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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Usability (Kebergunaan dalam Website) 

Website sangat berkaitan dengan prinsip usability (kebergunaan) karena website 

merupakan sebuah sistem, aplikasi, atau produk yang dirancang untuk digunakan 

oleh para pengguna situs. Oleh karena itu, website dirancang agar mudah 

dipelajari, mudah digunakan, dan membuat pengguna menggunakan website 

sebagai sistem yang memberikan hal positif dalam menyelesaikan tugasnya. 

Usability menurut Nielsen adalah ukuran kualitas pengalaman pengguna ketika 

berinteraksi dengan produk atau sistem (situs web), aplikasi perangkat lunak, 

teknologi bergerak, maupun peralatan-peralatan lain yang dioperasikan pengguna 

(1993, Hlm 23). 

 

 

 

a.) Logo Yahoo, b.) Button dengan interactive icon, c.) Konten isi dan 

gambar, d.) kolom pencarian, e.) Button, f.) Button Yahoo dan Login 

email, g.) Banner trending toppic, h.) Banner ads. 

             (Sumber: www.yahoo.com, diakses pada 22 Februari 2014)

a. 

b. 

c. 

d. 
e. 

f. 

g. 

h. 

Gambar 2. 1 Halaman Utama 

Yahoo(Sumber: www.yahoo.com, 22 

Februari 2014) 
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Nielsen (1993, Hlm. 26) mengatakan bahwa terdapat patokan umum untuk 

mengukur usability yaitu mudah dipelajari, efisiensi, dapat dingat, ada penjelasan 

mengenai kesalahan, dan kepuasan kepada pengguna. Pada penjelasan ini akan 

diberikan sebuah contoh pada  tampilan situs www.yahoo.com yang terdapat di 

bagian atas.  

1. Learnability 

Learnability menjelaskan bahwa pengguna mudah untuk memenuhi 

kebutuhan awal ketika pertama kali pengguna melihat atau 

menggunakan hasil rancangan. Situs www.yahoo.com mudah dipelajari 

dan dimengerti karena situs tersebut simple, konsisten, teratur, dan 

terlihat bersih namun tetap menggambarkan identitas Yahoo. Identitas 

Yahoo dapat dilihat bahwa terdapat sebuah button dan penulisan yang 

menggunakan warna ungu yang sama seperti logo Yahoo. Situs Yahoo 

mengelompokan bagian-bagian seperti konten-konten berita, promosi, 

situs yahoo lainnya, video, gambar dan lainnya. Hal ini memudahkan 

para pengguna untuk mencari sesuatu yang ada di situs tersebut. Selain 

itu, di Yahoo juga terdapat judul-judul berita terbaru pada bagian 

disebelah kanan, sehingga para pengunjung tinggal memilih berita 

mana yang tertarik untuk dibaca. 

2. Efficiency 

Efficiency menjelaskan bahwa pengguna dengan cepat menggunakan 

kebutuhan informasi pada situs setelah mempelajari hasil rancangan 

yang telah ada. Seperti rancangan situs www.yahoo.com dibuat tidak 
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rumit karena navigasi-navigasi dan adanya pengelompokan bagian-

bagian yang ada dapat mudah dilihat dan mudah dicari. Seperti ada 

pengelompokan halaman-halaman Yahoo yang dibuat dengan icon-icon 

yang menarik. Hal ini membuat para pengunjung lebih cepat dan efisien 

dalam mencari sesuatu informasi yang dicari pada situs atau halaman 

tersebut. 

3. Memorability 

Memorability menjelaskan bahwa pengguna mudah mengigat dan 

menggunakan situs tertentu meskipun sudah lama tidak digunakan. 

Website yang semakin mudah digunakan maka akan semakin diingat 

oleh para pengguna. Situs www.yahoo.com mudah digunakan karena 

rancangan tata letak, komposisi, warna, yang tidak rumit dan selalu 

konsisten dapat mudah diingat. Situs Yahoo dikenal dengan warna ungu 

karena ungu adalah warna identitas dari logo Yahoo. Selain itu, Yahoo 

memudahkan para penggunanya karena adanya icon-icon yang simple 

dan menarik yang terletak disebelah kiri halaman. Icon ini dibuat untuk 

memudahkan dan mengingatkan para pengunjung pada saat 

menggunakan Yahoo. Banyaknya kebutuhan konten, isi, dan materi 

yang terdapat di Yahoo tidak terlihat berantakan. Situs tersebut terlihat 

teratur dan konsisten dari segi desain, tata letak, bentuk dan ukuran 

huruf, warna, ukuran gambar, dan ukuran banner. Perancangan ini 

membuat para pengguna ingat kepada situs Yahoo saat digunakan 

berulang-ulang kali. 
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4. Errors 

 

 

 

(Sumber: www.yahoo.com, diakses pada 22 Februari 2014) 

 

Errors menjelaskan bahwa pengguna yang melakukan kesalahan 

terhadap situs dapat diberikan pemberitahuan atau peringatan. Sehingga 

para pengguna dapat memperbaiki kesalahan pada suatu situs tertentu 

dan mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya. 

5. Satisfaction 

Satisfaction menjelaskan bahwa pengguna merasa puas dengan hasil 

rancangan suatu situs tertentu. Pengguna dapat memperoleh kebutuhan 

tertentu atau informasi dari sebuah situs dengan mudah dan cepat. 

Seperti pengguna yang ingin mencari sebuah berita terkini di 

www.yahoo.com dan terdapat sebuah kata kunci dibagian tengah-tengah 

halaman berita tersebut tanpa perlu mengetik lagi. Sehingga pengguna 

hanya mengklik satu kali saja dengan mudah tanpa harus mengetik lagi. 

Pengguna dengan mudah mencari informasi tertentu dengan cepat dan 

memberikan kepuasan pada situs tersebut. 

Jakob Nielsen (1993, Hlm. 24) menyatakan bahwa mementingkan web 

usability itu sangatlah penting agar sebuah situs dapat terus bertahan. Hal ini 

Gambar 2. 2 Tampilan Peringatan Errors 
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karena sebuah situs yang memiliki tingkat usability yang tinggi memiliki peluang 

akan sering dikunjungi karena pengguna ingin mendapatkan informasi secara 

cepat dan sesuai yang diharapkan. 

Sementara, Krug (2006, Hlm. 11) menyebutkan hal yang tepenting ketika 

ingin meyakinkan bahwa website mudah digunakan oleh pengguna adalah selalu 

konsisten, berbicara dengan bahasa pengguna, dan mudah diklik. Ia juga 

berpendapat bahwa desain efektif pada halaman pada web memiliki tiga fakta 

mengenai pengguna website nyata yaitu (2006, Hlm. 22—26) 

1. Pengguna tidak membaca halaman, namun hanya mengamati 

halaman. 

Saat pengguna mengunjungi sebuah situs langsung tertuju pada 

sebuah bagian tertentu yang menonjol dan melihat secara acak dan 

tidak teratur. Oleh karena itu, pada halaman utama butuh sebuah 

bagian penting yang ditonjolkan agar pengunjung langsung tertuju ke 

bagian tersebut. Pada situs Yahoo menonjolkan sebuah konten berita 

yang terdapat gambar-gambar dan headline berita yang diletakan 

dibagian tengah. 

2. Pengguna tidak membuat pilihan, namun hanya ingin kebutuhannya 

terpenuhi. 

Para pengguna tidak memikirkan apa yang ada dihalaman sebuah 

situs, pengguna langsung mencari sesuatu yang dibutuhkan seperti 

informasi atau lainnya hingga kebutuhannnya terpenuhi. 
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3. Pengguna tidak mencari tahu sebuah proses perancangan yang 

berkerja, namun pengguna hanya melihat secara acak. 

Seperti yang telah dijelaskan dipoin awal bahwa pengguna melihat 

sebuah halaman situs dengan cara acak dan tidak beraturan. Oleh 

karena itu, adanya sebuah bagian yang dapat lebih ditonjolkan 

dibandingkan lainnya. Sehingga pengunjung dapat tertarik ke bagian 

tersebut dan mengunjungi ke bagian tersebut. 

Krug (2006, Hlm. 31) juga mengatakan bahwa ada lima hal penting untuk dapat 

meyakinkan pengguna saat melihat halaman web dapat dimengerti sebagai situs 

yang memungkinkan yaitu  

 

 

 

a.) Logo Yahoo, b.) Button halaman berita, c.) Konten isi dan gambar, d.) kolom 

pencarian, e.) Button, f.) Button Yahoo dan Login email, g.) Banner ads, h.) 

cuaca, i.) Bagian dari isi-isi berita 

(Sumber: www.yahoo.com, diakses pada 22 Februari 2014) 

 

 

a. 

b. 

d. e. 

f. 

g. 

Gambar 2. 3 Halaman Berita Yahoo 

c. 
h. 

i. 
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1. Membuat hirarki visual yang jelas disetiap halaman. 

Halaman yang memiliki visual yang jelas memiliki dua sifat yaitu  

1. Halaman website yang lebih penting harus lebih ditonjolkan dari 

pada halaman yang lainnya. 

2. Halaman-halaman yang penting lainnya juga harus ditentukan 

visualnya agar konsisten. 

 Yahoo adalah sebuah situs email yang dapat digunakan oleh 

banyak orang dan hal yang lebih menarik adalah dapat menampilkan 

sebuah informasi berupa edukasi, hiburan,dan lainnya. Halaman utama 

sebuah situs dari Yahoo merupakan halaman yang paling menonjol 

dibandingkan halaman yang lainnya. Halaman tersebut menampilkan 

semua hal yang disajikan oleh dari situs Yahoo dari gambar, berita, 

pencarian, video, berita, cuaca, dan lainnya. Sebuah cuplikan-cuplikan 

berita terbaru berupa foto dan headlines merupakan tampilan yang 

paling menonjol dihalaman utama Yahoo. 

 Situs Yahoo yang memiliki banyak halaman dapat mudah 

digunakan karena memiliki hirarki visual yang jelas. Salah satunya 

adalah halaman berita. Halaman berita yang berbeda dari halaman 

utama dari segi konten da isi namun kesamaanya adalah dari segi tata 

letak, warna, huruf, danada bagian yang ditonjolkan dihalaman tersebut. 

Konsistensi dari situs Yahoo dapat memudahkan para pengunjung 

untuk mempelajari dan menggunakan situs tersebut. Selain itu, adanya 

hirarki yang jelas seperti konsistensi secara keseluruhan membuat para 
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pengguna ingat dengan situs Yahoo meskipun sudah lama tidak 

berkunjung ke situs tersebut. 

2. Mengambil keuntungan dari konvensi (pertemuan). 

Terdapat hal penting untuk menemukan sebuah konvensi web yaitu 

1. Sangat mudah digunakan 

Sebuah pengaplikasian konvensi web yang baik akan 

memudahkan para pengguna mengunjungi situs. Sebuah 

kesatuan  dari halaman ke halaman lainnya harus memiliki 

kesamaan seperti warna tulisan dan background yang konsisten. 

2. Para desainer jarang mengambil keuntungan dari sebuah 

konvensi. 

 

(Sumber: www.yahoo.co.id, diakses pada 20 Februari 2014) 

 

Situs Yahoo Indonesia dapat mengingatkan kepada situs pusat 

Yahoo, semuanya memiliki konsistensi dan ciri khas yang sama. 

Dapat dilihat dari tata letak, warna, typography, penempatan 

Gambar 2. 4 Halaman Utama Yahoo Indonesia 
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banner, dan lainnya mengingatkan para pengunjung kepada 

sebuah halaman di www.yahoo.com. 

3. Memisahkan halaman ke area yang lebih jelas. 

 

(Sumber: www.yahoo.com, diakses pada 20 Februari 2014) 

Halaman-halaman lainnya dapat dikelompokan namun tetap 

disesuaikan dan diletakan dengan bagian halaman yang sama dan 

sesuai. Membagi bagian halaman dapat memudahkan pengguna 

mencari sebuah halaman yang ingin dicari dan meninggalkan halaman 

yang tidak ingin dicari. Yahoo memberikan banyak penyajian 

informasi, dimulai dari email, belanja, berita, grup, grup diskusi, 

olahraga, keuangan, dan lainnnya. Dari banyaknya halaman lainnya, 

masih ada yang dibahas maka adanya pengelompokan. Hal ini 

memudahkan para pengguna untuk pencarian sebuah informasi yang 

dibutuhkan. 

 

 

Gambar 2. 5 Halaman Shopping Yahoo 
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4. Membuat jelas apa yang diklik. 

Navigasi dan button yang dibuat dengan ukuran, teks, dan warna yang 

berbeda dapat membedakan mana yang bisa diklik atau tidak. Hal ini 

juga memudahkan pengguna agar lebih cepat menggunakan situs 

tersebut. Seperti yang digunakan oleh situs Yahoo dengan navigasi dan 

tombol yang berwarna ungu dapat membedakan mana tulisan biasa 

dengan tombol dan navigasi. 

5. Meminimilkan kebisingan. 

Situs yang terlalu ramai dan ingin saling menonjol dapat membuat 

pengganguan penglihatan pengguna, salah satu contoh adalah 

background. Tugas dari background hanya sebuah pelengkap yang 

disesuaikan dengan konten-konten yang ada dan tidak perlu menonjol 

dari yang lain. Hal ini agar pengguna dapat fokus kepada sebuah isi 

atau konten yang ingin ditonjolkan dan memudahkan saat membaca dan 

menggunakan situs yang telah dirancang. 

Krug (2006, Hlm. 52) menyatakan bahwa merancang navigasi yang jelas, 

simpel, dan konsisten dicontohkan saat berada di mall. Saat berada  di mall  

menemukan tanda dengan perancangan yang baik font dan visual yang jelas, 

simpel, konsisten maka akan mengarahkan para pengunjung ke suatu tempat yang 

ingin dituju. Sebuah tanda akan mengarahkan suatu tempat maka akan diarahkan 

kebagian yang lebih spesifik. Begitu juga pula dengan perancangan sebuah 

navigasi web yang jelas, mudah, dan konsisten, maka para pengguna akan 
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mendapatkan informasi yang diinginkan terpenuhi dengan cepat. 

Dua tujuan navigasi adalah membantu pengguna untuk mencari sesuatu dan 

menunjukan apa yang dicari (2006, Hlm. 59—60). Selain itu, fungsi dari navigasi 

adalah memberi tahu kepada pengguna mengenai halaman per halaman yang ada 

di-website tersebut, mengatakan bagaimana menggunakan halaman yang ada di-

website, dan memberikan kepercayaan kepada pengguna untuk mencari sesuatu 

dihalaman tersebut. 

Krug (2006, Hlm. 95—97) berpendapat bahwa halaman utama situs adalah 

identitas  situs dan misi, hirarki situs, pencarian, teases (cover halaman utama), 

konten promo, fitur promo, konten yang tepat waktu, keputusan, jalan pintas, dan 

registrasi. Contohnya adalah sebuah halaman utama yang bersih dengan nuansa 

ungu pada situs Yahoo merupakan cerminan dari logo Yahoo. Selain itu, 

dihalaman utama terdapat banner promo, navigasi pencarian, registrasi email, 

serta cuplikan dari berita yang ditampilkan. 

Halaman utama merupakan kebutuhan pengguna, di mana pengguna dapat 

memutuskan akan melanjutkan penggunaan situs atau tidak. Selain itu, harus 

menghindari dari kebutuhan situs yang tidak penting, mengarahkan pengguna saat 

memulai menggunakan website, sehingga halaman utama dapat memberikan 

kepercayaan kepada pengguna bahwa website yang sedang digunakan adalah 

tepat. Navigasi halaman utama juga dapat dibuat unik dan menggambarkan 

identitas dan memberikan deskripsi mengenai sebuah brand atau perusahaan. 
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2.2 Promosi 

Promosi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, organisasi, dan 

perusahaan untuk mengenalkan suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Dengan 

adanya promosi maka suatu produk, jasa, dan usaha akan dikenal oleh banyak 

masyarakat luas. Hal tersebut akan meningkatkan calon konsumen dan volume 

pendapatan perusahaan.  

Stanton menyatakan bahwa promosi adalah sinonim dalam penjualan. 

Maksudnya adalah memberikan informasi kepada konsumen, menghimbau, dan 

memengaruhi khalayak ramai (Freddy, 2000, Hlm. 49). Hal ini juga dikemukakan 

oleh Saladin berpendapat bahwa promosi adalah salah satu unsur dalam bauran 

saran perusahaan yang didayagunakan untuk memberitahukan, membujuk, dan 

mengingatkan tentang produk perusahaan. Pietra Sarosa menyatakan bahwa 

promosi adalah membuat orang mengetahui adanya usaha kita, yang berikutnya 

diusahakan supaya mereka membeli barang atau menggunakan jasa kita (2003, 

Hlm. 172). Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa promosi adalah 

suatu informasi mengenai perusahaan, produk, maupun jasa yang bersifat 

persuasif yang diberikan kepada calon konsumen.  

George dan Michael mengatakan bahwa marketers mengenali sebuah nilai 

pentingnya pertumbuhan promosi yang meningkatkan fakta penjualan perusahaan 

(2003, Hlm. 7). Selain itu, strategi promosi adalah merupakan bagian marketing 

perusahaan yang mengkomunikasikan penjualan sebuah produk atau mengenalkan 

informasi jasa yang ditawarkan kepada para konsumen. Mereka (2003, Hlm. 11) 
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mengatakan bahwa setiap hari para konsumer selalu menggunakan dunia internet 

world wide web. Pelayanan melaui online memberikan cara yang lain untuk 

menyampaikan informasi dan hiburan kepada konsumer dan menghasilkan 

keuntungan mengenai penjualan produk dan penawaran jasa. Contohnya adalah 

calon pengunjung rumah sakit yang ingin berobat dapat menentukan waktu, hari, 

dan dokter yang dipilih ketika mendapatkan informasi melalu website rumah sakit 

tertentu. 

Dalam buku Advertising and Promotion An Integrated Marketing 

Communications Perspective (2003, Hlm. 21) mengatakan bahwa perusahaan 

membutuhkan internet world wide web sebagai strategi bisnis dan program 

marketing untuk mencapai targetnya. Promosi adalah hal yang terbaik untuk 

fungsi komunikasi dari marketing sebuah perusahaan. Selain itu, buku (2003, Hlm 

33) tersebut juga menyatakan internet, media interaktif, atau website merupakan 

salah satu bagian dari promotional mix. 

George dan Michael mengatakan bahwa website adalah alat komunikasi dan 

penjualan (2003, Hlm. 486). Program website juga butuh dikembangkan dengan 

rencana yang baik. Saat memulai perancangan website harus tahu siapa target 

pengguna situs, rencana secara objektif dan strategi yang efektif, serta metode 

untuk mengukur keefektifan situs tersebut. 

George dan Michael (2003, Hlm. 490) menyatakan bahwa tujuan awal 

sebuah perusahaan membuat website adalah untuk memberikan informasi 

mengenai perusahaan namun peran website dapat berubah seiring dengan zaman 
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yang terus berkembang. Sebuah situs yang dibuat lebih kreatif lagi, 

mempromosikan gambar brand, posisi, penawaran, informasi produk dan jasa, 

serta pelayanan yang dijual kepada konsumer. Oleh karena itu, perancangan 

website untuk Rumah Sakit Mulya dibuat agar dapat memberikan informasi jasa 

dan penawaran tertentu mengenai jadwal dokter, fasilitas, pelayanan, dan lainnya 

kepada calon pengunjung. Sehingga dapat memudahkan para calon pengunjung 

dan membantu meningkatkan pencapaian target yang disasar oleh Rumah Sakit 

Mulya. 

Tujuan informasi adalah tujuan awal, namun penambahan komunikasi dan 

tujuan penjualan juga tetap dikejar oleh para perusahaan. Menurut George dan 

Michael (2003, Hlm. 490) untuk mendapatkan pengunjung website maka perlu 

mengembangkan dan merawat sebuah website dengan perancangan website yang 

kreatif, perencanaan marketing yang efektif, dan meng-update website dengan 

informasi baru. Oleh karena itu, website yang telah dirancang harus ada aktivitas 

yang melibatkan para pengguna website membuat website tersebut dapat hidup. 

Web juga dapat digunakan dengan program-program tertentu untuk promosi 

penjualan, yaitu (2003, Hlm. 496—501)  

1. Iklan internet world wide web 
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• Banner Ads 

 

(Sumber: www.yahoo.com, diakses pada 22 Februari 2014) 

Banner Ads dapat digunakan sebagai promosi penjualan dan 

meningkatkan kesadaran pengunjung. 

• Sponsorship 

- Regular Sponsorship adalah sebuah website perusahaan yang 

terdapat di website perusahaan lain. Contohnya adalah 

www.berrybenka.com ada dibagian halaman situs 

www.lookbook.nu.com.  

- Content Sponsorship adalah website ke website lainnya saling 

berpartisipasi tidak hanya membayar website yang diiklankan. 

Contohnya adalah Harian Kompas mengadakan suatu acara di 

Mall Kasablanka, kedua institusi tersebut saling kerjasama dan 

mempromosikan acara tersebut. Oleh karena itu, pada halaman 

event website Mall Kasablanka dituliskan logo serta website 

Gambar 2. 6 Banner Ads di Yahoo 
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Kompas, serta Kompas juga menuliskan logo serta website 

Mall Kasablanka. 

• Pop Ups / Pop Unders 

 

(Sumber: print.kompas.com, 22 Februari 2014) 

 

- Pop Ups adalah sebuah jendela dibagian atas yang terdapat 

gambar dan konten iklan yang ukurannya lebih besar 

dibandingkan dengan banner ads. 

 

(Sumber: www.berrybenka.com, diakses pada 22 Februari 2014) 

Gambar 2. 7Pop Unders Banner di Kompas 

Gambar 2. 8 Pop Under di Berrybenka 
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- Pop Unders adalah iklan yang berada di bawah halaman web 

kebalikan dari Pop Ups. 

• Intertitials 

Intertitials adalah iklan yang terdapat dihalaman ketika 

pengguna situs sedang menunggu hasil download tertentu. 

• Push Technologies / Webcasting 

Push Technologies / Webcasting adalah sebuah iklan yang 

mengirimkan halaman web atau berita terbaru dengan suara dan 

video yang spesifik. 

• Links 

	  

(Sumber: http://id.celebrity.yahoo.com/, diakses pada 23 

Februari 2014) 

Gambar 2. 9 Iklan Links di Yahoo 

Links adalah sebuah iklan yang tertera dihalaman situs yang akan 

mengarahkan ke sebuah website yang berbeda.  

2. Sales Promotion On The Internet 

Promosi di internet dengan kegiatan yang efektif dan kreatif di website. 

Contohnya adalah website pada rumah sakit mengadakan kontes foto 
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anak berpose menarik. Setelah itu, dikirimkan melalui website rumah 

sakit tersebut dan foto yang menarik akan mendapatkan hadiah menarik. 

3. Personal Selling On The Internet 

Penjualan personal diinternet merupakan sebuah alat yang akan 

meningkatkan penjualan. Hal ini juga akan memberikan kesadaran 

kepada para pengunjung untuk mengetahui produk atau jasa yang 

ditawarkan.  

4. Public Relations On The Internet 

Internet World Wide Web merupakan bagian aktivitas dari hubungan 

masyarakat yang termasuk: 

• Mengembangkan dari relasi media pada website, 

• Kemampuan untuk menyebarkan informasi pada website, dan 

• Mengembangkan dari hubungan email yang positif. 

5. Direct Marketing On The Internet 

Menggunakan alat direct marketing untuk mengkomunikasikan secara 

objektif dan e-commerce. Alat dari direct markerting adalah direct mail, 

informercials, e-commerce, dan home shopping channels. 

Dalam buku Advertising and Promotion An Integrated Marketing 

Communications Perspective menyatakan bahwa perusahaan dapat mengukur 

sebuah efektivitas dari internet World Wide Web dengan cara elektronik (Belch, 

2003, Hlm. 501). Hal-hal yang harus diukur sebuah efektivitasnya adalah 
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1. Audience Measures and Measures of Effectiveness 

Terdapat lima panduan untuk mengukur efektivitas mengenai pengguna 

yaitu 

• Online Measuring 

Hal ini untuk mengetahui target pengguna secara psikografis, 

demografis, lokasi akses web, penggunaan media, dan kebiasaan 

pengguna. 

• Recall and Retention 

Mewawancarai pengguna website, apakah pengguna ingat 

dengan website yang telah dilihat sebelumnya. 

• Surveys 

Survei secara online atau langsung mengenai kebiasaan 

pengguna, hal ini dapat digunakan untuk menentukan sebuah 

situs kepada pengguna. 

• Sales 

Indikator utama efektivitas adalah dapat mengetahui hasil 

penjualan atau penggunaan jasa yang ditawarkan melalui web. 

• Tracking 

Pelacakan mengenai brand awareness, mengingat iklan promosi 

di web, informasi, dan keinginan pengguna untuk membeli 

produk atau menggunakan jasa yang ditawarkan pada web. 
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2.3 Web Design 

Desain web atau yang biasa dikenal dengan web design adalah gabungan dua kata 

antara web dan desain. Dalam membuat website untuk mempromosikan suatu hal 

berupa jasa, produk, atau lainnya pasti website harus dibuat menarik dan efektif. 

Hal ini agar web dapat menarik perhatian para calon konsumen untuk membeli 

atau menggunakan suatu produk maupun jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, 

web berkaitan dengan desain karena untuk membuat sebuah web yang berhasil 

untuk targetnya membutuhkan juga sebuah perancangan yang baik pula. 

Nico Macdonald (2003, Hlm. 20) menyatakan bahwa desain web adalah 

sebuah area baru pada praktek, dapat dibuat menarik dari banyak area lain desain, 

dan tidak harus memperlakukan seperti melakukan goresan. 

Jason Beaird (2007, Hlm. 8) berpendapat bahwa desain web adalah sama 

seperti anda dapat melakukan banyak memperbarui hal kecil sebelum waktu 

datang untuk menghentikan apa anda yang miliki dan memulai kembali. 

Dari definisi yang telah ada, maka dapat disimpulkan bahwa desain web 

adalah sebuah perancangan situs yang di dalamnya terdapat sebuah konten dan 

dapat terus diperbarui tanpa batas waktu. 

Dalam buku Universal Principles of Design (2003, Hlm. 14) mengatakan 

bahwa ada sebuah prinsip mengenai aturan 80/20 pada sebuah desain. Aturan 

presentase 80/20 adalah 80 persen merupakan hasil dari sebuah sistem besar yang 

disebabkan oleh  20 persen dari variable sistem tersebut. Aturan 80/20 ini dapat 

berguna untuk fokus sumber daya, sehingga menyadari efisiensi dalam 
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desaindalam sumber daya tersebut. Contohnya adalah 20 persen dari pemakaian 

jasa merupakan bagian 80 persen promosi penjualan. Untuk menghasilkan sebuah 

tujuan maka harus lebih fokus terhadap desain dan apa yang dikerjakan hingga 

tujuannya tercapai. Menargetkan desain dengan optimal dan fokus pada sumber 

daya tertentu dapat menggunakan aturan 80/20 untuk saling menguji hingga 

dapatmenghasilkan apa yang diharapkan. 

Lidwell, Holden, dan Butler (2003, Hlm. 16) mengatakan bahwa prinsip dari 

aksesbilitas mengarah kepada desain yang mudah digunakan oleh pengguna yang 

memiliki kemampuan beragaman, tanpa adaptasi, dan modifikasi yang spesial. 

Selain itu, empat karakteristik dari aksesbilitas yaitu: 

1. Persepsilitas  (Perceptibility) 

Diperoleh ketika seseorang dapat memahami desain secara umum. 

2. Operabilitas (Operability) 

Diperoleh ketika seseorang dapat menggunakan perancangan yang telah 

didesain, terlepas dari kemampuan fisik. 

3. Kesederhanaan (Simplicity) 

Diperoleh ketika seseorang dapat menggunakan dengan mudah pada 

desain, terlepas dari pengalaman atau konsentrasi. 

4. Pengampunan (Forgiveness) 

Diperoleh ketika terdapat kesalahan (errors) dan dapat diminimalisasi 

pada kejadian untuk menyelesaikan kesalahan tersebut. 
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Dalam buku Universal Principles of Design (2003, Hlm. 20) menyatakan 

bahwa keindahan desain dapat dimengerti ketika mudah untuk digunakan, dapat 

dibaca dengan cepat, dan dapat digunakan untuk waktu panjang, kreatif dan 

menyelesaikan masalah yang ada. Oleh karena itu, keseluruhan desain yangada 

disatu ke satuan sebuah website dapat mampu memiliki suatu objek dan 

lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi fungsi dandapat meningkatkan 

kemampuan penggunaan dari desain. Sehingga sebuah perancangan dapat 

digunakan oleh pengguna situs dengan baik, mudah, dan tidak sia-sia. 

Pada penggunaan sebuah sistem suka terjadi errors atau kesalahan, untuk 

menyadari pengguna maka dibutuhkan sebuah konfirmasi pada sistem tersebut. 

Lidwell, Holden, dan Butler (2003, Hlm 54) mengatakan bahwa konfirmasi 

adalah teknik untuk menstabilkan interaksi kepada pengguna yang menggunakan 

sebuah sistem. 

Universal Principles of Design (2003, Hlm. 56) berpendapat bahwa prinsip-

prinsip konsitensi pada desain adalah sebuah cara untuk memahami desain yang 

ada, mudah digunakan, dan mudah dipelajari. Empat bagian dari konsistensi yaitu: 

1. Konsistensi Estetika  

Konsistensi yang mengarah kepada style dan keseluruhan (logo 

perusahaan yang digunakan untuk sebuah konsiten huruf, warna, dan 

grafis). Contohnya adalah www.disney.com yang memperlihatkan huruf, 

warna background, dan gaya desain yang mudah dan sesuaidengan 

pengguna web tersebut yaitu anak-anak kecil. Tampilan yang simpel dan 
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mudah namun dapat menarik perhatian dari isi konten yang ingin 

ditonjolkan dari website tersebut dari setiap halaman yang ada. 

2. Konsistensi Fungsi 

Konsitensi yang mengarah sebuah makna dan tindakan aksi. Konsistensi 

fungsi ini mengarah kepada kemudahan untuk digunakan dan 

kemudahan untuk dipelajari oleh orang yang mengerti mengenai 

bagaimana fungsi desain tersebut. 

Seperti contoh konsistensi estetika, www.disney.com adalah salah 

satu contoh website yang memiliki desain tata letak dengan tampilan 

jendela-jendela yang mudah digerakan. Selain itu, navigasi dan tombol 

dengan warna yang berbeda dapat memudahkan pengguna untuk 

mencari segala hal tentang Disney baik hiburan film, permainan, 

maupun musik, dan lainnya. 

3. Konsistensi Internal 

Konsistensi yang mengarah kepada elemen lain disistem yang ada yang 

memupuk kepercayaan kepada pengguna, hal ini adalah sebuah 

indikator dari sebuah sistem yang telah didesain, dan tidak saling 

menutupi. Contohnya adalah Disney hampir disetiap negara memiliki 

website, website Disney telah memiliki konsistensi isi konten dan desain 

meskipun tidak harus sama persis tetapi telah memiliki batasan-batasan 

desain yang ada. 
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4. Konsistensi Eksternal 

Konsistensi dengan elemen lain di lingkungan lain. Konsistensi 

esksternal memperpanjang keuntungan dari konsistensi internal untuk 

sitem independent. 

Contohnya adalah pada website Disney diarahkan banyak pilihan 

seperti halaman pembelian, halaman permainan, halaman musik, dan 

lainnya. Ketika memilih satu halaman video, tampilah halaman dengan 

warna yang berbeda namun tata letak, huruf, dan desain yang sama 

dapat mengingatkan halaman sebelumnya.  

Lidwell, Hoden, dan Butler (2003, Hlm. 60) berpendapat bahwa sebuah tindakan 

pada sebuah sistem butuh dibatasi. Terdapat dua dasar batasan yaitu kendala fisik 

dan kendala psikologis. Batasan kendala fisik digunakan untuk mengontrol 

kepekaan sebuah sistem dan batasan kendala psikologis digunakan untuk 

menjelaskan sebuah sistem. Hal ini dapat mempermudah untuk menggunakan 

sebuah sistem dan menghindari kesalahan pada sistem. 

 Lidwell, Hoden, dan Butler (2003, Hlm. 122) menyatakan bahwa untuk 

meningkatkan visabilitas (kejelasan) sebuah hiraki dalam sebuah sistem web 

adalah meningkatkan pengetahuan mengenai sistem. Hirarki organisasi adalah 

struktur mudah dari visualisasi hingga mudah untuk dipahami. Selain itu, ada tiga 

dasar untuk menggambarkan hirarki adalah tree, nest, dan stairs. 
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1. Tree (Pohon) 

Struktur pohon menggambarkan hubungan hiraki yang memiliki cabang-

cabang yang terus berkembang. Struktur pohon ini terbiasa digunakan 

untuk menampilkan level tertinggi hingga terbawah dari sistem organisasi. 

2. Nest (Sarang) 

Stuktur sarang menggambarkan hubungan hirarki oleh tampilan satu per 

satu dengan bentuk gambar pola jendela sebagai ven diagram. Struktur 

burung biasa digunakan untuk informasi grup dan fungsi yang saling 

berkaitan dan memberikan kemudahan untu pengguna. 

3. Stairs (Tangga) 

Struktur tangga menggambarkan hubungan hirarki oleh susunan elemen 

sebagai garis bawah. Struktur tangga ini biasa digunakan untuk mewakili 

struktur sistem besar sebagai kesempatan dari waktu ke waktu. 

 Hirarki ini dapat memudahkan pengguna dari kerumitan sistem susunan 

informasi pada website dan memaksimalkan kejelasan. Selain itu, dalam buku 

Univesal Principles of Designs (2003, Hlm. 250) menyatakan bahwa prinsip dari 

visabilitas (jarak penglihatan) adalah sistem yang mudah digunakan ketika para 

pengguna mencari status penjelasan di web, sebuah tindakan dapat 

memperlihatkan apa yang dicari oleh pengguna, dan konsekuensi dari tindakan 

yang diperlihatkan. Membuat desain harus menghindari ketenggelaman visabilitas 

dan dapat mengontrol visabilitas sebuah informasi yang sesuai sehingga membuat 

pengguna menjadi jelas. 
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2.4 Layout dan Compositions 

Pada buku The Principles Of Beautiful Web Design (2007, Hlm. 1) perancangan 

website salah satunya yang harus dikerjakan adalah tata letak dan komposisi 

desain website. Pada perancangan tata letak dan komposisi pada website harus 

mengetahui hal-hal penting, yaitu	  

2.4.1. Desain yang Baik 

Perancangan website harus menyeimbangkan antara komunikasi yang 

ingin disampaikan melaui desain yang ada. Website dibuat untuk menyampaikan 

informasi yang ingin disampaikan dari pihak perusahaan kepada konsumennya 

dengan mudah melalui perancangan desain website yang baik. 

Beird (2007, Hlm. 4) mengatakan bahwa perancangan desain yang baik 

adalah pengguna dapat senang dan mengerti dengan konten yang ditampilkan dan 

disampaikan oleh hasil rancangan website. Pengguna menjadi terarah dengan 

kemudahan menggunakan navigasi yang ada pada website. Selain itu, pengguna 

dapat mengenali halaman per halaman pada hasil rancangan situs tersebut.  

2.4.2. Web Page Anatomy 

Halaman situs memiliki anatomi yang merupakan satu ke satuan dan tidak dapat 

dikurangi satupun. Beird (2007, Hlm. 7) mengatakan bagian-bagian penting yang 

terdapat pada halaman sebuah situs, yaitu (2007, Hlm. 7—9) 
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(Sumber: The Principles of Web Design (2007, Hlm. 7)) 

1. Containing Block 

Containing Block adalah merupakan badan atau tubuh keseluruhan pada 

situs yang berisi bagian-bagian lainnya.  

2. Logo 

Pada halaman situs harus terdapat logo. Logo merupakan sebuah identitas 

perusahaan yang digunakan sebagai turunan desain secara warna pada 

rancangan sebuah situs.  

3. Navigasi 

Navigasi yang diletakan pada halaman situs harus jelas, mudah dicari, dan 

mudah digunakan. Navigasi terbiasa diletakan disebelah kanan atas 

halaman situs.  

 

 

Gambar 2. 10 Containing Block 
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4. Konten 

Konten adalah raja dibagian halaman. Hal ini karena konten adalah acuan 

para pengguna untuk melanjutkan atau tidak dalam penggunaan hasil 

rancangan situs yang ada. Konten merupakan sebuah informasi yang ingin 

ditampilkan dan diperlihatkan kepada para konsumen dari perusahaan.  

5. Footer 

Bagian lokasi yang terletak di bawah halaman yang berisi copyright, 

kontak, link ke salah satu yang merujuk ke sebuah situs tertentu, dan 

informasi legal. 

6. Whitespace 

Whitespace biasa digunakan untuk teks, foto, tabel, dan data lainnya. 

Bagian putih disebuah situs dapat digunakan untuk bernapas pada 

penglihatan para pengguna disebuah halaman.   

2.4.3. Grid 

Penggunaan grid untuk perancangan website untuk membuat tata letak menjadi 

proporsi baik. Beird (2007, Hlm. 9) mengatakan bahwa proporsi yang baik dapat 

menggunakan golden ratio. Ada tiga aturan dari golden ratio, yaitu membuat 

sketsa membuat tiga kolom vertikal dan dilanjutkan dengan tiga garis vertikal 

untuk satu halaman website. Berikutnya, dibagi lagi kolumnya menjadi lebih 

sempit. Dari situlah dibuat atau diletakan sebuah desain-desain anatomi website.  

Dengan adanya grid yang dibuat sebelum pengaplikasian rancangan 

website dapat memudahkan untuk meletakan rancangan yang diinginkan. Selain 
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itu, adanya sistem grid dapat menentukan keseimbangan pada perancangan yang 

akan dibuat. 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: The Principles of Web Design (2007, Hlm. 23)) 

 

2.4.4. Balance 

Pada perancangan layout halaman website harus terlihat seimbang agar 

memudahkan mata pengunjung saat mencari informasi tertentu. Seperti apa yang 

dikatakan oleh Beird (2007, Hlm. 12) bahwa keseimbangan visual merupakan 

keseluruhan konsep yang dapat memudahkan penglihatan dan penggunaan secara 

keseimbangan fisik pengguna. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa terdapat dua 

bagian penting dari keseimbangan yaitu keseimbangan simetris dan keseimbangan 

asimetris. 

 Keseimbangan simetris merupakan keseimbangan formal yang bagian satu 

dan lainnya sama-sama sejajar dalam satu layout. Sedangkan Keseimbangan 

Gambar 2. 11 Grid 
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asimetris adalah tidak memetingkan bagian yang satu dengan bagian lainnya 

untuk sama-sama berdampingan namun terlihat acak tapi tetap terlihat 

keseimbangannya.  

2.4.5. Bread dan Butter Layouts 

Buku The Principles of Web Design (2007, Hlm. 22-25) mengatakan bahwa 

macam-macam layout terbagi menjadi tiga yaitu  left column navigation, right 

column navigation, dan three column navigation.  

 

(Sumber: The Principles of Web Design (2007, Hlm. 23)) 

 

 

 

 

 

(Sumber: The Principles of Web Design (2007, Hlm. 24)) 

Gambar 2. 13 Left Column Navigation 

Gambar 2. 12 Right Column Navigation 

Perancangan Website ..., Indah Nurjanah, FSD UMN, 2014



	  
	  

39	  

 

 

(Sumber: The Principles of Web Design (2007, Hlm. 25)) 

 

Untuk perancangan website Rumah Sakit Mulya memilih left column 

navigation. Hal ini karena pengguna terbiasa membaca dari sebelah kiri. Oleh 

karena itu, penulis memisahkan bagian hal-hal yang penting seperti pencarian 

dokter, pencarian poli, peduli konsumen, dan pendaftaran online yang diletakan 

sebelah kiri. Bagian penting yang dipisahkan dapat memudahkan para pengguna 

untuk mencari informasi tujuan pertama yang letaknya mudah dicari. 

2.5 Aplikasi Website 

Website atau sebuah situs yang biasa digunakan untuk menyampaikan informasi-

informasi tertentu mempunyai jenisnya masing-masing. Plumley (2011, Hlm. 

122) mengatakan bahwa web berdasarkan teknologinya terbagi menjadi dua yaitu 

web statis dan dinamis. Setiap jenis web memiliki kelemahan dan kelebihannya 

tersendiri. Ia juga mengatakan bahwa web statis dibentuk hanya menggunakan 

HTML saja, informasi yang disampaikan tidak dapat diubah-ubah. Sedangkan web 

dinamis adalah web yang menampilkan halamannya yang dapat di-update dan 

dapat berinteraksi dengan pengguna. 

Gambar 2. 14 Three Column Navigation 
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 Buku Website and Development: 100 Questions to Ask Before Building 

Website (2011, Hlm. 122) mengatakan bahwa  web statis masih dapat dibagi lagi 

menjadi tiga kategori desain yang berbeda, yaitu 

a. Full desain standar HTML 

Formatnya lebih statis, animasi pada website ini hanya sedikit untuk 

bagian-bagian tertentu. Kelebihannya adalah ringan dan cepat saat 

digunakan.  

b. Full desain animatif  dengan menggunakan Flash 

Tampilan web ini jauh lebih menarik karena terdapat animasi-animasi 

yang dibuat dihalaman situs. Kekurangannya adalah berat dan lama karena 

memiliki script yang lebih banyak. Pengguna harus memiliki koneksi yang 

baik. 

c. Kombinasi dengan HTML dan Flash 

Gabungan antara HTML dan Flash baik digunakan untuk web statis agar 

tidak terlihat terlalu statis. Hal ini memberikan kesan dinamis, biasanya 

flash digunakan untuk heading atau banner tertentu dihalaman web.  

 Selain itu, Plumley (2011, Hlm. 122) mengemukakan bahwa halaman-

halaman web ini memiliki database. Adanya interaksi dengan para pengguna 

membuat web ini lebih hidup. Web ini biasa digunakan oleh perusahaan yang 

sewaktu-waktu produknya bertambah dengan cepat, sering ada kegiatan promo, 

atau lainnya untuk segera ditampilkan kepada para pengguna web tersebut.  Web 

ini menggunakan Content Management Systems untuk tetap dinamis. CMS 

digunakan untuk penambahan informasi produk, harga, dan lainnya tinggal 
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diserahkan ke customer service. Contoh yang menggunakan jenis web dinamis 

adalah website online shop seperti www.berrybenka.com. 

 Perancangan website RSU Mulya Tangerang merupakan jenis web dinamis 

karena memiliki database untuk pengguna pendafataran online yang harus cepat 

diperbarui datanya. Selain itu, memudahkan pengguna untuk mengakses web agar 

langsung mendapatkan informasi terbaru yang ingin dicari web tersebut.  

2.6 Audiences 

Sebelum merancang sebuah website maka harus mengetahui siapakah pengguna 

yang akan menggunakan situs tersebut. Hal ini untuk menghindari kesalahan pada 

rancangan website yang dibuat untuk para pengguna. Selain itu, menentukan 

pengguna dapat membuat website yang dirancang akan berhasil dan memenuhi 

kebutuhan hal positif dan harapan untuk para pengguna sebenarnya. Dalam buku 

The Handbook Of Media (Nightingale, 2011, Hlm. 5) mengatakan bahwa untuk 

menarik para penonton agar tertarik dan ikut terlibat dengan media yaitu mampu 

untuk membaca, mendengarkan, dan melihat. 

Menurut Nightingale (2011, Hlm. 5) membaca merupakan salah satu kunci 

nilai budaya yang penting. Mendengarkan adalah awal komunikasi antar manusia 

untuk mengembangkan budaya dan salah satu cara untuk mengkritik, diskusi, 

mengajar, atau menyimpulkan pemahaman yang telah didengarkan sebelumnya. 

Nightingale (2011, Hlm. 6) juga mengatakan bahwa pengalaman baru dari 

mendengarkan dapat menyadarkan untuk lebih memperhatikan pengalaman 

penonton. Oleh karena itu, pengalaman saat melihat dimedia digital dapat 
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merubah sebuah nilai ekonomi dan budaya, hal ini karena penglihatan terganggu 

saat melihat tampilan yang telah dilihat disebuah halaman situs. 

Menjadi penonton yang dapat membaca, mendengar, dan melihat untuk 

mengerti kemauan seperti apa yang penonton inginkan sebenarnya dapat 

memudahkan perancangan sebuah website yang dibuat. Oleh karena itu, media 

dapat dirancang sesuai dengan target penonton media tersebut dan tidak salah 

sasaran. Menurut Nightingale (2011, Hlm. 6) sebuah pembelajaran penonton 

dengan media memperlihatkan bahwa komunikasi digital dengan penonton sudah 

termasuk bagian aktivitas yang ada di dunia. Hal tersebut dapat dijadikan 

penelitian mengenai penonton yang berkaitan dengan media. 

Internet world wide web atau website merupakan salah satu bagian dari 

media online yang dapat dilihat dan digunakan untuk mencari informasi atau data 

oleh penonton atau pengguna. Nightingale (2011, Hlm. 87) berpendapat bahwa 

sebuah pencarian berkaitan dengan web merupakan alat penting yang digunakan 

untuk kebutuhan pengguna media online. Pengguna berharap bahwa dari 

pencarian informasi atau data dari website yang digunakan dapat benar-benar 

menemukan informasi dan data yang dicari. Hal ini diketahui bahwa pencarian 

dan penemuan memiliki keterlibatan dan merupakan suatu perbedaan. Adanya 

penemuan informasi yang diharapkan para pengunjung merupakan suatu 

keberhasilan dari perancangan web. Oleh karena itu, pada perancangan web harus 

mengetahui apa yang dinginkan sehingga sebuah web dapat memenuhi para 

pengguna dapat menemukan penemuan informasi atau data di-website. 
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Dalam buku The Handbook of Media (Nightingale, 2011, Hlm. 91) 

mengatakan bahwa website ingin terus dapat bertahan dan memiliki pengunjung 

setia. Hal ini dibuat dengan adanya kegiatan agar pengunjung sebagai peran 

penting yang ikut berkontribusi pada situs tersebut. Pengguna situs dapat menjadi 

anggota, pelanggan, dan kolaborator. Contohnya adalah sebuah kontes foto bayi 

yang dapat diunggah disitus dan pengumuman yang menang akan ditampilkan 

disitus tersebut. Sebuah website dibuat dengan kerja sama oleh pengguna dapat 

membuat komunikasi dan jejaring sosial yang produktif. 

Menurut Nightingale (2011, Hlm. 91) Family History Research (FHR) 

adalah salah satu bagian dari luar website untuk menjalin komunikasi dan jejaring 

sosial yang produktif seperti Facebook dan Twitter. Website yang memiliki 

jaringan ke halaman Facebook dan Twitter merupakan kegiatan di luar web yang 

dapat memperlihatkan perilaku ketertarikan penonton atau pengunjung pada 

website tersebut untuk ikut bergabung sebagai anggota, pelanggan, atau 

kolaborator. Selain itu, hal ini juga dapat membuat tertarik para pengunjung lain 

untuk ikut bergabung saat melihat sebuah website yang berinteraksi di Facebook 

dan Twitter menunjukan keramaian dan ada aktivitas dari akun tersebut. 

Contohnya adalah www.kompasmuda.com yang selalu update kegiatan, 

berita, tulisan  para anggota Kompas MuDA yang melibatkan anggota Kompas 

MuDA. Selain itu Kompas MuDA mempromosikan kegiatan tidak hanya di-

website namun media sosial di Twitter dan Facebook Kompas MuDA. 

Menampilkan jendela media sosial dihalaman utama web membuat para 

pengunjung dapat melihat dan meliki ketertarikan untuk terlibat kegiatan di 
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website Kompas MuDA. Hal ini dapat menjalin komunikasi baik kepada sesama 

anggota dan pihak Kompas MuDA serta website tetap terus bertahan dan memiliki 

pengunjung setia. 

 Dari penjelasan di atas bahwa sebuah media digital yang interaktif dan 

komunikatif dapat mengundang para penonton serta ikut melibatkan penonton 

disebuah web atau media sosial. Nightingale (2011, Hlm. 153) mengatakan hal ini 

dapat memikirkan sebuah peniliti untuk lebih mengerti dalam memahami 

penonton. Website yang merupakan dari sebuah media diharapkan dapat 

menyampaikan informasiyang dikemas dengan komunikatif, jelas, santai, namun 

tetap mengedukasi antara hiburan dan berita, serta politik dan kesenangan melalui 

media digital. 

2.7 Warna 

Sanyoto mendefinisikan dalam dua cara, yakni secara objektif/fisik sebagai sifat 

cahaya yang dipancarkan, dan secara subjektif/psikologis sebagai bagian dari 

pengalaman indra penglihatan. Sedangkan menurut Damieria, warna adalah 

fenomena yang dapat terjadi karena adanya tiga unsur yaitu cahaya, objek dan 

observer yang dapat berupa mata ataupun alat ukur. Warna menurut kejadiannya, 

dibagi menjadi dua, yaitu warna additive dan subtrative. Dari definisi yang ada 

maka warna adalah sebuah cahaya yang dapat dijadikan alat ukur untuk 

diterapkan dimedia-media tertentu dapat dilihat secara langsung. 
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(Sumber: www.gioproject.course.com) 

 

Warna additive adalah warna yang berasal dari cahaya, yang terdiri dari warna 

red (merah), green (hijau), dan blue (biru). Percampuran dari tiga warna tersebut 

akan menghasilkan warna putih. Pengabungan antara dua warna primer akan 

menghasilkan warna sekunder. Warna sekunder tersebut antara lain: cyan ( 

gabungan antara hijau dan biru), magenta (gabungan antara biru dan merah) serta 

kuning (gabungan warna merah dan hijau). Warna additiive diterapkan pada 

monitor, TV, video, scanner, dll. 

Warna subtractive adalah warna yang berasal dari pigmen. Warna subtractive 

terdiri atas cyan, magenta dan yellow. Pencampuran ketiga warna subtractive akan 

menghasilkan warna hitam, oleh sebab itu ditambahkan warna hitam (black) yang 

lebih dikenal dengan simbol K (key). Saat ini warna CMYK menjadi warna 

standard dalam proses cetak di industri grafika ( Dameria, 2007, Hlm. 16-17). 

Selain itu, Sanyoto juga menyatakan bahwa warna juga memiliki lima 

klasifikasi yaitu: 

Gambar 2. 15 Warna Additive and Subtractive 
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1. Warna Primer atau warna pokok adalah warna yang tidak dapat dibentuk 

dari warna lain. Selain itu warna primer juga dapat digunakan sebagai 

bahan pokok pencampuran warna untuk menghasilkan warna-warna 

lainnya. Warna- warna yang termasuk warna primer adalah biru, merah 

dan kuning. 

2. Warna Sekunder atau warna kedua adalah warna yang dihasilkan dari 

pencampuran antara dua warna primer. Warna-warna yang termasuk 

warna sekunder adalah jingga (percampuran antara warna merah dan 

kuning), ungu (percampuran antara warna merah dan biru), dan hujau 

(percampuran antara warna biru dan kuning). 

3. Warna Intermediate adalah warna pengantara karena letaknya yang berada 

diantara warna primer dan sekunder pada lingkaran warna. Warna-warna 

yang merupakan warna intermediate yakni; kuning hijau (warna yang 

berada diantara warna kuning dan hijau), kuning jingga (warna yang 

berada diantara warna kuning dan jingga), merah jingga (warna yang 

berada diantara warna merah dan jingga), merah ungu (warna yang berada 

diantara warna merah dan ungu), biru ungu (warna yang berada diantara 

warna biru dan ungu), serta biru hijau (warna yang berada diantara warna 

biru dan hijau). 

4. Warna Tersier atau warna ketiga merupakan hasil pencampuran antara dua 

warna sekunder. Warna-warna yang termasuk kedalam warna tersier 

adalah coklat kuning (hasil percampuran antara warna jingga dan hijau), 
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coklat merah (hasil percampuran antara warna jingga dan ungu), serta 

coklat biru (hasil percampuran antara warna hijau dan ungu). 

5. Warna Kuarter atau warna keempat yaitu warna yang dihasilkan melalui 

pencampuran dari dua warna tersier. Warna yang termasuk kedalam 

kelompok warna tersier adalah coklat jingga (hasil percampuran warna 

kuning tersier dan merah tersier), coklat hijau (hasil percampuran warna 

biru tersier dan kuning tersier), serta coklat ungu (hasil percampuran 

warna merah tersier dan biru tersier). 

Lingkaran warna atau yang biasa dikenal colour wheel merupakan 

bentukan dari tiga warna primer, tiga warna sekunder, dan enam warna 

intermediate yang kemudian disusun menjadi sebuah lingkaran warna sebagai 

dasar teori warna pada umumnya (Sanyoto, 2009, Hlm. 27-28). 

Pada perancangan website RSU Mulya Tangerang penulis memilih dan 

menerapkan warna additive yang terdiri dari warna red, green, dan blue 

disemua halaman per halaman website yang telah dirancang. Hal ini karena 

warna additive digunakan untuk pewarnaan dimedia digital salah satunya 

adalah website.  

2.8 Fotografi 

Langford, Fox, dan Smith (2007, Hlm. 1) mengatakan bahwa fotografi adalah 

kombinasi antara teknik dan observasi visual yang menjadi penemuan ajaib dua 

dimensi dari tiga dimensi di dunia. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa 

fotografi adalah sebuah kombinasi dari pikiran yang subjektif, imajinasi kreatif, 
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desain visual, keahlian teknik, dan kemampuan secara praktis. Dari definisi di atas 

maka dapat disimpulkan bahwa fotografi adalah sebuah bentuk yang ada di dunia 

nyata dan disajikan pada dua dimensi dengan cara ide-ide kreatif.  

 Meurut Langford, Fox, dan Smith (2007, Hlm. 1—2) penggunaan 

fotografi dipilih karena lebih cepat, nyaman, dan apa yang ingin disampaikan 

lebih mudah disampaikan untuk dapat terlihat nyata dengan kejadian yang telah 

ditangkap disebelumnya. Selain itu, fotografi juga digunakan untuk 

menyampaikan sebuah ekspresi diri untuk mengeksplor ide dan dijadikan sebuah 

tema. Oleh karena itu, pada konsep kreatif perancangan website Rumah Sakit 

Mulya memilih untuk divisualisasikan sebagai tampilan fotografi pada bagian 

slider di halaman per halaman.  

Salah satu contohnya adalah konsep yang ingin ditonjolkan adalah 

pelayanan kesehatan khusunya pelayanan kebidanan dan kandungan. Hal ini 

karena pesan yang ingin disampaikan leibih mudah disampaikan ke pengguna 

website RSU Mulya yang ingin melihat tampilan nyata yang dapat meyakinkan 

mereka untuk menggunakan pelayanan kesehatan di RSU Mulya. Selain itu. 

banyak kebutuhan visual yang ingin diperlihatkan di website yang lebih mudah 

secara waktu dan penyampaian hanyalah penyampaian visual teknik pengambilan 

fotografi.  

Saat pengambilan foto dengan kamera tertentu telah dilakukan, 

selanjutnya adalah ke tahap pasca produksi yaitu mengedit foto dengan software 

tertentu. Buku Langford’s Basic Photography (Langford, Fox, dan Smith, 2007, 
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Hlm. 301) mengatakan bahwa sebuah software untuk mengedit gambar biasa 

dilakukan oleh fotografer untuk memanipulasi dan mengubah sebuah gambar 

untuk dibuat menjadi lebih baik lagi dari kekurangan dari kondisi foto tersebut. 

Salah satu contohnya adalah membuat foto membuat lebih terang dari foto yang 

sangat kekurangan cahaya saat mengambil foto sebelumnya dan memperbaiki foto 

dari sebuah kerusakan lainnya.  

Pengambilan foto-foto untuk kebutuhan website RSU Mulya dilakukan 

dengan pasca produksi yaitu digital imaging di-software Adobe Photoshop. 

Banyak keuntungan yang didapatkan dari proses digital imaging untuk sebuah 

foto-foto kebutuhan website RSU Mulya. Salah satunya adalah memudahkan 

untuk menggabungkan antara satu foto dengan foto yang lainnya, warna, cahaya, 

dan lain-lain. Ada beberapa hal untuk menyadari saat melakukan digital 

photography atau digital imaging (Langford, Fox, dan Smith, 2007, Hlm. 301): 

1. Adanya penemuan saat merubah penemuan gambar secara 

memungkinkan menjadi tergoda untuk banyak menggunakan banyak 

efek pada sebuah foto agar terlihat lebih baik. Padahal efek yang 

terlalu banyak digunakan tidak terlalu berguna dan menimbulkan kesan 

kurang bagus pada sebuah gambar.  

2. Digital imaging tidaklah mudah untuk para pemula. Berkerja dengan 

digital imaging harus memiliki keahlian dan kesabaran waktu. Jika 

sudah memiliki teknik dasar digital imaging membuat lebih mudah 

untuk membuat gambar menjadi bagus dan canggih, 
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3. Digital imaging yang dianggap mudah dan instant bukan berarti 

melupakan kepedulian atau meninggalkan sebuah teknik fotografi yang 

benar. 

Setelah tahap pengeditan di-sofware maka foto dapat diselesaikan dengan 

tahap cetak atau ditampilkan disebuah media tertentu. Hasil pengambilan visual 

dengan teknik fotografi mengenai kebutuhan untuk website RSU Mulya yang 

dilakukan oleh penulis akan ditampilkan pada website RSU Mulya Tangerang. 

Pada buku Langford’s Basic Photography (Langford, Fox, dan Smith, 2007, Hlm. 

352) menyatakan bahwa website merupakan tempat penting yang dijadikan untuk 

menampilkan sebuah foto untuk menyampaikan sebuah pesan tertentu kepada 

penggunanya. Selain itu, pengguna juga mudah untuk melihat foto tersebut 

dengan mengakses internet di tempat yang berbeda dengan waktu yang 

terjangkau. Mereka juga menyatakan bahwa tampilan sebuah foto yang 

ditampilkan disebuah website harus beroperasi dengan 72 ppi (pixel per inch). Hal 

ini karena dapat menguntungkan peningkatan agar lebih besar dan lebih terang. 

Selain itu juga memudahkan pengguna saat menggunakan website agar tidak 

terlalu berat saat mengaksesnya. 

2.9 Pelayanan Kesehatan 

Jurnal Hubungan Antara Mutu Pelayanan  Dengan Kesetian  Pasien (Henry 

Eryanto, 2011, Hlm. 108) mengatakan bahwa  rumah sakit merupakan peranan  

penting bagi masyarakat mengenai kesehatan. Oleh karena itu, rumah sakit 

diharapkan untuk meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana, 
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sumber daya manusia, pengelolaan rumah sakit, serta mutu pelayanan agar dapat 

dihasilkan proses pelayanan yang bermutu, efektif dan efisien kepada pasien. 

Melalui website Rumah Sakit Mulya dapat memudahkan para calon pasien 

memberikan informasi mengenai rumah sakit. Hal ini merupakan salah satu 

bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan informasi tertentu. 

 Menurut Enry (2011, Hlm. 109) pihak rumah sakit yang ingin berkembang 

atau tetap terus berdiri harus memenuhi itu semua agar pasien tidak akan 

berpindah ke rumah sakit lainnya. Enry (2011, Hlm. 109—110) mengatakan 

selain rumah sakit dapat memberikan jasa medis seperti dokter umum dan 

spesialis dan tenaga paramedis yang berpengalaman. Rumah sakit juga harus 

memiliki ruang dan tepat tidur, ruang operasi, instalasi farmasi, radiologi, 

laboratoritum, UGD 24 jam yang berstandar internasional. Oleh karena itu, rumah 

sakit harus memiliki pasien setia agar rumah sakit dapat terus bertahan. Salah satu 

cara adalah rumah sakit yang memiliki banyak kegiatan-kegiatan kesehatan atau 

program khusus dapat mempertahankan para pengunjung setia dan dapat 

menambah calon pengunjung pasien. 

Enry (2011, Hlm. 110) juga menyebutkan bahwa rumah sakit harus 

melayani pasien tanpa melihat kondisi ekonomi, ras, dan agama karena sebagai 

pasien mendapatkan pelayanan yang sama. Pasien juga tidak hanya sekedar 

membeli jasa, melainkan membeli, pelayanan dan mutu yang diberikan oleh pihak 

rumah sakit, sehingga pasien menjadi puas.  
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 Menurut Azrul Azhar dalam buku Program Pengamatan Pelayanan 

Kesehatan, ada dua aspek yang menentukan mutu layanan kesehatan, yaitu (1994, 

Hlm. 21—23):  

a) Indikator Pelayanan Kesehatan yang bermutu, berdasarkan aspek 

medis, antara lain:  

1. Kesembuhan penyakit yang diderita, makin tinggi angka kesembuhan, 

makin bermutu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan.  

2. Efek samping yang dialami, makin rendah efek samping yang timbul, 

maka makin berutu pelayanan kesehatan.  

3. Kematian klien, semakin rendah angka kematian, maka makin bermutu 

pelayanan kesehatan yang diselenggarakn.  

4. Kepuasan klien, makin tinggi tingkat kepuasan klien terhadap pelayanan 

medis, maka makin tinggi mutu pelayanan  

b) Indikator mutu pelayanan berdasarkan aspek non medis, antara lain:  

1. Pelayanan kesehatan bermutu apabila penampilan aspek non medis 

pelayanan kesehatan yang diselenggarakan sesuai dengan kode etik dan 

standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan antara lain:  

2. Pengetahuan klien, semakin tinggi tingkat pengetahuan klien akan 

pelayanan kesehatan yang diselenggarkan, makin tinggi mutu 

pelayanan kesehatan. 

3. Kemantapan klien, makin tinggi tingkat kemantapan klien,terhadap 

pelayanan yang diselenggarakan, makin tinggi mutu pelayanan 

kesehatan. 

Perancangan Website ..., Indah Nurjanah, FSD UMN, 2014



	  
	  

53	  

4. Kepuasan klien, makin tinggi tingkat kepuasan klien terhadap pelayanan 

non medis, makin tinggi mutu pelayanan kesehatan. 

Oleh karena itu, agar para pengunjung rumah sakit dapat tetap setia dan 

bertahan butuh sebuah komunikasi baik dan memberikan kenyamanan kepada 

pengunjung rumah sakit. Perancangan website rumah sakit adalah salah satu 

bagian dari pelayanan kesehatan karena website tersebut dapat membantu 

memberikan informasi kepada pasien mengenai rumah sakit. Contoh dari 

informasi rumah sakit adalah dokter, jadwal dokter, fasilitas, sarana dan 

prasarana, dan lainnya. Adanya website memudahkan para calon pasien untuk 

mendapatkan informasi mengenai rumah sakit dengan gadget yang terhubung 

dengan internet punya dimana saja dan kapan saja. Sebuah website juga dapat 

menjalin komunikasi baik kepada para pengunjung dan pihak rumah sakit untuk 

ikut terlibat pada kegiatan yang diselenggarakan oleh rumah sakit. 

2.10  Kebidanan 

Dalam buku Konsep Kebidanan mengatakan bahwa tenaga medis baik dokter dan 

bidan menggunakan alat-alat medis untuk menangani pasien saat proses kelahiran 

bayi (Purwandari, 2001, Hlm. 22). Purwandari (2001, Hlm. 6) mengatakan bahwa 

pelayanan kebidanan adalah sebuah tugas yang menjadi tanggung jawab praktik 

profesi bidan dalam sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan 

kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana dalam rangka mewujudkan kesehatan 

keluarga dan masyarakat. 

 Tenaga medis siap memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil 

saat proses awal seperti imunisasi, kontrol, hingga proses akhir melahirkan. Ibu 
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hamil pada saatnya melahirkan dapat ditindaki di rumah sakit, rumah bersalin, dan 

tempat praktik swasta yang memiliki alat-alat medis yang steril.  

Jika terjadi kesulitan pada proses kelahiran maka ibu hamil atau pasien 

dapat dirujuk ke tempat yang lebih mampu untuk menyelesaikan atau penanganan 

tindakan (2001, Hlm. 23).  Buku Konsep Kebidanan juga mengatakan bahwa ada 

komponen model kebidanan yaitu (2001, Hlm. 26)  

1. Memantau kesejahteraan ibu, 

2. Mempersiapkan ibu dengan pendidikan dan konseling, 

3. Intervesi teknologi seminimal mungkin, 

4. Mengidentifikasi dan memberi bantuan obstetik, 

5. Melakukan rujukan 

Setiap manusia berhak dilahirkan dengan sehat dan baik. Oleh karena itu, wanita 

usia subur, ibu hamil, dan ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan 

persalinan berkualitas. Purwandari (2001, Hlm. 2) mengatakan bahwa ada 

pandangan hidup atau falsafah mengenai kebidanan yaitu: 

1. Keunikan dalam melaksanakan pelayanan untuk meningkatkan kesehatan 

ibu dan bayi 

2. Menghargai martabat manusia dan memperlakukan wanita sebagai 

manusia seutuhnya sesuai hak asasinya. Bidan membela dan 

memberdayakan kaum wanita dengan memberi pelayanan yang lebih baik 

3. Bekerja sama dengan wanita dan petugas kesehatan yang lain untuk 

mengatasi praktik budaya yang merugikan kaum wanita. 
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4. Pusat pelayanan kebidanan  adalah peningkatan kesehatan, pencegahan, 

dan memandang kehamilan serta persalinan sebagai suatu peristiwa 

kehidupan yang normal. 

Selain itu, terdapat juga bagian filosofi kebidanan yang dijadikan kerangka 

berpikir untuk melayanai pasien atau klien yaitu  

( 2001, Hlm. 3) 

1. Keyakinan tentang kehamilan dan persalinan 

2. Keyakinan tentang perempuan 

3. Keyakinan mengenai fungsi profesi dan pengaruhnya 

4. Keyakinan tentang pemberdayaan dan pembuatan keputusan 

5. Keyakinan tentang asuhan 

6. Keyakinan tentang kolaborasi 

7. Keyakinan tentang fungsi dan proses manfaatnya  

Keunggulan dari RSU Mulya Tangerang adalah pelayanan kesehatan 

kebidanan karena RSU Mulya telah dikenal sebelumnya sebagai rumah bersalin. 

Selain itu, kunjungan pasien yang paling banyak adalah poli kandungan. Calon 

konsumen atau pasien harus mengetahui bahwa keunggulan dari RSU Mulya, 

maka tampilan website RSU Mulya harus ada tampilan mengenai pelayanan 

kebidanan. Hal ini agar RSU Mulya dapat memperlihatkan keunggulannya kepada 

calon konsumen untuk tertarik menggunakan pelayanan jasa kesehatan kebidanan. 

 

 

 

Perancangan Website ..., Indah Nurjanah, FSD UMN, 2014




