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TUJUAN TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS 

Mahasiswa mengetahui dan 

memahami hal-hal yang 

perlu diperhatikan dalam  

multimedia pemasaran 

 Mengetahui definisi pemasaran 

 Merancang aplikasi multimedia dalam 

pemasaran 

 Mengetahui kreativitas dalam multimedia 

pemasaran 

 Merancang Work Plan 

 Mengetahui Identifikasi Audien/Sasaran 

untuk multimedia pemasaran 

 Mengetahui strategi yang tepat untuk 

multimedia pemasaran 

 Mahasiswa mengetahui dan mampu 

menggambarkan alur aplikasi multimedia 

yang dibuat. aplikasi multimedia   

 

 1.1 Definisi Pemasaran  

Menurut Kotler (2008), pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang 

dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk memperoleh yang mereka butuhkan 

dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilai. Tujuan pemasaran 

adalah mengidentifikasi dengan tepat pasar sasaran, penentuan posisi pasar, dan 

bauran pemasaran. 

 

1.2 Merancang Aplikasi Multimedia Dalam Pemasaran 

Analisis sistem bekerjasama dengan user dan mungkin juga bekerjasama 

dengan profesional komunikasi seperti produser, sutradara, penulis naskah dan editor 

elektronik yang terlibat dalam merancang konsep yang menentukan seluruh pesan dan 

membuat urutan pada aplikasi multimedia yang akan dibuat. Pesan yang mudah 

diingat dengan baik berkaitan dengan asosiasi visual, konteks emosional (cinta, 

kebahagiaan, keadilan), kualitas yang menonjol atau berbeda, asosiasi yang intens, 
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kebutuhan untuk bertahan hidup, hal-hal yang memiliki keutamaan pribadi, hal-hal 

yang diulang-ulang, dan hal-hal yang pertama dan yang terakhir. 

 

1.3 Pentingnya Kreativitas dalam Multimedia 

Keunggulan bersaing perusahaan sesungguhnya adalah keunggulan 

komunikasi, sehingga masalah dalam bersaing adalah masalah dalam berkomunikasi. 

Dalam komunikasi, seperti halnya dalam arsitektur, lebih sedikit lebih baik. Anda harus 

mempertajam pesan agar masuk di pikiran konsumen. Multimedia dapat membantu 

mempertajam pesan tersebut karena kelebihan multimedia adalah menarik indera dan 

menarik minat yang merupakan gabungan antara pandangan, suara dan gerakan. 

Banyak perusahaan internasional yang berhasil melaksanakan pesan iklan, 

salah satunya Nike. Nike menganggap iklan bukan jualan produk, tetapi menjual 

merek. Nike dalam merancang pesan dengan menggabungkan nama merek dan citra 

ke dalam struktur budaya olahraga dan menggunakan kekuatan emosionalnya. Nike, 

Levi Strauss, Compaq, Coke, Pepsi dan McDonald merupakan sebagian dari banyak 

perusahaan yang menghabiskan jutaan dolar setiap tahun untuk membuat pesan iklan 

yang kreatif. 

Strategi merancang pesan yang sukses dibutuhkan pengembangan strategi 

kreatif dan eksekusi strategi kreatif. Kreativitas adalah kemampuan untuk menyajikan 

gagasan atau ide baru. Sedangkan inovasi merupakan aplikasi dari gagasan atau ide 

baru tersebut. Untuk menciptakan ide yang orisinil tidaklah mudah, maka dapat 

digunakan beberapa teknik untuk menciptakan  ide, yaitu penyesuaian (adaptasi), 

pembesaran (maksimasi), pengecilan (minimasi), pembalikan (inversi), penggantian 

(subsitusi), perubahan (modifikasi), pengaturan kembali dan perpaduan (kombinasi). 

Bahkan, Voltai mengatakan bahwa “Orisinil itu tidak ada, yang ada adalah tiruan yang 

bijaksana”. Kreativitas hampir selalu di gunakan dalam periklanan, karena kreativitas 

dapat membantu periklanan dalam memberi informasi, membujuk, mengingatkan, 

meningkatkan nilai dan dapat “meledakkan” periklanan. 

Sosiolog asal Jerman, Max Weber menentukan bahwa orang berfikir dengan 

menggunakan dua cara, yaitu cara berfikir obyektif, rasional, berdasarkan fakta dan 

cara berfikir kualitatif, intuitif, berdasarkan nilai. Sebagai contoh, ketika menjawab tes 

menggunakan gaya berfikir rasional dan berdasarkan fakta. Sedangkan ketika 

membeli mobil mencoba, menggunakan intuisi dan pengetahuan untuk membuat 

keputusan yang bernilai kualitatif dari feature, gaya dan kinerja mobil terhadap harga 

mobil. Kebanyakan teori berfikir sesuai dengan dua kategori umum, yaitu cara berfikir 

berdasarkan fakta dan cara berfikir berdasarkan nilai. 
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Jika pemasang iklan lebih menyukai  gaya berfikir berdasarkan fakta, maka 

akan mencari agen periklanan yang menghasilkan iklan yang  sederhana, langsung, 

rasional dan banyak menggunakan data. Printer Hewlett-Packard yang ditangani oleh 

agen periklanan Saatchi & Saatchi menggunakan pendekatan ini.  Demikian pula iklan 

Clear lebih menonjolkan fakta. 

Tetapi jika tim kreatif lebih menyukai gaya berfikir berdasarkan nilai, 

cenderung  menghasilkan iklan yang lembut, halus, intuitif, emosional  dan 

kiasan.  Iklan Nike dan BMW menggunakan pendekatan ini.  Iklan Sunsilk Clean & 

Fresh dari PT. Unilever yang menampilkan wanita berkerudung dengan bintang iklan 

Inneke Koesherawati merupakan iklan dengan pendekatan berpikir berdasarkan nilai. 

Iklan ini menarik, dengan menampilkan sesuatu yang berbeda, yaitu tidak ada rambut 

yang ditampilkan, tidak seperti dengan iklan shampoo lainnya yang menampilkan 

model rambut indah berkilau. Terobosan yang cerdik ini membidik wanita berkerudung 

atau wanita yang rambutnya dalam keadaan tertutup, misalnya karyawan pabrik yang 

mengenakan tutup kepala yang selama ini tidak terlayani dengan baik. Iklan ini telah 

terbukti sukses di Malaysia dan diharapkan sukses pula di Indonesia. Meskipun 

demikian ada pula yang justru mengkombinasikan antara pendekatan keduanya. 

Kreativitas dalam periklanan (multimedia) adalah proses dari beberapa tahap. 

Graham Wallas membagi proses kreativitas tersebut menjadi 4 (empat) tahap yang 

meliputi persiapan, inkubasi, iluminasi, verifikasi dan revisi. Sumber variasi informasi 

tersedia untuk membantu spesialis kreatif untuk menentukan tema kampanye, daya 

tarik atau gaya eksekusi. 

Pada tahap preparasi, informasi latar belakang yang diperlukan dikumpulkan 

untuk memecahkan masalah lewat studi dan penelitian. Pada tahap inkubasi, 

mengambil langkah untuk mengembangkan ide kreatif tersebut. Tahap iluminasi 

melihat cahaya terang dari penyelesaian tersebut. Akhirnya, pada tahap verifikasi dan 

revisi, melihat kembali dan menyempurnakan ide serta memilih diantara ide kreatif 

tersebut yang terbaik. 

 

1.4 Work Plan 

Seperti halnya proses promosi dan pemasaran lainnya, aspek kreatif 

periklanan dipandu oleh tujuan dan sasaran yang spesifik. Strategi kreatif 

memfokuskan pada apa yang harus dikomunikasikan yang akan memandu 

pengembangan seluruh pesan yang digunakan dalam kampanye periklanan. Strategi 

kreatif didasarkan pada beberapa faktor, meliputi identifikasi audien sasaran, masalah 

dasar, isu atau peluang periklanan, ide penjualan utama, tema kampanye, daya tarik, 
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gaya eksekusi yang digunakan, dan informasi pendukung yang dibutuhkan dalam 

periklanan. Faktor-faktor tersebut oleh beberapa agen periklanan didokumentasikan 

dan dikenal sebagai Work Plan atau Copy Platform atau Creative Platform atau 

Creative Brief. 

Suatu bagian penting dari strategi kreatif adalah menentukan ide penjualan 

utama yang akan menjadi tema pusat kampanye periklanan. Beberapa pendekatan 

untuk ide penjualan utama, antara lain menggunakan strategi generik, strategi 

peemptive, strategi uniqe selling proposition, strategi menciptakan suatu brand image, 

strategi mencari inherent drama in the brand, strategi resonansi dan strategi 

positioning. 

 

1.5 Identifikasi Audien Sasaran 

Identifikasi audien sasaran adalah melakukan identifikasi pada pasar yang 

ingin kita bidik atau dengan kata lain melakukan segmentasi pasar. Segmentasi pasar 

adalah tindakan menbagi-bagi pasar kedalam kelompok pembeli yang berbeda yang 

mungkin menghargai variabel untuk mendapatkan kelompok mana yang 

mengugkapkan peluang segmentasi terbaik. Variabel segmentasi utama untuk 

pemasaran produk konsumen adalah geografis, demografi, psikografi, perilaku dan 

manfaat. Variabel segmentasi utama komunitas internet adalah komunitas minat, 

komunitas relasi, komunitas fantasi, komunitas transaksi dan komunitas profesional. 

Variabel utama segmentasi pasar industri adalah menurut variabel demografi, 

operasional, pendekatan pembelian, faktor situasional dan karakter pribadi. 

1.5.1 Segmentasi Pasar Konsumen 

1. Segmentasi geografi merupakan pembagian pasar menjadi unit-unit geografis 

yang berbeda, misal wilayah, negara, negara bagian, provinsi kota, dan 

kepulauan. Kraft Foods memasarkan permen karet di Perancis, memasarkan 

eskrim di Brazil dan memasarkan pasta di Italia. Merek dari Kraft Foods antara 

lain Oreo, Jello, Milka, Ritz, Jakobs, Pizza, Valveta, Tang, Capri Sum, Trail Mix, 

dan Miracle Whip. Cocacola memasarkan produk minuman tertentu yang 

hanya di jual di Jepang seperti Sokembicha (nonkarbonat, ginseng dan teh) 

dan Aquairus (minuman para atlit, yang sudah dipasarkan juga di Indonesia). 
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Gambar 1.1 Tampilan www.kraftrecipes.com menjual aneka produk kraft beserta resep yang 

bisa dicoba oleh konsumen 

2. Segmentasi demografi merupakan pembagian pasar dikelompokkan 

berdasarkan variabel pendapatan, jenis kelamin, pendidikan, jumlah penduduk, 

usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, pekerjaan, agama, ras, generasi, 

kewarganegaraan, dan kelas social. 

Limousine, Mercedez benz, Audi membidik pasar berpenghasilan tinggi, 

sedangkan MTV, Cocacola, dan Swatch membidik pasar berdasarkan kategori 

usia, yaitu remaja. Perusahaan kosmetik menganggumkan berasal dari 

Perancis, yaitu L’Oreal membidik sasarannya pada wanita dengan semboyan 

“Passion for beauty”. Olay awalnya membidik pasar ras Amerika-Afrika, namun 

saat ini sudah meluas hingga ke pasar Asia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Tampilan web multimedia Olay 
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3. Segmentasi psikografi mengelompokkan pasar dalam variabel gaya hidup, 

nilai, dan kepribadian. Gaya hidup ditunjukkan oleh orang-orang yang menonjol 

dari kelas sosial.  Minat terhadap suatu produk dipengaruhi oleh gaya hidup, 

maka barang yang dibeli oleh orang-orang tersebut adalah barang-barang yang 

menunjukkan gaya hidup mereka. Perusahaan yang memproduksi mobil, 

kosmetik, rokok, pakaian, minuman, dan perabot rumah tangga selalu mencari 

peluang dalam segmentasi gaya hidup. Misalnya Porsche AG, perusahaan 

pembuat mobil sport Jerman yang membidik pasar pada gaya hidup kategori 

Top Gun. 

4. Segmentasi perilaku membagi kelompok berdasarkan status pemakai, 

kejadian, tingkat penggunaan, status kesetiaan, tahap kesiapan pembeli, dan 

sikap. Pasar dapat dikelompokkan menjadi bukan pemakai, bekas pemakai, 

pemakai potensial, pemakai pertama kali dan pemakai tetap dari suatu produk. 

Campbell Soup Company membidik China karena memiliki konsumsi soup 

paling tinggi di dunia. Serupa dengan perusahaan tembakau yang membidik 

China karena orang China perokok berat. 

Pasar juga dapat dibedakan berdasarkan kejadia saat mengembangkan 

kebutuhan, membeli suatu produk atau memakai suatu produk. Perusahaan 

Curtis Candy mempromosikan kebiasaan “trick and treat” saat Halloween, 

dimana setiap rumah bersiap-siap membagikan permen kepada pengunjung 

kecil yang bersemangat mengetuk pintu rumah mereka. Elton John 

menciptakan lagu berdasarkan kejadian meninggalnya Lady Diana dengan 

judul Camdle In The Wind (Goodbye England’s Rose) yang merupakan produk 

of The Year 1997 karena dalam satu bulan laku 32 juta keping, mengalahkan 

produk Tamagochi dan Microsoft Internet Explore 4.0. 

5. Segementasi manfaat mengklasifikasikan pasar berdasarkan atribut (nilai) 

atau manfaat yang terkandung dalam suatu produk. Konsumen akan mencari 

produk yang menyediakan manfaat khusus untuk memuaskan kebutuhannya. 

Konsumen membeli jam tangan, pertimbangan yang dipakai mungkin 

ketepatan, ketahanan terhadap air, gaya atau manfaat lain yang khusus. 

Sedangkan pada pasta gigi beberapa konsumen menginginkan fluoride, 

kesegaran bernafas, manfaat anti  gigi berlubang, mengurangi plak gigi dan 

membuat gigi putih. 
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1.5.2 Segmentasi Komunitas Internet 

Segmentasi komunitas internet adalah segmentasi komunitas online dari 

kumpulan orang yang saling berinteraksi. Segmen komunitas internet terdiri dari 

komunitas minat, komunitas relasi, komunitas fantasi, komunitas transaksi, dan 

komunitas profesional. 

1. Komunitas minat terdiri dari orang-orang yang berinteraksi terhadap topik 

tertentu, misalnya topik hiburan, topik keluarga, topik perkebunan, topik kuliner, 

dan sebagainya. Contoh sukses perusahaan yang melakukan segmentasi 

pasar ini adalah perusahaan retailer industri musik N2K. Contoh situs web 

musik terbaik di Indonesia ditempati oleh musikamu.com menurut Majalah 

Internet. Fasilitas yang diberikan musikamu.com antara lain informasi seputar 

dunia musik seperti penyanyi, pemain musik, instrumen musik, tangga lagu dan 

koleksi album. Komunitas hiburan yang lain yang berhubungan dengan film 

antara lain The Internet Movie Database (www.imdb.com). 

2. Komunitas relasi adalah komunitas yang diorganisasi sekitar pengalaman 

hidup. Misalnya, Cancer Forum adalah forum yang berisi tukar menukar 

informasi serta pendapat mengenai penyakit kanker (www.cancerforum.com). 

Komunitas relasi yang berhubungan dengan para gadis adalah 

www.gadisonline.com. fasilitas yang diberikan antara lain gaya gadis, gaul 

gadis, gosip gadis, dan lain-lain. 

3. Komunitas fantasi merupakan forum yang terdiri dari peserta yang 

menciptakan lingkungan imajinasi. Jika anda berimajinasi untuk 

menghancurkan proyek Supranatural Nazi, maka anda dapat memainkan 

permainan “Return to Castle Wolfentein”.  

4. Segmentasi komunitas transaksi merupakan komunitas yang memberikan 

fasilitas jual-beli. Anggotanya termasuk penjual, pembeli dan perantara. Seperti 

halnya www.olx.com, www.tokopedia.com dan lain-lain. 

5. Segmentasi komunitas profesional merupakan komunitas yang dibentuk 

untuk mendukung komunikasi profesional dan pertukaran pekerjaan yang 

bernilai atau informasi yang berkaitan dengan penelitian. Misalnya Analog 

Device (www.analog.com) menciptakan komunikasi akses online para insinyur 

perancang chip kepada pakar-pakar teknisinya. 
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1.5.3 Segmentasi Pasar Industri 

Pasar industri dapat disegmentasikan menurut variabel demografi, 

operasional, pendekatan pembelian, situasional dan karakteristik pribadi. 

1. Segmentasi Demografi 

Variabel demografi terdiri dari industri, ukuran perusahaan dan lokasi. Variabel 

ini mencakup jenis-jenis industri, misal industri otomotif, industri ruang angkasa, 

perbankan, tambang, perminyakan dan sebagainya. Dari berbagai macam 

industri tersebut, industri apa yang harus diperhatikan? Seberapa besar ukuran 

perusahaan yang harus diperhatikan? Dan lokasi yang seperti apa yang harus 

diperhatikan? 

Dell Computer (www.dell.com) melakukan segmentasi dalam lima segmen, 

yaitu segmen langsung (konsumen dan industri kecil), grup relasi (yang 

mengelola rekening korporasi perusahaan), grup perusahaan (masuk dalam 

Fortune 500), perusahaan besar (masuk dalam Fortune 501-2000), 

perusahaan menengah (karyawan antara 200-2000). 

2. Segmentasi Operasional 

Variabel operasional mencakup teknologi (teknologi pelanggan yang seperti 

apa yang harus diperhatikan?), status pemakaian (pemakai seperti apa yang 

harus kita layani? Pemakai besar, sedang atau kecil?), dan kemampuan 

pelanggan (apakah kita melayani pelanggan dengan pelanggan banyak atau 

sedikit). Steelcase merupakan salah satu contoh pabrik perabot kantor yang 

membagi pelanggannya menjadi pemakai besar, sedang dan kecil.  

3. Segmentasi Pendekatan Pembelian 

Variabel pendekatan pembelian meliputi organisasi fungsi pembelian, struktur 

kekuatan, hubungan alami yang ada, kebijakan pembelian umum, dan kriteria 

pembelian. 

Contoh yang melakukan segmentasi pendekatan pembelian adalah Robertson 

Associates. Robertson adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

perancangan, pengembangan, dan implementasi software dengan spesialisasi 

internet dan intranet, sistem manajemen pengetahuan, dan solusi pendukung 

kerja. 

4. Segmentasi Situasional 

Variabel ini terdiri dari tingkat kepentingan, penawaran khusus, dan ukuran 

pemesanan. Tingkat kepentingan menekankan pada kebutuhan pengirim dan 

pelayanan yang cepat dan mendadak. Penawaran khusus memberikan 

penekanan pada penawaran produk tertentu atau seluruhnya pada 
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perusahaan. Ukuran pemesanan memberikan tekanan pada pesanan dalam 

jumlah besar atau kecil. 

Perusahaan Atlantic Group Furniture and Project Management merupakan 

dealer furniture kantor yang berpusat di New York dan menggunakan 

segmentasi faktor situasi, yaitu pengiriman yang sangat cepat. Jika perusahaan 

lain membutuhkan waktu hitungan minggu atau bulan, perusahaan ini 

menjamin pengiriman sampai dengan hitungan hari. 

5. Segmentasi Karakteristik Pribadi 

Variabel karakteristik pribadi mencakup kesamaan pembeli dan penjual dalam 

hal-hal nilai, sikap terhadap resiko, dan kesetiaan. Sybase melakukan iklan 

bisnis ke bisnis untuk membangun dan menguatkan nilai-nilai lewat nama 

merknya.  

 

1.6 Strategi 

Dibutuhkan strategi dalam melakukan pemasaran, berikut macam strategi 

yang dapat dilakukan oleh perusahaan. 

1.6.1 Strategi Preemtive 

Strategi ini digunakan oleh perusahaan yang produknya kecil. Strategi 

preemtive ini merupakan strategi yang cerdik karena menonjolkan superioritasnya dan 

merupakan pernyataan yang unik. Pendekatan ini dilakukan oleh Visine, salah satu 

merek obat tetes mata yang telah mendapatkan reputasi dari pelanggan untuk kualitas 

dan kemanjurannya dengan semboyan “Getting The Red Out”. 

 

1.6.2 Strategi Unique Selling Proposition 

Strategi ini dikembangkan oleh Rosser Reeves yang berorientasi pada 

keunggulan atau kelebihan produk yang tidak dimiliki produk saingannya. Kelebihan 

tersebut juga merupakan sesuatu yang dicari atau dijadikan alasan oleh konsumen 

untuk menggunakan suatu produk. 

 

1.6.3 Strategi Brand Image 

Sebuah merek atau produk diproyeksikan pada suatu citra (image) tertentu 

melalui periklanan. Gagasannya adalah agar konsumen dapat menikmati keuntungan 

psikologis dari sebuah produk. Pendekatan ini dippopulerkan oleh David Ogilvy dalam 

bukunya Confessions of an Advertising Man. Salah satu perusahaan yang 

menggunakan pendekatan ini adalah Sony yang menggambarkan citra kualitas dari 

Jepang 
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1.6.4 Strategi Inherent Drama 

Merupakan strategi yang menonjolkan karakteristik produk yang membuat 

konsumen membeli produk tersebut. Strategi ini menggunakan pendekatan yang 

menekankan pendekatan filosofi Leo Burnett, yaitu iklan didasarkan pada landasan 

manfaat yang diperoleh konsumen dengan menggunakan efek dramatik yang 

diekspresikan pada manfaat tersebut. 

 

1.6.5 Strategi Resonansi 

Strategi ini tidak fokus pada produk dan citra merek, tetapi lebih fokus pada 

situasi dan kondisi yang ditemukan yang menguatkan pengalaman hidup konsumen. 

Biasanya berorientasi pada gaya hidup dari pasar yang diharapkan. 

 

1.6.6 Strategi Positioning 

Sebagai dasar dari strategi pemasaran yang dikemukakan oleh Jack Trout 

dan Al Ries pada awal tahun 1970-an dan menjadi dasar yang populer dari 

pengembangan strategi kreatif. Gagasan umum dari strategi ini adalah menempatkan 

sebuah produk untuk mendapatkan posisi yang baik dalam benak konsumen.  

 

Rangkuman 

 Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang dilakukan oleh 

seseorang atau kelompok untuk memperoleh yang mereka butuhkan dan 

inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilai.  

 Tujuan pemasaran adalah mengidentifikasi dengan tepat pasar sasaran, 

penentuan posisi pasar, dan bauran pemasaran. 

 Keunggulan bersaing perusahaan sesungguhnya adalah keunggulan 

komunikasi, sehingga masalah dalam bersaing adalah masalah dalam 

berkomunikasi. 

 Strategi kreatif didasarkan pada beberapa faktor, meliputi identifikasi audien 

sasaran, masalah dasar, isu atau peluang periklanan, ide penjualan utama, 

tema kampanye, daya tarik, gaya eksekusi yang digunakan, dan informasi 

pendukung yang dibutuhkan dalam periklanan yang dikenal sebagai Work Plan. 

 Identifikasi Audien Sasaran 

o Segmentasi Pasar Konsumen: geografi, demografi, psikografi, perilaku 

dan manfaat 



 
 

 

14 

o Segmentasi Komunitas Internet: minat, relasi, fantasi, transaksi, dan 

professional 

o Segmentasi Pasar Industri: demografi, operasional, pendekatan 

pembelian,situasional dan karakteristik pribadi 

 Strategi pemasaran multimedia 

o Strategi Preemtive: Strategi ini digunakan oleh perusahaan yang 

produknya kecil. 

o Strategi Unique Selling Proposition: Strategi yang berorientasi pada 

keunggulan atau kelebihan produk yang tidak dimiliki produk 

saingannya.  

o Strategi Brand Image: Sebuah merek atau produk diproyeksikan 

pada suatu citra (image) tertentu melalui periklanan.  

o Strategi Inherent Drama: strategi yang menonjolkan karakteristik 

produk yang membuat konsumen membeli produk tersebut.  

o Strategi Resonansi: Strategi ini tidak fokus pada produk dan citra 

merek, tetapi lebih fokus pada situasi dan kondisi yang ditemukan 

yang menguatkan pengalaman hidup konsumen.  

o Strategi Positioning: Strategi ini adalah menempatkan sebuah 

produk untuk mendapatkan posisi yang baik dalam benak 

konsumen.  

SOAL LATIHAN 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Pemasaran, Fungsi dan Tujuannya. 

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan keunggulan bersaing multimedia dalam 

pemasaran. 

3. Apa yang dimaksud dengan strategi kreatif multimedia dalam pemasaran? 

4. Berikan gambaran cara identifikasi audiens sasaran pemasaran untuk 

kepentingan multimedia. 

5. Jabarkan secara singkat strategi pemasaran multimedia. 

 

 

PRAKTIKUM 

Buatlah kelompok beranggotakan 5 orang, pilih satu jenis produk dan jabarkan 

Identifikasi Audiens Sasaran Pemasaran dan Strateginya. 
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TUJUAN TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS 

Mahasiswa mengetahui dan 

memahami peranan 

multimedia untuk 

menunjang kegiatan 

pemasaran 

 Mengetahui konsep dasar multimedia 

 Mengetahui komponen multimedia 

 Mengetahui produksi konten multimedia 

 Mengetahui bagaimana peran 

multimedia mempertajam pesan 

 Mengetahui aplikasi multimedia dalam 

pemasaran 

 Mengetahui tahapan proses 

perancangan multimedia 

 Mengetahui cara membuat proposal 

multimedia 

 

 

 2.1 Konsep Dasar Multimedia 

Multimedia (multi = Banyak; media = medium/alat dan cara untuk 

mengkomunikasikan informasi). Multimedia adalah penggunaan komputer untuk 

menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi dan video dengan alat 

bantu ([tool]) dan koneksi ([link]) sehingga pengguna dapat ber([navigasi]), 

berinteraksi, berkarya dan berkomunikasi. Multimedia sering digunakan dalam dunia 

hiburan. Selain dari dunia hiburan, Multimedia juga diadopsi oleh dunia Game. 

Multimedia, merupakan kombinasi teks yang dimanipulasi secara digital, foto, seni 

grafis, suara, animasi, dan elemen video (Vaughan, 2010). 

Multimedia dimanfaatkan juga dalam dunia pendidikan dan bisnis. Di dunia 

pendidikan, multimedia digunakan sebagai media pengajaran, baik dalam kelas 

maupun secara sendiri-sendiri. Di dunia bisnis, multimedia digunakan sebagai media 

profil perusahaan, profil produk, bahkan sebagai media kios informasi dan pelatihan 

dalam sistem e-learning. 
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Perkembangan teknologi Multimedia telah memberikan dampak yang banyak 

kepada bidang industri, yaitu: Industri computer, Industri telekomunikasi 

(telecommunication), Industri penyiaran (broadcasting). 

 

2.2 Komponen Multimedia  

2.2.1 Ciri-ciri umum Sistem Komputer Multimedia: 

1. Mempunyai kemampuan untuk merubah Informasi dari analog seperti suara, 

musik dan video ke bentuk digital dan sebaliknya.  

2. Interaktif yaitu pengguna bisa berkomunikasi walaupun tidak secara langsung. 

dengan data-data multimedia. 

2.2.2 Empat Sifat Penting Produk Multimedia  

1. Komputer, untuk melakukan koordinasi tentang apa yang dilihat dan didengar 

oleh pemakai. 

2. Links, yang menghubungkan dengan informasi. 

3. Navigational tools, yang memungkinkan pemakai untuk menjelajahi informasi 

yang ditampilkan. 

4. Cara, untuk berbagi, memproses, dan mengkomunikasikan informasi dan ide 

pemakai. 

2.2.3 Keunggulan multimedia :  

1. Menarik perhatian karena manusia memiliki keterbatasan daya ingat  

2. Media alternatif dalam penyampaian pesan diperkuat dengan teks, suara, 

gambar, video, dan animasi  

3. Meningkatkan kualitas penyampaian informasi  

4. Interaktif. 

2.2.4 Kelemahan multimedia :  

1. Design yang buruk menyebabkan kebingungan dan kebosanan pesan tidak 

tersampaikan dengan baik. 

2. Kendala bagi orang dengan kemampuan terbatas / cacat / disable. 

3. Tuntutan terhadap spesifikasi komputer yang memadai 

 

 2.3 Memproduksi Konten Multimedia 

Multimedia adalah penggunaan dan pemrosesan beberapa media (text, audio, 

graphics, animation, video, and interactivity) yang berbeda untuk menyampaikan 

informasi atau menghasilkan produk multimedia (music, video, film, game, 

entertaiment). 
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Faktor-faktor Produksi multimedia antara lain: 

A. Media teks 

Menggunakan teks sebagai media dalam content production merupakan 

perkembangan manusia dari sejak pertama kali peradaban manusia yang di 

mulai dengan bentuk symbol kemudian berkembang dengan bentuk teks. 

Gambar 2.1 Media Teks 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Media audio 

Teknologi canggih, filter suara, echo . selain dengan menggunakan 

hardware saat ini banyak soft ware untuk mengolah suara menjadi file suara 

digital dalam berbagai format 

 

Gambar 2.2 Media Audio 
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Dua aspek krusial untuk mempersiapkan file audio digital antara lain, 

menyeleraskan kebutuhan kualitas suara dalam sumber daya RAM dan 

hardisk; dan menyetel level recording yang sesuai untuk mendapatkan 

recording yang bersih dan bagus  

Gambar 2.3 Aplikasi Media Audio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Media video 

Video merupakan elemen multimedia yang dapat menggambarkan 

pesan yang ingin disampaikan melalui gambar, video digital merupakan bagian 

penting dari multimedia yang paling memikat dan merupakan piranti powerful 

yang membuat pengguna computer lebih dekat ke dunia nyata. 

Beberapa pertimbangan untuk membuat produksi Video digital: 

 Komputer dengan koneksi fire Wire (IEEE 1394 atau iLink) dan kabel 

 Processor yang cepat 

 RAM yang besar kapasitasnya 

 Kapasitas hardisk harus besar 

 Tampilkan kedua kalinya untuk lebih memastikan perangkat lunak 

editing. 

 Mixer audio untuk mengatur output suara dari camcorder, Pem-bicara 

eksternal. 

 Perangkat Lunak editing non linier (NLE). 

D. Media animasi. 

Animasi merupakan perubahan visual sepanjang waktu dan 

memberikan kekuatan besar pada pryoyek multimedia. Teknik Animasi antara 

lain : 
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 Identifikasi aktifitas yang akan ditampilkan, jika terlalu komplek dapat 

dibuat dengan skrips tertulis dengan daftar aktifitas dan obyek yang 

diperlukan. 

 Buatlah storyboard untuk memvisualisasikan animasi. 

 Pilih piranti animasi yang sesuai dengan pekerjaan tersebut. 

 Kembangkan urutannya, meliputi penciptaan obyek, teksture 

permukaan, menambah cahaya, bereksperimen dengan effek cahaya, 

memposisikan kamera. 

 Melakukan rendering khusus dan menambah efek suara 

Gambar 2.4 Contoh Media Animasi 

 

 

 

 

 

 

 

E. Media grafis/ citra. 

Produk content media grafis/ citra adalah identik dengan tampilan 2 

dimensi bisa berbentuk gambar ataupun teks. 

 Grafis bersifat graf, bersifat huruf, dilambangkan dengan huruf. 

 Bersifat matematika, statistika, wujud titik-titik garis-garis atau bidang-

bidang yang secara visual dapat menjelaskan hubungan yang ingin 

disajikan. 

F. Media interaktif 

Bekembang pesatnya produksi CD pembelajaran yang menyajikan 

proses pembelajaran secara mandiri sampai pada evaluasi hasil pembelajaran, 

media ini disebut juga dengan istilah e-learning selain dikemas dalam bentuk 

CD tetapi dapat disajikan melalui media internet yaitu pada Web. 
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G. Media efek khusus 

Menampilkan suatu gambar untuk lebih hidup kadangkala dibutuhkan 

effek khusus sebagai back sound sesuai dengan makna gambar yang 

ditampilkan. Demikian halnya Gambar dan video. 

Gambar 2.5 Contoh Media Efek Khusus 

 

 

 

 

 

 

 

Yang termasuk dalam kategori software aplikasi pembuat effek khusus 

adalah: Adobe, Show Biz DVD, WinDVD Creater, Element Premier, Pinnacle 

Studio Plus, After Effect, Ulead Video Studio, Nero Ultra Edition, Power 

Director, Easy Media Creator. 

Gambar 2.6 Software Media Efek Khusus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Multimedia Mempertajam Pesan  

Keunggulan bersaing perusahaan, sesungguhnya adalah keunggulan 

kornunikasi sehingga masalah dalam bersaing adalah masalah dalam berko-munikasi. 

Strategi positioning sesungguhnya adalah strategi komunikasi. Positioning merupakan 

konsep yang rnengubah keaslian iklan dan konsep yang sederhana yang membuat 
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orang menghadapi kesulitan dalam memahami kekuatannya. Positioning dimulai 

dengan sebuah produk, barang, jasa, perusahaan, atau orang. Akan tetapi, positioning 

bukanlah sesuatu yang Anda lakukan terhadap produk. Positioning adalah sesuatu 

yang Anda lakukan terhadap pikiran calon konsumen, yaitu menempatkan produk itu 

pada pikiran calon konsumen.  

 Dalam komunikasi, perusahaan harus mempertajam pesan agar masuk di 

pikiran konsumen. Multimedia dapat membantu mempertajam pesan tersebut. 

Kelebihan multimedia adalah menarik indera dan menarik minat karena merupakan 

gabungan antara pandangan, suara, dan gerakan.  

Lembaga riset dan penerbitan komputer, Computer Technology Reseach 

(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 80 % dari yang dilihat, didengar, dan dilakukan sekaligus. 

Para pendukung multimedia menyatakan bahwa jika media berbagai indera ini 

dikombinasikan, efek yang dihasilkan melebihi penjum-lahan bagian-bagiannya. 

Perusahaan-perusahaan yang unggul dalam bersaing menggunakan strategi pesan 

untuk memposisikan produk mereka, misalnya Nokia dengan pesan "Connecting 

People", Avon dengan pesan "Finally Our Most Powerful Skincare Ever" (Gambar 2.6), 

dan Surf dengan pesan "Pilihan ibu bijak". Dengan demikian, Multimedia dapat 

membantu meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan. 

Gambar 2.6  Strategi Pesan Positioning Produk Avon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Aplikasi Multimedia dalam Bidang Pemasaran  

Penerapkan multimedia di perusahaan yang menonjol tertuju pada aktivitas 

pemasaran, khususnya ativitas promosi. Aktivitas promosi meliputi periklanan, promosi 

penjualan, perjualan perseorangan, public relation, dan penjualan langsung termasuk 
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penjualan lewat intemet. Multimedia berfungsi untuk menarik indera dan menarik minat 

karena merupakan gabungan antara pandangan, suara, dan gerakan. 

2.5.1 Periklanan Televisi 

Iklan televisi adalah sebuah serangkaian tayangan televisi yang dibuat dan 

dibayar oleh sebuah badan usaha untuk menyampaikan pesan, biasanya untuk 

memasarkan produk ataupun sekadar mengumumkan. Saat ini banyak iklan televisi 

yang disiarkan dalam bentuk iklan pendek selama beberapa waktu, mulai dari waktu 

lima detik hingga beberapa menit (hal tersebut termasuk durasi iklan yang sama 

dengan acara televisi kebanyakan, biasanya berbentuk infomersial). Pengiklanan 

seperti ini digunakan untuk mempromosikan berbagai produk barang, jasa, 

pengumuman, atau gagasan. 

 2.5.2 Interactive Multimedia Merchandising 

Interactive Multimedia adalah sebuah topik dari computer science yang 

mendalami berbagai metodologi dan teknologi dari pengembangan aplikasi berbasis 

multimedia. Kata Interactive Multimedia sendiri merupakan gabungan dari 2 kata, yaitu 

kata interactive yang mempunyai arti bersifat saling melakukan aksi, antar-hubungan, 

dan saling aktif, kata multimedia adalah penggunaan media yang menyajikan dan 

menggabungkan teks, suara, gambar, animasi dan video. Interactive 

multimedia biasanya mengacu pada produk dan layanan pada digital sistem berbasis 

komputer yang menanggapi tindakan interaksi pengguna dengan menghadirkan 

konten seperti teks, suara, gambar, animasi dan video. 

Perusahaan menyediakan sistem pembelian interaktif yang dapat membantu 

kita menemukan produk yang kita inginkan, serta memungkinkan kita melakukan 

perbandingan tanpa harus menghabiskan satu hari penuh untuk mengunjungi toko-

toko yang berbeda. Samsung menggunakan strategi ini untuk meraih keunggulan 

bersaing. Perhatikan Gambar 2.7. 

Gambar 2.7 Interactive Multimedia Merchandising Samsung 
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2.5.3 Merchandising Information Kiosk 

Kios informasi adalah sistem dan antarmuka pengguna yang menyediakan 

informasi dengan metode elektronik. Kios informasi umumnya ditempatkan di tempat-

tempat yang banyak dikunjungi atau dilewati orang seperti lobi hotel, bandar udara atau 

mal.  

Merchandising kiosk memungkinkan Anda membeli sepatu ber-dasarkan style, 

ukuran, dan wama cukup dengan menyentuh layar dan mengikuti suara yang 

memandu Anda. Kiosk ini memiliki keyboard untuk menuliskan nama pelanggan, 

alamat, dan nomor kartu kredit, kemudian sistem dalam perusahaan akan mengatur 

pengiriman sepatu tersebut melalui ekspedisi pengiriman dengan cepat. 

 

Gambar 2.8 Merchandising/Information Kiosk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.4 Virtual Shopping 

Virtual shopping adalah kegiatan pembelian barang dan jasa melalui media 

Internet. Melalui belanja lewat Internet seorang pembeli bisa melihat terlebih dahulu 

barang dan jasa yang hendak dibelanjakan melalui web yang dipromosikan oleh 

penjual. Kegiatan belanja daring ini merupakan bentuk komunikasi baru yang tidak 

memerlukan komunikasi tatap muka secara langsung, melainkan dapat dilakukan 

secara terpisah dari dan ke seluruh dunia melalui media notebook, komputer, ataupun 

handphone yang tersambung dengan layanan akses Internet. Virtual shopping adalah 

salah satu bentuk perdagangan elektronik yang digunakan untuk kegiatan transaksi 

penjual ke penjual ataupun penjual ke konsumen. 



 
 

 

24 

Sebagai contoh, Tokopedia perusahaan belanja daring terkemuka di Indonesia 

menghadirkan bisnis yang paling dikenal yaitu marketplace. Tokopedia menyediakan 

serambi bisnis C2C (Consumer to Consumer) gratis untuk penjual dan pembeli. 

Terdapat juga toko resmi untuk beberapa merek resmi terkemuka. Tokopedia juga 

menyediakan produk digital seperti pulsa, pembayaran BPJS, listrik dan air, tagihan 

telepon, kartu kredit, tv berlangganan, dan lain sebagainya. Terdapat juga tiket 

pesawat, tiket kereta, acara, voucher permainan video, dan produk digital lainnya. 

Gambar 2.9 Belanja Daring Tokopedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Tahapan Dalam Proses Multimedia 

 Dalam proses pembuatan multimedia, hal terpenting yang harus dimiliki adalah 

ide atau gagasan. Sebab jika tidak memiliki itu maka tahapan-tahapan pembuatan 

multimedia tidak akan berguna. Ide atau gagasan biasanya muncul jika terdapat 

sebuah permasalahan dan kita mencoba mencari cara untuk menyelesaikannya. Ide 

dapat muncul kapan saja dan dimana saja. Jika ide atau gagasan sudah didapatkan 

maka kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. 

 Pada dasarnya terdapat 6 tahapan yang harus dilewati untuk mencapai tujuan 

atau ide yang diinginkan pada proses-proses tersebut antara lain: 

 

2.6.1  Analisis Ide 

Dalam tahapan ini seorang pembuat multimedia harus menganalisa ide atau 

gagasan yang ia miliki. Terdapat 6 hal yang harus dilakukan pada tahapan ini : 
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1. Analisa Kebutuhan, penting bagi pembuat multimedia untuk menganalisa apa 

yang dibutuhkan dalam pembuatan multimedia dan membuat daftar 

kebutuhannya. 

2. Analisa Biaya, dari daftar kebutuhan yang sudah dianalisis, perlu dibuat daftar 

berapa total biaya yang dibutuhkan. Hal ini akan menentukan besar kecilnya 

proyek multimedia yang dibuat. 

3. Analisa Konten, pada tahapan ini pembuat multimedia menentukan 

bagaimana penyampaian konten atau isi dari multimedia yang akan dibuat. 

Tentunya harus sesuai dengan ide yang dimaksud. 

4. Analisa Pasar, tentukan untuk siapa produk multimedia ini ditujukan. 

5. Analisa Teknologi, analisa dari segi teknologi sangat dibutuhkan untuk 

mengetahui teknologi apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung proses 

pembuatan multimedia. 

6. Analisa Media Pengiriman, jika semua analisa telah terpenuhi, terakhir kita 

tentukan media penyampaian multimedia tersebut dapat berupa iklan, brosur, 

dll. 

 

2.6.2 Pretesting 

Sebelum melakukan tahapan ini, kita harus menentukan status projek kita. 

Apakah proyek tetap dilanjutkan, harus mengalami revisi terlebih dahulu, atau 

dilakukan bail out. Apabila proyek dapat kembali dilanjutkan, barulah dapat berlanjut 

ke tahap pretesting. Dalam tahap ini terdapat 5 hal yang harus dilakukan: 

1. Tentukan tujuan projek. Pada tahap ini tentukan tujuan dibuatnya proyek. 

Dengan tujuan proyek yang jelas dan menarik, memungkinkan kita untuk 

meyakinkan investor untuk memberikan dana ke dalam proyek. 

2. Tentukan keahlian yang dibutuhkan. Pada tahapan ini tentukan profesi apa 

saja yang diperlukan dalam perekrutan anggota proyek. 

3. Membuat rancangan isi. Apabila dalam proses analisis diperlukan mencari isi 

apa saja dalam proyek itu, dalam tahap ini akan dibuat bagan atau rancangan 

dari isi yang sudah ada. 

4. Posisi penjualan dan pemasaran. Seorang pembuat multimedia tidak dapat 

bekerja sendiri, tentunya dibutuhkan tim pemasaran untuk memasarkan proyek 

ini. 

5. Membuat prototype awal. Dalam tahap ini, prototype yang dibuat masih dalam 

bentuk sketsa karena hanya merupakan gambar dari proyek yang sedang 

dibuat. 
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2.6.3 Prototype Development 

Sama seperti sebelumnya jika proyek ingin dilanjutkan sebaiknya harus direvisi 

terlebih dahulu, atau dilakukan bail out. Apabila proyek dapat kembali dilanjutkan, 

dapat berlanjut ke tahap selanjutnya, yaitu Prototype Development. Dalam tahap ini 

terdapat 5 hal yang harus diperhatikan: 

1. Buat Rancangan. Yang pertama dilakukan adalah melakukan rancangan pada 

layar. Layar dapat dirancang sedemikian rupa, biasanya menggunakan cahaya 

dan pemilihan warna yang tepat untuk menarik perhatian pengguna. 

2. Rancang Konten. Setelah itu dibuat rancangan konten atau isi. Dalam tahap 

ini konten yang dimasukkan harus sesuai dengan outline yang sudah 

dirancang. 

3. Rancang Antarmuka. Perancangan user interface harus dibuat semenarik 

mungkin agar dapat bersaing. 

4. Kembangkan Cerita. Pengembangan cerita dalam suatu multimedia dilakukan 

apabila semua tahap sudah terpenuhi. 

5. Test Prototype. Melakukan percobaan terhadap prototype yang sudah 

dikembangkan. 

 

2.6.4 Alpha Development 

Seperti biasa bila proyek tetap dilanjutkan, harus mengalami revisi terlebih 

dahulu, atau  dilakukan bail out. Apabila dapat dilanjutkan, dapat berlanjut ke tahap 

selanjutnya, yaitu Alpha Development. Dalam tahap ini terdapat 6 hal yang harus 

dilakukan : 

1. Detail The Storyboards and Flowcharts. Pembuatan storyboards dan 

flowchart yang menggambarkan project. Serta memberi penjelasan dari setiap 

storyboards yang sudah dibuat. 

2. Finalize Story Scripts. Melakukan finalisasi terhadap story scripts yang sudah 

dibuat. 

3. Produce Graphic Art. Membuat seni grafis yang mendukung keindahan pada 

tampilan proyek. 

4. Produce Sound and Video. Melakukan input suara dan input video agar 

multimedia menjadi lebih menarik. 

5. Solve Technical Problems. Memperbaiki masalah-masalah teknis yang timbul 

dalam proyek. 
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6. Test Working Prototype. Melakukan pengetesan ulang terhadap prototype 

yang sudah diperbarui. 

 

2.6.5 Beta Development 

Jangan lupa untuk melakukan revisi terlebih dahulu bila proyek ingin 

dilanjutkan, namun pada tahap ini sudah tidak dapat dilakukan bail out. Apabila proyek 

dapat kembali dilanjutkan, barulah dapat berlanjut ke tahap selanjutnya, yaitu Beta 

Development. Dalam tahap ini terdapat 6 hal yang harus dilakukan : 

1. Distribute to Limited Tester List. Pendistribusian proyek ke beberapa tester. 

Hal ini untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pada project serta apa saja 

yang harus diperbaiki. 

2. Respond to Bug Reports. Apabila pada tahap testing terdapat bugs, dalam 

tahap ini bugs tersebut harus sudah dapat diperbaiki. 

3. Prepare User Docs. Mempersiapkan dan membuat user manual. 

4. Mempersiapkan Packaging. Dalam bentuk apa proyek akan di terbitkan. 

5. Develop Gold Candidates. Membuat back up dari data proyek asli. 

6. Announce to Press and PR Lists. Memberikan kepada wartawan dan publik 

akan adanya proyek tersebut. 

 

2.6.6 Delivery 

Apabila sudah memasuki tahap ini sudah tidak dapat lagi melakukan revisi 

maupun bail out. Dalam tahap ini terdapat 5 hal yang harus dilakukan : 

1. Prepare Technical Support. Mempersiapkan tim untuk memberi bantuan user 

dalam hal teknis. 

2. Install Sales Team. Memilih tim karyawan untuk mempromosikan proyek 

tersebut. 

3. Replicate Gold Master. Melakukan replikasi terhadap proyek. 

4. Pay Bonuses. Membayar bonus kepada para karyawan. 

5. Hold Launch Party. Melakukan acara pembukaan produk terbaru. 

 

2.7 Pembuatan Proposal Multimedia 

2.7.1 Halaman Depan 

Sampul dan kemasan memiliki banyak pilihan untuk mendesain tampilan dan 

rasa proposal anda. Meskipun kita sering memperingatkan untuk menilai buku dari 

sampulnya kenyataannya seorang pelaksana membutuhkan waktu dua detik untuk 

menilai kualitas dokumen yang sedang ditangani. Terkadang mereka memutuskan 
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sebelum mereka menyentuhnya. Perkirakan orang akan membaca proposal anda dan 

temukan keinginan mereka. Ada dua strategi bahwa dokumen anda masih amatir dan 

belum profesional (menghindari kesan negatif dan perkataan kasar). Pada halaman 

depan juga di cantumkan nama dan alamat perusahaan serta nama orang yang 

bertanggung jawab. 

 

2.7.2 Daftar Isi 

Para eksekutif yang sibuk ingin mengantisipasi sebuah dokumen dan 

memahami isinya dalam urutan singkat. Sebuah daftar isi atau indeks merupakan 

sebuah cara langsung untuk mempresentasikan elemen-elemen proposal anda dalam 

ikhtisar yang dipadatkan. Dalam beberapa situasi anda boleh menyertakan sebuah 

ringkasan eksekutif (eksekutif summary) sebuah pendahuluan yang berisi 

beberapa paragraf mengenai deskripsi yang ringkas dan tajam, serta total anggaran. 

Ringkasan tersebut harus berada pada halaman atau hal berikutnya. Berisi kerangka 

proposal usaha dengan dilengkapi nomor halaman. 

 

2.7.3 Analisa Kebutuhan 

Dalam beberapa proposal sangat berguna untuk mendeskripsikan alasan 

proyek yang dikemukakan dalam beberapa detail. Deskripsi dan analisis kebutuhan 

sudah umum yang harus di lewati hirearki para eskutif perusahaan untuk mencari 

persetujuan dan pendanaan. Dalam proposal usaha diungkapkan strategi perusahaan 

dan tim manajemen pengelola perusahaan. 

 

2.7.4 Sasaran Audience 

Semua proposal multimedia harus menyertakan sebuah bagian yang 

menjelaskan audience sasaran dan platform sasaran. Ketika kapabilitas multimedia 

pengguna akhir memiliki range yang luas dan tak terbatas, maka penting untuk 

menjelaskan perangkat lunak dan perangkat keras platfrom pengiriman yang ingin 

disajikan. Sebagai contoh jika proyek anda membutuhkan player compact disk, tetapi 

platfrom pengguna akhir tidak memiliki satupun, anda harus menyesuaikan strategi 

multimedia anda dengan merevisi rancangan tersebut atau meminta pengguna akhir 

untuk memiliki sebuah player atau bahkan menjadi peluang proyek baru yaitu 

dilengkapi dengan pengadaan peralatan sesuai dengan kebutuhan. Menjelaskan 

mengenai pasar yang dituju, besar potensi pasar dan berbagai strategi serta ramalan 

tentang target konsumen pada masa mendatang. 
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2.7.4 Strategi Kreatif 

Bagian strategi kreatif sebuah deskripsi mengenai look and feel dari proyek itu 

sendiri sangat penting bagi proposal anda, khususnya jika para eksekutif melihat 

proposal, anda tidak menyajikan kreatif session atau tidak berpartisipasi dalam 

pembahasan dan pendahuluan. Jika anda memiliki gallery proyek yang sudah selesai 

hampir sama dengan upaya penawaran anda maka akan sangat membantu jika 

proposal anda buatlah heading terpisah dan masukan grafis dan diagram. Garis 

besarnya yaitu menjelaskan tentang kualitas, kuantitas, kegunaan, dan keistimewaan 

barang dan jasa produk yang dihasilkan dengan strategi dan sajian yang menarik. 

 

2.7.5 Implementasi Proyek 

Sebuah proposal harus bisa menjelaskan bagaimana proyek tersebut akan 

diorganisasikan dan dijadwalkan perhitungan biaya akan didasarkan pada penjelasan 

ini bagian implementasi proyek proposal anda akan memuat kalender detail, dengan 

perencanaan proyek serta daftar tugas khusus dan tanggal penyelesaian, deliverable 

dan jadwal kerja yang disertakan. Informasi ini mungkin luas dan detail, tergantung 

tuntunan klien bagian implementasi proyek tidak hanya berkisar tentang berapa 

banyak pekerjaan yang ada, melainkan bagaimana pekerjaan akan dikelola dan 

dilakukan. Anda mungkin tidak perlu mengitungkan waktu dalam jam-jam kerja, tetapi 

lebih pada jumlah waku kalender yang diminta untuk menyelesaikan setiap tahap. 

 

2.7.6 Anggaran  

Anggaran berhubungan langsung dengan cakupan kerja yang sudah disusun 

dibagian implementasi proyek. Pilihlah biaya terperinci dari deskripsi implementasi 

proyek dan gabungkan waktu tugas dari setiap tahap proyek kedalam kegiatan yang 

berguna bagi klien. Menjelaskan mengenai rencana permodalan dan proyeksinya, 

neraca pendahuluan, aliran kas, dan pendapatannya. 

 

Rangkuman 

 Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan 

menggabungkan teks, suara, gambar, animasi dan video dengan alat bantu 

([tool]) dan koneksi ([link]) sehingga pengguna dapat ber([navigasi]), 

berinteraksi, berkarya dan berkomunikasi. 

 Ciri-ciri umum Sistem Komputer Multimedia: 
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a. Mempunyai kemampuan untuk merubah Informasi dari analog seperti 

suara, musik dan video ke bentuk digital dan sebaliknya.  

b. Interaktif yaitu pengguna bisa berkomunikasi walaupun tidak secara 

langsung. dengan data-data multimedia. 

 Faktor-faktor Produksi multimedia antara lain: Media teks, Media audio, Media 

video, Media animasi,. Media grafis/ citra, Media interaktif, Media efek khusus 

 Aplikasi Multimedia dalam Bidang Pemasaran : Periklanan Televisi, 

Interactive Multimedia Merchandising, Merchandising Information Kiosk, dan 

Virtual Shopping 

 Tahapan Dalam Proses Multimedia: Analisis Ide, Pretesting, Prototype 

Development, Alpha Development, Beta Development, dan Delivery 

 Pembuatan Proposal Multimedia: Halaman Depan, Daftar Isi, Analisa 

Kebutuhan, Sasaran Audience, Strategi Kreatif, Implementasi Proyek, 

Anggaran 

SOAL LATIHAN 

1. Apa yang dimaksud dengan Multimedia? 

2. Jelaskan ciri-ciri umum sistem komputer multimedia. 

3. Berikan contoh-contoh terupdate beragam jenis factor-faktor  produksi 

multimedia. 

4. Apa yang membedakan Merchandising Kiosk dengan interactive Multimedia 

Merchandising? 

5. Apa yang dimaksud dengan Beta Development dalam tahapan proses 

multimedia? 

PRAKTIKUM 

Buatlah proposal multimedia untuk 1 jenis Program Pemasaran dari sebuah 

produk! 
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TUJUAN TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS 

Mahasiswa mengetahui dan 

memahami cara menyusun 

naskah storyboard 

multimedia 

 Mengetahui definisi dan fungsi 

Storyboard 

 Mengetahui contoh-contoh Storyboard 

 Mengetahui Istilah yang ada dalam 

storyboard 

 Membuat contoh storyboard 

 

3.1 Definisi dan Fungsi Storyboard 

Stroryboard adalah deskripsi visual (sketsa) dan tekstual yang 

menggambarkan bagaimana suatu multimedia disusun, dapat berbentuk gambar yang 

sangat detail, tapi bisa juga berbentuk sketsa sederhana.  Atau dalam kata lain, 

Storyboard adalah visualisasi ide dari aplikasi yang akan dibangun, sehingga dapat 

memberikan gambaran dari aplikasi yang akan dihasilkan. Storyboard dapat dikatakan 

juga visual script yang akan dijadikan outline dari sebuah proyek, ditampilkan shot by 

shot yang biasa disebut dengan istilah scene. Storyboard sekarang lebih banyak 

digunakan untuk membuat kerangka pembuatan website dan proyek media interaktif 

lainnya seperti iklan, film pendek, games, media pembelajaran interaktif ketika dalam 

tahap perancangan /desain. Tidak diperlukan keahlian menggambar untuk membuat 

storyboard. 

Sedangkan Multimedia storyboard adalah storyboard yang digunakan untuk 

merancang MMI. Multimedia storyboard harus dapat merepresentasikan MMI (teks, 

audio, grafik, animasi, video, dan aspek interaktif). Fungsi storyboard: 

 Media untuk kegiatan brainstorming pada tahap analisis dan perancangan. 

 Mendeteksi problem lebih dini sehingga lebih mudah diperbaiki.  

 Media komunikasi, berperan sebagai referensi untuk semua tim. 

3.2 Contoh Storyboard:  

Gambar 3.1 Contoh Storyboard 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.davidprasetyo.com/2015/11/pengertian-storyboard.html
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Contoh Storyboard  

Table 3.1 Skrip iklan “Planet Mint” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Contoh Storyboard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

35 

 3.3 Istilah-Istilah dalam Story Board 

1. Extrem Close Up (ECU)/ Big Close Up (BCU)/ Tight Close Up (TCU), 

merupakan bidikan kamera yg lebih ekstrem dari close up. 

2. Close Up (CU), merupakan bidikan kamera yg sangat dekat dg orang atau 

objek 

3. Medium Close Up (MCU), merupakan bidikan kamera yg cukup dekat subjek, 

tetapi jg mencakup objek lain didekatnya. 

4. Medium Shot (MS), merupakan bidikan kamera pd sudut lebar subjek, tetapi 

tdk mencakup latar blkg secara keseluruhan 

5. Long Shot (LS), merupakan bidikan kamera yg sangat jauh, berupa 

pandangan penuh dari adegan utk memberikan efek jarak 

6. Very Long Shot (VLS), merupakan bidikan kamera yg sangat jauh sekali 

7. Point Of View (POV), merupakan bidikan kamera dari titik pandang yg dilihat 

seseorang saat berada dlm gambar (video) atau bidikan kamera dari titik 

pandang subjek dan melihat sesuatu dari cara subjek melihatnya. 

8. Two Shot, merupakan bidikan kamera pd dua karakter yg dekatd kamera. Jika 

karakternya 3 disebut three Shot. 

9. Cut, merupakan perubahan secara langsung dari adegan pertama ke adegan 

lain tanpa adanya transisi atau perintah utk mengakhiri adegan 

10. Cut Away (CA), merupakan cara utk memotong waktu sebuah kejadian 

11. Interior (int), merupakan bagian dari gambar yg diambil di dlm ruangan 

12. Exterior(Ext), merupakan bagian dr gambar yg diambil di luar ruangan 

13. PAN, membidik dr sisi lain yg diawali dan diakhiri dg bidikan statis. 

14. Lock Down (LD)/ Lock Off (LO), mengaktifkan kamera pd tripod. 

15. Dolly In (DI)/ Track In (TI), menggerakan kamera ke depan 

16. Dolly Out (DO)/ Track Out (TO), menggerakan kamera ke belakang. 

17. Crab Left (CL)/ Track Left (TL), menggerakan kamera ke kiri 

18. Crab Right (DR)/ Track Right (TR), menggerakan kamera ke kanan 

19. Tilt Up (TU), menggerakan kamera ke atas 

20. Tilt Down (TD) menggerakan kamera ke bawah. 

21. Fade In (FI), efek optis yg merupakan perubahan dari latar belakang gelap 

kemudian muncul gambar 

22. Fade Out (FO), efek optis yg merupakan perubahan gambar menuju latar 

belakang gelap 

23. Superimpose (Super), efek optis yg melapiskan gambar satu pd gambar lain 

(sebagai bentuk yg ditampilkan di atas adegan) 
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24. Wipe, merupakan efek optis yg menyebabkan perubahan secara perlahan 

(gradual) dg cara gambar kedua menghapus gambar pertama sampai seluruh 

gambar pertama berganti dg gambar kedua 

25. Dissolve (Diss), efek optis yg merupakan perubahan gambar pertama yg 

menghilang secara bertahap, kemudian muncul gambar kedua 

26. Slide, efek optis yg merupakan perubahan dg cara gambar kedua menutup 

gambar pertama secara bertahap 

27. Iris, efek optis yg merupakan perubahan dari gambar pertama yg membuka, 

kemudian muncul gambar kedua, seperti iris (selaput pelangi) mata kita yg 

membuka dan mengecil tergantung banyaknya cahaya yg masuk ke mata 

28. Morp, efek optis yg meruoakan perubahan bentuk dari gambar pertama ke 

gambar kedua 

29. Zoom, efek optis yg merupakan perubahan dari gambar pertama yg mengecil, 

kemudian tampak gambar kedua yg muncul dari ukuran kecil yg semakin 

membesar, kemudian menutup gambar pertama 

30. Push, efek optis yg merupakan perubahan dari gambar pertama yg didorong 

oleh gambar kedua, shg gambar pertama bergeser dan digantikan oleh 

gambar kedua 

31. Stretch, efek optis yg merupakan perubahan dari gambar kedua yang 

direntangkan pd gambar pertama dan akhirnya menutup gambar pertama 

efek optis yg merupakan perubahan dari gambar pertama  

32. Spiral Boxes (SB), efek optis yg merupakan perubahan dari gambar pertama 

yg mengecil seperti kotak spiral, kemudian muncul gambar kedua. 

33. Pinwheel, efek optis yg merupakan perubahan dari gambar pertama 

menghilang seperti model kitiran, kemudian muncul gambar kedua 

34. Split, efek optis yg merupakan perubahan dari gambar pertama dg cara 

membelah, kemudian muncul gambar kedua. 

35. Swirl, efek optis yg merupakan perubahan dari gambar pertama kemudian 

muncul gambar kedua dari kecil, berputar dan semakin membesar seperti 

angin berputar dan menutup gambar pertama 

36. Peel, efek optis yg merupakan perubahan dari gambar pertama dg cara 

mengelupas, kemudian muncul gambar kedua. 

37. Superimpose (Super), meletakan satu gambar di atas gambar lain. Misal utk 

membuat judul 

38. Swing In (SI), efek optis yg merupakan perubahan dari gambar pertama 

menutup seperti pintu menutup dari dalam, kemudian muncul gambar kedua. 
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39. Swing Out (SO), efek optis yg merupakan perubahan dari gambar pertama 

menutup seperti pintu menutup dari luar, kemudian muncul gambar kedua. 

40.  Roll Away (RA), efek optis yg merupakan perubahan gambar pertama dg 

cara menggulung, kemudian muncul gambar kedua 

41. Venetian Blind (VB), efek optis yg merupakan perubahan gambar pertama 

menghilang seperti kerai, kemudian muncul gambar kedua 

42. Spin, efek optis yg merupakan perubahan gambar pertama yg menghilang dg 

cara berputar, kemudian muncul gambar kedua 

43. Voice Over (VO), menampilkan pengisi suara dari seorang tokoh atau narasi 

(merupakan suara dari luar kamera 

44. Sound Effect (SFX), menampilkan efek suara yg berasal dari berbagai macam 

suara, selain suara manusia dan musik, misal suara pesawat terbang, suara 

kodok, suara pintu sedang ditutup, suara sepatu, dan lain-lain 

45. Down and Under (DAU) efek suara fade sebagai suara yg datang 

46. Up and Over (UAO), fade suara sebagai suara yg dating 

Rangkuman 

 Stroryboard adalah deskripsi visual (sketsa) dan tekstual yang 

menggambarkan bagaimana suatu multimedia disusun, dapat berbentuk 

gambar yang sangat detail, tapi bisa juga berbentuk sketsa sederhana 

 Fungsi storyboard: 

o Media untuk kegiatan brainstorming pada tahap analisis dan 

perancangan. 

o Mendeteksi problem lebih dini sehingga lebih mudah diperbaiki.  

o Media komunikasi, berperan sebagai referensi untuk semua tim. 

SOAL LATIHAN 

1. Apa yang dimaksud dengan story board? 

2. Jelaskan fungsi storyboard dalam multimedia. 

3. Jelaskan pengertian dari beberapa istilah storyboard di bawah ini: 

a. Close Up   d. Swing out 

b. Point of View  e. Down and Under 

c. PAN 

PRAKTIKUM 

Buatlah Storyboard Gambar dan Tulisan untuk mengkomunikasikan suatu produk 

makanan ringan. 
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TUJUAN TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS 

Mahasiswa memahami 

peranan teks dalam 

multimedia pemasaran 

beserta aplikasinya 

 Untuk memahami pengertian tentang 

teks. 

 Untuk mengenali kekuatan dari teks. 

 Untuk mempelajari atribut dari teks. 

 Untuk mengetahui cara pengukuran teks. 

 Untuk mengetahui cara pengaturan teks. 

 Untuk memahami peranan teks dalam 

multimedia. 

 Untuk mengetahui cara menggunakan 

teks dengan elemen multimedia lainnya. 

 Untuk mengetahui panduan penggunaan 

teks. 

 Untuk mengetahui aplikasi teks dalam 

pemasaran 

 

 

4.1 Pengenalan Teks   

Teks dapat diartikan sebagai kombinasi dari huruf-huruf yang membentuk kata 

maupun kalimat yang mengandung informasi tertentu. Teks atau sering dikenal 

sebagai tulisan sudah dikenal sejak jaman dahulu. Sejarah dapat diketahui banyak dari 

tulisan para ahli, selain peninggalan benda bersejarah sejak dulu. Teks banyak 

digunakan dalam tulisan artikel, buku atau pun majalah. Selain dalam menyampaikan 

informasi juga untuk memasarkan produk, serta mempunyai pengaruh besar dalam 

hidup seseorang. Sebagai contoh teks yang dapat memengaruhi hidup orang seperti 

kata kata motivasi, atau ungkapan dari seorang terkenal seperti Thomas Alva Edison. 

Kutipan kata kata dari Thomas Alva Edison seperti “Selalu ada cara untuk melakukan 

lebih baik. Temukanlah!“. Ada juga ungkapan dari Thomas Alva Edison seperti “Saya 

tidak akan mengatakan saya gagal 1000 kali, tapi saya akan mengatakan bahwa saya 

menemukan 1000 cara yang tidak berhasil jika dilakukan.” (Gambar 4.1) 
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Gambar 4.1 Kata Motivasi Thomas Alva Edison 
Sumber: www.fundoophotos.com 

 

 

 

 

 

 

 

Dari teks tersebut kemudian dikembangkan bersamaan dengan 

perkembangan multimedia. Teks tidak hanya statis tapi juga dinamis bisa berubah-

ubah. Dan ditambahkan dengan animasi dapat menghasilkan tulisan yang bergerak. 

Dan teks sangat berperan dalam berkomunikasi khususnya texting. Dengan 

berkembangnya aplikasi texting seperti pengiriman teks melalui pager kemudian 

berkembang penggunaan handphone yang mempunyai aplikasi pengiriman sms 

kemudian berlanjut pada aplikasi BBM dan WA. Komunikasi menjdi lebih mudah 

dengan adanya texting. 

Bermula dari teks kemudian berkembang menjadi hypertext. Hypertext 

merupakan struktur penulisan dalam World Wide Web (www). Dengan hypertext 

memudahkan penguna untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cara 

mengarahkan mouse pada text tertentu.Dengan demikian membuat sejenis struktur 

teks dengan teks lain yang saling berhubungan. 

4.2 Atribut dari Teks 

Teks mempunyai beberapa atribut yang dapat digunakan dalam gabungan 

beberapa elemen multimedia. Masing-masing atribut dari teks akan dibahas satu demi 

satu. 

4.2.1 Font 

Font adalah kumpulan karakter yang mempunyai ukuran atau style tertentu, 

kadang-kadang juga bisa berupa underline tergantung pada aplikasi software yang 

digunakan. Ukuran font biasanya menggunakan ukuran Point. Satu point terdiri dari 

0,0138 atau 1/72 inch. Satu font dapat terdiri dari beberapa jenis point (Gambar 4.2). 

Contoh Font dari sebuah teks Calibri ukuran 11 point italic atau contoh lain Times New 

Roman ukuran 14 point Bold. 
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Komputer dan peralatan lainnya dalam menampilkan font mempunyai dua 

metode yaitu Bit Mapped dan Vector Graphics (outline font). Pada bit mapped font 

menampilkan setiap karakter berdasarkan pengaturan dot-dot yang saling 

berhubungan. Metode kedua yaitu dengan Vector Graphics yang menampilkan bentuk 

atau outline dari setiap karakter secara geometrik. Metode yang sering digunakan 

umumnya adalah bit mapped font. Hal ini dikarenakan dengan metode vector graphic 

untuk ukuran kecil pada peralatan yang mempunyai resolusi rendah tidak terlalu bagus 

hasilnya dibanding dengan menggunakan metode bit mapped font. 

Gambar 4.2. Berbagai Ukuran Font 

 

 

 

 

 

 

 

Font dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu Monopaced Fonts dan 

Propotional Fonts. Monospaced font adalah font yang mempunyai ukuran lebar yang 

sama pada setiap karakter, contohnya font yang dihasilkan dari mesin ketik. 

Sedangkan Propotional fonts menampilkan lebar dari setiap karakter sesuai bentuk 

ukurannya. (Gambar 2.3) 

Gambar 4.3 Beda Propotional dan Monospaced Font 

 

 

 

 

 

 

Format font dapat dikategorikan menjadi True Type Font, OpenType, Type 1 

PostScript. True Type Font adalah standar format font dalam bentuk digital yang 
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dikembangkan oleh Apple Computer dan Microsoft. Oleh karena itu, semua font dalam 

jenis True Type dapat digunakan dan diikembangkan di semua system operasi 

Microsoft dan Macintosh. Sedangkan Open Type adalah format font dalam bentuk 

digital yang dikembangkan oleh Adobe dan Microsoft. Dan type 1 Post script adalah 

standard dari font tipe digital yang sudah diresmikan oleh International Standard 

Organization (ISO 9541). Tipe ini dibuat oleh Adobe Systems. Karena merupakan tipe 

standar maka dapat digunakan di semua komputer jenis apa pun, baik system operasi 

Microsoft atau Macintosh. 

4.2.2 Typeface 

Typeface adalah sekelompok karakter grafik yang mempunyai beberapa 

ukuran dan style. Contoh dari typeface yang utama adalah Times, Courier, dan Arial. 

(Gambar 4.4) 

Gambar 4.4 Typeface yang Utama 

 

 

 

Sering kali terjadi salah pemahaman tentang typeface dengan font. Sering kali 

Times New Roman, atau Arial disebut sebagai font padahal lebih tepat disebut sebagai 

typeface. Times New Roman dapat disebut sebagai font sesudah mempunyai ukuran 

atau style missal Font Times New Roman 12 point. Sebuah typeface dapat terdiri dari 

beberapa font. 

Ada dua cara menampilkan typeface yaitu Serif dan Sans Serif. Serif font 

umumnya mempunyai tampilan dengan lebih dekoratif pada tepi huruf .Biasanya 

digunakan dalam penulisan isi dalam pembuatan artikel. Contoh typeface yang 

termasuk dalam Serif Font ini adalah Times New Roman, Century. Sedangkan San 

Serif mempunyai tampilan standar dan umumnya digunakan dalam penulisan judul 

atau heading sebuah artikel untuk menarik perhatian pembaca. (Gambar 4.5) 
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Gambar 4.5 Perbedaan Serif dan Sans Serif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.1 Perbandingan tipe Serif dan San Serif 

 

 

 

 

 

 

Pada Tabel 4.1 dapat dilihat hasil perbandingan penggunaan Serif dan San 

Serif berdasarkan tampilan dan tingkat pemahaman. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

tipe Serif lebih cocok digunakan untuk penulisan isi sebuah tulisan walaupun dengan 

tampilan lama. Sedangkan Sans Serif lebih sesuai untuk penulisan judul atau heading 

yang membutuhkan penegasan dan perhatian.  

4.2.3 Style  

Setiap teks mempunyai style. Pada umumnya style terdiri dari Bold, Italic, dan 

Underline. (Gambar 4.6) 

Gambar 4.6 Jenis Style 
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4.2.4 Case 

Case merupakan attribute dari teks untuk menampilkan karakter dalam ukuran 

kecil atau besar. Untuk ukuran kecil biasa disebut sebagai lower case. Sedangkan 

huruf besar biasa disebut Upper Case atau capital. 

4.2.5 Weight 

Weight adalah ketebalan garis dari sebuah typeface tertentu. Sebuah typeface 

dapat terdiri dari beberapa versi berdasarkan weight. Untuk garis yang lebih tipis maka 

tampilan character akan lebih terang sedangkan untuk garis yang lebih tebal akan lebih 

gelap tampilannya. Pada typeface seperti Arial terdiri dari beberapa versi yaitu mulai 

dari versi tipis sampai versi tebal, dari Arial, Arial Narrow, dan Arial Black. (Gambar 

4.7) 

Gambar 4.7 Typeface Arial dengan berbeda 

 

 

 

 

4.2.6 Tracking 

Tracking adalah jumlah spasi yang ada pada sejumlah huruf dari sebuah kata. 

Lebih banyak spasi di antara huruf menghasilkan track yang lebih longgar. Sedangkan 

spasi yang lebih banyak antara huruf menghasilkan track lebih ketat. Tracking dapat 

digunakan untuk pengaturan kata kata agar dapat menghindari pemenggalan kata. 

(Gambar). Pada Microsoft Word dapat diatur di bagian Font-Character Spacing. Untuk 

pengaturan track longgar maka bisa memilih Spacing-Expanded. Sedangkan untuk 

pengaturan track lebih ketat menggunakan Spacing-Condensed. 

Gambar 4.8 Contoh Track Longgar dan Track Ketat 
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4.2.7 Kerning  

Kerning berkaitan dengan pengaturan spasi juga. Setiap huruf mempunyai 

bentuk yang berbeda. Sebagai contoh pengaturan letak antara huruf AW berbeda 

dengan huruf HI. Pada pengaturan huruf A dan W lebih membutuhkan spasi yang lebih 

banyak dibandingkan dengan pengaturan spasi antara huruf H dan I . Hal ini 

dikarenakan bentuk huruf A berbeda dengan huruf W. Sedangkan bentuk H lebih mirip 

dengan huruf I . Untuk pengaturan spasi agar membuat tampilan lebih bagus maka 

dapat menggunakan Kerning. Pada beberapa software pengolahan kata mempunyai 

fitur untuk mengatur penggunaan Kerning pada penulisan kata. (Gambar 4.9) 

Gambar 4.9 Tampilan dengan Kerning dan Tanpa Kerning 

 

 

 

 

 

 

4.2.8 Leading 

Leading adalah pengaturan spasi antara garis yang terdiri dari kumpulan teks. 

(Gambar 4.10) Tujuan Leading adalah untuk pengaturan tampilan teks sehingga 

memudahkan dibaca. Leading erat kaitan dengan Tracking. Tracking yang longgar 

membutuhkan leading yang lebih besar pengaturan spasinya. Sedangkan tracking 

yang ketat membutuhkan leading yang lebih kecil. Dapat dilihat pada contoh Gambar 

(Gambar 4.11) 

Gambar 4.10 Berbagai Jenis Leading 
(Sumber: www.matsongraphics.com) 
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Gambar 4.11 Contoh Perbandingan antara Tracking dengan Leading 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.9 Color 

Atribut warna pada teks membantu dalam membuat tampilan teks lebih menarik 

dan memberikan perhatian lebih pada teks yang mempunyai warna berbeda. (Gambar 

4.12) 

Gambar 4.12 Contoh Warna pada Teks 
  

HITAM 

MERAH 

ORANYE 

KUNING 

HIJAU 

4.3  Pengukuran Teks 

Dalam pengukuran karakter mengunakan ukuran character metric. Character 

Metric adalah pengukuran setiap karakter pada umumnya. Umumnya teks diukur 

dalam satuan Points. Pada Gambar 4.13 dapat dilihat beberapa cara pengukuran pada 

sebuah teks. Ascender adalah batas atas yang bisa dicapai tiap karakter. Descender 

adalah batas paling bawah yang bisa dicapai tiap karakter. Point Size adalah jarak dari 

bagian paling atas setiap karakter (Ascender) sampai bagian paling bawah dari setiap 

karakter (Descender). X-Height adalah ketinggian dari huruf x dengan lowercase. 

Ketinggian huruf dalam lowercase tidak sama, namun ketinggian setiap huruf dalam 

uppercase selalu sama. Set Width adalah ukuran lebat dari sebuah huruf. Mean Line 

adalah batas atas sebuah huruf dalam lowercase seperti terlihat pada gambar di 

bawah. Baseline adalah batas bawah sebuah huruf. 
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Gambar 4.13 Pengukuran Teks  

 

 

 

 

 

 

4.4  Masalah dalam Tampilan Teks 

4.4.1 Jaggies dan Alias 

Teks dalam format bitmapped maupun outline pada saat ditampilkan pada 

monitor sebagai pixel. Jadi terlihat seperti kumpulan kotak persegi yang sangat kecil. 

Pada saat dicetak pada printer, hasil yang muncul tampak garis garis yang bertingkat-

tingkat, umumnya disebut sebagai jaggies. Jaggies adalah tampilan sudut-sudut garis 

dari sebuah huruf pada saat dicetak akan tampak seperti garis yang bertingkat seperti 

tangga. Perbedaan yang muncul pada hasil cetakan dengan bentuk huruf 

sesungguhnya disebut sebagai alias. Untuk mengatasi alias ini dapat menggunakan 

teknik yang disebut anti-aliasing. Anti-aliasing adalah teknik untuk mengatasi alias 

dengan cara mengabungkan warna yang ada pada teks dengan warna yang ada pada 

background teks. Sebagai contoh tulisan teks berwarna hitam dengan background 

putih pada saat digabungkan akan menghasilkan warna abu-abu. (Gambar 4.14) 

Pencampuran warna ini akan mengurangi tampilan garis-garis yang bertingkat 

(jaggies). Teknik Anti-Aliasing ini biasa digunakan dalam software untuk edit gambar 

seperti photoshop dan pada Microsoft Point biasanya sudah dilakukan secara otomatis 

sehingga pengguna tidak perlu melakukan pengaturan lagi untuk alias. 

Gambar 4.14 Perbandingan Cetakan Huruf dengan Alias dan Anti-alias 
(Sumber:www.tech7.net) 
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4.4.2 Installed Font 

Tidak semua font sudah tersedia dalam system operasi komputer. Sebagian 

ada yang perlu ditambahkan sendiri oleh developer. Sebagai contoh font Palatino, 

Chicago, dan lain-lain. Salah satu cara yang bisa dilakukan developer adalah dapat 

menggunakan font yang tersedia walaupun dari segi kualitas tampilan tidak sama 

dengan yang diharapkan. Cara lainnya adalah menambahkan font yang belum tersedia 

ke dalam komputer yang digunakan. Namun tidak semua hasil font yang ditambahkan 

menghasilkan tampilan yang sama dengan yang diharapkan. Sebagai contoh tampilan 

News Times Roman pada system operasi Microsoft demgan ukuran point yang sama 

tidak akan sama dengan tampilan pada sistem operasi Macintosh. (Gambar) Oleh 

karena itu, developer perlu menguji terlebih dahulu apakah hasil tampilan akan sama 

jika digunakan di sistem operasi yang berbeda. 

 

Gambar 4.15 Dua Tampilan dengan Font yang Sama Namun pada Sistem Operasi Beda 

(Sumber: Vaughan 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Teks dan Multimedia 

4.5.1 Manfaat Teks dalam Multimedia 

Banyak manfaat yang didapat dari penggunaan teks dalam multimedia yaitu: 

1. Judul dan headlines: Teks digunakan pada judul atau heading untuk 

menjelaskan apa saja informasi yang ingin disampaikan 

2. Menu: Teks dalam menu untuk mengarahkan penguna menuju bagian yang 

diinginkan. 

3. Navigasi: Dalam navigasi, teks digunakan untuk menjelaskan pada pengguna 

bagaimana menuju tempat yang diinginkan. 
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4. Content: Pada saat sudah mencapai bagian yang diinginkan, pengguna dapat 

mengetahui apa yang ada pada bagian tersebut, misal bagian isi dari sebuah 

website. 

 

4.5.2 Penggunaan Elemen Teks dalam Multimedia 

Elemen teks dapat diterapkan dalam berbagai bentuk, di antaranya: 

a. Menu untuk navigasi 

Untuk berinteraksi dengan aplikasi multimedia biasanya pengguna dapat 

menggunakan keyboard, mouse atau trackpad bahkan dengan touch screen. 

Pada aplikasi yang komplek biasa terdiri dari menu dan sub menu. Terkadang 

pengguna pada saat sedang menjelajahi sebuah web dapat masuk ke bagian 

yang tidak sesuai keinginan. Dengan adanya teks pada menu membantu 

pengguna untuk kembali pada tempat semula. Pada aplikasi web biasa selalu 

menampilkan menu Home untuk memudahkan pengguna kembali pada Menu 

Utama. Misalnya Home > Company Profile > Brief Description. Biasanya teks 

pada menu menjelaskan bagian atau apa yang dikerjakan. Seperti pada contoh 

menu sebelumnya menunjukkan bagian dari Brief Description menjelaskan 

tentang penjelasan umum yang berkaitan dengan profile perusahaan. Semakin 

banyak menu yang ada pada sebuah aplikasi, menambah pilihan pada pengguna 

untuk memilih menu yang diinginkan. Dan semakin banyak pula pilihan navigasi 

sesuai menu yang disediakan. 

b. Button untuk berinteraksi 

Button merupakan salah satu bentuk dari sebuah bagian atau peralatan 

yang bisa ditekan. Apabila ditekan maka akan bereaksi. Seperti contoh button 

atau tombol lampu. Pada saat ditekan, lampu akan menyala, dan apabila ditekan 

kembali maka lampu akan tidak menyala. Pada sebuah aplikasi salah satu cara 

untuk berinteraksi dengan pengguna adalah dengan menggunakan button. Pada 

button tertulis teks sesuai fungsi dari button tersebut. Sebagai contoh aplikasi 

ATM. Pada saat ingin melakukan transaksi perbankan, tersedia button-button 

yang dapat dipilih sesuai yang kita inginkan, apakah ingin menarik uang, atau 

menampilkan saldo tabungan. 

c. Bagian untuk dibaca 
 

Pembaca lebih menyukai tulisan dalam bentuk fisik seperti buku atau 

majalah. Walaupun sudah tersedia banyak peralatan untuk membaca secara 

online, namun tampilan teks dalam digital terkadang menyulitkan pembaca. 
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Untuk memudahkan pembaca membaca secara online maka tersedia dua 

tampilan yaitu Portrait dan Landscape. Tampilan Portrait menampilkan tulisan 

dalam bentuk vertikal sedangkan tampilan Landscape menampilkan tulisan 

dalam bentuk horizontal. 

d. HTML documents 

Seiring berkembangnya pembuatan aplikasi berbasis web menyebabkan 

pengembangan bahasa program untuk hypertext yang lebih sering dikenal 

dengan sebutan HTML. (Hypertext Markup Language). Pengembangan dari 

HTML adalah DHTML (Dynamic Hypertext Markup Language). 

e. Symbol dan icons 

Dengan multimedia dapat mengabungkan teks dalam symbol maupun icon untuk 

menampilkan informasi yang lebih jelas. Symbol adalah tampilan dari sebuah 

gambar yang mempunyai arti tertentu, misal gambar Kotak Sampah 

menandakan tempat untuk membuang barang yang tidak kita inginkan atau 

simbol yang ada d. Pada aplikasi sosial media seperti ada symbol untuk facebook 

dan twitter (Gambar 4.16). Setiap kali melihat simbol burung biru sudah 

menunjukan aplikasi twitter. Sedangkan icon adalah simbol yang mewakili 

sebuah proses atau sebuah object. Icon dapat terlihat pada icon smiley 

menandakan orang yang sedang bahagia. (Gambar 4.17) 

 

Gambar 4.16 Facebook (sumber: ciker.com) dan Twitter (sumber: teknologi news.viva.co.id) 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Icon Smiley (sumber: commons.wikimedia.or 
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4.5.3  Multimedia Text 

Dengan adanya multimedia memungkinkan tampilan teks dapat lebih dinamis 

seperti teks dapat bergerak, berubah warna serta dapat berinteraksi dengan user. 

Teks dan Gambar 

Dalam aplikasi multimedia, teks dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu sebagai 

editable text dan graphics text. Pada beberapa pengisian form aplikasi tersedia bagian 

di mana pengguna dapat mengubah teks yang sudah ditulis sehingga dapat disebut 

sebagai editable text. Teks juga dapat dibuat dari gambar sehingga disebut sebagai 

graphics text di mana format filenya berupa tipe gambar. (Gambar 2.18) 

Gambar 4.18 Graphics Text (sumber: www.picturetopeople.org) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teks dan Animasi 

Teks juga dapat digabungkan dengan animasi. Umumnya digunakan dalam 

bidang periklanan maupun presentasi dengan Power Point. Di dalam power point 

sudah tersedia fitur untuk pengaturan animasi dari sebuah teks (Gambar 2.19). 

Gambar 4.19 Teks dan Animasi 
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Teks dan Suara 

Format gabungan antara teks dan suara terdiri dari dua bentuk yaitu Speech 

Recognition dan Speech Synthesis. Speech Recognition adalah software yang 

digunakan khusus untuk menganalisis suara yang masuk dengan cara mengenai 

setiap kata yang diucapkan. Dari suara yang masuk dapat dituliskan dalam bentuk 

kata-kata. Biasanya Speech Recognition digunakan untuk keamanan sehingga orang 

yang masuk ke dalam sebuah ruangan hanya yang sudah diberikan akses. Untuk 

Speech Synthesis hampir menyerupai Speech Recognition hanya bedanya Speech 

Synthesis merupakan software yang dapat membaca sebuah teks dan ditampilkan 

dalam bentuk suara. Software ini sangat membantu orang yang memiliki keterbatasan 

fisik dalam melihat. 

Teks dan Interactivity 

Pengembangan teks menjadi lebih interaktif adalah Hypertext dan Hypermedia. 

Teks yang umumnya tercetak pada buku atau secara fisik menjadi lebih bernilai dan 

memberikan informasi lebih banyak pada saat dioleh dalam komputer. Teks menjadi 

lebih mudah dicari dengan adanya hypertext. Dan fitur ini lebih banyak digunakan di 

pembuatan aplikasi website. Jika kumpulan teks sudah disusun dan diberikan index 

akan menjadi hypertext system. Dengan adanya Hypertext semua kata dapat mudah 

ditemukan. Sebagai contoh website Google yang menjadi salah satu website pencari 

yang banyak digunakan. Pada saat mengetikan satu kata, dan mesin pencari di Google 

akan menampilkan semua website yang berkaitan dengan kata yang diketikkan. 

(Gambar 4.20). 

Pada Hypertext terdapat beberapa istilah. Nodes adalah isi dari tiap item yang 

saling terhubung melalui hypertext. Link Anchor adalah titik yang menjadi titik awal 

pencarian dalam sebuah link hypertext. Pada saat memilih Link Anchor akan 

membawa pengguna ke bagian teks yang berbeda. Link Marker identik dengan link 

yang bisa dipilih. Umumnya teks yang bisa dipilih atau berupa link akan mempunyai 

warna yang berbeda, umumnya berwarna biru. Dan apabila link tersebut sudah dipilih 

akan secara langsung berubah warna menjadi ungu. Link End adalah titik yang menjadi 

tujuan pencarian. 
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Gambar 4.20 Hypertext pada Google (Sumber: www.google.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengembangan aplikasi multimedia yang semakin berkembang menyebabkan 

terjadi perubahan dari hypertext menjadi hypermedia. Hypermedia adalah struktur 

informasi yang menghubungkan semua elemen multimedia yang ada. Tidak hanya 

teks namun juga meliputi gambar, suara maupun video. Pada saat memilih sebuah 

teks bisa menghubungkan pada gambar yang sesuai dengan kata yang dicari. 

Untuk memudahkan navigasi pada struktur hypermedia biasanya 

menggunakan button. Melalui sebuah button dapat memulai navigasi, kemudian akan 

berlanjut pada link yang lain sesuai dengan informasi yang ingin dicari sehingga 

terkadang melibatkan banyak webpage.  

 

4.6  Panduan Penggunaan Teks 

Teks sangat bermanfaat dalam pembuatan aplikasi multimedia. Namun apabila 

kurang tepat dalam penggunaan tidak akan bagus hasilnya. Seperti salah penulisan, 

kurang tepat format yang digunakan dan lain sebagainya. 

Berikut ini adalah panduan penggunaan teks dalam multimedia: 

a. Legibility dan Readability 

Legibility adalah kejelasan dari tiap huruf yang ditampilkan sehingga tidak 

menimbulkan kebingungan pada saat dibaca. Setiap huruf yang ditampilkan 

jelas perbedaannya. Sedangkan Readability adalah sejauh mana interaksi tiap 

huruf dalam sebuah kata, kalimat dan dalam sebuah paragraf sehingga 

menghasilkan tulisan yang menghasilkan informasi yang jelas dan sesuai. Oleh 
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karena itu, penggunaan tipe dan format type face serta font yang sesuai dengan 

fungsinya akan membuat tingkat legibility dan readability lebih tinggi. Kemudian 

hal lain yang perlu diperhatikan adalah style atau warna dari teks, serta 

penggunaan leading atau kerning yang sesuai. 

b. Penggunaan jumlah teks yang sesuai 

Dalam aplikasi multimedia sebaiknya tidak semuanya terdiri dari tulisan. 

Maksimal setengah layar terisi teks sedangkan selebihnya adalah gambar 

maupun elemen multimedia lainnya. Gunakan elemen gambar atau video untuk 

mengantikan informasi teks yang ingin ditampilkan. 

c. Konsisten 

Gunakan font yang sama untuk kategori teks yang sama, misal untuk judul, 

menu dan lain-lain. Kemudian sesuaikan tema dengan tujuan pembuatan 

aplikasi multimedia. 

d. Teks yang interaktif 

Kelebihan dari sebuah aplikasi multimedia adalah interaksi dengan user. Oleh 

karena itu, perlu gunakan teks yang lebih interaktif dengan cara menggunakan 

hyperlink, atau libatkan user dalam menggunakan aplikasi seperti mengisi form, 

atau memberikan komentar. 

 

4.7 Aplikasi Teks Dalam Pemasaran 

Penerapan teks atau tipografi dalam pemasaran sudah menjadi hal yang 

lumrah dilakukan. Bahkan sebagai sarana untuk yang ampuh untuk menarik perhatian 

konsumen lewat tampilan visualiasi teks. Dalam aplikasinya teks atau tipografi bisa 

digunakan dalam berbagai macam bentuk kegiatan pemasaran seperti: Desain 

Kemasan Produk, Periklanan, Deskripsi Konten Produk di media online atau offline, 

Video Teks, dan lain sebagainya. 

Gambar 4.21 Teks Marketing 
(Sumber: www. studiokemasan.blogspot.com) 
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4.7.1 Teks (Tipografi) dalam Pemasaran Desain Kemasan 

Komposisi teks atau tipografi desain kemasan didesain dalam bentuk 

komunikasi tiga dimensi berbeda dengan bentuk komunikasi dua dimensi seperti 

halnya koran atau majalah. Oleh karena itu banyak faktor harus ditentukan termasuk 

bentuk dan ukuran kemasan, deskripsi produk, kategori kompetisi, lingkungan ritel, 

posisi di rak pajang dan ketentuan peraturan. Prinsip-prinsip perancangan tipografi 

pada desain kemasan antara lain: 

Gambar 4.22 Aplikasi Teks Dalam Kemasan Produk 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mendefinisikan kepribadian tipografi 

Tipografi harus dapat mendefinisikan desain kemasan. Kepribadian visual yaitu 

apa yang mengkomunikasikan konsumen dalam mengartikan sebuah desain.  

2. Membatasi jenis huruf 

Berikan pertimbangan yang tepat mengenai berapa tipe huruf yang dibutuhkan 

dalam mengkomunikasikan sebuah konsep. Pada umumnya tiga jenis font 

dalam penel display utama dinilai cukup.  

3. Menciptakan hirarki tipografi 

Hirarki tipografi, organisasi informasi, kerangka informsai yang disusun 

berdasarkan tingkat kepentingan, adalah cara bagaimana konsumen 

mengetahui dengan cepat informasi yang disampaikan dalam desain kemasan. 

Unsur-unsur tipografi disorting dari yang paling penting dengan pengaturan 

prinsip-prinsip desain seperti pengaturan komposisi, posisi, urutan, keterkaitan, 

skala bobot, kontas dan warna sesuai dengan tujuan komunikasi visual. 

4. Mendefinisikan posisi tipografi 

Posisi tipografi merupakan peletakan fisik tipografi di dalam area display utama, 

lokasi masing-masing huruf, kata, dan teks dalam kaitanya dengan elemen 

desain lainya. 
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5. Menentukan urutan huruf 

Pengurutan mendefinisikan keseluruhan arsitektur layout. Pengurutan kata 

perlu dipertimbangkan dengan hati-hati karena kata yang ditempatkan 

ditengah, rata kiri, rata kanan atau rata kiri kanan mengkomunikasikan dengan 

cara yang berbeda. Bentuk struktur kemasan mendikte pengorganisasian 

layout. Dan pilihan pengurutan yang sesuai. 

 Rata tengah – masing-masing kata atau baris teks ditempatkan di 

tengah PDP atau area spesifik, 

 Rata kiri – pada umumnya digunakan dalam budaya yang memiliki 

pembacaan dimulai dari kiri ke kanan, 

 Rata kanan, ini dapat menjadi pilihan yang aneh ketika terdapat 

sejumlah teks lain untuk dibaca konsumen, 

 Rata kiri kanan – dalam penggunakan rata kiri kanan peru diperhatikan 

mengenai spasi. 

6. Memvariasikan skala tipografi 

Umumnya skala mengacu pada pembesaran atau pengecilan ukuran poin. 

Dalam tipografi desain kemasan skala terkait pada ukuran elemen-elemen 

tipografi yang terintegrasi satu sama lain. Contohnya identitas merek (nama 

merek, logo merek, dll) biasanya lebih besar skalanya daripada penjelasan 

produk. Teks yang terletak pada bagian depan atau pada panel display utama 

harus memperhatikan keterbacaan ketika produk berada pada rak pajang. 

7. Memilih kekontrasan 

Tipe huruf yang kontras merupakan sarana dalam mengkomunikasikan kata 

atau baris teks yang mungkin sama pentingnya tetapi sangat berbeda. 

Kekontrasan tipografi tebal-tipis, italic-roman, serif-san serif memungkinkan 

perancang untuk mengorganisir informasi ke konsumen dan menambah daya 

tarik layout. Agar kontras huruf dapat efektif, dua kata atay sekelompok huruf 

harus terlihat sangat berbeda.  

8. Bereksperimen dengan huruf 

Tidak ada aturan baku sebgai panduan bagi perancang dalam mengeksplorasi 

tipografi. Bereksperimen dengan tipe huruf, karakter, bentuk huruf, kerning dan 

layout sangatlah penting dalam proses desain. Eksperimen merupana latihan 

kreatifitas yang dilakukan untuk mendapatkan suatu racikan yang dapat 

dikatakan evolusioner. 
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9. Tumpuk huruf dengan hati hati 

Aturan umum dalam desain kemasan yaitu tidak menumpuk huruf/karakter. 

Karakter yang menumpuk dan huruf diatas huruf yang lain dalam satu garis 

vertikal kurang cocok karena kebanyakan masyarakat membaca secara 

horizontal bukan vertikal.  

10. Buang bias visual 

Setiap perancang memiliki pemahaman visual dalam konteks yang berbeda, 

maka penting bahwa selera pribadi desainer tidak mengintervensi eksperimen-

eksperimen tipografinya. Meskipun beberapa desainer mungkin percaya bahwa 

kreativitas desain dihasilkan oleh intuisi, proses profesional berdasarkan 

pengambilan keputusan secara subjektif. Seorang desainer harus mampu 

menjelaskan proses desainya secara rasional. 

11. Buatlah tipografi yang khas 

Nama merek dan nama produk adalah apa yang membuat konsumen terkait ke 

produk secara mental dan emosional, sehingga tipografi yang digunakan harus 

unik dan khas. Hal ini dapat dicapai tanpa harus menciptakan tipe huruf baru. 

Dengan jenis huruf yang telah ada, karakter dapat direvisi. Bentuk huruf dapat 

didesain, ligatur dapat diciptakan dan tipe huruf dapat dimiringkan. 

Gambar 4.23 Teks Khas Kemasan Produk Aqua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Konsisten 

Pemakaian tipe huruf yang konsisiten dalam kepribadian, gaya, penempanan 

posisi dan hirarki menciptakan tampilan yang seragam dalam grup merek atau 

lini produk, menghasilkan kekuatan keberadaan pada rak penjualan. Sebagai 

tambahan, pemakaian tipografi yang konsisten bisa membantu membangun 

ekuitas merek karena konsumen mulai mengidentikan gaya tipografi dengan 

merek. 
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13. Sempurnakan keindahan tipografi 

Penyempurnaan ialah proses memeriksa dan memodifikasi tipografi dengan 

tujuan kesempurnaan tipografi. Pengembangan logo merek bisa membutuhkan 

banyak waktu untuk penyempurnaan. Perhatian harus diberikan pada setiap 

detail termasuk termasuk bentuk huruf, kerning, ligatir dam keseluruhan 

kepribadian tipografi. Penyempurnaan tipografi adalah penting untuk 

menghasilkan hasil yang berkualitas. Akhirnya  kesempurnaan tipografi dicapai 

ketika tipe huruf memiliki kekuatan ekspresif yang berpengaruh pada desain 

kemasan yaitu menimbulkan kesan langsung ke konsumen, sehingga menarik 

konsumen untuk membeli. 

4.7.2 Teks (Tipografi) dalam Periklanan  

Menurut Kusmiati, dkk dalam Irfan dan Nurbadiansyah (2015), beberapa petunjuk 

bila kita akan mendesain huruf untuk iklan atau display adalah : 

1. Ingat ada display/iklan yang hanya tampak bagus bila berukuran besar, 

seperti balon. Sebaliknya poster yang menggunakan huruf Bodoni akan tetap 

tampak bagus bila dibuat dalam ukuran besar maupun kecil. 

2. Desain huruf untuk iklan bisa juga mengambil bentuk huruf yang dipakai untuk 

menulis artikel seperti tipe Times New Roman dan Garamond, tapi tidak 

semuanya bisa, antara lain tipe Palatino. 

3. Apabila membuat judul untuk iklan ruang yang luas dan kosong, sebaiknya 

ditebalkan atau dibuat agar wajah huruf lebih kontras, sehingga mudah 

dibaca. 

4. Hindari menyusun blok kata yang berkepanjangan dan membiarkan ruang-

ruang yang luas pada iklan, karena akan terputus dan sulit dibaca 

5. Jika kalimat bodycopy lebih dari satu baris, maka spasi antar baris dijaga agar 

tetap sama 

6. Kombinasi antara huruf besar dan kecil lebih mudah dibaca, daripada jika 

sama besar semua. 

7. Sebaiknya tidak membuat huruf lebar dan tebal, karena akan tampak 

canggung bila setiap huruf dibuat tebal.  

Gambar 4.23 Teks dalam Iklan 
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Struktur Teks Iklan 

Teks iklan yang akan anda pelajari pada artikel ini berisi tentang promosi 

produk barang dan jasa. Anda diharapkan agar dapat memahami contoh teks iklan 

produk dibawah ini. Sebuah teks iklan memiliki struktur yang terdiri dari judul, nama 

produk, dan penjelasan tentang produk. 

1. Judul, terletak di bagian paling atas dari teks iklan, tetapi tidak semua iklan 

mencantumkan judul, sebagian teks iklan meletakkan nama produk di 

bagian paling atas. 

2. Nama produk, berisi nama produk yang diiklankan. 

3. Penjelasan tentang produk, berisi deskripsi produk yang diiklankan, seperti 

spesifikasi, cara mendapatkan produk yang diiklankan, alamat, dan nomor 

telepon yang dapat dihubungi.  

 

4.7.3 Teks Dalam Konten Marketing 

Seiring dengan perkembangan dunia industri yang saat ini semakin pesat. 

Sehingga memungkinkan setiap pelaku pemasaran untuk memasarkan barang dan 

jasa dengan cara online melalui konten marketing atau juga disebut marketing blog, 

website, dan lain sebagainya. Strategi penerapan teks dalam pemasaran konten 

secara online antara lain: 

1. Headings and subheadings 

Heading dan Subheading memiliki fungsi penting untuk usabilitas dan 

aksesibilitas pembaca, subheading dan heading bisa membantu pembaca 

kamu untuk mengetahui poin-poin inti dan juga outline dari suatu konten. Di 

dunia digital sendiri yang penuh dengan audiens dan pembaca dengan atensi 

yang sangat pendek, cuma sekitar 10% audiens yang membaca tulisanmu 

sampai selesai. Adanya subheading dan heading bisa menjadi magnet buat 

audiens supaya mereka mau membaca dan menghindari scanning saja. 

Selain itu, keduanya bisa membantu pembaca untuk mengetahui inti paragraf-

paragraf yang terjabar. Mereka merupakan ide pokok dan ide-ide pendukung 

pada suatu konten, terutama pada konten yang cenderung panjang. Makanya, 

kedua elemen ini harus disampaikan dengan singkat, padat, dan jelas. 
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Gambar 4.24 Contoh Heading Konten 

 

 

 

 

 

 

 

2. Paragraf  

Menjaga paragraf singkat dari suatu konten akan membantu pembaca 

membuat kemajuan melalui artikel Anda. Ketika mereka melihat artikel padat 

tanpa jeda, mereka cenderung untuk mengklik. Ini bukan pilihan sadar. Mereka 

membuat penilaian cepat tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk 

membaca sebuah artikel, dan mereka juga berkomitmen untuk mencobanya 

atau melanjutkan. 

3. Bullet daftar 

Membuat bullet daftar adalah cara yang bagus untuk membantu pembaca 

dengan cepat memahami topik yang kompleks. 

4. Jenis ukuran dan warna font 

Mengatur jenis, ukuran dan warna font akan memberikan atraksi sendiri bagi 

pengunjung. 

 

Rangkuman 

 Teks sudah banyak digunakan sejak jaman dahulu mulai dari tulisan, buku 

maupun artikel. 

 Teks tidak hanya sebagai penyedia informasi namun dapat juga digunakan 

untuk mempererat persahabatan, menambah wawasan, sebagai motivasi dan 

dapat digunakan untuk tampilan berbasis web. 

 Atribut teks terdiri dari Font, TypeFace, Color, Case, Weight, Tracking, Style, 

Kerning, dan Leading 

 Pengukuran teks menggunakan satuan Point. 

 Masalah dalam menampilkan teks dapat berupa Jaggies dan Alias. Cara 

mengatasi dengan anti-aliasing. 

Heading 
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 Manfaat teks dalam multimedia dapat berupa judul atau headlines, menu, 

navigasi, content dalam sebuah web atau artikel. 

 Penerapan teks dalam aplikasi multimedia dapat berupa menu untuk navigasi, 

button untuk berinteraksi, bagian untuk dibaca, dokumen HTM serta symbol 

atau icon. 

 Teks multimedia dapat berupa kombinasi teks dengan gambar, teks dengan 

animasi, teks dengan video, dan teks dengan suara serta teks dengan 

interactivity. 

 Penggunaan teks harus dapat memenuhi legibility dan readability, 

menggunakan jumlah teks yang sesuai, konsisten, dan harus interaktif. 

 Penerapan teks atau tipografi dalam pemasaran sudah menjadi hal yang 

lumrah dilakukan.  

 Dalam aplikasinya teks atau tipografi bisa digunakan dalam berbagai macam 

bentuk kegiatan pemasaran seperti: Desain Kemasan Produk, Periklanan, 

Deskripsi Konten Produk di media online atau offline, Video Teks, dan lain 

sebagainya 

 

SOAL LATIHAN 

Pilihan Berganda 

1. Atribut yang dimiliki oleh teks terdiri dari: 

a.Font, Style, Case, Weight  

b.Underline, Bold, Italic  

c.Font, Typeface, Style, Case, Weight, Leading, Kerning, 

Tracking,Color  

d.Times New Roman, Calibri, dan Arial  

 

2. Type face yang termasuk tipe Serif yaitu:  

a. Times Roman, dan Century  c. Vendana, dan Arial  

b. Arial, dan Century   d. Times Roman dan Arial  

 

3. Tracking adalah atribut dari teks yang merupakan:  

a. Jumlah spasi antar baris  

b. Jumlah spasi yang ada pada setiap huruf dalam sebuah kata  

c. Jumlah huruf yang ada pada sebuah kata  

d. Besarnya ukuran sebuah huruf  

 

4. Atribut pada teks yang dapat digunakan untuk membuat tampilan 

lebih menarik dan membuat orang lebih perhatian yaitu:  

     a. Typeface  b. Color c. Kerning  d. Alias  
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5. Bentuk teks dapat diterapkan dalam aplikasi multimedia berupa:  

a. Menu untuk navigasi  

b. Button untuk berinteraksi 

c. Simbol dan icon  

d. Semua jawaban benar.  

 

6. Font yang mempunyai ukuran sama pada setiap karakter disebut 

sebagai:  

a. Monospace Font   c. True Type Font 

b. Propotional Font    d. Typeface Font  

 

7. Berikut ini merupakan kelebihan dari tipe Serif dibandingkan dengan 

San Serif yaitu:  

a. Tampilan lebih tradisional  c. Mudah dibaca 

b. Agak sulit dibaca    d. Jawaban a dan c benar  

 

8. Style yang dimiliki oleh teks dapat berupa: 

a. Bold, Italic, dan Underline    c. Red, Black, White 

b. Lower Case, Upper Case, Capital   d. Monotype dan 

Propotional 

 

9. Standard pengukuran untuk Teks adalah:  

     a. Byte  b. Dpi  c. Ppi  d. Points   

 

10. Contoh kombinasi teks dengan interactivity yaitu:  

a. Animasi teks     c. Hypermart  

b. Hypertext dan Hypermedia   d. Multimedia 

 

 

 

ESSAY: 

1. Jelaskan peranan media teks dalam pemasaran 

2. Jelaskan pengertian headings dan subheading dalam konten teks 

pemasaran 

3. Jelaskan aplikasi teks dalam periklanan dan desain kemasan 
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TUJUAN TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS 

Mahasiswa memahami 

peranan grafis atau gambar 

dalam multimedia 

pemasaran beserta 

aplikasinya 

 Mengetahui pengenalan mengenai grafis. 

 Mengetahui pengenalan Era Grafis 

Tradisional. 

 Mengetahui pengenalan Era Grafis 

Komputerisasi. 

 Mengetahui pengenalan Sumber data 

Bitmap dan Vector 

 Mengetahui tentang software pembuatan 

grafis. 

 Mengetahui berbagai tipe format file 

grafis. 

 Memahami Model Grafis 3D. 

 Mengetahui panduan penggunaan Grafis. 

 Memahami aplikasi multimedia grafis 

dalam pemasaran 

 

5.1  Pengertian Grafis 

Grafis merupakan salah satu elemen terpenting dalam multimedia yang 

interaktif. Istilah grafis secara umum adalah representasi dari berbagai bentuk gambar 

mulai dari gambar garis sederhana sampai gambar berbentuk cetakan, chart, logo, foto 

atau lukisan. Grafis adalah media non teks yang pertama kali yang bisa diproses oleh 

komputer. Dengan adanya Graphical User Interface (GUI) dan program gambar yang 

sederhana menyebabkan terjadinya transformasi komputer dari alat digital menjadi alat 

multimedia yang interaktif. 

Grafis terbagi menjadi dua yaitu era grafis yang masih dilakukan dengan 

sederhana atau tradisional dan era grafis 2D (lebar dan tinggi) atau 3D (lebar, tinggi 

dan kedalaman). 

 

 

 

 



 
 

 

63 

5.2  Era Grafis Tradisional 

Konsep grafis secara tradisional meliputi tipe gambar (contones, line art) dan 

aspek dasar dari proses menghasilkan gambar (linescreen, halftones, dan CMYK 

color). Contone adalah gambar yang terdiri dari nuansa warna yang berubah-ubah 

secara berkelanjutan mulai dari warna putih, kemudian abu-abu dan akhirnya warna 

hitam. Contoh Contones dapat dilihat pada komputer grafis dengan pilihan gambar 

grayscale. Umumnya apabila ada gambar atau grafis yang berwarna kemudian pada 

saat mencetak hanya dalam warna hitam putih saja maka bisa memilih pilihan 

grayscale. (Gambar 5.1) 

Gambar 5.1 Gambar Tipe Contone (Sumber:www.talkgraphics.com) 

 

 

 

 

Tipe gambar Line Art merupakan tipe gambar yang merupakan kombinasi dari garis-

garis. Biasanya warna garis hanya terdiri dari dua jenis, umumnya putih dan hitam. Dan 

bisa juga warna biru pada warna kuning. (Gambar 5.2) 

Gambar 5.2 Contoh Gambar Tipe Line Art 

 

 

 

 

 

 

 

5.3  Proses Menghasilkan Gambar 

Proses menghasilkan gambar yang masih dilakukan pada tipe gambar yang 

dibuat secara tradisional dapat terdiri dari linescreen, haltones, CMYK color. Teknik 

Line Screen merupakan teknik menampilkan gambar berdasarkan jumlah baris per dot 
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yang muncul pada setiap baris inci (lpi = lines per inch) pada alat cetak atau printing 

press. Pada surat kabar biasa menggunakan mesin press dengan dot ukuran besar 

sedangkan majalah dengan kualitas tinggi menggunakan dot yang lebih kecil. Teknik 

lainnya adalah halftone. Cara menghasilkan gambar dengan teknik linescreen tidak 

dapat membedakan warna lain selain hitam dan putih. Oleh karena itu, dikembangkan 

teknik halftone di mana gambar yang ada dikonversi menjadi beberapa tones dengan 

ukuran yang bervariasi sesuai dengan tingkat densitasnya. (Gambar 5.3) 

Gambar 3.3 Halftone (a) dengan density 10% (b) dengan density 30% (c)dengan density 0%   

(d) dengan density 80% 

Sumber: http://www.ted.photographer.org.uk/photoscience_halftones.htm 

 

 

 

 

 

 

(a)     (b) 

 

 

 

 

 

 

(c)    (d) 

Teknik terakhir adalah CMYK color yang merupakan teknik pencetakan yang 

terdiri dari empat warna yaitu Cyan, Magenta (Merah keungguan), Yellow (Kuning), dan 

Black (Hitam) (Gambar 5.4). 
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Gambar 5.4 CMYK Color (sumber: en.wikipedia.org) 

Pada teknik CMYK Color pada saat mencetak gambar berwarna pada 

permukaan cetakan menggunakan proses substractive. Proses yang menghasilkan 

pencahayaan dari sumber dari mana saja seperti matahari, atau lampu yang 

direfleksikan pada permukaan cetakan. Sedangkan warna yang tampil pada layar 

monitor menggunakan proses additive. Warna yang dihasilkan merupakan gabungan 

dari warna merah, hijau, dan biru terang dengan proporsi jumlah yang bervariasi. 

Biasanya developer melakukan konversi warna dari RGB (Red, Green, Blue) yang ada 

pada komputer menjadi CMYK Color pada saat mau menghasilkan cetakan berwarna 

yang bagus pada printer warna.  

Warna merupakan hal yang penting dalam multimedia. Warna terbagi menjadi 

dua jenis yaitu warna natural dan warna dari hasil komputerisasi. Warna natural adalah 

warna yang dapat dipahami dan dideskripsikan dengan kata-kata. Ada 10 warna yang 

dikenali oleh mata manusia yaitu hijau, biru, kuning, orange, ungu, pink, coklat, hitam, 

abu-abu, dan putih. Sedangkan warna yang dihasilkan dari komputer tidak semuanya 

sama antara yang ada di layar dengan warna yang tampak oleh mata. Sebagai contoh 

warna orange pada layar monitor komputer yang dilihat oleh mata sebenarnya 

merupakan gabungan antara warna hijau dan kuning. Jadi sebenarnya mata hanya 

menerima warna merah, hijau, dan biru. Dengan landasan tersebut maka ada dua cara 

untuk menghasilkan warna pada komputer yaitu additive color dan subtractive color. 

Pada additive color menciptakan warna dengan mengkombinasikan sumber 

cahaya yang berwarna merah, hijau, dan biru menjadikan warna baru. Sedangkan pada 

subtractive color menciptakan warna baru dengan mengkombinasikan warna yang 

diserap dari gelombang cahaya dari media seperti cat, pewarna alami, tinta. Biasanya 

metode ini digunakan dalam bidang film atau kertas warna. 

Model warna dalam komputer terdiri dari RGB (Red, Green, Blue), HSB (Hue, 

Saturation, Brightness), HSL (Hue, Saturation, Lightness), CMYK (Cyan, Magenta, 

Yellow, Black), CIE dan model lainnya. Model RGB dan CMYK menggunakan 
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perhitungan bit dalam menentukan warna, sedangkan model HSB dan HSL 

menentukan warna berdasarkan tingkat wheel, saturation, brightness, lightness dalam 

persentase. Sebagai contoh jika saturation mempunyai nilai 100% artinya warna dapat 

berupa putih, hitam atau abu-abu. 

5.4  Grafis Komputer 

Pada bagian sebelumnya sudah dibahas mengenai teknik secara tradisional 

dalam menghasikan tampilan grafis. Sekarang akan dibahas teknik menampilkan 

gambar dengan komputer. Gambar yang dihasilkan dari komputer dapat dibagi menjadi 

dua jenis yaitu bitmapped atau paint graphics/raster dan vector drawn. Pendekatan 

bitmapped lebih sesuai untuk gambar yang mempunyai detail yang lebih rinci seperti 

lukisan atau foto. Sedangkan pendekatan vector drawn digunakan untuk desain grafis 

mulai dari yang sederhana seperti gambar sederhana sampai gambar yang penuh nilai 

artistik. Pada Gambar (5.5) dapat dilihat perbedaan gambar yang dihasilkan dengan 

raster dengan vector. Tampilan vector lebih bagus dibandingkan dengan tampilan 

raster. 

Gambar 5.5 Hasil Gambar dengan Cara Vector dan Raster (sumber: eduiconf.org) 

 

 

 

 

 

 

5.5 Grafis Bitmap 

Bitmap dari namanya terdiri dari dua kata yaitu Bit dan Map. Bit identik dengan 

istilah di bidang elektronik. Erat kaitanya dengan binary yaitu hanya terdiri dari dua 

bagian atau keadaan, bisa 0 atau 1, bisa juga hitam atau putih, bisa juga ON atau OFF. 

Sedangkan Map adalah struktur data yang berbentuk matrik yang terdiri dari kumpulan 

bit. Jadi jika digabungkan maka dapat disimpulkan bitmap adalah matrik yang terdiri 

dari kumpulan bit yang dapat membentuk sebuah gambar di komputer atau cetakan. 

Kumpulan bit terdiri dari kumpulan picture element atau yang sering disebut sebagai 

pixels. Setiap pixel mewakili satu warna. Dari satu bit yang ada hanya dapat mewakili 
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maksimal dua warna. Untuk penambahan warna lain maka perlu penambahan bit. Jika 

membutuhkan empat warna maka membutuhkan dua bit. 

Gambar 5.6 Berbagai Jenis Warna sesuai Nilai Bit 

 

 

 

 

 

 

 

Seperti telah dijelaskan bahwa bit terdiri dari dua nilai yaitu 0 dan 1, dari 

kombinasi 0 dan 1 menghasilkan berbagai macam jenis warna. (Table 3.1) 

Tabel 5.1 Tabel Kombinasi Warna 

Bit Jumlah Warna Kombinasi binary   

1 bit 2 warna 0, 1   

2 bit 4 warna 00, 01, 10, 11   

4 bit 16 warna 

0000, 0001, 0011, 

0111, 1010,0101, 1110, 1101  

0010, 0100,1000, 

0110, 1001, 1011, 1100, 1111, 

 

   

 

Untuk contoh hasil dari tiap tampilan gambar dengan berbagai tipe bit dapat 

dilihat pada Gambar 5.7. 

Gambar 5.7. Tampilan Warna dalam Berbagai Bit 
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Lokasi dan warna dari setiap pixel disimpan dalam matriks arrays. Proses 

pemetaan lokasi dan warna dari tiap pixel yang membentuk gambar disebut sebagai 

bitmapping. (Gambar 5.8) 

Gambar 5.8 Contoh Bitmapping (Sumber www.neowin.net) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kualitas dari gambar dalam format Bitmap ditentukan oleh dua faktor yaitu 

spatial resolution atau densitas dari pixel dan color resolution atau jumlah warna yang 

berbeda yang ditampilkan dari setiap pixel. 

Kualitas gambar yang bagus harus mempunyai spatial resolution yang tinggi. 

Standard pengukuran menggunakan ppi (pixels per inch). Namun pada saat gambar 

dicetak pada printer menggunakan ukuran yang berbeda yaitu dpi (dots per inch). 

Semakin tinggi nilai ppi menghasilkan gambar yang lebih tajam dan lebih akurat. Pada 

spatial resolution yang tinggi mempunyai pixel yang lebih banyak dan lebih rapat. 

Sedangkan yang rendah mempunyai pixel yang sedikit dan jarak yang renggang 

sehingga menghasilkan kualitas gambar yang kurang jelas. 

Untuk ukuran spatial resolution tergantung pada peralatan yang digunakan, 

karena untuk gambar bitmap dengan ukuran ppi tertentu tidak akan menghasilkan 

tampilan gambar dengan kualitas yang sama. Sebagai contoh untuk sebuah gambar 

ukuran 300 ppi akan ditampilkan dengan monitor Macintosh yang mempunyai 

kemampuan 72 ppi maka agar gambar akan bagus dihasilkan perlu dilakukan 

resampling. (Gambar 5  
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Gambar 5.9 Resampling Gambar dari 72 DPI menjadi 300 DPI 

(sumber: www.larkcrafts.com) 

 

  

 

 

 

 

Faktor kedua yang menentukan kualitas gambar adalah color resolution. Color 

resolution ditentukan dari jumlah dari warna yang berbeda yang dapat ditampilkan dari 

sebuah pixel. Gambar yang sederhana dengan warna yang terbatas tidak memerlukan 

high color resolution. Namun untuk gambar seperti foto memerlukan gambar dengan 

resolusi warna yang tinggi. 

Untuk gambar dengan jumlah warna lebih sedikit tidak menjadi masalah pada 

saat ditampilkan dengan resolusi warna yang rendah. Namun untuk gambar dengan 

jumlah warna lebih banyak perlu dilakukan penyesuaian agar hasil yang ditampilkan 

lebih maksimal pada resolusi warna yang lebih rendah. Proses untuk melakukan 

penyesuaian jumlah warna dalam kode digital disebut sebagai quantization. Sebagai 

contoh gambar abu-abu pada saat ditampilkan pada resolusi warna yang rendah 

misalnya 1 bit, maka hasil yang ditampilkan adalah warna hitam namun dengan 

bayangan putih. (Gambar 5.10).9). Resampling adalah proses menambah atau 

mengurangi jumlah pixel yang ada pada sebuah file. Maka menjadi perhatian 

Multimedia Developer pada saat membuat gambar perlu disesuaikan dengan output 

device seperti monitor, printer, ataupun projector). 

Gambar 5.10 Proses Quantization pada Gambar 

Sumber: fourier.eng.hmc.edu 
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Teknik lain untuk mengatasi resolusi warna yang rendah adalah dengan cara 

Indexing atau Dithering. Indexing adalah salah satu cara mengurangi pengaruh dari 

resolusi warna yang lebih rendah dengan memilih warna tertentu kemudian dilakukan 

optimasi pada warna yang mempunyai resolusi rendah. Cara pemilihan warna bisa 

dengan dua cara yaitu adaptive indexing dan perceptual indexing. Adaptive Indexing 

memilih warna yang paling dominan pada gambar tersebut. Jika warna yang dominan 

adalah kuning maka akan digunakan lebih banyak warna kuning. Sedangkan perceptual 

indexing memilih warna berdasarkan tingkat sensitif dari sudut pandang tertentu. 

Dithering adalah proses mengabungkan beberapa warna untuk menghasilkan 

warna yang belum tersedia. Proses ini muncul dikarenakan biasanya mata hanya 

menerima sekelompok area yang sebenarnya terdiri dari beberapa warna namun yang 

tampak oleh mata adalah gabungan dari warna-warna tersebut (Gambar 5.11). 

Misalnya kombinasi warna merah dan kuning akan menghasilkan warna orange. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.11 Perbandingan gambar tanpa Dithering dan dengan Dithering 

Sumber: www.ryanenzed.com 

 

5.5.1 Image Compression 

Ukuran file berbentuk gambar bitmap biasanya membutuhkan tempat yang 

besar pada saat melakukan transmisi atau penyimpanan data. Untuk melakukan 

efisiensi sehingga dalam menyimpan gambar dalam bentuk digital tidak menghabiskan 

tempat yang besar maka perlu dilakukan image compression. Image compression 

merupakan teknik untuk mengurangi ukuran data sebuah gambar sehingga gambar 

dapat disimpan dan dikirim secara efisien. Tujuan dari Image Compression ini adalah 

untuk mengurangi jumlah data yang dibutuhkan untuk menampilkan sebuah gambar. 

Sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi multimedia developer apakah lebih 

membutuhkan kualitas gambar yang bagus atau ukuran file yang lebih kecil. Ada dua 
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pendekatan yang digunakan untuk Image Compression yaitu LossLess Compression 

dan Lossy Compression. Lossless Compression adalah teknik kompresi di mana hasil 

kompresi sama dengan file aslinya sehingga hanya ukuran file saja yang berbeda 

namun untuk data tetap sama. 

Sebagai contoh file ZIP di mana hanya ukuran file yang berkurang namun isi 

tetap sama. Ekstension file gambar yang biasa menggunakan lossless compression 

biasanya dengan tipe PNG atau GIF. Sedangkan Lossy Compression adalah teknik 

kompresi yang mengurangi data yang berulang atau tidak terlalu penting sehingga file 

hasil kompresi tidak akan sama dengan file asli. Teknik kompresi ini biasa digunakan 

untuk melakukan kompresi pada data multimedia. Pada (Gambar 5.12) dapat dilihat 

dilihat hasil dari gambar asli kemudian hasil kompresi. (Gambar 5.13 dan 5.14) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Gambar Asli 

 

 

 

 

 

 

 

           Gambar 3.13 Hasil Lossless Compression   Gambar 3.14 Hasil Lossy Compression 
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5.5.2 Sumber Data Bitmap 

Ada berbagai cara untuk mendapatkan gambar bertipe bitmap, yaitu: 

a. Membuat sendiri 

Gambar bertipe bitmap dari dibuat dengan mengunakan Paint Program. Paint program 

adalah software yang digunakan untuk membuat dan mengubah grafis bertipe bitmap. 

Contohnya seperti Corel Painter, Adobe Photoshop atau Paint dari Microsoft. 

b. Capture 

Selain buat sendiri juga dapat mengambil gambar yang sudah tersedia. Bisa 

menggunakan kamera digital untuk menangkap gambar atau juga melakukan copy 

paste dari gambar yang sudah tersedia di internet atau di website tertentu. 

 

5.5.3 Format File Bitmap 

Umumnya file dengan format bitmap terbagi dalam tiga kategori yaitu tipe native 

yang digunakan dalam program edit gambar, tergantung pada software yang digunakan 

untuk melakukan edit gambar misal menggunakan photoshop maka file akan 

mempunyai ekstension .psd. Tipe berikutnya adalah tipe bitmap umum yaitu tipe yang 

bisa digunakan di semua aplikasi gambar. Dan tipe terakhir adalah metafile yang 

merupakan gabungan antara file bitmap dan vector. 

Adapun tipe yang menggunakan format bitmap yaitu: 

a. BMP – Microsoft Bitmap 

 Banyak digunakan di banyak aplikasi desktop 

 Mendukung beberapa resolusi warna seperti monochrom bitmap, 4 bit, 8 bit, 

dan 24 bit. 

b. TIFF – Tagged Image File Format 

 Digunakan untuk scanner 

 Dapat digunakan pada semua platform yang mendukung semua jenis warna 

(monochrome, grayscale, semua color depth, RGB dan CMYK). 

 Menggunakan lossless compression 

 Kualitas tetap bagus pada saat dicetak di printer professional 
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c. JPEG – Joint Photographic Expert Group 

 Ekstension file yang umumnya digunakan di bidang photograph yang terdiri 

dari sejumlah warna. File gambar yang dihasilkan dari digital kamera biasa 

menggunakan JPEG. 

 Format ini banyak digunakan oleh semua platform. 

 Mendukung resolusi warna tingkat tinggi seperti 24 bit dan interlacing. 

Interlacing adalah proses transmisi gambar melalui internet di mana secara 

bertahap ditampilkan hasil gambar walaupun belum selesai diunduh. 

 Dapat dikompresi menggunakan lossy compression. Pada tipe JPEG dapat 

dilakukan kompresi dengan berbagai tingkatan. 

d. GIF – Graphics Interchange File 

 Tipe GIF dapat digunakan semua platform dengan lossless compression. 

 Sedangkan warna yang didukung oleh tipe ini adalah sebanyak 8 bit atau 256 

warna. 

 Animasi dengan tipe GIF banyak digunakan di website karena ukuran file yang 

kecil. Tipe ini cocok digunakan untuk grafis bertipe lineart, grayscale, dan color. 

Namun tidak cocok untuk tipe foto karena resolusi warna yang terbatas. 

e. PNG – Portable Network Graphic 

 Tipe ini adalah versi free dari tipe GIF dengan kemampuan yang sama di 

semua platform serta menggunakan lossless compression. 

 PNG juga mendukung semua tipe gambar mulai dari indexed color, grayscale, 

dan true-color dengan resolusi warna maksimum 48 bits. 

 Tipe PNG sangat popular digunakan di web dan multimedia developer. 

 

f. PICT – Macintosh PICTure 

 Tipe file ini didukung oleh Macintosh dan mendukung beberapa level kompresi. 

 PICT termasuk file dengan format yang fleksible karena dapat mendukung 

bitmap dan vector sehingga termasuk dalam tipe metafile. 

 Warna yang didukung sampai kedalaman 24 bit 

 Format ini banyak digunakan hampir semua aplikasi pada platform Macintosh. 

g. PSD – Format file Photoshop 

 Standar file gambar yang dibuat dengan software Photoshop namun dapat 

dikonversi ke file gambar format lain seperti GIF, BMP, JPEG. 
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5.6  Grafis Vector 

Pengambaran Grafis dengan vector merupakan grafis yang dihasilkan dari 

sejumlah perintah yang diberikan pada komputer untuk dilakukan. Vector sendiri 

mempunyai arti yaitu sebuah garis dengan lokasi tertentu yang mempunyai panjang, 

lengkungan dan arah tertentu. Sedangkan vector graphics adalah gabungan garis-garis 

yang membentuk sebuah bentuk berupa kotak persegi, lingkaran atau bentuk polygon 

lainnya dengan perhitungan matematis. Cara mengambar vector graphics 

menggunakan Cartesian Coordinates. Cartesian coordinates ini bisa terdiri dari dua 

dimensi yang terdiri dari dua koordinat yaitu garis horizontal dan garis vertikal maupun 

tiga dimensi yang terdiri dari garis horizontal, vertikal dan kedalaman. (Gambar 5.15) 

5.6.1 Format File Grafis Vector 

File grafis vector mempunyai beberapa tipe format juga yaitu: 

a. EPS – Encapsulate PostScript yang merupakan varian dari Post Script (PS). 

b. PDF – Protable Document Format. Tipe file ini dibuka dengan software Acrobat 

Reader dan dapat digunakan oleh semua platform. Tidak hanya dalam bentuk 

teks namun juga dapat digunakan untuk menampilkan gambar. Dengan Adobe 

Illustrator memungkinkan gambar dalam bentuk vector diubah. 

c. SVG – Scalable Vector Graphics. Tipe terbaru yang mendukung grafis 2D pada 

web. File gambar ini dihasilkan dari XML dan mendukung semua gambar, 

animasi dan semua bentuk user interactive. 

d. WMF – Windows metafile merupakan format file gambar yang didesain khusus 

untuk Microsoft di tahun 1990an. Format ini mendukung resolusi warna sampai 

16 bit. Namun saat ini lebih banyak dikonversi menjadi PDF. 

e. DFX – Drawing Exchange Format adalah format yang dihasilkan oleh software 

AUTOCAD yang memudahkan untuk pertukaran data antara Autocad dengan 

program lain. 
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Gambar 5.15 Grafis Vector 
(sumber: www.principiadiscordia.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Perbandingan Bitmap dan Vector 

Masing-masing cara pengambaran dengan bitmap dan vector mempunyai 

kelebihan dan kekurangan. Pada Gambar 5.16 dapat dilihat perbedaan mendasar 

antara Bitmap dan Vector. 

Pada Tabel 5.2. dapat dilihat perbandingan metode gambar dengan bitmap dan 

vector sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pemilihan metode yang 

ingin digunakan. 

 

Table 5.2 Perbandingan Bitmap dan Vector 

Metode Kelebihan Kekurangan 

Bitmap 

 

 Akurat dalam tampilan yang kompleks 

seperti foto 

 Proses editing yang lebih detail 

 Mempunyai kontrol artistik yang banyak 

(gradient, fills, smudges, blurs) 

 Ukuran file yang besar 

 Kehilangan keakuratan 

pada saat 

diperbesar/diperkecil 

Vector 

 

 

 Tampilan tetap bagus saat 

diperbesar/diperkecil 

 Mudah dalam proses edit karena terbagi 

dalam layer dan grouping 

 Ukuran file yang kecil 

 Tidak tergantung pada resolusi peralatan 

 Kurang akurat pada 

tampilan yang kompleks 

 Tidak dapat untuk edit 

foto 

 Kontrol artistik yang 

terbatas 
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Gambar Bitmap       Gambar Vektor 

 

 

 

 

Gambar 3.16 Perbandingan Gambar Bitmap dan Vector  

(sumber: www.articulate.com) 

 

Walaupun terdapat perbedaan antara gambar format bitmap dan vector. Namun 

dari gambar format bitmap bisa dikonversi dari format vector. Demikian pula sebaliknya. 

Proses konversi dari format bitmap menjadi format vector disebut sebagai Autotracing. 

Dengan teknik ini, gambar bitmap diambil sebagian area yang diperlakukan sebagai 

sebuah bentuk dalam hitungan matematis kemudian dikonversi menjadi sebuah grafis 

vector. Biasanya Autotracing digunakan pada aplikasi berbasis web sehingga ukuran 

file gambar menjadi kecil mengurangi waktu unduh. 

Teknik sebaliknya adalah Rasterizing, proses yang mengubah file format grafis 

vector menjadi format bitmap. Teknik Rastering ini dapat dilakukan dengan dua cara 

yaitu melakukan editing gambar dengan software Adobe Illustrator dan cara kedua yaitu 

menangkap gambar vector yang ada pada layar kemudian disimpan dalam format 

bitmap. 

5.8  Tools Membuat Gambar 

Software untuk membuat gambar terdiri dari dua jenis yaitu professional atau 

memerlukan licence fee dan open source yang tidak memerlukan biaya apa pun. Jenis 

software yang termasuk dalam kategori professional adalah Adobe Photoshop, Adobe 

Illustrator, Jasc Paint Shop Pro, Adobe Fireworks, Microsoft Paint, Microsoft PhotoDraw 

2000 dan Corel Draw serta Open Canvas. Sedangkan software yang termasuk kategori 

open source adalah GIMP (GNU Image Manipulation Program), Inscape, Photoscape, 

dan Paint.Net. 

 

 

http://www.articulate.com/
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5.9  Model Grafik 3D 

Model grafik 3D merupakan pengembangan dari model grafis vector. 

Pembuatan model grafik 3D ini menggunakan komputer grafis yang terdiri dari empat 

tahapan yaitu modeling, surface definition, scene composition, dan rendering. 

a. Modelling 

Modelling adalah proses menentukan bentuk dari sebuah objek 3D. Ada dua 

pendekatan untuk melakukan modeling. Cara pertama adalah membuat objek baru 

dengan mengabungkan silinder, kerucut, dan silinder atau objek 3D yang disediakan 

oleh program grafis yang digunakan. (Gambar 5.17) dan Gambar (5.18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.17 Model 3D Primitive (Sumber www.wikipedia.org) 

 

 

 

 

Gambar 5.18 Objek baru gabungan dari dua objek (Sumber github.com) 

 

Metode kedua adalah membuat sebuah bentuk dengan Modeler. Ada empat 

pilihan modeler yang sering digunakan yaitu polygons, splines, metaballs, dan 

formulas. 

Polygon Modeling merupakan pembentukan sebuah objek baru dengan 

membagi sebuah area permukaan menjadi beberapa bagian polygon kemudian 

dihitung secara matematis dan akhirnya membentuk sebuah objek baru. Garis dan 

http://www.wikipedia.org/
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permukaan polygon dapat langsung diubah oleh designer sesuai keinginan. Untuk 

menambah kualitas gambar maka harus ditambah jumlah polygon dan memanipulasi 

bentuk dan bayangan yang dihasilkan. (Gambar 5.19) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.19 Polygon Modeling 

Spline modeling dibentuk berdasarkan kelengkungan dari sebuah objek dan 

dapat diatur dalam berbagai ukuran dan bentuk kelengkungan. File yang dihasilkan 

dalam ukuran kecil dan objek yang dihasilkan lebih fleksibel. (Gambar 5.20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.20 Spline Modeling 
Sumber: www.bb3d.wordpress.com 

 

Metaball Modeling membentuk objek dari gabungan beberapa objek lain yang 

disebut sebagai blobs. Blobs adalah objek dengan berbagai bentuk seperti tabung, 

silinder, dan lain-lain. Objek yang digabung dapat berupa penambahan bentuk objek 

maupun pengurangan bentuk dari objek tersebut. Teknik ini cocok digunakan untuk 

mengambar bentuk yang lebih alami seperti tubuh hewan. (Gambar 3.21) 

 

http://www.bb3d.wordpress.com/
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Gambar 3.21 Metaball Modeling 

(Sumber: meatball. Turbosquid.com) 
 

 

 

 

 

Formula Modeling menciptakan objek dengan menentukan formula 

matematika terlebih dahulu kemudian dilanjutkan pengambaran dengan komputer 

sesuai formula yang diberikan. Teknik ini merupakan tingkat lanjut karena 

membutuhkan pengetahuan matematika dan programming yang lebih dalam. Apabila 

formula matematika sudah 

didapat maka dapat menghasilkan gambar dengan cepat oleh komputer dan 

ukuran file yang dihasilkan juga kecil. (Gambar 3.21) 

 
Gambar 3.21 Formula Modeling 

(Sumber www.the-blueprints.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Surface Definition 

Pada tahap modeling hanya menentukan bentuk 3D dari sebuah objek namun 

tidak pada teksture permukaannya. Tahap selanjutnya adalah Surface Definition, 

developer menempelkan tekstur permukaan pada bentuk yang sudah ditentukan. 

http://www.the-blueprints.com/
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Tekstur permukaan dapat berupa kayu, batuan, gelas, atau metal. Dan teksture 

permukaan dapat diubah atributnya seperti warna, tingkat pencahayaan, dan lain-lain. 

c. Scene Composition 

Objek diatur mulai dari latar belakang, efek yang ingin ditampilkan serta tingkat 

pencahayaan mulai ditentukan. Pada tahap scene compotisiton ini juga diatur tipe 

cahaya mulai dari atribut brightness, color, dan attenuation. 

d. Rendering 

Proses rendering merupakan proses menghasilkan gambar dari sebuah model 

yang sudah ditentukan atributnya seperti warna, shading, tekstur, pencahayaan, 

melakukan kalkulasi formula atau efek yang sudah ditentukan untuk menghasilkan 

gambar final sebagai keluarannya. 

 

5.10 Panduan Penggunaan Gambar/Grafik 

Penggunaan gambar sangat membantu dalam aplikasi multimedia. Namun 

penempatan yang kurang tepat dapat mengurangi hasil dari aplikasi tersebut. Berikut 

ini adalah panduan dalam penggunaan gambar/grafis: 

a. Tentukan tujuan dari pemakaian gambar apakah untuk sekadar informasi, atau 

untuk menarik perhatian bahkan bisa juga untuk navigasi. 

b. Pilihlah format yang sesuai untuk tiap gambar yang digunakan. Misalnya 

penentuan tipe format gambar yang digunakan. Apabila ingin menampilan 

gambar yang lebih kompleks seperti lukisan atau foto maka dapat 

menggunakan tipe bitmap. Namun apabila ingin menampilkan gambar dalam 

berbagai skala maka dapat menggunakan tipe vector. 

c. Gunakan desain yang sesuai dengan tujuan. Kombinasikan gambar yang ingin 

digunakan sesuaikan dengan teks atau elemen multimedia yang lain. 

d. Gunakan grafis pada lokasi yang mudah dikenali dan untuk tujuan yang umum 

digunakan seperti untuk navigasi atau sebagai alat penarik perhatian. 

e. Jaga kualitas gambar. Pada saat melakukan kompresi gambar selalu sediakan 

cadangan gambar dalam bentuk asli sehingga apabila ada yang perlu diganti 

maka dapat menggunakan bentuk asli gambar tersebut. 

f. Sesuaikan tampilan gambar dengan resolusi pada peralatan yang digunakan. 
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5.11 Aplikasi Multimedia Gambar Dalam Marketing 

Semakin pesatnyanya bidang marketing, tentu saja ini juga berdampak 

terhadap perkembangan visualisasi produk yang juga akan terus ikut naik dan sangat 

dicari. Secara logika, dalam sebuah marketing tentu saja diperlukan sebuah desain 

yang bagus untuk bisa lebih meyakinkan customer atau klien agar lebih percaya lagi. 

Desain disini ialah sesuatu yang dilakukan menggunakan elemen visual yang 

termasuk dari gambar, bentuk, dan tulisan untuk menciptakan persepsi akan suatu 

pesan yang disampaikan dalam bentuk digital atau cetak. 

Gambar 3.22 Graphic Design 

 

 

 

 

 

 

 

Tentunya dalam marketing atau pemasaran sangat dibutuhkan sebuah desain, 

sebab desain akan sangat berperan penting dalam tercapainya suatu target. Desain 

dalam pemasaran bisa berupa web, desain poster, brosur, flyer, banner yang 

digabungan menjadi satu yaitu portofolio. 

Gambar 3.22 Contoh Brosur        Gambar 3.23 Contoh Flyer 
(Sumber: www.freepik.com)          Sumber:http://jasa-desainbrosur.blogspot.com) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.freepik.com/
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Desain yang baik harus bisa menggambarkan apa yang ingin ditampilkan atau 

ingin dicapai produk/ perusahaan. Desain bukan hanya mengatur tata letak tulisan dan 

gambar dengan bagus. Desain harus mampu menggambarkan tujuan yang ingin 

dicapai secara visual. Selain itu, desain juga harus mampu mengidentifikasikan 

produk/perusahaan yaitu menjadi ciri khas yang nantinya akan membedakan dengan 

pesaingnya. Desain yang terencana dan tepat sasaran kepada target marketnya akan 

mampu meningkatkan penjualan. 

Sebelum melakukan eksekusi desain, perhatikanlah elemen- elemen desain 

yang akan digunakan. Adapun elemen- elemen dasar desain seper: diketahui 

umumnya terdiri dari: Garis, Bentuk, Tekstur, Ruang, Ukuran,  Warna, dan 

Tipografi. Dari elemen- elemen desain tersebut, desainer harus menyesuaikan 

pengaplikasiannya sesuai tujuan pemasaran yang sudah ditentukan. Termasuk di 

dalamnya faktor selera, pandangan umum, dan tentunya trend yang berlaku. 

Iimplementasi desain grafis dalam pemasaran adalah mencakup keterlibatan 

dari pelaku pemasaran dan pihak yang membuat desain grafis. Prosedur 

implementasinya menurut Docplayer (2018) adalah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan informasi sebanyak- banyaknya berkenaan dengan pekerjaan 

desain yang harus dieksekusi. Baik mengenai produk/ perusahaan maupun hal- 

hal lain yang patut dijadikan acuan dalam mendesain. Beberapa hal yang bisa 

dikumpulkan informasinya, antara lain: Segmen, target market, dan positioning. 

Terkadang ada beberapa pesanan khusus mengenai warna khas, huruf khas, 

ataupun pesanan khusus lainnya dari perusahaan berkenaan dengan citra 

maupun produknya. 

Riset  warna  yang  akan  diaplikasikan  pada  desain  dengan  mengacu  pada   

riset  tentang  warna:     Bisa  dimulai  dengan  makna  warna,  seperti: 

 Warna  Merah:  Mengimplikasikan passion, energi,  bahaya,  agresi,   

kehangatan  dan  panas. 

 Warna  Oranye:  Sering  dianggap  sebagai  warna  dari  inovasi  dan   

pemikiran  modern. 

 Warna  Kuning:  Merupakan  warna  yang  cerah,  hangat  dan  bersahabat. 

 Warna  Hijau:  Biasanya  digunakan  ke:ka  ingin  menonjolkan  sifat   natural  

dan  berada. 

 Warna  Biru:  Warna  ini  menyiratkan  profesionalisme,  pemikiran  yang   

serius,  integritas,  ketulusan  dan  ketenangan. 
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 Warna  Merah  Muda  (Pink):  Dapat  menjadi  warna  yang   menyenangkan  

dan  menggoda,  dan  berkesan  feminim.      

2. Membuat draft ataupun garis besar tujuan diliaksanakannnya sebuah pekerjaan 

desain. Hal ini dapat dirangkum juga dalam bentuk proposal yang kemudian 

disepakati oleh pihak- pihak yang berkepentingan dengan pekerjaan desain 

tersebut.  

3. Setelah proposal disetujui, seperti biasa, desainer melewa: proses pencarian 

inspirasi, brainstroming, dan tentunya riset berdasarkan data serta informasi yang 

didapat.  

4. Pembuatan draft desain sebagai tahap awal implementasi dari semua unsur, baik 

ide, hasil riset, maupun pengumpulan data Lalu dilanjutkan tahap revisi hingga 

tercapai bentuk desain final yang disepakati oleh pihak- pihak yang 

berkepen:ngan dan terlibat dalam proses.  

5. Setelah tahap desain selesai, biasanya dilanjutkan dengan proses produksi, dan 

ada baiknya desainer juga ikut terlibat dalam supervisi produksi agar hasil akhir 

tidak melenceng dari yang terlihat pada hasil desain 

 

Rangkuman 

 Grafis mewakili semua bentuk gambar mulai dari gambar garis sederhana 

sampai gambar yang berbentuk cetakan, logo, foto atau lukisan. 

 Grafis merupakan elemen nonteks yang diproses pertama oleh komputer. 

 Grafis terbagi menjadi dua era yaitu era tradisional dan era gambar dua dimensi 

(2D) dan tiga dimensi (3D). 

 Konsep grafis secara tradisional meliputi tipe gambar dan aspek dasar dari 

proses menghasilkan gambar. 

 Tipe gambar era tradisional terdiri dari contones dan line art. 

 Proses menghasilkan gambar pada era tradisional terdiri dari linescreen, 

halftones, dan CMYK Color. 

 Warna terbagi menjadi dua yaitu warna natural dan warna hasil komputerisasi. 

 Gambar yang dihasilkan komputer berupa bitmapped dan point graphics. 

 Kualitas gambar bitmap ditentukan oleh Spatial Resolution dan Color 

Resolution. 

 Cara mendapatkan gambar bagus dengan Spatial Resolution yang tinggi 

dengan melakukan Resampling. 
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 Sedangkan untuk mendapatkan Color Resolution yang tinggi dengan 

menggunakan teknik Quantization, Indexing dan Dithering. 

 Ada dua pendekatan melakukan image compression adalah dengan Lossless 

Compression dan Lossy Compression. 

 Sumber data untuk mendapatkan gambar bertipe bitmap dari membuat sendiri, 

dan melakukan capture pada gambar yang sudah tersedia. 

 Format file bitmap terdiri dari bmp, TIFF, JPEG, GIF, PNG, PICT, dan PSD. 

 Format file grafis vector terdiri dari EPS, PDF, SVG, WMF, dan DFX. 

 Pembuatan model grafik 3D terdiri dari empat tahap yaitu modeling, surface 

definition, scene composition, dan rendering, 

 Dalam mengunakan gambar dalam multimedia perlu memperhatikan apa 

tujuan yang ingin dicapai, tipe format yang digunakan jenis grafis yang sesuai 

dan lokasi grafis yang sesuai serta jaga kualitas gambar yang ditampilkan. 

 Implementasi Gambar dalam bidang pemasaran bisa diterapkan dalam bidang 

desain grafis. 

 Desain disini ialah sesuatu yang dilakukan menggunakan elemen visual yang 

termasuk dari gambar, bentuk, dan tulisan untuk menciptakan persepsi akan 

suatu pesan yang disampaikan dalam bentuk digital atau cetak. 

 

SOAL LATIHAN 

PILIHAN GANDA 

1. Bentuk di bawah ini merupakan contoh dari grafis kecuali:  

a. Garis sederhana, foto, cetakan  

b. Model 3D, lukisan     

c. Garis sederhana, model 2D, lukisan  

d. Teks 

2. Elemen multimedia yang merupakan elemen non teks yang pertama kali diproses 

dengan komputer adalah:  

a. Teks   b. Suara  c. Gambar  d. Audio  

3. Proses menghasilkan gambar pada era tradisional terdiri dari:  

a. Contone dan Line Art     

b. Linescreen, halftones, CMYK Color   

c. Bitmap dan vector grafis 

d. Spatial Resolution dan Color Resolution 
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4. Tipe format dari gambar bertipe Vector Grafis yaitu:  

a. Bmp, gif, JPEG    c. EPS, GIF, JPEG 

b. EPS, PDF, SVG, WMF, dan DFX  d. PNG, PICT, dan PSD  

5. Pembuatan model grafis 3D terdiri dari empat tahapan yaitu:  

a. Modeling, Surface definition, Scene Composition, dan Rendering  

b. Polygon, Metaball, Scene Composition, dan Rendering  

c. Planning, Analyze, Process, dan Rendering  

d. Modeling, Surface Definition, Process, and Rendering  

6. Teknik CMYK Color terdiri dari kombinasi warna:  

a. Cyan, Magenta, Yellow, Green  

b. Cyan, Merah, Yellow, Ungu   

c. Kuning, Merah, Jingga, Hitam 

d. Hijau, Merah, Kuning, dan Putih 

7. Untuk gambar dengan tipe bitmap apabila mempunyai 4 bit berapa banyak  

kombinasi warna yang ada ?  

a. 4 warna  b. 16 warna  c. 32 warna  d. 64 warna  

8. Teknik yang digunakan untuk mengatasi resolusi warna yang rendah yaitu:  

a. Quantization     c. Resampling 

b. Indexing dan Dithering   d. Jawaban a dan b benar 

9. Ada dua pendekatan untuk Image Compressing yaitu:  

a. LossLess Compression dan Great Compression  

b. Lossy Compression dan LossLess Compression  

c. Bitmap dan Vector Grafis Compression  

d. Zip Compression 

10. Berikut ini adalah kelebihan Gambar Vector dibandingkan dengan Bitmap yaitu:  

a. Akurat dalam tampilan foto yang kompleks.  

b. Proses editing yang lebih detail.  

c. Tampilan tetap bagus walaupun diperbesar.  

d. Ukuran file yang besar. 

 

ESSAY 

1. Jelaskan panduan penggunaan media grafis. 

2. Apa yang dimaksud dengan desain grafis?sebutkan elemen-elemennya. 

3. Jelaskan prosedur implementasi desain grafis dalam pemasaran 
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TUJUAN TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS 

Mahasiswa memahami 

peranan suara atau sound 

dalam multimedia 

pemasaran beserta 

aplikasinya 

 Menggunakan suara dalam proyek 

multimedia. 

 Memahami MIDI dan Audio digital. 

 Menghitung ukuran sampling pada suara 

digital. 

 Audio file format. 

 Mengetahui keuntungan dan kerugian 

dari penggunaan suara. 

 Mengetahui perkembangan terkini audio 

dalam multimedia 

 

6.1 Pengenalan tentang Suara  

Suara merupakan salah satu elemen dalam multimedia, di mana elemen ini 

dapat dirasakan dengan indera pendengaran. Suara terdiri dari kata yang diucap, 

suara-suara, musik dan bahkan gangguan (noise). Suara sendiri adalah gelombang 

yang merambat akibat dari tekanan yang melalui beberapa media (benda padat, cair, 

atau gas). Suara terdiri dari frekuensi dan dapat didengar dalam jangkauan 

pendengaran tingkatan yang cukup kuat untuk didengar. 

Gambar 6.1. Proses Pendengaran Suatu Suara 

 

 

 

 

Jika suatu benda bergetar diudara (digerakkan), maka akan menciptakan 

tekanan gelombang. Gelombang ini menyebar, dan didengar oleh gendang telinga, dan 

menjadi perubahan tekanan, atau getaran, sehingga menjadi suara. Dari gelombang 

suara memiliki level tekanan suara (amplitude) yang bervariasi dalam frekuensi atau 

pitch. Level tekanan suara (keras atau lemahnya suatu suara) dapat dihitung dalam 

desibel (dB). Gelombang suara dikenal juga waveforms. Berikut adalah beberapa 

contoh waveform. 
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Gambar 6.2. Contoh Wave Form  

 

 

 

 

 

Suara memiliki dua jenis waveform yaitu: 

1. Waveform yang teratur yaitu yang memiliki pola gelombang yang regular. Tipe 

pola ini berulang - ulang. 

Gambar 6.3. Wave Form yang teratur 

 

 

2. Waveform yang tidak teratur yaitu tidak memiliki pola yang berulang. 

Gambar 6.4. Wave Form yang tidakteratur 

 

 

 

Suara dijelaskan menjadi dua karaktersitik yaitu:  

1. Frekuensi (atau pitch)  

Frekuensi merupakan ukuran dari berapa banyak getaran yang terjadi dalam 

satuan detik. Dihitung dalam satuan Hertz (Hz). Semakin tinggi frekuensi suatu 

suara maka semakin jelas dan tajam suara, dan semakin tinggi pitch suara 

tersebut.  

 

 

 

 

Gambar 6.5. Frekuensi dalam Satuan Waktu (2 Hz) 
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Optimalnya, orang dapat mendengar suara antara 20 Hz – 20.000 Hz (20KHz). 

Suara di bawah 20Hz disebut infrasonik, dan suara di atas 20Hz ultrasonik. 

 

2. Amplitudo (atau kekerasan suatu suara) Amplitudo merupakan simpangan 

maksimum suatu gelombang dari posisi keseimbangan. Semakin besar 

amplitudo maka semakin besar suara yang dihasilkan. 

Gambar 6.6. Amplitudo 

 

 

 

 

 

Gambar 6.7. Karakteristik dari Gelombang Suara 

 

 

 

 

 

 

6.2 Suara Dalam Multimedia  

Suara pada produksi multimedia dapat berupa musik audio yang direkam secara 

digital atau MIDI (Musical Instrument Digital Interface). Berikut merupakan penjelasan 

perbedaan antara Audio digital dengan MIDI, yang dapat membantu Anda dalam 

menentukan tipe suara mana yang sesuai untuk proyek Anda. 
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6.2.1 Audio Digital  

Audio digital merupakan proses perubahan dari sebuah gelombang suara 

kedalam angka (binary) di mana proses ini disebut dengan digitizing (mendigitalkan). 

Awalnya suara didapat dari sebuah microfon, synthesizer, tape recording, dan siaran 

televisi atau radio secara langsung. Kemudian suara-suara yang didapatkan dapat 

didigitalkan. 

Gambar 6.8. Proses Digitalisasi Suara 

 

 

 

 

 

 

 

Suara yang digitalkan merupakan sampel suara yang disimpan sebagai 

informasi digital dalam bit atau byte. Kualitas perekaman digital tergantung pada tingkat 

sampling rate (frequancy), yaitu berapa sering sample yang diambil per detik (Hz) dan 

berapa banyak angka yang digunakan untuk mewakili nilai dari tiap sampel (bitdepth).  

Gambar 6.9. Sampling rate 

 

 

 

 

 

 

Sehingga sampel suatu suara dapat disimpulkan bahwa:  

1. Semakin tinggi sampling rate suatu gelombang, semakin banyak pengukuran 

yang diambil membuat kualitas suara lebih baik.  
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2. Semakin rendah tingkat sampling rate suatu gelombang, semakin sedikit juga 

pengukuran yang diambil membuat kualitas suara rendah. 

3. Jika semakin tinggi sampling rate suatu gelombang, maka kualitias suara lebih 

baik, dan ukuran file suara menjadi lebih besar. 

             Gambar 6.10. Sampling Rate Tinggi    Gambar 6.11  Sampling Tate Rendah   

 

 

 

 

 

 

Tabel 6.1. Tabel dari standar sampling rate 

 

 

 

 

 

Ukuran file suatu suara sangat dipengaruhi dari kualitas suara tersebut. 

Semakin tinggi kualitas suatu suara, maka semakin besar file suara yang Anda miliki. 

Berikut adalah cara menghitung untuk menentukan ukuran (dalam byte) dalam 

recording digital. 

Untuk recoding mono: Sampling rate * durasi recording * (bit resolusi/8) * 1  

Untuk recording stereo: Sampling rate * durasi recoding * (bit resolusi/8) * 2  
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Dengan ketentuan sebagai berikut: 

 Sampling rate dalam dalam Hz.  

 Durasi recording dalam detik.  

 1024 bytes = 1 kilobytes (KB). 

Suatu suara yang direkam dengan level yang rendah terkadang kurang 

memadai dikarenakan suara yang terekam tidak mendapatkan informasi dibandingkan 

level gangguan (noise) yang ada pada recording itu sendiri. Lebih lanjut mengenai 

software editing untuk audio digital yang paling kuat dan professional berbasis-PC 

adalah Sound Forge. 

Gambar 6.12. Software Sound Forge 

 

 

 

 

 

 

Untuk software editing audio digital yang lainnya, yaitu:  

 Gold Wave 

 Samplitude Studio 

 PROSONIQ SonicWORX  

Ketika suatu suara telah direkam maka perlu dilakukan editing, hal ini dilakukan 

untuk memperbaiki setiap gangguan yang mungkin terjadi pada saat proses recording. 

Dalam melakukan proses editing suara diperlukan operasi dasar untuk menghasilkan 

hasil suara yang baik. 

1. Merekam segmen audio digital digunakan untuk mengambil atau merekam 

suara yang diperlukan, yang kemudian menggabungkan setiap segmen dan 

mengekspornya ke dalam satu file audio. 

2. Trimming digunakan untuk mengatur segmen kosong (ruang kosong) pada 

bagian awal recording dan akhir recording. Jika Anda melakukan trimming 

dalam beberapa detik akan membuat ukuran file suara Anda juga berbeda 
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(semakin besar). Trimming dapat dilakukan dengan mengatur kursor mouse 

sesuai dengan tampilan grafis dari recording Anda, hal ini dapat dilakukan 

dengan cut, clear, delete, atau silence. 

3. Splicing dan Assembly digunakan untuk melakukan trimming, dan dapat juga 

memindahkan gangguan (noise) yang berlebihan pada rekaman yang ada. 

4. Pengaturan volume suara. Setelah melakukan penggabung setiap segmen 

recording ke dalam sebuah file (track). File ini memiliki kemungkinan kecil dalam 

memperoleh volume suara yang sama pada setoap segmennya. Untuk 

menyediakan level volume yang sama antar segemen yang satu dengan yang 

lain, maka seluruh data (file/track), kemudian atur volume untuk keseluruhan 

segmen dengan ukuran tertentu.  

5. Membalik suara, merupakan manipulasi sederhana yang dilakukan untuk 

membalik seluruh atau satu posisi dari recording audio digital.  

6. Copy, cut, paste, dan delete segmen dari audio digital, merupakan proses 

editing yang dapat dilakukan dalam suatu recording audio digital. 

Tabel 6.3. Format File yang Dihasilkan dari Audio Digital 

 

 

 

 

6.2.2 MIDI Audio (Musical Instrument Digital Interface)  

MIDI merupakan singkatan dari Musical Instrument Digital Interface. MIDI 

merupakan suatu teknik standar di mana suara diadopsi oleh musik elektronik yang 

memungkinkan komputer, synthesizer, keyboard, dan perangkat musik lainnya untuk 

dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lain. 

Dalam pembuatan suatu musik MIDI berbeda dengan pembuatan audio digital. 

Jika audio digital dari suara analog diubah menjadi audio digital dengan digitizing, untuk 

MIDI dalam suara didukung dengan synthesizer yang dapat menghasilkan musik yang 

sintetis dan disertakan sound board. Dalam membuat MIDI diperlukan beberapa 

tahapan yang diperlukan:  
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1. MIDI Keyboard/MIDI Keyboard Software  

MIDI Keyboard memiliki kemampuan dalam membuat sound board (MIDI 

Information). Sound board ini juga memiliki kemampuan untuk mengubah DA 

(digital to analog) dan AD (analog to digital).  

Gambar 6.14. MIDI Keyboard 

   

 

 

 

 

2. Software Sequencer  

Sequenser merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk 

merekam dan mengedit (cut, paste, insert, dan delete) instrumen musik, 

sequencer memiliki transmitter untuk mengirimkan pesan MIDI yang tersimpan 

ke perangkat lain (synthesizer atau MIDI output port). Instrumen suatu musik 

berkaitan dengan saluran MIDI. Saluran MIDI memiliki 16 saluran dari nomor 0 

– 15. Saluran (channel) terkait dengan instrumen tertentu, misalnya saluran 1 

merupakan instrument piano, saluran 9 adalah Celesta. 

Gambar 6.15. Software Sequencer 
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Tabel 6.4 General Instrument Midi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Synthesizer Sound Synthesizer sound digunakan untuk menghasilkan suara 

sehingga musik yang dihasilkan dapat dimainkan dan dimanipulasi.  

Gambar 6.14. Synthesizer MIDI 

 

 

 

 

File MIDI memiliki ukuran yang kecil, dikarenakan MIDI berasal dari instrumen 

musik. Ukuran file MIDI dapat berubah tanpa memengaruhi pitch musik atau 

mengurangi kualitas audio. Saat membuat MIDI maka membutuhkan pengetahuan 

khusus mengenai teori musik. File MIDI memiliki format file yaitu: *.MID, *.KAR, *.MIDI, 

*.SMF 
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MIDI versus Audio Digital  

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) adalah standar komunikasi yang 

dikembangkan sejak tahun 1980 untuk instrument music elektronik dan komputer. MIDI 

menghubungkan synthesizer musik pada suara dari setiap track untuk saling 

berkomunikasi dengan mengirimkan pesan melalui kabel yang telah dihubungkan ke 

perangkat. MIDI menyiapkan protocol untuk mendeskripsi nilai dari sound board, not, 

urutan not, dan instrument yang digunakan untuk membuat not tersebut. Hasil yang ada 

pada MIDI bukan berbentuk suara digital, MIDI merupakan bahasa scripting dan 

mengatur hardware yang disimpan dalam bentuk numerik. Audio digital merupakan 

rekaman, MIDI merupakan sound board yang tergantung pada kemampuan sound 

system Anda, dan kualitas dari instrumen musik. 

Gambar 6.15. Pengaturan MIDI 

 

 

 

 

 

 

 

MIDI merupakan rekaman dari instrument musik. Saat dilakukan proses MIDI, 

hasilnya akan berupa suara instrument musik. File MIDI memiliki kecendrungan ukuran 

lebih kecil dibanding dengan audio digital. Berbanding terbaik dengan MIDI, Audio 

digital merupakan perwakilan nyata dari suara, yang disimpan dalam ribuan angka 

(sampel).  Audio digital memiliki amplitudo (kuat lemahnya) suara sehingga memiliki file 

penyimpanan yang besar dibanding dengan MIDI.  

MIDI memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan audio digital:  

a. MIDI memiliki ukuran file lebih kecil, dan ukuran MIDI tidak tergantung dari 

kualitas suara. 

b. Karena ukuran file yang kecil, maka file MIDI mudah dilekatkan pada halaman 

web, sehingga dapat dimainkan lebih cepat. 
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c. Jika sumber suara MIDI berkualitas tinggi, maka akan terdengar lebih baik. 

Suara yang dihasilkan lebih baik dibandingkan dengan audio digital. 

d. File MIDI dapat diedit dengan mudah, Anda dapat mengubah panjang file MIDI 

tanpa mengubah pitch musik atau menurunkan kualitas audio.  

MIDI juga memiliki beberapa kekurangan dibandingkan dengan audio digital:  

a. File MIDI tidak mewakili suara tapi hanya instrumen musik, perangkat untuk 

menjalankan MIDI harus sama dengan perangkat yang digunakan untuk 

memproduksi instrumen MIDI.  

b. MIDI tidak dapat digunakan untuk memutar dialog lisan.  

c. Memiliki biaya produksi yang lebih tinggi dan memerlukan keterampilan khusus 

untuk mengedit.  

d. Tidak dapat meniru suara, atau efek lainnya.  

Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan ketika menambahkan suara ke 

dalam proyek multimedia.  

1. Pilihlah format file yang sesuai dengan software authoring multimedia yang 

digunakan dalam proyek multimedia.  

2. Mempelajari kemampuan memutar balik suara pada sistem end user.  

3. Menentukan jenis suara, latar belakang musik, efek suara khusus, atau dialog 

yang harus diucapkan. 

4. Menentukan kapan harus menggunakan audio digital dan kapan harus 

menggunakan digital MIDI.  

Suara menambahkan informasi untuk aplikasi multimedia dan memainkan 

peranan penting dalam presentasi pemasaran yang efektif. Berikut merupakan 

keuntungan dan kekurangan dalam menggunakan suara (audio):  

Keuntungan:  

 Menjelaskan informasi penting yang tak terlihat. 

 Menambahkan minat kepada pengguna. 

 Dapat berkomunikasi lebih baik dibanding media yang lain.  

Kekurangan:  

 Membutuhkan peralatan khusus untuk membuat suara yang berkualitas. 

 Tidak mudah diingat seperti media visual. 
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6.3 Perkembangan Audio Dalam Multimedia 

Dalam perkembangannya ada beberapa macam audio, diantaranya: 

1. Audiovisual adalah perangkat sound system yang dilengkapi dengan 

penampilan gambar, biasanya digunakan untuk presentasi, home theater, dan 

sebagainya. 

2. Audio streaming adalah istilah yang dipergunakan untuk mendengarkan siaran 

secara langsung (live) melalui internet. Berbeda dengan cara lain, yaitu 

mendownload file dan menjalankannya di computer bila download-nya sudah 

selesai, dengan streaming dapat mendengarnya langsung tanpa perlu 

mendownload file-nya sekaligus. Ada bermacam-macam audio streaming, 

misalnya Winamp (mp3), Real Audio (ram) dan liquid radio. 

3. Audio respons adalah suara yang dihasilkan oleh computer. Output 

pembicaraan yang dihasilkan komputer untuk menanggapi input jenis khusus, 

misalnya permintaan nomor telepon. 

4. Audio modem Riser adalah sebuah kartu plug-in untuk motherboard Intel yang 

memuat sirkut audio dan atau sirkuit modem. AMR memuat fungsi-fungsi analog 

(kode-kode) yang diperlukan untuk operasi modem dan atau audio. 

 

Rangkuman  

 Suara merupakan elemen dalam multimedia, di mana elemen ini dapat dirasakan 

dengan indera pendengaran. Suara terdiri dari kata yang diucap, suara-suara, 

musik dan bahkan gangguan (noise). Suara adalah gelombang yang merambat 

akibat tekanan yang melalui beberapa media (benda padat, cair, atau gas). 

 Terdapat 2 tipe audio:  

1. Audio digital: Menangkap sampel gelombang analog yang diubah menjadi audio 

digital.  

2. MIDI Cara untuk  membuat instrument musik. Audio digital memerlukan tempat 

penyimpanan lebih besar dari pada MIDI. 

 Definisi MIDI: 

1. MIDI bukan merupakan suara digital, melainkan representasi instrument musik 

yang disimpan dalam bentuk numerik.  

2. File MIDI lebih kecil dari pada audio digital.  

3. File MIDI tidak dapat digunakan untuk memutar dialog lisan.  



 
 

 

98 

4. File MIDI mudah dilekatkan pada halaman web, sehingga dapat dimainkan lebih 

cepat. 

5. File MIDI dapat diedit dengan mudah, tanpa mengubah pitch musik atau 

menurunkan kualitas audio.  

6. MIDI dalam suara didukung dengan synthesizer yang dapat menghasilkan 

musik yang sintetis dan disertakan sound board.  

7. MIDI memerlukan keterampilan khusus mengenai teori musik.  

 Definisi audio digital:  

1. Audio digital merupakan proses perubahan dari sebuah gelombang suara 

kedalam angka (binary).  

2. Suara yang digitalkan merupakan sampel suara yang disimpan sebagai 

informasi digital dalam bit atau byte. 

3. Kualitas audio digital tergantung pada tingkat sampling rate (frequancy), dan 

berapa banyak angka yang digunakan untuk mewakili nilai dari tiap sampel 

(bitdepth). 

4. Setiap suara dapat digitalkan secara langsung.  

5. Audio digital tidak memerlukan keterampilan khusus mengenai teori musik. 

 Perbandingan audio digital dan MIDI:  

 

 

 

 

 Keuntungan dan kekurangan dalam menggunakan suara (audio):  

Keuntungan:  

 Menjelaskan informasi penting. 

 Menambahkan minat kepada pengguna.  

 Dapat berkomunikasi lebih baik.  

Kekurangan:  

 Membutuhkan peralatan khusus.  

 Tidak mudah diingat seperti media visual. 

 Dalam perkembangannya ada beberapa macam audio, diantaranya: 

1. Audiovisual  

2. Audio streaming 
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3. Audio respons  

4. Audio modem Riser  

 

SOAL LATIHAN 

ISIAN 

1. Level tekanan suara (keras atau lemahnya suatu suara) dapat dihitung dalam 

______________.  

2. Proses perubahan dari sebuah gelombang suara kedalam angka (binary) 

disebut ___________.  

3. Proses yang digunakan untuk mengatur segmen kosong (ruang kosong) pada 

bagian awal recording dan diakhir recording ______________. 

4. Sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk merekam dan mengedit (cut, 

paste, insert, dan delete) instrument musik disebut ________________. 

5. Format file audio yang dikenalkan oleh Microsoft dan IBM adalah 

_____________. 

 

PILIHAN GANDA  

1. Ukuran file untuk recording 10 detik dengan sampel pada 22 KHz, 16-bit stereo 

(2 track) maka ukuran file tersebut adalah:  

a. 110.000 byte     b. 220.000 byte     c. 440.000 byte d. 880.000 byte  

2. Memindahkan ruang kosong atau segmen kosong pada permulaan atau akhir 

recording disebut:  

a. Quieting   b. Pre-rolling   c. Kuantisasi   d. Trimming  

3. Format file yang menggunakan representasi dari not music dan durasi yang 

disimpan dalam bentuk numerik disebut:  

a. AIFF  b. CD-ROM/XA  c. MIDI  d. DSP  

 

4. Ukuran suatu suara disimpan sebagai informasi digital disebut:  

a. Buffer  b. Sample  c. Stream  d. Byte  

5. Keuntungan utama dari MIDI, kecuali: 

a. MIDI memiliki ukuran file lebih kecil.  

b. Suara yang dihasilkan lebih baik dibandingkan dengan audio digital.  
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c. File MIDI dapat diedit dengan mudah.  

d. MIDI tidak dapat digunakan untuk memutar dialog lisan. 

 

ESSAY 

1. Jelaskan perbedaan audio visual dan audio streaming 

2. Jelaskan proses editing suara untuk menghasilkan hasil suara yang baik. 

3. Jelaskan perbedaan midi dengan audio digital 
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TUJUAN TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS 

Mahasiswa memahami 

peranan video dalam 

multimedia pemasaran beserta 

aplikasinya 

 

 Untuk mengetahui dampakpenggunaan 

video digital dalam multimedia. 

 Untuk mengetahui perbedaan Analog video 

dan digital video. 

 Untuk menentukan format video yang sesuai 

untuk proyek multimedia. 

 Mengetahui aplikasi multimedia video dalam 

pemasaran 

 

7.1  Pengenalan Video 

Video merupakan salah satu elemen multimedia yang dapat menggambarkan setiap 

gambar menjadi suatu yang hidup. Sehingga dapat meyakinkan khalayak ramai agar tertarik 

ada video tersebut. Pada saat ini video digital telah menggantikan video analog dalam 

keperluan multimedia. Video digital merupakan bagian terpenting multimedia yang menarik, 

dan merupakan perangkat yang kuat yang dapat membawa pengguna komputer lebih dekat 

ke dunia nyata. 

Dari seluruh elemen multimedia yang ada, video menempati urutan performa yang 

tinggi pada perangkat komputer Anda dan membutuhkan tempat penyimpanan yang lebih 

besar dari elemen multimedia lainnya. Dalam perancangan video harus direncanakan dengan 

hati-hati dan digarap dengan baik sehingga dapat meningkatkan penyajian yang lebih baik 

(contoh: Iklan di televisi akan lebih baik dibandingkan dengan papan iklan). 

Pada materi ini akan menjelaskan kepada Anda mengenai bagaimana suatu video 

bekerja, mengenal format dan standar pada recording dan memutar video, dan perbedaan 

Antara video komputer dengan video televisi. 
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7.2  Cara Kerja Video 

Cara suatu video bekerja adalah ketika suatu cahaya melewati sebuah objek melalui 

lensa kamera video, cahaya tersebut akan diubah menjadi sinyal elektronik dengan sensor 

khusus yang disebut charge-coupled device (CCD). Sinyal video dapat dikelompokkan 

menjadi 3 yaitu: Component Video, Composite Video, dan S-Video. 

a. Komponen Video (Component Video) 

Sistem video yang tinggi, biasa digunakan untuk studio, menggunakan 3 sinyal video 

yang terpisah untuk gambar (red, green, dan blue). Hal ini disebut sebagai komponen video. 

Komponen video memiliki tiga kabel (dan konektor) yang menghubungkan kamera atau 

perangkat lain ke TV atau monitor. Sebagian besar sistem komputer menggunakan komponen 

video, dengan sinyal yang terpisah antara setiap sinyal warna (Red, Green, dan Blue). 

Komponen video membutuhkan lebih banyak bandwith dan synchronization yang baik dari 

sinyal warna (Red, Green, dan Blue). 

b. Komposit Video (Composite Video) 

Dalam komposit video, warna chrominance, dan intensitas luminance sinyal digabung 

menjadi satu gelombang. Chrominance adalah gabungan dari dua komponen warna (I dan Q, 

atau U dan V), memiliki sinyal yang sama yang digunakan pada siaran TV berwarna. 

c. S-Video 

S-video digunakan sebagai perantara antar sinyal luminance dan chrominance. S-

Video menyimpan luminance dan chrominance pada 2 jalur yang terpisah (Y/C) yang 

digunakan untuk meningkatkan kualitas gambar. Tujuan dari S-Video untuk mengirimkan 

informasi warna chrominance dan luminance, yang membantu melengkapi detail warna yang 

kurang pada sinyal televisi. 

Kamera yang berkualitas baik memiliki 3 CCD (red, green, blue) yang digunakan untuk 

meningkatkan resolusi kamera. Hasil dari CCD (output) diproses oleh kamera menjadi sebuah 

sinyal yang memuat tiga saluran (channel) dan getaran sinkronisasi yang telah di recording. 

Jika dalam suatu output memiliki banyak sparasi dari informasi warna dalam sinyal, maka 

semakin tinggi kualitas gambarnya. Output juga dibedakan menjadi 2 channel chroma (warna) 

terpisah dan channel brightness (Y), yaitu bagian hitam dan putih dari gambar video. Video 

dibagi menjadi 2 jenis yaitu video analog dan video digital. Video analog banyak 

direpresentasikan dengan sinyal yang berkala. Dan video digital merupakan urutan gambar 

digital, di mana video yang direkam dan disimpan langsung dalam disk, yang nantinya akan 

siap untuk diedit. 
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7.3 Video Analog 

Dalam sistem analog, sinyal video dari kamera dikirim ke dalam video VCR (Video 

Cassette Recording), yang akan direkam dalam video tape magnetik. Sebuah alat perekam 

video (camcorder) mengombinasikan kamera dan tape recorder dalam satu perangkat. Suara 

juga dapat direkam dalam video tape (mono atau stereo). Di mana sinyal video ini akan ditulis 

pada tape dengan head recording yang berputar yang akan mengubah properti magnetik dari 

permukaan tape dengan rangkaian jalur diagonal yang panjang. Ketika head recording 

dijalankan dengan sudut perlahan dibanding jalur tape, jalur head recording mengikuti jalur 

helikal (spiral), ini yang disebut dengan recording scan helikal. 

Gambar 7.1. Proses Tape ketika Melintasi Head Video dalam Recording Analog 

 

 

 

 

 

 

Setiap jalur merepresentasikan informasi untuk satu field dalam frame video. Satu 

frame video terbuat dari dua halaman yang digabungkan. Audio direkam dalam track straight-

line pada bagian atas videotape. Di beberapa sistem recording (tape ukuran ¾ inci dan ½ inci 

dengan video high-fidelity), suara akan direkam secara bersamaan dengan video pada track 

video. Pada bagian bawah tape merupakan kontrol tape yang membuat suatu getaran untuk 

mengatur kecepatan dalam head recording yang berputar. Tracking merupakan pengaturan 

yang halus dari tape, ini ditujukan agar track dapat dijalankan dengan baik seiring dengan 

pemutaran tape yang melintas pada head recording. 

Pada sistem digital, sinyal video dari kamera mula-mula didigitalkan sebagai satu 

frame, kemudian datanya dikompresi sebelum ditulis ke dalam tape dalam satu dari beberapa 

format yang ada (DVD, DVCPRO, atau DVCAM). 
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Gambar 7.2. Proses Tape ketika Melintas Head Video dalam Recording Digital 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Standar Penyiaran Video 

 Terdapat tiga standar penyiaran video analog yang banyak digunakan di dunia adalah 

NTSC, PAL, dan SECAM. Standar NTSC saat ini sudah tidak digunakan lagi di Amerika 

Serikat, dan telah digantikan oleh Standar Televisi Digital ATSC (Advanced Television 

Systems Committee). Video analog yang ada memiliki standarnya masing-masing, sebagai 

contoh video yang direkam di Eropa dengan format PAL atau SECAM tidak akan diputar di 

NTSC (Amerika Serikat). Masing-masing sistem yang ada berdasarkan pada standar yang 

berbeda yang didefinisikan dengan encode untuk menghasilkan sinyal elektronik, yang akan 

ditayangkan pada televisi. 

1. NTSC (National Television System Committee) 

  NTSC merupakan sistem televisi analog yang banyak digunakan di wilayah Amerika 

Serikat, Kanada, Meksiko, Jepang, dan beberapa negara lain yang menggunakan sistem 

penyiaran dan pemutaran video dengan menggunakan standar televisi analog. Standar ini 

menjelaskan sebuah metode untuk mengenkode informasi ke dalam sinyal elektronik yang 

akan menampilkan gambar pada televisi. Dalam NTSC, satu frame video terbuat dari 525 

garis horizontal yang di scan dan ditampilkan dalam tabung televisi yang berlapis fosfor setiap 

1/30 detik dengan elektron yang bergerak cepat. Gerakan elektron ini dibuat menjadi dua 

lintasan ketika menggambarkan satu frame video, pertama meletakkan semua garis di posisi 

ganjil, kemudian semua garis di posisi genap. Masing-masing lintasan ini (pada kecepatan 60 

per detik, atau 60Hz) menggambarkan sebuah field, dan dua field yang digabungkan untuk 

menciptakan satu frame dengan kecepatan 30fps (frame per second). Proses pembuatan satu 

frame menjadi dua field (ganjil genap) ini disebut interlacing, yang merupakan sebuah teknik 

yang membantu mencegah kedipan layar pada layar televisi (flicker). 
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Gambar 7.3. Proses Interlaced Video Analog 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.4 Proses Interlaced Video dengan suatu Gambar 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.5 Flicker 
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2. PAL (Phase Alternate Line) 

 PAL merupakan sistem pahase alternate line yang banyak digunakan pada wilayah 

Inggris, Eropa Barat, Australia, Afrika Selatan, Cina, dan Amerika Selatan. PAL dalam satu 

frame video memiliki resolusi layar 625 garis horizontal, dan memiliki kecepatan scan yang 

lebih lambat dibanding dengan NTSC yaitu 25 fps (frame per second). Cara kerja PAL serupa 

dengan NTSC, di mana memiliki garis genap dan ganjil yang digabungkan, dan setiap field 

memerlukan 1/50 detik (50Hz) untuk digambarkan. 

3. SECAM (Sequential Color and Memory) 

                SECAM digunakan di Prancis, (SECAM memiliki nama yang diambil dari nama 

Perancis, Systeme Electronic pour Couleur Avec Memoire atau Sequentiel Couleur Avec 

Memoire), Eropa Timur, USSR, dan beberapa negara lainnya. SECAM dalam satu frame 

memiliki video yang terbuat dari 625 field, berbeda jauh dengan NTSC dan PAL dalam 

teknologi yang digunakan dan metode penyiaran yang dilakukan. Terkadang TV yang dijual 

di wilayah Eropa memanfaatkan dual komponen di mana TV tersebut dapat menggunakan 

sistem PAL dan SECAM. 

Gambar 7.6. Aspek rasio HDTV, PAL, dan NTSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5  Membuat Teks, dan Judul dalam Televisi 

 Judul dalam produksi video dapat dibuat dengan menggunakan karakter analog yang 

digenrator, atau dapat juga menggunakan software editing video dan image. Berikut 

merupakan beberapa saran dalam pembuatan judul yang sesuai: 

 Font untuk judul harus jelas, dengan tipe sans serif, dan dicetak tebal agar mudah 

dibaca. 

 Gunakan teks dengan warna terang ketika latar belakang teks berwarna gelap. 
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 Hindari warna yang telalu mencolok. 

 Warna yang berbeda antara teks harus dibedakan dengan intensitas yang berbeda. 

Contoh gunakan biru terang dengan merah tua. 

 Jangan menempatkan huruf-huruf terlalu rapat (berikan jarak/space). 

 Simpanlah grafis dan judul Anda pada area yang tepat, tidak menghalangi video yang 

sedang diputar. 

 Hindari pembuatan judul yang terlalu penuh pada suatu video. 

7.6  Video Digital 

 Gabungan antara video digital dalam kamera dengan komputer yang berbeda 

dengan bentuk televisi analog dari video pada produksi multimedia dan media pengirimannya. 

Jika kamera video menggerakkan sinyal output digital, untuk video digital setiap video Anda 

dapat di rekam dan disimpan langsung kedalam disk, dan siap untuk diedit. Pada video digital 

penyimpanan data disimpan pada hard disk, CD-ROM, atau perangkat penyimpanan lainnya, 

dan video tersebut dapat diputar kembali pada komputer tanpa memerlukan hardware khusus. 

Salah satu contoh dari video digital adalah HDTV. 

 HDTV (High Definition Television) merupakan video digital, sinyal HDTV 

menyediakan 1.080 line resolusi dengan aspek rasio 16:9. Video digital ini memiliki format 

interlaced 1920 x 1080 dengan resolusi ultra-high. Format dengan interlace resolusi yang 

tinggi dapat mengirimkan setengah gambar dalam 1/60 dalam satu detik, dan dikarenakan 

interlacing tersebut, dalam gambar dengan detail tinggi akan memiliki kedipan yang besar 30 

Hz. 

 Arsitektur video digital tersusun atas sebuah format dalam mengkode dan 

memainkan kembali file video dengan komputer, dan sebuah software yang dapat digunakan 

untuk membuka format file video tersebut. Arsitektur video digital yang dapat digunakan 

adalah Apple QuickTime, Microsoft Windows Media Format, dan Real Network RealMedia. 

Format file video yang berhubungan adalah QuickTime movie (.mov), Audio Video Interleaved 

(.avi), dan RealMedia (.rm). Beberapa software dapat mengenali dan memainkan lebih dari 

satu format file video. 

 Kompresi video digital berguna untuk mendigitalkan dan menyimpan video dalam 

komputer. Untuk membuat satu frame dari komponen video digital 24 bit, diperlukan tempat 

penyimpanan pada komputer sebesar 1MB, dalam melakukan kompresi video digital atau 

codec (coder/decoder). Codec merupakan algoritma yang digunakan untuk mengkompresi 

(kode) sebuah video, yang kemudian didekode secara langsung untuk mempercepat putaran. 

Codec memiliki pengiriman yang berbeda-beda untuk menghasilkan hasil yang optimal (dari 

hard drive, CR-ROM, atau melalui Web). 
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 Algoritma kompresi video langsung seperti MPEG, Indeo, JPEG, Cinepak, dan 

Sorenson disediakan untuk mengkompresi informasi video digital dengan kecepatan antara 

50: 1 hingga 200: 1. Pada kompresi video MPEG dan JPEG menggunakan sistem kompresi 

lossy. Selain digunakan untuk mengkompresi data video, teknologi streaming 

diimplementasikan untuk menyediakan kualitas video yang baik dengan bandwidth yang 

rendah pada web (contoh: youtube). Dengan pemutaran video setelah data ditransfer pada 

komputer pengguna untuk mendukung pemutaran video streaming tersebut, sehingga 

pengguna tidak perlu menunggu untuk men-download file yang terkadang terlalu besar. 

 MPEG 

MPEG merupakan algoritma kompresi video yang real-time. Dikembangkan oleh Moving 

Picture Experts Group yang dibentuk oleh ISO (International Standards Organization) dan 

IEC (International Electro-technical Commision) dalam menciptakan standar digital 

gambar bergerak dan audio dan data lainnya yang berhubungan. Terdapat beberapa 

jenis MPEG yang dikembangkan dari tahun ke tahun: 

a. MPEG-1 (1992) yang dapat dikirimkan video 1.2 Mbps (megabit per second) dan audio 

250 Kbps (kilobit per second) stereo dua channel dengan menggunakan teknologi CD-

ROM. 

b. MPEG-2 (1994) sistem yang berbeda dengan MPEG-1, memiliki kecepatan lebih tinggi 

(3-15 Mbps), dan dapat mengirimkan resolusi gambar, kualitas gambar, format video 

interlaced, dan fitur audio multichannel yang lebih tinggi. MPEG-2 merupakan standar 

kompresi video yang dibutuhkan untuk televise digital (DTV) dan pembuatan DVD. 

c. MPEG-4 (1998-1999) memiliki beberapa kemampuan multimedia dan merupakan 

standar yang lebih sering digunakan. MPEG-4 dapat mengatur keceptan download yang 

diperlukan. 

d. MPEG-7 (2002) atau sering disebut Multimedia Content Description Interface, 

mengintegrasikan informasi image, suara, atau video yang digunakan dalam kompisisi 

informasi yang telah ada pada MPEG-4. MPEG-7 juga dapat digunakan untuk 

medeskripsikan fitur-fitur sederhana seperti warna dan gerak dengan menggunakan 

descriptors. Salah satu keuntungan dari MPEG-7 ini adalah kemampuannya yang cepat 

dalam mencari arsip-arsip video dalam mendapatkan tipe video yang detail. 

e. MPEG-21 yang masih dalam tahapan pengembangan. MPEG-21 menyediakan sistem 

IPMP (Intellectual Property Management and Protection). Tujuannya adalah untuk 

memberikan informasi mengenai hak file yang ada pada data tersebut. 
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7.7  Format Recording 

 Format digital telah diperkenalkan pada akhir 1980-an, namun video yang ada hanya 

merupakan video analog untuk standar sinyal NTSC secara digital. Berikut merupakan 

standar deksripsi mengenai format digital meliputi informasi bitdepth (8 atau 10 bit) dan rasio 

sampling untuk detail warna 

Tabel 7.1. Format Recording 

Format Analog/ Ukuran 
Standar 
Video Deskripsi 

(Tahun) Digital Tape Untuk Input/  
   Output  

Videotape NTSC    

Betamax 
(1975) 
 

Analog 
 
 

½ inci 
 
 

Komposit 
 
 

Format Sony ini merupakan format 
videotape pertama yang dipasarkan. 
Format aslinya memiliki resolusi 260 line. 
Mesin recording format ini masih 
dimanufaktur oleh Sony hingga 2002. 

     

VHS (1976) 
 
 
 

Analog 
 
 
 

½ inci 
 
 
 

Komposit 
 
 
 

Format  popular  yang dikembangkan  
pesaing Sony, JVC, namun tidak sesuai 
untuk produksi video karena gambar 
yang dihasilkan memiliki kualitas yang 
rendah (resolusi 250 line). 

Betacam 
(1982) 
 

Analog 
 
 

½ inci 
 

 

Komponen 
 

 

Versi professional dari format Betamax 
dari Sony. Memiliki resolusi 300 line, dan 
kualitas gambar Lebih tinggi dengan 
menggunakan komponen I/O. 

MII (1985) Analog ½ inci Komponen 
Dikembangkan oleh Panasonic untuk 
menyaingi 

    
Betacam dari Sony dan Betacam SP. 
Menyediakan 

    resolusi 340 line. 

Betacam SP Analog ½ inci Komponen 
Perkembangan dari Betacam, memiliki 
resolusi 

(1986)    
340 line. Merupakan standar industry 
penyiaran 

    selama 1 dekade. 

D-2 (1986) 
 

Digital 
 

¾ inci 
(19 Komposit 

Karena merupakan komposit, maka 
menghasilkan sinyal dengan kualitas 
rendah dibanding D-1. 

  mm)   

D-1 (1987) Digital 
¾ inci 
(19 Komponen 

Format digital yang dikembangkan Sony 
yang menyediakan video komponen 
8bit. 

  mm   

S-VHS (1988) Analog ½ inci S-Video 
Pengembangan dari VHS, dengan 
sinyal video 

    
yang dibagi menjadi 2 bagian dan 
resolusi yang 

    
ditingkatkan menjadi 400 line. Memiliki 
kualitas 

    gambar yang rendah. 

Hi-8 (1989) Analog 8 mm S-Video 
Memiliki  kualitas  sama  seperti  S-VHS,  
namun 
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memiliki  ukuran  tape  yang  lebih  
kecil.  Dan 

    memiliki resolusi sebanyak 450 line. 

D-3 (1991) Digital ½ inci Komposit 
Format  digital  komposit  8bit  
Panasonik  yang 

    
dikembangkan untuk menyaingi D-2 dan 
memiliki 

    
kualitias gambar yang sama. Dengan 
resolusi 450 line. 

Digital Digital ½ inci Komponen 
Format digital 10bit memiliki kualitas 
gambar 

Betacam    
sangat tinggi dengan sedikit kompresi 
(2:1). 

(1994)     

D-5 (1994) Digital ½ inci Komponen 
Format  digital  komponen  10  bit  
berkualitas 

    
tinggi dan tidak terkompresi. 
Dikembangkan oleh 

    
Panasonic. Menyediakan resolusi penuh 
525 line 

    untuk NTSC dan 625 untuk PAL. 

DV (1995) Digital ¼ inci Komponen 
Format  digital  pertama  yang  
menyediakan 

    
recording  8bit.  Memiliki  resolusi  500  
line. 

    
Menggantikan  format  analog  S-VHS  
dan  Hi-8. 

    
Mini-DV bukan merupakan format yang 
berbeda, 

    
namun hanya menggunakan kaset yang 
lebih kecil. 

D-7 (1995) Digital ¼ inci Komponen 
Format DVCPRO Panasonic, dengan 
digital 8bit, 

    
dan kompresi 5:1. Memiliki resolusi 525 
line untuk 

    
NTSC dan 625 line untuk PAL. Bersaing 
dengan 

    DVCAM dari Sony. 

D-9 (1995) 
 
 
 

Digital 
 
 
 

½ inci 
 
 
 

Komponen 
 
 
 

Menggunakan   digital   komponen   8   
bit, dikembangkan  oleh  JVC  untuk  
menyaingi Betacam dari Sony, yang 
disebut Digital-S dan menggunakan tipe 
kaset S-VHS. Menyediakan resolusi 
540 line. 

     

DVCAM 
(1996) 
 
 
 
 
 

Digital 
 
 
 
 
 
 

¼ inci 
 
 
 
 
 
 

Komponen 
 
 
 
 
 
 

Format  Sony  untuk  menyaingi  
DVCPRO  dari Panasonic.  Memiliki  
recording  digital  8  bit, memiliki 
resolusi warna 530 line untuk NTSC, 
dan memiliki kualitas yang tinggi dan 
harga yang rendah dari DVCPRO dan 
DVCAM. 

Betacam SX Digital ½ inci Komponen 
Sesuai dengan format analog Betamax, 
memilik 

(1996)    transmisi yang cepat. 

DVCPRO 50 Digital ¼ inci Komponen Variasi format D-7 dari Panasonic. 
(1998)     

DVCPRO P Digital ¼ inci Komponen 
Variasi lain dari format D-7,  “P” 
melambangkan 

(1998)    jenis ini menggunakan scan progresif. 
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Digital 8 Digital 8 mm Komponen 
Format  DV  yang  digunakan  Sony,  
memiliki 

(1999)    
backward yang sesuai dengan analog 8 
mm Sony 

    dan tape Hi-8. 

 

 

7.8Teknik Penggunaan Kamera Video 

7.8.1. Teknik Pengambilan Gambar Video 

a. Establishing Shot (ES) 

Pengambilan gambar/shooting yang di ambil dari jarak yang sangat jauh atau dari 

“pandangan mata burung”, biasanya untuk membangun pengetahuan dimana lokasi 

kejadian. 

b. Long Shot (LS) 

Shooting dilakukan dari jarak jauh, tetapi tidak sejauh establish shot.digunakan untuk 

penekanan terhadap lingkungan sekitar atau setting dalam scene. 

c. Medium Shot (MS) 

Shooting untuk membuat frame actor. Biasanya dilakukan dari pinggang ke atas. 

Medium shot (MS) bias digunakan untuk membuat focus terhadap 2 orang actor yang 

saling berhadapan dan beinteraksi, misalnya: debat, berpelukan dan sebagainya. 

d. Over The Shoulder Shot (OS) 

Shooting Untuk mengambil gambar actor melalui pundak actor yang lain,digunakan 

ketika para actor saling bertatapan muka satu sama lain.contoh salah satu actor 

berbicara kepada actor yang lain sedangkan yang lain mendengarkan 

e. Close-Up (CU) 

Shoting diambil dari jarak dekat. Biasanya focus kepada wajah,digunakan untuk 

memperlihatkan ekspresi wajah/mimic dari actor. Memperhatikan detail objek,atau 

untuk mengarahkan audience pada suatu elemen yang dipentingkan. 

7.8.2. Tips Merekam Video Dengan Baik  

1. Jika memungkinkan, selalu pergunakanlah manual focus. 

2. Atur white balance pada setiap perpindahan lokasi atau pergantian sumber 

pencahayaan. 

3. Jika melakukan pengambilan gambar di luar ruangan (outdoor shooting), posisikan 

matahari di belakang anda. Begitu juga sumber pencahayaan lainnya. 

4. Gunakan tripod atau alat bantu lainnya. 

5. Dalam kondisi rekaman tanpa alat bantu (handhelds), pegang dan kendalikan kamera 

video Anda sedemikian rupa agar hasil rekaman tetap stabil. 
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6. Gunakan zooming hanya untuk menata komposisi ambilan gambar. Hindari 

penggunaannya pada saat merekam (rolling), kecuali jika ada maksud untuk tujuan 

tertentu atau memang disengaja karena hasil rekaman akan diproses lebih lanjut 

(editing). 

7. Shoot to edit. Pastikan untuk memproses lebih lanjut setiap hasil rekaman Anda 

(editing). Untuk itu, rekaman video harus diciptakan dan dipersiapkan sedemikian rupa 

agar siap untuk diproses lebih lanjut (variasi dan kelengkapan gambar, durasi setiap 

shot, menghindari fasilitas kamera yang tidak diperlukan, dsb.) 

8. Jaga durasi setiap shot. Jangan terlalu panjang dan monoton (tanpa variasi), namun 

juga jangan terlalu pendek. Minimal antara 8 hingga 10 detik. Tidak ada batas 

maksimal karena tergantung action yang direkam. Namun sebaik sudah mulai 

merekam 3 hingga 5 detik sebelum action berlangsung. Berikan durasi yang sama 

setelah action berlangsung. 

9. Jaga setiap shot dalam kondisi steady tanpa pergerakan kamera, setidaknya selama 

10 detik. Jika suatu shot akan berisi pergerakan kamera, berikan awalan dan akhiran 

dalam kondisisteady dengan durasi setidaknya 3 hingga 5 detik 

Pencahayaan 

 Dengan pencahayaan yang tepat, sangat sulit bagi penonton dalam membedakan 

bidikan kamera profesional atau tidak. Dengan menggunakan kotak cahaya yang sederhana, 

atau mengandalkan pencahayaan siang hari yang mengiluminasi ruangan, dapat 

meningkatkan kualitas gambar yang dimiliki. 

Gambar 7.7. Pencahayaan yang Baik Sangat Penting untuk Menghasilkan Video yang Berkualitas 
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 Pada Gambar 7.7 menggambarkan layar dari lighting lab. Pengaturan pencahayaan 

standar dari sebuah studio digambarkan dengan FILL, KEY, RIM, dan BKGD (cahaya latar 

belakang). Perubahan pada masing-masing cahaya dapat menghasilkan hasil yang berbeda 

dengan video aslinya. 

 Chroma key atau blue screen merupakan suatu teknik yang membuat multimedia 

tanpa perlu menggunakan latar belakang yang mahal. Teknologi ini digunakan oleh para 

pembaca berita ramalan cuaca, yang ditembak membelakangi latar belakang biru yang dibuat 

tidak terlihat ketika bergabung dengan gambar peta cuaca yang digerakkan secara elektronik. 

Alat yang digunakan untuk aplikasi editing video digital adalah blue screen, green screen, 

Ultimatte, atau editing chroma key 

 

 

 

 

 

Gambar 7.7. Teknik Chroma key atau Green screen 

Ukuran File Video 

Dalam menghitung ukuran file suatu video perlu dilakukan beberapa pertimbangan. Ukuran 

file suatu video dipengaruhi oleh kualitas dan waktu (duration) dari video tersebut. 

File size = Frame size * Frame rate * Color depth * time 

Dengan ketentuan: 

 Frame size  = ukuran gambar (width * height dalam pixels) 

 Frame rate      = frame per detik 

 Color depth     = jumlah warna dalam satuan waktu (diukur dalam bytes) 

 Time  = waktu dalam detik 

 1024 bytes  = 1 kilobytes (KB). 

 1024 Kbytes     = 1 Megabytes (MB). 

 1024 Mbytes    = 1 Gigabytes (GB). 
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7.9 Aplikasi Video Dalam Pemasaran 

 Salah satu alat strategi pemasaran dalam bisnis paling populer adalah dengan 

menggunakan media video yang umumnya disebut dengan 'video marketing'. Video 

Marketing adalah suatu metode pemasaran baru dalam marketing online yang menggunakan 

media Video. Pemasaran lewat video marketing atau promosi online lewat video tentu saja 

berangsur-angsur akan menggantikan cara beriklan secar konvensional lewat media Televisi 

di masa yang akan datang. 

 Dalam dunia maya, dikenal situs video sharing paling populer adalah Youtube. 

Meskipun sebenarnya banyak situs serupa lain tetapi kita akan lebih fokus kepada Youtube 

karena banyak alasan. Google sendiri juga mempunyai layanan ini yaitu 'Video Google' dan 

bahkan awal 2010 lalu Google meluncurkan layanan baru yang disebut 'Google TV" yang 

diyakini banyak kalangan ini juga ditujukan untuk keperluan periklanan menggunakan video 

sebagai strategi marketing bisnis online. Mengunggah video ke Youtube, hampir tidak ada 

persyaratan sama sekali. Cukup sign up dan segera upload video, dan saat itu juga video bisa 

dilihat oleh pengguna internet di seluruh penjuru dunia. Tetapi tentu saja banyak hal perlu 

diperhatikan tentang video yang diupload, atau strategi pemasaran video akan sia sia saja. 

 Menurut riset yang dilakukan oleh badan penelitian HubSpot Research, 54% 

konsumen ingin melihat video dari brand yang mereka dukung dibandingkan dengan bentuk 

konten email newsletter (46%) atau gambar(41%). Hubspot juga menyatakan penemuannya 

bahwa konten video adalah yang paling berkesan bagi pasar (43%) dibandingkan dengan 

teks(18%) dan gambar(36%) (Dewaweb, 2018). 

Jenis-jenis video marketing: 

1. Video Demo 

Jenis video marketing satu ini menunjukkan bagaimana produk/ jasa Anda bekerja. 

Selain itu, pemasar juga bisa menekankan pada nilai lebih dari brand produk mereka 

dibanding kompetitor bisnis. 

Gambar 7.8  Video Demo 
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2. Video Event 

Video marketing yang satu ini bisa berisi rekaman ketika perusahaan sedang 

menyelenggarakan seminar, diskusi produk, aksi sosial, atau berbagai jenis acara 

lainnya.        Gambar 7.8  Video Demo 

 

 

 

 

 

3. Video Petunjuk/ Edukasi 

Video petunjuk/ edukasi ini bisa digunakan untuk mengajarkan customer atau audiens 

sesuatu yang baru atau mungkin untuk membangun pengetahuan dasar yang mereka 

butuhkan dalam lebih memahami bisnis dan solusi dari brand suatu produk. 

4. Video Branding 

Jenis video satu ini biasa digunakan untuk membantu audiens lebih memahami 

mengapa mereka membutuhkan produk/ jasa Anda. Banyak video branding dari brand 

ternama biasanya memuat pesan yang menunjukkan bagaimana produk mereka bisa 

mengatasi kesulitan seseorang. 

5. Video Studi Kasus dan Testimonial Pelanggan 

Customer potensial tentu ingin tahu apakah suatu produk bisa menyelesaikan 

masalah khusus mereka, dan salah satu cara terbaik untuk memamerkan ini dan 

membangun kepercayaan mereka adalah dengan membuat video studi kasus yang 

menampilkan pelanggan yang bahagia dan setia pada suatu brand.  

Langkah-Langkah Membuat Video Marketing: 

1. Rencanakan Video Anda dengan Metodologi Inbound 

Metodologi Inbound adalah pendekatan pemasaran dan penjualan yang berfokus 

untuk menarik pelanggan melalui konten dengan menciptakan interaksi yang relevan 

serta bermanfaat bagi audiens. Konten ini memandu audiens untuk melalui perjalanan 

mulai dari menjadi sadar, mengevaluasi sikap mereka sejauh ini, lalu membeli produk 

atau layanan. 

2. Buatlah Storyboard Video  

Buat daftar poin-poin kunci dan tampilkan urutan pesannya secara logis. Selain itu, 

mungkin juga perlu memilih host video atau pembicara dengan jenis suara dan 

penampilan yang menarik sehingga orang tertarik untuk menontonnya. 
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3. Siapkan Studio/ Tempat Rekaman Anda 

Siapkan apa saja yang jadi kebutuhan rekaman, contoh: tripod, lampu, mikrofon, dan 

lain sebagainya. Soal tempat, cobalah untuk melihat tempat mana yang pas dengan 

konten video sekaligus menarik secara visual. Bisa saja mendekor ruangan kerja untuk 

syuting. Intinya, buatlah audiens tertarik untuk menonton video marketing sampai 

habis. 

4. Rekam dan Sunting Video  

Ini tentunya jadi langkah paling krusial yang harus dilakukan. Rekamlah dan sunting 

hasil rekaman dengan memanfaatkan template video gratis yang kini sudah banyak 

disediakan di internet untuk memberi after effect pada video marketing Anda. 

 

5. Lakukan SEO Video 

Ini memang langkah terakhir, namun sebenarnya merupakan langkah yang penting 

untuk tidak dilewatkan begitu saja. Jika ingin meraih lebih banyak audiens dan 

menjadikan mereka customer loyal Anda, cobalah untuk melakukan Search Engine 

Optimization, yaitu memaksimal daftar pencarian konten baik di web maupun social 

media. 

 

Rangkuman 

 Yang perlu dipertimbangkan dalam menggunakan video dalam multimedia: 

 Video memiliki peforma yang tinggi pada setiap sistem komputer. 

 Video digital telah menggantikan video analog pada multimedia saat ini. 

 Memerlukan banyak sumber untuk membuat video digital (pencahayaan, 

editing, gambar-gambar lain yang dibutuhkan dalam pembuatan video), dan 

untuk mendapatkan gambar yang sesuai untuk video memerlukan waktu dan 

biaya yang mahal. 

 Perlengkapan video digital menghasilkan hasil video yang lebih baik dari pada 

video analog. 

 Menjelaskan beberapa tipe video: 

a. Komponen Video (Component Video) 

Sistem video yang tinggi, biasa digunakan untuk studio, menggunakan 3 

sinyal video yang terpisah untuk gambar (red, green, dan blue). Hal ini 

disebut sebagai komponen video. Komponen video membutuhkan lebih 

banyak bandwith dan synchronization yang baik dari sinyal warna (Red, 

Green, dan Blue). 

b. Komposit Video (Composite Video) 
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Dalam komposit video, warna chrominance, dan intensitas luminance 

sinyal digabung menjadi satu gelombang. 

c. S-Video 

S-video digunakan sebagai perantara antar sinyal luminance dan 

chrominance. Tujuan dari S-Video untuk mengirimkan informasi warna 

chrominance dan luminance, yang membantu melengkapi detail warna 

yang kurang pada sinyal televisi. 

 Dasar-dasar recording video dan hubungannya dengan produksi multimedia. 

 Empat standar penyiaran dan video dan format recording yang umum 

digunakan di dunia: NTSC, PAL, SECAM, dan HDTV. 

 Komputer umumnya memerlukan hardware khusus untuk menangkap video 

dari sebuah sinyal televisi. 

 Mendefinisikan format recording video yang popular dan membahas kelebihan 

dan kekurangannya dalam multimedia. 

 S-HVS dan Hi-8 menyediakan kualitas gambar yang baik untuk 

kebanyakan multimedia, namun video analog telah digantikan dengan 

standar recording digital saat ini. 

 Produser multimedia telah mengadopsi format recording digital, khususnya 

format DV. 

 Video Marketing adalah suatu metode pemasaran baru dalam marketing online 

yang menggunakan media Video. 

 Jenis video marketing:Video demo, video event, video edukasi, video branding, 

dan video testimony. 

 

SOAL LATIHAN 

ISIAN  

1. Layar televisi menggunakan sebuah proses pembuatan dua field (ganjil genap) untuk 

mencegah adanya kedipan pada layar televise secara teknis disebut ______________. 

2. Teknik yang digunakan untuk mengkompresi (kode) sebuah video, yang kemudian 

didekode secara langsung untuk mempercepat putaran disebut _________________.  

3. Suatu teknik yang membuat multimedia tanpa perlu menggunakan latar belakang yang 

mahal, disebut _____________.  

4. Ketika head recording dijalankan dengan sudut perlahan dibanding jalur tape, jalur head 

recording mengikuti jalur spiral, ini yang disebut ______________.  

5. Format sinyal televisi yang digunakan pada wilayah Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, 

Jepang, dan beberapa negara lain dikenal sebagai ______________. 
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PILIHAN GANDA  

1. Manakah di antara berikut ini yang bukan merupakan format sinyal televisi?  

   a. MPEG   b. NTSC    c. SECAM   d. PAL  

2. Berikut ini mana yang bukan merupakan codec?  

   a. MPEG   b. NTSC c. Cinepak d. Sorenson  

3. MPEG merupakan kependekan dari:  

a. MultiformatProcessed-Event Graphics  

b. Multi-Phase Element Grid  

c. Meta-Program Environtment Graph  

d. Micro-Phase Electronic Guidance  

4. Suatu teknik yang digunakan oleh para pembaca berita ramalan cuaca, yang ditembak 

membelakangi latar belakang biru yang dibuat tidak terlihat ketika bergabung dengan 

gambar peta cuaca, dikenal dengan istilah berikut, kecuali:  

a. Blue screen      b. Ultimate       c. Chroma key         d. Interlacing 

5. Dalam kamera video, sensor yang mengartur cahaya disebut CCD. CCD merupakan 

kependekan dari: a. Charge-coupled device b. Custom color descriptor c. Chroma-

calculation daemon d. Color-coding data 

 

PRAKTIKUM 

Buatlah video marketing tentang suatu produk elektronik.  
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TUJUAN TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS 

Mahasiswa memahami 

peranan animasi dalam 

multimedia pemasaran beserta 

aplikasinya 

 Untuk mendefinisikan dan mendeskripsikan 

animasi dalam multimedia.  

 Untuk mengetahui cara penggunaan animasi 

pada proyek multimedia.  

 Untuk mengenal format file dari animasi.  

 Untuk mengetahui keuntungan dan kerugian 

dalam penggunaan animasi 

 

8.1  Pengertian Animasi 

Animasi merupakan presentasi statis yang menjadi hidup. Animasi adalah teknik 

memotret gambar atau posisi suatu objek untuk menciptakan ilusi gerakan secara terus-

menerus. Animasi memiliki efek visual seperti sapuan (wipe), pemudaran (fade), zoom, dan 

dissolve yang tersedia pada beberapa authoring, dan beberapa di antaranya dapat digunakan 

dalam animasi primitif. Namun, animasi tidak hanya mencakup wipe, fade, dan zoom. Animasi 

merupakan objek yang bergerak melintasi atau bergerak ke dalam dan keluar pada tampilan 

layar. Contoh, bola dunia yang berputar, objek yang bergerak, dan lain sebagainya. Animasi 

merupakan sumber utama untuk aksi dinamis dalam presentasi multimedia. 

 

 

 

 

Gambar 8.1. Objek yang Bergerak (Animasi) 

Animasi terjadi dikarenakan adanya fenomena biologi yang disebut dengan persistensi 

penglihatan dan fenomena psikologis yang disebut phi. Objek yang dilihat pada mata manusia 

dapat tersimpan secara kimia pada retina mata beberapa saat setelah penglihatan. 

Animasi dan video hampir sama hasilnya, yaitu sama sama menghasilkan gambar 

yang bergerak. Namun ada perbedaan antara animasi dan video dapat dilihat pada Tabel 8.1. 

Tabel 8.1. Tabel Perbandingan Animasi dan Video 
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Animasi Video 

 Gambar yang diberikan sentuhan 
animasi seperti kartun, dan lain-lain 

 Animasi bukan merupakan recording 
secara langsung 

 Animasi dibuat secara digital dengan 
software pembuat animasi 

 

 Gambar yang secara langsung direkam 

seperti video rekaman 

 Video merupakan recording secara 

langsung seperti audio recording 

maupun visual recording seperti film. 

 Video dibuat dengan bantuan alat rekam 

secara langsung 

 

8.2  Animasi dengan Komputer 

Dengan menggunakan software dan teknik yang sesuai, Anda dapat membuat 

animasi dari gambar dengan banyak cara. Animasi yang sederhana adalah animasi dua 

dimensi (2D). animasi yang lebih kompleks muncul dalam ruang intermediet dimensi 2½-D (di 

mana bayangan, highlight, dan perspektif buatan menyediakan ilusi mengenai kedalaman, 

tiga dimensi) dan animasi yang nyata berada pada ruang tiga dimensi (3-D). 

Pada ruang 2-D, perubahan visual yang menjadikan gambar tampak hidup dalam 

cartesius x dan y pada layar. Animasi sederhana dan statis ini, tidak mengubah posisi yang 

ada pada layar. Animasi di kelompokkan menjadi 2 yaitu animasi Path, dan animasi Cel. 

Animasi Path dalam ruang 2-D meningkatkan kompleksitas animasi dan menghasilkan 

gerakan, mengubah posisi gambar sepanjang jalur yang telah ditentukan (posisi) dalam 

tenggang waktu yang telah ditentukan (kecepatan). Software authoring dan presentasi seperti 

Flash atau PowerPoint menyediakan fitur yang mudah digunakan pengguna dan mudah 

membuat kembali gambar baru ke dalam lokasi yang baru, dan mengizinkan Anda sebagai 

pengguna untuk menggerakkan objek pada layar sehingga terbentuk animasi sesuai dengan 

jalur yang telah ditentukan. 

Gambar 8.2. Animasi Path 
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Pada animasi 2½-D, memiliki ilusi kedalaman (aksis z) yang ditambahkan pada 

gambar dengan memberikan bayangan dan highlight, namun gambar itu sendiri masih ada 

pada sumbu datar x dan y dalam dua dimensi. Pemberian efek emboss, shadow, bevel, dan 

hightlight memberikan ilusi yang tampak nyata. 

Gambar 8.3. Animasi 2½-D 

 

 

 

 

 

 

 

Pada animasi 3-D, software menciptakan ilusi yang nyata dalam tiga dimensi dan 

peribahan gerakan dihitung dari tiga aksis (x, y, dan z). Hal ini membuat gambar atau objek 

yang diciptakan tampak dari muka, belakang, samping, atas, dan bawah dapat bergerak 

mendekati dan menjauhi, atau dalam sumber cahaya virtual dan sudut pandang, mengijinkan 

penonton agar dapat melihat seluruh bagian gambar atau objek dari semua sudut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8.4. Animasi 3-D 

Animasi komputer menerapkan konsep logis dan procedural yang mirip seperti 

animasi cel, dalam animasi komputer ini juga memiliki istilah seperti layer, keyframe, dan 

tweening. Pada animasi 2-D dan animasi 2½-D, seorang animator (pembuat animasi) hanya 

menciptakan objek dan mendeskripsikan jalur yang harus diikuti objek. Software pada 

komputer dalam pembuatan animasi, dapat melakukan hal yang serupa dengan yang 

dikerjakan oleh animator. Dalam animasi 2-D berbasis cel, setiap frame dari sebuah animasi 



 
 

Modul Multimedia Pemasaran 
122 

disediakan oleh animator, yang kemudian akan dikomposisikan (pembuatan tweening pada 

software) ke dalam file gambar yang akan diurutkan. 

Pada animasi 3-D, memiliki 3 tahapan dalam pembuatannya yaitu: 

1. Modeling 

Pada animasi 3-D diawali dengan pembuatan model dari masing objek dan mendesain 

karakteristik dari bentuk dan tampilan dari objek tersebut. 

2. Animation 

Pada tahapan animation 3-D, gambar yang telah modelnya selanjutnya membuat animasi 

dengan bantuan software yang membantu membuat pergerakan objek pada ruang 3-D. 

3. Rendering 

Pada tahapan akhir ini, rendering dilakukan sebagai hasil akhir di mana setelah objek 

dibuat (modeling), dan kemudian diberikan animasi, selanjutnya di-render setiap frame, 

yang kemudian digabungkan bersama-sama ke dalam file (hasil output) digital sebagai 

animasi 3-D, yang dapat dijalankan pada format AVI atau QuickTime. 

Hasil dari animasi 3-D (output) sebagai file video digital dapat diatur untuk dijalankan 15 

atau 24 atau 30 frame per detik. Anda sebagai pengguna software dapat menentukan 

banyaknya frame yang diperlukan dalam pembuatan suatu animasi. Dalam animasi 3-D juga 

disediakan kinematika invers, fungsi ini disediakan untuk menggabungkan objek seperti 

tangan ke lengan dan melakukan pergerakan (misal, penekukan siku atau kaki). 

Gambar 8.7. Proses pembuatan 3-D dan kinematika invers. 
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8.3 Animasi Cel 

Animasi cel merupakan teknik animasi yang dipopulerkan oleh Disney, dengan 

menggunakan serangkaian grafis progresif yang berbeda dalam setiap frame seperti dalam 

bioskop (yang memiliki kecepatan 24 frame per detik). Istilah cel diambil dari lembaran seluloid 

(celluloid) transparan yang digunakan untuk menggambar di setiap frame, dan saat ini telah 

digantikan dengan menggunakan plastik. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.5. Konsep Animasi Cel 

Pembuatan animasi cel diawali dengan keyframe (frame pertama dan terakhir dari 

suatu aksi). Misalnya gambar seorang berjalan melintasi jalan, objek tersebut akan 

melangkahkan kakinya secara bergantian. Keyframe pertama untuk menggambarkan objek 

yang berjalan dengan menumpukkan berat tubuh obejek tersebut saat melangkah pada kaki 

kiri, kemudian keyframe berikutnya objek akan menumpukkan berat tubuh objek tersebut ke 

kaki yang lain (sebelah kanan). Rangkaian frame di antara keyframe yang dibuat disebut 

dengan proses tweening. Saat tweening berlangsung, maka urutan waktu akan dicek dengan 

melihat kembali frame. Pengecekkan ini dilakukan untuk mengetahui kehalusan, kontinuitas, 

dan waktu dari animasi yang ada. Jika frame yang dibuat sudah sesuai, maka selanjutnya 

dilakukan pemberian warna pada objek pada setiap cel secara detail. 

Gambar 6.6. Contoh Animasi Cel 
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8.4  Animasi Efek Khusus 

Dalam pembuatan animasi terdapat efek khusus yang dapat dilakukan baik secara 

manual (membuat animasi sendiri), ataupun dengan menggunakan animasi komputer. 

Terdapat dua efek khusus pada animasi yaitu, morphing, dan warping. 

8.5.1 Morphing 

Morphing merupakan efek yang sering dikenal, efek ini dapat membuat di mana sebuah 

gambar dapat berubah menjadi bentuk lain yang menyerupai gambar awal. Efek morphing ini 

dapat mengubah tidak hanya gambar tetap (still image), tetapi dapat juga mengubah gambar 

yang bergerak. Beberapa software yang menawarkan fitur morphing adalah Black Belt Easy 

Morph dan WinImages, Human Software Squizz, Valis Group Flo, MetaFlo, dan MovieFlo. 

 

 

 

 

Gambar 8.8.1. Morphing dari 1 objek ke objek yang serupa dengan objek awalnya. 

 

 

 

 

Gambar 8.8.2. Morphing dari 1 Objek Berubah ke Objek Lainnya 

8.5.2 Warping 

Warping merupakan efek khusus lainnya yang dapat memanipulasi gambar secara 

digital di mana gambar tersebut dilakukan distorsi (penarikan) secara signifikan. Efek warping 

juga dapat memperbaiki gambar yang terdistorsi. Teknik ini juga dapat dilakukan pada video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8.9.  
Warping Image  
(Gambar yang Distorsi) 
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8.5 Format File Animasi 

Pada animasi terdapat beberapa format file yang dibuat secara khusus untuk 

menyimpan animasi, dan dapat dipindahkan antar aplikasi dan platform sehingga animasi 

masih dapat ditampilkan. Format file yang ada meliputi Director (.dir dan .dcr), AnimationPro 

(.fli yang menggunakan Gambar 320x200 piksel dan .flc), 3D Studio Max (.max), SuperCard 

dan Director (.pics), CompuServe GIF89a (.gif), dan Flash (.fla dan .swf). Ukuran file 

merupakan faktor terpenting saat men-download animasi agar dapat ditampilkan di web, 

dalam animasi juga dapat dilakukan kompresi untuk mempersiapkan file agar dapat 

ditampilkan pada web. Flash merupakan format file yang banyak digunakan untuk animasi 

berbasis web, dikarenakan flash ini merupakan animasi berbasis vektor (dijelaskan pada bab 

Image) yang dapat menyimpan ukuran file pascakompresi dengan hasil yang pasti. File asli 

pada Flash yaitu .fla harus diubah menjadi Shockwave Flash (.swf) agar dapat ditampilkan 

pada halaman web. Dan untuk melihat animasi ini pada halaman web dibutuhkan plug-in atau 

player khusus pada browser yang menjalankan animasi ini. 

 

Gambar 8.10. Software Flash 

 

 

 

 

 

Sistem authoring multimedia biasanya memberikan fitur khusus untuk memudahkan 

pengguna dalam pembuatan animasi pada suatu sistem authoring. Terkadang pada suatu 

authoring tertentu memerlukan mekanisme khusus dalam menampilkan file animasi khusus 

yang dibuat oleh software khusus animasi. Software yang paling banyak digunakan untuk 

membuat animasi pada lingkungan Macintosh dan Windows adalah Adobe Flash. 

Format file animasi berbeda-beda karena tergantung pada software pembuat animasi. 

Dari software untuk membuat animasi terdiri dari berbagai macam selain Adobe Flash, ada 

juga Director, Animator Pro, dan lain-lain. Info lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 8.2. 
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Tabel 8.2 Tabel File Format 

Software File Format 

Director .dir & .dcr 

Animator Pro fli 

Studio Max .max 

Super Card and Director .pics 

Window Audio Video Interleaved .avi 

Macintosh .qt & .mov 

Motion Video .mpeg 

CompuServe .gif 

Flash .swf 

Shockwave .dcr 

 

8.6 Keuntungan dan Kelemahan dalam Penggunaan Animasi 

Animasi merupakan elemen multimedia yang digunakan untuk menambahkan suatu 

proyek multimedia menjadi lebih menarik. Pada penggunaan animasi memiliki keuntungan 

dan kerugian pada saat penggunaannya. 

8.6.1 Keuntungan 

a. Membuat suatu proyek multimedia lebih menarik dan memiliki perhatian lebih 

dibanding elemen multimedia lainnya. 

b. Menampilkan tindakan yang nyata yang tidak terlihat. 

c. Meningkatkan minat (ketertarikan). 

d. Memungkinkan tampilan hubungan antara tampilan visual dan objek yang bergerak. 

8.7.2 Kelemahan 

a. Membutuhkan ruang penyimpanan (memori) yang besar. 

b. Membutuhkan peralatan khsusus dalam pembuatannya atau melakukan edit pada 

animasi. 

c. Animasi 2D tidak dapat menggambarkan keadaan nyata seperti video atau fotografi. 

d. Penggunaan animasi berlebihan dapat merusak efek visual yang dapat mengganggu 

proyek multimedia. 
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8.7  Panduan Penggunaan Animasi 

Animasi banyak digunakan di aplikasi multimedia. Animasi lebih banyak membutuhkan 

sumber daya yang sifatnya komputasi lebih banyak dibandingkan dengan elemen lainnya. Hal 

ini dapat menyebabkan biaya yang semakin mahal dan memerlukan waktu lebih lama 

pengerjaannya sedangkan dateline proyek hampir tiba. Oleh karena itu, perlu adanya 

pedoman dalam penggunaan animasi. Adapun beberapa hal penting yang perlu diperhatikan 

yaitu: 

a. Perlu perhatikan waktu pembelajaran. Dalam pembuatan animasi terkadang ada 

beberapa hal baru yang perlu dipelajarin. Oleh karena itu, perlu perhatikan waktu 

belajar dengan waktu pengerjaan animasi agar memenuhi target proyek. 

b. Perhatikan ukuran file agar tidak terlalu besar. Karena animasi yang komplek 

membutuhkan bandwith yang besar. Untuk mengurangi ukuran file animasi dapat 

memperhatikan hal berikut: 

 Gunakan background yang sederhana. 

 Sederhanakan dan batasi jumlah objek yang digunakan. 

 Batasi penggunaan lighting, transpararencies, dan reflections. 

 Pilih metode rendering yang tepat sehingga hasil file bagus untuk kategori 

ukuran dan kualitas file. 

 Ingat untuk menyimpan file asli sebelum dikompresi. 

c. Pertimbangkan animasi clip. Usahakan animasi yang sesuai tanpa menambah biaya 

lebih banyak. 

d. Pertimbangkan kepentingan animasi dari sisi seni. Dengan adanya seni dalam animasi 

dapat menghidupkan produk multimedia. Namun perlu pertimbangkan: 

 Shooting on twos yaitu pengurangan setengah jumlah gambar yang digunakan, 

sebagai contoh dari 24 gambar yang ada, hanya dibutuhkan 12 gambar untuk 

menampilkan motion yang dibutuhkan. Hal ini dapat mengurangi waktu 

produksi. 

 Cycles yaitu sekumpulan gambar yagn dapat digunakan kembali untuk 

menambah aksi yang berulang (Gambar 8.12). 

Gambar 8.12 Contoh Cycles 
(Sumber: www.tarateach.blogspot.com) 
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 Holds yaitu serangkaian urutan gambar yang sudah ditentukan untuk 

menampilkan sebagian state dari sebuah aksi. 

 Ease in dan Ease Out yaitu proses menambah atau mengurangi secara 

bertahap tingkat dari sebuah motion (Gambar 8.13). 

Gambar 8.13. Contoh Ease in dan Ease Out 
(Sumber: www.profspevack.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tweening (motion, size, warna, dan bentuk) yaitu proses menghasilkan 

intermediate frame di antara dua gambar untuk memberikan tampilan gambar 

pertama yang secara perlahan berganti menjadi gambar kedua (Gambar 8.14). 

Gambar 8.14 Contoh Tweening 

 

 

 

 Stretch dan Squash yaitu salah satu kebutuhan utama dalam seni animasi 

tradisional. Squash digunakan menampilan gambar dalam ukuran lebih lebar 

dari ukuran normal sedangkan Strecth untuk menampilan gambar dalam 

ukuran lebih sempit dari ukuran normal (Gambar 8.15). 
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Gambar 8.15 Contoh Tampilan Stretch dan Squash 
(Sumber: www.tooninstitute.awn.com) 

 

 

 

 

 

 

 Overshoot dan Overlapping motion adalah teknik yang digunakan untuk 

menampilkan animasi lebih nyata dan lebih halus. 

 

 

Rangkuman: 

 Mendefinisikan dan mendeskripsikan animasi yang digunakan dalam proyek 

multimedia. 

1. Pendefinisian animasi adalah tindakan yang membuat suatu gambar menjadi lebih 

hidup. 

2. Animasi memiliki efek visual seperti wipe, fade, zoom, dan dissolve, yang 

disediakan pada beberapa authoring (software) tools untuk membuat animasi. 

3. Animasi merupakan objek yang bergerak melintasi suatu jalur atau keluar dan 

masuk dalam layar. 

4. Animasi dapat dilakukan karena adanya fenomena biologi yang disebut presistensi 

penglihatan dan fenomena psikologi yang disebut phi. 

5. Animasi, dapat mengubah serangkaian gambar diubah secara perlahan dan sanga 

cepat, yang dipadukan ke dalam ilusi visual gerak. 

 

 Menjelaskan animasi cel, dan teknik yang ada pada animasi tersebut. 

1. Animasi cel, merupakan suatu teknik animasi yang dipopulerkan oleh Disney, 

menggunakan serangkaian grafis progresif berbeda dalam setiap frame seperti 

pada film bioskop. 

2. Pembuatan animasi cel dimulai dengan keyframe, yang merupakan frame 

pertama dan frame terakhir dari sebuh aksi. 

3. Tweening merupakan aksi yang dibuat untuk menghubungkan antar frame, yang 

terjadi di antara keyframe. 
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4. Program animasi komputer menggunakan konsep logis dan procedural seperti 

yang dilakukan pada animasi cel. 

 

 Menjelaskan kemampuan animasi komputer dengan teknik yang berbeda dengan 

animasi cel tradisional. 

1. Kinematika invers merupakan proses penggabungan objek seperti tangan yang 

dihubungkan ke lengan, dan membuat gerakkan siku diangkat. 

2. Mophing merupakan efek di mana suatu gambar berubah menjadi gambar yang 

lain. 

3. Warping merupakan efek khusus lainnya yang dapat memanipulasi gambar 

secara digital di mana gambar tersebut dilakukan distorsi (penarikan) secara 

signifikan. 

 

 Mengetahui keuntungan dan kekurangan dalam penggunaan animasi bagi proyek 

multimedia. 

1. Keuntungan 

a. Membuat suatu proyek multimedia lebih menarik. 

b. Menampilkan tindakan yang nyata. 

c. Meningkatkan minat (ketertarikan). 

d. Memungkinkan tampilan hubungan antara tampilan visual dan objek yang 

bergerak. 

2. Kerugian 

a. Membutuhkan memori yang besar. 

b. Membutuhkan peralatan khsusus. 

c. Animasi 2D tidak dapat menggambarkan keadaan nyata. 

d. Penggunaan animasi berlebihan dapat merusak efek visual yang dapat 

mengganggu proyek multimedia. 

 

SOAL LATIHAN 

ISIAN  

1. Teknik animasi yang dipopulerkan Disney di mana tampilan gambar berbeda untuk 

setiap frame disebut _________________.  

2. Frame pertama dan terakhir dari suatu adegan disebut ___________________.   

3. Efek yang digunakan di mana gambar berubah menjadi bentuk yang lain dikenal 

sebagai ________________.  
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4. Fenomena biologi yang disebut dengan persistensi penglihatan dan fenomena 

psikologis yang disebut_________________.  

5. Tahapan akhir pada animasi 3-D di mana setelah objek dibuat (modeling), dan 

kemudian diberikan animasi, disebut _______________. 

PILIHAN GANDA  

1. Software yang banyak digunakan untuk membuat animasi berbasis vector adalah:  

a. Adobe Flash   b. Adobe GoLive  c. Corel CorelDraw  d. Microsoft 

KineMatix 

 

2. Format file yang banyak mendukung animasi web adalah:  

a. PIC   b. DCR  c. GIF89a  d. JPEG 

 

3. Efek visual yang umumnya ada di setiap authoring tools adalah:  

a. Panning, zooming, dan tilting  

b. Wipe, fade, zoom, dan dissolve  

c. Morphing  

d. Warping  

 

4. Efek khusus yang digunakan untuk  memanipulasi gambar secara digital di mana 

gambar tersebut dilakukan distorsi (penarikan) secara signifikan disebut:  

a. Panning, zooming, dan tilting  c. Morphing 

 b. Wipe, fade, zoom, dan dissolve  d. Warping  

 

5. Manakah di antara berikut ini yang merupakan keuntungan dari penggunaan animasi, 

kecuali:  

a. Membuat suatu proyek multimedia lebih menarik.  

b. Menampilkan tindakan yang nyata.  

c. Animasi 2D tidak menggambarkan keadaan nyata.  

d. Meningkatkan minat (ketertarikan) 
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Pertemua

n 
Pokok bahasan Sub Pokok Bahasan dan TIK 

Teknik 

Pembelajaran 

Media 

Pembelajaran 
Tugas 

1 2 3 4 5 6 

1 & 2 Modul 1 

Pemasaran dan 

Multimedia 

 

TIU : 

Mahasiswa 

mengetahui dan 

memahami hal-hal 

yang perlu 

diperhatikan dalam  

multimedia 

pemasaran 

 

1. Kreativitas 
2. Work Plan 
3. Identifikasi Audiens/Sasaran 
4. Strategi 

 

 

TIK : 

 Mengetahui definisi pemasaran 

 Merancang aplikasi multimedia dalam 
pemasaran 

 Mengetahui kreativitas dalam multimedia 
pemasaran 

 Merancang Work Plan 

 Mengetahui Identifikasi Audien/Sasaran 
untuk multimedia pemasaran 

 Mengetahui strategi yang tepat untuk 
multimedia pemasaran 

 Mahasiswa mengetahui dan mampu 
menggambarkan alur aplikasi multimedia 
yang dibuat. aplikasi multimedia   

 

Seminar 

 

Small Group 

Discussion 

 

Discovery 

Learning 

 

Collaborative 

 

Projector 

 

 

Buatlah 

kelompok 

beranggotakan 

5 orang, pilih 

satu jenis 

produk dan 

jabarkan 

Identifikasi 

Audiens 

Sasaran 

Pemasaran dan 

Strateginya. 
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Pertemua

n 
Pokok bahasan Sub Pokok Bahasan dan TIK 

Teknik 

Pembelajaran 

Media 

Pembelajaran 
Tugas 

1 2 3 4 5 6 

3 & 4 Modul 2 
Multimedia Alat 
Untuk 
Meningkatkan 
Keunggulan 
Bersaing 
TIU : 

Mahasiswa 

mengetahui dan 

memahami 

peranan 

multimedia untuk 

menunjang 

kegiatan 

pemasaran 

1. Konsep Dasar Multimedia 
2. Komponen Multimedia 
3. Memproduksi Konten Multimedia 
4. Multimedia Mempertajam Pesan 
5. Aplikasi Multimedia dalam Bidang 

Pemasaran 
6. Tahapan Dalam Proses Multimedia 
7. Pembuatan Proposal Multimedia 
 

TIK : 

 Mengetahui konsep dasar multimedia 

 Mengetahui komponen multimedia 

 Mengetahui produksi konten multimedia 

 Mengetahui bagaimana peran multimedia 
mempertajam pesan 

 Mengetahui aplikasi multimedia dalam 
pemasaran 

 Mengetahui tahapan proses perancangan 
multimedia 

 Mengetahui cara membuat proposal 
multimedia 

Seminar 

 

Small Group 

Discussion 

 

Cooperative 

 

Collaborative 

Projector 

 

Buatlah 

proposal 

multimedia 

untuk 1 jenis 

Program 

Pemasaran dari 

sebuah produk 

5 Modul 3 
Storyboard 
 
 

1. Definisi dan Fungsi Storyboard 
2. Contoh Storyboard 
3. Istilah dalam Storyboard 
 

Seminar 

 

Projector Buatlah 

Storyboard 

Gambar dan 

Tulisan untuk 
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Pertemua

n 
Pokok bahasan Sub Pokok Bahasan dan TIK 

Teknik 

Pembelajaran 

Media 

Pembelajaran 
Tugas 

1 2 3 4 5 6 

TIU : 

Mahasiswa 
mengetahui dan 
memahami cara 
menyusun naskah 
storyboard 
multimedia 

TIK 

 Mengetahui definisi dan fungsi Storyboard 

 Mengetahui contoh-contoh Storyboard 

 Mengetahui Istilah yang ada dalam 
storyboard 

 Membuat contoh storyboard 
 

Small Group 

Discussion 

 

Cooperative 

 

Collaborative 

mengkomunika

sikan suatu 

produk 

makanan 

ringan. 

6 & 7  Modul 4 
Multimedia Teks 
 
TIU: 
Mahasiswa 
memahami 
peranan teks 
dalam multimedia 
pemasaran 
beserta 
aplikasinya 

1. Pengenalan Teks 
2. Atribut Teks 
3. Pengukuran Teks 
4. Masalah dalam Tampilan Teks 
5. Teks dan Multimedia 
6. Panduan Penggunaan Teks 
7. Aplikasi Teks dalam Pemasaran 

 

TIK 

 Untuk memahami pengertian tentang teks. 

 Untuk mengenali kekuatan dari teks. 

 Untuk mempelajari atribut dari teks. 

 Untuk mengetahui cara pengukuran teks. 

 Untuk mengetahui cara pengaturan teks. 

 Untuk memahami peranan teks dalam 
multimedia. 

Seminar 

 

Self Learning 

 

Small Group 

Discussion 

 

Cooperative 

 

Collaborative 

Projector Membuat 

Proyek 

Multimedia 

Teks 
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Pertemua

n 
Pokok bahasan Sub Pokok Bahasan dan TIK 

Teknik 

Pembelajaran 

Media 

Pembelajaran 
Tugas 

1 2 3 4 5 6 

 Untuk mengetahui cara menggunakan teks 
dengan elemen multimedia lainnya. 

 Untuk mengetahui panduan penggunaan 
teks. 

 Untuk mengetahui aplikasi teks dalam 
pemasaran 

8 UJIAN TENGAH SEMESTER 

 

9 & 10 

 

Modul 5 

Multimedia 

Grafis/Gambar 

 

 

TIU: 
Mahasiswa 

memahami 

peranan grafis 

atau gambar 

dalam multimedia 

pemasaran 

  

1. Pengertian Grafis 
2. Era Grafis Tradisional 
3. Proses Menghasilkan Gambar 
4. Grafis Komputer 
5. Grafis Bitmap 
6. Grafis Vector 
7. Tools membuat gambar 
8. Model Grafik 3D 
9. Panduan Penggunaan Gambar/Grafik 
10. Aplikasi Multimedia Gambar dalam 

Marketing 
 

 

TIK: 

 Mengetahui pengenalan mengenai grafis. 

Seminar 

 

Self Learning 

 

Small Group 

Discussion 

 

Cooperative 

 

Collaborative 

Projector Membuat 

Proyek 

Multimedia 

Grafis 
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Pertemua

n 
Pokok bahasan Sub Pokok Bahasan dan TIK 

Teknik 

Pembelajaran 

Media 

Pembelajaran 
Tugas 

1 2 3 4 5 6 

beserta 

aplikasinya 
 Mengetahui pengenalan Era Grafis 

Tradisional. 

 Mengetahui pengenalan Era Grafis 
Komputerisasi. 

 Mengetahui pengenalan Sumber data 
Bitmap dan Vector 

 Mengetahui tentang software pembuatan 
grafis. 

 Mengetahui berbagai tipe format file grafis. 

 Memahami Model Grafis 3D. 

 Mengetahui panduan penggunaan Grafis. 

 Memahami aplikasi multimedia grafis 
dalam pemasaran 
 

11  Modul 6 

Multimedia Suara 

 

TIU: 
Mahasiswa 

memahami 

peranan suara 

atau sound dalam 

multimedia 

1. Pengenalan tentang Suara 
2. Suara dalam multimedia 
3. Perkembangan Audion Multimedia 
 

TIK 

 Menggunakan suara dalam proyek 
multimedia. 

 Memahami MIDI dan Audio digital. 

 Menghitung ukuran sampling pada suara 
digital. 

Seminar 

 

Self Learning 

 

Small Group 

Discussion 

 

Projector Membuat 

Proyek 

Multimedia 

Suara 
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Pertemua

n 
Pokok bahasan Sub Pokok Bahasan dan TIK 

Teknik 

Pembelajaran 

Media 

Pembelajaran 
Tugas 

1 2 3 4 5 6 

pemasaran 

beserta 

aplikasinya  

 Audio file format. 

 Mengetahui keuntungan dan kerugian dari 
penggunaan suara. 

 Mengetahui perkembangan terkini audio 
dalam multimedia 
 

Cooperative 

 

Collaborative 

12 & 13 Modul 7 

Multimedia Video 

 

 

TIU: 
Mahasiswa 

memahami 

peranan video 

dalam multimedia 

pemasaran 

beserta 

aplikasinya 

1. Pengenalan Video 
2. Cara Kerja Video 
3. Video Analog 
4. Standar Penyiaran Video 
5. Membuat Teks, Judul dalam Televisi 
6. Video Digital 
7. Format Recording 
8. Teknik Penggunaan Kamera Video 
9. Aplikasi Video Dalam Pemasaran 
 

TIK: 

 Untuk mengetahui dampakpenggunaan 
video digital dalam multimedia. 

 Untuk mengetahui perbedaan Analog 
video dan digital video. 

 Untuk menentukan format video yang 
sesuai untuk proyek multimedia. 

 Mengetahui aplikasi multimedia video 
dalam pemasaran 

 

Self Learning 

 

Small Group 

Discussion 

 

Cooperative 

 

Collaborative 

Projector Membuat 

Proyek 

Multimedia 

Video 



 
 

Modul Multimedia Pemasaran 
140 

NO Model Pembelajaran Yang Dilakukan Mahasiswa Yang Dilakukan Dosen 

1 Small Group Discussion  
 

 Membentuk kelompok (5-10) 

 Memilih Bahan diskusi  

 Mempresentasikan paper dan 
diskusi dlm kelas    

 

 Buat rancangan bahan diskusi 
dan aturan diskusi  

 Menjadi moderator dan sekaligus 
mengulas pada setiap akhir 
sesion diskusi mahasiswa  

 

2 Discovery Learning  Mencari, mengumpulkan dan 
menyusun informasi yang ada 
untuk mendeskripsikan suatu 
pengetahuan 

 Menyediakan data,atau petunjuk 
metode untuk menelusuri suatu 
pengetahuan yang ahrus 
dipelajari 

 Memeriksa dan memberi ulasan 
terhadap hasil belajar mandiri 
mahasiswa 

3 Cooperative Learning  Membahas dan menyimpulkan 
masalah /tugas yang diberikan 
dosen secara kelompok 

 Merancancang dan memotir 
proses belajar mengajar dan hasil 
belajar kelompok mahasiswa  

 Menyaipkan suatu masalah/ 
kasus atau bentuk tugas untuk 
diselesaikan oleh mahasiswa 
secara berkelompok 

4 Collaborative  Bekerjasama dengan anggota 
kelompoknya dalam mengerjakan 
tugas  

 Membuat rancangan proses dan 
bentuk penilaian berdasarkan 
konsensus kelompoknya sendiri  

 

 Merancang tugas yang bersifat 
open minded  

 Sebagai fasilitator dan monitor 

 
 

 


