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ABSTRAKSI 

Perancangan dan Pengembangan Desain merupakan salah satu peranan penting untuk 

meningkatkan daya jual sebuah produk jasa maupun manufaktur sehingga memenuhi keinginan 

para konsumen. 

Permasalahan yang terjadi di Universitas ini adalah penurunan pengunjung web pada tahun 

sebelumnya sekitar 50% dengan melihat aspek desain sebelumnya. Dalam upaya meningkatkan 

jumlah pelanggan yang ingin mengggunakan fasilitas pelayanan berbasis web, maka salah satu 

cara adalah mengadakan suatu perbaikan terhadap desain fasilitas pelayanan berbasis web. 

Merubah semua tampilan desain website agar lebih memenuhi kebutuhan Universitas pada 

khususnya dan mahasiswa pada umumnya. 

Tujuan dilakukan pengembangan ini adalah merancang dan membuat tampilan desain Website 

yang sudah ada sesuai data dengan menggunakan acuan Perancangan dan Pengembangan Produk 

dan sebuah software Adobe Firework mulai dari Home, Interface, Link, dan SubLink sehingga 

memenuhi keinginan User 1 (Penyedia Layanan) yaitu Universitas Muhammadiyah Malang. 

Mengembangkan dan membandingkan tampilan desain Website lama dengan desain Website 

baru menurut data pengunjung (visitor) dari penyedia layanan (Universitas). 

Hasil Perancangan dan Pengembangan Desain didapatkan sebuah tampilan baru yang 

menunjukan penigkatan pengunjung website (visitor) pada Home tersebut meningkat lebih dari 

50% ketika dionlinekan, dengan tampilan desain baru yang sudah dikembangkan menjadi sebuah 

desain yang bisa memenuhi keinginan konsumen ( User 1 Penyedia layanan) yaitu pihak 

Universitas. 

 

 

ABSTRAC 

Design and Development of Scheme is one of the important role to increase product and service 

so that fulfill desire of all consumer. 

Problem which faced University Muhammadiyah of Malang is the creasiy of web visitor in 

previously years is that about 50% because aspect of previous design. In the effort improving the 

number of costumer that use website facility, hence one of the may of is to perform a good 

facility design base on web. Change all website design scheme is needed to fulfilling requipment 

costumer. 

Target this research is to designed and develop website design which according data using 

Adobe Fire Work Software that strat from Home, Interface, Link, and SubLink so that fulfill 

desire of user (service profider). Developing and comparing previous scheme website design 

with new appearance according to visitor data from service profider (University). 

Result of this research is a new appearance website that show increasing visitor and costumer 



more than 50% with new design appearance which have been developed to become a good 

design which can fulfill desire of consumer (service provider). 

 


