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ABSTRAKSI

Ariyanto, Dwi Agus,2002 : '6Pembuatan CD Interaktif Tentang PT. Radio
Mahasiswa Turun Bekerja". Drs. Abdullah Syafik Noer. Laporan Tugas Akhir,
D2 * Komputer Multimedia STIKOM Surabaya.

Kata Kunci : MTB, fnteractive CI)

Seandainya segala sesuatu dapat dipastikan sebelumnya, niscaya tidak ada resiko
dalam setiap pengambilan keputusan. Masalah timbul karena di dunia ini, konon
yang paling pasti adalah ketidak pastian itu sendiri. Oleh sebab itu setiap
pengambilan keputusan selalu membutuhkan data awal, agar ketetapan yang
diambilnya beresiko minimal. Profil radio sangat dibutuhkan sebagai media
komunikasi bisnis untuk kepentingan internal radio sendiri, duniabisnis maupun
industri.

Pembuatan CD Interaktif ini bertujuan memberikan gambaran atas peluangyang
dapat 'diciptakan' untuk dimanfaatkan sebagai sarana periklanan dan promosi
bagi dunia bisnis dan industri. Radio sebagai salah satu media dengar, mempunyai
kelebihan yang terletak pada kemampuan yang tidak dimiliki media lainnya
dalam memberikan gambarn berdimensi emosional pendengarnya. Di samping
itu,I juga memberikan gambaran saluran komunikasi yang efektif. Karena, siaran
radio mampu menembus hambatan ruang dan waktu yang dapat digambarkan.
Radio dapat didengarkan di mana saja, kapan saja, dan dalam keadaan
bagaimanapun. Untuk mengaksesnya tak membutuhkan biaya yang mahal.
Dengan demikian radio sebagai theatre of mind tidak saja efektif, tetapi juga
efisien.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini perkembangan dan kemajuan teknologi sudah

sedemikian pesat. Hal ini juga membawa pengaruh terhadap perkembangan

dunia informasi. Sebelumnya mungkin kita sudah mengenal media informasi

dalam bentuk media cetak, media audio visual dan lain sebagainya yang

memberikan suatu informasi yang bersifat satu arah, namun karena

perkembangan dan kemajuan teknologi dan disertai proses kreativitas tanpa

batas, dunia informasi telah berkembang menjadi suatu media yang lebih

menarik karena media tersebut bisa berinteraksi dengan para penggunanya.

Salah satu contoh adalah dengan adanya CD interaktif, dimana didalamnya

memuat berbagai macam bentuk informasi tentang suatu perusahaan.

Penyiaran Era Digital adalah bentuk ganda pelayanan Informasi.

Satelit membawa radio memperluas cakupan informasi dan pendengar.

Sedangkan Internet membawa radio memperluas cakupan informasi dan

pendengar. Sedangkan Internet membawa radio memasuki konsep "multi-

media". Pernahkah membayangkan radio tidak lagi melulu suara ? karena

internet menyediakan radio fasilitas visualisasi siaran. Misalnya naskah -
naskah pemberitaan sangat dimungkinkan diakses pendengar sebelum atau

sesudah siaran. Dokumentasi audi siaran yang tersimpan di internet, juga

sangat mungkin diakses pendengar berkali- kali tanpa harus takut

ketinggalan jadwal "on-air" nya.

Dengan adanya perkembangan teknologi dan proses kreatitivitas tanpa

batas, penulis memandang perlunya dibuat suatu media informasi yang lebih

praktis serta efisien tetapi dapat memuat berbagai macam bentuk informasi

dari produk tersebut.



1.2. Permasalahan

Dari latar belakang masalah diatas dapat ditarik tentang suatu masalah yaitu

bagaimana merancang, mendisain dan membuat suatu media informasi mengenai

suatuproduk dari perusahaantersebut, dimanadidalam mediatersebutdapatmemuat

berbagai macam bentuk informasi, tapi tetap menarik dan diharapkan semua

informasi dapat tersampaikan.

1,3. Tujuan

Dengan melihat cd interaktif diharapkan masyarakat tahu tentang peran PT.

RADIO MAHASISWA TURUN BEKERJA dalam kehidupan berbangsa dan

bemegara- Selain itu para pendengar dan pemilik perusahaan tahu dimanakah mereka

akan memasang atau menempatkan iklan mereka ke radio yang tepat.

1.4. Peralatan yang dibutuhkan

Dalam menyelesaikan proses perancangan maupun pembuatan suatu CD

interaltif ini dibutuhkan beberapa peralatan yang meliputi perangkat keras maupun

perangkat lunak. Adapun perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan

adalah:

Perangkat Keras :

O 1 (satu) unit personal computer (pc) dengan spesifikasi sebagai berikut :

CPUAMD THUNDERBIRD 900 Mhz

MotherboardAsus A7V

VGACaTdASUS V8200 Deluxe 64 MB (GeForce3)

Sound Card Creative SB Live Value

RAM 384M8 SDRAM VisiPro Bus 133

Monitor GTC Millenia 15 inohi



Hardisk Ma>rtor kapasitas 60Gb

TV Tuner Pixel View Station

Speaker Polytron

Sub Woofer 300 Watt Polytron

Modem Rockwell 56 Kbps Intemal

Keyboard, Mouse Logitech Cordless Freedom Optical

Floppy Disk Fujitsu 1.44 MB

CD WriterYamaha 8824

DVD Rom Sony 16X

O OCR Scanner, Transparancy dan Reflektif Scumer Umax Astra 2200

O SONYI{ANDYCAM TRV 24 18OX ZOOM

O Printer Inkjet Epson C20SX

O Printer Laser 300 dpi Hp 6L Gold

Perangkat lunak :

O Windows 98 atauNT atau XP

O Macromedia Director 8.5

O Macromedia Flash 5

O Swish l.5l atau 2.0

O Adobe Photoshop 7.0

O Adobe Image Ready 2.0

O Adobe Premiere 6.0

O Adobe Ilustrator 8.0 / Corel Draw l0

O Quick Time Pro 5.0

O XingMpegEncoder 2.20

O UleadPhoto Impact 6.0

O Ulead Cool3D Ver. 3.0



O 3D Studio Max4.2

O Nullsoft WinAmp 3.0

O Sound Forge 4.5

O Cake Walk 9.0

O Creative Sound Blaster Live ! ValueWave Record

O Internet Explorer 5

Lain - lain :

O l0 Bungkus Kopi Nescafe 3 in I

O 2 SlopRokok SampoernaAMild Isi 12 WarnaMerah

O 10 Sachet Extra Joss

O Lampu Philips Essential 18 Watt

O AC Split Sharp

O Asbak Plastik Warna Orange

O Tempat Sampah Kardus Warna Coklat

O Telepon GT:Phone 380

O Kasur Spring BedApollo A'3

O Soldering Iron Daiwa

O Timah 3 Meter

O Kertas InkjetA4 High QualityVictory

O Kabel Stereo ke RCA

O Pengharum Ruangan Glade

O Gunting

O Cutter

O Kertas Sticker Vinyl

O Double Tape

O Garisan / Mistar
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1.5. Metodologi

Dalam menyelesaikan pembuatan media informasi berbasis multime-

dia interaktf (CD interaktif) untuk Profil Perusahaan PT. RADIO MAHASISWA

TURUN BEKERJA. ini dilakukan berbagai macam metode, antara lain:

1.5.1. Studi literatur

Mengumpulkan berbagai macam literatur yang mendukung dan

berhubungan dengan pembuatan media interaktif ini.

1.5.2 Observasi

Mengumpulkan data-datayangdilakukan langsung di PT. PT. RA-

DIO MAHASISWA TURUN BEKERIA. Komplikasi data di usahakan telah

dijadikan format digital sehingga penyusunan databasenya mudah, singkat dan

jelas.

1.5.3. Merancang dan mendisain program

Dari data-data yang telah dikumpulkan dari sudi literatur maupun

observasi maka dilakukan perancangan, pendisainan dan pembuatan media ini.

1.5.4. Uji Coba

Setelah menyelesaikan proses pembuatan proglam tersebut, maka

dilakukan proses uji coba.

t.5.5. Editing

Melakukan perbaikan-perbaikan atau penyempurnaan dari aplikasi

tersebut, lalu dilakukan uji coba lagi sampai didapat hasil yang sempurna.
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BAB II

LAI{DASAIY TEORI

2.1 TEORI PENDUKTJNG

Sejumlah teori pendukung yang akan digunakan penulis dalam proses desain

interface meliputi Konsep Dasar Desain yang digunakan untuk mengkonsep suatu

desain guna memenuhi teori komposisi.

2.1.1 Teknik Pewarnaan

Teknik Pewarnaan Desain yang baik dapatdi awali dengan cara mengkonsep

suatu karya desain secara benar, menentukan alur yang akan digunakan pada desain

yang akan dirancang, sehingga nantinya desain tersebut tidak terlalu sulit bagi o-

rang lain untuk memahami arti atau maknanya. Oleh karena itu, desain tersebut

juga perlu ditinjau kembali, apabila masih terdapat kekurangan. Teknik Pewamuuln,

digunakan untuk mengatur komposisi warna dalam berbagai macam faktor, bisa

disesuaikan dengan faktor desainyang akan dirancang, pemilihan warnayangsesuai

untuk jenis desain dapat dilalrukan dengan mencocokkan dan mengadaptasikan warna

pada produk ataujenis desainnya, media apa yang akan digunakan, dan tentunya

sesuai dengan sasaran pembuatan media ini.

2.1.2 Konsep Dasar Desain

Desain Komunikasi Visual dan Illustrasi, digunakan untuk merancang dan

mengkonsep interface yang ada dalam media ini. Sedangkan dalam proses pembuatan

CD interaklif ini, penulis menerapkan ilmu yang penulis pelajari pada mata kuliah

Data Base dan multimedia, tentangcarauntuk merubah suatu karya desain menjadi

karya desain yang interaktif, terdapat berbagai macam link-link maupun button-

button di dalamnya, yang digunakan penulis sebagai pengeksekusi perintah yang

hendak dijalankan.
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2. 1.3 Prodaksi Media Audio

Kemudian proses editing audio penulis menggunakan teori pada Produksi

MediaAudio,yang digunakanpenulis untuk mengubah-ubah letaktempo pada suatu

file audio atau musik, memperjelas kejernihan suara yang ditampilkan,

meminimalkan suara atau bunyi yang tidak dikehendaki dan memperkecil ukuran

dari file audio tersebut. Kemudian pada proses editing video penulis menggunakan

teori pada teknik video dan produksi media video, yang digunakan penulis untuk

mengedit beberapa file video menjadi satu file video yang alur atau jalan ceritanya

dapat ditentukan sendiri yang kemudian ukuran file tersebut dapat dikecilkan'

2.2 SOFTWARE PENDUKUNG

2.2. 1 Adobe Photoshop 7.0

Adobe Photoshop adalah sebuah aplikasi pengolahan citra berbasis raster im-

age, disini sebagian interface desain di kerjakan oleh penulis dengan software ini,

hanya beberapa interface saja. Software ini memiliki kemamptxtn memanipulasi

image yang sangat baik dan juga aplikasi ini memiliki kompatibilitas yang bagus

dengan berbagai macam platform dan support yang baik dari para vendor, terdapat

juga layer yang dapat berfungsi sebagai porsi atau tempat sendiri bagi suatu obyek

atau image sehingga proses pengeditannya tidak mempengaruhi atau mengganggu

image yang lainnya, didukung juga dengan adanya banyak filter-filter atauplugin-

pluginyang dapat digunakan penulis untuk lebih memaksimalkan karya desainnya.

Karena itulah para penulis merasa bahwa aplikasi ini adalah standard dari aplikasi

pengolahan citra atau image.

2.2.2 Macronudia Director 8.5

Macromedia Diector sebenarnya adalah Aplication Compiler. Macromedia

Director digunakan untuk pembuatan aplikasi berbasis multimedia, meng-

interaktifkan karya desain yang dirancang oleh penulis, memiliki kompabilitas tinggt



terhadap software-software pendukung lainny4 aplikasi ini juga memiliki integrasi

yang cukup bagus dengan aplikasi-aplikasi lain seperti Adobe Photoshop, Adobe

Premiere dan Macromedia Flash yang dalam hal ini digunakan penulis sebagai

aplikasi sumber, narnun demikian tidak semua proses multimedia dapat ditangani

oleh Macromedia Director.

2.2.3 Adobe Premiere 6.0

Adobe premiere adalah sebuah aplikasi video editing, dimana didalam

perangkat lunak lunak ini terdapat berbagai fasilitas untuk editing video.Dari mulai

sistem export import file-file video maupun audio, transisi untuk menambah kesan

yang menarik, sampai filter-filter untuk menambah efek khusus pada video maupun

pada audio. Video yang ada dalam tugas akhir ini di edit oleh penulis melalui aplikasi

ini, tapi sayangnya penulis menemukan beberapa kelemahan padaAdobe Premiere

yang cukup mengganggu dalam proses pembuatan tugas akhir ini, antara lain adalah

konversi dari MPG ke AVI menyebabkan video tampil terputus-putus, demikian

juga yang te{adi bila frame rate di konversi dai25 FpS ke 10 FpS'

2.2,4 Macromedia Flash 5.0

lvlacromediaFlash adalahaplikasi animasi 2Dberbasisvektoryanglagi "boom-

ing" saat ini, dimanahampir semuawebsite terkenal menggunakannya, Macromedia

Flash juga dapat berintegrasi dengan Macromedia Director melalui file fomatnya,

yaituSWF (shockwave). Padaperangkatlurakinikitabisamembuatberbagaimacam

animasi, dari hanya sekedar animasi text, image, sampai untuk pembuatan button

aktif.

2.2.5 Swish 2.0

Swish 2.0 adalah sebuah aplikasi animasi untuk teks maupun image yang

bisadikatakan sangatmudah dan sederhana dalam pengopeftNiannya, karenadalam
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aplikasi ini sudah tersedia berbagai macam efek animasi khusus untuk teks dan

image, misalnyaefektypeuniteryangberfunpi membuatanimasitext seperti gerakan

teks yang sedang diketik, danberbagai macam animasi lainnya yang cukup menarik.

Aplikasi Swish 1.51 ini dapatberintegrasi denganMacromediaFlashmelalui proses

export ke file berformat SWF (shockwave).

2.2.6Apple Quick TIme 5.0

Apple Quick Time adalah Software video editing yang mampu

mengkonversikanberbagai macam filevideo ke format lain, namun sistem kompresi

terbaik yang ada padaApple Quick Time adalah sistem kompresi Sorenson video, di

samping itu juga terdapat fasilitas capture bitmap secara mudah dengan cata drag &

drop.

2.2.7 Xing MPEG Encoder 2.20

XingMpeg Encoder, sesuai namanya adalah sebuah aplikasi untuk membuat

file Mpeg baik dari sumber AW (Windows) maupun dari sumber MOV (MacOS)'

Xing Mpeg Encoder mampu membuat file Mpeg hingga seukuran VCD (352x288),

kelebihan lainnya adalatr mampu membuat file Mpg dengan sumber audio dan

video yang terpisah.

2.2,8 Sonic Foundry Sound Forge 4.5

Sonic Foundry SoundForge dikenal luas olehpraeditoraudio sebagai standar

dalam audio editing, kelebihan yang dimiliki Sonic Foundry Sound Forge adalah

efek audio yang dimiliki di support oleh banyak vendor pihak ketiga. Efek audio

dari Sound Forge ini mempunyai banyak kelebihan yang ant^ralain dapat mengubah

atau mengurangi bahkan menambatr kualitas kejemihan suara yang digunakan penulis

dalam CD interaktif ini, tempo beatnya juga dapat di buat cepat atau lambat'
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2.2.9 Nullsoft MnAmp 3.0

Nullsoft WinAmp dikenal luas sebagai standar dalam hal memutar file MP3,

selainitu skinyang dimiliki dapatjuga di ubah-ubah, namunseberutmya adafasilitas

lain dari Nullsoft WinAmp, yaitu untuk mengembalikan file MP3 menjadi WAVE

melalui output plugin setting melalui Nullsoft Disk Writer. Setelah kita tekan tombol

playdankitamenghentikannya, makakita sudah mendapatkan file audio yang sudah

terkonfersi dalam format WAVE.

2.2.10 Cinac Desigtts iFilm Edit 1.3

Cinax Design iFilm Edit adalah sebuah software untuk mengkonversikan

file VideoCD ke sistem Mpeg, so{tware ini dikenal karena stabilitasnya yang baik

pada sistem windows, namun juga terdapat kekurangan pada presisi marker in/out

poinfirya.

2.2.11 Ulead Photo Impact 6

Ulead Photo lmpact 6 paling bertenaga dalam proses pengeditan web dan

image bagi profesional muda. Photo Impact 6 merupakan image editor masa depan

yang paling kaya akan kreatifitas, elastis dan fleksibel, yang telah dikemas secara

komplit untuk para designer web dan animasi dalam pembuatan web, animasi,

rollover, dan images. Sekarang Photo Impact 6 juga bisa digunakan dalam pembuatan

layout halarnan web dengan format HTML. Hal ini menyebabkan Photo Impact

menjadi suatu perangkat yang berfungsi sebagai aplikasi pengolahan / pengeditan

citra berbasis raster image, pelukisan, cloning, dan penyempurnaan akhir, vector

graphics editing, dimana telah disediakan banyak sekali filter, fills dan special ef-

fects, Photo Impact menjadikan pembuatan halaman web dan studio dengan image

berkualitas tinggi menjadi cepat dan mudah / praktis.
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2.2.12 Ulead@ COOL 3Dr*r 3.0

Ulead@ COOL 3DrM 3.0 menciptakan design dengan high-impact, pembuatan

animasi title 3D dan graphics untuk halaman web, video titles and presentasi.

Penjualan produk terbaik berada di dalam kategori ini, Ulead@ COOL 3DrM 3.0

dilengkapi creative features and tool - tool baru yang membuat sang penggunanya

lebih percaya diri dan kreatif dalam pembuatan professional-quality output dalam

waktu singkat. Yang terbaru dari versi 3.0 : 6 outrageous baru dengan plug-in ef-

fects; Membuat dan mengedit vector objects dalam Path Editor; Membuat real

spheres, cubes, cones, pyramids dan cylinders; Group dan manager objects dengan

Object Manager; GIF animation output enhancement; Output ke QuickTimerM file

format; Output ke RealText@ 3D file format; Support dalam video input and output

options; Mengontrol ketika objects menghilang untuk individual key frames

2.2.12 Adabe After EffecK 5.0

Adobe After Effects 5.0 adalah sebuah aplikasi video editing yang

dikeluarkan oleh perusahaanAdobe. Dimana di dalam perangkat lunak ini terdapat

berbagai fasilitas untuk editing video. Seperti fasilitas pembuatan efek partikel, efek

cahaya, 3D compositing, mask, transparency, animasi layers, mengedit file swf,

pengaturan timing, pengaturan posisi layer, 3D channel effects, audio effects, adjust

effects, distort effects, pembuatan sequence, text effects, camera dan lighting ef-

fects, keying effects, blur dan sharp effects, stylize effects, simulation effects, ren-

der effects, perspective effects, dan masih banyak lagi.

2.3 HARDWARE PEI\IDITKUNG

2.3.1 Miro DV-500

Miro telah di akui dunia sebagai standar dari kartu editing video, namun

kelebihan paling menonjol dari Miro DV-500 adalah kemampuannya untuk

menangkap gambar berformat DVD dan pemberian efek secara Real-Time. Di dalam
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penjualan Miro DV-500, pembeli akan mendapatkan boundle software Adobe pre-

miere 6.0, Ulead Coll 3D ver. 6.0, AdobeAfter effects, FX Hollywood. Dikarenakan

alat ini harganya mahal disarankan menjaganya dengan memberikan hawa dingin di

sekitar alat tersebut seperti memberikan kipas khusus atau memberikan AC (air

Conditioner) sehingga tidak menyebabkannya cepat panas dan mudah rusak.

2.3.2 UMAXAstra 2200

UMAX telah telah diakui dunia yang memiliki teknologi untuk scaner, banyak

teknologi dari UMAX yang digunakan untuk scaner-scaner lain yang ada dipasaran

sekarang ini. UMAX scaner telah menggunakan USB port, dan dapat digunakan

untuk Windows dan Macintosh. Di dalam pembelian scanner ini akan diberikan

software gratis adobe Photo Deluxe yangberfungsi mengedit foto anda secara cepat

dan instan.

2.3.3 WMAHA CD RW 8824

Sebagai hardware yang berfungsi untuk menuliskan data dari CD interaktif \"* 
, .

ini ke CD (Compact Disc). Agar CD interaktif ini dapat lebih mudah diakses oleh

siapa saja.

2.3.4 SOT,{Y HANDYCAM TRV 24 18OX ZOOM

Sebagai hardware yang digunakan untuk merekam gambar secara manual

yang nantinya dapat di captured dan di edit menggunakan berbagai macam filter

dan transisi agar lebih menarik dan kemudian di eksport menjadi file video.
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BAB Itr

PEMBAHASAN

3.l PERANCANGAN

3.1.1 Konsep Aplikasi

Konsep dari aplikasi ini adalah sebuah aplikasi yang memiliki fungsi sebagai

media informasi yang lebih prallis dan efisien, tetapi mampu memuat semua

informasi yang hendak disampaikan, dengan mengadaptasi dan menggabungkan

beberapa media undigital dan digital dari pihak PT. PT. RADIO MAFIASISWA

TURUN BEKERIA. Yang paling utama adalah penonjolan karakter bahwa ini adalah

sebuah aplikasi multimedia, hal ini dapat dilakukan dengan memberikan beberapa

animasi, sound ataupun video.

3.1.2 Diagram alur

Alw dari aptikasi yang akan di implementasikan adalah sebagai berikut :

13
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3,1.3 PenjelasanAlur

3.1.3.1 Opening

Ketika file projector di eksekusi maka pada monitor akan menampilkan

sebuah animasi teks tentang data awal dari aplikasi ini dengan animasi image yang

mengambarkan judul Interaklif tersebut..

3.1.3.2 Mena

Stage ini merupakan pusat dari aplikasi ini, dimana didalamnya terdapat

teks button yang diikuti dengan mouse over, dan bila diklik akan menghubungkan

ke stage lainnya. Teks buton yang terdapat dalam stage ini anlata lain : Profil,

Manajerial, Operasional Penyiaran, Komunikasi dan Pemasaran, Program Siaran,

Info, Exit. Masing-masingtextbuttontersebutakanmenghubungkanke stage sesuai

judulnya.

3.1.3.3 Proftl

Didalam stage ini berisi tentang profile perusahaan PT. RADIO

MAHASISWA TURUN BEKERIA. yang didalamnya berisi button tentang

sejarah, setruktur organisasi, detail perusahaan, foto para pekerja. PT. RADIO

MAHASISWA TLJRUN BEKEzuAyang bila diklik akan menuju ke stage sesuai

narna stage pada button yang akan menampilkan teks yang bisa di skrol keatas

atau ke bawah. Pada stage ini juga terdapat button untuk kembali ke stage Menu.

Khusus untuk button sejarah bila diklik akan menuju ke stage sejarah yang

didalamnya juga berisi tentang clip movie sejarah logo dan kantor PT. RADIO

I'4r{HASISWATURUN BEKERIA. Sekedar sebagai tambahan penulis ingin

menyajikan isi dari teks yang berada di dalam stage Profil :

"PT. Radio Suara Mahasiswa Turun Bekerja berdiri pada

tanggal28 Maret 1969 dan diilhami oleh beberapa mahaiswa dan

radio tersebut masih bersifat amatir. Pertama kali didirikan radio
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tersebut beralamatkan di Jl. Asem bagus dan antenanya masih terbuat

dari bambu. Gelombang pada waktu itu 15.03 Mhz (AM)'

setelah mengalami kemajuan dan perkembangan zamanMTB pada

tahun 1996 berubah menliadi FM 107,9 Mhz format siaran kata di MTB

informasi I beitasingkat yang aktual dan menarik pada acala' acaruyang

tersaji. Sedangkan format musiknya gending - gending jawa, lagu - lagu

nostalgia, pop Indonesia dan Mandarin. Program unggUlannya Monggo

Trisno Budoyo, Musik Tempo Baheula, MTB Cafe, Musik Teman

Beraktifitas dan N{andarin Tengah bersenandung. Dan pada tahun tersebut

MTB beralamatkan di Jalan Anjasmoro No. 37 dan perkembangan MTB

tidak luput dengan adanya NASAAdvertising sebagai biro periklanan yang

banyak membantu berkembanrya radio tersebut.

Alamat sekarang berada di Jalan Simpang Dukuh No. 36 - 38 Blok

88. Nomor telepon 5483700. Fax 5484490. Di sinilah alamat terkahir MTB

yang mulai ditempati padatanggal 7 Maret tahun 2002. SLOGAN MTB

"suroboyo Gak Onok MTB . ... . Gak Rame". Dengan perpindahan tersebut

diharapkan MTB bisa lebih perspektif dan mengutamakan layanan kepada

masyarakat.

3.1.3.4 Manajertal

Didalam stage ini berisi tentang Visi dan misi perusahaan PT. RADIO

MAHASISWA TURUN BEKERIA. yang didalamnya berisi button tentang misi

kedalam dan keluar dari PT. PT. RADIO MAHASISWA TURUN BEKERIA' yang

bila diklik akan menuju ke stage sesuai nama stage pada botton., tentang Organisasi

Radio, dan pengaturan keuangan. Pada stage ini juga terdapat button untuk kembali

ke stage menu.

VISI DAN MISI berisikan :

Perubahan teknologi otomatis akan mengubah perspektif Visi dan



t7

Misi radio sebagai perusahaan atau lembaga. Acuannya pada peluang yang

diciptakan teknologi baru dan perubahan masyarakat. Pembaharuan Visi dan

Misi radio bisa berbentuk perubahan total, revitalisasi, reaktualisasi dan

sebagainya. Tahap awal adalah Visi dan Misi perusahaan dan organisasi ra-

dio sebagai payung besar. Turunannya tergambar dalam kebijakan siaran,

kemudianturun lagi ke kebijakan pemberitaan serta bidang - bidang lainnya.

Visi dan misi selanjutnya dijabarkan ke dalam target - target jangka panjang

dan pendek. Sehingga kebijakan penyiaran dan pemberitaan mengacu ke

sana.

ORGANISASI RADIO berisikan :

Untuk mencapai target - target jangka panjang dan jangka pendek

tersebut dan merealisasikan Visi dan Misi radio, diperlukan tatanan organisasi

yangefektif dan efisien. Fungsi - fungsi kerjayangjelas dan polakomunikasi

yang produktif, mampu mendorong pencapaian target Visi dan Misi radio.

Organisasi radio yang kinerjanya selalu menyesuaikan diri dengan kebutuhan

pendengar, lebih mudah beradaptasi dengan tuntutan zaman.

KEUANGAN berisikan :

Strategi keuangan merupakan sumber tama kemampwm perusahaan

menggerakkan organisasi radio. Kesehatannya sangat menentukan pencapaian

target. Keterbatasan dana dan cara mengelolanya akan menentukan laju

lembaga radio merealisasikan Visi dan misinya. Semakin kuat dana yang

tersedia, semakin besar peluang radio merenovasi piranti teknologinya dan

melaksanakan pengembangan - pengembangan perusahaan

3. 1.3. 5 Operasional Penyiaran

Organisasi pemberitaan, Mekanisme Penyiaran, Perangkat Kerja, Sumber

Daya Manusia perusahaan PT. RADIO MAHASISWA TURUN BEKERIA, yang

didalamnya berisi botton untuk menuju kestage berikutnya yang berisikan tentang
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informasi berupa teks yang bsa diskrol keatas atau kebawah..

ORGANISASI PEMBERITA'AII berisikan :

Penataan organisasi penyiaran harus sejalan dengan acuan visi-Misi

radio dan target siaran. Keberadaan organisasi penyiaran sebenarnya hanya

sarana untuk mencapai acuan tersebut. Sehingga aspek fungsi harus lebih

terasa daripada susunan struktur dan birokrasi yang berkepanjangan'

Mampukah organisasi pemberitaan radio mempunyai dua fungsi : Sebagai

penyalur informasi di siaran, sekaligus sebagai informasi masyarakat di luar

siaran.

MEKANISME PENYIARAN berisikan :

Melalui organisasi penyiaran yang adaptatif terhadap peluang

teknologi satelit dan komputer, mekanisme produksi penyiaran tentu ikut

berubah. Misalnya proses komunikasi intemal produksi yang menyangkut

pengambilan keputusan dan koordinasi, dan filosofi pemberitaan' Dapat juga

konsep baru selalu harus diikuti cara pikir baru'

PERANGKAT KERIA berisikan :

Menyediakan perangkat keda yang mendukung visi, Misi dan Tar-

get penyiararq adalah bukti penerapan Penyiaran Era Digltal. Mustahil konsep

baru berjalan tanpa dibarengi penyediaan perangkat yang mumpuni'

produksipenyiaran harus dapat terlaksana secara efisien dan efektif. Kesiapan

memasuki produksi Penyiaran Era Digital akan lebih meyakinkan kalau

manajemen radio menyediakan perangfuat kerja dan produksi sesuai syarat -

syarat PenYiaran Era Digital.

SDM (SUMBER DAYAMANUSIA) berisikan :

Kesiapan individu penyiaran radio memasuki Penyiaran Era Digital

akan menentukan etos kerja dan kinerja organisasi penyiaran radio. Penyiar,

jurnalis dan tim penyiaran yang masih berparadigma lama akan terkejut

menghadapi tuntutan kualitas kerja yang disyaratkan Penyiaran Era Digital.
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Inilah tugas berat manajemen dan pengelola radio mempersiapkan Sumber

Daya Manusia Yang mumpuni. Maksud mumpuni : Berketrampilan,

Berpengetahuan, Berwawasan dan Berkemauan.

Selain tuntutan kualitatif bagi individu - individu Penyiaran Era Digi-

tal, manajemen dan pengelola juga perlu mempersiapkan profesi - profesi

baru yang mendampingi profesi penyiaran yang standar. Misalnya : Com-

puter Programming, Electronic Data Processing, Information Techno-

logy, Management Information System.

3.1.3.6 Komunikasi & Pemasaran

Pada stage ini berisi tentang keterangan singkat mengenai alat pemasaran

yangdigunakan untukpertumbuhanradio dan animasi gambarapollo yangjikadiklik

akan menuju ke stage yang berisikan Lokasi Belanja Pendengar Radio, Status

Pendengar dan Kara*ter Pendengar.

KOMUNIKASI DAN PEMASARAN berisikan :

Kapasias sateliq komp.frer dan internet yang demikian hebat, selayaknya

juga dfoarengi &ngar wawasan meqiadilan produk Perryraran Era Dgltal sebagai

wa€na promosi dan usalra pemasaran yaiar mer{adilan pdrk penyiamn era digital

ebagai obyek promosi sekaligus alat pemasaran yang menjamin kelrebdan dampak

penyiaran era digital. Ujtng - ujrngnya penyiaran era digital harus mendatanglan

uang urhrk radio, apalagi filosofi radio swastra tidak boleh memisahkan konsep

penyiaran e,ra digtal secra idealistik dan komersial.

I,OKASI BEI-AI.{JA PENDENGAR berisikan :

Swalayan

Toko

Pasar

Wanng

Kios

:5038%

:2656%

:76,56Yo

:60,16Vo

:3017 %
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STAruS PENDENGAR berisikan :

KARAKTER PENDENGAR berisikan :

Jenis Kelamin

Pendidikan

Tidak Tamat SD

SD

SLIP

SLTA

Akademi

Sarjana

Pria

Wanita

Usia

Kurang 20

20-29

30-39

4A-49

50 ke atas

:0 %

:15 %

: 15 o/o

:30 %

:25 o/o

:15 %

:40 %

:60 %

:15 %

:30 %

:25 o/o

:30 %

:0 o/o

3.1.3.7 Program Siaran

Pada Stage ini berisikan jadwal acaratiap harinya di radio MTB FM mulai

radio tersebut pertama kali mengudara sampai berhenti mengudara. Dan pada stage

ini berisikan cuplikan acara- acarayang ada di radio MTB FM beserta keterangan

singkat acara dan nama sang penyiar yang memandu acara tersebut. Button yang

adaberfgngsi untukmenujuke acarayangditujq danmemainkanbeberapa soundclip

dan video.
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Adapun jadwal tersebut seperti yang tertulis di bawah ini :

05.00-06.00 WIB Pembukaan (Video)

06.00-09.00 WIB Musik Tempo baheula (Sound Clip)

09.00-12.00 wIB Musik Teman Beraktifitas (sound clip)

12.00-14.00 WIB Monggo Resno Budoyo (Sound Clip)

14.00-16.00 wIB Mandarin Tengah Bersenandung (sound clip)

16.00-18.00 WIB Moga Tambah Betah (Sound Clip)

18.00-19.00 WIB Seputar Indonesia (Video)

19.00-21.00 WIB MTB Caf6 & Oldies (Sound Clip)

21.00-24.00 WIB Lagu Mandarin (Sound Clip)

Lagu Mandarin (Video)

3.1.3.8 rNFO

Pada Tahap ini berisikan animasi yang terbuat dari flash yang

menyajikan animasi sederhana untuk menerangkan tentang Tarif Iklan, Ra-

dius Jangkauan Siaran, Format Siaran Kata dan About Me'

TARIF IKLAN berisikan:

I
I

t

'i,

Rp. 60.000,00

Rp. 320.000,00

Rp.480.000,00

Rp. 1.750,00

Rp. 100.000,00
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RADruS JANGKAUAN SIARAN berisikan :

IJtxa :Tuban

Selatan :Madiun

Barat

Timur

:Pamekasan

:Banyrwangi

FORMAI SIARAN KATA berisikan :

Informasi I Beitasingkat yang Aktual dan Menarik Pada Acara-acarayarrg

tersaji.

ABOUT ME berisikan :

Hello mY name is Dwi Agus AriYanto

I,mlivedatJl'DelimaNo'l04WageTamanSidoarjo

MY hobbies swimming, sleePing' etc

If you want to call me you can press 0811334405

My last Studying at STIKOM Surabaya

3.1.3 .EXIT & SHUTDOWN

Pada stage ini diasumsikan sebagai stage penutup atau sebagai jembatan

untuk mengakhiri aplikasi ini. Berisi tentang animasi teks ucapan terima kasih kepada

pihak-pihak yang turut membantu kelancaran pembuatan

Rp. 320.000,00

45 Menit Rp.480.000,00
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3.2IMPLEMENTASI

j. 2. 1 Pengumpulan bahan

pengumpulan bahan dilahrkan dengan cara memintadatasecaralangsung

pada pT. Radio Mahasiswa Turun Bekerja. melalui HUMAS PT. Radio Mahasiswa

Turun Bekerja. Dari bahan-bahan yang terkumpul tersebut penulis mengolahnya

menjadi suatu media yang lebih praktis dan lebih efisien'

3.2.2 Desain Inlerface

Desain interface yang akan dipakai pada Macromedia Director sebagian

dirancang pada softwareAdobe Photoshop. Pada Photoshop ukuran image size yang

digunakan oleh penulis adalah 720 x 540 pixel yang dan movie properties yang

digunakan pada Macromedia Director disamakan ukuran stagenya dengan ukuran

yang digunakan di Photoshop jika di Photoshop menggunakan ukuran 720 x 540

pixel, maka pada Macromedia Director harus juga menggunakan ukuran 720 x 540

pixel hal ini di gunakan sebenarnya hanya sebagai trik saja, karena jika selesai

mendisain di Adobe Photoshop dan setelah itu masuk ke dalam Maoromedia Direc-

tor dengan ukuran yang sama, maka kita tidak mengalami kesulitan lagi untuk melay-

out image tersebut, karena jika file yang sudah di import yang terletak pada cast

member langsung di drag ke score maka image yang masuk akan sama peletakannya

seperti pada Photoshop (file di cast member bukan di drag langsung ke stage akan

tetapi ke score). Mendesain di Photoshop dilakukan dengan membuka file yang

yang telah di scan, setelah membuka beberapa image yang diperlukan, image tersebut

diambil dengan cara menseleksi image lalu menghapus bagian image yang tidak

digwrakan, memberi filterhinggajadi sebuahdesaininterface. Pada saatpenyimpanan

file simpan file dalam bentuk PSD dan image yang ingin dibuat berdiri sendiri

disimpan sendiri dalam bentuk PSD juga, yaitu dengan cara membuang image-im-

age yang tidak diperlukan, hal ini dilakukan dalam satu file yang sama,agar desain

yang di letakkan pada Macromedia Director serupa yang sudah di buat di Photoshop'
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3.2.3 Pembuatan Animasi

Untuk membuat animasi 2D penulis menggunakan software Macromedia

Flash. Misalnya untuk membuat animasi yang berupa image maupun text, yang

berintegrasi dengan software-software multimedia lainnya. Kemudian Penulis juga

menggunakan sotlware macromedia direktor itu sendiri untuk melakukan proses

perekaman pada screen monitor untuk merekam equalizet yang terdapat pada

winamp.

?; ,, ..- * "-l;-iiisr ;itt4 :LitA -4L.1 r.Frl trBi3{iil ,{Lli\ ijtr 1

Pertama lanta kita buat ,sebttah kotak

berwarnu hitam yang dibuat dari paint win'

kemutlian tekan ctrl t 3 dan tlrag mentber

Ga-- ::L-.--

i* fl/ 7e d

riultlgt rlLx!4i dg!g-
u

IZ** r=lol
i:n6i!!lDria i'l f
El- -fm-

!j:bfst n<lI
l is ] [al;
q l- rr"

r ls ? l-r
!];, - {fr-

'Ibkan ctrl ' 1, lekLn sprite I , klik ksnan pilih properties, kemuc{ian

tentukan panjangnyaJiameyong akan dibual misalnya I 1000

't id-- r, li-
'T ' lril
lE t,lil

.i4$!l -.. -'r4-i

illDljrldl llagi - lisial -!! j.jFj..l flGlElo ri /.rlAl ,itslll
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kknn movie pilih ukuran movie 320 X 28A dan pilih cen'

tered

Tekon alt + fe, atau ctrl + shift + r untuk melakukan elapor ke avi

o,tq

Pada bagian export pilih All frames dnn

pada b agian format p il i h Video for w indow s

(AVr)

Nyalakan Winamp dan temPatkan

ditengah - tengah stage

Untuk Pembuatan animasi flash seperti yang terdapat di dalam cd interaktif

yangpenulisbuat, penulis menggunakan efekmorphing untukmelakukanperubahan

bentuk satu ke bentuk lainnYa.
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Adapun Caranya adalah sebagai berikut:

Masukkan Gambar pertama pada frame

sotu

Masukkan Gambar kedua pada frame ke

sepuluh

Tempatkankursorpado kelframe ke satu, pilihmodify, break

apart
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Klik kanan pada mouse pilih create motion tween

-.J'-
-)v

i, ..

6'-'
3
cig r'::
alt"- t g. ,.i,r-

Tempatkan cursor pada frame ke sepuluh, pilih in-

sert keyframe

Pada menuframe pilih shape

Sedangkan untuk pembuatan animasi 3D seperti opening MTB, penulis

membuatnya melalui software 3D Studio lvlax 4 .2 . Cara pmbuatannya adalah sebagai

berikut:
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Pada menu splines, pilih text, hemudian ketikkan huruf M

Pada menu Modifier, Mesh Editing pilih Extrude

Ketikkan I0padaAmount

klik animate dan gambar hmci di sebelah animate
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-cd! -.1
g c+sh
P c+td

. ldFi r Gd

I XUruS

- G#d.f,@td&. Ketikkan angka 9 pada keyframe,
kemudian gerakkan nrr"f M y""S i"i"i
di extrude dengan rotatton

:mj5,?fT;, L;.:. 
., l ;i* ; .i fi f f,

Kemudian pada animasi bola dunia, penulis mengunakan software 
'LEADcool 3D ver 3.0 untuk merakukan ledakan yang terbarik, caranya yaitu :

; fiG.-
* objBct St le
+ Globd Etfab

0biect Eftects

Suri*eAdmat€n

rokcn qddb 
tGJ

Idetr SE{GJ
Iok'n Sken lGl

Ecnd

Pilih Gambar animasi ledakan terbalikpada Menu object ElJects, Explosion

Kemudian pada pemberian sentuhan disain interface

hidup, penulis menggunakan software Ulead photo Impact

sebagai berikut :

1wwl*ig*.;:Li;lri;-a.i]:
s.ti. 3,1l l . ri EtjtlE;s-:l

w
tr
F!br

,#
FItsl
L+eJri

ET

tr$r
oft,sfr Gausdnslu

SN
ffiru

u+,ede- L-"i;i- i.^F";iTItr
Fk$qhl? Mebdt Mtu2

H
S.
Y,

tr:.
F-ii""",r. 

zil
' ,U,nn'i

F

agar kelihatan lebih

6.0, caranya adalah

Klick animation
Gallery yang terdapat

pada easy pallete,
pilih animasi yang

qnda sukai
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3.2.4 Editing Video

Penulis mengambil clip movie dengan cara mengambiUmengimport image

image dari Adobe premiere Kemudian memberikan animasi pada image-image

tersebut dengan memberi slide transisi dan memberi efek invert pada masing masing

image yang di gabungjadi satu . Kemudian di eksport movie dengan format Quicktime

import movie

Pada Panel Viedo Pilih Channel, Invert
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Pilih File, Export Timeline,
Movie (Ctrl + tvtl 

....j."
dr-

;j

,r,

€-iJ
$J'\0- . r"- E#Jj+''r*

3.25 Desain Interaldif

Dalam pengolahan data pada software Macromedia Director, penulis
mengguEkan beberapa macam faktor pendukung, pr, g antara lain dapat bertujgan unt*k
lebihmeminimalkanukurandatayangnantinyadipat<ai dalamsuatucD, sebabkapasitas

dari satu buah CD adalah 640 MB, jadi penulis berusaha agarjumlah data keseluruhan

tidak mencapai 640 MB agarnantinya pengaksesan CD tidak menjadi lambat prosesnya.

Selain itu penulis juga ingin meno4iolkan sisi interaktifdari CD tersebgt sehingga nantinya

akan membuat CD ini tampil lebih menarik. Faktor-faktor tersebut anhra

lain:

3.2.5.1 DirectMedia Xtra plugrn

Merupakanh plugin atau fi lter yang terdapat pada software Ndacromedia Direc-

tor yang dapat berfungsi sebagai file. File audio hanya dapat diletakkan pada FX Chan-

nel pda Macromedia Directo4 akan tetapi dengan menggunakan DirecMedia Xtra file

audio dapat diletaltran pada score window. Untuk file video yang berekstension Mpeg,

penulis harus menggunalan plugrn ini di karenakan file yang berekstension Mpeg dan

DAT tidak dapat berfrrngsi jika hanya diletal&an pada Cast Member, akan tetapi file

video yang mempun),ra ekstension selain Mpeg dan DAf dapat berfirngsi dalam Cast

Member. Di dalam CD interaktif ini, plugin tersebut untuk seluruh file Mp3, Mpeg dan

DAT.
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3.2.5.2 Marker & Behavior Inspector

Untuk pengaktifan button-button link, baik yang berisi file-file audio, video atau

yang lainnya, penulis menggunakan Behavior Inspector sebagai driver untuk merubah

cursor mouse pada saat Down (click), Enter (datang) dan Leave (pergr) button link.

Untuk mouse down, penulis menggunkan marker sebagai sasaran click dari mouse

tersebut. Conto[MouseDown(click)"OnMouseDown actionnyaGoToWhichMarket'',

Mouse Enter (datang) "On Mouse Enter actionnya Change Ctrsor to 280 (finger /jari)',,

Mouse Leave (pergt) "On Mouse Leave actionnya Restore Cursor ( kembali ke cursor

semula )"' Jadi pada saat Mouse Down (click), file yang menjadi sasarannya diletakkan

tepat sejajar pada posisi marker yang nantinya akan dituju oleh mouse tersebut.

3.2.5.3 Script's

Pada akhir stage penulis memberikan perintah yang telah dibuat dari msdos

yang berftrngsi untuk mematikan komputer secara cepatjika CD interaktifirya selesai

diputar adapun perintah tersebut berekstensi bat dengan title "modyar.bat" Isi file

"modyar.bat" tersebut ialah :

@echo off

cls

RUND LL. EXE us e r exe, ex i tw indow s

@echo on

(UNTUK WTNDOWS 98)

dan juga modyar2.bat. Isi file modyar2.bat tersebut ialah :

@echo off

cls

SHUTDOWN -C "SELAMAT TINGGAL

Selanjutnya" -S

@echo on

(rrNTrrK wrNDows )cP)

!!! Sampai Jumpa Di Interaktif
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file tersebut dibuka dengan direktor dengan SCRIPT sebagai berikut;

on exitFrame me

open the pathname & "\SflUTDOfilN.EXE" with the

pathname & "\modyar2.bat"

open the pathname & "\RUI/DLL.EXE

user. exe/ shutdownwindows" with the pathname &

" \modyar . bat"

end
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BAB IV

PEI{UTUP

4.l KESIMPT]LAI\

Dari semua proses yang dilalnrkan oleh penulis dalam menyelesaikan pembuatan

media interaktif ini, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa yang paling utama dalarn

pembqatan media interaktifini adalah pembuatan suatu konsep yang benar-benar matang

menyusun alur arah dari media ini, penyampaian materi yang lebih informatif dan

representatatif, dan jup tentang penguasaan perangkat lunak yang diperlukan selama

proses pembuatan sangatlah menunjang dalam penyelesaian pembuatan media ini.

Dan yang terakhir semoga dengan selesainya CD Interaktif semoga dapat

bermanfaat bagi masyarakat luas, menarrbah wawasan bagi semua pihalq dan sebagai

perbendalraraan media interaktif serta lebih memasyarakatkan media ini ke kalangan

yang lebih luas.

4.2 SARAN.SARAN

Selaku penyusunyangtelah melakukan berbagl masun proses dalam penyusunan

media interaktil penyusun juga banyak mengalami banyak kendalq maka dari itu

penyusun memberikan saran bagi siapa saja yang bermaksud menyusun media serupa

agar lebih menitik-beratkan pada kematangan konsep yang akan disustq penguasaan

materi dari perangkat hmak yang menunjang proses pembuatan aplikasi ini.

Bag para praktisi akademisi terutama di lembaga pendidikan tempat penulis

menimbah ilmu (STIKOM Surabaya), agar lebih memperhatikan alur kurikulum yang

berlaku" agar pam anak didiknya tidak banyak mendapat kesglitan.

Akhir kata penulis merasa bahwa pennyusunan atau pembuatan media interal<tif

ini banyak sekali kekurangannya dan masih jauh dari sempurn4 umtuk itu penulis

membuka saran dan kritik yang membangun guna penyusunan dan pembuatan media

interaktif selanj utrya.

34



DAFTAR PTJSTAKA



DAFTAR PUSTAKA

Chandra. Handi, 2000. MEMBUAT SENDIRI ANIMASI PROFESIONAL
dengan 3D STUDIO MAX 3.1, Elex Media Komputindo, Jakarta'

Chandra. Handi, 2001,.3D STIIDIO MAX 3.1, Elex Media Komputindo, Jakafta.

Chandra. Ian K, 2000. MEMAKAI CORELDRAW 9, Elex Media Komputindo,

Jakarta.

Chandra. Ian K. 2000. MULTIMEDIA PC, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Ekomadya. Agus s., K. Donny, w Robert Rianto, 2000. KOMPUTERANIMASI
dengan 3D STUDIO MAX, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Hardiman. Agus FH, 2000. QAKE$ALK PRO AUDIO 8.0, Elex Media

Komputindo, Jakarta.

Mortier. Shamms, 2002. FLASH 5 WEEKEND CRASH COURSE, Elex Media

Komputindo, Jakarta.

PRSSM; 2A|1l. PROFIL RADIO CABAI\G WILAYAH I JAWA TIMUR 2001 -
2W2, Tim Eksponen, Jogja.

Ryanto. Isak, 2001. MACROMEDIA DREAMWEAVER 4, Elex Media
Komputindo, Jakarta.

35




