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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Era globalisasi telah banyak mempengaruhi kehidupan dan pola

berfikir masyarakat. Banyak masyarakat kita yang tertarik dengan segala

sesuatu yang berbau global dan praktis. Sehingga masyarakat seolah–olah

sudah tidak peduli dengan hal-hal yang bersikap kebudayaan, mereka

menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang ketinggalan atau kuno.

Kemajuan teknologi sekarang tidak harus menyebabkan kita terpengaruh

dan melupakan suatu atau beberapa hal penting yang sering dianggap

remeh. Pembuatan profil Kabupaten Klaten berbasis multimedia

merupakan suatu aplikasi penggabungan video–audio berisi informasi

yang dibuat dengan berbagai macam pendataan multimedia yang berguna

untuk menginformasikan tentang suatu instansi atau organisasi kepada

masyarakat luas karena itu perlunya dibuat aplikasi Multimedia tentang

profil daerah Kabupaten Klaten yang bertujuan untuk memberikan

informasi kepada masyarakat luas yang berhubungan dengan potensi–

potensi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Klaten seperti produk

unggulan, hasil bumi dan pariwisata.

Klaten adalah Kabupaten yang terletak di selatan Jawa Tengah dan

berada dijalur antara dua kota besar, yaitu Kota Yogyakarta dan Kota

Surakarta. Kota Klaten memiliki berbagai kekayaan alam, kekayaan
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budaya dan pariwisata, tetapi banyak masyarakat yang belum

mengenal keseluruhan kota Klaten tesebut karena kurangnya sarana

informasi. Untuk itu dibutuhkan suatu cara yang efektif yang mampu

menyediakan sarana informasi tentang seluk beluk kota Klaten.

Perkembangan informasi tidak lepas dari peran multimedia, dengan

adanya media informasi seperti televisi, radio, komputer, handphone dan

lain sebagainya, maka dari itu informasi sangatlah berharga. Karena dapat

digunakan sebagai media promosi suatu wilayah atau daerah tertentu

sehingga dapat mempengaruhi devisa untuk wilayah itu sendiri. Informasi

yang menggunakan multimedia lebih tepat untuk menyampaikannya,

karena masyarakat luas lebih tertarik dengan informasi yang disertai

dengan teks, grafik, suara, video dan animasi yang menarik. Teknologi

informasi telah terbukti merupakan sarana informasi yang dapat

mendorong dan meningkatkan kinerja diberbagai sektor baik pendidikan,

swasta, maupun pemerintahan.

Multimedia diambil dari kata multi dan media. Multi berarti

banyak dan media berarti media atau perantara. Multimedia adalah

gabungan dari beberapa unsur yaitu teks, grafik, suara, video dan animasi

yang menghasilkan presentasi yang indah. Multimedia juga mempunyai

komunikasi interaktif yang tinggi, bagi pengguna komputer multimedia

dapat diartikan sebagai informasi komputer yang dapat disajikan melalui

audio video, teks, grafik dan animasi.
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1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan bahwa “Bagaimana

membuat aplikasi berbasis Multimedia dengan memudahkan informasi di

Daerah Kabupaten Klaten”.

1.3. PEMBATASAN MASALAH

Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan mengenai Profil

Daerah Kabupaten Klaten Berbasis Multimedia agar tidak keluar jauh dari

pokok permasalahan yang akan dibicarakan, batasan masalah pada proyek

akhir ini adalah.

1. Profil daerah kabupaten Klaten

2. Informasi pariwisata daerah Klaten

3. Informasi wirausaha daerah Klaten

4. Potensi alam daerah Klaten

Aplikasi ini dibuat menggunakan Adobe Flash CS3, Flash didesain

dengan kemampuan untuk membuat animasi 2 dimensi yang handal dan

ringan sehingga flash banyak digunakan untuk membangun dan

memberikan efek animasi pada website, cd interaktif dan yang lainnya.

Selain itu aplikasi ini juga dapat digunakan untuk membuat animasi logo,

movie, game, banner dan lain sebagainya. Dalam flash terdapat terdapat

teknik-teknik membuat animasi, fasilitas action script, filter, costom

easing dan dapat memasukkan video lengkap dengan fasilitas playback

FLV.
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1.4. TUJUAN PROYEK AKHIR

Proyek akhir ini adalah salah satu syarat dalam memenuhi

kelengkapan kurikulum untuk memcapai jenjang Diploma III di STMIK

Sinar Nusantara Surakarta. Selain tujuan tersebut ada tujuan yang penting

diantaranya adalah, terciptanya aplikasi multimedia profil Kabupaten

Klaten berbasis multimedia.

1.5 MANFAAT PROYEK AKHIR

Tugas akhir ini disusun diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

beberapa pihak, baik dari pihak akademik, mahasiswa, pembaca, maupun

instansi. Adapun manfaat tersebut diataranya adalah :

1. Bagi Pihak Akademik STMIK Sinar Nusantara

Laporan hasil penelitian yang dibuat penulis diharapkan

dapat digunakan sebagai sarana pengenalan dan tambahan informasi

dan refrensi perpustakaan STIMK Sinar nusantara Surakarta dan

sebagai bahan pembanding dan kerangka acuan dalam memahami

persoalan yang sama.

2. Bagi Penulis

a. Memperdalam ilmu dan wawasan informasi yang ada di wilayah

kabupaten Klaten.

b. Memberikan pengalaman dan pengetahuan bagi penulis.

c. Memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaian studi

Diploma III untuk memperoleh gelar Ahli Madya Komputer pada
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Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer

Surakarta.

3. Bagi Pembaca

Sebagai bahan perbandingan dalam penyusuanan Proyek

Akhir yang akan dilaksanakan mahasiswa yang akan mengambil

tema yang sama dan dapat membantu menyajikan informasi-

informasi tentang daerah kabupaten klaten serta mengembangkan

dari proyek akhir ini.

1.6 METODOLOGI PENELITIAN

Proyek akhir ini disusun memerlukan data-data yang berkaitan

dengan pokok permasalahan sehingga sasaran penelitian dapat tercapai

dengan lebih baik dan akurat. adanya proses pengumpulan data yang harus

dilakukan untuk mendapatkan data-data yang valid sesuai dengan

kebutuhan. Data-data tersebut akan menjadi landasan dalam pembuatan

aplikasi. Adapun metode-metode yang akan digunakan penulis dalam

pengumpulan data adalah :

1. Metode Pengambilan dan Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ada beberapa cara yang dilakukan

diantaranya adalah:

a. Metode Observasi (pengumpulan data)

Metode ini diterapkan penulis dengan mendatangi obyek

secara langsung, melihat aktifitas yang terjadi mengenai hal-hal
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yang berkaitan tentang pengolahan informasi. Dalam metode

observasi bertujuan untuk mendapatkan data-data yang benar

dengan pengamatan secara langsung yang berhubungan dengan

profil daerah Kabupaten Klaten.

b. Metode interview (wawancara)

Wawancara adalah usaha untuk mengumpulkan informasi

dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk

dijawab secara lisan. Wawancara dilakukan melalui proses

tanya jawab dengan pemilik usaha kerajinan atau karyawan

serta pihak-pihak lain yang berkaitan dalam pembuatan

Aplikasi berbasis multimedia, sehingga Informasi yang

diperoleh lebih kompleks dan lengkap.

c. Metode dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara

melakukann pengambilan gambar dan rekaman. Untuk hasil

rekaman hanya menyangkut informasi wirausaha di daerah

Klaten dengan menggunakan kamera DSLR.

d. Metode studi pustaka

Studi pustaka merupakan metode pencarian dan

pengumpulan data dengan cara mencari referensi, literatur atau

bahan-bahan teori yang diperlukan dari berbagai sumber wacana

yang berkaitan dengan penyusunan Tugas Akhir ini. Studi

pustaka dalam penyusunan Tugas Akhir ini yaitu dengan cara
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pengumpulan data melalui internet, mencari buku-buku yang

membahas tentang kota Klaten dan software macromedia flash

beserta komponen yang dibutuhkan.

2. Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem adalah metode yang menentukan

langkah-langkah dalam melakukan perancangan sistem aplikasi yang

akan di bangun yaitu :

a. Analisis Sistem

Untuk mempermudah dalam proses perancangan system,

maka diperlukan analisis sebelum melakukan proses selanjutnya.

Analisis yang dilakukan meliputi : menentukan tujuan

pembuatan program, penentuan strategi pembuatan program,

serta mempertimbangkan kebutuhan system yang akan dibuat.

Selain itu juga mempersiapkan dan merencanakan data yang

diperlukan, misalnya : objek yang akan digunakan, dalam hal ini

menggunakan Adobe Flash CS3.

b. Desain Program

Setelah dilakukan analisis dalam perancangan system,

maka diperlukan desain program sebagai penggambaran alur

data dengan melakukan desain atau gambaran program maka

dapat pula disusun strategi pembuatan aplikasi yang lebih

menarik dan sederhana.
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c. Implementasi dan pengmbangan program

Implementasi merupakan wujud dari perancangan aplikasi

secara langsung terhadap software yang digunakan. Selain itu

dalam proses implementasi program ini juga dilakukan

pengembangan program sesuai dengan analisa dan perancangan

sistem yang telah disusun dan dirancang sebelumnya.

d. Pengujian Sistem

Pengujian sistem adalah melakukan proses evaluasi untuk

menganalisa apakah yang dirancang telah sesuai dengan apa

yang diharapkan dalam memecahkan masalah, penulis akan

memaparkan proses dan hasil dari aplikasi yang telah dirancang.

Dalam hal ini akan mengetahui berbagai potensi kesalahan dalam

aplikasi yang telah di buat yang nantinya akan di evaluasi untuk

menjamin kualitas dan kelayakan aplikasi yang dibuat.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan makalah ini menggunakan sistematika penulisan yang

terdiri dari beberapa bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang, tujuan dan manfaat,

perumusan masalah, batasan masalah, metodologi penelitian dan

sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, menjelaskan dan menjabarkan teori – teori yang

digunakan penulis dalam penyusunan Proyek Akhir, diantarany
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tentang pengertian profil, pengertian Komputer, pengertian

Multimedia, Sejarah Multimedia, Pengertian Media, Struktur

multimedia, Pengertian Adobe Flash CS3..

Bab III Tinjauan Umum, yang memuat tentang gambaran umum daerah

Kabupaten Klaten seperti sejarah kota Klaten, Pariwisata kota

Klaten, beberapa industri di daerah Klaten dan potensi alam di

Klaten.

Bab IV Hasil dan pembahasan masalah, yang memuat tentang langkah

dan hasil analisa dan pembahasan yang sifatnya terpadu. Misalnya

tampilan intro dan desain atau isi dari aplikasi serta diberi

pembahasan hasil penelitian.

BAB V Penutup, yang memuat Kesimpulan dan Saran.

1.8 DAFTAR PUSTAKA

1.9 LAMPIRAN


