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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. PENGERTIAN PROFIL

Profil adalah grafik atau ikhtisar yang memberikan fakta tentang hal-

hal secara khusus.(Kamus Besar Bahasa Indonesia,2002)

2.2. PENGERTIAN KOMPUTER

Komputer adalah sebuah alat elektronik sebuah mesin yang fleksibel

yang dapat melakukan berbagai macam pekerjaan baik secara aritmatika

ataupun non aritmatika. Komputer dapat diprogram, komputer sangar

tergantung pada program yang dimasukkan, program adalah suatu intruksi-

intruksi yang memberitahukan apa yang harus dikerjakan oleh

komputer.(Malrilyn Mayer & Roberta Baber,1995)

Komputer adalah suatu perangkat elektronik yang bekerja secara

otomatis, terintegrasi dan terkoordinasi sehingga dengan prosedur tertentu,

mengingat (baik masukan maupun hasil proses) dan menampilkan hasil

proses tersebut.(Sutejo & Budi,2002)

Komputer merupakan alat bantu yang memegang peranan yang

sangat penting dalam system pengolahan data, yang pada umumnya terdiri

huruf, angka dan symbol.
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Alur kerja computer akan tampak dalam gambar berikut :

Gambar 2.1 Alur Kerja Komputer

2.2.1 Input Device

Adalah perangkat-perangkat keras komputer yang berfungsi untuk

memasukkan data ke dalam memori komputer.

2.2.2 Processor

Adalah perangkat utama komputer yang mengelola seluruh aktifitas

komputer itu sendiri. Processor terdiri dari bagian utama, yaitu :

2.2.2.1 Control Unit (CU), merupakan komponen utama prosesor yang

mengontrol semua perangkat yang terpasang pada komputer,

mulai dari input device sampai output device.

2.2.2.2 Arithmetic Logic Unit (ALU),merupakan bagian dari prosesor

yang khusus mengolah data aritmatika serta data logika

(perbandingan).

2.2.3 Memory

Adalah media penyimpan data pada komputer. Memory dapat

dibedakan menjadi dua bagian,yaitu: (Suyanto,2003)

2.2.3.1 Internal Storage, merupakan storage yang berhubungan

langsung dengan Central Processing Unit(CPU).

Input Unit Proses Output Unit
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2.2.3.2 External Storage, external storage adalah storage yang tidak

berhubungan langsung dengan Central Processing

Unit(CPU).External Storageterdiri dari :

2.2.3.2.1 Magnetic Disk

Alat ini terdiri dari piringan-piraingan yang dapat

merekam data bagian atas dan bawah.

2.2.3.2.2 Pita Magnetic (Magnetic Tape)

Merupakan alat model pertama dari External

storage.

2.2.3.2.3 Optical Laser Disk

Menggambarkan data dengan kombinasi goresan-

goresan halus diatas permukaan piringan yang

diciptakan sinar laser. Ada beberapa kategori

utama dari Optical Laserdisk, yaitu :

2.2.3.2.3.1 CD-ROM (Compact Disk Read

Only Memory) yaitu optical laser

disk yang digunakan di komputer

mikro.

2.2.3.2.3.2 Digital Videodisk (DVD) yaitu

serupa dengan CD-ROM, tetapi

dapat menyimpan data dari tujuh

sampai empat belas kali CD-

ROM.
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2.2.3.2.3.3 Write Once Read Many

(Worm)adalah optical laser disk

yang hanya dapat merekam data

sekali, tidak dapat diubah dan

diganti, tetapi data tersebut dapat

dibaca berulang kali.

2.2.3.2.3.4 Rewriteable Optical Disk (ROD)

adalah optical laser disk yang

dapat dihapus dan ditulisi

berulang kali.

2.2.4 Output Device

Adalah perangkat computer yang berguna untuk

menghasilkan keluaran, apakah itu ke kertas (hardcopy), ke

layar monitor (softcopy) atau keluaran berupa suara.

2.3. PENGERTIAN MULTIMEDIA

Secara umum, multimedia dapat diartikan sebagai kombinasi teks,

suara, gambar, animasi, dan video. Media-media tersebuut digabungkan

menjadi satu kesatuan kerja yang akan menghasilkan suatu informasi yang akan

memiliki nilai komunikasi interaktif yang sangat tinggi. (Sutedjo & Budi,2002)
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2.3.1 Definisi Multimedia

Multimedia adalah kombinasi dari komputer dan video

(Rosch,1996) atau multimedia secara umum merupakan kombinasi

tiga elemen, yaitu suara, gambar dan teks (McCormick, 1996) atau

multimedia adalah kombinasi dari paling sedikit dua media input

atau output dari data, media ini dapat audio (suara,musik), animasi,

video, teks, grafik dan gambar (Turban dkk,2002) atau multimedia

merupakan alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan

interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio dan

gambar video (Robin dan Linda, 2001)

Multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan

menggabungkan teks, grafik, audio, gambarbergerak (video dan

animasi) dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan

pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi dan

berkomunikasi. (Suyanto,2003)

2.3.2 Kelebihan Multimedia

Menarik indera dan minat, karena merupakan gabungan antara

pandangan, suara, dan gerakan. Lembaga riset dan penerbitan

computer yaitu Computer Technology Research(CTR)menatakan

bahwa orang hanya mampu mengingat 20% dari yang dilihat dan

30% dari yang didengar. Tetapi orang mengingat 50% dari yang

dilihat dan didengar dan 80% dari yang dilihat, didengar dan

dilakukan sekaligu
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2.3.3 Komponen-Komponen Multimedia

Menurut james A. Sen, Multimedia terbagi menjadi beberapa

elemen-elemen multimedia :

2.3.3.1 Teks

Bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan

dan dikendalikan adalah teks. Teks dapat membentuk

kata, surat atau narasi dalam multimedia yang menyajikan

bahasa. Kebutuhan teks bergantung pada penggunaan

aplikasi multimedia. Secara umum teks dapat

dikategorikan menjadi empat macam, yaitu :

2.3.3.1.1 Teks Cetak

Teks jenis ini berupa teks yang tercetak pada

kertas atau buku.Untuk menggunakan teks ini

sebagai basis dokumen multimedia perlu

dirubah terlebih dahulu ke format yang dapat

dibaca mesin.

2.3.3.1.2 Teks Hasil Scan

Teks ini merupakan hasil konversi teks cetak

menjadi format yang dapat dibaca mesin.

2.3.3.1.3 Teks Elektronis

Teks elektronis merupakan teks yang dapat

dibaca komputer karena penulisannya

menggunakan program pengolah data dan
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dapat dikirim secara elektronis melalui

jaringan.

2.3.3.1.4 Hypertext

Hypertext mengacu pada teks yang telah

masuk link (linked) dan memberikan nilai

lebih untuk objek multimedia yang lain.

Dengan kemampuan hypertext melakukan

link, maka kita dapat menyembunyikan grafik,

audio, video dan animasi.

2.3.3.2 Grafik (image)

Gambar atau grafik adalah suatu objek yang dapat

meringkas dan menyajikan data kompleks dengan cara

yang lebih baru dan lebih berguna. Gambar digunakan

dalam multimedia karena lebih menarik dan dapat

mengurangi kebosanan dibandingkan teks, gambar dapat

meringkas dan menyajikan data kompleks dengan cara

yang baru dan lebih berguna. Beberapa contoh gambar

yang digunakan untuk perancangan multimedia adalah :

2.3.3.2.1 Gambar Vektor

Gambar vector tidak disimpan dalam sebuah

gambar tetapi tersimpan sebagai rangkain

intruksi yang digunakan untuk membuat suatu

gambar yang dinamakan alogaritma. Gambar
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ini dapat menentukan bentuk kurva, garis dan

bangun.

2.3.3.2.2 Gambasr Bitmap

Gambar bitmap merupakan rekomendasi dari

gmbar asli yang tersimpan sebagai rangkaian

pixel atau titik-titik yang memenuhi bidang di

layar komputer.

2.3.3.2.3 ClipArt

Grafis ini merupakan koleksi gambar yang

dapat digunakan dan dapat diambil dari situs

yang menyediakan misalnya

ClipArt.Comuntuk pengambilan gambar dari

situs ada yang mengenakan biaya dan ada

yang secara grafis.

2.3.3.2.4 Digitized Picture

Gambar jenis ini merupakan gambar hasil

rekaman dari alat rekam seperti kamera

digital.

2.3.3.2.5 Hyperpicture

Hyperpicture merupakan gambar yang dapat

menampilkan link dari objek multimedia yang

lain.



18

2.3.3.3 Bunyi (audio)

Suara atau audio adalahTanpa suara atau bunyi PC

multimedia tidak dapat dapat disebut dengan multimedia.

Beberapa format audio yang dapat digunakan untuk

perancangan multimedia adalah :

2.3.3.3.1 Waveform Audio (WAV)

Merupakan format file audio yang berbentuk

digital dan dapat dimanipulasi dengan

perangkat lunak PC multimedia.

2.3.3.3.2 Audio Interchange File Format (AIFF)

Merupakan format audio standar untuk mac.

Namun dapat bekerja di windows setelah

quicktime4 atau sesudah di install.

2.3.3.3.3 DigitalAudio Tape (DAT)

Merupakan format file audio untuk bentuk

rekaman digital.

2.3.3.3.4 Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Merupakan format untuk rekaman audio

dengan cara yang paling efesien.

2.3.3.3.5 Mpeg Audio Layer 3 (MP3)

Merupakan format audio yang menggunakan

sudatu codec untuk melakukan encoding dan

decoding suatu rekaman musik.



19

2.3.3.4 Video

Video menyediakan sumber daya yang kaya dan hidup

bagi aplikasi multimedia.Format file dalam video

merupakan hal yang penting. (Suyanto, 2003) Isu penting

lain adalah jenis berbeda dari format file untuk intergrasi

video digital ke dalam aplikasi multimedia. Format file

video antara lain :

2.3.3.4.1 Audio Video Interleave (AVI)

Merupakan format video dan animasi yang

digunakan video untuk windows dan

berektensi .avi

2.3.3.4.2 Quick Time

Merupakan sebuah system multimedia

tambahan pada komputer macintosh dan

windows, yang menyediakan lintas platform,

sinkronisasi waktu video digital, audio digital,

dan lingkungan 3D virtual reality,

dikembangkan oleh apple computer.

2.3.3.4.3 Motion Picture Experts Group (MPEG)

Adalah skema kompresi dan spesifikasi format

file video digital yang dikembangkan oleh

grup ini.
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2.3.3.4.4 Format Shockwave

Merupakan format video untuk format yang

dominan untuk menampilkan animasi vector

grafik di web.

2.3.3.4.5 Real Video

Real video merupakan format video yang

memungkinkan adanya aliran video (on line

video, internet, tv) pada bandwidth yang

rendah.

2.3.3.4.6 Video Object(VOB)

Adalah sebuah format container di dvd video

media. Vob dapat berisi video, audio, subtitle

dan isi.

2.3.3.5 Animasi

Animasi merupakan kumpulan gambar yang

ditampilkan secara bergantian dan berurutan sehingga

terlihat bergerak dan hidup. Pergerakan animasi akan

mudah dimengerti daripada objek atau gambar diam.

Selain itu, animasi lebih menarik dan mudah dimengerti

daripada hanya sekedar gambar karena lebih komunikatif

dalam menyampaikan suatu tujuan. (Suyanto,2004)
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Dalam multimedia, animasi merupakan pengguan

computer untuk menciptakan gerak pada layer, ada

Sembilan macam animasi, yaitu :

2.3.3.5.1 Animasi Sel

Jenis animasi ini berdasarkan material yang

digunakan unuk membuat film gambar

bergerak yaitu celluloid.

2.3.3.5.2 Animasi Frame

Bentuk animasi yang paling

sederhana.Animasi ini dibentuk melalui

perubahan gambar secara cepat dan berurutan

ulang menghasilkan pola gerak tertentu.

2.3.3.5.3 Animasi Sprite

Animasi sprite serupa dengan teknik animasi

tradisonal dimana objek yang diletakkan dan

dianimasikan pada puncak grafik dengan latar

(background) diam dan bergerak mandiri.

2.3.3.5.4 Animasi Lintasan

Merupakan animasi dari objek yang bergerak

sepanjang garis kurva yang telah ditentukan

sebagai lintasan.
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2.3.3.5.5 Animasi Spline

Berupa gerakan objek yang mengikuti lintasan

berbentuk kurva dan bukan berupa lintasan

garis lurus.

2.3.3.5.6 Animasi Vector

Animasi vector bergerak berdasarkan rumus

matematika untuk menggambarkan pola

gerakan.

2.3.3.5.7 Animasi Karakter

Animasi karakter merupakan sebuah cabang

khusus dari animasi.Animasi ini dapat berupa

film kartun dimana grafik melibatkan bentuk

organic yang komplek dengan penggandaan

yang banyak dan gerakan yang hirarkis.

2.3.3.5.8 Animasi Computational

Dibentuk dengan pembuatan gerak melalui

komputer berdasar variasi koordinat x dan y.

2.3.3.5.9 Morphing

Animasi jenis ini berupa gerak dengan

perubahan satu bentuk menjadi bentuk lain

dengan menampilkan serangkaian frame yang

menciptakan gerakan halus.
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2.4. Sejarah Multimedia

Istilah multimedia berawal dari teater, bukan komputer.Pertunjukan

yang memanfaatkan lebih dari satu medium seringkali disebut pertunjukan

multimedia. Sistem multimedia dimulai pada akhir 1980-an dengan

diperkenalkannya Hypercard oleh Apple pada tahun 1987 dan pengumuman

oleh IBM pada tahun 1989 mengenai perangkat lunak audio visual

connection(AVC) dan video adhapter card ps/2.

Pada tahun 1994 diperkerkirakan ada lebih dari 700 produk dan sistem

multimedia dipasaran.Multimedia memungkinkan pemakai komputer untuk

mendapatkan output dalam bentuk yang jauh lebih kaya dari pada media table

dan grafik konvensional. Pemakai dapat melihat gambar tiga dimensi, foto,

video bergerak atau animasi dan mendengar suara stereo, perekaman suara

atau alat musik.Beberapa sistem multimedia bersifat interaktif,

memungkinkan pemakai memilih output dengan mouse atau kemampuan

layar sentuh untuk mendapatkan dan menjalankan aplikasi itu..

2.5. STRUKTUR MULTIMEDIA

Struktur adalah desain atau susunan dan komposisi program, termasuk

aliran program hirarki dan modularitas juga koleksi unsur–unsur

data.Terdapat lima cara untuk mendesain aliran aplikasi multimedia, yaitu

menggunakan struktur linier, struktur menu, struktur hierarki, jaringan dan

hybrid. (Suyanto, 2003)
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2.5.1 Struktur Linear

Struktur Linearmerupakan struktur yang paling sederhana dalam

mendesain aplikasi multimedia.Masing–masing objek dalam aplikasi

multimedia dapat berupa teks, grafik, audio, video dan animasi atau

kombinasi antara ojek-objek tersebut.

2.5.2 Struktur Menu

Struktur kedua untuk merancang aliran aplikasi multimedia

adalah dengan struktur menu.Objek dalam struktur menu dapat

diujudkan dalam garis–garis hypertext, grafik, audio, video dan

animasi atau kombinasi dari kelima objek tersebut.Ketika memilih

sebuah objek pada menu, objek yang terhubung muncul dan tampil

pada layar.

Objek multimedia

Objek multimedia

Objek multimedia

Gambar 2.2 Struktur Linear

Gambar 2.3 Struktur Menu

Menu

Multimedia

Objek

Multimedia

Objek

Multimedia

Objek

Multimedia

Objek

Multimedia

Objek

Multimedia

Objek

Multimedia

Objek

Multimedia

Objek

Multimedia
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2.5.3 Struktur Hierarki

Struktur hierarki merupakan struktur seperti tangga atau pohon

seperti yang ditunjukkan dalam gambar 2.5.masing-masing objek

menyediakan sebuah menu pilihan yang menonjolakan lebih banyak

menu dengan lebih banyak pilihan.

2.5.4 Struktur Jaringan

Gambar 2.4 Struktur Hierarki
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Gambar 2.4 Struktur Hierarki
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2.5.5 Struktur Kombinasi

Multimedia sering menggunakan lebih dari satu struktur dalam

merancang aliran aplikasi multimedia, yaitu linear, menu, hierarki, dan

jaringan.Sebagai contoh merancang jaringan yang canggih dapat

memunculkan sebuah struktur linear, menu, hirarki dalam slide bank

dengan navigasi sederhana yang membiarkan pemakai bergerak kembali

atau kedepan (melanjutkan) lewat slide.desain yang mengkombinasikan

semua struktur disebut hybrid.

Gambar 2.5 Struktur Jaringan
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Gambar 2.6 Struktur Kombinasi
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2.6. Langkah mengembangkan system multimedia

Agar multimedia menjadi baik, maka pengembangan systemmultimedia

harus mengikuti tahapan pengembangan system multimedia, yaitu

mendefinisikan masalah, studi kelayakan, melakukan analisis kebutuhan,

merancang konsep, merancang konsep, merancang isi, menulis naskah,

memproduksi sitem, melakukan tes pemakai, menggunakan system dan

memelihara system. (Suyanto, 2003)

Mendefinisikan Masalah

Merancang Naskah

Merancang Konsep

Merancang Grafik

Merancang Isi

Memproduksi Sistem

Mengetes Sistem

Menggunakan Sistem

Memelihara Sistem

Gambar 2.7 Siklus Pengembangan Sistem Multimedia
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2.6.1 Mendefinisikan Masalah

Analisis system mengidentifikasikan kebutuhan pemakai dan

menentukan bahwa pemecahannya memerlukan multimedia.

2.6.2 Merancang Konsep

Analisis system dan pemakai, mungkin bekerja sama dengan

professional komunikasi seperti produser, sutradara, dan teknisi video,

terlibat dalam merancang konsep yang menentukan keseluruhan pesan

dan memeriksa semua urutan utama.

2.6.3 Merancang Isi

Pengembang terlihat dalam rancangan ini dengan menyiapkan

spesifikasi yang rinci.

2.6.4 Menulis Naskah

Dialog dan semua elemen terinci dari urutan yang ditentukan.

2.6.5 Merancang Grafik

Grafik dipilih yang mendukung dialog.Latar belakang atau

perlengkapan yang perlu digunakan dalam video dirancang.

2.6.6 Memproduksi Sistem

Pengembang sistem memproduksi berbagai bagian dan

menyatukannya dengan sistem, selain mengembangkan perangkat lunak
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aplikasi, tugasnya mencakup kegiatan khusus seperti menyunting video

dan authoring. Authoring adalah pengintegrasian elemen-elemen yang

terpisah dengan menggunakan perangkat lunak siap pakai.

2.7. Perangkat Lunak Yang Digunakan

Perangkat lunak multimedia adalah kompenen-kompenen dalam data

processing system, berupa program-program untuk mengontrol bekerjanya

system computer multimedia. Fungsi perangkat lunak antara lain

mengidentifikasi program multimedia dan meyiapkan aplikasi program

multimedia sehingga tata kerja seluruh peralatan computer multimedia jadi

terkontrol serta mengatur dan membuat pekerjaan agar yang berkaitan dengan

multimedia lebih efesien. (Suyanto, 2003)

Dalam perancangan aplikasi multimedia ini, penulis menggunakan perangkat

lunak multimedia yaitu, Adobe Photoshop CS5, Cool Edit Pro 2.1, Adobe

Flash CS3 Professional, Ulead Video Studio 11.

2.7.1 Adobe Photoshop CS5

Adobe photoshop merupakan perangkat lunak standar editing

gambar professional, yang membantu pekerjaan agar lebih efesien,

mengeksplorasi kreativitas dan menghasilkan gambar berkualitas

untuk cetakan web dan yang lainnya. Photoshop menciptakan

gambar yang mudah diakses ke data file, memperlancar desain

gambar, lebih cepat mengolah foto berkualitas professional dan lebih

banyak lagi. (Suyanto, 2003)
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Adobe Photoshop, atau biasa disebut Photoshop, Photoshop adalah

perangkat lunak editor citra buatan Adobe Systems yang

dikhususkan untuk pengeditan foto/gambar dan pembuatan efek.

Perangkat lunak ini banyak digunakan oleh fotografer digital dan

perusahaan iklan sehingga dianggap sebagai pemimpin pasar (market

leader) untuk perangkat lunak pengolah gambar, dan, bersama Adobe

Acrobat, dianggap sebagai produk terbaik yang pernah diproduksi

oleh Adobe Systems.Versi kedelapan aplikasi ini disebut dengan

nama Photoshop CS (Creative Suite), versi sembilan disebut Adobe

Photoshop CS2, versi sepuluh disebut Adobe Photoshop CS3 , versi

kesebelas adalah Adobe Photoshop CS4 dan versi yang terakhir

(keduabelas) adalah Adobe Photoshop CS5.Photoshop tersedia untuk

Microsoft Windows, Mac OS X, dan Mac OS, versi 9 ke atas juga

dapat digunakan oleh sistem operasi lain seperti Linux dengan

bantuan perangkat lunak tertentu seperti CrossOver.

Photoshop memiliki kemampuan untuk membaca dan

menulis gambar berformat raster dan vektor seperti .png, .gif, .jpeg,

dan lain-lain. Photoshop juga memiliki beberapa format file khas:

PSD (Photoshop Document) adalah format yang menyimpan gambar

dalam bentuk layer, termasuk teks, mask,opacity, blend mode,

channel warna, channel alpha, clipping paths, dan setting duotone.

Kepopuleran photoshop membuat format file ini digunakan secara

luas, sehingga memaksa programer program penyunting gambar
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lainnya menambahkan kemampuan untuk membaca format PSD

dalam perangkat lunak mereka. PSB' adalah versi terbaru dari PSD

yang didesain untuk file yang berukuran lebih dari 2 GB.PDD adalah

versi lain dari PSD yang hanya dapat mendukung fitur perangkat

lunak PhotshopDeluxe.

Keterangan :

 Toolbox

Toolbox berisi berbagai macam tools yang digunakan untuk

melakukan manipulasi image.

Gambar 2.8 Tampilan Lembar Kerja Adobe Photoshop CS5
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 Tool Option Bar / Baris Option

Hampir semua tool pada Toolbox memiliki options, yang

ditampilkan pada Tool Option Bar. Optionstersebut digunakan

untuk mengatur nilai parameter dari tool yang sedang

aktif/dipilih.

Setelah nilai parameter pada tool option bar diubah-ubah

(misalnya nilai Feather), kita dapatmengembalikannya lagi

menjadi nilai default (nilai semula).Yaitu dengan memilih icon

tool yangada di sebelah kiri, kemudian klik tombol pada context

menu yang muncul, pilih Reset Tool untukmengembalikan nilai

default dari tool yang sedang dipilih. Apabila ingin

mengembalikan nilai defaultsemua tools, pilih Reset All

Tools.adalah contoh tampilan option bar jika tool Lasso

diaktifkan:Apabila ingin menyembunyikan Tool Option Bar,

Pilih Menu Window, kemudian hilangkan tandacheck yang ada

pada item menu Option.

 View Area untuk Image / Jendela Dokumen

Bagian ini digunakan untuk menampilkan image yang sedang

dikerjakan.

 Menu

Berikut adalah menu-menu yang terdapat pada Adobe

Photoshop:
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1. File : berkaitan dengan file seperti menyimpan, membuka,

export, import, dan cetak.

2. Edit : berkaitan dengan editing secara umum seperti cut,

copy, paste, transform image, serta untukmengatur

preferences Adobe Photoshop.

3. Image :berisiediting image untuk mengatur warna,

hue/saturation, brightness/contrast, ukuran.

4. Layer : berkaitan dengan manajemen layer pada image,

seperti menambah layer, menghapus, menambahefek pada

layer, serta masking.

5. Select : berkaitan dengan selection image.

6. Filter : berisikan filter-filter yang terinstall pada Photoshop

yang dapat digunakan untuk memberi efektertentu pada

image.

7. View : digunakan untuk pengaturan view seperti zooming

image, menampilkan skala, dan sebagainya.

8. Window : digunakan untuk pengaturan window

9. Help :digunakan untuk menampilkan help Adobe

Photoshop.

 Panel

Status bar pada Photoshop dapat ditampilkan/disembunyikan

dengan memilih menu Window > StatusBar.Status bar berisikan

keterangan mengenai toolbox yang sedang aktif, serta
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keterangan image yangsedang aktif. Tekan Alt + click pada

status bar untuk mengetahui size dan jenis warna image.

 Palette

Palette Photoshop berguna untuk memudahkan dalam navigasi

maupun editing image.Untukmenyembunyikan/menampilkan

palette, digunakan menu Window, kemudian pilih palette yang

ingindisembunyikan/ditampilkan.

 Palette Well

Palette well digunakan untuk memudahkan dalam pengaturan

palette. Namun palette well hanya tersediajika resolusi layar

lebih besar dari 800 x 600 (resolusi minimal yang disarankan

adalah 1024 x 768).Apabila suatu palette diletakkan di palette

well, maka palette akan bersifat tersembunyi. Ketika title

daripalette diklik, barulah palette akan ditampilkan. Jika area di

luar palette di klik, maka palette tersebutakan tersembunyi

kembali.

2.7.2 Adobe Audition

Adobe audition merupakan produk lanjutan dari cool edit

pro. Karena saat ini cool edit diambil haknya oleh perusahaan

software adobe.Adobe audition merupakan suatu program yang

digunakan untuk merekam, mengedit suara dalam bentuk digital

yang berbasis windows. Program ini dilengkapi dengan modul-
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modul efek suara, seperti dilay, echo, pereduksi noise/hiss, reverb,

pengatur tempo, pitch,graphic dan parameteric equalizer. Software

ini mendukung untuk beberapa jenis file, mulai dari midi, audio dan

juga video. Edit suara bias dilakukan dalam bentuk .wav dan

penyimpanan bias diconvert dalam bentuk format seperti .wma,

.mp3, mp3pro, dll, dalam arrangement sebuah music bias dilakukan

dengan menambahkan beberapa alat music dan dikoneksiakan

dengan line in atau michrophone dari soundcard.

Berikut ini adalah tampilan adobe audition 1.5 dalam tampilan edit

view :

Various Window Display Window

Menu
Toolbox

Gambar 2.9 Tampilan Adobe Audition 1.5
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Keterangan :

 Menu : berisi menu-menu dalam adobe audition 1.5

 Toolbox : berisi tool-tool yang digunakan untuk mengedit

objek dalam display window.

 Various window : berisi control dan keterangan durasi objek di

dalam display window.

 Display window : berisi tampilan objek yang dikerjakan dalam

adobe audition 1,5.

2.7.3 Ulead Video Studio 11

Ulead didirikan pada tanggal 5 Agustus 1989 oleh Lotus

Chen, Lewis Liaw dan Way-Zen Chen . Mereka mendirikan ULEAD

dengan dukungan Microtek, setelah meninggalkan TaiwanInstitute

for Information Industry dalam rangka untuk lebih mengembangkan

dan mengkomersialkan warna pertama mereka gambar yang benar

perangkat lunak editing,PhotoStyler , pada Windows platform.

Awalnya, Ulead merupakan Software untuk Photo Editing,

namun setelah banyak dikembangkan kedalam berbagai media;

gambar, animasi, video, suaradan text, Ulead berkembang menjadi

Software pengolah video yang kualitasnya cukup bagus.Ulead Video

Studio 11 adalah program aplikasi komputer yang digunakan untuk

keperluan editing video.Program ini dirancang untuk dapat
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digunakan pada komputer dengan Sistem Operasi Windows XP,

maupun 7 dan Vista. Seperti hal nya dengan Windows Movie Maker,

dengan Ulead Video Studio Anda juga dapat mengedit video-video

yang Anda hasilkan dari divicam, kamera digital, handphone, atau

perangkat lainnya. Di sini Anda juga dapat menggabungkan video

dengan gambar, musik, dan suara.

Ulead Video Studio 11 bisa dibilang memiliki fasilitas

pengeditan yang cukup lengkap seperti adanya efek transisi, title,

memotong video, menggabungkan video dengan gambar dan musik,

dan sebagainya.Ulead Video Studio 11 ini sangat cocok digunakan

untuk kalangan pemula yang ingin belajar editing video, selain itu

program ini memiliki tampilan yang menarik dan menu-menu yang

mudah dipahami.

Beberapa kelebihan Ulead Video Studio 11 sebagi pengolah video

antara lain sebagai berikut :

1) Mengolah/mengedit video dengan midah (user friendky) dan

baik sehingga mampu memberikan hasil akhir yang memuaskan.

2) Tersedia bermacam-macam model transisi yang bisa disesuaikan

dengan kebutuhan video.

3) Overlay yang berfungsi untuk menggabungkan beberapa klip

menjadi satu.

4) Memiliki Timeline Mode yang dapat diatur sampai pada freme,

memberikan timeline dengan ukuran yang beragam.
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5) Kemampuan Mengolah suara, dubbing, merekam suara serta

format-format yang beragam seperti WAV, MP3, MPA, CDA

(compect dist audio).

6) Proses ekspor-impor video dan sound yang kompatibel dengan

berbagai media, seperti CDA, MOV, WAV, AVI.

7) Kreasi video file output NTSC seperti VCD, DVD, SVCD,

MPEG, Streaming realVideo file, Streaming windows media

format.

Untuk menjalankan ulead video studio 11 setelah kita klik ulead

maka akan muncul tampilan sesuai seperti gambar berikut :

Kemudian pilih video studio editor, dimana menu ini

mempunyai kemapuan penuh dari ulead studio, kita dapat melakukan

Gambar 2.10 Tampilan Awal Ulead Video Studio 11
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seluruh pekerjaan sesuai keinginan dan kemampuan anda dalam

memproduksi film.

Adapun beberapa aktivitas dalam “Editing Video” adalah sebagai

berikut :

1. Menambahkan Klip Video

2. Memecahkan Klip

3. Ripple Editing

2.7.4 Adobe Flash CS3 Professional

Adobe Flash CS3 Professional merupakan salah satu

software bagian dari keluarga Adobe, yang sekarang menjadi salah

satu standar untuk industri animasi dan web yang banyak

digunakan. Perangkat lunak “Adobe Flash” yang selanjutnya disebut

Flash dulunya bernama “Macromedia Flash” adalah software

multimedia unggulan yang dulunya dikembangkan oleh

Macromedia, tetapi sekarang dikembangkan dan didistribusikan oleh

“Adobe System”. Sejak tahun 1996, Flash menjadi metode populer

untuk menambahkan animasi dan interaktif web site.

Adobe Flash CS3 Professional juga merupakan software

yang dirancang untuk membuat animasi berbasis vektor dengan hasil

yang mempunyai ukuran kecil. Awalnya software ini memang

diarahkan untuk membuat animasi atau aplikasi berbasis internet
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(online).Tetapi pada perkembangannya banyak digunakan untuk

membuat animasi atau aplikasi yang bukan berbasis internet

(offline). Dengan Actionscript 3.0 yang dibawanya, Adobe Flash

CS3 Professional dapat digunakan untukmengembangkan game atau

bahan ajar seperti kuis atau simulasi.

Flash biasanya digunakan untuk membuat animasi, hiburan

dan berbagai komponen web, diintegrasikan dengan video dalam

halaman web sehingga dapat menjadi aplikasi multimedia yang kaya

(Rich Internet Application). Flash tidak hanya digunakan untuk

aplikasi Web, tetapi dapat juga dikembangkan untuk membangun

aplikasi desktop karena aplikasi Flash selain dikompilasi menjadi

format .swf, Flash juga dapat dikompilasi menjadi format .exe.

Flash dapat digunakan untuk memanipulasi vektor dan citra

raster, dan mendukung bidirectional streaming audio dan video.

Beberapa produk software, system dan device dapat membuat dan

menampilkan isi Flash. Flash dijalankan dengan Adobe Flash Player

yang dapat ditanam pada browser, telephone celuler, atau software

lain.

Format file Flash adalah SWF, biasanya disebut “ShockWave

Flash” movie. “Flash movie” atau “Flash game”, biasanya file

berektensi .swf dapat dijalankan melalui web, secara stand alone

pada “Flash Player” atau dijalankan di windows secara langsung
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dengan membuatnya dalam format ekstensi .exe. Keunikan dan

kelebihan adobe flash ini adalah mampu membuat animasi vector

dan interaktivitas yang menarik. Adapun dalam tampilannya dengan

interface yang baru, memudahkan didalam membuat sebuah animasi.

Keterangan :

A. Menu Bar

Main Toolbar menyediakan akses cepat menuju tool tool dan dialog

dialog yang umum digunakan.

B. Tabbed Window

Tabbed Windows berfungsi untuk berpindah antara project atau dokumen

flash yang satu dengan yang lain. Adobe Flash merupakan aplikasi multi

Gambar 2.11 Tampilan Lembar Kerja Adobe Flash CS3
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project, dimana di dalam satu aplikasi Adobe Flash yang dijalankan

memungkinkan untuk mengerjakan beberapa project atau dokumen yang

berbeda dalam satu waktu.

C. Timeline Panel

Panel yang berfungsi untuk mengorganisasi layer beserta obyek obyek

yang ada di dalamnya. Pada setiap layer terdiri dari sejumlah frame

dimana animasi ataupun aplikasi movie flash yang lain akan menempati

frame frame tersebut.

D. Stage

Merupakan area movie project flash yang visible.

E. Tool Pane / Toolbar

Panel ini terdiri dari tombol tombol perintah yang umum dan sering

digunakan didalam project flash.Adapun beberapa kategori di dalamnya,

diantaranya adalah tool tool untuk seleksi, menggambar, mengolah

warna, manipulasi dan transformasi obyek serta navigasi Stage.

F. Panel Group

Panel Group dapat digunakan untuk meletakkan dan mengorganisir panel

panel yang disediakan oleh Adobe Flash dan mempunyai fungsi fungsi

tertentu, apabila ditampilkan akan menempati panel group. Panel panel

yang ada dapat dilihat pada menu Window di dalam Menu Bar.


