
Creating A 
Website 
With Wix



Apa itu wix?

Wix adalah pembuat situs web, alat yang
mudah digunakan yang memungkinkan Anda
dengan cepat membuat kehadiran online
melalui antarmuka drag-and-drop —tidak
diperlukan pengetahuan coding atau FTP.
Yang Anda butuhkan hanyalah alamat email
untuk memulai hosting web Wix. Bahkan,
jika Anda tidak keberatan dengan iklannya,
Anda dapat membuat situs secara gratis.

Dengan banyak template, seret
dan lepas yang mudah dan
hosting situs gratis, Wix adalah
salah satu situs blog gratis terbaik
untuk memulai blog baru. Ini
ramah pengguna namun mungkin
perlu beberapa saat bagi pemula
untuk menggunakan banyak fitur.



Kelebihan Wix

• Gratis.
• Tidak usah coding (drag & drop).
• Mudah digunakan.
• Pilihan template yang beragam ± 500 

template.
• Dapat diubah seperti tampilan persis di 

handphone (mobile device friendly).

• Kecepatan website yang baik
(review dari Bitcatcha)

• SEO (search engine optimization) 
agar website muncul di halaman
pertama Google atau
meningkatkan traffic website



Kekurangan Wix

• Harus online, tidak ada editor offline.
• Konten tak dapat leluasa pindah

template.
• Tak ada yang gratis di dunia! – Pemakai

menjadi ‘agen’ Wix.

• Untuk memperoleh kinerja situs, 
harus mengeluarkan biaya
tambahan lagi.

• Toko online bawaan (WIXSTORE) 
tidak memiliki kurs mata uang 
Rupiah.



Cara Kerja Wix
• Wix memudahkan untuk langsung masuk, menyusun halaman

web, dan mempublikasikannya. Sebelum Anda melakukannya, 
Anda perlu berhenti dan berpikir, dan mencari tahu apa yang 
dibutuhkan bisnis Anda untuk kehadiran online Anda.

• Pastikan Anda melakukan riset yang memadai untuk
mendukung poin Anda. Akan sangat baik jika data tersebut
disertai alat bantu visual seperti bagan, grafik, atau gambar.

• Wix menyediakan hosting web tersendiri.Jika situs web Anda 
mulai berkinerja lebih lambat dari biasanya, host web yang 
layak adalah tempat yang baik untuk memulai.



Wix akan meminta email Anda sebelum
meminta Anda membuat kata sandi. Setelah
memutuskan apakah Anda ingin menggunakan
Wix ADI atau Wix Editor, Anda kemudian dapat
menentukan jenis situs web yang ingin Anda
buat (ada opsi untuk semua orang, dari blog
pribadi hingga toko online!), pilih nama situs
web Anda dan pilih templat.

Step by step guide
• Daftarkan diri



Pustaka template Wix yang luas dibagi
berdasarkan industri, membuatnya mudah
untuk mempersempit pencarian Anda lebih
jauh. Dan jika template impian Anda tidak
termasuk dalam kategori yang dipilih, maka
Anda dapat menemukan lebih banyak yang
lainnya.

2. Pilih Template



Sebagian besar template dilengkapi dengan gambar,
dan ini juga dapat diubah. Inilah yang menjadikan
Wix yang terbaik – Anda dapat mempersonalisasi
setiap bagian situs web Anda, satu klik pada satu
waktu.

Jika Anda tidak menyukai gambar, atau hanya ingin
menukarnya dengan milik Anda sendiri, klik gambar
itu dan pilih 'Ubah Gambar'. Sebuah pop-up
kemudian akan muncul, di mana Anda dapat
mengunggah gambar Anda sendiri, mengeditnya,
dan menambahkan deskripsi.

3. Perbarui Text dan Gambar



Ketika gambar kecil tidak cukup, Anda juga
dapat mengubah latar belakang template Anda.
Bilah sisi kiri menampilkan ikon yang disebut
'Desain Situs'. Itu terlihat seperti huruf kapital 'A'
dengan setetes warna di depannya.

Ketika Anda mengklik ini, sebuah panel akan terbuka
memberi Anda pilihan untuk mengubah skema warna
Anda, latar belakang halaman Anda, atau transisi
halaman Anda. Untuk menambahkan gambar latar
belakang, Anda harus mengklik kotak 'Latar Belakang
Halaman'.

4. Personalisasi latar belakang



Setelah Anda membuat beranda yang 
menakjubkan, ada beberapa halaman 
lain yang harus Anda tambahkan untuk 
memastikan situs web Anda memiliki 
semua yang dicari pengunjung –
misalnya halaman “Tentang” dan 
halaman “Hubungi Kami”.

Untuk menambahkan halaman ke situs 
Anda saat berada di Editor Wix, klik 
panah bawah di sebelah halaman Anda 
saat ini di bagian atas editor, lalu klik 
"Kelola Halaman."

5. Tambah Halaman



Dari semua pembuat situs web yang telah kami teliti dan uji, sejauh ini
Wix memiliki alat situs web terbaik yang ditawarkan. Itu benar-benar
memiliki sesuatu untuk semua orang, apakah Anda membuka toko
online, memulai blog pribadi, atau meluncurkan portofolio untuk
memamerkan karya seni Anda. Dengan pemikiran ini, kami memberikan
Wix skor 4,9 dari 5 untuk fitur situs web, menempatkannya dengan kuat
di tempat pertama untuk kategori ini.
Untuk menambahkan aplikasi, buka bilah alat sebelah kiri sekali lagi,
dan klik ikon yang terlihat seperti kotak – ini akan membuka pasar
aplikasi.

6. Tambahkan Aplikasi





7. Pilih Nama Domain

Sebelum memublikasikan situs Wix, Anda harus menyetel nama domain (Wix
akan meminta Anda melakukan ini saat mengeklik “Publikasikan”).
Jika Anda menggunakan paket gratis Wix, maka Anda tidak akan dapat
menggunakan nama domain biasa seperti “ www.situssaya.com ” atau “
www.situssaya.net ” (domain seperti ini hanya tersedia dengan paket berbayar
Wix). Sebagai gantinya, situs Anda akan mengikuti format
www.yourname.wixsite/yoursite , yang cukup untuk menjalankannya. Tetapi jika
Anda menginginkan tampilan yang lebih profesional, maka kami sarankan untuk
meningkatkan ke paket berbayar untuk mengamankan domain yang lebih halus!



8. Publikasikan

Sekarang, situs Wix Editor Anda akan siap digunakan. Selama proses 
pengeditan Wix, Anda dapat mempratinjau karya agung Anda dengan 
tombol di sudut kanan atas. Setelah Anda puas, cukup klik “Publikasikan” 
di sebelah “Pratinjau”, dan… itu langsung!
Anda selalu dapat mengedit situs Wix Anda setelah penerbitan, jadi jangan 
merasa ini adalah komitmen permanen untuk perubahan yang Anda buat. 
Cukup buka dasbor, klik “Kelola Situs”, lalu “Edit Situs”, dan pergilah. Untuk 
memublikasikan ulang, cukup klik “Terbitkan” lagi di pojok kanan atas.




