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Web Design-2017 

MODULE A 

CONTENTS 

Modul ini terdiri dari file-file berikut: 

 MODULE_A.docx 

 MODULE_A_MEDIA.zip 

 

PENDAHULUAN 

Golden Tour Travel merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa Tour dan Travel. 

Perusahaan ini menyediakan layanan paket wisata di Pulau Bintan dengan slogan “Jom Bintan” 

dan membutuhkan sebuah situs web untuk menampilkan informasi mengenai layanan paket 

wisata yang dimilikinya. Target dari sistus web ini adalah wisatawan yang akan berlibur di Pulau 

Bintan. 

 

URAIAN PROYEK DAN TUGAS 

Tugas Anda adalah membuat desain situs web untuk perusahan “Golden Tour dan Travel”. Anda 

telah diberi teks dan gambar yang akan membantu dalam desain Anda.  Anda harus memastikan 

bahwa ada cukup teks dan gambar yang disertakan dalam desain Anda untuk memberikan nuansa 

keseluruhan yang baik tentang bagaimana situs web akan terlihat begitu dibangun. Anda juga 

dapat menambahkan teks dan informasi lain jika Anda mau. Penggunaan teks hanya akan dinilai 

berdasarkan desain, bukan arti dari teks. 

 

Anda harus membuat mock-up dari desain Anda untuk disajikan dalam file untuk masing-masing 

perangkat dan resolusi yang ditentukan (lebar x tinggi): 

 Komputer - 1440 x 900 pixels 

 Tablet  - 768 x 1024 pixels 

 Smartphone - 320 x 480 pixels 



 

   
LKSN2017_MODULE_A Version: 1.0 

Date: 10.5.17 
 

2 of 3 
 

 

Modul ini melibatkan perancangan “home page” dari sebuah situs web dan logo untuk perusahaan 

"Golden Tour dan Travel". Dengan persyaratan yang tercantum di bawah ini: 

1. Logo yang akan menjadi identitas sistus web. Logo harus digunakan sebagai bagian dari 

desain Anda. Logo harus digunakan dalam desain. 

2. Penawaran paket wisata dengan kategori yaitu: 

1. Paket Bronze : 1 Day Tour, Harga Paket perOrang : Rp. 300.000 

2. Paket Silver  : 2 Days 1 Night Tour, Harga Paket perOrang : Rp. 750.000 

3. Paket Gold  : 3 Days 2 Night Tour, Harga Paket perOrang : Rp. 1.200.000 

Dengan menyampaikan informasi yang meliputi: 

 Gambar paket wisata 

 Informasi paket wisata (nama, deskripsi singkat, dll) 

 Informasi harga  

3. Komponen sign up 

4. Komponen login 

5. Profil Perusahaan 

6. Kontak 

7. Testimonial pengguna 

 

Desain halaman depan setidaknya berisi semua informasi. Ini adalah modul desain, tidak ada 

pengkodean yang diperbolehkan dan semua interaksi harus terlihat pada gambar desain. 

Desain Anda akan dinilai berdasarkan standar industri dan kebutuhan untuk menggabungkan 

praktik desain terbaik. 

 

PETUNJUK UNTUK PESERTA 

1. Simpan file Anda di direktori root folder yang bernama "XX_MODULE_A" di mana XX 

adalah nomor komputer Anda. Penamaan file: 

 Komputer:  XX_computer.png 

 Tablet: XX_tablet.png 
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 Smartphone: XX_smartphone.png 

2. Anda dapat membuat gambar tambahan (opsional), animasi atau informasi tambahan yang 

akan membantu pengembangan situs web. Penamaan file tambahan: 

 Komputer: XX_computer_2.png, XX_computer_3.png 

 Tablet: XX_tablet_2.png, XX_tablet_3.png 

 Smartphone: XX_smartphone_2.png, XX_smartphone_3.png 

3. Simpan file sumber gambar ke folder bernama "XX_source_files" di dalam folder 

"XX_Module_A". File sumber adalah file yang berisi lapisan, file pengembangan, yaitu .psd 

/ .ai / .jpg / .svg / ... 
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WEB DESIGN-2017 

MODULE B 

CONTENTS 

Modul ini terdiri dari file-file berikut: 

 MODULE_B.docx 

 MODULE_B_MEDIA.zip 

URAIAN PROYEK DAN TUGAS 

Situs web yang akan dibuat adalah mengenai perusahaan “Golden Tour Travel” yang menyediakan 

layanan paket wisata ke Pulau Bintan dan menampilkan informasi mengenai paket tersebut, Ada 

bagian berikut yang perlu Anda terapkan di tata letak anda antara lain: 

1. Website Heading 

2. Navigasi 

Merupakan fitur menu yang disediakan di dalam website untuk mempermudah akses 

pada website yang terdiri atas : 

a. Beranda 

b. Penawaran paket wisata dengan kategori yaitu: 

1. Paket Bronze : 1 Day Tour, Harga Paket perOrang : Rp. 300.000 

2. Paket Silver  : 2 Days 1 Night Tour, Harga Paket perOrang : Rp. 750.000 

3. Paket Gold : 3 Days 2 Night Tour, Harga Paket perOrang : Rp. 1.200.000 

c. Profil Perusahaan 

d. Kontak 

e. Login dan sign up 

f. Search 

3. Bagian testimonial 

4. Bagian Footer 

5. Bagian hak cipta 
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Pada halaman Administrator adalah untuk mengelola isi-isi yang tersedia dalam konten web 

meliputi operasi fungsionalitas dasar, yaitu login, logout, add, edit delete dan search dimana 

seorang administrator dapat masuk kehalaman tersebut dengan melakukan login terlebih 

dahulu serta dapat logout. 

 

Kami ingin Anda merancang untuk menerapkan tata letak dengan menggunakan HTML dan CSS. 

CATATAN 

• Modul ini menguji kemampuan HTML dan CSS Anda. 

• Pemilihan teks sesuai dengan desain yang diberikan. 

• Struktur HTML dapat diperluas dan dapat dipertahankan. 

• Gaya CSS dan coding mudah dibaca dan mudah dipelihara. 

• Peran aksesibilitas yang tepat diterapkan pada HTML. 

PETUNJUK UNTUK PESERTA 

1.  Simpan file Anda di direktori root Anda di server yang disebut "XX_Layout_Module_B" 

dimana XX adalah nomor komputer anda. 

2. Anda diminta untuk mengimplementasikan situs web sesuai dengan persyaratan. 

3. Pastikan Anda memberi nama file HTML index.html. 
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Web Design-2017 

MODULE C 

CONTENTS 

Modul ini terdiri dari beberapa file antara lain: 

 MODULE_C.docx 

 MODULE_C_MEDIA.zip 

 

PENDAHULUAN 

Pada Modul ini peserta perlu mengetahui dan memahami: 

1. Bagaimana mengintegrasikan JavaScript dengan HTML  

2. Membuat  permainan  dengan  tema  gameboard 

 

URAIAN PROYEK DAN TUGAS 

Individu harus dapat: 

1. Membuat animasi menggunakan javascript, tanpa menggunakan framework atau library 

javascript apapun. 

2. Membuat dan memperbarui kode JavaScript untuk membuat game berjalan dengan baik. 

3. Membuat permainan  interaktif  yang  dapat  berkomunikasi  dengan  server melalui ajax. 

4. Event handling menggunakan javascript. 

 

Tema gameboard yang dapat dibuat antara lain: 

1. Othello 

2. Tic Tac Toe 

3. Minesweeper 
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PETUNJUK UNTUK PESERTA 

1. Simpan file Anda di direktori kerja Anda di server yang disebut "XX_Module_C", di mana XX 

adalah nomor komputer Anda. 

2. Sebutkan file untuk memulai aplikasi "index.html" dan masukkan langsung ke direktori 

yang disebutkan. 

3. Simpan semua file Anda untuk dinilai ke dalam struktur direktori dan penamaan yang 

sesuai di dalam direktori yang disebutkan di atas. 

4. Simpan semua file pekerjaan Anda (yang tidak / tidak boleh dinilai - jika ada) ke dalam 

subdirektori yang disebut "pekerjaan". 
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WEB DESIGN-2017 

MODULE D 

CONTENTS 

Modul ini berisi file: 

 MODULE_D.docx 

PENDAHULUAN 

 

Golden Tour Travel  merupakan  sebuah  perusahaan  di pulau Bintan yang bergerak di bidang jasa 

Tour dan Travel.  Golden Tour Travel membutuhkan aplikasi untuk menampilkan  informasi-

informasi  paket  wisata beserta proses pemesanan paket wisatanya, sehingga  paket-paket wisata 

yang menarik yang dimiliki oleh  Golden Tour Travel dapat diketahui  para  calon  wisatawan. Serta 

pengelolaan data-data paket  wisata  dapat dikelola dengan baik.  

Golden Tour  Travel memiliki penawaran paket wisata di pulau Bintan dengan kategori: 

1. Bronze  : 1 Day Tour 

Pada paket Bronze harga paket Tour per-orang sebesar Rp. 300.000 

2. Silver  : 2 Days 1 Night Tour 

Pada paket Silver harga paket Tour per-orang sebesar Rp. 750.000 

3. Gold  : 3 Days 2 Night Tour 

Pada paket Gold Harga paket Tour per-orang sebesar Rp. 1.200.000 

 

URAIAN PROYEK DAN TUGAS 

Sistem “Golden Tour Travel” harus mencakup persyaratan berikut: 
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Menu Detail 

Login and sign 

up 

 Pengguna terdiri Admin dan Pelanggan 

 Pengguna (Admin atau Pelanggan) dapat login dan logout dari sistem 

pada halaman awal aplikasi 

 Pelanggan yang belum terdaftar dapat melakukan sign up terlebih 

dahulu 

 Setelah login, Admin memiliki akses ke menu "pengguna"  dan "kelola 

paket wisata" 

 Setelah login, Pelanggan memiliki akses ke menu "pemesanan" dan 

"detail paket wisata " 

 Tautan ke menu resmi dan link logout selalu terlihat di bagian atas 

halaman saat pengguna masuk 

 Pastikan sistem Anda mencegah pengguna mengakses menu yang tidak 

sah 

Paket Wisata 

 Pelanggan dapat memilih Paket Wisata sesuai dengan kategori paket 

wisata yang diinginkan  

 Pelanggan dapat melihat informasi paket wisata dengan cara mengklik 

tombol “detail” pada gambar paket wisata yang dipilih .  

 Pelanggan dapat melakukan pemesanan paket wisata dengan cara 

mengklik tombol “booking” 

Detail Paket 

Wisata 

 Pelanggan dapat memilih Paket Wisata sesuai dengan kategori paket 

wisata yang diinginkan  

 Pelanggan dapat melihat informasi paket wisata dengan cara mengklik 

tombol “detail” pada gambar paket wisata yang dipilih .  

 Pelanggan dapat melakukan pemesanan paket wisata dengan cara 

mengklik tombol “booking” 

Pemesanan 
 Pelanggan menginputkan data pemesanan secara lengkap. 

 Pelanggan dapat melakukan pemesanan paket wisata tersebut dengan 
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cara mengklik tombol “booking. 

 Pemesanan dapat dilakukan dengan minimal jumlah orang sebanyak 5 

orang 

 

Kelola Paket 

wisata 

 Admin dapat melakukan pencarian seluruh data paket wisata dengan 

cara input di teksbox search yang telah tersedia.  

 Tombol “Create” berfungsi untuk menambahkan data paket wisata 

baru. 

 Tombol “Update” berfungsi untuk mengubah data paket wisata.  

 Tombol “Delete” berfungsi untuk menghapus data paket wisata. 

 Admin dapat mengubah status pemesanan dengan menekan tombol 

“Approve”.  

 Admin dapat membatalkan pemesanan dengan menekan tombol 

“Delete”. 

 

 

 

DESAIN DATABASE 

 

Anda dapat menggunakan desain database dibawah ini: 

 

Login 

Id_user Username  Password Level 

A001 Andika Andika15 Admin 

S001 Dila  Dila12 Pelanggan 

S002 Dimas Dimas01 Pelanggan 
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Pelanggan 

Id_pelanggan Id_user No_ktp Nama Alamat  No_hp email 

P001 S001 21711990

03270001 

Dila Sei Jang 081398722990 dila@gmail.com 

P002 S002 21711991

05140001 

Dimas Suka 

Berenang 

081277547676 dimas@gmail.com 

 

Pemesanan 

Id_pemesanan Id_wisata Id_pelanggan Tgl_berangkat kategori No_faktur Jum_orang Status 

K001 W001 P001 24/09/2017 Bronze 001 6 approve 

K002 W002 P002 01/10/2017 Silver 002 7 approve 

 

Kategori 

Id_kategori Nama_kategori Keterangan 

Kt001  Bronze 1 Day Tour 

Kt002 Silver 2 Days 1 Night Tour 

Kt003 Gold 3 Days 2 Night Tour 

 

 

Paket_wisata 

Id_wisata Id_kategori Biaya Tgl_posting Gambar  Jum_peserta 

W001 Kt001  300000 01/05/2017 

 

5 

W002 Kt002 750000 02/05/2017 

 

5 

W003 Kt003 1200000 03/05/2017 

 

5 
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PETUNJUK PESERTA 

 Simpan file anda di direktori root anda di server yang disebut "xx_module_d" dimana xx 

adalah nomor komputer anda. 

 Beri nama file tersebut untuk memulai aplikasi "index.php" dan memasukkannya langsung 

ke dalam direktori yang disebutkan di atas. 

 Simpan semua file lainnya (yang akan dinilai) ke dalam struktur direktori dan penamaan 

yang sesuai di dalam direktori yang disebutkan di atas. 

  Untuk modul ini, Anda harus menggunakan salah satu dari frameworks yang tersedia.. 

Aplikasi yang dikembangkan tanpa menggunakan frameworks ini tidak akan 

dipertimbangkan. Anda harus memanfaatkan frameworks sebaik mungkin. 


