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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Pariwisata 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Versi 1.1 mengartikan kata pariwsata 

adalah yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi; pelancong; turisme. 

Selain itu menurut Dr. James J.Spillane pariwisata adalah kegiatan melakukan 

perjalan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui 

sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olah raga atau istirahat, menunaikan 

tugas, berziarah, dan lain-lain (1987:20). Maka dari definisi tersebut pariwisata 

merupakan sesuatu kegiatan perjalanan untuk rekreasi agar mendapatkan 

kenimatan dan mengetahui sesuatu. 

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan BAB 1 Pasal 1 berisikan: 

1.) Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang 

atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk 

tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan 

daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 

2.) Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.    

3.) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung 

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 

pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.   

Perancangan Situs Pantai..., Ryan varian Liwang, FSD UMN, 2014



7 

 

4.) Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 

pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang 

muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta 

interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama 

wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.     

5.) Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, 

keindahan, dan nilai yang berupa  keanekaragaman kekayaan alam, 

budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan 

kunjungan wisatawan.  

6.) Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi 

Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau 

lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik 

wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta 

masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya 

kepariwisataan.   

7.) Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau 

jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan 

pariwisata.  

8.) Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang 

melakukan kegiatan usaha pariwisata. 

9.) Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling 

terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan 

pariwisata.  
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10.) Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki 

fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk 

pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting 

dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial 

dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung 

lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.  

11.) Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan 

perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja 

pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.      

12.) Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan 

pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk 

pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.     

13.) Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden 

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan 

negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

14.) Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan 

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah.    

15.) Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di 

bidang kepariwisataan. 
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2.1.1. Wisatawan 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia versi 1.1 kata wisatawan adalah orang 

yang berwisata; pelancong; turi. Ismayanti juga memberikan beberapa 

macam tipe para wisatawan (2011: 40): 

1.) Pecinta laut aktif 

Wisatawan yang berwisata ke pantai dan laut terdekat. Wisata 

bahari adalah tema perjalanannya dan segala hal yang berkaitan 

dengan kelautan menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan. Ia 

tidak takut akan tantangan dunia maritime, bahkan jika ada 

kegiatan baru di perairan, ia tidak segan melakukannya. Beberapa 

kegiatan yang dilakukan di antaranya, selam, selancar, ski air, 

berlayar, berperahu dan kegiatan lain di laut. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  Gambar 2.1 

             Pecinta laut aktif 
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2.) Pelancong berorientasi hubungan  

Wisatawan yang senang mendapatkan teman baru dan sangat 

ramah kepada masyarakat di daerah tujuan wisata. Tujuan 

perjalanannya selalu berorientasi pada teman baru dan ia gemar 

melakukan kontak sosial dengan siapapun dari level manapun. 

Tipe wisatawan ini yang berperilaku lintas budaya dan ia selalu 

mempelajari karakter budaya yang ia datangi. 

     Gambar 2.2 

  Pelancong berorientasi hubungan 

(Sumber:http://4.bp.blogspot.com/_Sz6WHW8dzmQ/TA8GjCw6L

oI/AAAAAAAAABk/_p27ycB5Opk/s1600/P1020688.JPG) 

 

 

3.) Penikmat pemandangan alam 

Wisatawan yang ingin diterima dengan baik oleh penduduk lokal 

sehingga ia akan selalu mempelajari hal-hal apa yang baik dan 

buruk dari masyarakat setempat. Ia juga mempelajari hal-hal apa 

yang benar dan salah dari lingkungan. Tipe wisatawan ini menikati 

pemandangan dan bentang alam di daerah tujuan wisata. Budaya 
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dan alam baginya merupakan perpaduan yang unik dan bisa 

memberikan pengalaman luar biasa. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

Penikmat pemandangan alam 

(Sumber:http://www.scenicreflections.com/files/The_mountaineer_

Wallpaper_mmf99.JPG) 

 

4.) Pencari istirahat 

Satu tujuan wisata yang dilakukan oleh wisatawan dari kelompok 

ini, yaitu beristirahat tanpa gangguan siapa pun. Ia ingin 

mendapatkan kesemoatan untuk bersantai selama berwisata. Ia 

tidak ingin diganggu oleh kegiatan apapun, selain liburan. Wisata 

adalah wisata dan tidak ada dalam benaknya memadukan wisata 

dengan bisnis karena baginya wisata adalah sebuah kegiatan 

sendiri. Ia memilih tempat-tempat yang tersembunyi dengan 

fasilitas yang memadai dan dapat melindungi privasi. 

 

 

Perancangan Situs Pantai..., Ryan varian Liwang, FSD UMN, 2014



12 

 

Gambar 2.4 

Pencari istirahat 

(Sumber: http://acruisingcouple.com/wp-

content/uploads/2012/02/Relax.jpg) 

 

5.) Penemu atau discover 

Wisatawan yang menyukai wisata budaya dan ia juga menyukasi 

wisata alam, kadang wisata petualang baik yang bertema alam 

maupun budaya. Ia senang berteu dengan sesuatu yang baru. pantai 

yang perawan dan budaya yang asli menjadi bahan yang selalu 

dicari. 

 

6.) Wisatawan keluarga pecinta matahari dan laut 

Wisatawan ini selalu berwisata dengan keluarga. Biasanya berada 

dalam kelompok besar dan melakukan kegiatan wisata bersama 

anak-anak sehingga ia sering menjalani kegiatan wisata yang 

ramah anak, supaya kegiatan wisata tersebut dapat dinikmati oleh 

anak-anak, terutama anak-anak usia di bawah lima tahun. 
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Kelompok ini yang mendorong timbulnya klub anak-anak di 

tempat-tempat wisata dengan beragam kegiatan kreatif, seperti 

melukis, membuat kerajinan tangan, panjang pohon, meluncur 

dengan tali dan kegiatan yang melatih motorik anak. 

Gambar 2.5 
Wisatawan keluarga pecinta matahari dan laut 

(Sumber:http://avophotography.files.wordpress.com/2010/08/img_

1195_2.jpg) 

 

7.) Wisatawan tradisionalis 

Kelompok ini merupakan orang-orang yang konservatif, ia 

mengutamakan keamanan dan keselamatan berwisata sehingga ia 

akan mencari tempat-tempat wisata yang aman dan nyaman. 

Sebisa-bisanya ia menghindari kegiatan wisata yang berisiko 

tinggi, apalagi penuh dengan ketidakpastian. Isu politik sebuah 

Negara, misalnya menjadi perhatian ketika ia akan berwisata. 

Meskipun telah memesan hotel di sebuah Negara, tetapi jika ia 
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mendengar rumor buruk tentang Negara tersebut, wisatawan ini 

akan langsung membatalkan pemesanan tanpa banyak pikir 

panjang. 

 

2.2. Promosi 

Gambar 2.6 

Contoh media promosi pada internet. 

(Sumber: http://www.facebook.com ) 

 

Menurut Julian Cummins dan Roddy Mullin Promosi adalah usaha yang sungguh-

sungguh untuk membangun hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan 

dalam jangka panjang (2004: 154). Sedangkan menurut Fandy Tjiptono pada 

hakikatnya promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Yang dimaksud 

dengan komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha 

menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, dan/atau mengingatkan pasar 

sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan 

loyal pada produk yang ditawarkan perusahan yang bersangkutan (2002: 219). 
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Menurut Terence A. Shimp promosi memiliki lima fungsi yang sangat penting 

bagi suatu perusahaan/lembaga. Kelima fungsi tersebut dijabarkan sebagai berikut 

(2000:7): 

1.) Memberikan Informasi 

Promosi membuat konsumen sadar akan produk-produk baru, mendidik 

mereka tentang berbagai fitur dan manfaat merek, serta memfasilitasi 

penciptaan citra sebuah perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa. 

Promosi menampilkan peran informasi bernilai lainnya, baik untuk merek 

yang diiklankan maupun konsumennya, dengan mengajarkan manfaat-

manfaat baru dari merek yang telah ada. 

2.) Membujuk 

Media promosi atau iklan yang baik akan mampu mempersuasi pelanggan 

untuk mencoba produk dan jasa yang ditawarkan. Terkadang persuasi 

berbentuk mempengaruhi permintaan primer, yakni menciptakan 

permintaan bagi keseluruhan kategori produk. Lebih sering, promosi 

berupaya untuk membangun permintaan sekunder, permingtaan bagi 

merek perusahaan yang spesifik 

3.) Mengingatkan 

Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para 

konsumen. Saat kebutuhan muncul, yang berhubungan dengan produk dan 

jasa yang diiklankan, dampak promosi di masa lalu memungkinkan merek 

pengiklan hadir di benak konsumen. Periklanan lebih jauh 
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didemonstrasikan untuk mempengaruhi pengalihan merek dengan 

mengingatkan para konsumen yang akhir-akhir ini belum membeli merek 

yang tersedia dan mengandung atribut-atribut yang menguntungkan. 

4.) Menambah nilai 

Terdapat tiga cara mendasar dimana perusahaan bisa memberi nilai 

tambah bagi penawaran-penawaran mereka, inovasi, penyempurnaan 

kualitas, atau mengubah persepsi konsumen. Ketiga komponen nilai 

tambah tersebut benar-benar independen. Promosi yang efektif 

menyebabkan merek dipandang lebih elegan, lebih bergaya, lebih 

bergengsi, dan bisa lebih unggul dari tawaran pesaing. 

5.) Mendampingi 

Periklanan merupakan salah satu alat promosi. Promosi membantu 

perwakilan penjualan. Iklan mengawasi proses penjualan produk-produk 

perusahaan dan memberikan pendahuluan yang bernilai bagi wiraniaga 

sebelum melakukan kontak personal dengan para pelanggan yang 

prospektif. Upaya, waktu, dan biaya periklanan dapat dihemat karena lebih 

sedikit waktu yang diperlukan untuk memberi informasi kepada prospek 

tentang keistimewaan dan keunggulan produk jasa. Terlebih lagi, iklan 

melegitimasi atau membuat apa yang dinyatakan klaim oleh perwakilan 

penjual lebih kredibel. 

 

 

Perancangan Situs Pantai..., Ryan varian Liwang, FSD UMN, 2014



17 

 

2.2.1. Tujuan Promosi 

Menurut Rossiter dan Percy dalam buku karya Fandy Tjiptono, (2002:222) 

mengklasifikasikan tujuan promosi sebagai efek dari komunikasi sebagai berikut: 

a. Menumbuhkan persepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan 

(category need). 

b. Memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu 

produk kepada konsumen (brand awareness). 

c. Mendorong pemilihan terhadap suatu produk (brand attitude). 

d. Membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk (brand 

purchase intention). 

e. Mengimbangi kelemahan unsur bauran pemasaran lain (purchase 

facilitation). 

f. Menanamkan citra produk dan perusahaan (positioning) 

 

2.2.2. Social Media Marketing 

Social media dapat dipandang sebagai alat yang sewaktu Anda ingin 

menggunakannya untuk mendapatkan keuntungan darinya. Dengan memandang 

sebagai alat, secara praktis kita dapat menggunakannya dengan tujuan-tujuan 

tertentu. Karena dalam banyak kasus, dengan optimalisasi jejaring sosial, hasil 

yang didapatkan cukup untuk memenuhi tujuan dari pemanfaatan sosial media  

untuk kepentingin bisnis, atau mempromosikan sebuah brand. Hal ini 
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disampaikan oleh Dominikus Juju dan Feri Sulianta dalam bukunya yang berjudul 

“Branding Promotion with Social Network” 

 

2.3. Website / Situs 

Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang 

digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, 

suara, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis 

yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing-

masing duhubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Hubungan antara satu 

halaman web dengan halaman web yang lainnya disebut hyperlink, sedangkan 

teks yang dijadikan media penghubung disebut hypertext (Hidayat, 2010: 2). 

Selain itu world wide web sering disingkat www atau web adalah suatu metode 

untuk menampilkan informasi di internet, baik berupa teks, gambar, suara maupun 

video yang interaktif dan mempunyai kelebihan untuk menghubungkan satu 

dokumen dengan dokumen lainnya yang dapat diakses melalui sebuah browser. 

Browser adalah perangkat untuk mengakses halaman-halaman web, separti 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, dan lain-lain (Yuhefizar, 2008: 

159). Jadi situs web merupakan kumpulan halaman-halaman yang berisikan 

informasi berupa teks, gambar, suara, atau video yang terangkai menjadi satu 

bagian dan saling terhubung. 
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2.3.1. Jenis-jenis dan Tujan Situs Web 

Menurut Yuhefizar (2006) dalam bukunya berjudul “Website Interaktif 

Menggunakan Joomla”, menjelaskan bahwa ada beberapa jenis-jenis dan tujuan 

situs web sebagai berikut (Yuhefizar, 2006: 3): 

1.) Situs web dinamis, merupakan situs web yang menyediakan content atau 

isi yang selalu berubah-ubah setiap saat. Misalnya situs web berita, seperti, 

www.kompas.com, www.detik.com, www.polinpdg.ac.id, dan lain-lain. 

Situs web dinamis dibangun menggunakan bahasa pemograman web, 

seperti php, asp, jsp, dan lain-lain. 

Gambar 2.7 

Situs Kompas 

(Sumber: http://www.kompas.com) 

 

2.) Situs web statis, merupakan situs web yang kontentnya sangat jarang 

diubah. Miasalnya, web profile organisasi, dan lain-lain. Situs web statis 

murni dibangun menggunakan bahasa HTML saja. 
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Gambar 2.8 

Situs Amatoa Resort 

(Sumber: http://www.amatoaresort.com) 

 

Selain itu menurut Suyanto (2009) dalam bukunya berjudul “Step By Step: 

Web Design Theory And Practices”, menjelaskan bahwa ada beberapa 

jenis-jenis dan tujuan situs web sebagai berikut: 

1.) Alat pemasaran, sebuah situs yang dibuat dengan tujuan untuk 

mempromosikan dan memasarkan produk atau jasa layanan suatu 

perusahaan. Pemasaran melalui internet lebih cepat sampai dilihat dari 

banyaknya pengguna internet saat ini. 

2.) Nilai tambah, biasanya sebuah halaman web pada awalnya disusun sebagai 

sarana promosi, karena media promosi di web lebih murah dan efektif 

dibandingkan media promosi konvensional seperti brosur, majalah, atau 

koran. Sebuah web sering dibuat hanya sebagai nilai tambah untuk 

menambah image dari suatu perusahaan tersebut. 
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3.) E-learning, merupakan penggunaan internet sebagai sarana untuk 

menyampaikan informasi, komunikasi, pendidikan, pelatihan secara 

online. 

Dalam proses perancangan situs web Pantai Tanjung Bira ini penulis 

menggunakan jenis situs web statis dikarenakan situs web tersebut 

merupakan media promosi yang menginformasi situasi dan keadaan Pantai 

Tanjung Bira dan sekitarnya. Jadi, situs web tersebut isi dari kontennya 

sangat jarang diubah. 

 

2.3.2. Usability 

Usability menurut Jacob Nielsen (2000) dalam bukunya “Designing web 

usability” ialah sebuah kemudahan dalam situs yang berfungsi membuat 

pengguna baru atau masih awam dapat memakai atau menggunakan situs 

tersebut tanpa mempelajari terlebih dahulu. Maka para pengguna internet 

akan betah berlama-lama pada situs tersebut.selain itu juga, tujuan 

usability dalam adalah memberikan informasi kepada pengguna situs situs 

yang masih awam tersebut secara jelas dan mudah dipahami dengan cepat 

isi dari situs tersebut selain itu dengan usability ini kita memberikan daya 

tarik tersendiri kepada pengguna situs tersebut dan kita sebagai pembuat 

situs web harus meletakkan hal yang terpenting pada tempat yang tepat 

pada sebuah situs agar efektif dan efisien pada saat digunakan. 
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2.3.2.1.  Ukuran Umum Usability 

Dalam usability terdapat beberapa ukuran umum yang dapat dijadikan 

patokan dalam mengukur sebuah usability: 

1. Learnability 

Learnability memberikan penjelaskan tentang tingkat kemudahan 

pengguna untuk memenuhi perintah dasar ketika pertama kali mereka 

melihat/menggunakan sebuah situs.  

2. Efficiency 

Efficiency menjelaskan tingkat kecepatan pengguna dalam menyelesaikan 

perintah setelah mereka mempelajari sebuah situs.  

3. Memorability 

Memorability menjelaskan tingkat kemudahan pengguna dalam 

menggunakan sebuah situs  

dengan baik, setelah beberapa lama tidak menggunakannya.  

4. Satisfaction 

Satisfaction menjelaskan tingkat kepuasan pengguna dalam menggunakan 

sebuah situs. 
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2.3.3. Anatomi Situs 

Dalam buku “The Principles of Beautiful Web Design” karangan Jason Beaird 

(2007) bahwa ketika merancang sebuah halaman web, berikut adalah beberapa 

elemen kunci untuk dipertimbangkan: 

Gambar 2.9 

Anatomi Situs 

(Sumber: http://jambidesain.blogspot.com/2008/12/web-page-

anatomy.html) 

 

1.) Containing Block 

Memiliki peran utama untuk semua isi dari halaman kami. Setiap halaman 

web memiliki sebuah wadah, tanpa sebuah wadah kita tidak akan memiliki 

tempat untuk meletakkan isi dari halaman situs kita. Selain itu tanpa 

batasan wadah tidak akan ada batas untuk web browser. 

2.) Logo 

Logo adalah sebagai alat identitas seluruh halaman. Di sinilah logo atau 

nama perusahaan harus ditempatkan dan mudah diidentifikasi. Sedangkan 
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menurut Surian Rustan, logo adalah gabungan dari sebuah elemen gambar 

atau simbol dengan elemen tulisan, atau salah satunya yang dapat menjadi 

identitas diri agar dapat dibedakan dengan yang lainnya. Logo itu sendiri 

terbagi menjadi dua, yaitu logotype dan logogram, logotype merupakan 

tulisan nama yang didesain secara unik dan khusus dengan menggunakan 

teknik lettering atau memakai jenis huruf tertentu. Sedangkan logogram 

adalah sebuah gambar atau simbol yang mewakili dari sebuah kata atau 

kalimat (2009: 12) selain itu Prof.Drs. Yongky Safanayong juga 

mengungkapkan bahwa logo mengandung arti “kebijakan berpikir” dan 

“maksud tertentu”. Logo juga merupakan instrumen rasa harga diri dan 

nilai-nilainya mampu mewujudkan citra positif dalam sebuah bisnis 

perusahaan, institusi, istansi, dan sebagainya. 

Menurut definisi yang telah disampaikan diatas mengatkan bahwa logo 

merupakan sebuah bagian yang penting dalam membentuk sebuah 

identitas visual yang dapat menjadi alat pembanding dan menampilkan 

sebuah citra yang positif. 

Dalama logo juga biasanya terdapat sebuah tagline, tagline sendiri adalah 

salah satu atribut dalam logo, berupa satu kata atau lebih yang 

menggambarkan esensi, personality maupun positioning brand Menurut 

surianto rustan. Eric Swartz, seorang penulis dan ahli brand tagline 

mendefinisikan tagline sebagai: susunan kata yang ringkas (biasanya tidak 

lebih dari 7 kata), diletakkan mendampingi logo dan mengandung pesan 

brand yang kuat ditujukan kepada audience tertentu. (2009: 70) 
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Gambar 2.10 

Contoh Logo 

(Sumber: http://www.indonesia.is/auto/mediastorage/ 

13000120_logo_pulau_bidadari_resort.jpg) 

 

3.) Navigasi 

Sistem ini harus mudah terlihat dan mudah digunakan. Selain itu fungsi 

navigasi adalah menghubungkan halaman satu dengan halaman yang 

lainnya. 

Gambar 2.11 

Navigasi Situs 

(Sumber http://www.psdgraphics.com/wp-

content/uploads/2009/02/glossy-navigation-menu-preview.jpg) 

 

4.) Konten 

Konten tersebut menjadi titik fokus dari desain secara keseluruhan. Sebuah 

halaman situs memiliki beberapa detik untuk menarik perhatian seseorang, 

jika seseorang tidak dapat menemukan apa yang mereka cari, mereka akan 

pindah ke situs lain. 
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5.) Footer 

Footer merupakan indikasi bahwa pengguna telah datang ke akhir dari 

halaman situs. Bagian ini biasanya berisi hak cipta / informasi kontak, 

hukum dan link ke bagian utama dari situs. 

6.) Ruang Negatif 

Menciptakan kesatuan dan keseimbangan dalam desain halaman. Terlalu 

banyak teks dan gambar muncul sebagai "ruang yang penuh sesak" 

sehingga sulit bagi pengguna untuk menavigasi melalui halaman situs. 

 

2.3.4. Prinsip-prinsip Desain Situs 

Selain itu Jason Beaird juga membahas prinsip-prinsip desain situs yang cantik 

dalama bukunya “The Principles of Beautiful Web Design”, yaitu: 

1.) Keseimbangan 

Jika elemen di kedua sisi pada tata letak yang sama berat, maka mereka 

menyeimbangkan satu sama lain. Ada dua bentuk utama dari 

keseimbangan visual: simetris dan asimetris. 
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1.1.) Simetris 

Keseimbangan simetris, atau keseimbangan formal, terjadi ketika unsur-

unsur komposisi yang sama di kedua sisi dari garis sumbu. Jenis simetri-

simetri horisontal dapat diterapkan untuk layout situs web dengan konten 

atau berpusat untuk menyeimbangkan di antara kolom. 

Gambar 2.12 

Situs yang simetris. 

(Sumber: http://duuel.com/) 

 

1.2.) Asimetris 

Keseimbangan asimetris, atau keseimbangan informal, sedikit lebih 

abstrak, dan umumnya lebih menarik secara visual, daripada 

keseimbangan simetris. Daripada memiliki gambar cermin di kedua sisi 

pada tata letak, keseimbangan asimetris melibatkan objek berbeda ukuran, 

bentuk, nada, atau penempatannya. Jika Anda memiliki sebuah objek besar 

di salah satu sisi halaman, dan dengan objek yang lebih kecil beberapa di 

sisi lain, komposisi masih bisa merasa seimbang. 
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2.) Kesatuan 

Teori Desain menggambarkan kesatuan sebagai mengacu pada cara di 

mana unsur-unsur yang berbeda dari komposisi saling berkaitan dengan 

satu sama lain. Sebuah tata letak terpadu merupakan salah satu yang 

bekerja secara keseluruhan bukan diidentifikasi sebagai bagian yang 

terpisah. Sangat penting bahwa kesatuan tidak hanya ada dalam setiap 

elemen dari halaman situs, tetapi di seluruh halaman-halaman situs itu 

sendiri harus bekerja sebagai satu kesatuan. 

Gambar 2.13 

Situs yang menggunakan prinsip kesatuan. 

(Sumber: http://shadyacres.com.au) 

 

3.) Kedekatan 

Kedekatan adalah cara yang jelas, tetapi sering diabaikan untuk membuat 

sekelompok objek terasa seperti satu kesatuan. Menempatkan benda 

berdekatan dalam layout menciptakan titik fokus ke arah mana mata akan 

tertarik. 
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4.) Pengulangan 

Pengulangan warna, bentuk, tekstur, atau benda sejenis membantu untuk 

mengikat desain halaman situs bersama sehingga rasanya seperti satu 

kesatuan. Pengulangan sering digunakan dalam desain situs web untuk 

menyatukan unsur-unsur tata letak. Pola berulang dan tekstur juga dapat 

membantu untuk menyatukan desain. 

Gambar 2.14 

Situs yang menggunakan prinsip pengulangan. 

(Sumber: http://dotmick.com) 

 

5.) Penekanan 

Terkait erat dengan persatuan adalah konsep penekanan. Daripada 

berfokus untuk mendapatkan berbagai elemen desain secara bersama-

sama, penekanan membuat elemen tertentu menarik perhatian pemirsa. 

Salah satu metode untuk mencapai penekanan tersebut adalah dengan 

membuat elemen yang menjadi titik fokus. Sebuah titik fokus adalah 

segala sesuatu pada halaman yang menarik mata pemirsa. 
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Gambar 2.15 

Situs yang menggunakan prinsip penekanan. 

(Sumber: http://www.unlistedcollection.com) 

 

Supriyono dalam bukunya Desain Komunikasi Visual–Teori dan Aplikasi 

menuliskan bahwa pada umunya desain yang baik selalu memenuhi prinsip-

prinsip desain sebagai berikut: 

1.) Kesatuan 

Kesatuan sesungguhnya ialah adanya saling berhubungan antar unsur yang 

disusun. Jika satu atau beberapa unsur dalam susunan saling berhubungan 

maka kesatuan telah dapat dicapai. Beberapa hubungan tersebut antara 

lain: hubungan kesamaan, hubungan kemiripan, hubungan keselarasan, 

hubungan keterkaitan, hubungan kedekatan. Hubungan-hubungan ini 

kemudian dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mencapai kesatuan. 
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2.) Keseimbangan 

Keseimbangan merupakan salah satu prinsip dasar seni/desain. Karya seni 

dan desain harus memiliki keseimbangan, agar enak dilihat, tenang, tidak 

berat sebelah. Khusus untuk keseimbangan dalam perancangan desain, 

jenis keseimbangan yang akan digunakan harus ditetapkan terlebih dahulu 

sebelum perancangan desain tersebut dimulai. 

Jika mendesain suatu desain yang bersifat resmi lebih baik menggunakan 

keseimbangan simetris, sedangkan jika menghendaki sesuatu desain yang 

bersifat tidak resmi lebih baik menggunakan keseimbangan asimetris yang 

karakternya lebih dinamis. Penetapan ini penting karena suatu susunan 

desain harus konsisten, di mana jika sejak awal disusun secara simetris 

maka seluruh susunan harus simetris, begitu pula sebaliknya dengan 

asimetris. 

 

3.) Penekanan 

Penekanan atau penonjolan objek bisa dilakukan dengan beberapa cara, 

antara lain dengan menggunakan warna mencolok, ukuran foto/ilustrasi 

dibuat paling besar, menggunakan huruf sans serif, arah diagonal, dan 

dibuat berbeda dengan elemen-elemen lain. 

Penekanan harus mempunyai tujuan tertentu, di antaranya sebagai berikut: 

 untuk menarik perhatian 

 untuk menghilangkan kebosanan 

 untuk memecah rutinitas 

 untuk kejutan/surprise 
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Suatu susunan harus memiliki irama yang berarti harus ada keteraturan. 

Namun, susunan yang teratur dapat berakibat membosankan. Oleh karena 

itu, diperlukan penekanan agar susunan dapat menarik, dan tidak 

membosankan. 

 

4.) Irama 

Irama merupakan prinsip yang ada pada semua karya seni, termasuk seni 

rupa dan desain. Irama/ritme adalah gerak pengulangan atau gerak 

mengalir, teratur, dan terus-menerus. Akan tetapi, pengulangan yang terus-

menerus, tanpa ada variasi akan menjadikan desain terasa monoton dan 

membosankan. 

Gambar 2.16 

Situs yang menggunakan prinsip irama. 

(Sumber: http://media.smashingmagazine.com/wp-

content/uploads/2010/06/Rhythm10.jpg) 
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5.) Proporsi 

Proporsi atau perbandingan merupakan salah satu prinsip dasar seni rupa 

untuk memperoleh keserasian. Dengan demikian proporsi dapat diartikan 

perbandingan yakni dalam satu objek antara bagian satu dengan bagian 

lainnya sebanding. Karya yang tidak serasi tentu tidak enak dipandang. 

Tujuan pokok dari mempelajari proporsi adalah untuk melatih ketajaman 

rasa, agar selanjutnya seseorang secara cepat dapat mengatakan apakah 

objek/benda yang dihadapi tersebut serasi atau tidak. 

Gambar 2.17 
Situs yang menggunakan prinsip proporsi. 

(Sumber: http://www.erguvanplatin.com) 
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6.) Kesederhanaan (simplicity) dan Kejelasan (clarity) 

Kesederhanaan (simplicity), menjadi suatu tuntutan pada semua seni 

maupun desain. Sederhana bukan berarti harus sedikit, tetapi yang tepat 

adalah ”pas”, artinya tidak lebih dan tidak kurang. Jadi kesederhanaan itu 

adalah masalah rasa, apakah suatu susunan perlu dikurangi atau bahkan 

perlu ditambah objeknya. Menambah objek/elemen atau mengurangi tentu 

harus mempertimbangkan prinsip-prinsip yang lain, di antaranya irama, 

kesatuan, keseimbangan, penekanan, dan proporsi. Dapat dilihat dari 

apakah penambahan atau pengurangan tersebut merusak prinsip yang lain 

atau tidak. 

Kejelasan (clarity) artinya mudah dipahami, mudah dimengerti. Karena 

desain adalah seni yang ditunjukan untuk kepentingan orang lain, di mana 

desain harus dapat dimengerti orang lain, untuk desain komunikasi visual 

misalnya, suatu desain harus dapat dibaca dengan jelas, harus dapat 

dimengerti maksud dari isi desain. 

Gambar 2.18 

Situs yang menggunakan prinsip kesederhanaan dan kejelasan. 

(Sumber: http://www.costanavarino.com) 
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2.3.5. 960 Grid System 

Grid 960 terdiri dari beberapa jenis grid, grid sendiri merupakan perhitungan atau 

skala perbandingan jenis dan tipe yang akan kita gunakan dalam menyesuaikan 

ukuran situs web kita nantinya di semua jenis monitor wide atau non wide screen, 

misalnya yang bertipe 12 kolom, 24 colom,atau lebih umum pada pengguanaan 

per skala untuk widescreen, normal screen, mobile berbeda-beda. 960 grid system 

menyediakan keseluruhanya dan namanya pun tergantung dari jenis grid yang 

akan kita gunakan. Aturan penggunaan grid-grid tersebut di kelompokan dalam 

satu wadah, atau kontainer, artinya semua grid akan berada dalam cakupan satu 

induk, secara sederhana 960 merupakan sebuah denah dari situs web yang akan 

kita bangun, denah-denah tersebut suda ada dan tinggal kita pakai saja, setiap 

denah memiliki ukuran berbeda-beda dan nama yang berbeda juga. Dengan 

katalain membagi area desain selebar 960 px ke dalam beberapa kolom. Angka 

960 dipilih karena dapat dibagi dengan mudah sehingga menjadi 2 kolom, 3 

kolom, 4 kolom, hingga 24 kolom. 

Gambar 2.19 

Situs 960 Grid System 

(Sumber: http://960.gs ) 
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2.3.6. Warna 

Menurut Sanyoto (2009: 46) mengatakan bahwa warna memiliki karakter 

tersendiri dan simbolisasi atau bahasa rupa. Maka dari itu peran wearna tidak 

kalah penting didalam merancang sebuah situs web. Warna-warna yang akan 

digunakan untuk mendukung situs web ini ialah warna-warna alam yan 

mendukung kegiatan bahari dan kebudayaan, antara lain: 

1.) Jingga 

Warna jingga berasosiasi pada awan jingga atau juga buah jeruk. Warna 

ini melambangkan kehangatan, kemerdekaan, anugerah, kehangatan. 

Warna jingga mempunyai karakter dorongan, semangat, merdeka, 

anugerah, tetapi juga bahaya. Lampu traficlight pada bagian yang 

berwarna merah jingga menandakan bahaya. 

Gambar 2.20 

Situs yang dominan dengan warna jingga. 

(Sumber: http://www.orangetravels.in) 
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2.) Biru 

Warna biru mempunyai asosiasi pada air, laut, langit, dan di Barat pada es. 

Biru mempunyai watak dingin, pasif, melankolis, sayu, sendu, sedih, 

tenang, berkesan jauh, mendalam, tak terhingga, tetapi cerah. Biru 

melambangkan keagungan, keyakinan, keteguhan iman, kesetiaan, 

kebenaran, kemurahan hati, kecerdasan, perdamaian, keharmonisan, 

kesatuan, kepercayaan, dan keamanan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.21 

Situs yang dominan dengan warna biru. 

(Sumber: http://www.beachesresorts.co.uk ) 
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3.) Putih 

Putih warna paling terang. Putih berasosiasi pada salju dunia Barat. Warna 

putih melambangkan cahaya, kesucian, kemurnian, kejujuran, ketulusan, 

kedamaian, ketenangan, kebenaran, kesopanan, keadaan tak bersalah, 

kehalusan, kelembutan, kebersihan, simpel, dan kehormatan. 

Gambar 2.22 

Situs yang dominan dengan warna putih. 

(Sumber: http://www.designhotels.com) 
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4.) Hitam 

Hitam adalah warna tergelap. Warna ini berasosiasi dengan kegelapan 

malam, kesengsaraan, bencana, perkabungan, kebodohan, mister, dan 

keputusasaan. Karakter warna ini adalah menekan, tegas, dan mendalam. 

Hitam melambangkan kesedihan, malapetaka, kesuraman, kemurungan, 

kegelapan, bahkan kematian, terror, kejahatan, keburukan ilmu sihir, 

kesalahan, kekejaman, kebusukan, rahasia, ketakutan, penyesalan yang 

mendalam, amarah, dan duka cita. 

Gambar 2.23 

Situs yang dominan dengan warna hitam. 

(Sumber: http://www.andersdananders.be ) 

 

 

Warna merupakan elemen penting dalam pembuatan sebuah situs, karena warna 

memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang dapat mempengaruhi daya tarik 

dan emosi konsumen. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan warna 

antara lain: 
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a.) Warna dapat mencerminkan karakteristik produk atau jasa yang 

ditawarkan. 

b.) Warna mempunyai daya tarik utama dalam suatu komposisi desain. 

c.) Warna dapat menjadi identitas produk. 

2.3.7. Warna Hexadesimal 

Menurut karangan Jason Beaird dalam buku “The Principles of Beautiful Web 

Design” (2007) Penggunaan warna dasar pada monitor berbeda dengan 

penggunaan warna dasar untuk media cetak. Bila media cetak menggunakan 

warna dasar CMYK maka untuk monitor menggunakan warna dasar RGB, karena 

monitor menggunakan pixel bukan cat. Setiap pixel dalam layar monitor 

menggunakan kombinasi warna merah, hijau, dan biru. Selain itu setiap warna 

dalam kombinasi warna tersebut memiliki ada 256 tingkat yang berbeda dari 

lampu merah, 256 tingkat cahaya hijau, dan 256 tingkat cahaya biru, sehingga 

dapat menciptakan 16.777.216 warna yang berbeda. 

Dalam menentukan warna pada monitor memiliki cara untuk menggambarkan 

masing-masing warna dengan cepat dan mudah yaitu menggunakan kode warna 

heksadesimal. Sistem penghitungan heksadesimal jauh seperti sistem menghitung 

desimal biasanya, bahwa bukannya berdasarkan kelipatan sepuluh, hal ini 

didasarkan pada kelipatan dari enam belas, dan memiliki enam digit tambahan: A 

(yang setara dengan desimal 10 ), B (11), C (12), D (13), E (14), dan F (15). 

Sebuah kode warna heksadesimal yang spesifik akan menentukan tingkat dari 

warna merah, hijau, dan biru untuk memberikan warna tertentu. Misalnya, 

menggabungkan merah, hijau, dan biru pada tingkat tertinggi maka akan menjadi 
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warna putih. Untuk menggunakan putih di halaman web, komponen  merah  untuk 

255 ( FF dalam heksadesimal), komponen  hijau  untuk 255 ( FF ), dan komponen 

biru untuk 255 ( FF )  kemudian  menggabungkan nilai-nilai heksadesimal dalam 

urutan merah, hijau, dan biru sehingga menjadi  kode FFFFFF .  

Tabel 2.1 

Tabel kode warna heksadesimal 

 

Desimal 

 

Heksadesimal 

 

Desimal 

 

Heksadesimal 

 

Desimal 

 

Heksadesimal 

0 00 16 10 32 20 

1 01 17 11 33 21 

2 02 18 12 34 22 

3 03 19 13 35 23 

4 04 20 14 ................................ 

5 05 21 15 245 F5 

6 06 22 16 246 F6 

7 07 23 17 247 F7 

8 08 24 18 248 F8 

9 09 25 19 249 F9 

10 0A 26 1A 250 FA 

11 0B 27 1B 251 FB 

12 0C 28 1C 252 FC 

13 0D 29 1D 253 FD 

14 0E 30 1E 254 FE 

15 0F 31 1F 255 FF 
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Gambar 2.24 

Contoh warna hexadesimal  

(Sumber: http://i563.photobucket.com/albums/ss72/ 

S4yang/Travian/Guide_Alliances/Alliance_BBcode_HexTable.png) 
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2.3.8. Tipografi 

Menurut Rakhmat Supriyono tipografi yaitu mengarah pada disiplin ilmu yang 

mempelajari spesifiikasi dan karakteristik huruf, bagaimana memilih dan 

mengelola huruf untuk tujuan-tujuan tertentu. Huruf juga memilik berbagai 

bentuk atau gaya, yaitu: huruf klasik, huruf transisi, huruf modern roman, huruf 

san serief, huruf berkait balok, huruf tulis, huruf hiasan. Pedoman praktis untuk 

memilih tipografi yang tepat (2010: 25): 

- Gunakan huruf yang kontras. 

- Gunakan sedikit huruf. 

- Gunakan huruf secara proporsional. 

 

Penjelasan tipografi menurut Suyanto merupakan seni huruf yang meliputi 

pemilihan huruf, penentuan ukuran yang tepat, spasi, dan bagaimana teks mudah 

dibaca, unsur yang harus ada dalam sebuah tipografi adalah (2007:43): 

- Kejelasan dan keterbacaan. 

- Menarik. 

- Memiliki karakter. 

Berdasarkan bentuknya, pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu, 

serif dan sans serief. Serief merupakan kelompok jenis huruf yang memiliki 

“tangkai”, sedangkan sans serief adalah jenis huruf yang sebaliknya yang tidak 

memiliki “tangkai”. 
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Gambar 2.25 

Contoh jenis huruf serief dan sans serief.  

(Sumber: http://4.bp.blogspot.com/_BhL_oR1027A/ 

TJnccxhlRtI/AAAAAAAAACU/kisI5pURMYE/s1600/serif-20sans-20font.jpg) 

 

Selain itu ada juga huruf berjenis script, ini menyerupai goresan tangan yaitu 

dikerjakan dengan pena, kuas, atau pensil dan biasanya miring ke kanan. 

Umumnya terkesan anggun. Huruf script memiliki tebal tipis tulisan yang 

bervariasi dalam setiap hurufnya. 

Gambar 2.26 

Contoh jenis huruf script.  

(Sumber: http://images.veer.com/IMG/PTYP/UMT/UMT0000213_P.GIF) 
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