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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Pada BAB II ini akan dibahas mengenai pembuatan interaktif Company 

Profile Keyna Galeri dengan teknik Parallax Scrolling, disini akan dijelaskan 

suatu literatur atau referensi yang menjadi dasar suatu landasan teori. 

 

2.1 Company Profile 

Company Profile terdiri dari dua kata yang mempunyai pengertian yang 

berbeda namun memiliki keterkaitan, yakni kata “Company” dan “Profile”, 

dimana kedua kata tersebut diartikan berdasakan kamus Inggris-Indonesia 

Indonesia Inggris (Untara, 2010: 72). 

Arti dari Company, Menurut kamus Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris, 

Company adalah: 

1. Organisasi dagang 

2. Perseroan 

Arti dari Profile, Menurut kamus Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris, 

Profile adalah: 

1. Profil 

2. Sisi samping manusia 

3. Biografi pendek 

Adapun pengertian Company Profile yang dikenal dengan istilah Profil 

Perusahaan adalah laporan yang memberikan gambaran tentang sejarah, status 
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saat ini, dan tujuan masa depan perusahaan, lembaga atau instansi baik 

pemerintah maupun swasta (ayuprint, 2011). 

Adapun tujuan dan fungsi Company Profile (Desain, 2011), antara lain: 

1. Representasi dari perusahaan, gambaran tentang perusahaan. 

2. Dapat digunakan untuk melengkapi komunikasi lisan demi terciptanya 

mutual-understanding (kesamaan pemahaman). 

3. Dapat mengkomunikasikan perusahaan atau organisasi pada khalayak umum, 

sehingga masyarakat memiliki pandangan dan mengerti akan keberadaan 

perusahaan atau organisasi. 

4. Membangun citra dan identitas perusahaan. 

 

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan ada keterkaitannya antara Keyna 

Galeri sebagai sebuah lembaga kesenian baru dengan Company Profile, dimana 

Keyna Galeri membutuhkan sebuah media untuk dapat memperkenalkan kepada 

khalayak umum dan dapat membangun citra lembaga, agar mendapat suatu nilai 

yang positif terhadap lembaga. 

 

2.2 Pencitraan 

Menurut Setiawan Tirta Wijaya, dalam websitenya yang membahas tentang 

membangun citra perusahaan, dijelaskan bahwa citra sangat penting karena 

menggambarkan nilai, kepercayaan dan produktivitas perusahaan sehingga 

menghasilkan reputasi positif dimata publik.  
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Dalam masyarakat modern ada ungkapan populer bahwa “citra adalah 

segalanya”, hal ini juga berlaku di dunia usaha. Agar sebuah perusahaan tumbuh 

besar dan sukses, perlu untuk mengembangkan citra yang positif. Dengan 

mengembangkan apa yang disebut dengan citra perusahaan, maka perusahaan 

dapat membedakan dirinya dari persaingan bisnis dengan sebuah reutasi yang 

baik. 

Adapun tujuan dalam mengelola citra perusahaan adalah untuk 

mengkomunikasikan identitas perusahaan dengan konstituen  yang penting bagi 

perusahaan, sedemikian rupa sehingga mereka mengembangkan dan 

mempertahankan pandangan positif terhadap perusahaan. Proses ini melibatkan 

komunikasi identitas kepada khalayak yang signifikan, dan memperoleh umpan 

balik dari khalayak untuk memastikan bahwa pesan itu ditafsirkan secara positif 

(Wijaya, 2012). 

Kesimpulan dari pencitraan tersebut sangat berkaitan dengan Keyna Galeri 

dan dapat dikatakan suatu company profile yang baru. Bahwa perusahaan baru 

sangat membutuhkan sebuah pencitraan yang positif, agar mampu dan bisa 

dipercaya oleh masyarakat luas. 

 

2.3 Galeri 

Deskripsi galeri adalah ruangan atau gedung tempat memaerkan benda atau 

karya seni. Menurut kajian terdahulu galeri atau gallery, berasal dari bahasa latin: 

Galleria yang dapat diartikan sebagai ruang beratap dengan satu sisi terbuka. Di 
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Indonesia, galeri sering digunakan untuk memamerkan karya seni (Ensiklopedia 

Nasional Indonesia, PT Cipta Adi Kusuma, Jakarta, 1986). 

Dari ulasan di atas ada erat kaitannya dengan Keyna Galeri, dimana Keyna 

Galeri adalah sebuah wadah yang digunakan untuk memamerkan karya-karya seni 

dan karya-karya multimedia. 

 

2.4 Profile Keyna Galeri 

KEYNA GALERI bermaksud untuk mewadahi atau menjadi fasilitas para 

seniman (khususnya seniman Jawa Timur) untuk memamerkan karya-karyanya dan 

sebagai sarana edukasi, rekreasi serta pengembangan kreativitas dan apresiasi seni. 

Selain itu secara khusus KEYNA GALERI bermaksud membantu meningkatkan 

pendidikan kesenian bagi para pelajar dan mahasiswa yang ada di Kabupaten 

Jombang serta menciptakan kesadaran berkesenian diantara masyarakatnya.  

KEYNA GALERI digagas dan didirikan oleh Karsam, S.Pd., MA., Ph.D. Kerja 

sehari-hari sebagai dosen tetap STIKOM Surabaya pada Program Studi DIV 

Komputer Multimedia dan S1 Desain  Komunikasi Visual. Secara informal KEYNA 

GALERI telah dibuka pada tanggal 5 Juli 2011 bertepatan dengan Ulang Tahun 

Karsam yang ke – 43 tahun. Acara pembukaan ini dihadiri tidak kurang dari 75 orang 

yang terdiri dari para mahasiswa STIKOM, tetangga dan keluarga terdekat.  

Konsep pendirian KEYNA GALERI ini adalah memberi wadah untuk apresiasi 

seni kepada para pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum secara gratis. Yang 

dimaksud pelajar ini adalah meliputi siswa-siswi TK, SD/MI, SMP/MTS, 
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SMA/SMK. Berdasarkan segmen ini, maka karya yang akan disajikan/dipamerkan 

dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu:  

a. Kelompok TK dan SD/MI.  

b. Kelompok SMP/MTS, SMA/SMK, Mahasiswa dan masyarakat umum.  

Cara penyajian/pemajangan karya bisa dibedakan menjadi 2 cara, yaitu:  

a. Disajikan secara bersama dengan cara pengelompokkan karya, sehingga semua 

pengunjung dapat mengunjungi galeri pada waktu yang sama.  

b. Disajikan dalam waktu yang berbeda, sehingga ada penjadwalan pengunjung, 

yakni pengunjung kelompok TK, SD/MI dan kelompok SMP/MTS, 

SMA/SMK, Mahasiswa dan masyarakat umum. 

  

Galeri ini diberi nama “KEYNA GALERI SENI DAN MULTIMEDIA”. 

Kata “KEYNA” diambil dari nama kedua anak Karsam selaku pendiri galeri, yaitu 

dari nama panggilan anak pertama “Keysa” (KEY) dan nama panggilan anak kedua 

“Krisna” (NA), jika digambungkan menjadi “KEYNA”.  

Penggunaan kata multimedia. Multimedia dapat berhubungan dengan alat 

(gadget) dan elektronika. Pada masa ini banyak karya seni yang diciptakan dengan 

menggunakan media multimedia. Karya-karya multimedia yang dihasilkan seperti 

film, iklan, poster dan lain-lain. Sehingga galeri ini akan memadai karya-karya seni 

dan multimedia. 

Adapun visi dari Keyna Galeri pada tahun 2015 terwujudnya galeri seni dan 

multimedia sebagai wadah apresiasi, edukasi dan wisata seni secara komunikatif, 

produktif, inovatif, dan nyaman bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum. 
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Adapun misi dari Keyna Galeri adalah sebagai berikut: 

1. Membangun galeri seni dan multimedia dengan menampilkan keanekaragaman 

karya seni dan multimedia untuk apresiasi, edukasi dan rekreasi bagi semua 

pelajar, mahasiswa dan masyarakat Jombang khususnya dan Jawa Timur 

umumnya. 

2. Melakukan pendekatan atau kerja sama baik secara kelembagaan maupun 

individu terhadap pencipta atau penghasil karya untuk kelengkapan dan 

keberlangsungan galeri. 

3. Melakukan kegiatan yang bersifat pemberdayaan bagi pelajar, mahasiswa dan 

masyarakat dengan pengajaran kreatifitas seni dan multimedia secara gratis 

dengan target terciptanya masyarakat yang aktif, kreatif dan apresiatif. 

4. Melakukan pembenahan secara kontinu baik sarana prasarana, sumber daya 

manusia maupun managemennya agar terwujudnya keberlangsungan galeri yang 

komunikatif, produktif, inovatif, dan nyaman. 

 

Adapun tujuan dari Keyna Galeri adalah sebagai berikut: 

1. Dapat memberikan wadah bagi para pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang 

berkeinginan untuk meningkatkan daya kreatifitas dan apresiasi seni. 

2. Dapat memberikan wadah bagi para pelajar, mahasiswa dan masyarakat untuk 

apresiasi, edukasi dan rekreasi 

3. Dapat membantu meningkatkan terciptanya pelajar, mahasiswa dan masyarakat 

yang aktif, kreatif dan apresiatif. 
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4. Dapat melakukan bimbingan, pembinaan, pelatihan dan apresiasi seni untuk para 

pelajar, mahasiswa, dan masyarakat sehingga mereka terberdaya. 

5. Dapat membantu mempromosikan dan meningkatkan kualitas seni dan 

multimedia yang dihasilkan oleh para pelajar, mahasiswa dan seniman.  

6. Dapat membantu menciptakan kesadaran, pemahaman, penghargaan dan 

penghormatan terhadap karya seni dan multimedia. 

 

Bangunan KEYNA GALERI tidak berdiri sendiri, namun berada di lantai II 

rumah Karsam selaku pemilik galeri.  

Alamat: Jalan Joyo Lengkoro No. 30 Dukuh Ploso, Desa Ploso, Kecamatan 

Ploso Kabupaten Jombang. 

Telpon :  081331850498, 081332705445 

Email :  karsam@stikom.edu atau karsam_sri@yahoo.com 
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Alamat ini bisa dilihat pada peta berikut ini: 

1. Peta ke Keyna Galeri 

 

Gambar 2.1 Peta Keyna Galeri 

 

Gambar 2.2 Peta Keyna Galeri 

 

2.5 Teori Desain Grafis 

Dijelaskan dalam artikel Desain Grafis Kelas X SMA Muh. 2 YK, Suyanto 

mendefinisikan desain grafis adalah aplikasi dari keterampilan seni dan 
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komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri. Aplikasi-aplikasi ini dapat 

meliputi periklanan dan penjualan produk, menciptakan identitas visual untuk 

institusi, produk dan perusahaan, dan lingkungan grafis, desain informasi, secara 

visual menyempurnakan pesan dalam publikasi. Menurut Danton Sihombing 

MFA desain grafis mempekerjakan berbagai elemen seperti marka, simbol, uraian 

verbal yang divisualisasikan lewat tipografi dan gambar baik dengan teknik 

fotografi ataupun ilustrasi. Elemen-elemen tersebut diterapkan dalam dua fungsi, 

sebagai perangkat visual dan perangkat komunikasi. Untuk penerapan dalam 

desain interaktif Company Profile Keyna Galeri sangat membutuhkan desain 

grafis sebagai tampilan tatap muka (interface), agar mampu memunculkan 

identitas visual yang menggambarkan ciri khas dari Keyna Galeri. Jadi dalam 

membuat suatu desain harus mengetahui elemen-elemen desain grafis. 

 

1. Elemen-elemen Desain Grafis 

a. Titik 

Titik merupakan bagian terkecil dari garis, karena pada dasarnya 

suatu garis dibentuk oleh adanya hubungan titik-titik yang sangat dekat. 

Hal ini bisa dilihat pada gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 Contoh Gambar Titik 
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b. Garis 

Garis merupakan dasar yang dapat dibentuk untuk membuat huruf, 

grafik dan elemen desain grafis lainnya. Garis mempunyai fungsi tertentu 

yang pada dasarnya garis digunakan untuk mengarahkan arah dari 

gerakan mata yang melihat elemen dalam suatu karya desain grafis. 

Adapun 4 (empat) macam bentuk garis, yaitu: 

1) Garis Vertikal: digunakan untuk mengarahkan mata dan sekelompok 

informasi ke informasi lainnya. 

2) Garis Horizontal: Digunakan untuk mengarahkan mata agar bergerak 

mendatar. 

3) Garis Diagonal: Merupakan suatu ekspresi yang menggambarkan 

keadaan tak menentu. 

4) Garis yang berbentuk gelombang: Merupakan garis yang membentuk 

suatu irama. 

4 (empat) macam bentuk garis tersebut dapat dilihat pada gambar 

2.4 di bawah ini. 

 

Gambar 2.4 Macam-Macam Garis 
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c. Bentuk 

Bentuk adalah suatu wujud atau isi yang menempati ruangan dan 

biasanya memiliki dimensi dua atau tiga, yang disebut juga 2 dimensi 

(dwimatra) dan 3 dimensi (trimatra). Pada gambar 2.5 menjelaskan 

bidang-bidang 2 dimensi dan 3 dimensi. 

 

Gambar 2.5 Bidang 2 Dimensi dan 3 Dimensi 
 

d. Tekstur 

Tekstur merupakan keadaan, atau gambaran dari suatu permukaan 

benda dan bagian darinya. Ada beberapa jenis tekstur, diantaranya 

adalah: 

1) Tekstur Semu: Tekstur dengan kualitas permukaan datar yang 

memiliki kesan keras, menonjol dan memiliki kesan dalam. 

2) Tekstur Nyata: Tekstur dengan kualitas permukaan bidang yang 

menonjol atau memiliki nilai raba kuat di atas permukaan datar, 

seperti relief. 
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3) Tekstur Halus: Tekstur dengan kualitas dasar yang berkarakter halus, 

seperti kain, logam, dan plat. 

   
a. Gambar Semu      b. Gambar Nyata       c. Gambar halus 

Gambar 2.6 Macam-macam Tekstur 

 

e. Warna 

Warna merupakan elemen yang sangat penting dalam desain grafis 

dan menentukan komposisi desain agar bisa menjadi menarik. Warna 

adalah yang cukup penting dalam desain grafis. Warna adalah bagian 

esensial karena dengan menggunakan warna suatu desain bisa terlihat 

hidup (Komputer, 2009: 148). 

Menurut Russel dan Verrill (1986, 416) warna dapat digunakan 

untuk beberapa alasan, khususnya dalam periklanan, diantaranya: 

1) Warna merupakan alat untuk menarik perhatian. 

2) Beberapa produk akan menjadi realistis, jika ditampilkan dengan 

menggunakan warna. 

3) Dapat memperlihatkan atau memberikan suatu penekanan pada 

elemen tertentu dalam karya desain. 

4) Warna dapat memperlihatkan mood tertentu yang menunjukan akan 

adanya kesan psikologis tersendiri. 
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2.6 Teori GSM (Graphic Standard Manual) 

Dalam jurnal (Sugeng Widada, 2008: 92) menjelaskan bahwa Grafic 

Standard Manual adalah suatu metode yang diterapkan dalam sebuah 

perancangan media komunikasi sebagai acuan visual identity secara sistematis dan 

terstruktur dalam menempatkan corporate identity pada setiap media komunikasi 

yang dibutuhkan. 

Penggunaan Graphic Standard Manual ini dibuat agar penempatan logo 

sebagai identity suatu perusahaan dapat tersusun secara sistematis, sehingga tidak 

terjadi salah persepsi dalam pandangan penerapan logo disetiap media yang 

digunakan. 

Ada beberapa bagian penting yang terdapat dalam penyusunan sebuah 

Graphic Standard Manual yang dijelaskan pada (Putrasun, 2011) antara lain, 

yaitu: 

1. Makna logo 

2. Logo Hitam Putih 

3. Logo Grayscale 

4. Logo in Grid 

5. Clear Space Area 

6. Area 

7. Tipografi 

8. Elemen Estetis 

9. Layout Penerapan Identitas 
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Dengan adanya Graphic Standard Manual sebagai panduan yang akan 

digunakan oleh perusahaan atau lembagai sebagai syarat umum untuk menyusun 

pedoman signage perusahaan atau lembaga yang dapat diaplikasikan pada 

seragam, desain interior gedung atau eksterior gedung, display untuk pameran, 

kemasan produk dan untuk keperluan lainnya. 

 

2.7 Komposisi dalam Desain 

Dalam memperhatikan sebuah bentuk yang pertama-tama timbul di dalam 

pikiran adalah wujud, ekspresi dan sebab kehadirannya. Dengan adanya bentuk 

tersebut dapat diterapkan sebuah komposisi dalam desain agar memberikan kesan 

indah, sehingga dalam setiap komposisi dalam desain yang baik akan ditemukan.  

Menurut artikel Seni Rupa FPBS-UPI komposisi mencakup 3 (tiga) bagian 

pokok yaitu: 

1. Kesatuan (Unity) 

Dalam karya seni rupa menunjukan keterpaduan berbagai unsur (fisik dan 

non fisik) dengan karakter yang berbeda dalam sebuah karya. Unsur yang terpadu 

dan saling mengisi akan mendukung terwujudnya karya seni yang indah. 

2. Kesimbangan (Balance) 

Keseimbangan merupakan penyusun unsur-unsur yang berbeda atau 

berlawanan tetapi memiliki keterpaduan dan saling mengisi atau 

menyeimbangkan. Ada dua jenis kesimbangan, yaitu simetris dan asimetris. 

Keseimbangan simetris adalah menunjukan atau menggambarkan beberapa unsur 

yang sama diletakan dalam susunan yang sama. Sedangkan keseimbangan 
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asimetris adalah penyusunan unsurnya tidak ditempatkan secara sama namun 

tetap menunjukan kesan keseimbangan. 

3. Irama (Rhytm) 

Dalam seni rupa, irama merupakan kesan gerak yang timbul dari 

penyusunan atau perpaduan unsur-unsur seni dalam sebuah komposisi. Terdapat 

beberapa jenis irama, diantaranya: irama repetitif, yaitu kesan gerak yang 

ditimbulkan dari pengaturan unsur yang monoton (sama) baik ukuran, warna 

maupun jaraknya. Irama alternatif merupakan kesan gerak yang muncul karena 

pengaturan unsur yang berselang seling baik bentuk, ukuran, maupun warnanya. 

Irama progresif, yakni kesan gerak yang menunjukan adanya perubahan dari 

unsur-unsurnya, misalnya perubahan dari besar menuju kecil. 

4. Keserasian (Harmony) 

Keserasian merupakan perpaduan unsur rupa yang selaras atau hubungan 

yang tidak bertentangan antara bagian satu dengan bagian lainnya. 

5. Proporsi (Proportion) 

Kesebandingan atau lebih dikenal dengan sebutan proporsi adalah 

perbandingan ukuran unsur-unsurnya, baik perbandingan antar bagian maupun 

antara bagian terhadap keseluruhan. Pengaturan besar kecilnya bagian merupakan 

prinsip yang erat kaitannya dengan keseimbangan. 

6. Fokus Perhatian (Point of Interest) 

Fokus perhatian juga sering disebut dengan dominasi. Dalam tatanan sebuah 

karya seni rupa selalu diupayakan terdapat satu bagian yang lebih menonjol dari 

bagian lainnya artinya terdapat satu bagian yang mencuri perhatian pengamat. 
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Fungsinya adalah agar tema utama sebuah karya menjadi jelas terlihat. Fokus 

perhatian dapat dibuat dengan berbagai cara, misalnya membuat aksentuasi 

(pengecualian) atas bentuk yang seragam, perbedaan ukuran, perbedaan warna, 

dan lain sebagainya. 

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa komposisi sangat diperlukan 

untuk pembuatan interaktif Company Profile Keyna Galeri. 

 

2.8 Sistem yang Interaktif 

Sistem yang interaktif dibentuk oleh teknik penyajian halaman-halaman 

pada layar monitor yang akan diakses oleh pemakai. Dalam pembuatan interaktif 

Company Profile Keyna Galeri sangat diperlukan sekali sistem seperti ini. Dan 

untuk membuat halaman Multimedia Interaktif yang interaktif harus diperhatikan 

faktor-faktor berikut, seperti yang dikemukakan I.T. Hawryszkiews dalam 

(Oetomo, 2001: 164) yaitu: 

1. Ruang kerja atau Workspace 

Tampilan pada layar monitor harus ditata dengan baik dan proporsional, 

dimana tidak seluruh ruang yang ada dipenuhi dengan tulisan, gambar atau 

fasilitas menu. Hal ini mempertimbangkan kemampuan dan kenyamanan mata 

dari pengguna dalam melakukan scanning. Pembuat halaman multimedia 

interaktif juga harus mempertimbangkan sudut yang dibentuk ketika mata 

bergerak jauh ke kiri dan kanan terjauh. 
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2. Mudah digunakan atau User Friendly 

Pembangunan sistem harus memperhatikan derajat di mana pemakai dapat 

menggunakan sistem secara mudah karena sistem yang mudah bisa 

membangkitkan sikap positif setelah berinteraksi. 

3. Ergonomis 

Sistem yang baik juga harus mempertimbangkan faktor kenyamanan dan 

keamanan dalam penggunaan antar halaman Multimedia Interaktif. 

4. Pemahaman berfikir atau Cognitive Psycology 

Menurut Sternberg, R.J. (2006) cognitive psycology adalah pemahaman 

terhadap cara manusia berpikir. Agar sistem dapat berinteraksi dengan user secara 

baik, maka perancan harus mempertimbangkan faktor psikologis, karena 

pemahaman seseorang terhadap sesuatu yang ditatapnya dipengaruhi oleh 

pengetahuan dan pemahaman yang telah dimiliki seseorang sebelumnya. Oleh 

karena itu penggunaan simbol, bentuk, ataupun gambar tertentu harus 

mempertimbangkan faktor cognitive psycology tersebut antara lain: 

1) Jumlah warna: Jumlah warna yang berlebihan akan menghamburkan 

penekanan informasi-informasi tertentu. 

2) Simbol standar: Gunakan simbol-simbol yang standar dan secara umum telah 

diterima oleh komunitas TI, seperti OK, exit, close, gambar printer, gambar 

disket, dan sebagainya. Simbol-simbol itu akan mempermudah pengguna 

memahami halaman yang tersaji. 
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2.8.1 Struktur Navigasi 

Struktur navigasi adalah alur yang digunakan dalam aplikasi yang dibuat. 

Sebelum menyusun aplikasi multimedia kedalam sebuah software, kita harus 

menentukan terlebih dahulu alur apa yang akan digunakan dalam aplikasi yang 

dibuat. Dalam artikel Alit Mahendra struktur navigasi terdiri dari 4 (empat), yaitu: 

1. Struktur Navigasi Linier, merupakan struktur yang mempunyai satu 

rangkaian cerita berurutan. Struktur ini menampilkan satu demi satu tampilan 

layer secara berurutan menurut aturannya. Struktur navigasi linier dapat 

dilihat pada gambar 2.7. 

 

Gambar 2.7 Struktur Navigasi Linier 

 

2. Struktur Navigasi Hirarki, sering disebut dengan navigasi bercabang, yaitu 

merupakan struktur yang mengandalkan percabangan untuk menampilkan 

data atau gambar pada layer dengan kriteria tertentu. Tampilan pada menu 

utama disebut master page (halaman utama satu), halaman tersebut 

mempunyai halaman percabangan yang disebut slave page (halaman 

pendukung) dan jika dipilih akan menjadi halaman kedua, begitu seterusnya. 

Struktur navigasi Hirarki dapat dilihat pada gambar 2.8. STIK
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Gambar 2.8 Struktur Navigasi Hirarki 

 

3. Struktur Navigasi Non Linier (tidak berurut), merupakan pengembangan dari 

struktur navigasi linier, hanya saja pada struktur ini diperkenankan untuk 

membuat percabangan. Percabangan pada struktur non linier berbeda dengan 

percabangan pada struktur hirarki, pada struktur ini semua kedudukan page 

sama, sehingga tidak kenal adanya master atau slave page. begitu seterusnya. 

Struktur navigasi non linier dapat dilihat pada gambar 2.9. 

 

Gambar 2.9 Struktur Navigasi Non Linier 

4. Struktur Navigasi Campuran (Composite), struktur ini merupakan gabungan 

dari struktur sebelumnya dan disebut juga struktur navigasi bebas, maksudnya 

adalah jika suatu tampilan membutuhkan percabangan maka dibuat 

percabangan. Struktur ini paling banyak digunakan dalam pembuatan aplikasi 

multimedia. Struktur navigasi composite dapat dilihat pada gambar 2.10. 
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Gambar 2.10 Struktur Navigasi Composite 

 

Struktur yang akan diterakpakn pada aplikasi ini adalah navigasi Hirarki 

karena pada aplikasi ini terdapat halaman utama dengan halaman-halaman 

pendukung yang merupakan percabangan dari halaman utama. 

Struktur interaktif yang sesuai dengan Keyna Galeri adalah struktur navigasi 

model hirarki, karena model ini baik bagi aplikasi unuk menemukan lokasi 

halaman dengan mudah. 

 

2.9 Parallax Scrolling (Multi-Plane) 

Pengertian Parallax (atau Multi-Plane) Scrolling menurut Stephen M. 

James adalah mensimulasikan kamera 3D yang bergerak. Objek yang jauh dari 

mata (Latar belakang seperti langit dan pegunungan) terlihat bergerak lebih 

lambat dari objek yang dekat dengan mata (melatarbelakangi seperti bergerak 

jalan di bawah anda seperti anda mengemudi). 

Adapun cara untuk membuat Parallax (Multi-Plane) Scrolling seperti yang 

dijelaskan oleh Stephen M. James, dalam pembuatanya ada tiga objek yang 

tersusun dalam satu lahan kerja (Workspace) yaitu, satu latar depan (foreground), 
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satu latar tengah (Midleground), dan satu latar belakang (Background). Jika 

kamera bergerak ke kiri, maka latar depan (foreground) dan latar tengah 

(Midleground) bergerak ke kanan (arah berlawanan), sedangkan gerakan latar 

belakang (Background) searah dengan gerak kamera. Semua ketiga pergerakan 

tersebut memiliki kecepatan yang berbeda dengan latar belakang (Background) 

bergerak lambat sedangkan latar depan (foreground) bergerak lebih cepat, 

semakin dekat objek terlihat maka semakin cepat objek itu bergerak. Sebagai 

contoh yang disebutkan (James, 2010) adalah: 

The desk moves the fastest, the wall moves slower, and the buildings through the 
window do not move at all. 
 
Terjemahan: 
 
Meja bergerak lebih cepat, dinding bergerak lebih lambat, dan gedung-gedung 
yang terlihat di jendela tidak bergerak sama sekali.  

 

Dengan penjelasan di atas adapun beberapa gambar untuk dijadikan contoh 

untuk teknik Parallax Scrolling tersebut. Parallax Scrolling dapat dilihat pada 

gambar 2.11. 

 
a. Gambar Background     b. Gambar Midleground          c. Gambar Foreground 

 

 
d. Gambar Parallax Scrolling 

 
Gambar 2.11 Tahapan Penyusunan Objek dalam Teknik Prallax Scrolling 
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Dengan teknik Parallax Scrolling ini akan diaplikasikan dalam interaktif 

Company Profile Keyna Galeri, dengan teknik ini tampilan interaktif Keyna 

Galeri bisa menjadi menarik. Adapun beberapa referensi yang dimasukan antara 

lain dari situs n-desain studio (http://www.webdesignerwall.com/demo/parallax-

gallery/), EMM and ENN (http://www.emmandenn.com) dan The Beatles Rock 

Band (http://www.thebeatlesrockband.com).  

 

2.10 Tipografi 

Tipografi atau tatahuruf merupakan suatu ilmu dalam memilih dan menata 

huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia, untuk 

menciptakan kesan tertentu, sehingga dapat menolong pembaca mendapatkan 

kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Menurut (Kusrianto, 2010: 1) 

“Tipografi dalam pengertian yang lebih bersifat ilmiah adalah seni dan teknik 

dalam merancang maupun menata aksara dalam kaitannya untuk menyusun 

publikasi visual, baik cetak maupun non cetak. Adapun pengelompokan aksara 

atau huruf atau Font menurut jenis kaitnya yang terbagi atas dua jenis, yaitu Serif 

dan Sans Serif. 

Huruf Serif memiliki garis-garis kecil yang disebut Counterstoke pada ujung 

hampir semua letter. Garis-garis kecil itu posisinya berdiri horizontal terhadap 

badan huruf. Huruf Serif ini dikenal lebih legible dan readable karena garis-garis 

horizontal pada masing-masing kaki huruf itu membantu menuntun pandangan 

mata pembaca pada garis teks yang tengah dibacanya. 
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Huruf Sans Serif adalah huruf yang tanpa serif (garis kait), di mana dalam 

bahasa perancis, sans artinya tanpa. Huruf Sans Serif ini memiliki sifat yang 

streamline, fungsional, modern dan kontenporer. 

Menurut kutipan dari buku Danton Sihombing MFA, yang perlu 

diperhatikan adalah Clarity (suatu jenis huruf yang bisa dilihat secara  jelas), 

Readibility (keterbacaan dari jenis huruf tersebut), Legibility (lebih menekankan 

apakah kita bisa membacanya atau tidak), Visibility (lebih menekankan pada 

keindahan jenis huruf). 

Dalam pembuatan interaktif suatu perusahaan atau institusi atau lembaga 

seperti halnya pembuatan interaktif Company Profile Keyna Galeri yang sangat 

diperlukan sekali adalah font yang akan digunakan. Oleh sebab itu, untuk memilih 

font atau tipografi harus sangat selektif. 
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