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ABSTRAK 

Mengingat dari keterbatasan platform yang ada, dan ketatnya seleksi. 

Faktor yang dapat berpengaruh dan dapat mempengaruhi para pelaku industri 

dalam bersaing satu sama lain di pasar. Website portfolio sangat dibutuhkan selain 

sebagai alat pemasaran website portfolio juga berguna untuk kebutuhan arsip, 

yang di kemudian hari dapat dipergunakan sebagai bahan referensial maupun 

kebutuhan sejarah. Selain itu adalah problem Pengarsipan yang memang 

mengingat sebenarnya bisa begitu mudahnya dilakukan di era ini, tidak adanya 

arsip digital yang mekhususkan untuk mengarsipkan karya yang telah dikurasi 

menjadikan karya karya yang telah dikerjakan oleh para professional desainer. 

Tujuan laporan kerja praktik ini adalah untuk Untuk membuat sebuah platform 

yang menjadi arsip dari karya-karya studio kotasis.Memberikan jejak di masa 

mendatang dan dapat memberikan kemudahan ntuk mengamati perkembangan 

desain grafis. 

Kata Kunci : Website portfolio, Portfolio, Kotasis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan industri kreatif di Indonesia, merupakan sebuah fenomena 

yang tidak dapat terelakkan. Perkembangan industri kreatif dari tahun ke tahun 

semakin meningkat pesat, hal ini tercatat dari riset statistic yang dilakukan oleh 

BEKRAF dan juga BPS, yang mencatat perkembangan industri kreatif dari tahun 

2015 hingga tahun 2018 dan juga projeksinya di tahun 2019. Tercatat dari data 

yang paling dasar adalah pertambahan pendapatan yang didapat dari industri ini, 

pada tahun 2015 pendapatan tahunan Ekraf mencapai 852 T hingga pada tahun 

2018 pendapatan pdb yang dihasilkan industri ini mencapai angka 1.105 T. secara 

persenan, pada tahun 2016 pendapatan ekonomi jika dibandingkan dengan 

pendapatan keseluruhan Indonesia, industri ini menyumbang di angka 7,44 % dari 

keseluruhan pendapatan Perekonomian Nasional ( OPUS – economy creative 

outlook 2019). 

Selain dari pendapatannya yang terus meningkat, pekerja dari industri ini 

juga selalu bertambah tiap tahunnya, dari hasil riset yang sama yang dilakukan 

oleh BEKRAF dan juga BPS tercatat tren pertumbuhan pekerja di bidang industri 

kreatif, pada tahun 2015, jumlah pekerja berada pada angka 15,46 juta orang dan 

pada tahun 2018 jumlah pekerja industri kreatif mencapai angka 17,43 juta orang 

dengan persenan pertumbuhan lebih dari 3 % tiap tahunnya, dan pada tahun 2017 
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Pertumbuhan mencapai angka tertinggi yaitu 5,46%. Angka pekerja industri 

BEKRAF juga mencapai lebih dari 7% dari keseluruhan penduduk Indonesia. 

salah satu dari sekian banyak elemen industri ini yang perkembangannya masuk 

di lima besar, adalah Desain Komunikasi Visual, yang mencakup keilmuan dan 

profesi Desainer Grafis, perkembangan dari PDB dari tahun 2015 ke 2016 

mencapai angka 8,98%. Semua elemen berkembang dengan selaras, 

berkembangnya PDB juga diselaraskan dengan perkembangan angka pekerja yang 

ada di sektor ini, jadi kompetisi yang ada juga tidak akan terelakkan. 

Kompetisi yang ada tidak hanya pada sektor persaingan di pendapatan dan 

juga klien yang didapat, tetapi juga pada inovasi karya yang terus akan 

berkembang. Sebagai contohnya saja, Seek A Seek yaitu annual event yang 

khusus dibranding sebagai festival desain grafis Indonesia, yang menyediakan 

pameran yang telah dikurasi bagi para pelaku industri yang ingin memamerkan 

karya di berbagai bidang keilmuan Desain Komunikasi Visual. Hal ini menjadi 

platform yang baik bagi beberapa pelaku industri. Tetapi selain dari platform ini, 

banyak platform lain juga yang mengapresiasi dan memfasilitasi pelaku industri 

Seperti Bandung Design, Bienalle, ataupun Seminyak Design Week yang 

mengemas berbagai pameran yang dilaksanakan dengan mengangkat tema yang 

berbeda tiap tahunnya dan mengundang banyak sektor di Industri Kreatif yang 

ada di Indonesia. Selain itu platform lain juga ada yang berbentuk media cetak, 

Seperti buku COLLECTED yang diterbitkan oleh DGI, yang berbentuk 

Compendium, atau karya terbaik yang telah dikurasi. 
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Kebanyakan dari platform platform yang ada ini, menggunakan 

mengundang atau open submit terbatas yang dikurasi oleh pihak yang 

bersangkutan, tercatat dari Seek A Seek, pada 2016 total ada 70 eksibitor yang 

telah dikurasi, selain itu untuk buku DGI collected, karya yang ditampilkan hanya 

dari 40 kontributor yang telah dikurasi secara ketat. Hal ini mengingat bahwa 

banyaknya pekerja yang berada di sektor desain grafis tercatat pada laporan BPS 

tahun 2019 ada 616 usaha resmi yang bergerak di subsector Desain Komunikasi 

Visual, sedangkan angka berikutnya dari BPS adalah dari 100 usaha yang ada 

88,8 % nya tidak berbadan usaha. Hal ini mengungkapkan bahwa banyaknya 

usaha yang berkutat di bidang ini sangat banyak, belum lagi mengingat 

banyaknya individu yang dinaungi oleh bidang usaha yang resmi maupun tidak, 

belum juga terhitung individu yang baru akan memasuki industri atau masih 

mengikuti jenjang kuliah. 

Mengingat dari keterbatasan platform yang ada, dan ketatnya seleksi. 

Faktor yang dapat berpengaruh dan dapat mempengaruhi para pelaku industri 

dalam bersaing satu sama lain di pasar. Platform yang ada disini, juga berguna 

untuk kebutuhan arsip, untuk di kemudian hari dipergunakan sebagai bahan 

referensial maupun kebutuhan sejarah. Selain itu adalah problem Pengarsipan 

yang memang mengingat sebenarnya bisa begitu mudahnya dilakukan di era ini, 

tidak adanya arsip digital yang mekhususkan untuk mengarsipkan karya yang 

telah dikurasi menjadikan karya karya yang telah dikerjakan oleh para 

professional desainer berhenti begitu saja siklusnya, “ Pengarsipan sebuah artefak 

(untuk hal ini yang berkaitan dengan desain dan output yang dihasilkan) tentunya 

akan berpengaruh terhadap generasi yang akan datang dan juga menjadi sebuah 
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media referensial yang dapat digunakan oleh generasi mendatang, hal ini 

sepertinya banyak dilupakan mengingat kebanyakan dari pelaku industri hanya 

berfokus pada nilai itu sendiri, tidak pada warisan desain dan pelestarian arsip 

desain.” No Future Without a Past: the dutch national archive of design”  karya 

Anja Tollenaar, dan Job Meihuizen Hal ini dititikberatkan pada nihilnya 

pengarsipan tentang desain grafis di sekitar kita atau bahkan di Indonesia. 

 

Tentunya hal hal diatas merupakan problem yang dapat diidentifikasi 

hingga ke regional, termasuk kota Surabaya, kota Surabaya yang merupakan 

sebuah kota industrial dan kota terbesar ke 2 se Indonesia. Tentunya dengan 

kedua predikat ini, disertai dengan pernyataan walikota Surabaya Tri Rismaharani 

"Kami ingin suatu saat nanti, Surabaya menjadi hub-nya di Asia dan ASEAN 

untuk industri kreatif dan penggunaan teknologi informasi. Makanya kita gabung 

menjadi suatu kemasan acara yang menarik," tentunya hal hal diatas menjadi 

penentu, Platform dan Media yang sesuai dengan visi misi dan dapat membantu 

memberdayakan dan mengapresiasi para professional di bidang desain grafis 

tentunya akan membantu membangun Surabaya sebagai kota yang industri 

kreatifnya berkembang. Perkembangan di sektor desain grafis atau desain 

komunikasi visual, tentu saja akan membantu mengangkat perekonomian industri 

kreatif Regional 

 

Pembuatan platform karya studio Kotasis ini, bisa menjadi sebuah solusi 

untuk keterbatasan yang dihadapi. Dengan memfokuskan platform pada batas 

pengarsipan karya-karya yang sudah di buat oleh studio Kotasis, dengan platform 
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ini industri dapat berpartisipasi dengan leluasa dengan iklim kompetitif dengan 

kesempatan yang lebih luas. Dengan memfokuskan juga membentuk komunitas 

kearah yang lebih mudah diraih dan juga dengan membangun budaya kompetitif. 

Selain itu  platform ini diharapkan dapat memacu kepercayaan diri dan juga daya 

saing dari desainer grafis yang ada disekitar serta memberikan pemberdayaan. 

Dengan adanya platform yang mewadahi studio ini juga dapat berkembang kearah 

yang lebih baik dengan tingkat kompetitif yang lebih tertata dan juga lebih banyak 

kesempatan untuk berkembang dan maju. 

 

Selain dari pemberdayaan dan juga kesempatan yang lebih luas, 

pembuatan platform ini juga berguna untuk pengarsipan karya. Hal ini juga dapat 

membantu merangsang kesadaran akan pentingnya perngarsipan karya. Hal ini 

bertujuan memberikan jejak di masa mendatang dan dapat memberikan 

kemudahan untuk mengamati perkembangan desain grafis dari Kotasis dan juga 

memberikan kebutuhan referensial di masa mendatang.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan studio Kotasis 

adalah “Bagaimana membuat sebuah platform untuk pengarsipan karya desain 

grafis studio kotasis ?”  

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan masalah yang digunakan, yaitu : 

1. Terbatas pada pengambilan gambar atau foto pada setiap koleksi katalog 

dan mockup katalog karya yang dimiliki oleh Studio Kotasis. 

2. Pembuatan Platform ( website ) studio Kotasis.  

1.4 Tujuan Kerja Praktek 

Tujuan dari kerja praktik yang dilakukan adalah : 

1. Untuk membuat sebuah platform yang menjadi arsip dari karya-karya  

studio kotasis. 

2. Memberikan jejak di masa mendatang dan dapat memberikan kemudahan  

untuk mengamati perkembangan desain grafis. 
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1.5 Manfaat Kerja Praktek 

Manfaat yang dapat diambil dari perancangan platform adalah sebagai 

media referensial yang dapat digunakan oleh generasi mendatang, dan pelaku 

industri sebagai alat untuk berpartisipasi dengan leluasa dengan iklim kompetitif 

dengan kesempatan yang lebih luas. desain dan pelestarian arsip desain. 

1.6 Pelaksanaan 

A. Detail Perusahaan  

Nama perusahaan : Kotasis Kamar Desain 3x3x3 

Jasa   : Desain Grafis 

Alamat   : Griya Amerta I/19, Medayu Utara, Rungkut Surabaya 

Phone Fax  : 0856-2867-460 

E-mail   : Kotasis@Kotasis.com 

Website  : kotasis.com 

B. Periode 

Tanggal Pelaksanaan  : 2 desember 2019 – 2 januari 2020 

Waktu   : 09.00 – 17.00 WIB 

 

 

mailto:Kotasis@Kotasis.com
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1.7.1 Sistematika Penulisan 

Agar pembaca dapat memahami dengan mudah permasalahan dan 

pembahasan, maka penulisan laporan kerja praktek ini akan dibuat sistematika 

yang nantinya terdiri dari beberapa bab yang terdapat penjabaran masalah, yakni:  

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada Bab I membahas tentang beberapa masalah yang meliputi seperti 

Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan, 

Manfaat, Pelaksanaan Kerja Praktik, dan Sistematika Penulisan Kerja Praktek. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada Bab II membahas tentang gambaran umum tentang informasi 

perusahan PT. Multiprima Roof Surabaya, hingga struktur Perusahaan. 

BAB III : LANDASAN TEORI 

Pada Bab III membahas tentang teori yang digunakan sebagai dasar dalam 

pembuatan laporan Kerja Praktik. 

BAB IV : DESKRIPSI PERKERJAAN 

Pada Bab IV membahas tentang implementasi karya, hasil perancangan 

selama melaksanakan kerja praktek di perusahaan Pargata berdasarkan 

permasalahan yang ada. 
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BAB V : PENUTUP 

Pada Bab V akan membahas tentang kesimpulan dari pembahasan dan 

saran untuk perusahaan dan mahasiswa. 
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BAB II 

GAMBAR UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Latar Belakang Perusahaan 

Kotasis Kamar Desain 3x3x3 adalah studio desain grafis rumahan yang 

tumbuh di Yogyakarta sejak 2003 (pada 2013 pindah ke Surabaya). Bagi kami 

desain adalah tempat persilangan berbagai hal dan tugas desain grafis adalah 

meramu hal-hal tersebut menjadi karya yang jujur, punya sentuhan personal serta 

memberi makna. 

Kotasis mengkhususkan diri pada desain untuk media cetak, terutama desain buku 

dan publikasi (project/annual report, katalog, undangan, dan poster). Selain itu 

juga desain identitas dan kemasan. Kami bekerjasama dan bekerja  untuk 

pelanggan dari berbagai kalangan seperti seniman, galeri seni, komunitas kreatif, 

lembaga donor, lembaga swadaya masyarakat, restoran, sekolah dan individu-

individu. 

Kotasis beberapa kali mendapatkan penghargaan di kategori desain grafis 

pada Pinashtika Award sejak 2009 – 2012 dan sempat dinobatkan sebagai The 

Best Design Agency 2012 di festival tersebut. Selain itu juga mendapatkan 

penghargaan di ajang Piala Maya 2013 untuk kategori desain poster terpilih. 

Terakhir menjadi nominator untuk desain poster film terbaik pada Apresiasi Film 

Indonesia 2015. 
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Saat ini Kotasis dikelola oleh Gamaliel W. Budiharga, seorang desainer lulusan 

ilmu politik UGM dan magister desain ITB  (Institut Teknologi Bandung) yang 

menggemari tipografi dan tata letak, dan Senja Aprela Agustin seorang desainer 

dan pengajar lulusan desain produk ITS (Institut Teknologi Sepuluh November) 

dan magister desain ITB yang menggemari ilustrasi dan kemasan. 

2.2 Alamat dan Kontak Perusahaan 

Nama perusahaan : Kotasis Kamar Desain 3x3x3 

Jasa   : Desain Grafis 

Alamat   : Griya Amerta I/19, Medayu Utara, Rungkut Surabaya 

Phone Fax  : 0856-2867-460 

E-mail   : Kotasis@Kotasis.com 

Website  : kotasis.com 

Hari Kerja  : Senin s.d Jumat 

Jam Kerja  : 08:30 – 17:30 WIB 

2.3 Sejarah Perusahaan 

Kotasis Kamar Desain 3x3x3 adalah studio desain grafis rumahan yang 

tumbuh di Yogyakarta sejak 2003 (pada 2013 pindah ke Surabaya). Bagi kami 

desain adalah tempat persilangan berbagai hal dan tugas desain grafis adalah 

meramu hal-hal tersebut menjadi karya yang jujur, punya sentuhan personal serta 

memberi makna. 

Kotasis mengkhususkan diri pada desain untuk media cetak, terutama 

desain buku dan publikasi (project/annual report, katalog, undangan, dan poster). 

mailto:Kotasis@Kotasis.com
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Selain itu juga desain identitas dan kemasan. Kami bekerjasama dan 

bekerja  untuk pelanggan dari berbagai kalangan seperti seniman, galeri seni, 

komunitas kreatif, lembaga donor, lembaga swadaya masyarakat, restoran, 

sekolah dan individu-individu. 

2.3.1 Logo Perusahaan 

 
 

 
 

Gambar 2.1 Logo Kotasis Kamar Desain 3x3x3 
(Sumber : Kotasis, 2019) 

 Kotasis merupakan akronim dari Komunitas Taman Siswa. Sebuah 

kawasan di kota Yogyakarta yang awalnya merupakan sebuah tempat 

bertemu bagi teman-teman yang tertarik dengan bidang desain grafis. 

Logo Kotasis dibangun dari aksara jawa ‘Ka’, yang merupakan huruf awal 

kata Kotasis. Selain itu ‘Ka’ bisa dimaknai sebagai Karya. Aksara Jawa 

dipilih untuk meletakkan Kotasis dalam konteks ruang karena lahir di 

tengah pusat budaya Jawa, Yogyakarta. Diletakkan dalam bentuk 
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geometris persegi yang melambangkan ruangan persegi yang merupakan 

miniatur dari bentuk ruang berkarya yang dimulai dari kamar berukuran 

persegi. Tipografi Kotasis ditulis dan diakhiri dengan garis miring, untuk 

menggambarkan keberadaannya dalam sebuah komunitas dan untuk 

melambangkan kelenturan dalam berkarya. Garis miring yang ambivalen, 

mengkonotasikan sesuatu yang tidak absolut dan kebenaran yang relatif. 

2.4 Visi dan Misi Perusahaan 

2.4.1   Visi Perusahaan 

Menjadi biro desain grafis yang berkarya dengan jujur dan memberikan makna 

personal serta sebagai tempat pertemuan dan persilangan berbagai hal yang 

berkaitan dengan desain. 

2.4.2 Misi Perusahaan  

Memilih komisioner yang mengedepankan hubungan dialogis dalam berkarya 
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2.5  Struktur Perusahaan 

 

Gambar 2.2 Struktur Studio Kotasis 

(Sumber : Kotasis, 2019) 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 teori Desain Grafis 

Sitepu (2004: 11-12) memaparkan beberapa pendapat tokoh akan 

pengertian desain grafis sebagai berikut:  

Menurut Suyanto desain grafis didefinisikan sebagai aplikasi dari 

keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri. Aplikasi-

aplikasi ini dapat meliputi periklanan dan penjualan produk, menciptakan identitas 

visual untuk institusi, produk dan perusahaan, dan lingkungan grafis; desain 

informasi dan secara visual menyempurnakan pesan dalam publikasi.  

Sedangkan Jessica Helfand dalam situs aiga.com mendefinisikan desain 

grafis sebagai kombinasi kompleks kata-kata dan gambar, angka-angka dan 

grafik, foto-foto dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus dari seorang 

individu yang bisa menggabungkan elemen-eleman ini, sehingga mereka dapat 

menghasilkan sesuatu yang khusus, sangat berguna, mengejutkan atau subversif 

atau sesuatu yang mudah diingat.  

Menurut Danton Sihombing desain grafis mempekerjakan berbagai 

elemen seperti marka, simbol, uraian verbal yang divisualisasikan lewat tipografi 

dan gambar baik dengan teknik fotografi ataupun ilustrasi. Elemen-elemen  
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tersebut diterapkan dalam dua fungsi, sebagai perangkat visual dan perangkat 

komunikasi.  

• Demikian halnya senada dengan definisi yang dipaparkan Henricus 

Kusbiantoro bahwa desain adalah kompromi antara seni dan bisnis. Yaitu 

melayani kebutuhan orang banyak pada pemecahan problem visual, namun 

sekaligus tidak kehilangan karakter dan keunikan dari segi eksekusi visual baik 

konsep maupun visual teknis.  

Jadi, seorang desainer grafis bertugas membentuk tampilan visual berdasarkan 

uraian verbal dengan disiplin yang disebut tipografi. Desainer grafis menata 

tampilan huruf dan ruang komposisi untuk menciptakan sebuah rancangan yang 

efektif dan komunikatif.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pekerjaan desain grafis melingkupi 

segala bidang yang membutuhkan penerjemahan bahasa verbal menjadi 

perancangan secara visual terhadap teks dan gambar pada berbagai media 

publikasi guna menyampaikan pesan-pesan kepada komunikan seefektif mungkin.  

Sitepu (2004: 16-22) memaparkan element dasar desain grafis antara lain :  

1. Garis  

Dalam pekerjaan desain grafis, garis digunakan untuk memisahkan posisi antara 

elemen grafis lainnya di dalam halaman. Selain itu bisa digunakan sebagai 

penunjuk bagian-bagian tertentu dengan tujuan sebagai penjelas kepada pembaca. 
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Garis dalam desain grafis dibagi menjadi 4, yaitu: vertikal, horisontal, diagonal, 

dan kurva.  

2. Bentuk  

Bentuk merupakan suatu bidang yang terjadi karena dibatasi oleh sebuah kontur 

(garis) dan atau dibatasi oleh adanya warna yang berbeda atau oleh gelap terang 

pada arsiran atau karenanya adanya tekstur. Bentuk bisa berupa wujud alam 

(figur), yang tidak sama sekali menyerupai wujud alam (non figur). Bentuk 

memiliki perubahan wujud berupa stilisasi, distorsi, dan transformasi. Makna ini 

dikonstruksi dalam grafis dua dimensi. Lazim juga disebut area. Sedangkan dalam 

grafis 3 dimensi bentuk disamaartikan dengan massa.  

3. Ruang  

Kusmiati dalam Teori Dasar Desain Komunikasi Visual, menjelaskan ruang 

terjadi karena adanya persepsi mengenai kedalaman sehingga terasa jauh dan 

dekat, tinggi dan rendah, tampak melalui indra penglihatan. Elemen ini dalam 

praktik desain grafis koran misalnya digunakan sebagai elemen ruang bernafas 

bagi mata pembaca. Hal ini dimaksudkan agar tidak terlalu lelah membaca teks 

yang terlalu panjang. Dan ruang kosong memberikan penegasan pemisah antar 

kolom teks koran. Selain itu memberikan kesan desain yang lapang dan rapi. Hal 

ini diistilahkan dengan white space (ruang kosong). Ruang kosong berarti ketidak 

beradaan teks ataupun gambar. Benar- benar kosong, dan bukan berarti tempat 

yang terbuang dan sia-sia, bukan sama sekali. Ruang kosong itu adalah bahasa 

tersendiri dari desain yang Anda buat.  
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4. Tekstur  

 Tekstur adalah unsur rupa yang menunjukkan rasa permukaan bahan 

(material), yang sengaja dibuat dan dihadirkan dalam susunan untuk mencapai 

bentuk rupa, baik dalam bentuk nyata ataupun semu. Misalnya kesan tekstur kayu, 

bulu atau gelas. Sedangkan menurut Kusmiati tekstur adalah sifat dan kualitas 

fisik dari permukaan suatu bahan (material), seperti kasar, mengkilap, pudar, 

kusam, yang dapat diterapkan secara kontras, dan serasi.  

5. Warna  

Warna sebuah obyek ditentukan bagaimana cahaya yang jatuh pada obyek dan 

dipantulkan ke mata kita. Sebab cahaya memiliki spektrum (rangkaian sistematis) 

warna, dan spektrum warna tersebutlah yang membantu manusia mengenali 

warna. Warna ditimbulkan oleh perbedaan kualitas cahaya yang direfleksikan atau 

dipancarkan oleh obyek. Pada saat kita melihat warna, sebenarnya kita melihat 

gelombang cahaya yang dipantulkan atau dipancarkan oleh obyek yang kita lihat. 

(Wartmann, 2004). Menurut Russel dan Verrill (1986) dalam Permana, warna 

khususnya dalam produk visual iklan dapat digunakan demi beberapa alasan, 

yaitu:  

1. warna merupakan alat untuk dapat menarik perhatian.  

2. beberapa produk akan menjadi lebih realistis, jika ditampilkan dengan  

menggunakan warna.  
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3. dapat memperlihatkan atau memberikan suatu penekanan pada elemen  

tertentu di dalam karya desain  

4. warna dapat memperlihatkan suatu kesan tertentu yang menunjukkan akan  

adanya kesan psikologis tersendiri.  

3.2 Website  

 Menurut (O’ Brien, 2006), Website merupakan sebuah fasilitas yang 

menawarkan ruang bincang, e – mail, maupun pesan instan dimana para surfer 

internet dapat menjelajahi World Wide Web dengan software browser untuk 

mendapatkan berbagai macam informasi, hiburan maupun untuk kepentingan 

bisnis.  

 Menurut (Mooduto & Hidayat, 2009), Website dibagi menjadi dua 

berdasarkan sifatnya, yaitu:  

• Website dinamis, merupakan website yang menyediakan informasi atau 

konten yang selalu berubah setiap saat (dinamis). Contohnya adalah website berita 

ataupun jejaring sosial, seperti www.kompas.com, www.facebook.com.  

• Website statis, merupakan website yang informasi atau kontennya jarang 

diubah. Website tersebut tidak memiliki sistem pemrograman yang 

memungkinkan pengunjung web dapat berinteraksi langsung dengan pemilik web 

maupun pengunjung lain yang sedang mengakses web tersebut. Contohnya adalah 

web profile organisasi, web catalog, dan lain – lain.  



 

 

20 

 Menurut (Mooduto & Hidayat, 2009, p.3), Website dibagi berdasarkan 

tujuannya, diantaranya:  

• Personal web, website yang berisikan informasi pribadi seseorang.  

• Cooperate web, website yang dimiliki oleh perusahaan.  

• Portal web, website yang mempunyai banyak layanan, seperti layanan  

berita, e – mail, dan lain – lain.  

• Forum web, website yang ditujukan sebagai media diskusi.  

• Di samping itu terdapat juga website e – Government, e – Payment, e – 

Procurement, dan lainnya. 

Menurut (Mooduto & Hidayat, 2009, p.3), ditinjau dari segi bahasa 

pemrograman yang digunakan, website terbagi atas:  

• Server side, merupakan website yang menggunakan bahasa pemrograman 

yang tergantung kepada server yang tersedia. Seperti PHP, ASP dan lain 

sebagainya. Apabila tidak tersedianya server, website yang dibangun 

menggunakan bahasa pemrograman di atas tidak dapat berfungsi sebagaimana 

mestinya.  

• Client Side, merupakan website yang tidak membutuhkan server dalam 

menjalankannya, dapat diakses melalui browser. Contohnya adalah HTML.  

 Menurut pendapat (Ferdianto, 2006, p.51), terdapat beberapa kriteria yang 

diperlukan dalam menampilkan suatu produk pada website, diantaranya:  
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a. Interaktif  

 Dapat memfasilitasi komunikasi dengan calon pelanggan, baik dengan 

menggunakan e – mail maupun online chat.  

b. Representatif  

 Website dapat mewakili dalam menawarkan produk yang akan dijual. 

Website yang baik akan membuat seolah – olah calon pengunjung merasa sedang 

mendengarkan langsung presentasi anda.  

c. Ringkas dan Sederhana  

 Dalam pembuatan website sebaiknya dibuat dengan ringkas dan fokus 

pada produk yang ditawarkan. Apapun variasi kata – kata, semuanya mengarah 

pada penjelasan produk ataupun pelayanan yang ditawarkan. Fokus sangatlah 

penting karena setiap orang memiliki keterbatasan waktu serta pemahaman dalam 

membaca suatu keterangan produk.  

D. Aman dan terjamin  

 Kemanan merupakan hal yang paling utama dalam melindungi website 

serta produk dari serangan hacker. Kemanan website akan membuat pelanggan 

merasa nyaman dalam melakukan transaksi.  

E. Desain yang menarik  

 Desain merupakan hal yang terpenting dalam menawarkan suatu produk 

atau jasa. Profesionalitas dapat dilihat dari desain dan tulisan yang terdapat pada 
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website. Sebagus apapun suatu produk, tetapi tidak disertai dengan tulisan dan 

desain yang menarik, tentunya akan mengurangi minat pelanggan dalam 

membuka website tersebut ataupun melakukan transaksi.  

 Menurut (Tan, 2009), desain website dapat mempengaruhi pengunjung, 

dapat mempengaruhi keputusan untuk membeli dan mempengaruhi pengunjung 

untuk datang lagi ke website tersebut. Kriteria efektifitas web termasuk kekayaan 

informasi, update yang konstan, navigasi yang baik dan interaktif. Menurut 

(Zhou, Lu, & Wang, 2009, p.332), kualitas desain website adalah faktor penting 

yang mempengaruhi perilaku konsumen pada awal pembelian secara online.  

3.2.1 Jenis Website 

 Ada beberapa jenis website yang bisa anda kenali dan dikelompokan 

berdasarkan fungsi dan tujuannya. yaitu antara lain: (http://harmonydesain.com)  

1. Search Engine 

Search Engine atau mesin pencari adalah jenis website yang khusus 

mengumpulkan daftar website yang bisa ditemukan di internet dalam database 

kemudian menampilkan daftar indeks ini berdasarkan kata kunci atau “keywords” 

yang dicari oleh user. Mayoritas pengguna internet sudah familiar dengan situs 

search engine untuk mencari informasi yang mereka butuhkan melalui internet. 

Beberapa contoh search engine antara lain: Google Search, Bing, Yahoo Search 

dan lain-lain.  
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2. Web Portal 

 Web Portal adalah situs yang mengumpulkan dan menyediakan aneka 

informasi dari berbagai sumber untuk ditampilkan kepada user, jika user tertarik 

untuk mengetahui informasi yang ada dengan lebih lengkap, user akan diarahkan 

ke sumber yang aslinya. Namun pada umumnya web portal tidak hanya 

menampilkan informasi dari sumber luar, kadang mereka juga menampilkan 

informasi-informasi dalam website mereka sendiri. Beberapa contoh web portal 

antara lain :Yahoo, msn, msnbc dan lain-lain.  

3. Wiki 

 Website wiki yang paling terkenal saat ini adalah wikipedia. Website wiki 

adalah website yang mengijinkan pengunjung untuk ikut menulis dan mengedit 

artikel yang ada dalam website tersebut dengan mengacu pada peraturan-peraturan 

tertentu. Masing-masing website wiki memiliki aturan yang berbeda-beda. 

Biasanya, meskipun semua pengunjung bebas untuk menulis dan mengedit artikel 

di website ini, namun ada sekelompok orang yang bertugas untuk memeriksa 

konten yang dimuat apakah layak atau tidak untuk website tersebut. Meskipun 

website wiki sering menjadi sumber referensi namun tidak semua informasi yang 

ada dapat dipercaya 100%.  

4. Archive Site 

 Archive site atau situs arsip adalah website yang dibuat untuk 

mengumpulkan dan menyimpan materi-materi elektronik berupa konten- konten 

dan halaman-halaman website agar tidak hilang/punah. Contohnya archieve.org.  
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5. Social Networking / Social Media 

 Social media termasuk salah satu fenomena yang luar biasa hingga saat 

ini, khususnya diwakili oleh Facebook. situs social networking atau situs 

pertemanan online adalah situs yang disediakan bagi para membernya untuk 

bertukar informasi dan media elektronik lainnya seperti foto, musik dan video. 

Beberapa situs social networking yang terkenal sebelum fenomena Facebook dan 

Twitter antara lain Multiply, Friendster dan MySpace. Kemudian bermunculan 

pula Social Media dengan tema-tema yang lebih spesifik seperti social media 

untuk berbagi lokasi (FourSquare), social media entertainment (GetGlue) dan 

masih banyak lagi.  

6. Forum 

 Forum termasuk salah satu jenis website yang pernah menjamur di 

Indonesia. Apalagi sejak fenomena KasKus sebagai forum no 1 dan juga website 

dengan pengunjung terbanyak di Indonesia. Forum dibuat untuk ajang diskusi dan 

tukar informasi. Ada yang spesifik ada juga yang bersifat umum, dan dalam forum 

ini terdapat sub-sub forum berdasarkan kategori- kategori tertentu yang ditetapkan 

oleh admin. Untuk membangun sebuah forum yang lengkap membutuhkan waktu 

yang sangat banyak. Untungnya sudah tersedia software-software pembuat forum 

yang siap pakai, baik yang gratis ataupun berbayar. Software pembuat forum yang 

terkenal adalah vBulletin, yang digunakan oleh kaskus dan banyak forum-forum 

internet lainnya. Sedangkan beberapa forum gratisan dan open-source antara lain : 

yabb, vanilla, SMF, phpbb dan lain-lain. Sedangkan contoh website forum antara 

lain Kaskus, Modifikasi, detikForum dan lain-lain.  
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7. Portal Berita dan Informasi 

 Portal berita dan informnasi adalah situs yang memuat berita-berita dan 

artikel-artikel untuk dibaca pengunjung. Bisa juga berisi opini dan komentar-

komentar seputar politik, teknologi dan lain-lain. Situs-situs berita ini seperti 

layaknya koran, majalah dan buletin online. Konsep dan karakteristik situs berita 

berbeda-beda sesuai dengan jenis berita dan target pembacanya. Beberapa contoh 

situs berita adalah detik, kompas, cosmopolitan dan lain-lain.  

8. Social Bookmarking 

 Social bookmarking adalah situs yang mengijinkan user untuk memasukan 

informasi atau sumber informasi artikel-artikel tertentu untuk dibaca atau di-rating 

dan dikomentari oleh user lainnya. Situs jenis ini sering digunakan oleh pemilik 

situs berita, blog dan situs-situs lainnya untuk mempromosikan konten situs 

mereka. Beberapa situs social bookmarking yang terkenal adalah Lintas Berita, 

Digg dan stumbleupon.  

9. Media Sharing 

 Situs ini khusus disediakan bagi user untuk meng-upload media- media 

elektroknik seperti gambaer, musik dan video agar dapat dilihat atau di download 

oleh pengunjung lain. Contohnya adalah Youtube, Flickr, Imageshack dll.  

10. Cloud 

 Situs jenis cloud ini adalah pengembangan dari situs media sharing 

dimana situs ini memberikan fasilitas penyimpanan file sekaligus berbagi file bagi 
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anggotanya dengan fitur canggih sinkronisasi file, dimana pengguna dapat 

melakukan sinkronisasi otomatis file-file tertentu di komputer atau gadget mereka 

dengan cloud server tanpa perlu melakukan upload file manual. Beberapa contoh 

website cloud antara lain Dropbox, SkyDrive dan GoogleDrive.  

11. Company Profile 

 Company profile biasanya berupa website sederhana untuk menampilkan 

profil dan produk atau jasa serta portfolio sebuah perusahaan. Website jenis ini 

hanya untuk memperkenalkan profil perusahaan meskipun juga dapat menjadi alat 

promosi jika dikelola dengan benar. Selain profil,produk dan portfolio berupa 

konten teks dan foto atau video, fitur form kontak termasuk yang penting dalam 

website ini agar pengunjung dapat dengan mudah menghubungi perusahaan 

pemilik website jika mereka memerlukan produk atau jasa perusahaan tersebut. 

Namun belakangan ini situs Company Profile semakin berkembang dengan 

menambahkan fitur- fitur tertentu seperti artikel-artikel terkait, bahkan forum 

diskusi. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan bisnis melalui dunia maya.  

12. Corporate Website 

 Berbeda dengan company profile, Corporate Website biasanya lebih 

kompleks atau bisa juga disebut Company Web Portal. Website ini berisi 

informasi lengkap dari latar belakang hingga kegiatan-kegiatan suatu perusahaan, 

organisasi atau yayasan sosial baik yang bersifat profitable ataupun non-profit. 

Informasi-informasi dalam corporate website bisa berupa profile 

perusahaan/organisasi, latar belakang, visi dan misi, daftar founder dan pengurus, 

informasi investor dan klien hingga laporan keuangan, afiliasi dan lain-lain serta 
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artikel-artikel dan berita-berita yang terkait dengan kegiatan 

perusahaan/organisasi tersebut. Contoh corporate website antara lain, 

Pertamina,General Motors dan lain-lain.  

13. Brand Building Website (Branding Website) 

 Brand Building Website dibuat untuk memperkenalkan serta membangun 

image sebuah brand. Yang paling menonjol dari website seperti ini adalah konsep 

untuk menyampaikan pesan sesuai dengan image yang akan dibangun. Fiturnya 

sangat beragam dan biasanya cukup kompleks seperti animasi, game, video dan 

fitur-fitur interaktif lainnya. Belakangan Brand Building website juga sering 

diintegrasikan dengan social media seperti Facebook, Twitter hingga blog. Brand 

Building website sering dimanfaatkan oleh produk-produk fast moving consumer 

goods misalnya groseri, soft drinks, snack dan lain-lain.  

14. Online Store  

 Toko online sudah jelas peruntukannya adalah untuk menjual barang 

secara online. Fitur-fitur utama online store adalah katalog produk dengan 

informasi yang lengkap serta shopping cart, yaitu fitur untuk pengunjung untuk 

melakukan pemesanan produk secara online. Online store bisa bermacam-macam 

bentuk dan konsepnya. Fitur-fitur online store juga bisa bermacam-macam 

disesuaikan dengan budget dan kemudahan yang didapatkan. Baik kemudahan 

mengelola online store itu sendiri ataupun kemudahan bagi pengunjung untuk 

memilih dan berbelanja produk.  
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15. Katalog / Portofolio Online 

 Katalog/portfolio online hampir mirip dengan online store, hanya jenis 

website ini lebih mengutamakan katalog atau portfolio dengan informasi lengkap 

bagi pengunjung tanpa ada fitur transaksi online. Jika pengunjung tertarik dengan 

produk-produk atau jasa yang ditawarkan, diharapkan pengunjung akan langsung 

menghubungi pemilik website untuk melakukan pemesanan atau negosiasi.  

16. Blog  

 Blog adalah sebuah website yang berbentuk seperti jurnal atau diari online. 

Biasa digunakan seorang blogger untuk mengeskpresikan pemikiran dan opini-

opininya. Bisa juga artikel-artikel seputar kegiatan blogger. Bisa berisi tulisan 

maupun media gambar, video dan lainnya. Setiap artikel biasanya disertai kolom 

komentar dimana pengunjung blog bisa meninggalkan komentar atau berdiskusi 

mengenai artikel yang ditulis. Blog juga dianggap sebagai salah satu social media 

karena para blogger biasanya saling berinteraksi melalui blog. Belakangan blog 

tidak hanya digunakan sebagai media jurnal atau diari pribadi, namun juga 

dimanfaatkan sebagai fitur-fitur tambahan oleh website-website besar untuk 

menginformasikan update-update terbaru seputar produk dan kegiatan mereka. 

Blog juga sangat cocok digunakan bagi profesional yang ingin menjual jasa 

berdasarkan keahlian yang mereka miliki, misalnya fotografer, konsultan, fashion 

stylist hingga artis. Menggunakan blog mereka dapat menulis artikel-artikel 

terkait seputar keahlian mereka atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan 

portfolio.  

 



 

 

29 

17. Portal Komersil 

 Portal komersil lahir dari konsep iklan baris, dimana melalui portal ini 

member dapat menjual produk dan jasa mereka tanpa perlu membangun website 

sendiri. Contoh portal komersil adalah JobsDB, Toko Bagus, Berniaga, 

Rumah.com dan masih banyak lagi.  

 Namun masih ada lagi banyak jenis website lainnya yang bisa ditemukan 

di internet, misalnya affiliate website yaitu website affiliasi untuk menjual produk 

pihak ketiga, attack website yang biasanya berisi virus atau trojan yang bertujuan 

menyerang komputer pengunjung dengan virus atau malware, gaming and 

gambling website sebagai media berjudi online, phising site yang dibangun untuk 

menjebak pengunjung memasukkan informasi-informasi rahasia seperti account 

dan password email atau kartu kredit yang kemudian akan digunakan oleh pemilik 

website untuk mencari keuntungan pribadi, dan masih banyak lagi. 

3.3 User Interface 

 User interface, merupakan salah satu elemen penting yang tidak dapat 

dilupakan dalam pembuatan website, merancang user interface yang tepat dapat 

mengoptimalisasi website menjadi lebih efektif dan memudahkan para pengguna 

untuk mengakses berbagai konten yang ada didalamnya.  Menurut (Shneiderman, 

2010), terdapat 8 aturan emas dalam perancangan user interface, yaitu : 

 

1. Strive for consistency  

 Konsisten diperlukan untuk mendapatkan antarmuka yang baik, dimana 

developer harus tetap konsisten dalam hal desainnya, seperti font, ukuran tulisan, 
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layout, dan desain lainnya. Hal ini dapat diwujudkan dengan menggunakan CSS 

(Cascade Style Sheet)  

2. Enable frequent users to use shortcuts  

 Diperlukan tombol fungsi, singkatan ataupun fasilitas makro untuk 

mendapatkan antarmuka yang baik. Hal tersebut bertujuan untuk membantu 

memenuhi kebutuhan pengguna yang sudah ahli (expert user) untuk 

meningkatkan kecepatan dalam betransaksi.  

3. Offer informative feedback  

 Dalam setiap tindakan perlu disertakan suatu sistem umpan balik 

(feedback) baik terhadap tindakan yang paling sering dilakukan maupun tindakan 

yang tidak terlalu penting atau tidak sering dilakukan dengan cara diberikan 

umpan balik yang sederhana. Tetapi ketika tindakan tersebut merupakan hal yang 

penting atau sering dilakukan, maka umpan balik sebaiknya dibuat lebih 

substansial, seperti contohnya muncul pesan kesalahan ketika salah menekan 

tombol pada waktu menginput data atau ketika ingin menghapus atau menambah 

suatu data.  

4. Design dialog to yield closure  

 Urutan tindakan sebaiknya di kelola dalam suatu kelompok dengan urutan 

bagian awal, tengah dan akhir. Umpan balik (feedback) yang informatif akan 

memberikan indikasi bahwa cara yang dilakukan sudah benar dan dapat 

mempersiapkan kelompok tindakan yang berikutnya.  
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5. Offer simple error handling  

 Sistem ini dirancang sehingga pengguna tidak dapat melakukan kesahalan 

yang fatal. Oleh karena itu, ketika pengguna akan melakukan kesalahan yang 

menyebabkan error, sistem akan mendeteksi kesalahan tersebut dan menawarkan 

instruksi yang mudah, membangun, dan spesifik untuk memperbaiki kesalahan 

tersebut.  

6. Permit easy reversal of actions   

 Setiap perbuatan pengguna, sebisa mungkin disediakan fitur pembalikan 

aksi. Hal ini dapat mengurangi kecemasan pengguna karena pengguna tahu bahwa 

kesalahan dapat dibatalkan. Hal ini mendorong pengguna tidak takut dalam 

mengeksplorasi pilihan – pilihan asing yang belum digunakan.  

7.  Support internal locus of control)  

 Pengguna yang telah berpengalaman memiliki keinginan yang kuat akan 

perasaan bahwa mereka bertanggung jawab dalam antarmuka dan bahwa 

antarmuka menanggapi tindakan – tindakan pengguna. Pengguna tidak ingin 

adanya kejutan atau perubahan perilaku yang akrab, dan terganggu dengan urutan 

data – entry yang membingungkan, kesulitan dalam memperoleh informasi yang 

diperlukan dan ketidakmampuan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. 

Sebaiknya sistem dirancang sedemikian rupa sehingga pengguna mempunyai 

inisiatif dari pada responden.  
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8.  Reduce short – term memory load   

 Informasi yang disampaikan harus tetap sederhana, frekuensi gerakan 

window harus diminimalisasi untuk mengurangi beban ingatan ketika 

menggunakan sistem.  

3.3.1 Kriteria Situs Web Yang Baik  

1. Usability 

 Menurut Jakob Nielsen dalam buku Suyanto (2009:61), usability 

melibatkan pertanyaan “dapatkah user menemukan cara untuk menggunakan situs 

web tersebut dengan efektif (doing things right). Atau, usability adalah sebagai 

suatu pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan aplikasi atau situs web 

sampai pengguna dapat mengoperasikannya dengan udah dan cepat.  

2. Sistem navigasi (Struktur)  

 Kemudahan bernavigasi dalam situs web melibatkan sistem navigasi web 

secara keseluruhan dan desain interface situ web tersebut. Dimana navigasi dapat 

membantu pengunjung dengan mudah dalam menelusuri web tersebut untuk 

menemukan apa yang mereka cari. Beberapa syarat navigasi yang baik, yaitu:  

1. Mudah dipelajari  

2. Tetap konsisten  

3. Memungkinkan feedback  

4. Muncul dalam konteks  

5. Menawarkan alternatif lain  

6. Memerlukan perhitungan waktu dan tindakan  
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7. Menyediakan pesan visual yang jelas  

8. Menggunakan label yang jelas dan mudah dipahami  

9. Mendukung tujuan dan perilaku user  

 

3. Graphic design  

 Desain yang baik setidaknya memiliki komposisi warna yang baik dan 

konsistes, layout grafik yang konsisten, teks yang mudah dibaca, penggunaan 

grafik yang menguatkan isi teks, penggunaan animasi di tempat yang tepat, isi 

animasi yang memperkuat isi teks, dan secara keseluruhan membentuk suatu pola 

yang harmonis.  

4. Contents  

 Sebaik apapun situs web secara desain grafis, tanpa konten yang berguna 

dan bermanfaat maka akan kurang berarti, konten yang baik akan menarik, 

relevan, dan pantas untuk target audien situs web tersebut. Gaya penulisan dan 

bahasa yang dipergunakan harus sesuai dengan web dan target audien. Hindari 

kesalahan-kesalahan dalam penulisan, termasuk tatabahasa dan tanda baca, di 

setiap halaman, header, dan judulnya, dan buatlah daftar penjelasan untuk istilah-

istilah khusus.  

 

 



 

 

34 

5. Compatibility  

 Situs web harus kompatibel dengan berbagai perangkat tampilannya 

(Browser), harus memberikan alternative bagi browser yang tidak dapat melihat 

situsnya.  

6. Loading Time  

 Sebuah situs web yang tampil lebih cepat kemungkinan besar akan 

kembali dikunjungi, apalagi bila dengan konten dan tampilan yang menarik. 

Waktu download memang tidak hanya dipengaruhi desain tetapi juga koneksi, 

server, dll. Namum demikian desainer web sebaiknya harus memperhitungkan 

desain yang dibuatnya agar dapat tampil lebih cepat dengan menggunakan ukuran 

yang sekecil mungkin  

7. Functionality  

 Seberapa baik sebuah situs web bekerja dari aspek teknologinya, ini bisa 

melibatkan programmer dengan script-nya, misalnya HTML (DHTML), PHP, 

ASP, ColdFusion, CGI, SSI, dan lain-lain.  

8. Accessibility  

 Halaman web harus bisa di pakai oleh setiap orang, baik anak- anak, orang 

tua dan muda, termasuk orang-orang cacat. Ada berbagai hambatan yang mungkin 

ditemui pengguna untuk menikmati halaman website itu, desainer setidaknya 

harus mempertimbangkan masalah ini dan memberikan solusi nya.  
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9. Interactivity  

 Buat situs web yang memungkinkan pengunjung berinteraksi dengan situs 

web, pamilik/pembuat, pengunjung lain, dan dengan komputernya. Interaktivitas 

adalah apa yang melibatkan pengguna situs web sebagai user experience dengan 

situs web itu sendiri. Dasar dari interaktivitas adalah hyperlink (link) dan 

mekanisme feed back.  

3.4 Grid  

 Menurut buku “Layout Essentials: 100 Design Principles for Using Grids, 

Grid” karya Bath Tondreau Grid digunakan untuk mengatur jarak dan informasi 

yang dapat memetakan rencana untuk keseluruhan proyek. Selain itu, grid 

digunakan untuk mempertahankan susunan. Saat ini grid dianggap sebagai alat 

yang penting dan diandalkan oleh semua kalangan, pemula maupun professional. 

3.4.1   Komponen Grid  

• Column  

 Adalah wadah vertikal yang menampung jenis atau gambar. Lebar dan 

jumlah kolom pada halaman atau layar dapat bervariasi, tergantung pada konten. 

• Modules 

 Adalah divisi individual yang dipisahkan oleh jarak yang konsisten. 

Pengulangan model dapat menghasilkan grid yang tertata, Mencampurkan modul 

dapat membuat adanya kolum dan baris dengan ukuran yang bervariasi 

• Spatial Zone  

 Adalah kelompok grid atau kolum yang dapat menghasilkan area spesifik 

dari tulisan, gambar, atau informasi lainnya. 
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• flowlines  

 Penjajaran yang membagi jarak secara horizontal. Flowline bukanlah garis 

yang terlihat, melainkan metode yang digunakan sebagai ruang kosong yang 

mengatur agar pembaca dapat melihat suatu halaman lebih baik.  

• Marker  

 Penjajaran yang membagi jarak secara horizontal. Flowline bukanlah garis 

yang terlihat, melainkan metode yang digunakan sebagai ruang kosong yang 

mengatur agar pembaca dapat melihat suatu halaman lebih baik.  

3.4.2  Struktur Dasar Grid  

• Single Column Grid  

 Umumnya digunakan untuk teks yang panjang dan banyak seperti esai, 

laporan, buku. Yang menjadi fitur utama dalam halaman tersebut adalah blok 

berisikan teks.  

• Two-Column Grid  

 Dapat digunakan untuk mengontrol banyak teks atau menghasilkan 

berbagai macam informasi dengan kolom yang berbeda. Grid yang menggunakan 

dua kolom dapat ditata dengan kolom yang sama besar ataupun tidak sama besar. 

Dalam proporsi yang ideal, ketika satu kolom lebih besar dari yang lain, kolom 

yang lebih besar berukuran dua kali lipat dari kolom yang sempit.  

• Multicolumn Grid  

 Menghadirkan bentuk yang lebih fleksibel dibandingan kedua jenis grid 

diatas. Gabungan dari berbagai kolom dengan berbagai ukuran umumnya 

digunakan oleh majalah dan website.  
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3.5 Tipografi  

 Menurut Michael Harkins dalam bukunya Basic Typography 02: Using 

Type, Tipografi meliputi bagaimana huruf dan kata-kata ditata, dikomposisikan 

satu sama lain dan tempat mereka dalam suatu komposisi. Permainan jenis font, 

jarak antar huruf atau kalimat, berpengaruh dalam tipografi.  

 Sedangkan, Lazlo Maholy berpendapat bahwa tipografi adalah alat 

komunikasi, oleh karena itu tipografi harus bisa berkomunikasi dalam bentuknya 

yang paling kuat (clarity) dan terbaca (legibility). Dalam perencanaan karya 

desain, keberadaan elemen tipografi harus selalu diperhitungkan, karena dapat 

mempengaruhi susunan kuasa (hirarki) dan keseimbangan karya desain tersebut 

(Anggraini S. dan Nathalia, 2014:53).  

 Alexander Lawson memperkenalkan klasifikasi tipografi berdasarkan 

sejarah dan bentuk huruf yang paling digunakan hingga saat ini. Diantaranya yaitu 

Black Letter, Humanist, Old Style, Transitional, Modern, Slab Serif, Sans Serif, 

Script dan Cursive, dan Display. Diantaranya salah satu jenis huruf yang populer 

adalah sans serif.  

3.6 Layout  

 Menurut Gavin Ambrose dan Paul Harris dalam buku Basic Design 02: 

Layout, Layout berarti memperhatikan penempatan dari elemen gambar dan teks 

dalam suatu desain. Relasi antara satu objek dengan objek lain maupun suatu 

objek dalam keseluruhan desain akan mempengaruhi bagaimana konten tersebut 

dilihat dan diterima oleh pembaca. Layout dapat membantu atau justru 
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mempersulit penerimaan informasi yang ada dalam suatu pekerjaan. Dengan 

memahami layout dapat membuat konten yang ditampilkan menjadi lebih 

memukau. Diantara beberapa elemen penting dalam suatu halaman yaitu: 

Penjajaran (Alignment), tanda hubung dan pembenaran (hyphenation and 

justification), hirarki (hierarchy), dan penataan (arrangement).  

 Salah satu hal yang penting untuk diketahui agar dapat mempermudah 

dalam pengaturan layout adalah melalui the golden section, yaitu dasar untuk 

ukuran kertas dan prinsip-prinsipnya dapat digunakan sebagai sarana untuk 

mencapai desain yang seimbang. Objek yang dibuat dengan proporsi ini akan 

lebih nyaman dilihat oleh mata. garis pemisah dengan perkiraan rasio 8:13 berarti 

bahwa hubungan antara sebagian besar garis dengan yang lebih kecil sama dengan 

hubungan bagian yang lebih besar dengan keseluruhan desain.  

 Dalam sebuah layout, terdapat berbagai elemen yang memiliki fungsinya 

masing-masing. Tujuan dari elemen tersebut adalah menyampaikan informasi 

dengan lengkap dan tepat, serta agar lebih nyaman ketika dibaca. Elemen-elemen 

tersebut akan dijelaskan satu persatu.  

3.6.1  Judul  

Judul diberi ukuran besar untuk menarik perhatian pemaca dan membedakannya 

dari elemen layout lainnya. Selain dari ukuran, jenis huruf yang dipilih juga harus 

menarik perhatian, karena dari segi estetis lebih diprioritaskan.  

3.6.2 Deck  
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Fungsi deck berbeda dengan judul, yaitu sebagai pengantar sebelum orang 

membaca bodytext, karena itu perbedaan fungsi ini harus ditangkap oleh pembaca 

dengan jelas, diantaranya dengan mengatur huruf lebih kecil dari judul tapi tidak 

sekecil bodytext, menggunakan font yang berbeda dengan judul dan warna deck 

dibedakan dan bodytext.  

3.6.3 Subjudul  

Artikel yang cukup panjang biasanya dibagi lagi menjadi beberapa sugmen sesuai 

topik. Subjudul berfungsi sebagai judul beberapa segmen. Beberapa orang 

menganggap deck adalah subjudul.  

3.6.4 Pull Quote  

Pullquote pada syatu karya publikasi dapat berarti satu atau lebih kalimat singkat 

yang mendukung informasi penting yang ditekankan. Kadang pullquote diambil 

dari sebagian isi bodytext yang dianggap sebagai pokok pikiran naskah tersebut.  

3.6.5  Body Text  

Isi/naskah/ artikel merupakan elemen layout yang paling banyak memberikan 

informasi terhadap topik bacaan tersebut. Keberhasilan suatu bodytext ditentukan 

oleh beberapa hal, antara lain: Dukungan judul dan deck yang menarik sehingga 

memancing pembaca meneruskan keingintahuannya akan infromasi yang lengkap 

dan gaya penulisan yang menarik dari naskah itu sendiri.  
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3.6.6 Caption  

 Keterangan singkat yang menyertai elemen visual. Caption umumnya 

dicetak dalam ukuran kecil dan dibedakan gaya atau jenis hurufnya dengan 

bodytext dan elemen teks lainnya. 

 Kebutuhan caption pun disesuaikan dengan jumlah teks. Untuk caption 

yang cukup banyak dapat di desain dengan cara:  

1. Caption yang saling terpisah letaknya dan masing-masing berada didekat  

elemen visualnya. Ada yang disertai dengan tanda panah mengarah pada 

elemen visual.  

2 .  Caption yang dijadikan satu dan merujuk kepada elemen visualnya  

masing-masing dengan cara menggunakan petunjuk arah.  

3.6.7  Kickers 

 Kickers adalah salah satu atau beberapa kata pendek yang terletak diatas 

judul, fungsinya untuk memudahkan pembaca menemukan topik yang diinginkan 

dan mengingatkan lokasinya saat membaca artikel tersebut. Berbeda dengan 

running head, kickers tidak berulang- ulang ada disetiap halaman. Ada juga yang 

mendesain kickers tidak menggunakan tulisan tetapi memakai unsur lain seperti 

warna atau gambar.  
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3.6.8  Header & Footer (Running head, Footnote, Nomor halaman)  

Header adalah area di bagian atas, sedangkan footer kebalikannya yaitu area 

bagian bawah. header dan footer sendiri terbagi lagi menjadi beberapa elemen 

yaitu: 

1. Running Head 

 Judul buku, bab/topik yang sedang dibaca, nama pengarang atau informasi 

lainnya yang berulang-ulang, posisinya tidak berubah dan ada pada setiap 

halaman. Baik diletakkan dibagian atas atau bawah, bagian ini tetap disebut 

running head dan bukan running footer.  

2. Footnote 

 Catatan kaki berisi detail informai dari sebagian tulisan tertentu didalam 

naskah. Informasi tersebut bisa berupa: referensi atau bahan acuan tulisan 

tersebut, rekomendasi bacaan lanjutan, dan lain-lain.  

3. Nomor Halaman 

 Nomor halaman sangat membantu mencari halaman yang dituju. 

Kemudian dilengkapi dengan daftar isi/index di halaman depan.  

3.7 Brand 

Lebih dari sekedar nama dan logo, brand merupakan janji satu organisasi 

kepada pelanggan untuk memberikan apa yang menjadi prinsip brand itu. Tidak 

hanya dalam hal manfaat fungsional, tetapi juga manfaat emosional, ekspresi diri, 

dan sosial. Namun, sebuah brand itu lebih dari sekedar memenuhi sebuah janji. 

Sebuah brand  juga merupakan satu perjalanan, sebuah hubungan yang 

berkembang berdasarkan presepsi dan pengalaman yang dimiliki pelanggan setiap 

kali mereka berhubungan dengan  brand tersebut. (Aaker. 2014) 
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Brand termasuk komponen penting yang ikut menentukan proses pegambilan 

keputusan membeli bagi pelanggan. Brand yang baik akan menempatkan 

perusahaan atau produk di atas para pesaing dan membantu menjadi pilihan 

utama. Brand  akan menjadi kepribadian, karakter, dan jiwa suatu perusahaan.  

Brand  akan menjadi perwujudan kepercayaan, antisipasi kualitas dan performa, 

serta perasaan bahwa ini adalah identitas yang ingin ditunjukkan kepada 

pelanggan. 

3.7.1 Brand Identity 

Logo dan brand mempunyai fungsi yang hampir sama tapi tetaplah 

mereka memiliki pengertian yang berbeda. Brand membutuhkan logo untuk 

mempresentasikan dalam membangun citra sebuah perusahaan. Dan untuk 

membangun citra sebuah perusahaan kita harus membangun identitas, sebuah 

merek atau bias diesbut brand identity.  

Adapun 4 hal yang mencakup brand identity yaitu: 

1. Positioning, memposisikan barang atau jasa kepada konsumen agar memiliki 

target market dan audiens yang jelas. 

2. Slogan, kata-kata yang membentuk sebuah komunikasi sebuah produk 

sehingga menggunakan sebuah produk. 

3. Logo, logo ini adalah sebuah bentuk visual yang menggambarkan sebuah 

produk. 

4. Experiental, adalah sebuah pengalaman menggunakan sebuah produk dan jasa 

tersebut. 
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3.7.2 Ekuitas Brand 

Ekuitas merek atau Brand Equity adalah kekuatan dari sebuah merek. 

Melalui merek yang kuat perusahaan dapat mengelola aset-aset mereka dengan 

baik, meningkatkan arus kas, memperluas pangsa pasar, menetapkan harga 

premium, mengurangi biaya promosi, meningkatkan penjualan, menjaga 

stabilitas, dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Berdasarkan perspektif 

konsumen, ekuitas merek merupakan suatu bentuk respon atau tanggapan dari 

konsumen terhadap sebuah merek. 

Menurut Kotler dan Keller (2009:263), Ekuitas merek (brand equity) 

adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat 

tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa dan bertindak dalam 

hubungannya dengan merek, dan juga harga, pangsa pasar dan profitabilitas yang 

diberikan merek bagi perusahaan. 

Ekuitas merek memiliki beberapa fungsi dan manfaat sebagai berikut 

(Simamora, 2003:49): 

1. Loyalitas memungkinkan terjadinya pembelian/transaksi berulang atau jika 

konsumen tersebut merupakan commited buyer, tidak hanya terhenti pada 

pembelian ulang, namun konsumen tersebut juga dapat menganjurkan atau 

merekomendasikannya kepada orang lain.  

2. Memungkinkan perusahaan menetapkan harga yang lebih tinggi (premium), 

yang berarti marjin yang lebih tinggi bagi perusahaan. 
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3. Memberikan kredibilitas pada produk lain yang menggunakan merek 

tersebut.  

4. Memungkinkan return yang lebih tinggi. 

5. Diferensiasi relatif dengan pesaing yang jelas, bernilai dan 

berkesinambungan.  

6. Memungkinkan fokus internal yang jelas.  

7. Menciptakan toleransi konsumen terhadap kesalahan produk atau perusahaan, 

melalui loyalitas yang tinggi terhadap merek tersebut.  

8. Menjadi faktor yang menarik karyawan-karyawan berkualitas, sekaligus 

mempertahankan karyawan-karyawan (yang puas).  

9. Menarik konsumen untuk hanya menggunakan faktor merek dalam 

pengambilan keputusan pembelian. 

Menurut Aaker (2014:8) Tujuan utama brand building adalah untuk 

membangun, meningkatkan, atau menaikkan ekuitas brand  yang dimensi-dimensi 

utamanya, yaitu: kesadaran merek (brand awareness), asosiasi merek (brand 

association), dan loyalitas merek (brand loyalty) 

3.7.3 Kesadaran brand (brand awareness) 

Satu aset yang sering diremehkan, telah ditunjukkan dapat mempengaruhi 

presepsi, rasa suka, bahkan tingkah laku. Orang-orang menyukai hal yang familier 

bagi mereka dan cenderung menganggap positif hal-hal yang sudah mereka kenal 

dengan baik. Lebih jauh lagi, kesadaran brand  dapat menjadi isyarat 
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keberhasilan, komitmen, dan substansi, atribut-atribut yang penting bagi para 

pembeli barang-barang berharga mahal dan barang-barang yang tahan lama. 

Logikanya adalah bila satu brand itu dikenal  di masyarakat maka pasti ada 

alasannya. Terakhir, kesadaran itu dapat memengaruhi apakah satu brand itu 

diingat kembali pada satu momen kunci dalam proses pembelian dan apakah 

brand itu berada di antara merek-merek yang dipertimbangkan pelanggan. 

3.7.4 Asosiasi brand (brand associations) 

Meliputi atribut-atribut produk, desain, program sosial, kualitas, 

pencitraan si pengguna, keberagaman produk, menjadi global, inovasi, solusi-

solusi sistem, kepribadian brand dan simbol-simbol. Segala macam hal yang 

dapat dikaitkan pelanggan pada suatu brand. Asosiasi-asosiasi ini dapat menjadi 

landasan bagi hubungan pelanggan, keputusan pembelian, pengalaman 

penggunaan, dan loyalitas brand. Satu bagian penting dalam pengelolaan brand 

sebagai aset melibatkan penentuan asosiasi apa yang harus dikembangkan, 

penciptaan program-program yang dapat meningkatkan asosiasi tersebut dan 

menautkannya dengan brand  yang dimaksud. 

3.7.5 Loyalitas brand (brand loyalty) 

Loyalitas brand (brand Loyalty) adalah inti dari setiap nilai brand karena 

begitu inti ini didapatkan, loyalitas itu akan bertahan. Keengganan pelangan untuk 

berpindah brand akan memberi keuntungan bagi brand yang sudah memiliki 

loyalitas. Akan sulit dan mahal bagi pesaing untuk bisa mematahkan loyalitas 

tersebut. (Aaker. 2014:8) 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI KARYA 

 

 Deskripsi pekerjaan berisi tentang penjelasan mengenai perancangan 

website portfolio sebagai media promosi serta media pengarsipan bagi Kotasis 

Kamar Desain 3x3x3 seperti yang telah terencana, dan implementasi pada media 

yaitu pada postingan media sosial instagram. Desain dibuat dengan landasan 

konsep yang sudah dirancang melalui kumpulan data-data dari Kotasis Kamar 

Desain 3x3x3. Dalam bab implementasi karya akan membahas pembuatan desain 

website portfolio, mulai dari moodboard, fotografi, digitalisasi karya, dan terakhir 

pengaplikasian pada media.  

4.1 Creative Brief 

Creative brief adalah sebuah langkah pendekatan komunikasi yang 

dilakukan secara antar muka, untuk menggali informasi tentang sebuah proyek. 

Sebuah Creative brief berisi dokumen-dokumen yang berisi data-data penting 

mengenai hampir semua hal menyangkut arah dan tujuan dari dilaksanakannya 

pekerjaa kreatif sehubungan dengan kebutuhan-kebutuhan klien. Dalam membuat 

creative brief biasanya juga dilengkapi dengan menyantumkan beberapa hasil riset 

menyangkut kondisi pasar, persaingan, segmentasi pasar hingga positioning yang 

diinginkan.  

Creative brief sangat penting dalam sebuah proses mendesain karena 

dengan melakukan sebuah proses creative brief seorang desainer akan memperoleh 

data-data yang valid dari sumber yang terpercaya yaitu pemilik perusahaan itu 

sendiri.  Tujuan akhir dari proses ini adalah mendapat data-data yang dibutuhkan 
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selama proses perancangan berlangsung, diantaranya adalah untuk 

menentukan seperti apa desain website portfolio yang sesuai dengan target pasar 

Kotasis Kamar Desain 3x3x3. 

Setelah data didapatkan langkah selanjutnya adalah menganalisa data-data 

tersebut. Teknik analisa data dalam proses perancangan website Kotasis Kamar 

Desain 3x3x3 ini menggunakan teknik analisa kualitatif. Menurut Moleong 

(2007:248), analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja 

menggunakan data dan mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan 

yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.  

Seteleh melakukan  analisa data dari creative bief, dapat diambil beberapa 

data yang dibutuhkan untuk menunjang perancangan maskot, diantaranya: 

1. Tujuan Perancangan: 

Dari proses analisa data dapat diketahui bahwa. Kotasis Kamar Desain 3x3x3 

menginginkan perancangan website ini mampu menjadi sebuah solusi untuk 

keterbatasan yang dihadapi. Dengan memfokuskan platform pada batas 

pengarsipan karya-karya yang sudah di buat oleh studio Kotasis, dengan 

platform ini industri dapat berpartisipasi dengan leluasa dengan iklim 

kompetitif dengan kesempatan yang lebih luas. Dengan memfokuskan juga 

membentuk komunitas kearah yang lebih mudah diraih dan juga dengan 

membangun budaya kompetitif, Selain dari pemberdayaan dan juga 

kesempatan yang lebih luas, pembuatan platform ini juga berguna untuk 

pengarsipan karya. Hal ini juga dapat membantu merangsang kesadaran akan 
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pentingnya perngarsipan karya. Hal ini bertujuan memberikan jejak di masa 

mendatang dan dapat memberikan kemudahan untuk mengamati 

perkembangan desain grafis dari Kotasis dan juga memberikan kebutuhan 

referensial di masa mendatang.  Dengan adanya websitet ini diharapkan pula 

agar terciptalah brand equity yang puncaknya adalah brand loyalty  dari para 

cliet Kotasis Kamar Desain 3x3x3. 

2. Target Audience :  

Target Audience atau target pasar yang dituju oleh Kotasis Kamar Desain 

3x3x3 adalah masyarakat atau perusahaan yang memerlukan jasa desain grafis 

professional. 

3. Produk:  

Kotasis Kamar Desain 3x3x3 menawarkan produk berupa jasa yang meliputi 

desain dan branding, advertising, packaging, publishing, dan berbagai macam 

layanan desain grafis lainnya. 

4. Lokasi : 

Lokasi yang dituju oleh Kotasis Kamar Desain 3x3x3 untuk memasarkan 

jasanya adalah wilayah kota-kota besar di Indonesia seperti : Surabaya, Jakarta, 

Jogja, Bali, Malang, serta Kotasis Kamar Desain 3x3x3 mempunyai client 

diluar negeri seperti di Singapura, Malaysia, dan Amerika 

5. Konsep : 

Desain website yang mampu memvisualisasikan profesionalitas, modernitas, 

serta mencitrakan studio desain yang minimalis dan dinamis. 
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4.1 Konsep Perancangan 

Konsep merupakan hal utama dalam perancangan, terutama sebagai acuan 

untuk membuat proses desain. Dalam perancangan website Kotasis Kamar Desain 

3x3x3 ini konsep perancangan diperoleh dari creative brief serta melalui cara 

mengumpulkan data dengan menggunakan FGD (Forum Group Discussion) 

dengan tujuan mencapai hasil diskusi dengan pihak perusahaan dan juga 

menghindari pemaknaan yang salah, dari studi dokumentasi dengan tujuan 

mendapatkan data yang sebelumnya sudah dibuat oleh perusahaan.  

Dari hasil pengumpulan dan analisa data maka diperoleh konsep website 

yang mampu memvisualisasikan profesionalitas, modernitas, serta mencitrakan 

sebuah studio yang minimalis dan dinamis. Website Kotasis Kamar Desain 3x3x3 

akan berupa website portfolio dengan karakter yang minimalis. Penggunaan visual 

fotografi dan mockup digunakan sebagai alat untuk menyampaikan gambaran 

visual dari desain yang sudah dikerjakan oleh Kotasis Kamar Desain 3x3x3. 

Adapun fotografi dan mockup yang digunakan memiliki sifat dan visual yang 

berbeda-beda karakter visual tersebut adalah : 

1. Fotografi Flat Lay 

Fotografu Flat lay merupakan karakter kera jantan yang memvisualisasikan 

konsep professional dan bertanggung jawab selayaknya seorang desainer yang 

bekerja professional terhadap client.  

2. Photo Realistic Mockup 

Photo realistic mockup merupakan karakter kera jantan yang selalu tampil 

dengan berbagai teknologi yang selalu dibawanya, karakter Hi-Geek 

memvisualisasikan sifat modern.  
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4.2 Perancagan Karya 

Setelah diperoleh konsep yang digunakan sebagai acuan desain. Langkah 

selanjutnya adalah proses perancangan karya. Proses perancangan karya dimulai 

dengan membuat Mood board di worksheet. Mood board dibuat sebagai acuan 

visual yang akan digunakan dalam pembuatan website. Proses ini menghasilkan 

beberapa alternatif desain yang kemudian akan dipilih dan dilanjutkan keproses 

pemotretan. 

 Berdasarkan konsep dari mood board website ini akan menggunakan 

fotografi flat lay dan photo realistic mockup  sebagai visual yang akan diterapkan 

didalam website ini. Hal ini dipilih sebagai acuan desain. Dengan alasan website 

portfolio ini memiliki sifat yang lebih mudah untuk minimalis dan dinamis serta 

lebih mudah penyampaiannya ke audiens. 

1.3.1 Foto Flat Lay 

Proses pemotretan ini adalah proses mengubah sebuah karya dengan bentuk 

fisik menjadi sebuah bentuk digital. Dalam proses pemotretan ini perancang 

menggungakan gaya Foto flat lay agar audiens dapat terpusat kepada objek utama 

dan akan memberikan kesan minimalis serta dinamis. 
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Gambar 4.1 Foto Flat Lay 

(Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019) 

 

Gambar 4.2 Foto Flat Lay 

(Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019) 
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1.3.2 Photo Realistic Mockup 

 Photo realistic mockup adalah sebuah rekayasa digital yang digunakan 

sebagai proses digitalisasi karya dengan menggunakan bantuan rekayasa digital. 

Hal ini dilakukan sebagai upaya digitalisasi karya lama dari studio Kotasis yang 

sudah hilang atau rusak dan belum sempat terarsipkan dalam bentuk foto, tetapi 

data masih ada data berupa file digital katya tersebut. Proses pembuatan photo 

realistic mockup sendiri dilakukan dengan sangat detail, dengan memberikan 

perhatian pada detail-detail kecil dari ukuran sampai tekstur pada karya tersebut. 

 

 

 

Gambar 4.3 Contoh Karya Digital 

(Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019) 

 

Gambar 4.4 Contoh Karya Digital 

(Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019) 
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Gambar 4.5 Contoh Photo Realistic Mockup 

(Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019)

 

Gambar 4.6 Contoh Photo Realistic Mockup 

(Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019) 
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4.3 Implementasi Pada Media 

Secara Umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, 

implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau 

sebuah rencana yang telah disusun jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada 

kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut.  

Pada proses implementasi pada media website hasil dari proses pemotretan 

akan diterapkan pada website Kotasis kamar desain 3x3x3 yang dapat diakses di 

www.kotasis.com. Website ini dapat diakses melalui berbagai peramban yang 

terdapat pada gawai karena interface website Kotasis dapat menyesuaikan tampilan 

dari mode desktop maupun mobile web. 

Berikut ini adalah beberapa hasil implementasi foto dan mockup pada website 

kotasis dalam bentuk desktop: 

 

Gambar 4.7 Beranda Website Kotasis Dalam Desktop Mode 

(Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019) 
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Gambar 4.7 Header Website Kotasis Dalam Desktop Mode 

(Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019) 

 

 

Gambar 4.8 Body Website Kotasis Dalam Desktop Mode 

(Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019) 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dari Perancangan 

website portfolio yang di lakukan di Kotasis Kamar Desain 3x3x3 Surabaya. 

5.1 Kesimpulan 

Berikut beberapa kesimpulan yang penulis dapatkan dari perancangan Maskot 

Kotasis Kamar Desain 3x3x3 ini adalah : 

1. Untuk merancang suatu desain website dibutuhkan riset dan analisa yang 

cukup mendalam, karena website harus mampu memviusalisasikan nilai-nilai 

keunggulan dari sebuah brand atau nama perusahaan. 

2. Untuk menentukan konsep desain perancangan, desainer harus 

mempertimbangkan faktor yang dapat digunakan untuk mewujudkan citra yang 

sesuai dengan perusahaan. 

3. Website yang efektif harus dapat menjadi alat komunikasi sekaligus 

diferensiasi yang dapat menjadi suatu media promosi yang efektif dalam konteks 

“awareness” untuk jangka pendek, dan “loyalty” untuk jangka panjang. 

Sekaligus maskot harus mampu membawa gambaran visi dan misi perusahaan, 

serta mampu menjadi bagian dari publik itu sendiri. 

5.2 Saran 

Berdasarkan penjelasan perancangan diatas, adapun saran penulis setelah 

melakukan kerja praktik di Kotasis Kamar Desain 3x3x3  adalah : 
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1. Perlunya komunikasi yang intensif dan konstan antara pihak perusahaan dengan 

desainer, antara desainer dan desainer serta antara desainer dan client agar 

diperoleh hasil akhir yang saling memuaskan pihak-pihak yang terkait. 

2. Kerja sama yang baik antara pihak-pihak tersebut dibutuhkan agar terjalin 

hubungan yang baik antara pihak yang terkait sehingga tidak menimbulkan 

kesalahan komunikasi. 
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