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ABSTRAKSI

Pudyaningrum, Etik 2002 . "Pembuatan CD Interaktif Company Profile Ida Studio
Senam & Fitness'. Drs. AMullah Syafft Noer. Laporan Tugas Akhir, D2 Komputer
Multimedia STIKOM Surabaya.

Kata Kunci : Ida Studio Senam & Fitnessr lnteraktif CD.

Ida Studio Senam & Fitness adalah salah satu Studio Senam & Fitness yang berada di
kawasan Kodam V Brawijay4 tepatnya di jalan Batang Hari No. 12, Surabaya. Studio
Senam & Fitness ini menawarkan suatu program kebugaran,olah tubuh,kesehatan dan
pengobatan. Adapun program - program yang dimaksud adalah : berbagai macam
senam (aerobic,body language,beauty body,taebo dan senam sex) yang berfungsi untuk
membenfuk tubuh"rnenjaga kebugaran,pernafasan serta bagus untuk jantung dan paru-
paru. Fitness berfungsi untuk pembentukan tubuh lebih cepat dibanding senam, melatih
pernafasan, pembesaran otot bisep (lengan atas), trisep (lengan bawah), menguatkan
kaki, paha dan semua bagian badan. Penyembuhan yang dilalcukan dengan meditasi &
Visiotherapy untuk omng yang menderita penyakit asma, sulit mendapatkan keturunan.
Fasilitas Senam & Fitness yang lengkap serta instruktur-instruktur yang ramah
membuat pengunjung ny:rman untuk mengikuti semua progftrm kebugaran yang ada.

Untuk sarana publikasi Studio ini membuat suatu brosur yang berisi tentang apa saja

fasilitas,harga dan j adwal latihan.

Dengan maksud membuat suatu mediayang lebih praktis dan efisien" dengan kemajuan
teknologi, maka timbullah suatu ide untuk membuat suatu media yang dapat
menilmpung segala macam bentuk informasi kedalam suatu media Compaq Disk yang

dijalankan secara interaktif dengan menggunakan komputer. Adapun materi yang

dipakai, penyusun berusaha mengumpulkan berbagai macam materi yang sudah ataupun
yang belum pernah di publikasikan oleh pihak Ida Studio Senam & Fitness Surabaya.

Secara umum media ini merupakan suatu profile tentang IDA STUDIO SENAM &
FITNESS.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Letaknya yang strategis, yaitu di komplek perumahan Kodam V Brawijay4

menjadi satu * satunya tempat olahraga yang sangat ideal bagi para konsumen. Terlebih

lagi pelayanan dan fasilitas yang cukup memadai.

Namun informasi tentang apa danbagaimanakah studio Senam & Fitness, dirasa

masih kurang banyak di ketahui oleh khalayak umum. Maka dalam kesempatan ini

penulis ingin memberikan informasi semaksimal mungkin tentang Ida Studio Senam &

Fitness, yang dikemas dalam bentuk CD Interaktif Company Profile Ida Studio Senam

& Fitness.

1.2. Permasalahan

Dengan meninjau latar belakang masalah diatas, dapat ditarik kesimpulan

bagaimana kami, sebagai penulis dapat membuat sistem informasi dan desain tarnpilan

yang menarik dari Company Profile Ida Studio Senam & Fitness. Sehingga dapat

menarik perhatian masyarakat selaku konsumen.

1.3. Tujuan

Dengan adanya Company Profile yang menyajikan beberapa informasi yang

mungkin merupakan nilai lebih dari Ida Studio Senam & Fitness, penulis

mempunyai tujuan agar konsumen lebih mengenal jauh tentang Ida Studio Senam &



Fitness. Dan merasa lebih tertarik untuk mengikuti progam latihan yang ada di

Studio tersebut, sehingga diharapkan rating konsumen Studio meningkat-

1.4. Peralatan yang dibutuhkan

Dalam menyelesaikan proses perancangan maupun pembuatan suatu CD

interaktif ini dibutuhkan beberapa peralatan yang meliputi perangkat keras maupun

perangkat lunak. Adapun perangkat keras dan perangk4 [trnak yang dibutuhkan adalah :

Perangkat Keras :

. I (satu) unit personal computer (pc) dengan spesifikasi sebagai berikut

o CPU lntel Pentium 4

o RAM minimal256 MB DDRAM

o Monitor

. Sound Blaster live value

o VGA 64 Mb

o Hardisk kapasitas min 10 Gb

o OCR Scaner, Transparancy dan Reflektif Scaner

o Handy Cam

o Removiable Disk Minimal l00MB

. Recordable CD drive

o Xerox Copy Machine

o Printer Ink Jet 720 dpi

o Printer Laser 300 dpi

o Kamera Digital Sharp

r
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Perangkatlunak :

. Windows ME atau NT

I Macromedia Director 8.5

. Macromedia Flash 5

. Swish 2.0

. Discreet 3D max 4

. Adobe Photoshop 6.0

. Adobe Image Ready 2.0

. Adobe Premiere 6.0

. Adobe Ilustrator 8.0 / Corel Draw 9

. Quick Time Pro 5.01

' Xng Mpeg Encoder 2.20

. Software audio editing :

- Player : CD player

Wave player

Midi player

Nullsoft Win Amp 2.65

- Record atau edit : Sound Forge

Q-base

Cake Walk

Wave Record

r Intemet Explorer 5



1.5. Metodologi

Dalam menyelesaikan pembuatan media informasi berbasis multimedia interactif (CD

Interactif) untuk Company Profile Ida Studio Senam & Fitness ini, dilakukan berbagai

macirm metode antara lain adalah:

1.5.1. Studi literatur

Mengumpulkan berbagai macam literatur yang mendukung dan berhubungan

dengan pembuatan media interaktif ini.

1.5.2 Obsenrasi

Melakukann Browsing atau mengunjungi situs - situs yang ada hubungannya

dengan pembuatan Inteactive ini, mengumpulkan data dan informasi baik melalui brosur

maupun melakukan survey ke lokasi.

1.5.3. Merancang dan mendisain program

Dari data dan informasi tersebut maka dilalrukan perancangan dan pembuatan

program informasi.

1.5.4. Tahap PenyusunanAkhir dan Uji Coba

Penyusanan akhir adalah transfer data ke media CD-ROM yang dioptimasikan

pada kemudahan menjalankan program.

L5.5. Editing

Melakukan perbaikan-perbaikan atau penyempurnaan dari aplikasi tersebut, lalu

dilakukan uji coba lagi sampi didapat hasil yang lebih memuaskan.
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BAB tr

LAI{DASAN TEORI

2.1 TEORI PENDUKUNG

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 dapat di awali dengan cara mengkonsep

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

yang akan dirancang, sehingga nantinya desain tersebd tidak terlalu sulit bagi orang

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

ditinjau kembali, apabila masih terdapat kekurangan. Teknik Pewarnaan, digunakan

untuk mengatur komposisi warna dalam berbagai macam faktor, bisa disesuaikan

dengan faktor desain yang akan dirancang, pemilihan warna yang sesuai untuk jenis

desain dapat dilakgkan dengan mencocokkan dan mengadaptasikan warna pada produk

atau jenis desainnya, media apa yang akan digunakan, dan tentunya sesuai dengan

sasaran pembuatan media ini.

2.I.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 interaktif ini, penulis menerapkan ilmu yang penulis pelajari pdamata kuliah Data



CD interaktif ini, penulis menerapkan ilmu yang penulis pelajari pada mata kuliah Data

Base dan multimedia, tentang cara untuk 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.

2.1.3 Profutki Media Audio

Kemudian proses editing audio penulis menggunakan teori pada Produksi Media

Audio, yang drgunakan penulis untuk mengubah-ubah letak tempo pada suatu file audio

atau musik, memperjelas kejernihan srnra 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 vidm 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 SOT"TWARE PEIYDUKIJNG

2.2.1 Adobe Photoshop 6.0

Adobe Photoshop adalah sebuah aplikasi pengolahan citra berbasis raster image,

disini semga interface desain di kerjakan oleh penulis dengan software ini, Dari mulai

desain Interface yang pertama sampai yang terakhir. Software ini memiliki kemampuan

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 lainny4 didukungjuga dengan adanya banyak filter-filter atau

plugin-plugin yang dapat digunakan penulis untuk lebih memaksimalkan karya

desainnya. Karena itulah para penutis merasa bahwa aplikasi ini adatah standard dari

aplikasi pengolahan cifra atau image.

2.2.2 Macromedia Director E.5

Macromedia Diector sebenarnya adalah Aplication Compiler. Macromedia

Director digunakan untuk pembuatan aplikasi berbasis multimedia, meng-interalctifkan

karya desain yang dirancang oleh penulis, memiliki kompabilitas tinggr terhadap

software-software pendukung lainnya, 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,

namun demikian tidak semua proses muttimedia dapat ditangani oleh Macromedia

Director.

2.2.3 Adobe Preniere 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 menanrbah 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 pada Adobe 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 teqadi bila

frame rate di konversi dari25 FpS ke 10 FpS.

2.2.4 Macromedia Flash 5.0

Macromedia Flash adalah aplikasi animasi 2D berbasis vektor yang lagt "in" saat

ini, dimana hampir semua website terkenal menggunakannya, Macromedia Flash juga

dapat berintegrasi dengan Macromedia Director melalui file fomatnya" yaitu SWF

(shockwave). Pada perangkat lunak ini kita bisa membuat berbagai macam animasi, dari

hanya sekedar animasi text, image, sampai unfuk pembuatan button aktif.

2.2.5 Swish 2.0

Swish 1.51 adalah sebuah aplikasi animasi untuk teks maupun image yang bisa

dikatakan sangat mudah dan sederhana dalam pengoperasiannya, karena dalam aplikasi

ini sudah tersedia berbagai macam efek animasi khusus untuk teks dan image, misalnya

efek typewriter yangberfrrngsi membuat animasi text seperti gerakan teks yang sedang

diketik, dan berbagai macam animasi lainnya yang cukup menarik. Aplikasi Swish 1.51

ini dapat berintegrasi dengan Macromedia Flash melalui proses export ke file berformat

SWF (shockwave).

2.2.6 Apple Quick Time 5.0.1

Apple Quick Time adalah Software video editing yang mampu

mengkonversikan berbagai macam file video ke format lain, namun sistem kompresi

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



samping itu juga terdapat fasilitas capture bitnap secara mudah dengan cara drag &

drop.

2.2.7 Xittg MPEG Ercoder 2.20

Xing Mpeg Encoder, sesuai namanya adalah sebuah aplikasi untuk membuat file

Mpeg baik dari sumber AVI (Windows) maupun dari sumber MOV (MacOS), Xing

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

lainnya adalah mutmpu membuat frle Mpg dengan sumber audio dan video yang

terpisah.

2.2.8 Sonic Foundry Sound Fotge 4.5

Sonic Foundry Sound Forge dikenal luas oleh para editor audio 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 antara lain dapat mengubah atau

mengurangi bahkan menambah kualitas kejernihan suara yang digunakan penulis dalam

CD interaktif ini, tempo beatnya juga daqtdi buat cepat atau lambat.

2.2.9 Nullsoft WinAmp 2.6

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

selain itu skin yang dimiliki dapat juga di ubah-ubah, namun sebenarnya ada fasilitas

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

melalui output plugin setting melalui Nullsoft Disk Writer. Setelah kita tekan tombol
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play dan kita menghentikannya, maka kita sudah mendapatkan file audio yang

sudah terkonfersi dalam format WAVE.

2.2.10 Cinax Designs iFilm Edit 1.3

Cinax Design iFilm Edit adalah sebuah software untuk mengkonversikan file

VideoCD ke sistem Mpeg, software ini dikenal karena stabilitasnya yang baik pada

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

2.2.11 3D Studio Max 4

3D Studio Max adalah sebuah software untuk membuat animasi 3D yang

digunakan sebagai opening ataupun Logo perusahaaru Software ini sangat dikenal

karena jika digabungkan dengan Adobe Premiere akan menghasilkan suatu karya film

atau iklan yang bagus.

2.3 HARDWARE PENDUKT}NG.

2.3.1 CPa lfiel Pentium 4

CPU (Central Proccessing Uni| berfrrngsi sebagar pusat dari semua proses

aplikasi program-program komputer. CPU Intel Pentium 4 digunakan untuk kelancaran

dalam melakukan pekerjaan karena Prosesor Intel Pentium 4 mempunyai kapasitas yang

lebih besar yaitu: 1,4 sampai 2 Gb untuk saat ini.

2.3.2 RAM min 256 Mb DDRAM

RAM (Random Access Memory) sebagai pendukung CPU untuk menjalankan

program-progam yang ada pada personel computer. RAM min256 Mb DDRAM untuk



ll

standard multimedia. Semakin tinggi memory kerja computer akan lebih optimal.

2.3.3 MONITOR

Monitor ini berfungsi sebagai pendukung untuk menjalankan program-program

personel computer khususnya berfungsi untuk melihat tampilan dari program-program

yang ada pada personel computer, serta akan mempermudah dalam mengerjakan sebuah

interaktif ataupun pekerjaan lain yang menggunakan computer.

2.3.4 SOaND BLASTER Live Value

Sound Blaster Live Value adalah jenis Sound Card yang berfungsi untqF ' .:,ir-

menjalankan aplikasi suara yang ada pada computer. ,t ':.

2.3.4 VGA CARD 64 Mb

Vga Card ini berfungsi untuk memperhalus tampilan gambar yang ada pada

computer baik warna ataupun tingkat kerapakn dari suatu tampilan gambar, sehingga

gambar yang ditampilkan tidak pecah-pecah dan warna sesuai dengan aslinya.

2.3.5 HARDISK Kapasitas Min 10 Gb.

Hardisk ini berfungsi untuk menjalankan dan menyimpan data dari program-

program yang dibutuhkan sebuah personel computer. Hardisk kapasitas min 10 Gb

untuk standard multimedia.

2.3.6 OCR SCANNER

Merupakan scanner yang menggunakan dual interface yaitu USB dan Pararel,



t2

sehingga bisa digunakan pada semua jenis computer. Scanner ini juga mempunyai

resolusi sampai 9600 dpi sehingga hasil scanner lebih jelas.

2.3.7 YAMAHA CD RW 16X

Sebagai hardware yang berfungsi untuk back-up data dari suatu CD ataupun data

yang ada pada harddisk ke CD (Compact Disc). Mempunyai speed maximum 16x untuk

read dan 4x untuk write.

2.3.8 SONY HANDYCAM TRV 24 18OX ZOOM

Sebagai hardware yang digunakan untuk merekam gambar sec:tra manual yang

nantinya dapat di capture dan di edit menggunakan Adobe Premiere agar lebih menarik

dan kemudian di eksport menjadi file video.

2.3.9 PRINTER HP LASERJET j00 Dpi

Printer produk Hp (Hewlett Packed) ini mempunyai dua catridge yang terpisah

yaitu warna dan hitam. Mempunyai kemampuan printing untuk kertas standard dan

amplop. Kualitas printingnya mencapai 300 dot per inch.

2.4.0 CAMERA Digital Sharp

Kamera ini ditengkapi dengan Removeable disk untuk memasukkan data hasil

foto ke komputer. Lebih mudah dan praktis digunakan karena kamera ini tidak memakai

film tetapi menggunakan disket kecil untuk menyimpan data hasil foto dan bisa di hapus

jika filenya sudah ditransfer kekomputer. Kamera ini jup bisa digunakan untuk

membuat movie tanpa suara dengan waktu 15 detik.
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BAB III

PAMBAHASAN

3.1 PERANCANGAN

3.1.1 Konsq Aplilcasi

Konsep dari aplikasi ini adalah sebuah aplikasi yang memiliki fungsi sebagai

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

yang hendak disarnpaikan, dengan mengadaptasi dan menggabungkan beberap media

yang ada di dalam situs - situs pada masa sekarang ini. Yang paling utama adalah

penonjolan karakter bahwa ini adalah sebuah aplikasi multimedia, hal ini Mpat

dilakukan dengan memberikan beberapa animasi, sound ataupun video.

3.1.2 Diagramalur

Alur dari aplikasi yang akan di implementasikan adalah dari interface utama

terdapat button-button jika diklik akan keluar sub dari informasi tersebut yang masih

terdapat dalam interface yang berbeda, jika button sub diklik akan keluar lagi sub

informasi pada interface yang lain. Sub interface hanya mempunyai satu button yaitu

back yangberfungsi mengembalikan ke interface utamanya.

Sketsa progresif alur informasi, materi multimedia dan asumsi intensitas

interattifitas calon pemakai yang akan diaplikasikan dalam proyek adalah sebagai

berikut:

l3
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3.1.3 PenjelasanAlur

3.1.3.1 Opening

Ketika file projector di eksekusi maka pada monitor akan menampilkan sebuah

cuplikan film animasi, kemudian menarnpilkan animasi teks tentang data awal dari

aplikasi ini serta data dari penulis. Selanjutnya loading kemudian animasi 3D dari logo

Ida Studio Senam & Fitness.

3.1.3.2 Main I

Stage ini merupakan main menu, yang berisi tombol tombol yang

menghubungkan ke stage lainnya yang dilengkapi dengan mouse enter (untuk melihat

preview link daripada tombol, jika mouse didekatkan ke tombol maka animasi pintu

akan membuka, jika mouse leave pintu akan menutup),mouse up fiika diklik akan

menghubungkan ke stage tombol tersebut). Dipojok kiri atas terdapat animasi News

Info yang jika diklik akan menghubungkan ke info tentang Workout price dibawahnya

terdapat teks "find your nutrition in selective food" dengan background animasi dan

image kegiatan senam & Fitness di tengahnya terdapat Teks Stay Healthy Here.tombol

yang terdapat dalam stage ini antara lain : History, Kind Of Workout, Fitness, Kind'Of

Healing,Exit dan about me,dilengkapi dengan animasi swf.

3.1.3.3 History

Didalam stage ini berisi tentang sejarah dari Ida Studio Senam & Fitness.

Dengan teks penjelasan sejarahnya langsung muncul. Dan animasi image Studio Senam

sebagai background atas, pada pojok kiri bawah terdapat tombol menuju ke denah lokasi

pada denah lokasi terdapat close map (untuk menutup tampilan denah lokasi), tombol



l6

pada pojok kanan bawah terdapat tombol

About Instructure.

roll over dan jika di klik akan menuju ke

3. 1. 3. 4 About Instructure

Didalam stage ini berisi tentang sejarah dari masing-masing instructure senam

& Fitness. terdapat image, animasi swf : bulat-bulat jatuh dari atas ke bawah , mouse

trail,animasi kotak tombol home. Tombol grft animasi untuk masuk ke sejarah

instructure, Jika diklik maka terdapat penjelasan tentang masing-masing instructure dan

preview gambar dari instructure. Di sebelah kanan bawah terdapat tombol roll over dan

jika diklik akan kembali ke menu utama.

3.1.3.5 Kind Of Workout

Didalam stage ini berisi tentang jenis latihan senam : Aerobik, Body Language,

Beauty Body, Taebo dan senam sex. terdapat tombol teks dan aksesoris gift animasi

untuk menuju ke penjelasan masing-masing latihan sefttm dengan image animasi

senam. Terdapat image strulctur tubuh manusia dengan tombol-tombol, jika mouse enter

akan muncul teks maksudnya: fungsi dari berbagai latihan. Di kiri atas terdapat tombol

sr,vf (Video) jika diklik akan menuju ke Video Senam yang berisi movie gerakan senam

BL (Body Language).dipojok kanan bawah terdapat tombol animasi swf (home) jika

diklik akan kembali ke menu utama.

3.1.3.6 Video Senqm

Stage ini berisi movie kegiatan Senam Body lAngnge dan tesdapat image

tempat movie yang dilengkapi dengan tombol Play, Pause, Stop, backuard dan forward.
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Di bawah tempat movie terdapat tombol teks (Return) jika diklik akan kembali ke stage

kind of workout.

3.1.3.7 Fitness

Pada stage ini berisi informasi tentang fungsi dari alat-alat fitness, dan cara

penggunaan dari alat-alat Fitness. Image animasi dibuat di swish, terdapat tombol roll

over info accessories dan workout yang dilengkapi dengan accessories gif animasi dan

jika diklik akan menuju ke penjelasan di sertai dengan image gambar animasi. Di kanan

bawah terdapt tombol roll over home untuk kembali ke menu utama. Di kiri bawah

terdapat tombol (Video) jika diklik akan menghubungkan ke stage Video Fitness.

3.1.3.8 Video Fitness

didalam Stage ini terdapat image tempat movie yang dilengkapi dengan slider

yang bisa ditarik mengikuti movie serta tombol Play, Stop, Pause, backward dan

forward. Dan movie kegiatan Fitness berlangsung. Di bawah tempat movie terdapat

tombol (return) jika diklik akan menuju ke stage Fitness.

3.1.3.9 Kind Of Healing

Stage ini berisi tentang berbagai macam penyembuhffi yang ada di Ida Studio

Senam & Fitness, yaitu: Konsentrasi, pernafasan dan visiotherapy. Tombol berupa roll

over dari teks Konsentrasi, Pernafasan dan Visiotheraphy yang jika diklik akan muncul

teks animasi di kotak atas sebagai penjelasan dari masing-masing penyembuhan.dan

image yang mendukung penjelasan dikotak tengah,teks animasi swish dan tombol back

di kanan bawah jika diklik akan kembali ke menu utama.
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3.1.1.0 News Info

Stage ini berisi tentang jadwal kegiatan Senam & Fitness serta bonus latihan

setiap akhir pekan. Dan harga paket atau sekali latihan. Terdapat tombol (Back) untuk

kembali ke menu utama.

3.1.1.1 About me

Stage ini berisi tentang data dari penulis yaitu : Nama Nim, Tgl. Lahir, Hobi,

Warna Favorite, Tinggi/berat, dream, bahasa yang dikuasai. Teks didukung dengan

image gambar dari penulis yang dianimasikan. Dan dibawah image gambar penulis

terdapat image gambar pemanis (image valkyri Profile kartun) di kanan bawah terdapat

tombol (home) jika diklik akan kembali ke menu utama. -

3.1.4.2 Closing

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. Terdapat Video clip (Konser Ayumi

Hamasaki) di sebelah kanan, diatasnya Teks ucapan terima kasih kepada Ida Studio

Senam & Fitness (for making this project successfrrlly I would like to thank you to all

people who supported me). Di kiri bawah terdapat nama dari penulis , Stikom , D2

multimedia dan Class of 2000. Setelah teks animasi ucapan habis akan muncul tombol

teks (back to main menu) jika diklik akan kembali kemenu utama, jika tidak interactive

akan menutupdengan sendirinya ke windows setelah lagunya habis.

: ar.:' : :1.i.
', ,,
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3.2IMPLEMENTASI

3.2. 1 Pengumpulan bahan

Pengumpulan bahan dilakukan dengan cara survey ke lokasi, brosur. Dari

bahan-bahan yang terkumpul tersebut penulis mengolahnya menjadi suatu mediayang

lebih praktis dan lebih efisien.

3.2.2 Desain Interface

Desain interface yang akan dipakai pada Macromedia Director keseluruhannya

dirancang pada software Adobe Photoshop dan Macromedia Flash. Pada Photoshop

ukuran image size yang digunakan oleh penulis adalah 660 x 360 pixel yang

diasumsikan pada ratio perbandingan I : 10 dan movie properties yang digunakan pada

Macromedia Director disamakan ukuran stagenya dengan ukuran yang digunakan di

Photoshop jika di Photoshop menggunakan ukuran 660 x 360 pixel, maka pada

Macromedia Director harus juga menggunakan ukuran 660 x 360 pixel hal ini di

gunakan sebenamya hanya sebagai trik saja, karena jika selesai mendisain di Adobe

Photoshop dan setelah itu masuk ke dalam Macromedia Director 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 dr,ag langsung ke stage akan tetapi ke score). Mendesain di Photoshop

dilakukan dengan grernbuka file yang yang telah di scan, setelah membuka beberapa

im?ge yang diperlukan, image tersebut diambil dengan cara menseleksi image lalu

menghapus bagian lyrrrage yang tidak digunakan, memberi filter hingga jadi sebuah

desain interface. Pada saat*pnyimpanan file simpan file dalam bentuk PNG, kemudian

di import di Flash dengqp ukuran movie dipaskan dengan ukuran image kemudian di
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export menjadi SWF agar desain yang di letakkan pada Macromedia Director serupa

dengan yang sudah di buat di Photoshop-

3. 2. 3 Pembuatun Animasi

Untuk membuat animasi 2D pembuat menggunakan software Macromedia

Swish dan Macromedia Flash. Misalnya untuk membuat animasi yang berupa image

maupun text, yang berintegrasi dengan software-software multimedia lainnya. Pada

software Macromedia Swish, penulis menggUnakan beberapa animasi 2D'

3.2.4 Editing Wtuo

Untuk Video penulis menggunakan 1 (satu) macam proses editing, yaitu :

pengambilan gambar untuk file video yang dihasilkan melalui proses manual dengan

menggunakan Handycam, hasil dari pengambilan gambar s@ara manual tenebut

dicapture. Hasil capture disimpan dalam bentuk AVI (uncompressed) dengan cara

mengature capture settingnya , penulis menggunakan Adobe Premiere 6 sebagai

softwarenya. setelah file-filenya tersebut selesai dicapture, maka penulis melakukan

proses pengeditan dengan cara mengimport file-file tersebut kedalam project box yang

ada pada Adobe Premiere, file-file tersebut didrag pada timeline. Setelah selesai

kemudian dilatrul<trn proses render yang kemudian dieksport movie menjadi file AW

uncompressed menggunakan setting compressor Cinepak encoder.

i.2.5 Desain InteraHif

Dalam pengolahan data Wdasoftware macromedia director, penulis memakai
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beberapa factor pendukung, yang antara lain dapat bertujuan lebih meminimalkan

ukuran data yang nantinya dipakai dalam suatu CD, sebab kapasitas dari sebuah CD

adalah 640 sampai 700 Mb. Jadi penulis berusaha agar jumlah data keseluruhan tidak

mencapai 700 Mb agar nantinya pengaksesan CD tidak menjadi lambat prosesnya.

Selain itu penulis juga ingin menonjolkan sisi interalctif dari CD tersebut sehingga

nantinya akan membuat CD ini tampil lebih menarik. Factor-faktor pendukung itu

antara lain :

3. 2. 6 Direc'tMedia Xtra plugin

Merupakan plugrn atau filter yang terdapat pada software Macromedia Director

yang berfungsi sebagai file, file audio hanya bisa diletakkan pada FX channel pada

Macromedia Director, akan tetapi dengan menggunakan DirectMedia Xtra file audio

dapat diletakkan pada score windows. Untuk file video yang berekstension Mpeg dan

DAT tidak dapat berfungsi jika hanya ditetakkan pada cast member, akan tetapi file

video yang berekstension selain Mpeg dan DAT dapat berfungsi pada cast member.

Didalam CD interaktif ini, plugin berfungsi untuk seluruh file MP3, Mpeg dan DAT-

3.2.7 Marker, Behavior danScript

U-ntuk pengaltifan button linlq baik yang berisi file-file audio,video atau yang

iainnya, penuiis menggunakan behavior inspector sebagai driver untuk merubah cursor

mouse pada saat Down (klik), Enter (datang) dan Leave (perg) button link. Untuk

Mouse Down, penulis menggunakan marker sebagai sasaran klik dari mouse tersebut

contoh : Mouse Dovrn (click) "On Mouse Down actlonnya Go To Which Marker",

Mouse Enter (datang) "On Mouse Enter actionnya Change Cursor to 280 (finger/jari)",
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Mouse Leave (pergi) "On Mouse Leave actionnya Restore Cursor (kembali ke cursor

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

tepat sejajar pada psisi frame yang nantinya akan dituju oleh mouse tersebut'

Contoh Mouse Down (klik) "On MotneDown actionnya Go To Which Marker"',

Sedangkan script untuk memberhentikan/menyetop yaitu.

On exitFrame me

Go to the frame

End

Sedangkan untuk pindah ke lain movie dan langsung yang dituju dalam movie

tersebut penulis menggunakan script

On MouseUp me

Go to Movie "Which MoYie"

End

Dan untuk membuat rollover button penulis menggunakan script

On mouseUp me

Cursor 280

End

On MouseEnter me

Cursor 280

Untuk play sound penulis menggunakan script :

On MouseUp me

Puppetsound "WhichChannel " -0

End
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Untuk Fade In Audio penulis menggunakan script :

on exitFrame me

s o und (2 ).fa de I n ( I 0 0 0)

end

Untuk Fade Out Audio penulis menggunakan Script :

on exitFrame me

s ound (2) fadeout ( I 040)

end

Untuk menghentikan Suara Audio jika muncul suara lain penulis menggunakan Script :

on mouseUp me

if soundbusy (2) then sound(2).stop0

end if

end

Catatan: (2) adalahletak sound pada channel2, jikadiletakkan pada channel I maka (1).

Untuk menutup aplikasi projector (Quit) penulis menggunakan Script :

on exitFrame me

quit
end

Sebelum mengklik button link penulis selalu memberi mouse enter dan mouse

leave yang mempunyai fungsi ketika akan mengklik link tersebut tampilan link tersebut

dibuat berbeda, ini bertujuan agar orang yang menggunakan dapat mengetahui bahwa

link tersebut merupakan suatu link yang dapat diaktifkan dan hal ini disebut mouse

enter, sedangkan untuk mouse leavenya yaitu ketika mouse yaflg dijalankan

meninggalkan link tersebut maka tampilannya akan kembali seperti awal
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3.2.8 Anlmast tmrye dan telcs

Untuk animasi teks pembuat menggrnakan 3D Spin pada teks, klick pada Add

Effect kemudian pilih 3D Spin kemudian atur Duration 30, Spin Direction pilih Spin

Backwards dan Spin Axis Vertical. Kemudian copy layer sebanyak 3 di beri warna

sesuai yang diinginkan effect dicopy berurutan menyambung kekanan.

3.2.9 Artmasi mask

Untuk animasi mask pada Flash pada layer I buat teks, layer dua buat kotak

warna memanjang kemudian pada timelne 25 klik kanan insert keyframe kemudian

create motion tween.kotak warna di animasikan , teks diberi keyframe yang sarna klik

kanan pada layer teks pilih mask.
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3.3.0 Soundfade tn

Untuk memberi fade in pada sound di Director untuk tombol, pada channel2 di

atas frame 1, double klik masuk script kemudian ketikkan "sound (2).fade in (1000)"

3.3.1 Merubah AW menjadt MOV

Buka file AVI dengan memilih "open movie in new player", kemudian pilih

save as, beri nama *.avi , pada pilihan bawah aktifkan "make movie self-contain",

kemudian klik OK.
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3.3.2 Penhuatan Button

Open photoshop buat new layer kemudian buat kotak dari rectangle diberi warna

biru, buat teks warna hitam save as dengan rnma button 01, untuk seterusnya penulis

mengulangi langkah diatas tapi dengan wama orange dan warna teks putita kemudian

disave dengan nama button 02.

3.3.3 Mengedit Fltmdi Prentere

Pertama buat new project, import file avilmove bisa juga dengan Mpeg

kemudian drag timeline ditanrh video ,A,. kemudian penulis mengulangi langkah yang

sama tetapi ditaruh pada timeline video B. Kemudian diberi tansisi diletakkan

padatimeline transisi. Jika pengedian selesai maka klik menu file eksport movie dikasih

narna kemudian klik OK.
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3.3.4 Pen$uatan Aninasi 3D

langkah perterna penulis membuat object bundar dengan sphere kemudian di

bolean sampai berbentuk bulat, buat teks, modifu, extrude setelah itu teks digroup

dengan lingkaran sehingga tampak seperti bevel teks. Kemudia object digroup

keseluuhannya, diberi kamera target spot, kamera dianimasikan mengitari object

seperempat lingkaran menuju kedepan object. Kemudian pada saat object bundar

berhenti maka animasi teks "Ida Studio Senam & Fitness" menuju kedepan kamera.

3.3.5 Selekst Sound **, 
.:k, {

Langkah pertama penulis, mengklik fite open sound "door-open.frP3", '*dtaia*$'"

selanjufirya seleksi dengan cara *block" pada bagran yang tidak diperlukan, kemudian

tekan "del" pada keyboard. Langkah terakftir yang harus dilakukan adalah klik file, save

as diberi narna *door.wav" lalu tekan enter.
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PENUTTIP

4.1 KESIMPULAN

Dari semua proses yang dilalarkan oleh penulis dalam menyelesaikan pembuatan

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

pembuatan media interaktif ini adalah pembuatan suatu konsep yang benar-benar

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

dan representatatif, dan juga 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, menambah wawasan bagi semua pihak, dan sebagai

perbendaharaan media interaktif serta lebih memasyarakatkan media ini ke kalangan

yang lebih luas.

4.2 SARAN-SARAIY

Selaku penyusun yang telah melakukan berbagl macam proses dalam

penyusunan media interaktif, penyusun juga banyak mengalami banyak kendala maka

dari itu penyusun memberikan saran bagi siapa saja yang bermaksud menyusun media

serupa agar lebih menitik-beratkan pada kematangan konsep yang akan disusur!

penguasaan materi dari perangkat lunak yang menunjang proses pembuatan aplikasi ini.
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Bagi para praktisi akademisi terutama di lembaga pendidikan tempat penulis

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

berlaku, agar paraanak didiknya tidak banyak mendapat kesulitan.

Akhir kata penulis merasa bahwa pennyusunan atau pembuatan media interaktif

ini banyak sekali kekurangannya dan masih jauh dari sempurna, umtuk itu penulis

membuka saran dan ltritik yang membangun guna penyusunan dan pembuatan media

interaktif selanj utnya.

o5r* ;tif 
r* r' *. '. ,
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t,
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DAFTAR PUSTAKA

Brosur Ida Studio Senam dan Fitness

Buku Macromedia Flash 5, Weekend Crash Course. PT Elex Media Komputindo
Kelompok Gramedia - Jakarta, Pengarang Shamms Mortier tahun 2001

Buku 3ds max 4, From Objects To Animation" PengarangB.Kulagin. tahun 2001

Buku Special Edition Using Macromedia Director, Pengarang Gray Rosenzweing,
1999,7, Que Power tool, IndianaPolis USA.

Buku Belajar sendiri Dengan Adobe Premiere, Pengarang Deni Aprianto,l999. 4.2
dan Asyemetrik digital video, PT Elex Media Komputindo, Jakartia.

Buku Lingo Workshop, Pengarang Thompson John 1996,Indianapolis USA
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