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BAB III 

PERANCANGAN KARYA 

 

3.1 Praproduksi 

1. Ide 

  Ide yang didapatkan penulis, berasal dari pengamatan penulis 

ketika bekerja praktek di Expose citra media. Perusahaan ini merupakan 

perusahaan yang mempunyai banyak kerjasam dengan perusahaan besar di 

surabaya. Penulis lalu berkeinginan untuk membuat company profile dalam 

bentuk multimedia interaktif untuk membantu mengembangkan perusahaan 

Expose citra media. 

 

 

2. Konsep desain 

                 - Tipografi. 

 Dalam pembuatan multimedia interaktif company profile expose citra 

media, jenis huruf yang akan digunakan penulis adalah arial black, huruf bebas 

supaya orang lain dengan mudah membaca interaktif ini. 

 

- Warna 

Dalam pengguaan warna, penulis cenderung menggunakan warna-warna 

gelap seperti hitam, merah, orange dsb. Dan dalam desain interaktif ini 

penulis banyak menggunakan warna hitam & merah. 
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- Layout 

Dalam pembuatan interaktif ini penulis, menggunakan layout majalah 

dengan tombol-tombol navigasi yang cukup besar hal ini dilakukan 

untuk  menegaskan salah satu unsure interaktif yaitu user friendly. 

 

 

3.2 produksi 

 Tahap produksi ini meliputi interaktif editing serta pemberian tambahan 

tombol navigasi. 

1.Interaktif Editing 

 Di dalam interaktif company profile CV Expose Citra Media terbagi 3 bagian 

menu utama yaitu profil perusahan,profil pemilik perusahaan, portfolio 

perusahaan (karya) yang seluruhnya di buat menggunakan software adobe flash 

cs4. 

A. Menu 

Pada bagian ini terdapat 3 menu utama yaitu menu profil perusahaan, 

profil pemilik perusahaan dan portfolio yang bisa dilihat dengan flipbook 

atau pakai tombol navigasi. 

Dalam menu profil perusahaan terdapat sejarah-sejarah perusahaan, menu 

kedua profil pemilik berisi profil-profil pemilik perusahaan, pada menu ke 

tiga terdapat hasil-hasil karya perusahaan. 

 

3.3 Pasca Produksi 

1. finishing 
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 Pada proses ini keseluruhan karya tersebut akan dimasukkan ke 

dalam CD dengan proses burning. Untuk menjadikan CD terlihat menarik 

dan formal, penulis juga mendesain cover CD, stiker CD, serta poster. 

Pembuatan desain poster sepenuhnya menggunakan software adobe 

photoshop cs dalam pembuatan poster ini, penulis menggunakan cover 

halaman pertama pada interaktif. 

Pembuatan stiker CD juga sepenuhnya pakai software adobe photoshop cs 

hanya terdapat logo stikom pada pjok kanan atas. 

Pembuatan cover CD ukurannya disesuaikan ukuran tempatnnya dan di 

desain menggunakan software adobe photoshop cs. 

3.4 Software pendukung 

 -  adobe photoshop cs 

 -  aobe flash cs 4 

 -  adobe illustrator cs 

 - corel draw x5 

3.5 Hardware pendukung 

 -  PROCESSOR INTEL PENTIUM  

 -RAM  DDR1  768 mb 

- HARDDISK HITACHI 160 GB 

- DVD-RW  LG 

 

 STIK
OM S

URABAYA




