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Mengapa HTML 5 ?

● Standar global yang terbuka
● Didukung oleh seluruh Web Browser populer 

terbaru, baik versi desktop maupun mobile
● Memiliki fitur-fitur baru dibanding HTML 4, yang 

berbeda drastis, sebelumnya memerlukan 
gambar, tambahan plugin atau software player 
khusus, misalnya video, animasi, canvas, 
shadow, rounded corner, dan lain-lain



  

Sulitkah Menggunakan HTML5 ?

● Tidak harus menerapkannya “from the scratch”
● Telah tersedia pustaka yang terbuka dan bebas 

pakai, berupa HTML5 Framework
● Contoh:

– IIO Engine → framework aplikasi dengan 
kemampuan grafis dan kinematis

– LimeJS → untuk membangun game 

– Zoey → dasar membangun aplikasi untuk 
perangkat bergerak



  

Majalah Digital

● Bentuk majalah yang dituangkan dalam format 
multimedia

● Teks dan gambar adalah komponen utama, 
tetapi jika ada animasi dan video, pada 
penggunaan yang tepat akan meningkatkan 
kualitas penyajiannya

● Sebaiknya mampu disajikan dengan baik, di 
desktop maupun gadget 



  

Animasi di HTML 5

● Animasi 3 Dimensi masih belum sepenuhnya 
didukung oleh browser populer saat ini

● Animasi 2 Dimensi yang ditawarkan lebih baik 
dari GIF Animation, karena dimungkinkan 
adanya interaktivitas

● Lebih baik dari pada solusi lain yang 
memerlukan instalasi plugin/player, karena 
lebih ringan dan sederhana, tetapi dengan 
kemampuan yang serupa



  

Video di HTML5

● Format umum yang didukung adalah video 
berformat MP4

● Tanpa perlu adanya instalasi player khusus
● Sumber video bisa ditempatkan di server yang 

sama, atau link dari server yang lain, misalnya 
youtube



  

Contoh Framework: 

● IIO Engine: http://iioengine.com
● Zoey: http://stanangeloff.github.com/zoey/
● LimeJS: http://www.limejs.com/
● 52 Framework: http://52framework.com/
● Junior: 

http://justspamjustin.github.io/junior/#home

http://iioengine.com/
http://stanangeloff.github.com/zoey/
http://www.limejs.com/
http://52framework.com/


  

IIO Engine
● Ukuran kecil: 45 KB
● Grafis, kinematis dan bisa dipakai untuk 

membuat aplikasi desktop dan gadget



  

52 Framework

● Termasuk yang paling populer, karena 
mendukung penggunaan browser yang lebih 
banyak



  

zoey

● Bahan dasar membangun aplikasi di gadget 
untuk Android dan IOS (Iphone/Ipad/Ipod)

● Lengkap dengan navigasi, list, tombol, grid, 
tabel dan sebagainya



  

LimeJS

● Untuk membuat game interaktif
● Dirancang untuk merespons touch screen dan 

browser desktop



  

Junior

● Didesain untuk aplikasi desktop dan gadget
● Cocok untuk majalah digital



  

Contoh Penerapan HTML 5

● Membuat logo bergerak berputar cukup dengan 
beberapa baris script



  

TerimA 
kAsiH
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