
9

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1       Multimedia

Definisi multimedia secara umum adalah penggabungan berbagai

infomasi dengan menggunakan fasilitas dari komputer. Multimedia yang

berasal dari kata multi yang berarti banyak atau lebih dari satu dan media

yang dapat diartikan penyajian suatu tempat.

Arti multimedia secara khusus, multimedia adalah pemanfaatan

komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, audio, gambar,

bergerak (video dan animasi dengan menggunakan link dan tool yang

memungkinkan pemakaian melak ukan navigasi, berinteraksi, berkreasi

dan berkomunikasi (Suyanto,2004).

Kelebihan multimedia adalah menarik indera dan minat, karena

merupakan gabungan antara pandangan, suara dan gerakan. Lembaga

Riset dan Penerbitan Komputer yaitu Computer Technology Research

(CTR), menyatakan bahwa orang hanya mampu mengingat 20% dari yang

dilihat dan 30% dari yang didengar. Tetapi orang dapat mengingat 50%

dari yang dilihat dan didengar dan 30% dari yang dilihat, didengar dan

dilakukan sekaligus. Maka multimedia sanga tlah efektif. Multimedia

menjadi tool yang ampuh untuk pengajaran dan pendidikan serta untuk

meraih keunggulan bersaing perusahaan (Suyanto, 2004).
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2.1.1    Komponen Multimedia

a. Teks

Tampilan dalam bentuk teks atau yang lebih dikenal dengan istilah

tipografi merupakan elemen yang cukup penting dalam pembuatan

multimedia. Sebagian besar multimedia menggunakan teks karena sangat

efektif untuk menyampaikan ide dan panduan kepada pengguna. Teks

merupakan bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan d an

dikenali, serta file teks mempunyai struktur yang sederhana. Teks biasanya

mengacu pada kata, kalimat, alinea, segala sesuatu yang tertulis atau

ditayangkan.

b. Grafik (Gambar)

Grafik atau gambar merupakan sarana pembentukan informasi

yang lebih mudah untuk dipahami. Gambar juga merupakan salah satu

komponen penting dalam multimedia karena dapat meringkas dan

menyajikan data kompleks serta mampu menyampaikan banyak kata.

Gambar dalam publikasi multimedia lebih menarik perhatian dan dapat

mengurangi kebosanan dibandingkan dengan teks, sebab manusia selalu

berorientasi terhadap visual.

c. Audio

Teknologi audio juga berperan penting dalam penyampaian

informasi, tanpa adanya audio dalam sebuah multimedia maka hasilnya

tidak lengkap. Suara atau audio di dalam multimedia biasanya berupa

suara musik, suara dari voice record dan efek–efek suara lain.
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d. Video

Video adalah gambar–gambar yang saling berurutan sehingga

menimbulkan efek gerak. Pembuatan video dalam tampilan multimedia

bertujuan untuk membuat tampilan yang dihasilkan lebih menarik.

2.2 Beras Organik

Definisi organik adalah semua produk yang ditanam atau

dihasilkan tanpa menggunakan pestisida dan pupuk kimia, hormone,

antibiotik maupun bahan-bahan kimia tambahan lainnya dan diharapkan

setidaknya 95% menggunakan bahan-bahan organik (agus,2002). Beras

organik merupakan beras yang ditanam di tanah yang ramah lingkungan,

dan tidak menggunakan pestisida kimia. Lokasi lahan harus jauh dari

polusi, misalnya : asap knalpot motor dan limbah pabrik. Sistem pengairan

harus baik, tidak boleh bercampur dengan lahan pertanian yang belum

organik (masih menggunakan pestisida). Counter tanah Terasering.Lahan-

lahan pertanian yang berada disekitarnya tidak boleh menggunakan

pestisida.

Ada beberapa alasan harus mengkonsumsi pangan organik yaitu

untuk menjadi sehat minimal kita dapat mulai dengan apa yang kita makan

sehari-hari. Karena nasi (beras) adalah 60% s/d 70% dari total yang kita

makan setiap hari, jadi nasi (beras) sangatlah berpengaruh bagi kesehatan

kita. Namun saat ini kebanyakan makanan dibudidaya secara konvensional

(menggunakan pestisida sintetis atau kimia) yang mengandung residu
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bahan-bahan kimia. Semua jenis pestisida merupakan bahan karsinorganik

(Zat yang ditimbulkan karena pembakaran yang bi as meransang

tumbuhnya kanker). Menkonsumsi makanan yang mengandung

karsinogen sangatlah berbahaya, terutama bagi anak -anak. Karena anak-

anak mudah terserang racun dari pada orang dewasa. Sebuah penelitian

dilakukan pada tahun 1980-an menyimpulkan bahwa ra ta-rata anak-anak

terkena bahan beracun penyebab kanker empat kali lebih banyak dari pada

orang dewasa, dimana sebagian berasal dari jenis -jenis makanan anak-

anak yang mereka makan. Memilih makanan memiliki sebuah efek

penting bagi kesehatan anak dimasa de pan. Dengan adanya menkonsumsi

pangan organik berarti kita ikut serta dalam pe mulihan ekosistem yang

telah rusak serta berperan serta secara aktif menjaga keseimbangan alam

(rachman,2002)

2.3 Animasi

Animasi (animation) berasal dari bahasa Latin yang b erarti

dihidupkan. Animasi adalah suatu perbuatan atau proses menjadikan

sesuatu agar terlihat menjadi bergerak atau hidup.  Secara keseluruhannya,

animasi boleh didefinisikan sebagai suatu proses menghidupkan atau

memberi gambaran bergerak kepada sesuatu yang statik agar kelihatan

hidup.
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2.4 Adobe Flash

Flash atau Macromedia Flash diperkenalkan pada tahun 1996,

menjadi sangat populer dan langsung mendapat tempat di hati masyarakat

dunia web karena dapat membuat menampilkan animasi dan interaksi di

web. Tetapi sejak bulan Desember 2005, perusahaan Macromedia dibeli

oleh Adobe dan kini berganti nama menjadi Adobe Flash sejak versi 9

atau CS3 (Madoms,2008)

Adobe Flash merupakan sebuah program aplikasi standar authoring

tool profesional yang digunakan untuk membuat animasi vektor dan

bitmap yang sangat menakjubkan untuk keperluan pembangunan situs

web yang interaktif dan dinamis. Selain itu aplikasi ini juga dapat

digunakan untuk membuat animasi logo, movie, game, pembuatan

navigasi pada situs web, banner, tombol animasi, menu interaktif,

interaktif form isian, e-card, screen saver dan pembuatan situs web atau

pembuatan aplikasi-aplikasi web lainnya.

(http://kiekeu.blogspot.com/2010/05/arti -adobe-flash.html)(13/04/20012).

Flash juga menyediakan kemampuan streaming video yang baru

yang telah dikembangkan ke berbagai format video termasuk format

MPG, DV (Digital Video), MOV (Quick Time), dan AVI. Format-

format video tersebut dapat disimpan ke dalam file Flash dengan

menggunakan kompresi file yang lebih baik. Dukungan video yang lebih

luas tersebut memungkinkan kreativitas yang lebih baik dalam membuat

movie Flash (Sulhan,2007).

http://kiekeu.blogspot.com/2010/05/arti-adobe-flash.html
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Beberapa istilah yang ada dalam aplikasi Flash antara lain :

Gambar 1 Area kerja Adobe Flash CS3

Bagian-bagian penting dalam area kerja di atas diantaranya: Menu,

Toolbox, Timeline, Stage.

1. Menu

Menu pada Adobe Flash CS3 terdiri dari: File, Edit, View, Insert,

Modify, Text Commands, Control, Window dan Help. Anda dapat

melihat submenu yang terdapat pada masing -masing menu dengan

mengklik satu kali pada menu yang ingin Anda pilih.

Gambar 2 Contoh menu dan submenu Adobe Flash CS3
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2. Toolbox

Dalam toolbox terdapat komponen -komponen penting diantaranya:

Tools, View, Colors dan Options. Toolbox memiliki peran untuk

memanipulasi atau memodifikasi objek dalam stage.

3. Timeline

Timeline atau garis waktu merupakan komponen yang

digunakan untuk mengatur atau mengontrol jalannya animasi.

Setiap layer terdiri dari frame -frame yang digunakan untuk

mengatur kecepatan animasi. Semakin panjang frame dalam layer,

maka semakin lama animasi akan berjalan. Layer juga digunakan

untuk  mempermudah dalam peng aturan letak objek agar tidak

bersinggungan ketika terdapat beberapa animasi.

Gambar 3 Layer dan frame pada Timeline

4. Stage

Stage digunakan untuk memainkan objek -objek yang akan diberi

animasi. Dalam stage kita dapat membuat gambar, teks, memberi

warna dan lain-lain.
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2.5 Adobe Photoshop

Adobe Photoshop, atau biasa disebut Photoshop adalah suatu

perangkat lunak editor citra buatan Adobe System yang dikhususkan untuk

pengediatan foto atau gambar dan pembuatan efek. Photosh op dapat

menerima penggunaan beberapa model warna, seperti :

a. RGB color model. RGB (Red, Green, Blue) adalah model warna

pencahayaan (additive color mode),

b. CYMK color model. CMY/CMYK adalah model warna penintaan

(Substractive color mode).

c. Grayscale. adalah teknik dalam pengolahan citra untuk

menghasilkan sebuah citra yang memiliki nilai putih yang

memiliki intensitas paling besar sampai hitam.

d. Lab color model. Lab menguraikan warna dengan lightness

component (L) dan dua chromatic components (a), komponen

merah dan hijau dan (b) komponen (kuning dan biru).

e. Bitmap. Bitmap adalah representasi dari citra grafis yang terdiri

dari susunan titik yang tersimpan di memori komputer.
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2.5.1 Mengenal Area Kerja

Gambar 4 Tampilan Adobe Photoshop

Area kerja Adobe Photoshop dapat dilihat pada gambar 4 , yaitu:

a. Menu Bar, berisi perintah utama untuk membuka file, save,

mengubah ukuran gambar, filter dan lain -lain.

b. Option, berisi pilihan dari tool yang Anda pilih. Misalnya

dipilih kuas/brush, maka ukuran / diameter brush ada di sini.

c. Gambar, menampilkan gambar yang sedang dibuat atau diedit.

d. Pallete Well, cara cepat untuk mengakses palet brushes, tool

resets dan Layer Comps. Juga dapat digunakan untuk

meletakkan palet yang sering digun akan.

e. Toolbox, berisi tool untuk menyeleksi dan memodifikasi

gambar.
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f. Palette, berisi jendela-jendela kecil yang di dalamnya terdapat

perintah dan pilihan untuk dokumen / gambar yang sedang

dikerjakan.

2.6       Adobe Audition

Adobe Audition adalah multit rack digital audio recording, editor dan

mixer yang udah digunakan dan memiliki berbagai fasilitas pengolahan

suara. Dengan Adobe udition Anda dapat merekam suara, memperbaiki

kualitas suara, menambahkan berbagai efek suara, dan menggabungkan

dengan berbagai track suara menjadi satu track, dan menyimpannya dalam

berbagai format. Adobe Audition banyak digunakan oleh musician

recording master, demo cd, produser atau programing stasiun radio. Secara

umum Adobe Audition memiliki dua lingkungan yaitu Edit View a nd

Multitrack (Andi,2007).

View. Edit View sesuai namanya ditujukan terutama untuk

menangani editing satu waveform saja pada satu saat. Sementara

Multitrack View dapat menangani beberapa waveform sekaligus pada

beberapa track. Anda dapat menggunakan kedu a lingkungan ini secara

bergantian pada tampilan terpisah.
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Gambar 5 Tampilan Adobe Audition

Anda dapat menggunakan Edit View untuk merekam, memainkan,

mengubah dan mengedit satu waveform. Juga, Anda dapat menambah efek

suara hingga mengurangi noise.

2.7 Corel Video Studio

Corel Video Studio adalah cara yang ampuh untuk editing video

serta mengambil, mengatur dan memotong klip video dari rekaman video

Anda dengan cepat. Dan Anda dapat mendapatkan kreatifitas dengan efek,

musik, judul, transisi dan banyak lagi Edisi ini Corel VideoStudio telah

membawa tingkat kinerja perangkat lunak ke tingkat berikutnya, karena

pengguna kini dapat membuat video definisi tinggi dua kali lebih cepat

dengan fitur-fitur akselerasi GPU baru. Proses penci ptaan adalah seluruh

film dipercepat dengan berbagai fitur yang memungkinkan pengguna

membuat karya visual dalam beberapa menit.. (Andi,2012).
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Gambar 6 Tampilan Corel Video Studio

Perangkat lunak ini juga mencakup fitur bonus - DVD Movie

Factory, yang memungkinkan penulis pengguna dan membakar DVD dan

Blu-ray dalam sebuah antarmuka yang terintegrasi. Pengguna dapat

mengekspor film langsung ke hard drive dalam berbagai format termasuk

tetapi tidak terbatas pada FLV, AVI, encode MP3, HD MPEG -2 dan HD-

MPEG 4. Atau pengguna dapat berbagi secara instant online melalui

beberapa platform seperti YouT ube, Facebook, Flickr dan Vimeo

(Hartanto,2010)

Pengguna juga dapat mengimpor konten dalam hampir semua

format video, termasuk namun tidak terbatas pada AVCHD, HDV, Blu-ray

dan bahkan JVC camcorder. dapat membuat sepenuhnya disesuaikan

track audio dengan Dolby Digital 5.1 Surround Sound dan teknologi

SmartSound (Stefanus,2012).


