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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Situs web merupakan media informasi yang efektif dan efisien. Saat ini pengguna internet di dunia 
mencapai milyaran orang. Jika satu situs web mempunyai pengunjung sebanyak 10 juta jiwa maka itu tak 
lebih dari 1% pengunjung potensial yang menyebar di dunia. 

Namun sering kali situs tidak memperhatikan usability. Banyak situs yang hanya bertahan beberapa menit 
lalu ditinggalkan oleh pengunjung.  

1.2.  Tentang situs 
 
Situs Indosinema adalah sebuah situs web yang menyediakan informasi seputar dunia perfilman di 
Indonesian maupun di luar negeri. Situs ini berisi berita-berita, sinopsis, review film yang beredar di 
Indonesia, dan luar negeri. Film yang ada bukan film mainstream saja namun banyak juga film 
independen. 
 
Situs ini juga menyediakan pendaftaran model. Pengunjung yang berminat dapat segera mendaftarkan 
dirinya dengan mengisi form yang telah disediakan 
 
Bagi para pencinta film juga disediakan fasilitas download trailer serta poster-poster yang dapat diakses 
pada halaman download. 

 
1.3.  Pembatasan analisis 
 
Pengkajian situs meliputi aspek usability, user experience, user interface dan faktor-faktor interaksi 
manusian dan komputer lainnya. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 
PEMBAHASAN 

 

2.1 Halaman Utama dan Kesan Pertama 

 
Gambar 1. Halaman Utama 

 
Homepage suatu situs adalah halaman terpenting. Homepage memberi pengunjung kesan pertama. Kesan 
itulah yang penting yang dapat menjadi kesan yang baik atau kesan yang buruk. Kesan buruk dapat 
menimbulkan keingintahuan yan lebih dan kesan buruk dapat menyebabkan penolakkan. Sebuah 
penelitian dilakukan dengan menanyakan kepada orang untuk menemukan situs yang baik dan sebagian 
dari waktu mereka dihabiskan dengan melihat homepage (Koyani et al., 2004). 

Homepage berguna untuk memberitahu penunjung tentang apa situs tersebut dan memberi  tahu 
pengunjung sedang berada dimana. Homepage harus meyakinkan pengunjung untuk tetap tinggal dengan 



memberitahu apa yang akan mereka temukan dalam situs tersebut. Homepage juga disebut titik awal di 
mana user dapat kembali apabila kebingungan atau alasan lainnya. 

Pertama kali melihat situs ini pengunjung mungkin beranggapan bahwa situs ini adalah situs yang berisi 
informasi tentang berita- berita seputar dunia perfilman di Indonesia. Kesimpulan itu diambil dari heading 
yang jelas berada di tengah halaman. Banner atas yang terpampang yang berisikan nama situs serta 
tagline yang berbunyi “Indonesian Leading Movie Media” dirasa tidak cukup menjelaskan keseluruhan 
situs. Bahkan pengunjung sepertinya harus memicingkan mata untuk membaca tagline tersebut. Ada 
pendaftaran model pada banner utama kemungkinan pengunjung memikirkan kembali tentang apa situs 
indosinema itu. 

Hal kedua adalah banner tengah yang dirasa mengganggu banner utama. Hal ini akan mengganggu 
pengunjung tentang pemahaman situs Indosinema. Banner  iklan itu besarnya melampaui banner utama 
yang seharusnya menjadi ciri suatu situs. Banner itu berisi animation festival yang diadakan tanggal 14-
20 Januari 2008 atau kira-kira 6 bulan yang lalu . Sepertinya admin terlalu sibuk untuk menggantinya. Ini 
jelas sangat tidak menguntungkan pengelola situs. Pengunjung akan segera pergi jika tahu situs tidak 
menyediakan berita terbaru padahal mungkin itulah yang paling dicari dari situs ini. Banner ini akan 
selalu ada di sepanjang situs ini seperti sudah merupakan banner utama. Content penting menjadi tertutup 
karena pengunjung harus men-scroll halaman ke bawah jika ingin melihat content yang lain. 

Layout situs terkesan berantakan. Gambar ada di banyak tempat yang ternyata tidak me-link kemanapun, 
hanya sebagai pajangan. Slide show yang berada di kiri halaman sebenarnya tidak banyak berguna. 
Urutan kepentingan kurang diperhatikan. Pengunjung melihat biasanya dari sebelah kiri lalu ke kanan dan 
ke bawah. Tetapi situs Indosinema menaruh slide show di sebelah kiri yang seharusnya untuk hal-hal 
yang lebih penting. Interview juga diletakkan di bawah gambar-gambar yang hanya sebagai penghias. 
Sebaiknya juga diletakkan pemisah antara satu content dengan content lainnya agar pengunjung tidak 
bingung akan apa yang akan dicari. 

Saat pertama kali berkunjung,  pengunjung akan dikagetkan saat tiba-tiba muncul suara. Ternyata terdapat 
video streaming yang default suaranya dinyalakan, dan yang membuat  lebih kaget lagi ternyata video itu 
adalah trailer dari film Pocong 3. Hal ini selalu di-load ketika halaman utama muncul dan videonya selalu 
sama. Jangan pernah membuat pengunjung terkejut. Ada beberapa pengunjung mungkin berada pada 
tempat di mana suara tidak boleh dinyalakan. Pengelola situs kurang memperhatikan hal ini. Beberapa 
pengunjung mungkin akan segera menutup windowsnya setelah terkejut. Kejadian ini tentu tidak 
menguntungkan Indosinema. 

2.2. Beberapa Komponen Web 

2.2.1 Banner Utama 

 

Gambar 2.1 Banner Utama 

Pengulangan elemen halaman seperti banner membantu menciptakan keseragaman dalam sebuah situs. 
Omanson, Cline, Kilpatrick, dan Dunkerton (1998) menemukan bahwa elemen situs yang paling 
signifikan adalah logo dari situs. Sayangnya tulisan nama dari situs Indosinema kurang terlihat 
dikarenakan warnanya yang kurang kontras dengan warna dari backround. Merah atau oranye pada nama 



Indosinema terlihat samar dikarenakan warna backroundnya yang merah tua. Hal ini dapat diperbaiki 
dengan mengganti warna nama atau warna backround. 

Tagline sangatlah penting bagi sebuah situs web. Tagline memberikan informasi tentang sebuah situs saat 
pengunjung pertama kali datang. Beberapa frase atau kalimat di bawah nama situs atau perusahaan dan 
sangatlah membantu pengunjung dalam mengenali situs atau perusahaan tersebut. Namun tagline 
Indosinema tidak terbaca dikarenakan beberapa hal, antara lain: warnanya yang hitam kurang kontras 
dengan warna merah tua, tulisannya yang terlalu kecil dibandingkan dengan nama situs, tulisannya yang 
memakai huruf besar, dan posisinya yang terlalu dekat  di atas nama situs. Tagline Indosinema juga 
berbahasa Inggris padahal isi situs berbahasa Indonesia. Bunyi tagline  –  “Indonesia Leading Movie 
Media” – kontras dengan isi situs yang sudah “kadaluarsa.”  

Pada pojok bawah banner utama terdapat link pendaftaran model  dan hubungi kami. Di navigasi utama 
juga terdapat menu ‘Models.’ Ternyata menu model hanya untuk melihat model- model yang sudah 
terdaftar sementara link model pada banner mengacu pada form pendaftaran model. Seharusnya link di 
satukan saja pada navigasi utama. Dua navigasi membingungkan pengunjung. Link pada banner 
sebaiknya dipindahkan ke navigasi utama. 

 Penempatan search box di banner utama dirasa kurang sesuai. Posisinya yang di tengah seperti memaksa 
pengunjung untuk melakukan search. Pembahasan search lebih lanjut tentang search ada di subbab 
berikutnya. 

2.2.2 Search 

Interface dari search box adalah tempat di mana pengunjung dapat memasukkan text dan sebuah tombol 
berlabel search atau go. Search biasanya berada di kiri atas halaman atau paling tidak di atas halaman 
karena itulah tempat pengunjung akan melihatnya. Search juga seharusnya berada pada setiap halaman 
karena itulah cara pengunjung apabila mereka telah lelah melakukan navigasi. 

Situs Indosinema hanya mempunyai satu search box yang diletakkan di banner utama (gambar 2.1). 
Search box yang hanya satu itu memudahkan pengujung dalam melakukan pencarian namun letaknya 
seharusnya terpisah dari banner utama. Letak search akan lebih baik jika terpisah tidak mengganggu 
banner utama. 

Panjangnya text field yang memuat lebih dari 24 karakter merupakan ide yang bagus. Pengunjung tidak 
akan kesulitan apabila memasukkan kueri yang panjang. Banyak web yang panjang text field begitu 
pendek yang menyusahkan user dalam melakukan pencarian. 

Label search box kurang memberikan informasi kepada pengunjung tentang apa saja yang dapat dicari. 
Apakah pengunjung dapat mencari berita, film, atau aktris tidak dijelaskan. Pengunjung mungkin akan 
telat mengetahui bahwa serach tersebut hanya pada pencarian film. Ini tentu saja menghabiskan waktu 
pengunjung yang akan mencari aktris favorit mereka. Pengunjung akan memasukkan nama aktris favorit 
mereka dan ternyata tidak mendapatkan apa-apa dan mungkin mereka akan pergi dari situs. Label yang 
hanya bertuliskan Search sebaiknya diganti dengan Pencarian Film karena memang hanya film yang 
dapat dicari. 

Saat pengunjung mencari film akan tampak halaman hasil pencarian yang berisi judul-judul film yang 
memuat kata yang dicari. Hasil search tidak menunjukkan perbedaan dengan list halaman database film. 
Tidak ada keterangan yang menunjukkan hasil pencarian membuat pengunjung akan merasa bingung. 
Keterangan tentang kata yang dicari dan jumlah yang ditemukan membantu pengunjung dalam 
melakukan pencarian.  



Hasil pencarian juga Sayangnya kata tersebut tidak ditebalkan yang menyusahkan pengunjung mencari 
kata yang dimaksud. Kata yang dicari pada text field juga menghilang, pengunjung yang pelupa akan 
bingung kata apa yang mereka cari tadi. 

Sepertinya alogritma pencarian mencari film yang sinopsis atau judul mengandung kata yang dimaksud. 
Namun jika tidak ada kata yang dimaksud maka akan dicari kata yang mirip. Pengunjung yang mencari 
kata ‘legend’ akan menemukan banyak hasil pencarian yang di dalamnya sama sekali tidak ada kata 
‘legend’. 

Apabila hasil pencarian tidak ditemukan maka akan 
ditampilkan kata-kata seperti pada gambar 2.2. Kata-
kata ini begitu kecil dibandingkan tulisan lainnya, 
kemungkinan pengunjung akan melewatkannya dan 
terus menunggu sampai keluar hasil yang 
diharapkannya keluar. Kata ‘Cari lagi‘ merupakan 

link yang menuju homepage yang tentu saja 
pemborosan karena perbedaan halaman ini dengan 

homepage adalah kata-kata itu saja. Lebih baik jika diberikan search box lagi daripada harus memakai 
link Cari lagi yang hasilnya akan membuat user kecewa. Penggunaan andvance search juga 
dimungkinkan jikalau ada karena user akan mencoba mencari lebih spesifik. 

2.2.3 Navigasi Utama 

 
Gambar 2.3 Navigasi Utama 

 
Menurut Jakob Nielsen navigasi yang baik adalah yang membuat pengunjung tahu: 
• Di mana mereka berada 
• Mereka telah pergi ke mana 
• Ke mana mereka dapat pergi 

Navigasi utama situs Indosinema terbilang baik. Jarak antara menu tidak berjauhan. Interface terlihat 
jelas. Tidak ada duplikasi menu yang membuat pengunjung fokus pada satu navigasi, kecuali menu model 
yang telah saya sebutkan  di atas tadi. Akan lebih baik lagi jika diberi penanda pengunjung saat ini sedang 
berada di mana. 

Sebaiknya untuk penggunaan huruf memakai huruf besar hanya pada awal kata. Huruf besar semua akan 
lebih sulit dibaca pengunjung apalagi oleh orang tua. Tulisan ComingSoon dan HotNews juga seharusnya 
dipisah karena itu merupakan dua kata. Pemakaian bahasa perlu ditegaskan apakah memakai bahasa 
Inggris atau Indonesia karena dalam satu menu terdapat dua bahasa sekaligus. 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Menu pada navigasi ini ternyata sebuah 
menu drop-down. Menu drop-down diperbolehkan asalkan tidak terlalu panjang. 
Ini sudah baik pada menu Indosinema tetapi terjadi kebingungan pada saat menu 
database di-klik (gambar 2.4). Pengunjung akan berpikir sesuatu akan terjadi pada 
saat menu tersebut di-klik  tetapi tidak terjadi apa-apa. Ternyata sebenarnya yang 
dapat di-klik adalah menu drop-down. Jadi yang bisa di-klik adalah Film 
Indonesia dsb. Ini berbeda dengan  menu-menu lainya yang tidak ada dropdown-nya. Agaknya ini 
merupakan masalah konsistensi yang dapat menyebabkan user kebingungan. Salah satu cara mengatasi ini 

Gambar 2.4 Drop-down

Gambar 2.2 No result 



adalah dengan memberikan halaman yang berisi menu drop-down tadi. Contohnya ada halaman database 
yang berisi link menuju Film Indonesia, Film Barat, dsb. 

Masalah konsistensi terjadi pada beberapa menu. Menu Film Barat setelah dibuka menghasilkan halaman 
dengan heading ‘FILM HOLLYWOOD’ bukan FILM BARAT. Pada halaman itu diatas heading terdapat 
heading ‘DATABASE FILM HOLLYWOOD’ yang menurut saya sangat aneh. Ini berlaku pada halaman-
halaman lainnya. Pernasalahan ini akan dibahas nanti. Masalah konsistensi ini terjadi pada beberapa menu 
seperti menu interview, hot artikel, independen, dan download. Pada menu download bahkan mempunyai 
heading yang sama yaitu FILM. 

Navigasi yang baik adalah navigasi yang memberi tahu pengunjung kemana mereka dapat pergi. Menu 
database tidak merepresentasikan submenu yang ada dibawahnya. Pengunjung mengkin akan lebih 
tertarik apabila ada menu film Indonesia, film Hollywood, dsb. Penggunaan kata database bagi sebagian 
pengunjung mungkin pada masalah  gudang data yang mereka tidak mengerti. Tetapi nyatanya database 
berisi sinopsis seputar film-film. Mungkin sebaiknya database diganti oleh sinopsis yang akan lebih 
menarik bagi pengunjung. 

2.2.4 Link Navigasi 

Salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam situs web adalah duplikasi link  Jika dua link berbeda dan 
mengacu pada tempat yang berbeda maka itu bukan duplikat. Duplikasi link menurut Jeff Johnson(2003) 
ada tiga macam, yaitu: 
• Stealth duplicates yaitu link yang terlihat berbeda tetapi menuju tempat yang sama. 
• False duplicates yaitu link yang terlihat sama/mirip tapi menuju tempat yang berbeda. 
• True duplicates yaitu link yang terlihat sama/mirip dan menuju tempat yang sama. 

2.2.4.1 Textual Link 

Pada situs Indosinema terdapat beberapa duplikasi link contohnya pada gambar 2.4. 

 

Gambar 2.5 Review Film 

Pada halaman tersebut terdapat dua link yang mengacu ke halaman yang sama yaitu link The Butterfly 
pada sebelah kiri dengan link pada REVIEW FILM sebelah kanan (gambar 2.5).  Link ini termasuk true 
duplicates. Link seperti ini menyebar pada seluruh halaman situs Indosinema. Biasanya link duplikasi 
berada di navigasi kanan halaman. Halaman lainnya yang terdapat duplikasi link antara lain: berita film, 
profil sineas, dan interview. 

Ada juga link yang termasuk false duplicate contohnya adalah gambar di bawah ini: 



 

Gambar 2.6 False Duplicate 

Heading dan ‘...more’ mengacu pada halaman yang berbeda. Ini membingungkan pengunjung yang ingin 
mengetahui detail berita. Hanya link pada heading yang berfungsi sementara ‘...more’ menghasilkan 
halaman kosong pada bagian content. 

Kesalahan lainnya adalah link yang terlihat tidak sebagai link. Ini merupakan kesalahan terbesar dari situs 
ini. Link adalah cara utama untuk berselancar di internet. Pengguna web seharusnya dapat mengetahui 
mana link dan mana yang bukan link. Ini berdasarkan prinsip desain umum yaitu pengguna dari sistem 
interaktif seharusnya tahu hanya dengan melihat apa yang bisa dimaipulasi dan apa yang tidak bisa.  

Semua pengguna web dan desainer tahu konvensi untuk menampilkan textual link yaitu berwarna biru 
atau warna lainnya yang berbeda dan digarisbawahi. Namun yang terjadi di Indosinema textual link sama 
dengan tulisan biasa, berwarna hitam. Link berbeda (warna dan digarisbawahi) hanya pada saat mouse 
berada di atasnya. Pada gambar 1 (halaman utama) terlihat tubuh tulisan berwarna hitam padahal itu 
adalah link dan headings yang berwarna merah terlihat sebagai link padahal itu bukanlah link. Aturan ini 
sangat membingungkan pengujung yang pertama kali datang. Untungnya pada saat hover warna tulisan 
berubah tetapi tetap saja ini merupakan kesalahan yang fatal. Banyak pengunjung yang  

Konsistensi pewarnaan link juga perlu perhatian. Pada beberapa link warnanya merah sementara biasanya 
warnanya hitam. Ada juga link yang berwarna putih yang terletak di banner.  

Pergantian warna dari link yang telah dikunjungi telah menjadi bagian dari browsing web sejak Mosaic 
ditemukan pada tahun 1993. Saat ini sekitar 74 persen dari situs web menggunakan aturan ini. Indosinema 
tidak menerapkan hal ini. Tidak terjadi pergantian warna apabila link sudah dikunjungi.  

Pengunjung akan secara tidak sengaja kembali pada halaman yang telah dikunjungi dan mudah sekali 
tersesat, salah menafsirkan link dan segera pergi meninggalkan situs. Pengunjung merasa tidak nyaman 
dan kurang paham akan situs tersebut karena kesulitan untuk melakukan navigasi.  

Bagi pengunjung yang sering lupa atau mempunyai memori yang terbatas hal ini sungguh mengesalkan. 
Meraka tidak bisa mengingat apa yang mereka klik karena tidak ada perbedaan secara visual. Karena ini 
mempengaruhi kalangan tertentu lebih banyak dari yang lainnya, seperti orang tua maka penting sekali 
untuk link berubah warna.  

Ketidakberubahan link merupakan masalah usability serius yang perlu ditangani karena meyebabkan 
kebingungan navigasi seperti kesulitan memilih pilihan atau tempat dimana mereka berada.  Kesalahan 
ini merupakan delapan kesalahan yang tidak pernah berubah menurut Jakob Nielsen (2000). 

2.2.4.2 Graphical Link  

Banyak dari gambar dari situs Indosinema hanya sebagai hiasan saja bukan link. Banyakdari pengunjung 
akan mencoba meng-klik gambar namun tidak bisa. Liink pada gambar biasanya terdapat border. Namun 
untuk alasan visual/desain banyak web yang menghiraukannya. Di situs Indosinema link yang berupa 



gambar tidak diberikan border begitu juga gambar yang bukan link. Pengunjung akan mendapati bahwa 
tidak semua gambar adalah link. 

Gmabar pada detail berita atau interview memang ada border namun tidak dapat diklik. Sementara 
gambar yang tidak ada border dapat diklik. Lagi-lagi ini masalah konsistensi penggunaan border. 

Beberapa gambar pada homepage bahkan menuju ke tempat yang sama (stealth duplicate). Perhatikan 
link pada gambar 2.6. 

 

Gambar 2.7 Stealth Duplicate 

Jelas sekali perbedaan antara ketiga gambar itu. Pengunjung akan mengira jika mereka meng-klik gambar 
tersebut mereka akan dihadapkan pada halaman yang berisi detail dari film tersebut atau daftar trailer 
yang pengunjung dapat download.bila meng-klik gambar sebelah kanan. Nyatanya link itu menuju 
homepage di mana homepage tersebut tidak ada penanda sama sekali. Pengunjung akan bingung mereka 
berada di mana.  

Slide show yang berada di kiri atas halaman dapat membuat pengunjung kesal. Gambar tersebut 
bertuliskan In Theatre dan dapat di-klik namun tidak ada yang terjadi. Sebenarnya yang harus di klik itu 
adalah label In Theatre yang akan membuka list foto film apa saja yang sedang ada di bioskop. Jikalau 
foto di-klik maka slide show akan berubah menjadi foto itu. 

Slide show ini bisa dikatakan tak berguna. Ini menyulitkan pengunjung yang harus melihat list lalu 
memilh serta mendapatkan hanya perubahan foto. Pengunjung tak akan mencari hal ini. Jikalau ini 
merupakan suatu bentuk informasi mengapa harus menyulitkan pengunjung? Mengapa foto tersebut tidak 
berubah secara otomatis? Mengapa tidak ada detail mengenai film itu? Pengunjung akan kecewa mereka 
hanya membuang bandwith hanya untuk melihat foto yang tidak perlu dan tidak memberikan apa yang 
mereka mau. Gambar dari slide show tersebut akan di-load semua pada saat halaman muncul dan ini akan 
mempengaruhi waktu akses halaman. 

 

Gambar 2.8 Banner 

Banner pada gambar 2.8 merupakan masalah serius. Tak hanya banner itu besarnya melebihi banner 
utama tapi banner itu juga adalah iklan. Permasalahannya adalah banner itu dengan ukuran besarnya akan 



menarik minat pengunjung untuk mengkliknya dan mencari tahu festival apa itu. Namun yang terjadi 
banner itu hanya merupakan gambar biasa. Pengunjung tak dapat melakukan apa-apa dengannya. Lalu 
untuk apa banner itu dipampang dengan besarnya, hanya untuk hiasankah? Kejadian di atas tentu saja 
terjadi dengan tidak memperhitungkan waktu dari festival tersebut yang sudah lewat.  

2.2.4 Scrolling dan Paging 

Scrolling dan paging pada web merupakan salah satu komponen penting. Scrolling digunakan jika konten 
yang akan dibaca butuh pemahaman sehingga tidak terputus.  Dengan paging pengunjung dapat 
melakukan navigasi lebih mudah dan halaman tidak akan terlalu panjang. Yang terpenting adalah apa 
tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapai tujuan itu secara efisien. 

Koyani et al.(2004) merekomendasikan bahwa suatu halaman memerlukan scrolling jika pemahaman 
pengunjung dapat terganggu akibat paging yang memerlukan waktu tunggu.  

Dalam situs Indosinema dirasakan tidak perlu adanya scrolling berlebihan. Isi yang disajikan sedikit dan 
hanya memerlukan 1-2 scrolling. Scrolling di situs ini perlu dilakukan karena berbagai konten yang 
seharusnya tidak ada. Konten interview, berita film, poster, dan dvd selalu ada di halaman manapun dan 
ini memerlukan space yang tidak sedikit. Inilah yang menyebabkan halaman menjadi panjang. 

Di Indosinema paging dilakukan pada halaman berita film, interview, profil sineas, hot article, dll. Perlu 
digarisbawahi paging dibuat agar halaman tidak terlalu panjang atau pengunjung tidak perlu melakukan 
scrolling. Tetapi ternyata scrolling tetap perlu dilakukan pada beberapa halaman seperti halaman berita 
film. Tidak tanggung-tanggung pengunjung harus men-scroll 6-7 kali untuk sampai ke halaman bawah. 
Banyak berita yang ditampilkan dalam satu halaman adalah 13 berita. 

Paging berita (gambar 2.7) sangat tidak masuk akal. Ini adalah contoh bagaimana anda ingin 
membingungkan dan mengesalkan pengunjung yang datang ke situs Anda. Sangat tidak mungkin 
pengunjung mencari suatu berita dengan urutan abjad. Berita seharusnya diurutkan berdasarkan waku dan 
tentu saja hanya berita terbaru yang dilihat.  

 

 

Gambar 2.9 Paging 

Semua paging dalam situs Indosinema memakai abjad dalam mengurutkannya( gambar 2.9). Untuk 
halaman profil sineas dan database film hal itu dapat ditolerir namun dalam halaman berita, interview, 
dan hot article hal ini mengesalkan. Perlu diketahui bahwa yang diurutkan berdasarkan abjad adalah judul 
dari berita, interview, dan hot article. Judul ini sepertinya tidak ada format penulisan, semuanya 
tergantung penulis. Jadi jikalau Anda tahu judul berita berawalan huruf apa Anda tidak akan kesulitan 
dalam mencari berita. Sayangnya tidak ada yang tahu kecuali penulis dan mungkin admin. 

Halaman Hot Article terdapat satu artikel yang berjudul “Hidup dan Kemajuan Zaman.” Artikel ini hanya 
satu-satunya tetapi paging tetap dilakukan diatas. Apabila pengunjung klik salah satu huruf selain huruf H 
maka akan di tampilkan tulisan: 
Belum tercatat Artikel pada database kami 
Kembali ke Home or Back Button 
 



Kembali ke Home merupakan link yang menuju homepage. Sementara Back Button bukanlah link tetapi 
keterangan bahwa jika user ingin kembali maka harus mengklik back button browser. Tidak semua 
pengunjung tahu back button itu apa. Di sana hanya terlihat tulisan Back Button tanpa link atau kata 
perintah sekalipun. Kemungkinan pengunjung akan kembali ke homepage dan kembali memilih menu 
yang ingin dilihat tadi.  

Letak paging yang di atas membuat pengunjung yang telah sampai ke bawah halaman terpaksa scroll 
kembali ke atas. Sebaiknya jika memang halaman panjang perlu ditaruh paging di bawah halaman. 

Link paging juga tidak berubah warna. Sangat mungkin sekali pengunjung tersesat dan tidak tahu mereka 
berada di mana. 
 
2.2.4 Form 

Dalam form pendaftaran model sama sekali tidak ada keterangan mengenai apakah model yang dimaksud 
ataupun peraturan untuk menjadi model. Ketidakjelasan ini akan membuat pengunjung merasa malas 
untuk mengisi form.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Gambar 2.10  Form Model 
 

Pada gambar 2.1 terlihat antara label dengan text field  dan antara text field atu dengan yang lain terdapat 
jarak yang cukup jauh tapi masih bisa ditolerir. Masalahnya adalah begitu banyak data yang harus diisi 
padahal seharusnya tidak perlu. Form juga menjadi terlalu panjang  yang memerlukan beberapa kali 
scroll. 

Field gender diberikan radio button yang berlabel pria dan wanita. Masalahnya adalah tidak adanya 
default dari radio button tersebut. Seharusny dalam penyusunan radio button selalu disertakan default. 



Terdapat label Usia, Kota Kelahiran, dan Tanggal lahir yang agak redundan. Usia sebenarnya dapat 
diambil dari tanggal lahir dan usia selalu berubah jadi tak perlu memasukkan input usia. Oleh karena 
targetnya adalah masyarakat Indonesia maka kota kelahiran didahulukan daripada tanggal lahir. Namun 
tidak ada format pengisisan  tanggal lahir. Pengunjung akan bingung apakah memasukkan angka saja 
dengan spasi atau dash. Sebaiknya ada format pengisian tanggal lahir disebelah kiri akan pengunjung 
tidak perlu berpikir. 

Field suku dan agamaseharusnya tidak ditanyakan. Indonesian telah menjadi negara kesaruan yang  tidak 
mempersalahkan suku dan agama lagi. Lagipula antara suku, agama dan model tidak terlalu 
bersangkutan. 

Tinggi/berat seharusnya diberikan satuan agar lebih jelas. Sebenarnya di Indonesia tinggi dan berat 
memakai satuan centimeter dan kilogram tapi apa salahnya jika menambahkan. Penambahan satuan juga 
agar terlihat lebih konsisten karena pada lingkar dada, ukuran pinggang, dan ukuran pinggul memakai 
satuan. 

Ada field yang berlabel ukuran pakaian. Ukuran yang dimaksud di sini juga tidak dijelaskan apakah 
ukuran dalam S,M,L,XL atau ukuran dalam cm. Ini juga berlaku  untuk ukuran sepatu yang tidak jelas 
apakah ukuran Amerika, Inggris, atau lainnya.  

Warna rambut dan mata sepertinya tidak perlu karena foto harus disertakan dalam pengisisan form 
walaupun tidak ada peraturan yang menetapkan foto yang seperti apa yang dapat dimasukkan. Label mata 
seharusnya menjadi warna mata. Pilihan pun sangat sedikit hanya ada tiga pilihan 

Pendidikan, jurusan, nama sekolah benar-benar tidak penting untuk menjadi seorang model kecuali 
memang dia dari sekolah model. Jikalau memang dibutuhkan sebaiknya dilakukan perombakan. Field-
field ini membingungkan pengunjung, pendidikan diberikan text field padahal dengan radio button akan 
jauh lebih efektif sementara nama sekolah tidak perlu. 

Skill, prestasi, dan pengalaman sebaiknya tak perlu dimasukkan. Jarang sekali pengunjung yang 
memasukkan informasi seperti ini apalagi informasi tersebut akan ditampilkan secara umum di halaman 
model. Peraturan yang tidak jelas juga membuat pengunjung hanya akan mengisi yang diperlukan saja. 

Ada beberapa pesan error yang ditampilkan jika pengunjung salah mengisi, diantaranya: 

 

 

 

 
 
 
 
 
Pesan diatas terjadi karena upload gambar gagal. Keterangan itu sangat kecil bila dibandingkan dengan 
pesan error dari kode php. Pengunjung akan segera klik Ulangi tanpa tahu dimana letak kesalahannya.  

 

 
Pesan diatas terjadi akibat ada data masukkan yang belum diisi. Keterangan yang  disampaikan baik 
namun sebaiknya tidak memakai tanda seru karena kesannya seperti berteriak kepada pengunjung. 

Warning: move_uploaded_file(imgmovie/ani1.jpg) [function.move-uploaded-file]: failed to open 
stream: Permission denied in 
/home/indosin3/domains/indosinema.com/public_html/processdaftarmodel.php on line 151 
 
Warning: move_uploaded_file() [function.move-uploaded-file]: Unable to move '/tmp/phpkaccTq' 
to 'imgmovie/ani1.jpg' in 
/home/indosin3/domains/indosinema.com/public_html/processdaftarmodel.php on line 151 
Proses Upload Gambar gagal 

Ulangi 

Salah satu atau lebih data masukan tidak anda isi
Proses input data baru gagal !! 



Warnanya yang dibedakan untuk menekankan pentingnya akan jauh lebih efektif. Tulisan itu diload pada 
halaman baru dan tidak ada tombol atau link untuk kembali. Pengunjung terpaksa untuk memakai back 
button yang berada di browser. Pesan error pada halaman yang sama akan lebih menghemat waktu 
pengunjung  karena tak perlu lagi memasukkan isian. 
 
 

 
Pesan diatas merupakan hasil dari pengisian form pendaftaran yang sukses. Tapi bagaimana admin akan 
mengkonfirmasi. Pengunjung tak pernah memberikan kontak baik itu email maupun nomor telepon. Perlu 
ditambahkan field email atau No. Telepon dalam form isian.  
 

Halaman Hubungi Kami berisi form untuk 
pengajuan saran dan kritik. Ini bukanlah yang 
diharapkan pengunjung. Seharusnya ada keterangan 
walaupun sekedar email. Pada halaman tersebut 
terjadi ketidakkonsistenan dalam pemakaian 
bahasa. Bahasa awal yang berbahasa Indonesia 
tetapi label berbahasa Inggris. 

Pemakaian bahasa ini penting karena pada saat 
pengunjung belum memasukkan salah satu isian 
akan keluar pesan error yang menyatakan bahwa 
Anda belum memasukkan salah satu isian. 
Misalnya: “Silahkan masukkan pesan Anda.” Pada 
form tidak ada label pesan yang ada hanya message 
ini salah satu bentuk dari ketidak konsistenan 

bahasa. Sebaiknya seluruh situs memakai bahasa Indonesia dikarenakan target pengunjungnya 
masyarakat Indonesia. 

Apabila pengisian berhasil maka akan mucul tulisan: 

 

Entah apa yang dimaksud oleh tulisan itu. Mungkin yang dimaksud adalah : “Terima Kasih atas saran dan 
kriti Anda.” Banyak kata-kata dalam situs ini yang kurang jelas maknanya. 

Form juga ada pada saat pengunjung akan memesan DVD. Bentuk form sama dengan halaman Hubungi 
Kami. Pengunjung bingung untuk membeli apakah harus memberi saran terlebih dahulu. 

2.3. Beberapa Komponen Web 

2.3.1 Homepage 

Pembahasan mengenai honmepage sudah banyak dilakukan pada bab awal. Di sini hanya ingin menekan 
kan pada masalah layout saja. Layout web sepertinya harus diperbaiki. Dengan menekankan pada 
kepentingan maka sebaiknya berita film menjadi yang paling atas sebelah kiri diikuti oleh interview serta 
film-film terbaru yang akan rilis. 

 

 

Data anda sudah tersimpan di database 
kami akan konfirmasi secepatnya 

Gambar 2.11 Hubungi Kami 

Terima Kasih saran & kritik Anda 



2.3.1 Berita Film 

Untuk halaman ini sebaiknya diperpendek. Halaman ini menjadi begitu panjang dikarenakan banyaknya 
berita yang ditampilkan. Berita juga sebaiknya diberi tanggal karena tanggal merupakan salah satu 
penanda berita itu baru atau tidak. 

Terdapat duplikasi link yang cukup banyak pada halaman ini. Judul berita dengan konten berita lainnya 
disebelah kanan sama persis. Ini jelas mengganggu pengunjung yang berpikir apakah berita itu sama atau 
tidak. 

Duplikasi link juga terjadi pada judul berita dan link ‘...more’ pada bagian bawah tubuh berita. Namun 
link ‘...more’ tidak berfungsi dengan baik. 

2.3.1 Hubungi Kami 

Halaman ini sungguh mengecewakan. Pengunjung dihadapkan dengan form saran yang mungkin mereka 
mencari kontak situs ataupun yang lainnya. Ketidakjelasan model mungkin menjadi penyebab utama 
pengunjung ingin menghubungi pengelola situs. 

Form saran juga tidak jelas hanya memberi saran lalu selesai tanpa ada saran-saran yang telah diberikan 
sebelumnya. 
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