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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Dalam www.metakom.web.id, multimedia interaktif adalah suatu media 

yang digunakan dalam seminar, presentasi, mengajar untuk menyampaikan 

informasi kepada audience tanpa harus melihat langsung pada subyek yang dituju 

melainkan juga pada fasilitas yang ada dalam multimedia interaktif tersebut. 

Dewasa ini media ini sangat digemari dalam membuat sebuah Company Profile, 

portofolio, games dan animasi. Sejalan dengan itu media ini juga membantu kita 

dalam efisiensi kerja karena hanya dibutuhkan sebiah cd saja. 

Dewasa ini, multimedia interaktif banyak digunakan untuk membuat 

Company Profile, animasi, E-Learning maupun game. Character Sheet, 

profile perusahaan, sketsa dan lain-lain. Penulis memilih interaktif company 

profile karena seiring perkembangan IT (Information Technology), 

multimedia interaktif menjadi tren bagi banyak perusahaan maupun instansi 

lainnya sebagai media visualisasi profil, hasil karya, maupun koleksi 

mereka. 

Dalam proyek multimedia ini, media visualisasi profil yang akan dibuat adalah 

multimedia interaktif. Multimedia interaktif sudah banyak digunakan dalam 

berbagai bidang yang didalamnya banyak mencakup berbagai macam bentuk 

audio visual dengan animasi yang menarik. STIK
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 Dengan interaktif ini, penulis ingin menampilkan profil perusahaan Expose 

citra media yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang media 

cetak dan yang bannyak bekerja sama dengan perusahaan. 

 

1.2   Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas penulis mengambil rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana membuat interaktif company profile yang sesuai dengan 

bidang Expose citra media? 

2. Bagaimana membuat desain interface yang cocok untuk expose citra 

media? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan, maka penulis membatasi 

masalah yang diambil pada pembuatan interaktif company profile sebagai berikut: 

1. Membuat interaktif company profile yang sesuai dengan bidang expose 

citra media 

2. Membuat desain interface yang cocok untuk expose citra media 

 

1.4  Tujuan Proyek 

Adapun tujuan pembuatan interaktif company profile “cv.expose citra 

media” berbasis majalah elektronika adalah : 

1. Mengetahui bagaimana cara pembuatan desain interface interaktif 

company profile yang sesuai dengan bidang expose citra media STIK
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2. Dapat memajukan perusahaan expose citra media dalam menjalin 

dengan perusahaan yang lebih banyak. 

3. Belajar bagaimana cara menjalin hubungan yang baik dengan client. 

 

1.5. Manfaat Proyek 

Manfaat dari pembuatan Proyek Multimedia dengan judul ”pembuatan   

interaktif company Profile Expose Citra media” ini  adalah : 

1. Sebagai sebuah proses pembelajaran dan implementasi bagi penulis 

dalam pembuatan multimedia interaktif 

2. Sebagai portofolio penulis. 

3. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lain. 

 

1.6   Metode Penelitian 

1. Pengumpulan data 

a. Survei 

Sebelum memulai membuat interaktif ini penulis pernah bekerja praktek 

di expose citra media untuk mengetauhi karya-karya apa saja yang 

dihasilkan expose media citra dan perusahaan mana saja yang bekerja 

sama dengan expose citra media. Survei ini merupakan langkah awal 

untuk menentukan langkah selanjutnya yaitu membuat interaktif. 

b. Dokumentasi 

Pengumpulan data di lakukan dengan pengambilan gambar berupa file 

dan karya-karya yang sudah jadi. 
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2. Analisa Data 

Data yang terkumpul segera diklarifikasikan dan yang layak akan di olah 

kembali. Hasil dari data yang berupa file dan karya yang sudah jadi akan 

dikaji untuk portfolio perusahaan. 

 

3. Implementasi 

Data hasil analisa kemudian diwujudkan ke dalam karya interaktif profil 

cv expose citra media 

 

4. Pembuatan Laporan 

Data-data tersebut didokumentasikan bersama segala hal yang berkaitan 

dengan proses produksi proyek dari awal hingga akhir agar bermanfaat bila 

dibutuhkan di kemudian hari.  
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