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ABSTRAK

CV Aksi Online adalah sebuah perusahaan jasa membuat Web, Web
programming, SEO (Search Engine Optimization), Software dan hardware. Team
website kami dari designer, programmer, writer, photographer, animator, dan
strategic thinker of SEO.
Proses pembuatan sebuah bumper pada website

itu sendiri dimulai dari

pembuatan konsep desain animasi serta pencarian referensi tentang sebuah tema yang
akan dimasukkan dalam desain bumper tersebut. Kemudian barulah membuat sebuah
rancangan desain bumper dengan sketsa-sketsa gambar kasar. Kemudian barulah di
buat dengan bantuan software yang sekiranya memudahkan bagi kita dalam
penyelesaian desain tersebut.
Dengan dibuatnya gambar-gambar yang ada pada tumnil tersebut
menggunakan bantuan software, maka hal ini juga akan mempermudah dalam hal
penyelesaian seperti halnya dalam hal percetakan.

Kata Kunci: Bumper
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Penulis mengucapkan syukur alhamdullillah kepada Tuhan Yang Maha Esa
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Pada era globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan dan kemajuan
teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan sangat cepat.
Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah
data,

meliputi

:

memproses,

mendapatkan,

menyusun,

menyimpan,

memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang
berkualitas.
Informasi yang dibutuhkan akan relevan, akurat, dan tepat waktu, yang
digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan yang strategis
untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat
komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu
komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan.
Perkembangan

Teknologi

Informasi

sampai

dengan

saat

ini

berkembang dengan pesat seiring dengan penemuan dan pengembangan Ilmu
Pengetahuan dalam bidang Informasi dan Komunikasi sehingga mampu
menciptakan alat-alat yang mendukung perkembangan Teknologi Informasi,
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mulai dari sistem komunikasi sampai dengan alat komunikasi yang searah
maupun dua arah (interaktif).
Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi juga merambah
media massa, selain mempengaruhi jurnalisme, turut pula mempengaruhi
dunia periklanan. Periklanan memang merupakan bagian dari komunikasi
masyarakat yang masing-masing memiliki peran dan fungsi sosial. Bentuk dan
teknik ketiganya mengalami perubahan seiring dengan perkembangan
teknologi fasilitas media komunikasi dan informasi. Dalam hal ini, komputer
merupakan sarana yang memegang peranan penting dalam perubahan
tersebut.
Dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dapat
digunakan untuk pembuatan bumper, seperti bumper opening pada televisi
maupun website. Selain itu bumper juga dapat digunakan untuk iklan pada
website.
Dalam hal ini penulis berusaha untuk membuat bumper opening untuk
sebuah website. Hal ini dikarenakan pembukaan pada website tersebut kurang
menarik. Selain itu juga penulis membuat bumper iklan untuk sebuah website.
Disini penulis menggunakan teknologi animasi 2D untuk membuat sebuah
bumper yang baru agar lebih menarik. Di harapkan dengan adanya bumper
ini, dapat lebih menarik untuk iklan website itu sendiri. Dan juga iklan yang
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dibuat dapat menarik konsumen untuk menggunakan jasa dari website
tersebut.
1.2

Rumusan Masalah
Dalam pembuatan bumper opening dan bumper iklan ini terdapat
beberapa masalah utama yang perlu dipecahkan, antara lain :
1.

Bagaimana membuat sebuah bumper dengan teknik animasi 2D ?

2.

Bagaimana membuat sebuah bumper opening website ?

3.

Bagaimana membuat sebuah bumper iklan dengan menggunakan
software Macromedia Flash ?

1.3

Batasan Masalah
Adapun batasan-batasan masalah yang digunakan dalam pembuatan
bumper opening dan iklan website ini adalah :
1.

Cara membuat sebuah bumper dengan teknik animasi 2D.

2.

Cara membuat sebuah bumper opening website.

3.

Cara membuat sebuah bumper iklan dengan menggunakan software
Macromedia Flash.
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1.4

Tujuan
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan bumper opening
dan iklan 2D ini adalah :

1.5

1.

Mengetahui perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

2.

Mengetahui peranan sebuah bumper untuk opening website.

3.

Mengetahui peranan sebuah iklan.

Manfaat
Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam pembuatan bumper opening
dan iklan ini adalah :
1.

Dapat

mengetahui

perkembangan

Teknologi

Informasi

Komunikasi.
2.

Dapat mengetahui peranan sebuah bumper dalam website.

3.

Dapat mengetahui peranan sebuah iklan pada website.

dan
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1.6

Kontribusi
Pembuatan bumper berfungsi untuk opening website untuk CV Aksi
Online. Bumper ini dibuat untuk lebih menarik website ini untuk di lihat dan
juga menarik para konsumen untuk menggunakan jasa dari perusahaan ini.
Selain itu, pembuatan bumper untuk iklan biz area. Iklan ini dibuat untuk
memperkenalkan jasa baru yang ada pada perusahaan ini.

1.7

Sistematika Penulisan
Laporan kerja praktek ini terdiri dari beberapa bab dimana masingmasing bab terdiri dari berbagai sub-sub bab yang bertujuan untuk
menjelaskan pokok-pokok bahasan dalam penyusunan laporan ini. Adapun
sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan
masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, kontribusi, dan sistematika
penulisan.
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
Dalam bab ini diuraikan tentang sejarah singkat perusahaan, visi, misi,
tujuan, jasa perusahaan, dan struktur organisasi perusahaan.
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BAB III LANDASAN TEORI
Dalam bab ini dibahas berbagai teori dasar animasi, animasi 2D,
animasi flash untuk membantu pembuatan bumper pada sebuah website.
BAB IV METODE KERJA PRAKTEK DAN IMPLEMENTASI
KARYA
Dalam bab ini menjelaskan metode-metode kerja selama melakukan
kerja praktek. Yaitu proses pengerjaan bumper serta beberapa contoh
pengaplikasian bumper tersebut dalam beberapa website. Dimana nantinya
metode-metode ini dapat digunakan dalam proses pembuatan karya atau
proyek multimedia selama kerja praktek di CV Aksi Online.
BAB V PENUTUP
Dalam bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dan saran dari kerja
praktek.

BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1

Latar Belakang Perusahaan
CV Aksi Online adalah sebuah perusahaan jasa membuat Web, Web
programming, SEO (Search Engine Optimization), Software dan hardware.
Team website kami dari designer, programmer, writer, photographer,
animator, dan strategic thinker of SEO.

2.2

Struktur Perusahaan
Direktur
Anandyo Susetyo

Maintenance Hardware

Produksi

Marketing

Dino Andalananto

Moch. Imron

Iswara Pranidhana

Mei Rahmat

Ida Royani

Moch. Andrean

Gian Trisandi

Tatik Suryati

Moch. Rachman

Risco Aditya

Athi Wahyuni

Moh Arief

Gambar 2.1 Bagan Struktur Perusahaan
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2.3

Visi dan Misi
Visi Perusahaan
Menjadi perusahaan jasa Web, Web programming, SEO (Search
Engine Optimization), Software dan hardware yang selalu terpercaya oleh
para konsumen, dengan selalu mengerti keinginan konsumen.
Misi Perusahaan
Selalu menciptakan ide yang kreatif. Dengan selalu mengikuti
perkembangan teknologi.

2.4

Tujuan Perusahaan
2.4.1 Jangka panjang


Sebuah jasa pembuat Web, Web programming, SEO (Search
Engine Optimization), Software dan hardware terkemuka di
Surabaya.



Memperbaiki dan meningkatkan kinerja perusahaan (intern
maupun ekstern).



Membangun sebuah perusahaan yang solid.
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2.4.2

Jangka pendek


Memperoleh profit maksimal.



Menciptakan klien baru dengan memperkenalkan jasa-jasa
perusahaan secara kreatif.



Me-maintance klien lama dengan baik sehingga tercipta loyalitas
kepada perusahaan sebagai mitra kerja terpercaya.


2.5

Membangun serta menciptakan citra terbaik perusahaan.

Jasa dan Produksi yang Dihasilkan
2.5.1

Website
Perusahaan menyediakan jasa pembuatan website professional
dan multimedia. Dengan dukungan dari orang-orang yang ahli, kami
siap memberikan solusi yang tepat bagi anda. Kami melayani
pembuatan website mulai dari website pribadi (personal) sampai
dengan website perusahaan (company profile) dengan kualitas dan
harga memuaskan. Layanan website kami meliputi Web Profile
Berbasis CMS, Web Profile Statis, Web Toko Online, dan Web Full
FLASH.

2.5.2 SEO
Salah satu dari sekian banyak indikasi kesuksesan sebuah
website adalah traffic. Traffic menunjukkan bahwa website tersebut
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digemari oleh pengunjungnya. Salah satu cara yang efektif untuk
mendatangkan pengunjung bagi website tersebut adalah melalui search
engine.
Biasanya pengunjung akan mencari website melalui search
engine dengan menggunakan kata kunci atau keyword. Harapan
pemilik website tentu saja muncul di urutan teratas pada hasil
pencarian search engine karena kecenderungan pengunjung tentu saja
akan meng-klik pada hasil-hasil pencarian yang muncul teratas.
Salah satu solusinya adalah SEO. SEO adalah sebuah proses
halaman web agar dapat dibaca dengan lebih baik oleh search engine
seperti Google, Yahoo, MSN, dll. Proses SEO dapat melibatkan
halaman web itu sendiri, namun tidak menutup kemungkinan juga
melibatkan website yang lain.
2.5.3

Fitur Search Engine Optimization


Meta Tags
Mengijinkan user atau admin situs menambahkan meta
tags, misalnya keywords atau kata kunci atau deskripsi



Find Path
Fitur yang berguna untuk menemukan nama lain konten
dengan lebih mudah
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Global Redirect
Mencari alias dari URL yang ada dan mengalihka 301
jika ditemukan. Stop menduplikat konten ketika modul patsh
diaktifkan.



Google Analytics
Menambahkan tugas pelacakan kode javascript Google
Analytics kepada semua halaman-halaman situs anda



Page Title
Meningkatkan kendali pada judul halaman (di dalam tag )
situs anda



Auto Path
Menyediakan sebuah mekanisme untuk modul yang
secara otomatis menghasilkan URL alias untuk konten yang
diaturnya



Safe HTML
Sebuah filter input yang memeriksa dan mengoreksi
HTML sebelum disimpan ke dalam database.
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Scheduler
Mengijinkan konten untuk diterbitkan dan tak diterbitkan
pada tanggal tertentu



URLify


Secara

otomatis

menciptakan

URL

path

alias

menggunakan javascript untuk menambah kekuatan
setiap halaman website anda


Untuk bersaing di Search Engine seperti: Google, Yahoo
dll, tidak hanya mengoptimalkan satu kata kunci saja, tapi
beberapa kata kunci, intinya semakin banyak konten yang
anda masukkan atau buat di website anda dan isi meta tag
sesuai dengan kata yang ada di Judul dan Body untuk
mengoptimalkan kata kunci anda di Search Engine.

BAB III
LANDASAN TEORI

3.1

Animasi
Animasi adalah suatu rangkaian gambar diam secara inbeethwin
dengan jumlah yang banyak, bila kita proyeksikan akan terlihat seolah-olah
hidup ( bergerak ). Bila karakter anda sudah siap, tentu saja setelah lebih dari
100 kali anda mencoba, baru selanjutnya memastikan kelengkapan data
pribadinya, sekaligus memberikan ‘warna’ seperti pada contoh Ana dengan
menggunakan satuan RGB (red, green & blue), gunanya adalah agar anda dan
teman anda yang bergabung dalam team anda tahu betul warna RGB yang
dipakai untuk kulitnya, bajunya, garisnya, dst.nya. Kalau perlu dibuat warna
karakter pada saat malam dan siang hari, di luar ruangan (exterior) dan di
dalam ruangan (interior).
Animasi 2D (2 Dimensi) Animasi ini yang paling akrab dengan
keseharian kita. Biasa juga disebut dengan film kartun. Kartun sendiri berasal
dari kata Cartoon, yang artinya gambar yang lucu. Memang, film kartun itu
kebanyakan film yang lucu. Contohnya banyak sekali, baik yang di TV
maupun di Bioskop. Misalnya: Looney Tunes, Pink Panther, Tom and Jerry,
Scooby Doo, Doraemon, Mulan, Lion King, Brother Bear, Spirit, dan banyak
lagi. Meski yang populer kebanyakan film Disney, namun bukan Walt Disney
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sebagai bapak animasi kartun. Contoh lainnya adalah Felix The Cat, si kucing
hitam. Umur si kucing itu sudah lumayan tua, dia diciptakan oleh Otto
Messmer pada tahun 1919. Namun sayang, karena distribusi yang kurang
baik, jadi kita sukar untuk menemukan film-filmnya. Bandingkan dengan
Walt Disney yang sampai sekarang masih ada misalnya Snow White and The
Seven Dwarfs (1937) dan Pinocchio (1940).
Banyak sekali program yang beredar di pasaran saat ini, selain
program yang integrated atau sudah di desain dalam 1 paket seperti toon
boom, animaster, dan lain sebagainya. Pada dasarnya untuk 2D (yang juga
digunakan sebagai basic untuk 3D) adalah program atau tool yang dipakai
untuk menggambar, atau memindahkan gambar menjadi satuan terkecil yang
bisa dibaca oleh program dalam komputer anda.Salah satu yang paling
popular, mudah didapatkan & cukup ‘sakti’ adalah keluaran dari Adobe
Photoshop, sebetulnya software ini diciptakan khusus untuk memperbaiki dan
mengolah foto yang dirubah menjadi digital. Namun pada perkembangannya
Photoshop malah menjadi salah satu software andalan yang digunakan juga
untuk software 3D (contoh software 3D yang paling banyak digunakan saat
ini antara lain 3D Studio Max, Lightwave & Maya) karena menggabungkan
kemampuan menggambar manual anda ke dalam digital. Selain program
Photoshop, ada lagi program Adobe After Effects; yang dari namanya saja
sudah dapat kita tebak, program ini untuk menbuat berbagai efek yang
diperlukan untuk lebih menghidupkan animasi yang anda buat. Sementara
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program Adobe Premiere adalah alat utuk mengedit hasil scene anda ( akan
dijelaskan lebih lanjut mengenai scene ini). Software Animasi 2 Dimensi:
Macromedia Flash, CoRETAS, Corel R.A.V.E., After Effects, Moho,
CreaToon, ToonBoom, Autodesk Animaton (1990-an) dll
3.2

Animasi flash
Menurut www.w3schools.com, flash is a tool for creating interactive
and animated Website. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti
flash adalah alat untuk membuat website yang interaktif dan website yang
dianimasikan. Animasi flash sering digunakan untuk membuat banner sebuah
website, apakah itu banner header yang berukuran besar atau banner iklan
yang

berukuran

kecil

yang

biasa

ditempatkan

di sidebar.

Banner

dengan animasi flash terlihat lebih menarik karena ada teks, gambar, atau foto
yang bergerak sehingga lebih sedap dipandang mata.
3.3

Bumper
Bumper dalam bahasa konsumen diartikan sebagai signature atau
tanda. Bumper in adalah signature untuk masuk ke segmen program
TV/Radio. Bumper out adalah signature tanda segmen tersebut berakhir.
Panjang bumper biasanya hanya 5 detik, namun tidak tertutup kemungkinan
lebih dari itu. Pada program radio, bentuk kreatif bumper yang standar adalah
musik yang digabung dengan pembacaan tagline/slogan produk.
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Lain halnya pada program TV, bentuk kreatif bumper biasanya berupa
ending dari sebuah TVC yang merupakan hasil cut down dari konsep original
TVC yang 30 detik. Coba perhatikan Headline News yang hadir setiap jam di
Metro TV. Sebelum acara mulai, biasanya muncul pemberitahuan seperti
‘Acara ini dipersembahkan oleh...(nama brand)’ yang kemudian disusul iklan
brand tersebut selama 5 detik.
Objektif munculnya bumper iklan yang pendek adalah sebagai sarana
awareness semata, bukan menciptakan loyalitas. Hal ini disebabkan oleh sifat
bumper yang ‘mengingatkan dengan singkat dan satu arah.
3.4

Teori Desain Grafis
Dalam www.escaeva.com, Suyanto mendefinisikan desain grafis
adalah sebagai aplikasi dari keterampilan seni dan 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, dan secara visual
menyempurnakan pesan dalam publikasi. Jadi dalam membuat suatu desain
yang mampu menarik perhatian orang, tentunya harus mengetahui elemenelemen desain grafis.
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3.4.1 Elemen-elemen Desain Grafis
1.

Titik
Titik merupakan bagian terkecil dari garis, karena pada dasarnya suatu
garis dibentuk oleh adanya hubungan titik-titik yang sangat dekat.

Gambar 3.1 Contoh Titik
2.

Garis
Garis merupakan dasar yang dapat dibentuk untuk membuat huruf,
grafik dan elemen desain grafis lainnya. Garis mempunyai fungsi
tertentu yang pada dasarnya digunakan untuk mengarahkan arah dari
gerakan mata yang melihat elemen dalam suatu karya desain grafis.
Garis terdiri dari 4 macam bentuk, yaitu:
a.

Garis Vertikal: Digunakan untuk mengarahkan mata dan
sekelompok informasi ke informasi lainnya.
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b.

Garis Horizontal: Digunakan untuk mengarahkan mata agar
bergerak mendatar.

c.

Garis

Diagonal:

Merupakan

suatu

ekspresi

yang

menggambarkan keadaan tak menentu.
d.

Garis yang berbentuk gelombang: Merupakan adanya suatu
irama.

Gambar 3.2 Contoh Garis
3.

Bentuk
Bentuk merupakan suatu wujud yang menempati ruang dan biasanya
memiliki dimensi dua atau tiga, yang biasanya disebut 2 dimensi
(dwimatra) dan 3 dimensi (trimatra).

19

Gambar 3.3 Contoh Bidang 2 Dimensi dan 3 Dimensi
4.

Tekstur
Tekstur merupakan keadaan, atau gambaran dari suatu permukaan
benda atau bagian darinya.
Ada beberapa jenis tekstur, diantaranya adalah:


Tekstur Halus: tekstur dengan kualitas permukaan datar yang
berkarakter halus. Seperti kain, kertas, dan plat logam



Tekstur Semu: tekstur dengan kualitas permukaan datar yang
memiliki kesan keras, menonjol dan memiliki kesan dalam.



Tekstur Nyata: tekstur dengan kualitas permukaan bidang yang
menonjol atau memiliki nilai raba kuat di atas permukaan
bidang datar, seperti relief.
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Gambar 3.4 Contoh Teksture
5.

Warna
Warna merupakan elemen desain yang sangat berpengaruh dalam
membantu menjadi komposisi desain menjadi menarik. Menurut
Russel dan Verrill (1986, 416) warna dapat digunakan untuk beberapa
alasan, khususnya dalam periklanan, diantaranya:
a.

Warna merupakan alat untuk menarik perhatian.

b.

Beberapa produk akan menjadi realistis, jika ditampilkan
dengan menggunakan warna.

c.

Dapat memperlihatkan atau memberikan suatu penekanan pada
elemen tertentu dalam karya desain.

d.

Warna dapat memperlihatkan suatu mood tertentu yang
menunjukan akan adanya kesan psikologis tersendiri.
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Gambar 3.5 Lingkaran Warna
3.5

Teori Periklanan
Iklan merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan barangan,
perkhidmatan, peluang pekerjaan, inspirasi dan maklumat kepada yang ingin
disampaikan. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud iklan
adalah sebuah alat yang digunakan untuk memasarkan sebuah produk dan
sebagai alat untuk mempengaruhi seseorang agar berbuat atau bersikap seperti
apa yang diiklanka denga berbagai macam cara.
Otto Klepper (1986), seorang ahli periklaan asal Amerika, mrupakan
orang yang berjasa besar dalam meruntut asal mula istilah advertising. Dalam
bukunya yang berjudul Advertising Procedur, dituliskan bahwa istilah
advertising berasal dari bahasa latin yaitu ad-vere yang berarti mengoperkan
pikira dan gagasa kepada pihak lain. Sementara di Perancis disebut dengan
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reclame yang berarti meneriakkan sesuatu secara berulang-ulang. Bangsa
Belanda menyebutnya sebagai advertentie. Bangsa-bangsa Latin menyebutnya
dengan istilah advertere yang berarti berlari menuju ke depan. Sementara
bangsa Arab menyebutnya dengan sebuta I’lan.
3.5.1 Prinsip Dasar Iklan:
1.

Adanya pesan tertentu

2.

Dilakukan oleh komunikator (sponsor)

3.

Dilakukan dengan cara non personal

4.

Disampaikan untuk khalayak tertentu

5.

Dalam menyampaika pesan tersebut, dilakukan denga membayar

6.

Penyampaian pesan tersebut mengharapkan dampak tertentu.

3.5.2 Jenis-jenis Iklan
1.

Iklan media cetak
Iklan media cetak adalah suatu media statis yag mengutamakan
pesan pesan visual. Media ini terdiri atas lembaran dengan sejumlah
kata-kata, gambar atau ilustrasi atau foto dalam suatu warna atau hitam
putih. Sedangkan iklan media cetak adalah iklan-iklan yang muncul di
hadapan khalayak sasaran dalam suatu bentuk publikasi berupa barang
cetakan. Dalam pemubliakasiannya pun dengan cara cetak. Iklan-iklan
seperti ini dapat ditemui pada media-media cetak seperti majalah,
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koran, baliho, pamflet, brosur, katalog, direct mail, spanduk, leaflet,
flyers, kemasan produk, stiker, balon udara, bus panel, dan lain-lain.
Beberapa contoh iklan media cetak hasil perpaduan antara seni
dan teknologi dapat kita lihat pada iklan-iklan seperti: iklan ChokiChoki yang bermain-main degan bahasa visual seekor kambing yang
mempuyai tubuh sagat panjang, iklan Setia Budi Office Park iklan
Wrangler, dan sebagainya. Pada iklan-iklan tersebut tampak terlihat
permainan visual yang menggunaka sentuhan teknologi computer
grafis.
2.

Iklan media elektronik
Iklan dalam media elektronik merupakan iklan-iklan yang
pemublikasiannya menggunaka media elektronik seperti radio, tv.
Bahkan ada juga yang diselipkan pada film ataupun sinetron. Bahkan
sekarang ini sudah banyak iklan yang menggunakan media online
dalam pempublikasiannya.
Iklan media televisi boleh dikatakan paling efektif untuk
menyampaikan pesan-pesan komersial. Salah satu keunggulannya
adalah kemampuan menjangkau khalayak sasaran yang sangat luas.
Hal ini disebabkan jutaan pemirsa menoton televisi secara teratur.
Televisi menjangkau khalayak sasaran yang dapat dan tidak dapat
dicapai oleh media lainya, tetapi juga khalayak yang tidak terjangkau
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oleh media cetak. Disamping itu televisi juga mempunyai keunggulan
yang lain seperti kemampuan menimbulkan dampak yang kuat
terhadap konsumen, dengan tekanan kepada dua indra sekaligus yaitu:
penglihatan dan pendengaran. Televisi juga menciptakan kelunturan
bagi pekerjaan-pekerjaa kreatif dega megkombinasikan gerakan,
kecantikan, suara, warna, drama serta humor.
Iklan televisi sekarag ini sudah mengarah ke trend yang lebih
canggih. Tidak sekedar meng-edit gambar, tetapi meggunakan efek
visual yang membutuhkan berbagai eksperimen untuk hasil terbaik.

3.5.3

Jenis Iklan Jika Dilihat Dari Tujuannya

1.

Comercial Advertising. Iklan komersial adalah iklan yang bertujuan
untuk mendukung kampanye pemasaran suatu produk atau jasa. Iklan
komersial ini sendiri terbagi menjadi beberapa macam.


Iklan Strategis. Digunakan untuk membangun merek. Hal itu
dilakukan dengan mengkomunikasikan nilai merek dan
manfaat produk. Perhatian utama dalam jangka panjang adalah
memposisikan merek serta membangun pangsa pikiran dan
pangsa pasar. Iklan ini mengundang konsumen untuk
menikmati hubungan dengan merek serta meyakinkan bahwa
merek ini ada bagi para pengguna.
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Iklan Taktis. Memiliki tujuan yang mendesak. Iklan ini
dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan
kontak dengan merek tertentu. Pada umumnya iklan ini
memberikan penawaran khusus jangka pendek yang memacu
konsumen memberikan respon pada hari yang sama.

2.

Corporate Advertising. Iklan yang bertujuan membangun citra suatu
perusahaan yang pada akhirnya diharapkan juga membangun citra
positif produk-produk atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan
tersebut. Iklan Corporate akan efektif bila didukung oleh fakta yang
kuat dan relevan dengan masyarakat, mempunyai nilai berita dan
biasanya selalu dikaitkan dengan kegiatan yang berorientasi pada
kepentingan masyarakat. Iklan Corporate merupakan bentuk lain dari
iklan strategis ketika sebuah perusahaan melakukan kampanye untuk
mengkomunikasikan nilai-nilai korporatnya kepada Public.

Iklan Corporate sering kali berbicara tentang nilai-nilai warisan
perusahaan,

komitmen

perusahaan

kepada

pengawasan

mutu,

peluncuran merek dagang atau logo perusahaan yang baru atau
mengkomunikasikan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan
sekitar.

3.

Public Service Advertising. Iklan Layanan Masyarakat merupakan
bagian dari kampanye social marketing yang bertujuan menjual
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gagasan atau ide untuk kepentingan atau pelayanan masyarakat.
Biasanya pesan Iklan Layanan Masyarakat berupa ajakan, pernyataan
atau himbauan kepada masyarakat untuk melakukan atau tidak
melakukan suatu tindakan demi kepentingan umum atau merubah
perilaku yang “tidak baik” supaya menjadi lebih baik, misalnya
masalah kebersihan lingkungan, mendorong penghargaan terhadap
perbedaan pendapat, keluarga berencana, dan sebagainya.

3.6

Teori Warna

Warna itu sendiri adalah kesan yang diperoleh mata dari cahaya yang
dipantulka benda-benda yanng yag dikenainya; corak rupa, seperti: merah,
biru, hijau, dan lain-lain. Peranan warna sagat penting dominan pada karya
seni rupa, hal ini dapat dikaitkan denga upaya menyatakan gerak, jarak,
tegangan, (tension), deskripsi alam (naturalisme), ruang, bentuk, ekspresi,
atau makna simbolik dan justru dalam kaitan yag beraneka ragam ini akan
melihat betapa kedudukan warna dalam seni lukis (rupa). Zat warna
didapatkan dari perpaduan dari pigmen yang berupa bubuk halus, yang
disatukan dengan biner (zat pegikat) atau paint vehicle (pembawa pigmen).
(Mikke Susanto, Diksi Rupa, Jogjakarta: Kanisius,2002.)
Dan dari buku Dasar-Dasar Tata Rupa dan Desain, Drs. Sadjiman
Ebdi Sanyoto, Yogyakarta 2005 menuliskan:
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Warna dapat didefinisikan secara obyektif/fisik sebagai sifat cahaya
yang diapancarkan, atau secara subyektif/psikologis sebagai bagian dari
pengalaman indera pengelihatan. Secara obyektif atau fisik, warna dapat
diberikan oleh panajang gelombang. Dilihat dari panjang gelombang, cahaya
yang tampak oleh mata merupakan salah satu bentuk pancaran energi yang
merupakan bagian yang sempit dari gelombang elektromagnetik.
Proses terlihatnya warna adalah dikarenakan adanya cahaya yang
menimpa suatu benda, dan benda tersebut memantulkan cahaya ke mata
(retina) kita hingga terlihatlah warna. Benda berwarna merah karena sifat
pigmen benda tersebut memantulkan warna merah dan menyerap warna
lainnya. Benda berwarna hitam karena sifat pigmen benda tersebut menyerap
semua warna pelangi. Sebaliknya suatu benda berwarna putih karena sifat
pigmen benda tersebut memantulkan semua warna pelangi.
Sebagai bagian dari elemen tata rupa, warna memegang peran sebagai
sarana untuk lebih mempertegas dan memperkuat kesan atau tujuan dari
sebuah karya desain. Dalam perencanaan corporate identity, warna
mempunyai fungsi untuk memperkuat aspek identitas. Lebih lanjut dikatakan
oleh Henry Dreyfuss , bahwa warna digunakan dalam simbol-simbol grafis
untuk mempertegas maksud dari simbol-simbol tersebut . Sebagai contoh
adalah penggunaan warna merah pada segitiga pengaman, warna-warna yang
digunakan untuk traffic light merah untuk berhenti, kuning untuk bersiap-siap
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dan hijau untuk jalan. Dari contoh tersebut ternyata pengaruh warna mampu
memberikan impresi yang cepat dan kuat.
Kemampuan warna menciptakan impresi, mampu menimbulkan efekefek tertentu. Secara psikologis diuraikan oleh J. Linschoten dan Drs.
Mansyur tentang warna sbb: Warna-warna itu bukanlah suatu gejala yang
hanya dapat diamati saja, warna itu mempengaruhi kelakuan, memegang
peranan penting dalam penilaian estetis dan turut menentukan suka tidaknya
kita akan bermacam-macam benda.
Dari pemahaman diatas dapat dijelaskan bahwa warna, selain hanya
dapat dilihat dengan mata ternyata mampu mempengaruhi perilaku seseorang,
mempengaruhi penilaian estetis dan turut menentukan suka tidaknya
seseorang pada suatu benda.
Dalam tata warna terdapat tingkat warna yang meliputi :
1.

Warna Primer

:

merupakan

warna

dasar

yang

tidak

merupakan campuran dari warna-warna lain. Warna yang
termasuk dalam golongan warna primer adalah merah, biru,
dan kuning.
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Gambar 3.6 Warna Primer
2.

Warna Sekunder : Merupakan hasil pencampuran warna-warna
primer dengan proporsi 1:1. Misalnya warna jingga merupakan
hasil campuran warna merah dengan kuning, hijau adalah
campuran biru dan kuning, dan ungu adalah campuran merah
dan biru.
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Gambar 3.7 Warna Skunder
3.

Warna Tersier

: Merupakan campuran salah satu warna

primer dengan salah satu warna sekunder. Misalnya warna
jingga kekuningan didapat dari pencampuran warna kuning dan
jingga.

Gambar 3.8 Warna Tersier
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3.6.1 Karakter Warna


Hitam, sebagai warna yang tertua (gelap) dengan sendirinya menjadi
lambang untuk sifat gulita dan kegelapan (juga dalam hal emosi).



Putih, sebagai warna yang paling terang, melambangkan cahaya,
kesucian.



Abu-abu, merupakan warna yang paling netral dengan tidak adanya
sifat atau kehidupan spesifik.



Merah,

bersifat

menaklukkan,

ekspansif

(meluas),

dominan

(berkuasa), aktif dan vital (hidup).


Kuning, dengan sinarnya yang bersifat kurang dalam, merupakan
wakil dari hal-hal atau benda yang bersifat cahaya, momentum dan
mengesankan sesuatu.



Biru, sebagai warna yang menimbulkan kesan dalamnya sesuatu
(dediepte), sifat yang tak terhingga dan transenden, disamping itu
memiliki sifat tantangan.



Hijau, mempunyai sifat keseimbangan dan selaras, membangkitkan
ketenangan dan tempat mengumpulkan daya-daya baru.
Dari sekian banyak warna, dapat dibagi dalam beberapa bagian yang
sering dinamakan dengan sistem warna Prang System yang ditemukan
oleh Louis Prang pada 1876 meliputi :



Hue, adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan nama dari
suatu warna, seperti merah, biru, hijau dsb.
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Value, adalah dimensi kedua atau mengenai terang gelapnya warna.
Contohnya adalah tingkatan warna dari putih hingga hitam.



Intensity, seringkali disebut dengan chroma, adalah dimensi yang
berhubungan dengan cerah atau suramnya warna.

Gambar 3.9 Color Chart
Selain Prang System terdapat beberapa sistem warna lain yakni,
CMYK atau Process Color System, Munsell Color System, Ostwald Color
System, Schopenhauer atau Goethe Weighted Color System, Substractive
Color System serta Additive Color atau RGB Color System.
3.7

Situs (Website)
Secara terminologi, website adalah kumpulan dari halaman-halaman
situs, yang biasanya terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, yang
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tempatnya berada di dalam World Wide Web (WWW)

di

Internet.

Sebuah halaman web adalah dokumen yang ditulis dalam format HTML
(Hyper Text Markup Language), yang hampir selalu bisa diakses
melalui HTTP,

yaitu

protokol

yang

menyampaikan

informasi

dari

server website untuk ditampilkan kepada para pemakai melalui web browser.
Semua publikasi dari website-website tersebut dapat membentuk sebuah
jaringan informasi yang sangat besar.
Halaman-halaman dari website akan bisa diakses melalui sebuah URL
yang biasa disebut Homepage. URL ini mengatur halaman-halaman situs
untuk menjadi sebuah hirarki, meskipun, hyperlink-hyperlink yang ada di
halaman tersebut mengatur para pembaca dan memberitahu mereka sususan
keseluruhan dan bagaimana arus informasi ini berjalan.
Beberapa website membutuhkan subskripsi (data masukan) agar para
user bisa mengakses sebagian atau keseluruhan isi website tersebut.
Contohnya, ada beberapa situs-situs bisnis, situs-situs e-mail gratisan, yang
membutuhkan subkripsi agar kita bisa mengakses situs tersebut.
3.7.1

Sejarah Website
Penemu website adalah Sir Timothy John ¨Tim¨ Berners-Lee,
sedangkan website yang tersambung dengan jaringan, pertamakali muncul
pada tahun 1991. Maksud dari Tim ketika membuat website adalah untuk
mempermudah tukar menukar dan memperbarui informasi kepada sesama
peneliti di tempat dia bekerja. Pada tanggal 30 April 1993, CERN (tempat
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dimana Tim bekerja) menginformasikan bahwa WWW dapat digunakan
secara gratis oleh semua orang.
Sebuah website bisa berupa hasil kerja dari perorangan atau individu,
atau menunjukkan kepemilikan dari sebuah organisasi, perusahaan, dan
biasanya website itu menujukkan beberapa topik khusus, atau kepentingan
tertentu. Sebuah website bisa berisi hyperlink (pranala) yang menghubungkan
ke website lain, jadi, kadangkala perbedaan antara website yang dibuat oleh
individu perseorangan dengan website yang dibuat oleh organisasi bisnis bisa
saja tidak kentara.
Website ditulis, atau secara dinamik di konversi menjadi HTML dan
diakses melalui sebuah program software yang biasa disebut dengan web
browser, yang dikenal juga dengan HTTP Client. Halaman web dapat dilihat
atau diakses melalui jaringan komputer dan internet, perangkatnya bisa saja
berupa komputer pribadi, laptop, PDA ataupun telepon selular.
Sebuah website dibuat didalam sebuah sistem komputer yang dikenal
dengan server web, juga disebut HTTP Server, dan pengertian ini juga bisa
menunjuk pada software yang dipakai untuk menjalankan sistem ini, yang
kemudian menerima lalu mengirimkan halaman-halaman yang diperlukan
untuk merespon permintaan dari pengguna. Apache adalah piranti lunak yang
biasa digunakan dalam sebuah web server, kemudian setelah itu
adalah Microsoft Internet Information Services (IIS).
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3.7.2

Unsur-unsur Penyediaan Website atau Situs
Untuk menyediakan sebuah website, maka kita harus menyeediakan
unsur-unsur penunjangnya, seperti halnya:
1.

Nama domain (Domain name/URL – Uniform Resource Locator)

2.

Nama domain atau biasa disebut dengan Domain Name atau URL
adalah alamat unik di dunia internet yang digunakan untuk
mengidentifikasi sebuah website, atau dengan kata lain domain name
adalah alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah website pada
dunia internet. Contoh : http://www.nama situs .com Nama domain
diperjualbelikan secara bebas di internet dengan status sewa tahunan.
Setelah Nama Domain itu terbeli di salah satu penyedia jasa
pendaftaran, maka pengguna disediakan sebuah kontrol panel untuk
administrasinya. Jika pengguna lupa/tidak memperpanjang masa
sewanya, maka nama domain itu akan di lepas lagi ketersediaannya
untuk

umum.

Nama

domain

sendiri

mempunyai

identifikasi

ekstensi/akhiran sesuai dengan kepentingan dan lokasi keberadaan
website tersebut. Contoh nama domain ber-ekstensi internasional
adalah com, net, org, info, biz, name, ws. Contoh nama domain berekstensi lokasi Negara Indonesia adalah :


.co.id : Untuk Badan Usaha yang mempunyai badan hukum sah



.ac.id : Untuk Lembaga Pendidikan
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.go.id : Khusus untuk Lembaga Pemerintahan Republik
Indonesia



.mil.id : Khusus untuk Lembaga Militer Republik Indonesia



.or.id : Untuk segala macam organisasi yand tidak termasuk
dalam kategori “ac.id”,”co.id”,”go.id”,”mil.id” dan lain lain



.war.net.id : untuk industri warung internet di Indonesia



.sch.id

:

khusus

untuk

Lembaga

Pendidikan

yang

menyelenggarakan pendidikan seperti SD, SMP dan atau SMU


.web.id : Ditujukan bagi badan usaha, organisasi ataupun
perseorangan yang melakukan kegiatannya di World Wide
Web.

BAB IV
METODE KERJA PRAKTEK
DAN IMPLEMENTASI KARYA

4.1

Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktek
Prosedur dalam pelaksanaan kerja praktek adalah sesuai dengan
prosedur pelaksanaan kerja praktek yang ditetapkan oleh STIKOM Surabaya.
Yaitu dengan beberapa tahapan – tahapan penting yang harus dilalui sebagai
berikut :
a.

Survei lapangan atau observasi, kegiatan ini ditujukan untuk
mengamati proses pembuatan produksi multimedia.

b.

Studi Kepustakaan, dilakukan untuk mendapatkan landasan teori yang
sesuai dengan permasalahan dan dapat menjadi referensi untuk
pelaksanaan rencana pengembangan sistem.

c.

Analisa Permasalahan, penganalisaan permasalahan ditujukan untuk
menetapkan kebutuhan klien atau kebutuhan instalasi dan menentukan
bagaimana solusi terbaik yang akan diterapkan dalam intalasi.

d.

Pembuatan produk multimedia, pada pembuatan produk sendiri
terdapat beberapa tahap, antara lain :
i.

Pendahuluan, identifikasi permasalahan yang ada, evaluasi,
alternatif, solusi dan prioritas pengembangan.
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ii.

Tahap analisa ruang lingkup permasalahan, ruang lingkup dan
sasaran

yang

akan

dikembangkan,

identifikasi

area

permasalahan yang lebih terinci, evaluasi, perumusan dan
penyusunan untuk menunjang perancangan desain.
iii.

Tahap analisa kebutuhan pengguna, mendefinisikan kebutuhan
fungsional dan non-fungsional untuk menunjang informasi
yang akurat.

iv.

Tahap

spesifikasi

media,

dilakukan

untuk

melakukan

spesifikasi fungsional, konfigurasi hardware atau software yang
support dengan komputer klien.
v.

Revisi Produk, melakukan perbaikan dan pemantauan baik
untuk website setelah dilakukan percobaan oleh klien.

Pembuatan laporan, semua dokumentasi dalam pembuatan produk
multimedia tersebut, sebagai hasil dari proyek disusun dalam sebuah laporan.
4.2

Detail Proses Pengerjaan Bumper opening CV Aksi Online
Ruang lingkup dari penyusunan sebuah bumper dikelompokkan dalam
dua jenis tahap yaitu :
1.

Tahap Persiapan
Tahap persiapan lapangan terdiri dari :
a.

Mempersiapkan daftar pertanyaan, antara lain mengenai
keinginan pemilik dari CV. Aksi Online untuk pembuatan
bumper opening website perusahaan tersebut.
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b.

Mendapatkan data–data informasi yang diperlukan untuk
pekerjaan analisa.

c.

Mandapatkan gambaran mengenai bumper opening yang akan
dibuat untuk website CV. Aksi Online.

2.

Tahap desain meliputi elementary sketch, refine sketch, final artwork.
Seperti pada gambar di bawah ini :
a.

Tahap pembuatan elementary sketch :

Gambar 4.1 elementary sketch

Gambar 4.2 elementary sketch
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Gambar 4.2 elementary sketch
b.

Tahap pembuatan refine sketch (pergerakan animasi pada
bumper ini menggunakan Animasi 2D, dengan software
Macromedia Flash) :

Gambar 4.3 refine sketch

Gambar 4.4 refine sketch
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Gambar 4.5 Logo CV Aksi Online

1.
Gambar 4.6 Proses Pembuatan pada Macromedia Flash
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2.
Gambar 4.7 Proses Pembuatan pada Macromedia Flash

3.
Gambar 4.8 Proses Pembuatan pada Macromedia Flash
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4.
Gambar 4.9 Proses Pembuatan pada Macromedia Flash

5.
Gambar 4.10 Proses Pembuatan pada Macromedia Flash

44

6.
Gambar 4.11 Proses Pembuatan pada Macromedia Flash

7.
Gambar 4.12 Proses Pembuatan pada Macromedia Flash
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c.

Tahap pembuatan final artwork

1.
Gambar 4.13 final artwork

2.
Gambar 4.14 final artwork
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3.
Gambar 4.15 final artwork

4.
Gambar 4.16 final artwork
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5.
Gambar 4.17 final artwork

6.
Gambar 4.18 final artwork
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7.
Gambar 4.19 final artwork

8.
Gambar 4.20 final artwork
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9.
Gambar 4.21 final artwork

10.
Gambar 4.22 final artwork
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11.
Gambar 4.23 final artwork
4.3

Detail

Proses

Pengerjaan

Bumper

Iklan

CV

Aksi

Online

http://aksionline.com/
Ruang lingkup dari penyusunan sebuah bumper dikelompokkan dalam dua
jenis tahap yaitu :
1.

Tahap Persiapan
Tahap persiapan lapangan terdiri dari :
a.

Mempersiapkan daftar pertanyaan, antara lain mengenai
keinginan pemilik dari CV Aksi Online untuk pembuatan
bumper iklan website perusahaan tersebut.

b.

Mendapatkan data–data informasi yang diperlukan untuk
pekerjaan analisa.

c.

Mandapatkan gambaran mengenai bumper iklan yang akan
dibuat untuk CV Aksi Online.
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2.

Tahap desain meliputi elementary sketch, refine sketch, final artwork.
Seperti pada gambar di bawah ini :
a.

Tahap pembuatan elementary sketch :

Gambar 4.24 elementary sketch

Gambar 4.25 elementary sketch
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Gambar 4.26 elementary sketch
b.

Tahap pembuatan refine sketch (pergerakan animasi pada
bumper ini menggunakan Animasi 2D, dengan software
Macromedia Flash) :

1.
Gambar 4.27 Proses Pembuatan pada Macromedia Flash
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2.
Gambar 4.28 Proses Pembuatan pada Macromedia Flash

3.
Gambar 4.29 Proses Pembuatan pada Macromedia Flash
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4.
Gambar 4.30 Proses Pembuatan pada Macromedia Flash

5.
Gambar 4.31 Proses Pembuatan pada Macromedia Flash
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6.
Gambar 4.32 Proses Pembuatan pada Macromedia Flash

7.
Gambar 4.33 Proses Pembuatan pada Macromedia Flash
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8.
Gambar 4.34 Proses Pembuatan pada Macromedia Flash

9.
Gambar 4.35 Proses Pembuatan pada Macromedia Flash
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c.

Tahap pembuatan final artwork

1.
Gambar 4.36 final artwork

2.
Gambar 4.37 final artwork

3.
Gambar 4.38 final artwork
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4.
Gambar 4.39 final artwork

5.
Gambar 4.40 final artwork

6.
Gambar 4.41 final artwork
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7.
Gambar 4.42 final artwork

BAB V
PENUTUP

5.1

Kesimpulan
1.

Dalam pembuatan bumper untuk opening sebuah website kita harus
mengetahui juga desain website yang sudah ada sebelumnya.
Sehingga bumper yang akan kita buat nantinya tidak terlalu
berbeda dengan desain website yang sudah ada.

2.

Dalam pembuatan bumper untuk iklan biz area, saya mengambil
warna dari logo biz area itu sendiri. Sehingga terlihat lebih simple
karena tidak memakai banyak warna.

5.2

Saran-saran
1.

Sebaiknya dalam pelaksanaan Kerja Praktek hendaknya kita lebih
bisa mengambil pengalaman dalam menghadapi client. Karena hal
ini sangat berguna apabila kita nantinya sudah terjun dalam dunia
kerja.

2.

Untuk pembuatan bumper pada website lebih menggunakan
animasi-animasi yang sederhana tetapi bervariasi. Sehingga lebih
menarik pengunjung untuk melihat website tersebut.

3.

Gunakan resolusi serendah mungkin apabila bumper kita tersebut
akan digunakan pada website. Agar website itu sendiri tidak
menjadi berat dan lambat karena bumper tersebut.
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