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Apa itu Website?

 Alat untuk mempresentasikan sesuatu

 Sebuah “cara” untuk berkomunikasi

 Alat untuk belajar

 Alat untuk mengajarkan sesuatu

 Alat untuk memasarkan sesuatu



4 hal utama

Sebelum melakukan hal lain, luangkan waktu untuk 

memikirkan (dan mencatat) 4 hal ini:

 Apa fungsi dari website anda?

 Siapakah pengguna dari website anda?

 Apa yang dapat membawa pengguna website kembali?

 Dimanakah pengguna mengakses website anda?



Konten
 Konten yang bagus 

itu sangat penting. 

 Tetapi, tanpa 

desain yang 

menarik, hal 

tersebut tidak dapat 

membuat sebuah 

website “bekerja” 

sesuai harapan.



Desain yang Bagus
Desain yang bagus 
haruslah:
 Dapat dipahami

 Menarik

 Mudah digunakan

 Tampilan yang 
seragam

 Dibuat dengan 
mengedepankan sudut 
pandang pengunjung, 
WYSIWYW (What You 
See Is What You 
Want).



Bagaimana Kita Membaca Teks

 Mengikuti kebiasaan sehari-hari, sebagian besar manusia 

melihat teks dari kiri kekanan dan dari atas kebawah.



Bagaimana Kita Memindai Layar

 Ketika melihat layar, mata pengguna memindai dengan pola 

yang searah jarum jam



Aturan Yang Perlu Diikuti
 Aturan 1: Anda bukanlah pengguna

 Apa yang anda pahami belum tentu dapat dipahami oleh pengguna

 Aturan 2: Pengguna bukanlah seorang professional
 Pengguna tidak dapat menggunakan website dengan baik tanpa ada arahan yang 

tepat

 Aturan 3: Pastikan konten pada website sesuai dengan fungsinya
 Desain yang bagus harus bertujuan untuk meningkatkan fungsi dari website

 Aturan 4: Hormati GUI dan konvensi antarmuka dari website
 Terdapat konvensi terkait lokasi menu navigasi, pewarnaan, dan lain-lain. Jangan 

menentang kaidah umum (misal: meletakkan menu dibawah)

 Aturan 5: Perhatikan batasan dan perbedaan pada internet
 Tidak semua pengguna menggunakan layar dengan ukuran yang sama, dan tidak 

semua pengguna internet memiliki bandwidth yang cepat.



Penamaan File

 Gunakan hanya huruf kecil
 Lebih mudah dalam mengkomunikasikan dengan orang 

lain (baik pengguna maupun tim developer).

 Jangan gunakan spasi pada nama file
 Beberapa browser tua tidak mengenal adanya spasi

 Gunakan nama file yang sependek mungkin 
namun tetap bermakna
 Nama yang pendek akan lebih mudah diingat dan tidak 

mudah terjadi salah penulisan



Current Trend in Web Design
1. Longer scrolling Site (e.g. www.apple.com/iphone/)

2. Story telling and interaction (e.g. 
www.spaceneedle.com/)

3. Make it simple (e.g. www.rareview.com/)

4. High quality custom photography (e.g. www.acme-
world.com/)

5. Flyout/slideout app-like menus (e.g. 
www.rawnet.com/)

6. Very large typhography (e.g. 
www.madebytinygiant.com/)

http://www.apple.com/iphone/
http://www.spaceneedle.com/
http://www.rareview.com/
http://www.acme-world.com/
http://www.rawnet.com/
http://www.madebytinygiant.com/


1. Longer scrolling Site

 Semakin banyak 
pengguna mengakses 
website dari perangkat 
bergerak dengan layar 
sentuh

 Scrolling pada layar 
sentuh lebih mudah 
dibandingkan mengklik 
menu navigasi

 Seringkali ditambahkan 
animasi halus untuk 
membuat scrolling lebih 
menarik

 Menggunakan lazy loading 
agar tidak mengorbankan 
kecepatan tampilan



2. Story Telling and Interaction

 Konten yang bagus 
sangatlah penting

 Penyajian konten 
menggunakan teknik 
Storytelling akan 
memberikan nilai tambah 
yang sangat besar

 Memberikan kemampuan 
pada pengguna untuk 
berinteraksi dengan alur 
cerita akan membuat 
website semakin menarik



3. Make it simple

 Buang elemen-
elemen yang tidak 
penting.

 Tidak menggunakan 
layout yang komplek

 Tidak menggunakan 
banyak warna

 Tidak menggunakan 
banyak gambar



4. High quality custom photography

 Menggunakan foto 

yang diambil khusus

 Website menjadi unik 

dan tidak ada yang 

menyamai

 Foto dapat 

disesuaikan dengan 

tujuan dan konten dari 

website



5. Flyout/slideout app-like menus

 Menggunakan menu 
seperti pada aplikasi di 
perangkat bergerak. Menu 
baru aktif setelah di 
klik/tap.

 Website akan bagus 
digunakan baik pada 
desktop maupun pada 
perangkat bergerak 
(Responsive Web Design)

 Menu tidak akan 
menggunakan banyak 
tempat. Sehingga lebih 
banyak ruang yang bisa 
dimanfaatkan untuk 
konten.



6. Very large typography

 Typography sangatlah 
penting untuk desain web.

 Dan pada tahun 2015 ini, 
semakin banyak website 
yang menggunakan 
ukuran huruf yang sangat 
besar.

 Huruf berukuran raksasa 
digunakan untuk 
menonjolkan sesuatu, dan 
memastikan agar 
pengguna membaca dan 
mengingatnya.



The Golden Ratio
 Golden Ratio banyak digunakan oleh 

desainer untuk membuat objek terlihat 
lebih proporsional

 Golden Ratio menjelaskan hubungan 
antara dua proporsi yang simetris 
sempurna

 Deret Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 
...) adalah deret dimana untuk setiap 
angka adalah penjumlahan dari dua 
angka sebelumnya. Semakin besar 
angkanya, maka rasionya akan semakin 
dekat dengan Golden Ratio



Contoh penggunaan Golden Ratio



Ingat... !

 Tidak ada aturan yang pasti dan selalu 

benar dalam mendesain sebuah website

 Desain yang bagus untuk sebuah website 

belum tentu cocok untuk website yang lain

 Selalu sesuaikan desain dengan tujuan, 

konten, dan pengguna dari website.




