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BAB I
Pendahuluan

BAB

I

PENI}AHT]LUAN

1.1.

Latar Bdaliang Masalah
Dengan berjalannya kemajuan di bidang teknologi terutama di bidang kom-

puter dan banyaknya sofbware-software yang tersedia dan juga bekal yang telah di
terima oleh penulis dari mata kuliah yang telah dibedkan sehingga dengan bekal tersebut dan juga dengan bantuan teman-teman yang lebih menguasai yang menjadikanya sebagai masukan dalam pembuatan Tugas Akhir ini.

Melalui Animasi yang merupakan salah satu cara dalam mengikuti perkembangan teknologi dalam dunia perfiknan khususnya Animasi yang mulai semakin
bermunculan di televisi-televisi, VCD, maupun bioskopbioskop.

Unfuk itu penulis mernpunyai ide untuk membuat suatu Animasi. Karena
Animasi selain jarang digunakan, Animasi juga dapat menampilkan sesuatu yang
menarik sacara detail serta hidup.

1.2. Permesalahen

Isi dari Tugas Akhir yang penulis buat adalah animasi tentang *HANTU DI

MALAM BULAN PURNAIIIA" ini menggambarkan tentang kehidupan yangterjadi
mulai sore hingga malam hari. Yaitu bermula dari matahari mulai tenggelam lalu
berubah menjadi malam, tepatnya berada di sebuah kuburan yang banyak kelelawar
berterbangan dan di susul dengan munculnya hantu-hantu dari dalam kubur pada saat
bulan purnama juga muncul

1.3.

Tujuan
Tujuan dari pembuatan animasi ini selain untuk memenuhi Tugas Akhir dari

kewajiban rnalrasiswa STIKOIVI, juga sebagai suatu media hiburan di bidang Multimedia dan untuk meningkatkan dalam bidang Multimedia terutama dalam pembuatan

Animasi.

1.4. Perelatan yang

.

dibutuhkan

PerangkatKeras ( Hardware )
CPU Celeron 466 Mhz

RAM

128

MB

Monitor 15"
Keyboard, Mouse
Hard disk dengankapasitas 8.4 GB
Scanner

Rernovable Disk
Recordable CDDnve

PrinterBJC

.

* 265 SP

PerangkatLunak ( Software )
OS : Windows 98

Application:
Adobe Photoshop 5.5
Adobe Premiere 6.0

Animator Studio 1.1
Sound forge

Winamp
Swish
Flash 5.0
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1.5. Metodologi

1.

Studi literatue, buku-buku yang menunjang seperti Adobe Premiere 6.0,
Animator Studio 1.1.

2. Studi observasi, pengumpulan data-data.
3. Pembuatan gambar, dengan menggunakan corelDraw 9.0, photoshop 5.5.
4. Pengeditan gambar, dengan menggunakan Adobe Premiere 5.5, Animator
Studio 1.1.

BAB

II

Landasan Teori

BAB

II

LANDASAN TEORI
pendukung, software
Dalambab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori
penulis dalam pembuafan
pendgkung, dan hardware pendukung yang telah dibuat
tugas akhir ini.

Teori Pendukung
Dalam proses pmbuatan Proyek Multimediq penulis membutuhkan
oleh penulis selama
pengetahuan-pengstatruan yang mendukung, yang didapat
matakuliahmengikuti kuliah dua semester di STIKOM Surabaya. Adapun

2.1.

matakuliah yang didapat penulis adalah

:

a. Matakuliah KonseP Dasar Desain
Dunia desain sangat erat hubungannya dengan laeativitas'
seni itu
semakin kreativitas seseofing inr tinggi semakin baik pula karya
rmtuk
dihasilkan. Maka dari itu matakuliah im mengajak mahasiswa

mernahamikonsepseniperancangansafis.Perancanganyangbaik
diukur seberapabesar dayakreativitas yang diprmyai oleh seseorang'

b.

MatakuliahDesain Grafis

Matakuliahinimengajarkankepadamahasiswabagaimana
mencipakan suatu gambar yang dapat menarik banyak ofimg terutama
foto begitu
dalam animasi. BagAimana mendesain sebuah ganrbar atau

jqa

c.

produk atau gambar iklan yang baik'

Matakuliah ProYekMultimedia

Matakuliah ini membawa mahasiswa untuk berkreativitas, sebab
menerapkan
dalam matakuliah ini, mahasiswa diberi kesempatan untuk
iknu yang pernah didapat di perkuliahan yang diimplementasikan dalam
proyek akhir atautugas akhn4
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Matakulieh Multirnedia

Matakuliah ini salah satu pendukung untuk mengerjakan proyek

multimedia. Dalarn proses pengajaran matakuliah

ini

memhntu

mahasiswa dalam pembuatan obyek, efTect, animasi 3 dimensi, render
dan lain-lain.

e.

Matakuliah tlustrasi
Proses matakuliah

ini sangat membantu mahasiswa mengasatr daya

irnajrnasinya untuk menciptakan suatu karya seni yang menarik dan

indah. Mahasiswa juga diajak untuk tahu dasar-dasar media" teknik
dalam pembuatan ilustasi.

Matakuliah Tipografi

Matakuliah

ini

mengajak mahasiswa untuk tahu dan mengerti

matrra apa yang terkandung

di dalam

sebuah huruf. Maka dari itu

mahasiswa tidak hanya membuat obyek dan gambar, tetapl

jrya mampu

merancang huruf sesuai karaktemya masing.masing Sohingga dapat
menimbulkan kesan dari perancangan huruf-huruf.

g.

Matakuliah Animasi 2 Dimensi

Selain animasi 3 dimensi, matrasiswa juga diajarkan bagaimana

car€nya membuat anfunasi

2

dimensi. Matakrfiah

ini

termasuk

mendukung proyek multimedia terutama bagi mahasiswa yang suka
akan animasi kartun.

2,2. Soft ware pendukung
Software-software yang mempunyai hubungannya dengan animasi, picture

editing, movie editing, sormd editing, sangat diperlukan dan penting dalam
pembuatan proyek multimedia. Software-software tersebut adalah:
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Corel Draw 9.0

CorelDraw adalah software yang digunakan penulis untuk
membuat ganrbar (background) dan obyek. Penulis banyak mengunakan

tool-tool yang ada dalam software tenebut seperti freehand tool, ellipse
tool, shape tool, rectangle tool, frll tool dan lain-lain. Dalam pengolahan
gambar atau obyek ke software lain, penulis megekspor gambar atau
obyek baik derrgan file ektension JPEG, EPS, PSD, dan Targa. Penulis
menggunakan software CorelDraw 9.

b.

Adobe Photoshop 5.5

Software

ini

banyak digunakan penulis dalam proses editing

terutama mengolah garnbar untuk proscs animasi 2 dimensi, pemberian

warna, memberikan ukuran kepada obyek untuk proses animasi ke
software lain. Penulis juga menggrmakan software ini w$uk rnemotongmotong garnbar untuk animasi 2 dimensi.

c.

Adobe Premiere 6.0
Softrruare

ini

mempunyai fungsi mengedit video maupun audio,

pemberian filter, transparancry maupun motion serta fasilitas-fasilitas
lainnya dapat mendukung hasil suatu video ittr lebih menarik. Hal ini
dilalnfurkan oleh pnulis dalam mengkompilasikan/ menghimpun klipr

klip yang dibuat dari software lain dan audio dalam Adobe Premiere 6-0'
File yang dihasilkan adalah dalam format AVI.

d. Animator Studio for Windows 1.1

Software ini adalah jenis software urfuk melakukan proses animasi
terutama animasi 2 dimensi. Penulis banyak menggunakan software ini

unftk membuat animasi 2 dimensi.

Penggunaan sprite

tool

untuk

mengerakkan obyek agar tampak seolah-olatr hidup. Software ini sangat

sensitive dengan file-{ile yang tidak benrutan. Soffrlvare ini juga bisa
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menggabungkan mauprm memotong-motong

ini

e.

clipclip animasi. software

sangat mendukung proyek multimedia yang dibuat oleh penuris.

Swish 1.51

ini

penulis gunakan sebagai suatu program untuk
membuat animasi berupa teks yang diladikan sebagai opening dan
Program

endingnya, dengan

ini

penulis tebih mudah dalam membuat suatu

animasi teks beserta efek-efeknya yang akan membuat hasil dari tugas
akhir ini lebih meyakinkan.

Flash 5

Program ini mempunyai banyak fungsi diantaranya adatah untuk
membuat animasi 2D, untuk membuat suatu interface dan masih

banyak lagi fungsi lainnya. Penulis menggunakan program ini

hanya sebagai perantara saja yaitu menjadikan atau merubah
Ekstension Movie Swish menjadi

AVI, sehingga penulis

dapat

mengeditnya kembali dalam progfim Adob€ Premiere 6.0.
Soundforge 4.5

Software

ini dikenal sebagai

menggunakan softrvare

ini rrrhft

software editing audio. Penulis

mengolah audio baik untuk effect,

instrument maupun talking audio. Software ini juga bisa digunakan
sebagai media rekam. Untuk merekam audio baik dari tape maupun
suara manusia, penulis menggunakan software

ini. Penggunaan effect

untuk memberikan effect pada audio seperti vibrato, reverb dan lainlain. Penulis menggunakan software Sounforge 4.5

Winamp
Software ini bisa digtnakan untuk mengubah format MP3 menjadi

WAV.
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23" Hardware Pendukung
Perangakat Keras
pembuatan Tugas

#

(

Hardware

)

yang dip.kai oleh penulis dalam

Akhir ini adalah sebagai berikut

:

Scanner

alat etektronik yang berfungsi untuk
foto dan menjadikannya sebagai suatu {ile yang

Scanner adalah suatu
merubah suatu

berformatkan image.

BAB III
Pemecahan Masalah

BAB

In

PEMECAHAN MASALAH

3.l Perencanatn,
Penulis dalam pembuatan karya Animasi yang bertemakan tentang
(HANTU DI MALA1W
BULAN PURI.{AMA' ini telah membuat perencaftran
terlebih dahulu agar dalam mengerjahn Animasi tersebut lebih mudah terlaksana dan
mencapai hasil yang maksimal dan sesuai dengan keinginan penulis. Dari ide atau
perencanaan tersebut penulis akan menguraikan langkah-langkahnya

:

3.1.1. Mencari Ide.

Sebelum penulis mengerjakan langkah-langkah dari pembuatan Animasi
tersebut penulis berusaha wrtuk memperluas wawasan seperti halnya dengan banyak

membaca buku tentang Animasi dan pembuatan obyek

-

obyek dalam bentuk

Animasi disamping itu penulis juga melihat hasil karya dari Animasi yang telah
dibuat oleh mahasiswa-mahasiswa STIKOM Angkatan tahun lalu, yang dapat penulis

gunakan sebagai panduan dalam pembuatan animasi tersebut, serta merjadikan
penulis mempunya banyak ide untuk membuat Animasi tersebut.

3.1.2. Menyusun Story Bsard.

Setelah penulis mendapatkan sebuah ide dalam pembuatan Animasi ini
penulis menyusunnya ke dalam suatu kertas yang masih berbentuk Story Board yaitu
gambaran tentang urutan jalannya cerita yang akan dibuat dengan menggunakan

software-software seperti ; Corel Draw 9.0, Adobe Photoshop 5.5, Adobe premiere
6.0, dan XingMPEG Encoder.

3. 1.3.

Mencari dan Membuat Audio.
Setelah penulis mernbuat Story Board dan membwt Animasinya penulis

mencari audio atau suara yang sesuai untuk Animasi yang sedang penulis buat,

l0
karena audio atau suara merupakan unsur yang paling penting dalam pembuatan
sebuah Animasi dan agar terlihat lebih hidup dan menarik.

Untuk itu penulis memilih lagu dari "Elliot Goldenthal - A Batman Overture"
yang merupakan OST "Batman Forever" unhrk audio dan suara dari Animasi yang
telah dibuat.

3.1.4. Story Board.

Langkah pertama yang dibuat oleh penulis dalam pembuatan Animasi yang
bertemakan '(HANTU

Dr MALAM BULAN PURNAMA" adalah Story Board,

berikut ini merupakan Story Board dari Animasi tersebut adalah:
Tampilan pembuka cerita, adalah hitungan mundur ( Universal Counting
Leader )yang dibuat dari Adobe Premiere 5.0.

Tampilan Animasi yang teks mengenalkan Animator, Sutradara,dan
Produser yang dibuat dengan menggunakan software Swish 1.51.

Tampilan Animasi yang teks menampilkan judul Animasi "HANTU DI

MALAM BULAN PURNAMA"

yang dibuat dengan menggunakan

software Swish 1.51.

Tampilan Animasi sebuah background waktu sore hari dengan matahari

mulai tenggelam yang di buat dalam Photoshop 5.5 dengan efek gradienttool.

Tampilan Animasi background sebuah kuburan yang hanya terkena
cahayamatahari, di buat dalam Photoshop 5.5 dengan efek gradient- tool.

Tampilan kelelawar-kelelawar yang mulai keluar di malam hari, yang di
buat di Corel Draw 9.0 dan diedit dengan Photoshop 5.5.

Tampilan munculnya hantu-hantu dari dalam kuburan saat bulan purnama
yang di buat di Corel Draw 9.0 dan diedit dengan Photoshop 5.5.

Tampilan munculnya nenek tua dengan pakaian serba hitam dan terbang
dengan menggunakan sapu di tengah malam saat bulan purnama muncul,

yang merupakan hasil scanner yang kemudian diedit
menggunakan Photoshop 5.5.

dengan

11

Tampilan dari hantu-hantu yang mulai lenyap dan tengah malam pm
digantikan dengan datangnya pagi.

Tampilanpenutupn centa, berisi identitas penulis yaitu : Nama, Nim, dan
program, yang dibuat dengan menggunakan softwsre swish 1.51.

l2

Scene 01

Universal Counting Leader
Video : 2D Animation

Audio

: Sound Effect

Durasi : 00 : 00 :06 : 14

Scene 03

Animasi teks dan image

Video :2D Animation
Audio : Sound Effect
Durasi : 00:00 :31 : 00

Scene 02

Animasi teks opening
Video : 2D Animation

Audio

: Sound Effect

Durasi : 00 : 00 :21 : lA

Scene 04

Matahmi mulai tenggelam

Video :2D Animation
Audio : lnstrument
Durasi : 00 : 00 :36 :2A

g+it

Scene 05

Kelelawar mulai keluar
Video : 2D Animation

Audio

: Instrument

Durasi :00:00:39:10

Hantu keluar Ourl

Video
Audio

Durasi :00:00 :49:05

Scene 07

Muncul nenek tua terbang
Video : 2D Animation
Audio : lnstrument
Durasi : 00 :00 :52:24

toUo*vY

: 2D Animation
: Instrument

Nenek terbang

U"rp.rt*ffi

Video : 2D Animation
Audio :lnstrument
Durasi:00:00:58:15

Scene 09

-olui ,'*judiffil!
Video :2D Animation
Audio : Instrurnent
Durasi :00:01 : 17:24
Malam

Hantu masuk kekuburannya

Video :2D Animation
Audio : Instrument
Durasi:00:01 :10:10

4i.

t

-;
.

','

j-"'

" '

.':

,t.,r'

j

,

Scene 12

Scene 11

Animasi Teks Ending
Video :2D Animation

Audio : Instrument
Durasi:00:01 :30:04

Universal counting leaders
: 2D Animation
:Instrument
Durasi : 00 : 0l :32 :20

Video
Audio
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3.2. ImPtementasi

BerdasarkanPerencanaandanStoryBoardtersebut,penulismemulaiuntuk
membuatobjekAnimasiyangsesuaidenganalurceritadanmendukungdanSusana

ceritayangdibuatolehpenulissepertihalnyamembuatobjekKelelawar,Hanfu,

BackgroundKuburan,Matahari,Bulan,danNenektuayangterbangdengan
membawa saPu.

Dansemuaobjektersebutdalampembuatanyapenulismenggunakan
SoftwareCorelDrawg.0,AdobePhotoshop5.5,danjugahasildariScannersetelah
persatu
dengan menganimasikan satu
selesai pembuatan objek penulis melanjutkan
dalam
telah penulis buat dan menjadikanya
objek sesuai dengan Storyboard yang
bentuk AV['

DarihasilAwyangtelahdibuatpenulismengeditnyakembalidalam
SoftwareVideoEditingyaituAdobePremiereyangberfungsiuntukmenyambung
memberikan suara agar mendapatkan
dari klip Animasi yang telah penulis buat dan
keinginan penulis'
hasil akhir yang memuaskan dan sesuai

DanberikutiniadalahcarapembuatanobjekAnimasi..HANTUDlMALAM
BULAN PIJRNAMA''

1.

Modeling
Merupakanprosespembuatanmodelyangterkandungdalamcerita
animasi.
# Objek Teks OPening
software
Pembuatan teks opening dibuat dengan menggunakan

Swishl.5l.padaScenelpilihtombolteksuntukmengetikkan
openingnyalaluuntukefek-efeknyadiambildarimenutimelinekemudian
pilih add effects kemudian pilih salah satu lalu ok'
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# Objek Kelelawar

Pembuatan objek kelelawar penulis buat dengan corel Draw

9.0 Yaitu dari elips yang kemudian di convert to curve lalu dibentuk
sehingga menyerupai sebuah kelelawar-

# ObjekHantu
Pembuatan objek hantu penulis buat dengan corel Draw 9'0

Yaitu dari elips yang kemudian di convert to curye lalu dibenhrk
sehingga menYeruPai sebuah hantu.

# Background Kuburan

Dalam pembuatan objek background kuburan penulis buat
dengan Corel Draw 9.0 Yaitu dari elips yang kemudian di convert to
curve talu dibentuk sehingga menyerupai sebuah kuburan

# ObjekPohon

untuk membuat objek pohon penulis buat dengan corel Draw
9,0 Yaitu dari elips yang kemudian di convert to curve lalu dibentuk
sehingga menyeruPai sebuah Pohon

# Objek Bulan

atau Matahari

untuk membuat objek bulan atau matahari penulis langsulg
membuatnya dari Adobe Photoshop 5.5.Dengan menggunakan
Elliptical Marquee Tool, klik dan drag dengan terus menekan tombol
Shift. Setelah itu diberi wama yang sesuai dengan bulan atau matahari'

# ObjekNenekTua

Penulis dalam pembuatan objek nenek tua adalah dari hasil
scarmcf yang kemudian diedit lagr warnanya dengan menggunakan
software Adobe PhotoshoP 5'5.

r7

2. Animasi
Animasi adalatr suatu proses pembuatan karakter dari suatu

objek yang digunakan dalam suatu cerita Animasi.

Setelah penulis

sudah membentuk dari objek-objek yang teleh dibutuhkan, langkah

selanjutnya adalah menganimasikan sesuai dengan ahx cerita yang
telah di buat

pda Story Board.

Untuk menganimasikannya, sebruh matahari dan background

yang di buat satu-persatu dengan menggunakan software Adobe
Photoshop ,lalu di animasikan lagi kedalam Animator Studio agar
mendapalkan gerakan yang halus..

Untuk menggerakkan kekelawar yang di buat

satu-persatu

denganmenggrmakan software Corel Draw 9.0 dan dilanjutkan dengan
menambahkan wamaoye agar lebih baik hasilnya dilalrukan dengan

menggunakan Adobe Photoshop

5.5 ,lalu dignbung dengan

backgroundnya dan animasikan lagi kedatam Animator Studio agar
mendapatkan hasil yang memuaskan.

Dalam menggerakkan atau menganimasikan hantu-hantu yang

di buat satu-pcrsatu dengan menggunakan

softrrvare Corel

Draw 9.0

dan dilanjutkan dengan menarrbahkan wamanya agar lebih baik
hasilnya dilakukan dengan menggunakan Adobe Photoshop 5.5 ,lalu di
gabungkan dan animasikan

lagi kedalam Animalor Studio

mendapatkan gerakan-gerakan yang lebih sempuma.

egar
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Animasi Nenek Tua

Untuk menganimasikan seoftrng nenek tua yang

sedang

terbang dengan menggunakan sebuah sapu ajaibnya yang kemudian

berputar-putar diatas kuburan yang hanya terkena cahaya bulan
purnama,

yang di ambil dari hasil scanner dan diedit satu-persatu

dengan menggunakan software Adobe Photoshop 5.5 dan dilanjutkan
dengan menarnbahkan warnanya agar lebih baik hasilnya dilakukan

dengan menggunakan Adobe Photoshop 5.5 ,lalu digabungkan dan
animasikan lagi kedalam Animator Studio agar mendapatkan gerakan

yang sesuai . Kemudian digerakkan dan digabungkan antara Animasi
dengan Audio alau suarayang sesuai dengantematersebut.

3. Proses
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Audio

Penulis dalam proses menggunakan Winamp 2.5. Winamp merupakan
suatu program yang berfungsi untuk memutar lagu yang berformatkan Mp3
dan

juga sebagai media untuk mengubah file yang berformatkan Mp3 menjadi

file yang berformatkan WAV yaitu dengan cara klik kanan pada tampilan
Winamp, Option, Preference, pilih Output, Nullsofi Disk Writer Plug-in
v

1.0{x86} {OUT _DISK.DLL}.

4.

Rendering dan Finishing

Objek yang sudah di Animasikan tersebut, langkah selanjutnya adalah
merender dari Animasi yang telah di buat tadi untuk mendapatkan file-file
yang berbenfuk AVI dengan menggunakan "Codec Cinepak" dengan resolusi
480 x 640 dengan Time Base 30 frame per second (NTSC) agar mendapatkan
hasil yang lebih halus.
Setelah merender dalam bentuk

AW

dan menghasilkan

klip-klip Animasi

kemudian digabungkan dengan media editing Movie yaitu Adobe Premiere

dan klipklip tersebut disusun sesuai dengan alur cerita yang dibuat
sebelumnya

Dan di Adobe Premeiere ini digunakan untuk mengisi suara dari klip
animasi tersebut dan juga pemberian efek-efek yang menjadikan lebih
menarik dan setelah semua sudah di urutkan dengan benar baik klip maupun
suara dan efeknya langkah selanjutnya adalah mengeksport kedalam bentuk

movie dengan resolusi 800 x 600 dengan time base 30 frame per second
${-fSC) deng Codec Cinepak.
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Aturlah frame-frame baik dari
video maupun audio sehingga
menghasilkan dengan hasil

yang

rnaksimal

dan

menjadikanya lebih hidup

Untuk mengeksport dalam AVI

klik file, Export Time Line,

Movie dan b€ri nama file yang
akan di simpan untku mengubah
settinganaya klik setting, jika
sudah selesai klik OK.

5. Cover Cd
Pembuatan Cover Cd

ini dalam pembuatanya di lalrukan di Program

Addobe Photoshop dengan cara buat new dengan ukuran yang sesuai dengan
ukuran Cover Cd, untuk membentuk lingkaran gunakan Elliptical Merque tool

{M},untuk membuat lingkaran kecil di dalamnya gunakan Elliptical pula tapi
dengan menekan tombol ak pada keyboard, beri warna yang seuai, untuk
membuat teks klik teks { T l.

Gambar Ia: pembuatan cover CD
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Gambar

Gambar

Gambar

Ib:

cover CD

lc : Cover tempat CD bag.depan

Id:

Cover tempat CD bag. belakang

BAB IV

Penutup

BAB TV
PENUTTIP

4.1. Kesimpulan.

Dalam mengerjakan Tugas Akhir ini, penulis banyak mengambil kesimpulankesimpulan yang menjadikan penulis lebih banyak memahami betapa pentingnya
waktu luang dan hal sepele yang menurut dugaan penulis sangat mudah tapi ternyata
hal tersebut menjadikan masalah yang cukup membebani penulis.

Dan pembuatan Tugas Akhir

ini

melatih kita untuk berpikir kritis dan

membangun ide-ide yang ada dalam benak kita dan kita tuangkan ke dalam bentuk
Tugas

Akhir

sedangkan kesimpulan dari

isi tugas akhir ini yang penulis sampaikan

adalah betapa pentingnya sebuah kesetiaan, dan penulis membuatnya dalam suatu

animasi yang bertemakan "HANTU

DI MALAIII BULAN PURNAMA',

animasi

tersebut juga bertujuan sebagai penuntut generasi penerus untuk lebih menekuni
tentang animasi.

4.2. Saran.

Hal yang perlu diperhatikan bagi kita semua dalam mempelajari komputer
multimedia adalah berusaha untuk membangkitkan ide-ide kita yang berhubungan
dengan multimedia seperti halnya pembuatan sebuah Desain Grafrk, pembuatan
animasi yang bertemakan tentang perjuangan masyarakat kecil dan lain sebagainya.
Penulis juga berharap agar laporan ini dapat di manfaatkan sebagai salah satu
sumber yang, menjadikan bidang multimedia ini terutama

lebih di gemari dan di senangi oleh masyarakat luas.
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dalam

animasi

DAFTAR PUSTAI{A

DAFTAR PUSTAKA

Untung lgnatius, Komputer Grafis dengan Adobe Photoshop 5.5,

Penerbit PT. Elex Media Koputinda, Jakarta, 2000
Andi Surj a Boedmazlbg!9glgp-Soecle!
Penerbit PT. Elex Media Komputindo Kelompak Gromedia Jakarta

Deni Afrianto,

Penerbit PT. Elex Media Koputindo, Jakarta, 1999
Kris A Lazuardi,1998. Meniadi Mahir Tanoa Guru Corel Draw 8.0.
P T. El ex

Media Komput indo Kelompok Gramedia-Jakarta-

IanChandra K. TrtkCorel Drmtt 9.0
P T. El ex

Media Komputindo Kelompok Gramedia-Jakart a

John Corkery Corel Mogazine "Drev YS Paint
Corel Magazine January, 1998

23

