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Mengontrol Margin dan Line Height 

Ketika bekerja dengan halaman Web teks, Anda sering ingin membiarkan beberapa ruang antara 

teks dan sisi kanan dan sisi kiri jendela aplikasi browser. Margin membuat halaman dengan banyak 

teks yang baik dengan menyediakan ruang kosong di mana pengunjung dapat mengistirahatkan  

mata mereka. Selain itu, Anda dapat menggunakan margin untuk menempatkan teks ke surat kabar 

seperti  kolom atau untuk membesar-besarkan pemisahan antara paragraf, seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 4-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4-10 Menggunakan lebar margin teks terpisah menjadi semburan informasi 
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Sebelumnya aturan CSS yangmengatur properti margin dan memberikan kontrol yang tepat 

di sekitar ruang elemen halaman Web, Anda harus menggunakan tabel HTML untuk posisi 

teks Anda. Misalnya untuk memesan teks jauh dari sisi halaman Web,  Anda boleh 

menempatkan teks dalam tabel tiga kolom. Dengan menempatkan teks halaman ke kolom 

tengah, Anda dapat membuat margin dengan membiarkan dua table kolom luar kosong dan 

set ke lebar ruang kosong yang anda inginkan antara teks kanan dan kiri sisi halaman Web . 

Properti margin CSS memberikan kontrol yang lebih tepat ruang browser antara elemen dan 

sisi halaman atau antara unsur-unsur yang berdekatan di dalam halaman. Anda dapat 

memilih di antara empat properti margin: margin-left, margin-right, margin-top, dan 

margin-bottom. Setiap nama properti beserta sisi elemen yang mana properti akan 

membuat spasi. Misalnya, untuk menciptakan margin 40-piksel antara obyek pada halaman 

kanan dan kiri dan samping jendela aplikasi browser, tambahkan aturan berikut untuk CSS 

style sheet Anda: 

body {margin-left:40px; margin-right:40px} 

Untuk mengontrol margin kiri dan kanan antara kelompok paragraf dan sisi halaman Web, 

melampirkan paragraf dalam satu set divisi tag awal dan akhir (<div> </ div>). Kemudian, 

menerapkan aturan CSS untuk tag <div> seperti yang ditunjukkan di sini: 

<body>  

<p>This browser does not indent this paragraph<p>  

<div style="margin-left:10%; margin-right:10%">  

<p>This browser WILL indent this paragraph with a margin  

 10% the width of the application window.</p>  

<p>The browser WILL indent this paragraph the same width  

 as the preceding one. The CSS rule in the division tag  

 governs both paragraphs.  

</div>  

<p>This browser does not indent this paragraph<p>  

</body> 

 

Perhatikan bahwa Anda dapat menggunakan salah satu unit panjang CSS (px, pt, em, in, 

mm, cm, dan sebagainya) untuk menentukan margin-widht. Dalam contoh ini, aturan CSS 

pada tag <div> menginstruksikan browser untuk meninggalkan margin 10 persen lebar 

jendela aplikasi browser antara paragraf teks baik kiri dan kanan sisi halaman Web. 

Gunakan sifat margin-top dan margin-bottom CSS untuk mengontrol ruang di atas dan di 

bawah elemen, masing-masing. Sebagai contoh, jika Anda ingin meninggalkan ruang dari 

dua baris kosong antara paragraf, Anda mungkin gaya pemilih paragraf (p) pada style sheet 

Anda sebagai berikut: 

p {margin-bottom:2em} 
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Untuk meninggalkan 1,5 kali ruang normal antara dua paragraf, gaya tag <p> paragraf yang 

Anda inginkan daripada pemilih paragraf (p) dalam style sheet. Misalnya, Anda bisa 

menambahkan aturan seperti berikut untuk meninggalkan setengah-line tambahan ruang 

antara paragraf saat ini dan salah satu yang mendahului itu: 

<p style="margin-top:1.5em"> 

Jika Anda ingin mengontrol ruang antara baris teks dalam paragraf, sebagai pembanding 

ruang antara dua paragraf, gunakan properti line-height CSS. Garis default-hight adalah 

1em. Dengan demikian, web browser memasukkan jumlah spasi yang sama antara garis-

garis dalam dua paragraf berikut: 

<body>  

<p>This is the first line in paragraph 1<br>  

This is the second line in the first paragraph</P> <p 

style="line-height:1em">  

This is the first line in paragraph 2<br>  

This is the second line in the second paragraph</p>  

</body> 

 

Untuk double-spasi (yaitu, untuk menempatkan baris kosong antara) baris teks dalam 

paragraf tertentu, mengatur baris paragraf-tinggi untuk 2em dengan aturan CSS seperti ini: 

<p style="line-height:2em"> 


