com Unit Sosial/Agen Perjalanan 63
3 disporaparbud.Lampungbaratkab.go.id Instansi 62

4 Lampungsae.com Unit Sosial/Agen Perjalanan 59
5 ayokelamtim.com Unit Sosial/Agen Perjalanan 58
6 backpackerLampung.com Unit Sosial/Agen Perjalanan 58
7 info.metrokota.go.id Instansi 57
8 infobdl.net Unit Sosial/Agen Perjalanan 56
9 www.pesawarankab.go.id Instansi 56
10 ulunLampung.blogspot.co.id Individu 55

4.2.3 Rekomendasi Hasil Evaluasi Kualitas dan Keefektifan Website

Evaluasi mengenai kualitas dan keefektifan website pariwisata Lampung yang

telah dilakukan menghasilkan beberapa website pariwisata Lampung yang

memiliki hasil baik, hasil beda satu sama lain dan hasil tidak baik. Berikut

merupakan penentuan warna berdasarkan hasil evaluasi.

Gambar 4.118 Warna Hasil dan Rekomendasi Website Pariwisata Lampung

Website pariwisata Lampung yang masih memiliki hasil beda satu sama lain

dan hasil tidak baik diberikan rekomendasi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan

pada tiap-tiap dimensi. Website dapat dikatakan baik apabila hasil evaluasi

menunjukkan persentase antara 50% hingga 100% sedangkan website yang

dikatakan tidak baik apabila memiliki hasil evaluasi antar 0% hingga 49%.

Hasil evaluasi dapat dikatakan berbeda satu sama lain apabila memiliki hasil

BAIK BEDA SATU SAMA LAIN TIDAK BAIK
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yang berbeda jauh antar kategori website atau gabungan dari hasil evaluasi

website yang baik maupun tidak baik.

Rekomendasi dari hasil evaluasi mengenai kualitas website pariwisata yang

baik dan juga efisien khususnya website pariwisata Provinsi Lampung pada

kategori instasi, kategori unit sosial/agen perjalan dan kategori individu

berdasarkan tujuh dimensi yang terdapat dalam Metode 2QCV3Q dapat dilihat

pada Tabel 4.20 sampai dengan 4.26.



181

1. Dimensi 1 – identity

Tabel 4.20 Rekomendasi Hasil Evaluasi Kualitas dan Keefektifan Website Dimensi 1 (identity) Kategori Instansi, Unit
Sosial/Agen Perjalanan dan Individu

Identity instansi unit/agen individu
rekomendasi

No. Pertanyaan Ya % Ya % Ya %

1 identitas pemilik website √ 100% √ 79% √ 67%

2 identitas website sebagai entitas wisata √ 90% √ 79% √ 67%

3
identitas terlihat pada halaman lain website

√ 100% √ 71% √ 60%

4

desain grafis sebagai deskrispsi pariwisata
Lampung

√ 81% 25% 27%

Website pariwisata Lampung baik pada
kategori unit sosial/agen perjalanan maupun
kategori individu sebaiknya dapat
menyesuaikan desain grafis dengan elemen
dari daerah Lampung seperti, background
Gambar dan warna senada dengan ciri khas
daerah Lampung serta penggunaan font yang
tidak terlalu besar/kecil agar tulisan terbaca.

5
konsistensi desain grafis secara
keseluruhan √ 100% √ 100% √ 93%

6

informasi resmi  pariwisata Provinsi
Lampung

√ 86% 18% √ 60%

Website pariwisata Lampung kategori unit
sosial/agen perjalanan dan kategori individu
akan lebih baik jika menampilkan beberapa
informasi resmi terkait pariwisata Lampung
sesuai dengan keputusan pemerintah daerah
sehingga informasi yang diberikan dapat
terjamin kebenarannya.
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Identity instansi unit/agen individu
rekomendasi

No. Pertanyaan Ya % Ya % Ya %

7

segmentasi pasar (anak-anak, orangtua,
dan lain-lain)

19% 14% 7%

Seluruh website pariwisata Lampung yaitu
kategori instansi, unit sosial/agen perjalanan
dan individu sebaiknya memberikan informasi
berupa fitur/fungsi ataupun halaman sesuai
dengan segmentasi pasar yang ada sehingga
informasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan
pengguna.

8
Gambar pemicu wisatawan untuk berlibur
di Provinsi Lampung √ 52% √ 71% √ 80%

9

link ke tingkat wisata yang lebih rendah

33% 25% 13%

Seluruh kategori website pariwisata Lampung
sebaiknya dapat memberikan informasi
berdasarkan kategori pariwisata Lampung
umum-khusus (provinsi-kabupaten/kota) baik
dalam link eksternal maupun link internal
website.

10

link eksternal sama dengan halaman yang
sedang dievaluasi

0% 29% 13%

Seluruh kategori website pariwisata Lampung
dapat memberikan informasi tambahan lain
melalui link internal maupun eksternal namun
harus dipastikan bahwa informasi tersebut
saling terkait
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Identity instansi unit/agen individu
rekomendasi

No. Pertanyaan Ya % Ya % Ya %

11

link eksternal  sama dengan tujuan dinas
pariwisata provinsi Lampung

√ 52% 36% 27%

Website pariwisata Lampung kategori unit
sosial/agen perjalanan dan individu yang
memiliki link eksternal sebaiknya memberikan
informasi yang sama dengan tujuan dinas
pariwisata Lampung seperti promosi wisata,
meningkatkan kualitas wisata,
mengembangkan sarana dan prasarana dan
lainnya.

12

informasi perbedaan  musimnya (terutama
untuk olahraga dan cuaca)

5% 0% 0%

Seluruh kategori website pariwisata Lampung
dapat memberikan informasi perbedaan
musim ataupun perubahan cuaca yang terjadi
pada daerah wisata Lampung sehingga
wisatawan dapat lebih mudah menentukan
tempat wisata yang dapat dikunjungi.

13
informasi jenis liburan yang mungkin ada

√ 52% √ 82% √ 87%

14

informasi wisata daerah yang belum cukup
maju

33% 46% √ 80%

Website pariwisata Lampung kategori instansi
dan unit sosial/agen perjalanan sebaiknya
memberikan informasi yang ada di daerah
desa/kampung pada kabupaten/kota di
provinsi Lampung sehingga sumber daya yang
ada disana dapat dikembangkan.
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Identity instansi unit/agen individu
rekomendasi

No. Pertanyaan Ya % Ya % Ya %

15

spanduk dan iklan  sama dengan tujuan
dinas pariwisata Lampung

√ 52% √ 54% 13%

Website pariwisata Lampung terutama pada
kategori instansi dan individu dapat
menawarkan kerja sama dengan pihak terkait
pariwisata seperti spanduk dan iklan, namun
harus disesuaikan dengan tujuan dinas
pariwisata Lampung.

2. Dimensi 2 – content

Tabel 4.21 Rekomendasi Hasil Evaluasi Kualitas dan Keefektifan Website Dimensi 2 (content) Kategori Instansi, Unit
Sosial/Agen Perjalanan dan Individu

Content instansi unit/agen Individu
rekomendasi

No. Pertanyaan Ya % Ya % Ya %

1

informasi penginapan perhotelan lokal

24% 39% 27%

Seluruh kategori website pariwisata
Lampung sebaiknya memberikan
informasi mengenai penginapan seperti
hotel ataupun wisma pada daerah wisata.

2

informasi alternatif penginapan non-hotel

24% 25% 33%

Seluruh kategori website pariwisata
Lampung sebaiknya memberikan
informasi mengenai alternatif penginapan
pada daerah wisata selain perhotelan
seperti penginapan rumah warga
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Content instansi unit/agen Individu
rekomendasi

No. Pertanyaan Ya % Ya % Ya %

setempat di sekitar kawasan wisata.

3

informasi pusat kesehatan dan kebugaran
(gym, spa, mata air panas dan lainnya)

14% 21% 40%

Seluruh kategori website pariwisata
Lampung dapat menawarkan informasi
pusat kesehatan dan kebugaran yang
terdapat pada kawasan wisata seperti
gym, fitness, spa, mata air panas dan
lainnya.

4

informasi mengenai restaurant dan
fasilitas refreshing?

19% 43% √ 53%

Seluruh website pariwisata Lampung,
terutama pada kategori instansi serta unit
sosial seharusnya dapat memberikan
beberapa informasi mengenai lokasi
rumah makan yang ada pada daerah
wisata dan akan lebih baik jika
memberikan informasi tambahan berupa
fasilitas lain yang tersedia di rumah
makan tersebut.
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Content instansi unit/agen Individu
rekomendasi

No. Pertanyaan Ya % Ya % Ya %

5

informasi makanan berdasarkan kategori
(makanan lokal, pizza, perjalanan agri,
restoran dan lainnya)

14% 7% 40%

Seluruh website pariwisata Lampung
sebaiknya dapat memberikan informasi
makanan berdasarkan kategori seperti
makanan lokal, makanan tradisional
hingga makanan cepat saji melalui
fitur/fungsi dan halaman lain website.

6

informasi tradisi makanan lokal

24% 18% 33%

Seluruh website pariwisata Lampung
sebaiknya dapat memberikan informasi
mengenai makanan khas dan tradisonal
yang terdapat di daerah Lampung melalui
fitur/fungsi dan halaman lain website.

7

informasi makanan  cepat saji

19% 14% 33%

Seluruh website pariwisata Lampung
sebaiknya menawarkan informasi
makanan cepat saji yang terdapat dan
mudah didapatkan pada daerah Lampung
melalui fitur/fungsi dan halaman lain
website.
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Content instansi unit/agen Individu
rekomendasi

No. Pertanyaan Ya % Ya % Ya %

8

informasi olahraga petualangan

10% 18% 13%

Seluruh website pariwisata Lampung
sebaiknya dapat memberikan informasi
mengenai lokasi wisata yang dapat
dikunjungi untuk melakukan olahraga
petualangan.

9

informasi mengenai wisata pegunungan
yang terhubung dan terjangkau dengan
wisata petualangan, pemandian air panas
dan lain-lain

24% 36% 47%

Seluruh website pariwisata Lampung
terutama kategori instansi dan unit
sosial/agen perjalanan dapat memberikan
informasi mengenai wisata pegunungan
yang terhubung dan terjangkau dengan
beberapa wisata lainnya seperti lokasi
olahraga petualangan, pemandian air
panas hingga danau dan pantai.

10

informasi olahraga lain

24% √ 61% 13%

Seluruh website pariwisata Lampung
terutama kategori instansi dan individu
seharusnya dapat menawarkan informasi
mengenai olahraga lain yang dapat
dilakukan Lampung seperti snorkeling,
selancar hingga paralayang beserta
lokasinya.
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Content instansi unit/agen Individu
rekomendasi

No. Pertanyaan Ya % Ya % Ya %

11

informasi warisan kesenian dari daerah
wisata tersebut (museum, gereja, istana,
candi dan lainnya)

√ 52% √ 50% 33%

Seluruh website pariwisata Lampung
terutama kategori instansi dan individu
sebaiknya memberikan informasi dan
mengenalkan warisan kesenian budaya
daerah Lampung seperti museum, gereja,
istana, candi dan lainnya.

12

infomasi tentang tradisi dan cerita rakyat
daerah wisata

19% 14% 40%

Seluruh website pariwisata Lampung
sebaiknya memberikan informasi
mengenai tradisi, budaya dan cerita
rakyat Lampung untuk memperkenalkan
untuk mengenalkan ciri khas dari daerah
Lampung.

13

informasi kerajinan daerah/industri

19% 25% 20%

Seluruh website pariwisata Lampung
sebaiknya dapat memberikan informasi
mengenai kerajinan khas daerah
Lampung melalui fitu/fungsi ataupun
halaman lain pada website.
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Content instansi unit/agen Individu
rekomendasi

No. Pertanyaan Ya % Ya % Ya %

14

informasi tentang acara dan kegiatan lokal
(festival, kompetisi atletik tahunan,
pertunjukkan dan lainnya)

√ 52% 32% √ 53%

Website pariwisata Lampung kategori
unit sosial/agen perjalanan seharusnya
memberikan informasi mengenai acara
dan kegiatan lokal daerah Lampung
seperti festival, pertnjukkan dan lainnya.

15 Gambar mendeskripsikan daerah wisata √ 57% √ 79% √ 80%

16

atlas atau peta

29% 18% 13%

Seluruh kategori website pariwisata
Lampung seharusnya menawarkan
layanan berupa atlas ataupun peta tujuan
wisata Lampung untuk memudahkan
wisatawan mengunjungi tempat wisata,
penginapan, rumah makan,  dan tempat
transit yang ada di daerah Lampung

17

informasi mengenai iklim (periode hujan,
rata-rata temperatur musim dan lainnya)

19% 4% 0%

Seluruh kategori website pariwisata
Lampung sebaiknya memberikan
informasi mengenai iklim yang terjadi di
daerah wisata Lampung seperti periode
hujan, rata-rata temperatur musim dan
lainnya.

18 informasi wisata alam √ 57% √ 82% √ 73%
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Content instansi unit/agen Individu
rekomendasi

No. Pertanyaan Ya % Ya % Ya %

19

informasi wisata pegunungan atau
mendaki gunung

29% 43% √ 47%

Website pariwisata Lampung pada
kategori instansi dan unit sosial/agen
perjalanan disarankan dapat memberikan
informasi tambahan mengenai gunung
ataupun pegunungan   yang dapat di daki
dan dijadikan tempat wisata di daerah
Lampung .

20

informasi jalur sepeda

5% 0% 0%

Seluruh website pariwisata Lampung
sebaiknya dapat memberikan informasi
mengenai lokasi di daerah Lampung
yang memiliki jalur untuk bersepeda.

21

informasi petunjuk arah atau navigasi
daerah wisata

√ 57% √ 54% 33%

Website pariwisata Lampung pada
kategori instansi dan unit sosial/agen
perjalanan seharusnya dapat memberikan
informasi mengenai petunjuk arah, tanda
ataupun navigasi suatu lokasi wisata
sehingga wisatawan mudah mencapai
lokasi wisata yang ada di daerah
Lampung.

22

informasi kegiatan tour

19% √ 50% 20%

Website pariwisata Lampung pada
kategori instansi dan individu seharusnya
dapat menawarkan informasi mengenai
tour kawasan wisata yang ada di daerah
Lampung seperti yang ada pada kategori
unit sosial/agen perjalanan.
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Content instansi unit/agen Individu
rekomendasi

No. Pertanyaan Ya % Ya % Ya %

23

informasi transportasi umum

14% 25% 20%

Seluruh website pariwisata Lampung
seharusnya dapat memberikan informasi
mengenai transportasi umum yang
tersedia di daerah Lampung seperti
angkutan umum, bus, ojek, taksi dan
lainnya sehingga memudahkan
wisatawan mencapai lokasi wisata.

24

informasi layanan dan fasilitas umum
(rumah sakit, klinik, gawat darurat dan
ambulan, polisi dan lainnya)

33% 18% 13%

Seluruh website pariwisata Lampung
diharapkan dapat memberikan informasi
mengenai layanan dan fasilitas umum
yang tersedia di kawasan wisata berupa
alamat dan kontak yang dapat dihubungi
seperti rumah sakit, klinik, ambulan
polisi dan lainnya.

25

informasi  mengenai konferensi organisasi
atau pertemuan di kawasan wisata

14% 7% 13%

Seluruh website pariwisata Lampung
sebaiknya  dapat memberikan informasi
mengenai lokasi wisata yang dapat
digunakan sebagai tempat untuk
konferensi ataupun pertemuan organisasi.
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Content instansi unit/agen Individu
rekomendasi

No. Pertanyaan Ya % Ya % Ya %

26

berita kawasan wisata

√ 67% 18% 7%

Website pariwisata Lampung sebaiknya
dapat memberikan berita terbaru
mengenai kondisi ataupun suatu kejadian
pada kawasan wisata melalui fitur/fungsi
ataupun halaman lain pada website
terutama pada kategori unit sosial/agen
perjalanan dan kategori individu.

27
sumber informasi  pada daerah wisata

√ 86% √ 86% √ 93%

3. Dimensi 3 – service

Tabel 4.22 Rekomendasi Hasil Evaluasi Kualitas dan Keefektifan Website Dimensi 3 (service) Kategori Instansi, Unit
Sosial/Agen Perjalanan dan Individu

Service instansi unit/agen individu
Rekomendasi

No. Pertanyaan Ya % Ya % Ya %

1

permintaaninformasi tambahan secara
online

48% 39% 47%

Website pariwisata Lampung diharapkan dapat
menyediakan fitur/fungsi berupa chat online,
online forms, e-mail dan lainnya untuk
mempemudah pengguna dalam meminta
informasi tambahan.
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Service instansi unit/agen individu
Rekomendasi

No. Pertanyaan Ya % Ya % Ya %

2

fungsi unduh

29% 11% 7%

Seluruh website pariwisata Lampung
diharapkan menyediakan fitur/fungsi untuk
mengunduh informasi yang terdapat pada
website baik berupa teks ataupun Gambar.

3
fungsi cetak

14% 11% 7%
Seluruh kategori website pariwisata Lampung
sebaiknya menyediakan fungsi/fitur untuk
mencetak .

4

pembaruan informasi secara teratur

48% 43% 13%

Website pariwisata Lampung seharusnya dapat
menawarkan informasi terbaru terkait daerah
dan pariwisata Lampung secara teratur oleh
pengembang/pemilik/admin website.

5

ramalan cuaca

19% 4% 0%

Seluruh website pariwisata Lampung
disarankan untuk memiliki fitur/fungsi
ramalan cuaca pada daerah serta pariwisata
Lampung.

6

statistik website

33% 21% 40%

Website pariwisata Lampung disarankan untuk
menampilkan statistik website untuk
membantu memberikan laporan jumlah
pengunjung website dan lainnya.

7

fungsi mengirim kartu postcards melalui
websit

0% 0% 0%

Website pariwisata Lampung sebaiknya
memiliki fungsi ataupun fitur untuk berbagi
pengalaman melalui website tanpa perlu
menggunakan jasa pos.

8

fitur langganan e-mail

29% 21% 7%

Website pariwisata Lampung diharapkan
dapat menyediakan fungsi/fitur untuk
berlanggangan informasi yang ada pada suatu
website dan dikirim melalui e-mail.
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Service instansi unit/agen individu
Rekomendasi

No. Pertanyaan Ya % Ya % Ya %

9

fitur pemesanan akomodasi perjalanan
secara online

0% 36% 0%

Seluruh website pariwisata Lampung
sebaiknya dapat memberikan layanan berupa
fitur/fungsi untuk memesan akomodasi
perjalanan secara online melalui website
tersebut.

10

informasi pembayaran paket perjalanan
melalui websit

0% 21% 0%

Website pariwisata Lampung juga disarankan
dapat memberikan layanan berupa fitur/fungsi
untuk membayar paket perjalanan dan lainnya
secara online melalui website tersebut.

11

informasi pembayaran fasilitas lain melalui
website

0% 4% 0%

Website pariwisata Lampung diharapkan dapat
memberikan layanan untuk membayar fasilitas
lain melalui website seperti pembayaran tiket
masuk wisata dan wahana lain yang
disediakan.

12

jaminan privasi data

√ 71% 7% 7%

Seluruh website pariwisata Lampung sangat
diharapkan untuk menyediakan jaminan
privasi data pengguna yang melakukan
transaksi apapun melalui website.
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4. Dimensi 4 – location

Tabel 4.23 Rekomendasi Hasil Evaluasi Kualitas dan Keefektifan Website Dimensi 4 (location) Kategori Instansi, Unit
Sosial/Agen Perjalanan dan Individu

Location instansi unit/agen individu

rekomendasi
No.

Pertanyaan
Ya % Ya % Ya %

1
URL website terkait dengan nama daerah

√ 100% √ 61% √ 73%

2 URL website mudah diingat √ 90% √ 86% √ 93%

3

link eksternal  menuju website resmi
pariwisata Lampung

19% 0% 7%

Website pariwisata Lampung sebaiknya dapat
memberikan layanan berupa link eksternal
website pariwisata Lampung baik provinsi
maupun kabupaten/kota.

4

URL berada diantara sepuluh website
pertama hasil pencarian (menggunakan
mesin pencari google atau yahoo)

√ 76% 25% 13%

Website pariwisa Lampung dapat menjadi
populer apabila alamat website berada diantara
sepuluh website pertama hasil pencarian dan
memberikan fasilitas informasi pariwisata
Lampung yang maksimal, terbaru dan dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya.

5

nomor telepon dinas pariwisata provinsi
Lampung atau dinas terkait

√ 62% 36% √ 60%

Website pariwisata Lampung kategori unit
sosial/agen dapat memberika kontak ataupun
nomor telepon terkait pariwisata Lampung
yang dapat dihubungi seperti dinas pariwisata
Lampung ataupun dinas terkait lainnya.

6

alamat dinas pariwisata provinsi Lampung
atau dinas terkait

√ 67% 46% 0%

Website pariwisata Lampung terutama
kategori unit sosial/agen perjalanan dan
individu diharapkan dapat memberikan
ataupun menampilkan alamat dinas pariwisata
Lampung ataupun dinas terkait lainnya.
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Location instansi unit/agen individu

rekomendasi
No.

Pertanyaan
Ya % Ya % Ya %

7

infrormasijam kerja dari dinas pariwisata
provinsi Lampung atau dinas terkait

0% 4% 0%

Seluruh website pariwisata Lampung
diharapkan dapat memberikan ja kerja ataupun
jam operasi dari suatu dinas pariwisata
Lampung ataupun dinas terkait lainnya.

8

interaksi via website oleh
pengembang/pemilik website

48% √ 57% 7%

Website pariwisata Lampung khususnya pada
kategori instansi dan individu diharapkan
menyediakan layanan untuk bertanya hingga
berinteraksi antar pengguna dan
admin/pengembang website/pemilik website
secara online.

9

Apakah website memberikan alamat e-mail
dari webmaster atau pengembang website?

43% √ 75% √ 47%

Website pariwisata Lampung Kategori instansi
diharapkan dapat memberikan alamat e-mail
pengembang website untuk mempermudah
pengguna jika mengalami kesulitan dalam
pengoperasian website.

10

bergabung dengan sebuah forum

38% 46% 33%

Seluruh website pariwisata Lampung
diharapkan dapat menyediakan fungsi/fitur
untuk bergabung dengan sebuah forum secara
online misalnya pada media sosial.

11

bertukar testimonies

10% √ 79% √ 87%

Website pariwisata Lampung pada kategori
instansi diharapkan dapat menyediakan
fungsi/fitur untuk berbagi ataupun bertukar
pengalaman antar wisatawan ataupun
pengguna wesite secara online.

12 fungsi mesin pencarian √ 57% √ 79% √ 73%
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5. Dimensi 5 – maintenance

Tabel 4.24 Rekomendasi Hasil Evaluasi Kualitas dan Keefektifan Website Dimensi 5 (maintenace) Kategori Instansi, Unit
Sosial/Agen Perjalanan dan Individu

Maintenance instansi unit/agen Individu
rekomendasi

No. Pertanyaan Ya % Ya % Ya %

1

pembaruan informasi setiap pergantian
musim (hujan/panas)

5% 0% 0%

Website pariwisata Lampung sebaiknya
menyediakan fasilitas tentang cuaca dan
musim sekitar daerah wisata dan memiliki
pembaruan secara teratur .

2

data terakhir yang diperbaharui (minimal
kurang dari dua bulan sebelum di evaluasi)

√ 71% √ 50% 20%

Website pariwisata Lampung khususnya
kategori individu sebaiknya memberikan
informasi yang selalu diperbarui (minimal
berada pada bulan Juli 2016) .

3
tampilan home page (tanpa Gambar)
berhasil (tidak gagal) menampilkan
halaman yang dituju

√ 71% √ 75% √ 73%

4 server bekerja dengan baik √ 100% √ 100% √ 93%

5
link eksternal berfungsi dengan benar √ 81% √ 68% √ 53%

6 link eksternal benar √ 86% √ 64% √ 53%

7 Gambar dapat di unduh √ 86% √ 86% √ 73%

8

fungsi/fitur mengenai penjualan atau
pemesanan produk dan jasa pada website

5% 14% 0%

Website pariwisata Lampung diharapkan dapat
menyediakan fitur/fungsi untuk melakukan
penjualan atau pemesanan produk dan jasa
pada website.
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6. Dimensi 6 – usability

Tabel 4.25 Rekomendasi Hasil Evaluasi Kualitas dan Keefektifan Website Dimensi 6 (usability) Kategori Instansi, Unit
Sosial/Agen Perjalanan dan Individu

Usability instansi unit/agen individu
rekomendasi

No. Pertanyaan Ya % Ya % Ya %

1

peta tujuan pariwisata pada website

33% 29% 13%

Website pariwisata Lampung sebaiknya
memiliki peta ataupun petunjuk baik berupa
Gambar ataupun peta yang terintegrasi dengan
aplikasi peta bantuan (google maps dan
lainnya) untuk mencapai suatu daerah tujuan
pariwisata Lampung .

2

fitur bantuan secara online

43% 29% 27%
Website pariwisata Lampung diharapkan
menawarkan halaman ataupun fungsi/fitur
bantuan kepada pengguna secara online.

3

fitur index

19% √ 68% 0%

Website pariwisata Lampung khsusnya
kategori instansi diharapkan dapat
memberikan halaman ataupun fungsi/fitur
bantuan kepada pengguna secara online.

4
fitur mesin pencarian menggunakan satu
atau lebih kata kunci

√ 62% √ 71% √ 73%

5

fitur pilih bahasa

14% 11% 7%

Website pariwisata Lampung sebaiknya
memiliki fitur atau fungsi pemilihan bahasa
yang digunakan untuk mendapatkan informasi
oleh pengguna seperti bahasa inggris, bahasa
indonesia, dan bahasa lainnya.
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Usability instansi unit/agen individu
rekomendasi

No. Pertanyaan Ya % Ya % Ya %

6

link untuk menuju home page/halaman
utama

38% √ 89% 40%

Website pariwisata Lampung terutama
kategori instansi dan individu diharapkan
dapat memberikan layanan link taupun
fungsi/fitur untuk menuju home page/halaman
utama

7
link yang dapat digunakan untuk

kembali ke halaman sebelumnya
√ 57% √ 89% √ 67%

8
waktu loading dalam kategori wajar
(kurang dari 15 detik) √ 95% √ 93% √ 93%

9

fitur mesin pencarian dapat digunakan
sebelum seluruh halaman loading

√ 62% 14% 0%

Website pariwisata Lampung pada kategori
unit sosial/agen perjalanan dan individu
diharapkan memiliki fitur/fungsi mesin
pencarian yang dapat digunakan sebelum
seluruh halaman loading meskipun
menawarkan banyak fasilitas (Gambar
bergerak, iklan, video terbaru dan lainnya).

10
penggunaan bahasa mudah dipahami
oleh wisatawan

√ 95% √ 100% √ 93%

11
ejaan judul, nama link, nama tombol dan
juga tulisan sudah benar √ 95% √ 93% √ 87%

12 syntax kalimat sudah benar √ 90% √ 96% √ 93%

13
website dapat diakses ketika dilakukan
evaluasi

√ 100% √ 100% √ 93%

14

website dapat diakses ketika dilakukan
evaluasi pada browser lainnya √ 100% √ 100% √ 93%

15

pengaturan  resolusi saat memutar video

33% 46% 27%

Website pariwisata Lampung yang memiliki
video sebaiknya menyediakan fasilitas untuk
memilih pengaturan resolusi dalam pemutaran
video.

16 pengaturan warna website 16 bit √ 100% √ 100% √ 93%
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Usability instansi unit/agen individu
rekomendasi

No. Pertanyaan Ya % Ya % Ya %

17
informasi dipahami meskipun tidak
menggunakan Gambar

√ 86% √ 100% √ 93%

18
akses website tanpa menginstal software
tambahan

√ 95% √ 93% √ 93%

7. Dimensi 7 – feasibility

Tabel 4.15 Rekomendasi Hasil Evaluasi Kualitas dan Keefektifan Website Dimensi 7 (feasibilty) Kategori Instansi, Unit
Sosial/Agen Perjalanan dan Individu

Feasibility instansi unit/agen individu

rekomendasi
No.

Pertanyaan
Ya % Ya % Ya %

1

data penggunaannya (misalnya jumlah
tertinggi sejak dibuat, jumlah anggota yang
terdaftar dan lainnya)

38% 25% √ 67%

Website pariwisata Lampung terutama
kategori instansi dan unit sosial/agen
perjalanan sebaiknya menampilkan
informasi data pengguna untuk
mengetahui kepopuleran dari suatu
website.

2 website tidak memiliki aspek amatir? √ 71% √ 57% √ 60%

3

website populer (maksimal berada pada
sepuluh pencarian pertama pada browser)

√ 71% 32% 20%

Website pariwisata Lampung pada
kategori unit sosial/agen perjalanan dan
individu diharapkan dapat memberikan
layanan ataupun fasilitas secara
maksimal sehingga sering dikunjungi
serta diikuti oleh para pengguna website.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil evaluasi kualitas dan keefektifan website tujuan pariwisata

Lampung yaitu sebagai berikut.

1. Website pariwisata Lampung baik kategori instansi, kategori unit sosial/agen

perjalanan dan kategori individu masih belum maksimal pada dimensi 1

(identity) mengenai persyaratan kebutuhan pengguna serta tujuan pemilik

website seperti penggunaan desain grafis, informasi segmentasi pasar, musim,

jenis serta daerah wisata, spanduk, iklan dan lainnya.

2. Website pariwisata Lampung baik kategori instansi, kategori unit sosial/agen

perjalanan dan kategori individu masih belum maksimal pada dimensi 2

(content) mengenai kualitas website yang mencangkup ketersediaan dan

kebenaran suatu sumber informasi wisata  seperti informasi penginapan,

rumah makan, jenis beserta tradisi makanan, kerajinan dan cerita adat daerah,

peta, iklim, transportasi, layanan fasilitas umum, dan lainnya.

3. Website pariwisata Lampung baik kategori instansi, kategori unit sosial/agen

perjalanan dan kategori individu masih belum maksimal pada dimensi 3

(services) mengenai fungsi dan layanan informasi serta pengontrolan dan

pemeriksaan keamanan privasi pengguna seperti fungsi unduh dan cetak,
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informasi terbaru, statistik website, langganan e-mail, fungsi pemesanan dan

pembayaran online, jaminan privasi data dan lainnya.

4. Website pariwisata Lampung baik kategori instansi, kategori unit sosial/agen

perjalanan dan kategori individu masih belum maksimal pada dimensi 4

(location) mengenai pencapaian lokasi dan kemampuan interaksi antar

pengguna website seperti informasi website resmi beserta jam kerja pariwisata

Lampung, layanan untuk bergabung dalam suatu forum dan  lainnya.

5. Website pariwisata Lampung baik kategori instansi, kategori unit sosial/agen

perjalanan dan kategori individu masih belum maksimal pada dimensi 7

(feasibility) mengenai sumber maupun teknologi informasi dan komunikasi

yang terkait biaya dan waktu dalam aspek manajemen proyek seperti layanan

informasi data pengguna website serta kepopuleran suatu website.

5.2 Saran

Saran yang dihasilkan pada penelitian evaluasi kualitas dan keefektifan website

pariwisata ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil dari evaluasi dapat dijadikan rekomendasi bagi pengembang website

baik untuk instansi, unit sosial/agen perjalanan dan juga individu.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meringkas pertanyaan yang ada

sehingga tidak terdapat pertanyaan yang hampir sama.

3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan standar yang telah disepakati oleh

pengembang/pemilik website maupun peneliti sehingga para
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pengembang/pemilik website dapat diberi tahu bahwa website tersebut sedang

dievaluasi.

4. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan dimensi baru sesuai dengan

kategori fungsi Metode 2QCV3Q.

5. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode lain untuk mendapatkan

perbandingan hasilnya.
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