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SARI 
 

Jauhar, Fery. 2011. Perancangan Media Promosi Profil Luna Band dalam 
Bentuk CD Interaktif. Tugas Akhir. Jurusan Seni Rupa, Fakultas 
Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. 
Dwi Budi Harto, M.Sn. Pembimbing II: Drs. Ruswondho 

Mengiringi perkembangan dinamika musik Indonesia yang 
semakin melaju pesat dan banyaknya aliran musik yang berkembang, 
serta banyaknya pengaruh kemajuan dunia musik, yang berdampak pada 
maraknya persaingan dalam dunia musik di Indonesia membawa Luna 
Band memberi warna dalam percaturan musik di Semarang pada 
khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Luna Band dengan musiknya 
memberi corak lain pada musik yang selama ini sudah berkembang di 
masyarakat. Dengan perpaduan keahlian individu yang di atas rata-rata 
dan didukung dengan bakat serta kemajuan alat musik yang ada, Luna 
Band menawarkan sesuatu yang berbeda dari grup musik lainnya. 

Banyak cara yang dapat dilakukan dalam menyampaikan  
informasi, visualisasi dan media promosi melalui berbagai media. Salah 
satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui CD interaktif. CD 
Interaktif adalah sebagian kecil cara untuk berkomunikasi melalui media 
audio visual yang ditujukan sebagai media penyampaian informasi dan 
promosi. CD interaktif adalah bagian dari media komunikasi dan 
informasi yang digunakan dalam berbagai kepentingan baik komersial 
maupun nonkomersial.  Berdasar hal tersebut, penulis membuat Compact 
Disk Interaktif, yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang profil 
Luna Band sebagai media promosi. 

 Compact Disk Interaktif adalah sebuah karya desain yang 
dinamis, dengan kemasan dan tampilan yang sederhana, yang dapat 
dioperasikan sendiri oleh user atau pengguna. Tahapan-tahapan yang 
digunakan oleh penulis dalam pembuatan CD Interaktif ini adalah sebagai 
berikut: Pertama adalah tahap perencanaan awal (Preleminary Plan). 
Kedua adalah tahap sebelum produksi (pra-production). Yang ketiga 
adalah tahap produksi (production). Dan yang terakhir adalah tahap 
sesudah produksi (pasca-production). 

Hasil akhir dari karya tersebut adalah sebuah Compact Disk 
Interaktif yang memuat data dan informasi tentang profil Luna Band. 
Dengan pengoperasian lewat media komputer yang bersistemkan 
Windows, Compact Disk Interaktif ini adalah sebuah penerapan 
komunikasi visual yang dituangkan lewat media elektonik dan juga bisa 
dijadikan sebagai media promosi dan publikasi. Melalui hal ini 
diharapkan pesan yang ingin disampaikan dapat dengan mudah dipahami 
oleh user atau pengguna CD Interaktif ini. Irama yang digunakan dalam 
tampilan CD Interaktif ini cenderung menggunakan irama repetitif atau 
berulang-ulang, untuk keseimbangan menggunakan keseimbangan 
asimetris, untuk warna cenderung menggunakan warna hitam, putih, abu-
abu dan penambahan patern bola-bola warna. Sedangkan hirarki visual 
cenderung terlihat pada animasi foto, teks dan video. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Pemilihan Tema dan Karya 

1. Alasan Pemilihan Tema 

Musik merupakan bahasa universal yang dapat dimengerti dan 

diperdengarkan oleh semua orang, karena musik adalah ungkapan atau 

ekpresi dari musikus yang ingin disampaikan kepada pendengar dan 

khalayak luas. Musik memberikan inspirasi bagi orang yang 

mendengarkannya melalui lirik lagu yang dibuat oleh penciptanya. Tidak 

lepas dari berbagai pengaruh kebudayaan, perkembangan jenis musik yang 

begitu cepat membawa perubahan terhadap suatu genre atau aliran ke 

dalam unsur musik itu sendiri. 

Perkembangan teknologi juga membawa pengaruh terhadap dunia 

promosi suatu produk khususnya dalam hal ini adalah industri musik. 

Dahulu grup musik atau grup band dalam kegiatan promosi melibatkan 

berbagai pihak sebagai salah satu cara untuk memberikan informasi 

kepada masyarakat luas, bahkan dalam kegiatan promosi jaman dahulu 

membutuhkan waktu yang lama sehingga produk yang dihasilkan terkesan 

lambat sampai ke tangan konsumen. Saat ini media promosi dapat 

dilakukan berbagai cara, melalui pemanfaatan media elektronik maupun 

media cetak. Melalui media tersebut dapat diberikan gambaran produk 

yang ingin ditawarkan kepada konsumen sebagai target pasar. Pengemasan 

sebuah karya seni dalam hal ini adalah industri musik melalui berbagai 



2 
 

 

proses akan memberikan hasil yang berbeda dari pengemasan suatau 

produk yang terkesan asal-asalan. 

Luna Band sebagai salah satu finalis ajang pencarian bakat A-Mild 

Most Wanted mempunyai kemampuan dan keahlian bermusik tidak dapat 

dipandang sebelah mata. Kemampuan membuat lagu yang mudah 

dipahami menambah daftar panjang kelebihan dari Luna Band. Hal inilah 

yang mendorong penulis beralasan mengapa Luna Band pantas untuk di 

promosikan. 

Melihat beberapa aspek yang telah diuraikan sebelumnya dan 

berdasarkan pengamatan penulis terhadap media promosi yang sudah ada 

serta melihat perkembangan teknologi multimedia yang semakin pesat, 

hingga terdapat pemikiran untuk menciptakan sebuah karya CD (Compact 

Disk) Interaktif. Karya inilah yang berfungsi sebagai media promosi agar 

potensi yang ada pada Luna Band diketahui dan dikenal oleh masyarakat 

secara umum. Pemanfaatan multimedia yang semakin memudahkan 

menjadikannya sangat berguna sebagai media informasi dan promosi. 

2. Alasan Pemilihan Jenis Karya 

Company profile merupakan gambaran umum atau profil umum 

mengenai diri suatu perusahaan, instasi, ataupun kelompok masyarakat, 

yang ingin lebih dikenal masyarakat, atau sebagai fasilitas untuk 

melakukan promosi baik untuk kepentingan bekerjasama dengan lainnya 

atau sebagai penawaran kepada calon mitra. Dalam company profile 

tersebut terdapat data-data yang memungkinkan orang lain dengan singkat 
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mengetahui dan memahami profil perusahaan tanpa harus melakukan 

penelitian yang menghabiskan waktu yang cukup panjang. 

Kebutuhan manusia akan informasi dan komunikasi menjadi salah 

satu pendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya 

bermunculan bentuk-bentuk komunikasi visual yang memanfaatkan media 

gambar dan tulisan, mulai dari leaflet, baliho, poster, iklan atau media 

audio visual lainnya seperti CD interaktif. Seiring perkembangan 

teknologi informasi yang semakin cepat dari waktu ke waktu, menjadikan 

company profile dalam bentuk CD interaktif sekarang mulai merambah 

dan mudah diterima masyarakat luas. 

Pesatnya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi memberi 

kemudahana kita dalam mengemas dan menyajikan informasi dalam 

berbagai bentuk dan media, baik secara konvensional (misalnya: buku, 

leaflet, poster, koran, selebaran, dan majalah), maupun dalam format 

elektronik atau digital (misalnya : internet, film, CD  audio, CD interaktif, 

dan lain sebagainya). Dengan tersedianya banyak pilihan media penyajian, 

maka data dapat disajikan lebih menarik, enak dan mudah dibaca, serta 

mengandung unsur hiburan. 

Salah satu bentuk kemasan informasi yang saat ini banyak dipilih 

adalah CD Interaktif. CD interaktif adalah kemasan informasi yang dapat 

berisi data, naskah, foto, film, peta digital yang dikemas dalam satu CD. 

Melalui CD ini pengguna dapat berinteraksi secara langsung dan memilih 
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informasi apa yang diinginkan. Sejumlah menu disajikan guna 

memudahkan pengguna memilih topik dan jenis informasi yang disediakan. 

Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk memilih CD  

interaktif sebagai jenis karya untuk menyampaikan informasi dan promosi 

kepada masyarakat dibanding media komunikasi lainnya. Informasi dan 

promosi yang dibuat oleh penulis adalah mengenai profil Luna Band. 

B. Tujuan Pembuatan Tugas Akhir 

Tujuan dan manfaat yang didapatkan oleh penyusun dengan 

menyusun tugas akhir yang berjudul “CD Interaktf Profil Luna Band 

Sebagai Media Promosi” adalah : 

Menghasilkan rancangan CD Interaktif profil Luna Band sebagai alternatif 

media promosi.   

C. Manfaat Pembuatan Tugas Akhir 

1. Mahasiswa DKV mampu mengembangkan kemampuan yang dimiliki 

dan dapat meningkatkan kualitas sumber dayanya. 

2. Pembaca atau masyarakat dapat mengetahui dan mengerti tentang 

pembuatan CD Interaktif yang merupakan salah satu media promosi. 

3. Menjadi media informasi tentang Luna Band baik dari personilnya 

maupun sejarah terbentuknya Luna Band itu sendiri. 
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BAB II 

LANDASAN KONSEPTUAL 

A. Desain Komunikasi Visual 

1. Pengertian Desain 

Desain berasal dari bahasa Latin yaitu designare, dari bahasa 

Inggris design yang berarti menggambar atau merancang. Menurut Wong 

(dalam Setiarjo, 2005:7) desain sama halnya merancang, sedangkan 

merancang adalah proses pencipta rupa untuk maksud tertentu. Menurut 

Sachari (dalam Setiarjo, 2005:7) desain adalah bidang keterampilan, 

pengetahuan dan pengalaman manusia yang mencerminkan 

keterikatannya dengan apresiasi dan adaptasi lingkungannya ditinjau dari 

kebutuhan-kebutuhan kerohanian dan kebendaannya. Sedangkan menurut 

Widagdo (dalam Setiarjo, 2005:7) desain adalah gejala terakhir dalam 

perkembangan seni rupa, lahir setelah revolusi industri sebagai akibat 

adanya nilai dan parameter baru karena bertemunya seni dan teknologi. 

Menurut Widya (dalam Setiarjo, 2005:7) desain merupakan bagian 

dari seni. Adapun seni itu sendiri dibagi menjadi 2 kategori, yaitu seni 

murni dan seni terapan. Seni murni yang pembuatannya “murni” dari 

perasaan dan ekspresi pembuatnya. Dan seni terapan adalah seni yang 

dibuat berdasarkan berbagai pertimbangan dari berbagai aspek seperti, 

kebutuhannya, target marketnya, efisiensinya, dan serta melibatkan 

keinginan orang lain. Jadi pada dasarnya desain merupakan seni terapan 

yang pada proses pengerjaannya mempertimbangkan banyak aspek. 
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2. Pengertian Desain Komunikasi Visual  

Desain komunikasi visual adalah ilmu yang mengembangkan 

bentuk bahasa komunikasi visual berupa pengolahan pesan-pesan untuk 

tujuan sosial atau komersial dari individu atau kelompok yang ditujukan 

kepada individu atau kelompok lainnya. (http:// 

www.itb.ac.id/directory/163/29/09/2010). Desain Komunikasi Visual 

adalah suatu disiplin ilmu yang bertujuan mempelajari konsep-konsep 

komunikasi serta ungkapan kreatif melalui berbagai media untuk 

menyampaikan pesan atau gagasan dan gagasan dan gambar, tatanan 

huruf, serta komposisi warna serta layout (Kusrianto, 2006 : 2). Desain 

komunikasi visual dalam pengertiannya menurut asal katanya berasal dari 

kata “desain” menunjuk pada kegiatan merancang sesuatu, yang bertujuan 

untuk komunikasi visual. Karya komunikasi visual merupakan karya seni 

terapan (applied art), namun penerapannya bukan untuk kepentingan seni 

rupa (di luar sisi estetis) tapi untuk kepentingan yang lain juga ( Harto, 

tt:7). 

Desain Komunikasi Visual adalah ilmu yang mempelajari konsep 

komunikasi dan ungkapan kreatif, teknik dan media untuk menyampaikan 

pesan dan gagasan secara visual, termasuk audio dengan mengolah 

elemen desain grafis berupa bentuk gambar, huruf dan warna, serta tata 

letaknya, sehingga pesan dan gagasan dapat diterima oleh sasarannya. 

Bila didasarkan pada arti desain dan arti komunikasi visual dapat 

berarti bahwa desain komunikasi visual merupakan proses perencanaan 

yang memerlukan pengalaman visual dan emosional yang menitik 

beratkan pada pengembangan bentuk, lambang, dan gambar. Perencanaan 
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disusun dengan mempertimbangkan unsur visual dan prinsip-prinsip 

desain, yang dapat dilihat oleh indera penglihatan sehingga dapat 

diperoleh karya seni yang menarik, inovatif dan bisa mempengaruhi orang 

yang melihat.  

Sebuah komposisi desain yang baik harus memperhatikan 

beberapa pokok prinsip seni dan desain antara lain : 

 Kesatuan (Unity) 

 Keberagaman (Variety) 

 Keseimbangan (Balance) 

 Irama (Rhythm) 

 Keserasian (Harmony) 

 Kesebandingan (Proporsi) 

 Penekanan / titik fokus 

 Skala (Scale) 

 Hirarki Visual 

Mengetahui dan memahami beberapa pokok prinsip seni dan 

desain, diharapkan kita bisa menciptakan sebuah desain dengan komposisi 

yang baik. Demikian pula dengan desain CD interaktif profil yang 

merupakan bagian dari desain komunikasi visual, desain yang dibuat 

ataupun komposisi secara keseluruhan haruslah mengikuti beberapa 

aspek, elemen, prinsip estetika dalam menciptakan sebuah desain CD 

Interaktif. 

Pembuatan sebuah desain juga perlu memperhatikan bentuk desain 

yang diinginkan. Tentunya supaya desain dapat dilihat bagus (sesuai 
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maksud dan tujuan membuatnya), maka diperlukan unsur-unsur desain. 

Aryo Sunaryo (2002 : 5-6) menyebutkan unsur-unsur rupa atau desain 

ialah garis (line), raut (shape), warna (colour), gelap-terang atau nada 

(light-dark, tone), tekstur (texture), dan ruang (space) (Graves dalam 

Sunaryo, 2002: 6). Berikut adalah penjelasan mengenai unsur-unsur 

desain    tersebut : 

a. Garis (line) 

Garis merupakan elemen terbanyak yang digunakan dalam 

menciptakan sebuah gambar. Garis adalah hasil goresan dari sebuah 

benda padat di atas permukaan suatu benda. Contohnya garis yang 

terbentuk goresan kapur pada papan tulis. Menurut Sunaryo (2002: 

7), garis mempunyai pengertian tanda atau markah yang membekas 

pada suatu permukaan dan mempunyai arah. Dengan garis, kesan-

kesan tertentu dapat diungkapkan seperti kesan emosi, kecemasan. 

Bahkan, kualitas seseorang dalam membuat garis menunjukkan sifat 

atau watak pembuatnya. 

Garis merupakan sebuah goresan yang membatasi dengan 

limitnya pada benda, bidang, massa, ruang, warna dan lain-lain. Jadi 

garis juga sesuatu yang memiliki ketebalan dan panjang yang tidak 

tampak secara tersurat. Garis bisa dikatakan sebagai sebuah jalan 

kecil yang memiliki daerah asal gerak dan membentuk sebuah tepi 

terhadap bentuk datar seperti poros dari bentuk atau kontur sebuah 

objek. 
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b. Raut (shape) 

Raut dapat dipandang sebagai perwujudan yang dikelilingi 

oleh kontur, baik untuk menyatakan sesuatu yang pipih dan datar, 

seperti pada bidang, maupun yang padat bervolume, seperti pada 

gumpal atau gempal (mass). Tetapi raut juga dapat terbentuk oleh 

sapuan-sapuan bidang warna (Sunaryo, 2002 : 10). 

c. Warna (colour) 

Warna merupakan unsur penting dalam obyek desain dan 

merupakan unsur desain yang paling menonjol. Melalui unsur 

warna orang dapat mengungkapkan perasaan atau watak benda yang 

dirancangnya. Karena dengan warna orang bisa menampilkan 

identitas, menyampaikan pesan atau membedakan sifat dari bentuk-

bentuk bentuk visual secara jelas. Warna merupakan kualitas rupa 

yang digunakan untuk membedakan bentuk yang identik dengan 

raut. Setiap warna berkaitan dengan emosi dan perasaan, warna 

mempunyai suatu kesan yang dapat mewakili ungkapan emosi. 

Setiap warna dapat diartikan sebagai suatu perlambangan yang 

dijadikan suatu simbol di masyarakat. Perbedaan budaya dapat 

mempengaruhi penafsiran dan perlambangan terhadap warna 

(Sunaryo, 2002: 15) 

d. Gelap-terang (light-dark) 

Ada pula yang menyebutnya unsur rupa cahaya. Setiap bentuk 

baru dapat terlihat jika terdapat cahaya. Cahaya menghasilkan 

bayagan dengan keanekaragaman kepekatannya, serta menerpa pada 

bagian benda-benda sehingga tampak terang (Sunaryo, 2002: 19). 
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e. Tektur (texture) 

Permukaan suatu benda atau sering kita sebut dengan tekstur, 

dapat kita temukan baik dari benda alami atau benda buatan 

manusia dan tidak semua permukaan benda itu sama. Lebih lanjut 

dikatakannya macam-macam kualitas tekstur adalah kasar, licin, 

berbutir, lunak dan keras. Para seniman seringkali menggunakan 

kesan-kesan tersebut untuk ungkapan dan untuk menampakkan 

variasi. Dalam bahasa yang paling mudah dikatakan tekstur 

merupakan kesan raba yang dapat kita rasakan. Setiap material atau 

bahan memiliki tekstur masing-masing (Sunaryo, 2002: 17).  

Kesan tekstur dapat diserap baik oleh indra penglihatan 

maupun indra peraba. Kesan tekstur dapat kita peroleh melalui 

barbagai cara, setiap bahan dapat diolah dengan cara khusus 

sehingga diperoleh tekstur baru. Permukaan semisal kulit kayu, batu 

atau marmer, kaca, tekstil, anyaman rotan, dan lain-lainnya, 

memiliki tekstur masing-masing yang khusus. 

f. Ruang (space) 

Sunaryo (2002: 21) menjelaskan ruang adalah unsur atau 

daerah yang mengelilingi sosok bentuknya. Ruang sesungguhnya 

tak terbatas, dapat kosong, sebagian terisi, atau dapat pula penuh 

padat terisi. Bentuk dan ukuran ruang baru dapat disadari dan 

dikenali setelah ada sosok atau bentuk yang mengisinya atau 

terdapat unsur yang melingkupinya. 
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B. CD Interaktif sebagai Media Komunikasi Visual 

Desain Komunikasi Visual merupakan proses penyampaian 

informasi melalui unsur-unsur visual. Dengan mempertimbangkan 

beberapa aspek dan prinsip desain. Menurut Widya (dalam Hakim 2005 : 

21) meliputi beberapa hal antara lain; loggo/corporate identity, 

packaging, poster, cover CD, layout buku, koran, dan CD Interaktif. 

CD atau Compact Disk adalah piringan optik yang digunakan 

untuk menyimpan data atau informasi berkapasitas besar. Sedangkan 

interaktif atau interaksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994 : 

383) berarti, hal saling, melakukan aksi ; berhubungan ; antar hubungan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa CD Interaktif merupakan 

sekumpulan data yang berkapasitas besar yang disimpan dalam sebuah 

CD di mana data atau file yang ada di dalamnya saling mempengaruhi 

atau saling berhubungan, dan para pengguna akan dapat berinteraksi 

secara langsung dalam penggunaannya. 

  Yang perlu diperhatikan dalam pembuatan CD interaktif adalah 

bagaimana menyampaikan pesan, agar pesan itu dapat diterima dan 

dimengerti oleh khalayak luas sehingga pesan atau tujuan dari pembuatan 

CD Interaktif  ini dapat bermanfaat. 

CD Interaktif mempunyai beberapa jenis yang dapat dibedakan 

berdasarkan isi dan kegunaan dari data yang ada di dalam CD. 

Yang termasuk ke dalam bagian sebuah CD interaktif antara lain : 

1. CD Profil / Company Profile 
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Berisi data yang biasanya merupakan sebuah profil dari suatu 

perusahaan/lembaga/organisasi, yang nantinya dapat digunakan 

sebagai media promosi atau hanya digunakan sebagai profil 

perusahaan semata. 

2. Catalog CD / katalog CD 

Berisi data yang biasanya berupa produk atau barang-barang hasil 

industri yang akan dipasarkan, yang membutuhkan sebuah katalog. 

3. CD Tutorial 

Berisi data yang merupakan tutorial atau petunjuk suatu progam atau 

data, yang ditujukan pada para pengguna progam atau data, agar dapat 

menggunakannya dengan baik. 

C. CD Interaktif sebagai Bagian dari Desain Komunikasi Visual 

Ditinjau dari fungsinya seni dibagi menjadi dua bagian, yaitu : 

seni murni (fine art) dan seni terapan (applied art). Seni murni adalah 

karya seni rupa yang dibuat semata-mata untuk memenuhi kebutuhan 

artistik atau keindahan. Sedangkan seni terapan adalah karya seni rupa 

yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan praktis atau pakai (Rondhi, 

2002:14). 

CD Interaktif dapat digolongkan kedalam seni terapan (applied 

art). CD (Compact Disk) Interaktif adalah bagian dari grapics design, 

yang termasuk ke dalam kelompok presentasi dan promosi dimana 

diperlukan adanya kesan suatu gambar dan tulisan yang bersifat 

informatif dan interaktif. 
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Tampilan halaman CD Interaktif merupakan sebuah proses 

komunikasi yang disampaikan secara visual. Kerja seoarang perancang 

atau desainer komuniksai visual sehingga berkaitan dengan proses 

komunikasi sebuah materi untuk dikonsumsi oleh sekelompok target 

komunikan, yaitu user CD Interaktif adalah bagaimana materi tersebut 

dapat diterima oleh komunikan dengan efektif sesuai dengan target yang 

diharapkan. Artinya reaksi yang diberikan oleh user CD Interaktif harus 

sesuai tujuan dibuatnya sistem informasi tersebut. 

Menurut Istanto (dalam Prasetyo, 2008:8) sebagai sebuah produk, 

CD Interaktif merupakan hasil pemecahan suatu masalah berdasarkan 

pendekatan komunikasi visual. Rancangan sebuah CD Interaktif adalah 

sebuah desain komunikasi visual yang ditayangkan melalui monitor yang 

dapat dihadirkan pada saat tertentu. Layar monitor berfungsi sebagai 

media komunikasi visual yang tampilannya tidak berbeda dengan desain 

sebuah majalah atau sebuah surat kabar sehingga kaidah-kaidah dalam 

perancangan CD Interaktif adalah kaidah-kaidah yang berkaitan dengan 

desain komunikasi visual. 

Sebagai bahan pembanding mengenai klasifikasi desain komunikasi 

visual, menurut Kusrianto (2007: 12) apabila dimisalkan sebagai sebuah 

pohon, akar utama pohon Ilmu Desain Komunikasi Visual adalah Ilmu 

Seni dan Ilmu Komunikasi. Sementara itu, akar ilmu pendukungnya 

adalah Ilmu Sosial dan Budaya, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Psikologi. 

Cabang-cabang dari Ilmu Desain Komunikasi Visual banyak sekali, di 

antaranya meliputi :  
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 Ilustrasi 

 Fotografi 

 Tipografi 

 3 Dimensi 

 Multimedia 

 AVI/Elektronik Media 

 Computer Grapich 

 Animasi 

 Periklanan 

 Percetakan/Penerbitan 

 Desain Identitas, dll        Gb 1. Pohon Ilmu DKV 

Bentuk komunikasi dengan menggunakan CD Interaktif 

mempunyai beberapa kelebihan, yaitu memungkinkan explorasi 

informasi produk, layanan dan lainnya secara luas kepada khalayak 

sasaran. Didukung tampilan desain yang menarik serta dilengkapi dengan 

multimedia audio maupun video, maka sebuah instansi ataupun 

organisasi usaha akan memiliki kesan dan nilai ekslusifitas tersendiri. 

Selain itu juga dapat memberikan informasi yang berbentuk interaktif 

sehingga khalayak sasaran dapat memilih informasi yang diinginkan pada 

tombol navigasi. 

Akan tetapi, ada juga kekurangan media promosi dengan 

menggunakan CD  Interaktif dalam hal ini CD Interaktif Profil. Salah satu 

diantaranya berkaitan dengan kapasitas CD yang terbatas serta program 

ini hanya bisa dibaca melalui perangkat komputer. 
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D. Kriteria CD Interaktif yang Baik 

Membuat halaman CD Interaktif tak ubahnya membuat halaman 

web karena memang secara umum halaman web sama dengan halaman 

CD Interaktif, hanya medianya saja yang berbeda. Pada dasarnya CD 

interaktif merupakan bagian dari produk multimedia. Produk-produk 

multimedia yang lain sangatlah banyak, sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Cik Nor  (dalam Hakim, 2008: 22) bahwa produk multimedia dapat 

dikategorikan kelas-kelasnya yaitu multimedia non interaktif dan 

multimedia interaktif. 

1. Multimedia non interaktif  adalah multimedia yang berbentuk 

linier dan pengguna mempunyai sedikit keleluasaan atas 

operasinya. Produk-produk ini boleh digunakan untuk 

menyampaikan suatu pesan atau informasi kepada sekumpulan 

orang banyak pada suatu layar yang besar ataupun juga bisa 

dimainkan ke dalam layar televisi. Contoh dari multimedia ini 

menurut Cik Nor (dalam Hakim, 2008: 22) adalah : Animasi 

kartun, televisi, film atau video. 

2. Multimedia interktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi 

dengan alat pengontrol atau pengguna boleh menentukan aliran 

penyampaian pesan atau informasi. Contoh dari produk 

multimedia ini menurut Cik Nor (dalam Hakim, 2008: 23) antara 

lain multimedia pembelajaran interaktif, game, company profile 

atau CD interaktif profil, dll  

Berdasarkan dari  fungsi  yang sama sebagai media interaktif ada 

beberapa acuan yang penulis ambil dari kriteria multimedia pembelajaran 
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interaktif yang baik adalah aspek rekayasa perangkat lunak, aspek 

content atau isi dan aspek estetika. Hal ini dismpaikan Romi pada kriteria 

penilaian multimedia pembelajaran interaktif yang baik pada lomba 

pembuatan multimedia pembelajaran interaktif guru-guru yang 

diselenggarakan oleh Dikmenum pada tahun 2006 (http://romisatria.net, 

dalam Hakim, 2008: 23) 

Pendapat yang sama juga disampaiakan oleh (Harto : 2008 dalam 

Hakim, 2008: 23) dalam  dalam makalahnya, “ Penguasaan Software / 

perangkat lunak (aplikasi multimedia), content atau isi dan estetika 

adalah trikotomi yang tak terpisahkan dalam perancangan media 

pembelajaran interaktif “. Berdasarkan pendapat tersebut penulis 

mengambil aspek rekayasa perangkat lunak, aspek content atau isi dan 

aspek estetika sebagai dasar dari kriteria CD interaktif yang baik. 

Aspek Rekayasa Perangkat Lunak 

Beberapa poin dari pernyataan Romi Satria mengenai aspek rekayasa 

perangkat lunak dalam pembuatan multimedia interaktif : 

1. Efektif dan efisien dalam pengembangan maupun penggunaan 

media. 

2. Reliable (handal) 

3. Maintainable (dapat dipelihara/dikelola dengan mudah) 

4. Usabilitas (mudah digunakan dan sederhana dalam 

pengoperasiannya) 

5. Ketepatan pemilihan jenis aplikasi/software/tool 
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6. Kompatibilitas (dapat diinstalasi/dijalankan di berbagai hardware 

dan software yang ada) 

(http://romisatria.net, dalam Hakim, 2008:24). 

a. Aspek Instructional Design/Content/Isi materi 

Konten atau isi ini bisa dalam bentuk Multimedia-based Content 

(konten berbentuk media interaktif). “Secara metodologis perancangan 

content / materi dapat dilakukan dengan pendekatan 

kepustakaan/literature” (Harto. 2008:3, dalam Hakim, 2008:24). 

b. Aspek Estetika/Komunikasi Visual 

Komposisi (composition), merupakan hal yang utama yang harus 

diperhatikan untuk membuat lay out halaman CD Interaktif. Sebuah 

desain diharapkan dapat disusun dengan komposisi yang baik. Leonardo 

Widya menjelaskan bahwa komposisi (composition), merupakan suatu 

susunan unsur desain yang digunakan dalam perencanaan komposisi, 

yang ditata atau di-layout secara serasi atau harmoni dengan berlandaskan 

prinsip-prinsip desain (dalam Hakim, 2008:24).  

Penjelasan sebelumnya berkaitan erat dengan estetika khususnya 

estetika formal atau struktural. Estetika ini mengutamakan unsur dan 

prinsip desain estetika adalah salah satu faktor yang harus diperhatikan 

dalam pembuatan CD (Compact Disk) Interaktif. Thorn (dalam Hakim, 

2008:24) menyampaikan mengenai kriteria multimedia interaktif yang 

baik, salah satunya “untuk menarik minat, maka program harus 

mempunyai tampilan yang menarik dan estetika yang baik”. 

(IlmuKomputer.com, dalam Hakim, 2008: 26). 
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Menurut Romi Satria (2006) dalam situsnya (http://romisatria.net, 

dalam Hakim, 2008:26) hal yang harus diperhatikan dalam aspek 

komunikasi visual adalah : 

1. Komunikatif; sesuai dengan pesan dan dapat diterima atau 

sejalan dengan keinginan sasaran. 

2. Kreatif dalam ide berikut penuangan gagasan 

3. Sederhana dan memikat 

4. Audio (narasi, sound effect, backsound, musik) 

5. Visual (layout design, typography, warna) 

6. Media bergerak (animasi, movie) 

7. Layout Interactive (icon navigasi) 

E. CD Interaktif sebagai Media Promosi 

1. Pengertian Media Promosi 

Kata “media” berasal dari Bahasa Latin dan merupakan bentuk 

jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau 

pengantar. Dalam bahasa arab media adalah perantara atau pengantar 

pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Dengan demikian, media 

merupakan wahana penyalur informasi atau pesan. 

Menurut Blake dan Horalsen dalam Setyowati (2007: 10), media 

adalah saluran komunikasi atau perantara yang digunakan untuk 

membawa atau menyampaikan suatu pesan dimana perantara itu 

merupakan jalan atau alat untuk lalu lintas suatu pesan antara 

komunikator dan komunikan. 
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Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa media adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim 

kepada penerima. 

Promosi adalah suatu usaha menginformasikan dan mempengaruhi 

orang atau pihak lain sehingga tertarik untuk melakukan transaksi atau 

pertukaran produk barang atau jasa yang dipasarkannya 

(http://organisasi.org/definisi-pengertian-promosi/29/09/2010). Jadi 

media promosi merupakan komponen yang dipakai untuk memberi tahu 

dan mempengaruhi pasar. Pasar yang dimaksud dalam hal ini adalah 

user. Istilah promosi di bidang pemasaran mengandung makna 

menganjurkan sesuatu serta memberikan saran yang membujuk dan 

meyakinkan konsumen agar tertarik pada barang atau jasa yang 

ditawarkan. 

2. CD Interaktif  sebagai Media Promosi 

CD interaktif adalah sebagian kecil cara untuk berkomunikasi 

melalui media audio visual yang ditujukan sebagai media penyampaian 

informasi dan promosi. CD interaktif adalah bagian dari media 

komunikasi dan informasi yang digunakan dalam berbagai kepentingan 

baik komersial maupun nonkomersial.  

Jadi dapat dit bahwa CD  interaktif sebagai media promosi adalah 

komponen yang dipategaskan untuk memberi tahu dan mempengaruhi 

pasar dengan menggunakan media berupa CD interaktif. Yang dimaksud 

pasar dalam hal ini adalah user atau pengguna.  
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F. Profil Luna Band 

1. Terbentuknya Luna Band 

 Mengiringi dinamika musik Indonesia yang semakin melaju 

pesat dan banyaknya aliran musik yang berkembang. Serta banyaknya 

pengaruh kemajuan dunia musik, yang berdampak pada maraknya 

persaingan dalam dunia musik di Indonesia. Luna Band hadir memberi 

warna dalam percaturan musik di Semarang pada khususnya dan di 

Indonesia pada umumnya. Luna Band dengan musiknya memberi corak 

lain pada musik yang selama ini sudah berkembang di masyarakat. 

Dengan perpaduan kemampuan individu yang di atas rata rata dan 

didukung dengan bakat serta kemajuan alat musik yang ada Luna Band 

menawarkan sesuatu yang berbeda dari grup musik lainnya. 

Luna terbentuk dari sekumpulan mahasiswa jurusan Seni Musik 

UNNES yang mempunyai kesamaan visi dalam bermusik pada 21 

November 2005. Luna sendriri diambil dari nama sebuah karakter kartun 

yang berarti “kucing bulan”. Filosofi yang diusung dari kucing bulan 

adalah kesan manis dalam setiap lagu yang dibawakan tapi tidak 

kehilangan insting rock yang kental dan kemewahan dalam bermusik. 

Luna terbentuk dari berbagai macam karakter yang dimiliki oleh 

personilnya. Dari perbedaan karakter inilah permainan musik Luna juga 

beragam. Dengan adanya perbedaan karakter ini pula Luna berusaha 

menyatukan visi menjadi sebuah komposisi yang manis, dinamis dan 

harmonis dalam sebuah lagu. Dari keberagaman tersebut terciptalah 

sweet pop rock yang easy listening tetapi elegan dan high skill sebagai 

genre yang diusung band ini. Dengan paduan pop yang manis dipadu 
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dengan semangat rock dan aroma groove membuat Luna semakin 

menarik untuk dinikmati.  

Kesekretariatan atau home base Luna Band berada dalam 

lingkungan kampus Univesrsita Negeri Semarang, tepatnya berada di 

Aura Kost, Jl. Taman Siswa, Gg. Mangga Sekaran, Gunung Pati, 

Semarang.  

2. Visi dan Misi Luna band 

Visi dan Misi Luna Band adalah :  

Visi : Menyatukan perbadaan jenis musik menjadi suatu komposisi 

yang harmonis dan dinamis. 

Misi : Menjadikan musik sebagai wadah masing-masing personil 

dalam berkarya. 

      3.  Manajemen Luna Band 

 Setiap organisasi pastinya memiliki susunan kepengurusan yang 

jelas, sehingga memungkinkan terjadinya pembagian kerja, pembagian 

posisi, merupakan suatu keharusan sehingga setiap personil yang ada di 

dalamnya mempunyai tanggung jawab sesuai dengan tugas yang telah 

dibebankan. Termasuk juga pada suatu kelompok musik dalam hal ini 

Luna Band.  

Di bawah naungan Stakato menajemen, hal-hal yang berkaitan 

dengan Luna Band terorganisasi, baik itu jadwal pementasan maupun 

kontrak untuk mengisi sebuah acara. Dengan cara beginilah setiap 
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personil dan crew diharuskan selalu memegang tanggung jawab yang 

telah diberikan pihak manajemen sesuai dengan posisi masing-masing. 

Manajemen yang baik merupakan salah satu kunci keberhasilan dari 

sebuah kelompok musik atau band. Sebuah struktural dalam setiap 

manajemen bertujuan untuk mengembangkan potensi dan hasil yang lebih 

baik sesuai kemampuan setiap personil. 

Berikut ini merupakan profil dari personal Luna Band : 

a. Vokalis  

  Oni DP (Onie) lahir di Temanggung, 13 Juni 1987. Mempunyai 

karakter vokal yang mid ring kuat dengan aksen yang jelas menjadikan 

kekuatan karakter vokal tika. Range vokal yang luas memungkinkan dia 

menjangkau nada rendah maupun nada tinggi secara maksimal sehingga 

mampu menambah karakter Luna menjadi lebih mantap. Artikulasi yang 

jelas dan kemampuan bahasa Inggris disertai solfegio yang bagus 

menambah kemampuannya sebagai vokalis dengan kemampuan yang 

tinggi. 

b. Gitaris  

  Jaya Hermanto (Jay) lahir di Bojonegoro, 1 Oktober 87. Otak 

dari Luna Band ini merupakan arranger lagu-lagu Luna. Berbekal teknik 

musik yang didapat dari sekolah musik, kemudian dilanjutkan ke bangku 

kuliah di Jurusan Seni Musik UNNES. Kepekaan terhadap melodi menjadi 

kunci permainan skill tinggi yang di pertunjukkan dalam setiap 

penampilan Luna Band. Suatu kombinasi yang menarik dengan Budi 

Laksono gitaris ke-2 yang notabene adalah gitaris dengan karakter 

beraliran Blues. 
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c. Gitaris 

  Budi Laksono (Budil) lahir di Blora, 16 Agustus 1986. Musisi 

yang matang dari festival dan les musik dari kecil ini mulai menekuni gitar 

sejak usia 9 tahun. Berbekal bakat yang besar serta feeling yang kuat 

terhadap musik, membuat dia menjadi gitaris yang bervariasi dan 

berkemampuan tinggi dalam setiap permainan musiknya. 

d. Bassist 

  Kurniawan Hermanto (Kurn) lahir di Sragen, 6 April 1987. 

Spesialis festival ini mempunyai cabikan bass yang khas dengan artikulasi 

yang jelas. Rock alternatife menjadi dasar bermainannya yang atraktif di 

atas panggung. Penyuka Metallica ini mempunyai teknik tinggi dipadu 

dengan feeling bass yang mantap. Permainan nada minor yang mengarah 

metal dan Gothic menambah variasi dalam setiap permainan bassnya. 

e. Drumer 

 Eka Setyawan (Jembunk) lahir di Semarang, 31 mei 1987.  

Kepandaian menjaga tempo lagu diimbangi dengan gebukan drum yang 

rancak dan mantap membuat hentakannya menjadi nyawa permainan 

Luna. Detakan drum Eka adalah jantung pengatur tempo bagi setiap 

permainan Luna Band. Menjajal berbagai event dan festival membuat ia 

matang dipanggung sebagai drummer yang berkemampuan tinggi dengan 

bakatnya yang luar biasa. 

f. Keyboardist 

 Vicky Dita Jaya (Vicky) lahir di Semarang, 31 Mei 1987. 

Jemarinya yang panjang dan lentik dari Vicky memberi warna lain pada 

musik Luna Band. Permainan string keyboard yang mantap membuat tuts 
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yang disentuhnya memberi nyawa tersendiri bagi musik Luna. Berbekal 

bakat yang diperoleh dari didikan keluarganya yang notabene adalah 

pemusik, mendukung dia menjadi seorang musisi yang handal. 

berkemampuan tinggi dan feeling yang hebat menjadikan dirinya seorang 

keyboardist yang lengkap dan handal. 

4.  Eksistensi, Prestasi, dan Prospek Luna Band 

     Eksistensi, prestasi, dan prospek Luna Band dapat dilihat dari 

beberapa event musik yang telah di ikuti Luna Band baik dalam tingkat 

Kota Semarang, maupun tingkat Nasional. Luna Band pada Mei 2010 

lolos final regional Jawa Tengah A-Mild Most Wanted 2010 yang 

diselenggarakan di Yogyakarta. Selain itu Luna Band sering tampil di 

berbagai event musik seperti; Djarum Safari Musik Ramadhan, LA music 

on campus, dan berbagai event musik lainnya. Luna Band juga didaulat 

untuk menjadi home band di beberapa cafe dan tempat hiburan seperti; 

Liquid, Hughos cafe, Xpoint, Nine feet, Underground, dan X-pool. 

G. Strategi penyebarluasan media 

Penyebarluasan CD Interaktif profil Luna Band dilakukan secara 

langsung dengan cara memberikan CD Interaktif profil Luna Band pada 

beberapa komunitas musik, ketika Luna Band pentas. Selain itu CD 

Interaktif profil Luna Band juga disebar pada beberapa event organizer 

(EO). Penyebarluasan CD Interakif Luna Band juga dilakukan secara 

online melalui internet yang bisa diunduh melalui akun media sosial 

seperti Youtube, dan 4shared. Meskipun dengan cara online tersebut 

banyak kelemahan, seperti harus terkoneksi dengan internet terlebih 
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dahulu. Selain itu management Luna Band juga mengirimkan demo lagu 

dari Luna Band ke radio yang ada di sekitar Semarang untuk 

diperdengarkan kepada khalayak luas. Dengan setrategi penyebarluasan 

media CD Interaktif Luna Band di atas, kesemuanya bertujuan untuk 

memperkenalkan Luna Band pada khalayak umum dan mendapatkan 

kesempatan pentas di beberapa acara yang diadakan oleh EO maupun 

promotor musik.  
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BAB III 

METODE PENCIPTAAN KARYA 

A. Media Berkarya 

Dalam pembuatan compact disk interaktif profil Luna Band 

membutuhkan beberapa media, media utama dalam pembuatan compact 

disk interaktif profil ini adalah dengan menggunakan Notebook HP 

Compaq 15”. Berikut adalah spesifikasi Notebook yang penyusun 

gunakan untuk membuat compact disk interaktif profil Luna Band : 

1. Hardware 

a. Notebook dengan spesifikasi : 

1)  Processor Genuine Intel(R) Dual Core CPU T2390 

 @1.860Ghz 781 Mhz 

2)  Hard disk 120Gb 

3)  VGA 1 Gb 

4)  RAM 1 Gb 

5)  DVD RW Compaq  

b. Printer Canon Pixma MP 145 

c. Camera Digital Merk Nikon D3000 10,2 Mega pixel 

d. Compact Disk 

Hasil akhir pembuatan compact disk interaktif profil Luna Band ini 

nantinya akan disimpan kedalam CD (compact disk). CD adalah piringan 

optic yang digunakan untuk menyimpan data/informasi berkapasitas 

besar. 
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2. Software 

Perangkat yang digunakan dalam membuat karya Tugas Akhir 

merupakan aplikasi dari Microsoft Windows XP Professional SP2. 

Adapun program-program grafisnya sebagai berikut : 

a. Adobe Photoshop Cs4. 

b. Corel Draw versi X4. 

c. Adobe Flash Cs3. 

d. Adobe after effect Cs4. 

e. Fruity Loop. 

Program animasi yang dipakai untuk membuat CD Interaktif Profil 

Luna Band antara lain Adobe flash Cs3 yang digunakan untuk membuat 

halaman company profile dan gambar gerak, Adobe After Effect Cs3 

sebagai program untuk membuat animasi special fx yang nantinya 

diterapkan di beberapa halaman CD Interaktif Profil Luna Band. Adobe 

Photoshop Cs4, digunakan sebagai program untuk membuat gambar 

background, editing foto pada setiap halaman CD Interaktif. Untuk lebih 

mengoptimalkan dan mendukung tampilan visual pada setiap halaman CD 

Interaktif, maka dibutuhkan sebuah sound effect untuk backsound dan 

suara pada tombol dengan menggunakan software audio yaitu fruity 

loops. 
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B. Proses Berkarya 

Pembuatan karya tugas akhir melalui beberapa tahap, layaknya 

pembuatan film animasi lain pembuatan karya tugas akhir ini melalui dua 

tahap utama yaitu tahap perencanaan awal dan tahap produksi.  

1. Tahap Perencanaan Awal (Preleminary Plan) 

  Sebelum masuk ke tahap produksi, tahap pertama yang ditempuh 

adalah tahap perencanaan awal. Pada tahap ini pencarian ide dasar (konsep) 

cerita dilakukan. Setelah konsep cerita ditentukan kemudian dikembangkan 

menjadi sebuah skenario.  

a.  Penentuan Tujuan Berkarya  

  Penetapan tujuan adalah upaya untuk menentukan objek atau tema 

yang akan diangkat sebagai persoalan tugas akhir. Penetapan tujuan 

tersebut berdasarkan aspek internal dan eksternal. Internal adalah 

keinginan, kegemaran, dan kemampuan penulis dalam software Adobe 

Flash Cs3, dan beberapa software pendukung dalam penyusunan tugas 

akhir. Sedangkan aspek eksternal adalah kondisi era sekarang ini 

banyaknya bentuk penyampaian promosi melalui berbagai media yang 

efektif dan menarik. 

  Atas dasar berbagai aspek tersebut, karya ini berusaha 

mengintegrasikan kedua faktor tersebut yang saling berkaitan, saling 

melengkapi, dan tidak terpisahkan. Oleh karena itu, tujuan yang 
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ditetapkan oleh penulis yaitu CD Interaktif Profil Luna Band sebagai 

media promosi. 

b.  Penetapan Target Audiens 

Target audiens adalah sekumpulan individu/kelompok sebagai 

potensi yang akan dijadikan target sebuah produk. Suatu target audien 

ditentukan dengan pertimbangan berbagai faktor. Berbagai segmentasi 

produk berdasarkan aspek-aspek tersebut maka akan menentukan jenis 

dan produk yang akan ditawarkan. 

Secara garis besar, segmentasi tersebut dapat diklasifikasikan 

menjadi beberapa berdasarkan variabelnya yang di antaranya adalah:  

1) Segmentasi geografis adalah segmentasi yang mengacu pada 

faktor wilayah, Kota, Negara, Propinsi, Desa, dan lain-lain 

yang dimana dalam pembuatan CD Interaktif ini dikhususkan 

untuk wilayah kota dan desa yang di dalamnya terdapat fasilitas 

komputer.   

2)  Segmentasi demografis adalah segmentasi yang berorientasi 

pada variabel demografis di antaranya adalah usia, jenis 

kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan strata sosial. Dalam 

segmentasi ini pembuatan CD Interaktif diperuntukan untuk 

masyarakat luas baik usia remaja maupun tua dan baik yang 

berpendidikan tinggi maupun berpendidikan rendah. 

3) Segmentasi psikografis adalah segmnetasi yang lebih diarahkan 

oleh faktor gaya hidup. Kriteria psikografis merupakan faktor 

yang paling penting dalam menentukan target market. 
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Pembuatan CD Interaktif ini dikhususkan pada masyarakat 

pecinta musik.  

4) Segmentasi perilaku  adalah segmentasi yang terarah pada 

faktor kondisi dan perilaku yang berkontinuitas dalam 

keseharian. Pembuatan CD Interaktif ini berdasarkan pada 

suatu komunitas musik. 

5) Segmentasi manfaat adalah segmentasi yang berorientasi pada 

kandungan nilai suatu produk hubungannnya dengan 

konsumen. Segmentasi manfaat jelas dijadikan prioritas karena 

sifat CD Interaktif ini memberikan manfaat yang berguna yaitu 

informasi. 

Berdasarkan beberapa segmentasi yang telah dijabarkan di atas, 

maka penulis pada dasarnya mengorientasikan produk pada semua 

segmentasi. Akan tetapi, penulis mencenderungkan produk tersebut pada 

segmentasi demografis yaitu dengan ditandai bahwa penulis sejak awal 

pengkajian hingga akhir penyajian produk penulis merujuk pada target 

berdasarkan faktor jenjang usia dan pendidikan. Sedangkan segmentasi 

psikografis. Hal ini dapat dijabarkan penulis merujuk pada target 

berdasarkan gaya hidup dalam hal ini kecintaan terhadap musik. Adapun 

orientasi segmentasi lain hanya berperan secara parsial. Misalkan 

segmentasi perilaku, penulis hanya berorientasi pada saat memasuki tahap 

penciptaan produk. Sedangkan segmentasi manfaat hanya menjadi 

pertimbangan dominan saat tahap persiapan. 
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c.  Analisis Kebutuhan Klien 

Analisa kebutuhan klien diperlukan penulis dalam merancang 

sebuah CD Interaktif agar nantinya CD Interaktif yang dibuat bisa sesuai 

dengan keinginan klien dalam hal ini klien penulis adalah Luna Band. 

Dalam melakukan analisis penulis menggunakan metode untuk 

mendapatkan hasil yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan untuk 

menentukan konsep karya. Pengumpulan data atau informasi dalam 

pembuatan CD Interaktif Luna Band melalui studi literartur, wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Analisis tersebut dilakukan dengan 

pengamatan langsung kepada masing-masing  personal. Selain itu penulis 

juga mencari masukan dari target audiens sebagai tujuan akhir promosi 

dari pembuatan CD Interaktif Profil Luna Band. Dari proses demikian 

didapatkan beberapa informasi meliputi; terbentukya Luna Band, biodata 

personil, logo band, foto-foto, video pementasan dan juga demo lagu yang 

telah mereka buat. 

d.  Pencarian Ide 

Proses pencarian ide merupakan proses yang harus dilakukan 

pertama kali sebelum kita mulai membuat compact disk interaktif profil 

Luna Band. Sebelum menetapkan konsep dasar kita harus mengetahui 

tentang karakter dari masing-masing personil dalam hal ini adalah Luna 

Band. 

Luna Band merupakan salah satu band indie yang ada di Jawa 

Tengah. Yang memiliki potensi yang tidak kalah dibandingkan dengan 

band indie yang sekarang ini banyak bermunculan di panggung hiburan 
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baik itu televisi maupun radio. Apalagi masing-masing personil 

mempunyai background yang sama, yakni personal Luna Band 

mempunyai latar belakang pendidikan musik. Sehingga dapat menjadi 

modal dasar yang dapat menjadikan Luna Band sebagai salah satu band 

indie yang potensial.  

Berdasarkan atas pertimbangan mengenai hal-hal yang sesuai 

dengan Luna Band, maka pembuatan compact disk interaktif profil Luna 

Band ini harus mempunyai karakter atau memiliki tampilan visual yang 

sesuai. Selain mencari ide sendiri yang nantinya akan diterapkan dalam 

tampilan compact disk interaktif profil Luna Band, harus juga 

mempertimbangkan permintaan dari pihak stakato manajemen dalam hal 

ini pemegang kontrak Luna Band. Desainer mencoba menggiring selera 

konsumen untuk mendapatkan komposisi halaman compact disk interaktif 

profil Luna Band yang estetis, menarik dan tentunya tidak ketinggalan 

jaman. Dari pihak Stakato manajemen sendiri mengharapkan kesan 

minimalis tapi tetap menggambarkan genre musik dari Luna Band itu 

sendiri yaitu sweet pop rock. 

Konsep yang desainer tawarkan kepada Luna Band yaitu adalah 

konsep minimalis dengan menampilkan gambar-gambar potret, video 

pementasan, dan demo musik dari Luna Band itu sendiri, yang nantinya 

semuanya ada pada halaman CD Interaktif Profil Luna Band. Konsep 

warna yang diusung, didominasi dengan penggunaan warna putih pada 

background halaman opening, dan perpaduan warna hitam dengan patern 

bola-bola warna yang senada dan cocok sehingga kesan aliran musik atau 
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genre dari Luna Band itu terwakilkan. Konsep yang ditawarkan desainer 

langsung disetujui oleh masing-masing personil Luna Band.   

Setelah mendapatkan ide dasar atau ide utama langkah 

selanjutnya sebelum membuat tampilan compact disk interaktif profil 

Luna Band ada beberapa tahapan lagi yang harus di lalui.  

e. Pengumpulan Data dan Informasi 

Setelah mendapatkan ide dasar atau ide utama langkah 

selanjutnya sebelum membuat tampilan desain CD Interaktif Profil Luna 

Band ada beberapa tahapan lagi yang harus dilalui. Pengumpulan data 

atau informasi dalam pembuatan CD Interaktif Luna Band melalui proses 

: 

1) Studi Literature 

Studi literatur adalah  proses pengumpulan data dengan 

memanfaatkan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang 

dibahas. Pada saat mulai menyusun dan membuat profil dengan cara 

mengumpulkan data yang didapat dari Luna Band. Dengan adanya data 

yang sudah didapatkan yakni berupa data personal yang berupa;dari Luna 

Band maka proses selanjutnya adalah eksplorasi diri pribadi. 

2) Interview  

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan 

mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan 

narasumber (personil Luna Band). Wawancara dilakukan untuk menggali 

data tentang seputar sejarah berdirinya Luna Band, genre atau jenis 

musik, pengalaman Luna Band, dan biodata masing-masing personil.  
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3) Observasi  

Metode Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara 

melakukan pengamatan pada objek secara langsung, misalnya 

pengamatan mengenai manajemen Luna Band, personil Luna Band, dan 

berbagai elemen pendukung dalam pembuatan CD Interaktif Luna Band. 

4) Metode Dokumentasi 

Metode pengumpulan data yang diperoleh dari klien dengan 

berbagai data yang dapat dijadikan referensi dalam penulisan tugas akhir, 

antara lain file CD yang berisikan foto- foto, video pementasan, demo 

musik, dan logo Luna Band. 

Dari data inilah nantinya CD Interaktif Luna Band bisa dibuat 

melalui proses pengembangan diri dari berbagai pengetahuan dasar 

mengenai teknik pembuatan CD Interaktif Profil Luna Band dengan 

berbagai macam cara seperti mencoba beberapa program animasi dan 

beberapa program pengolah gambar yang nantinya akan sangat membantu 

dalam membuat sebuah CD Interaktif Profil Luna Band.  

  f. Penetapan konsep desain 

Dalam hal ini dilakukan identifikasi konsep CD Interaktif agar 

sesuai dengan tujuan. Penetapan konsep tersebut meliputi hal sebagai 

berikut: 

1) Gaya 

Sesuai dengan yang ditetapkan pada proses pencarian ide 

konsep desain CD Interaktif yang ditawarkan desianer kepada 

client (Luna Band) mempunyai gaya minimalis. 



35 
 

 

2) Warna 

Berdasarkan pengumpulan data yang diperoleh baik dari 

wawancara dan observasi terhadap client dan pendengar 

didapatkan penggunaan warna putih pada background halaman 

opening, dan perpaduan warna hitam dengan patern bola-bola 

warna yang senada dan cocok sehingga kesan aliran musik atau 

genre dari Luna Band itu terwakilkan. 

3) Tipografi 

Berdasarkan pengumpulan data yang diperoleh baik dari 

wawancara dan observasi terhadap client dan pendengar 

didapatkan penggunaan font Servectica pada font judul dan 

penggunaan font PT Sans pada sub menu. Pemilihan jenis font 

tersebut didasarkan dengan kesan dinamis dan mewakili jiwa 

muda. 

4) Komposisi 

Berdasarkan pengumpulan data yang diperoleh baik dari 

wawancara dan observasi terhadap client dan pendengar 

didapatkan penggunaan komposisi pada setiap halaman bersifat 

asimetris dimana komposisi asimetris menjadikan lebih 

dinamis. 

Secara singkat penjelasan di atas bisa dilihat melaui sejumlah data 

seperti dalam tabel berikut; 
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       Gb. 2 Tabel Kebutuhan Klien, Desainer, dan Target Audiens 

 

2. Tahap Pra-Produksi (Pre-Production) 

a. Pemotretan Personel Luna Band 

Dalam tahap ini penulis mengumpulkan dokumentasi foto personil 

Luna Band, maupun dokumentasi foto ketika Luna Band pentas. Sebagian 

besar foto yang ada pada CD Interaktif ini kebanyakan didapat dari 

dokumentasi masing-masing personil Luna Band tetapi untuk foto yang 

tertera pada halaman profil CD Interaktif Luna Band merupakan hasil dari 

foto penulis sendiri. 
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b. Dokumentasi video pementasan Luna Band 

Demikian juga pada tahap ini. Penulis mengumpulkan 

dokumentasi video melalui manajemen Luna Band. Hasil dari 

pengumpulan video tersebut yang dapat disaksikan dalam halaman 

gallery video.  

c. Perancangan Flow Chart (Diagram Alir) 

Diagram alir / bagan alir / flow chart adalah suatu gambaran dalam 

bentuk blok-blok diagram yang merupakan perwujudan dari logika 

progamer untuk pemecahan masalah yang sedang dikerjakan (Madja TT : 

28, dalam Hakim, 2008 : 36). Atau dengan kata lain flow chart merupakan 

urutan-urutan atau prosedur pemecahan masalah yang digambarkan 

dengan blok-blok diagram. Dengan adanya diagram yang berisi keteranga 

yang jelas, diharapkan seseorang bisa menyelesaikan sebuah masalah 

yang sedang dihadapi. 

Mimiep Setyowati Madja (dalam Hakim, 2008 : 38) 

menambahkan, bahwa dalam membuat sebuah flow chart harus 

memperhatikan 2 (dua) hal,   yaitu :  

1. Urut-urutannya harus benar 

2. Akibat instruksinya harus dilihat 

Seperti halnya setiap jalan pikiran yang dimiliki oleh manusia, 

demikian pula dengan progam flow chart. Flow chart yang dibuat harus 

bisa menggambarkan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. 
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 a)  Penerapan flow chart pada CD Interaktif 

Sebuah CD interaktif profil bisa dikatakan baik apabila isi dari 

data yang ada di setiap halaman CD interaktif bisa menjelaskan, 

menerangkan dan dapat menggambarkan profil sebuah perusahaan atau 

instansi. Untuk itu dalam membuat sebuah CD interaktif profil kita juga 

diharuskan dapat membagi-bagi atau memilah-milah data yang nantinya 

akan dijadikan dalam beberapa halaman disesuaikan dengan isi dari data 

yang ada. 

Sebuah desain CD interaktif profil juga diharapkan mempunyai 

sebuah flow chart atau diagram alir yang bisa mengarahkan orang yang 

melihat CD interaktif profil bisa lebih cepat mengerti dan memahami isi 

dari CD interaktif profil tersebut.  

Flow chart yang dibuat untuk CD Interaktif Profil Luna Band ini 

akan lebih mudah dipahami apabila sudah ditampilkan. Akan tetapi secara 

garis besar apa yang digambarkan dalam flow chart, merupakan 

rangkuman atau alur dari CD Interaktif profil tersebut. 

Berikut merupakan flow chart atau bagan alir dari CD Interaktif 

Profil Luna Band yang mudah dipahami oleh orang awam : 
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Flow Chart CD Interaktif Profil 

Luna Band 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gb 3. Flow Chart CD Interaktif untuk pengguna 
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Keterangan : 

Dalam CD Interaktif profil ini terdiri dari 4 (empat) halaman 

utama, tetapi dari 4 halaman tersebut masih ada halaman lain yang 

menjadi bagian dari suatu halaman. Secara garis untuk lebih jelasnya 

bagaimana memahami alur flow chart dari CD Interaktif profil ini. 

Ketika pertama kali kita membuka CD Interaktif profil ini, 

tampilan atau halaman pertama yang kita lihat adalah halaman pembuka 

(opening). Dari halaman pembuka akan ada satu tombol untuk membuka 

halaman menu utama home (Beranda) halaman menu utama akan ada 4 

tombol untuk melihat halaman lainnya.  

Jika kita memilih tombol Preface, akan memasuki halaman 

preface atau sejarah terbentuknya Luna Band, dan pengalaman manggung 

Luna Band dengan memilih tombol tersebut.  

Apabila kita memilih tombol Profile, akan diberi pilihan lagi 

untuk memasuki halaman profil masing-masing personil, pengalaman dan 

penghargaan masing-masing personil.  

Bilamana kita memilih tombol Gallery, akan memasuki halaman 

tentang dokumentasi Luna Band yang berisi foto, demo musik, dan video 

dari Luna Band.  

Bilamana dipilih tombol terakhir yaitu tombol Contact, akan 

terhubung dengan halaman yang dimana berisikan contact person 

manajemen dan base camp dari Luna Band. Dari semua halaman yang 

ada tetap diberi alternatif tombol menuju home (beranda). Jika ditekan 
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home (beranda) maka alir akan kembali ke menu utama, namun bilamana 

ditekan tombol keluar maka alir akan memasuki halaman penutup. 

Halaman penutup diberi alternatif tombol lagi, untuk “ya” bila benar 

keluar dan “tidak” bila tidak jadi keluar. Bila dipilih tombol “tidak”  maka 

alir akan kembali ke halaman utama. 

Diharapkan dengan adanya flow chart, orang yang melihat CD 

Interaktif profil ini dapat lebih cepat memahami untuk dapat 

menggunakan atau memasuki halaman-halaman CD Interaktif Profil yang 

dibuat, sehingga kita dapat mengetahui profil dan segala sesuatu tentang 

Luna Band.  

Berikut merupakan flow chart atau bagan alir dari CD Interaktif 

Profil Luna Band yang mudah dipahami oleh orang designer : 
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Flow Chart CD Interaktif Profil 

Luna Band 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Gb 4. Flow Chart CD Interaktif untuk designer 
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Keterangan :  

Flow chart selain diperuntukkan untuk memudahkan para 

pengguna CD Interaktif Profil, untuk desainer sendiri flow chart 

merupakan sebuah urutan kerja dalam menciptakan sebuah CD Interaktif 

Profil. Urutan kerja yang dimaksud adalah agar terdapat kesesuaian dalam 

pembuatan CD interaktif profil secara keseluruhan baik kesesuaian 

hubungan dari data yang ada ataupun hubungan dari setiap tombol yang 

ada pada setiap halaman. 

Jadi dengan adanya flow chart maka jika nantinya ada kekeliruan 

atau kesalahan dapat diselesaikan atau dibetulkan. Begitu pula seandainya 

nantinya akan ada penambahan data atau revisi data maka desainer akan 

lebih mudah mengontrol halaman manakah yang akan diperbaiki. Untuk 

alur flow chart ini sama dengan alur flow chart halaman sebelumnya. 

3.  Tahap Produksi (Production) 

a. Pembuatan halaman  

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari pengumpulan dengan 

berbagai metode meliputi gambar dan data tertulis. Data tersebut 

dikelompokkan sesuai dengan pembagian halaman isi CD Interaktif profil     

Luna Band. Data yang sudah diperoleh adalah hasil wawancara dengan 

masing-masing personil Luna Band, logo Luna Band, maupun data berupa 

print out komputer dan file CD yang berisi foto masing-masing personil, 

video dokumentasi pementasan, dan juga demo musik Luna Band. Oleh 

karena itu halaman CD Interaktif profil Luna Band disimpulkan menjadi 
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empat halaman utama yang bisa menjelaskan tentang informasi Luna 

Band, yaitu: 

1) Halaman Preface 

Halaman ini berisi tentang sejarah terbentuknya Luna Band dan 

Pengalaman Manggung. 

2) Halaman Profile 

Halaman ini berisi data mengenai profil masing-masing personil, 

penghargaan yang telah diraih oleh masing-masing personil. 

3) Halaman Gallery 

Halaman ini berisi tentang galery photo,video dan demo musik 

Luna Band secara keseluruhan. 

4) Halaman Contact 

Halaman ini berisi tentang contact person, home base dan 

manajemen Luna Band. 

b.  Pemberian Animasi pada Setiap Halaman CD Interaktif Profil 

CD interaktif profil Luna Band yang akan dibuat harus memilki 

tampilan visual yang menarik dalam setiap halamannya dan berisi gerakan 

animasi yang interaktif utuk membuat lebih menarik dari tampilan CD 

Interaktif profil. Selain itu ada tampilan audio yang nantinya akan sangat 

mendukung dari tampilan visual yang telah ada. CD interaktif profil yang 

dibuat harus mudah dimengerti dan dinikmati oleh pengguna, sehingga 

tidak membosankan. 
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Keterangan atau deskripsi dari isi setiap halaman dan segala sesuatu 

yang ada pada setiap halaman akan dijelaskan lebih lanjut pada bab 

berikutnya.  

4.  Tahap Post-Produksi (Pasca Produksi). 

Sebagai tahapan terakhir dalam proses produksi pembuatan CD 

Interaktif Profil Luna Band adalah proses pasca produksi yang meliputi : 

a) Pembuatan Autorun 

Proses selanjutnya setelah mendapatkan master CD Interaktif 

tersebut adalah pembuatan Autorun yang bertujuan untuk menjalankan 

aplikasi secara langsung ketika CD Interaktif dimasukan kedalam CD-

Room. Pembuatan Autorun dapat dilakukan dengan membuat text 

document baru pada komputer dengan cara klik kanan pada mouse 

kemudian pilih new, lalu pilih text document. Setelah text document 

dibuka ketikan format sebagai berikut kedalam text document tersebut :  

[autorun] 

          open=portofolio.exe 

         icon=icon.ico 

Setelah mengetikan format di atas save text document tersebut 

dengan nama file Autorun dan jenis atau type document menjadi inf 

(Autorun.inf).  Untuk mempermudah proses berjalannya autorun tersebut 

pindahkan autorun tersebut ke dalam file master CD Interaktif menjadi 

satu. Hal ini dikarenakan Autorun akan bekerja bila berdampingan dengan 

file exe. 
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b) Penggabungan file-file CD Interaktif 

Pada tahapan ini semua hasil pembuatan CD Interaktif yang telah 

dibuat baik dalam bentuk file swf dijadikan satu untuk dihubungkan 

sesuai yang terdapat pada diagram alir (flow chart) dengan menggunakan 

action script 2.0 atau bahasa program yang berlaku pada software Adobe 

Flash Cs3 untuk membuat master CD Interaktif sebelum diperbanyak.  

Kemudian hasil dari penggabungan file swf tersebut di publish untuk 

mendapatkan file exe, hal ini bertujuan untuk mempermudah user yang 

ingin menjalankan CD Interaktif Profil Luna Band tanpa harus menginstal 

software flash player terlebih dahulu.  

c) Mastering 

Proses ini menggabungkan file swf, exe, xml, gambar, musik, video  

dan autorun dalam satu file folder yang akan di burning untuk proses 

penggandaan.  

d) Proses Penggandaan CD Interaktif (burning) 

Proses selanjutnya dalam tahapan pasca produksi yaitu burning atau 

menggandakan CD interaktif menjadi lebih banyak yang bertujuan untuk 

media promosi dari Luna Band. Proses ini menggabungkan file-file swf, 

exe, xml, gambar, musik, video  dan autorun dalam satu file. 

e) Desain Grafis kemasan 

Proses terakhir pada tahap pasca produksi sebagai pelengkap proses 

pembuatan CD Interaktif adalah merancang desain grafis kemasan CD 

Interaktif sehingga menambah daya tarik pada CD Interaktif yang berguna 

dalam media promosi Luna Band. Dalam perancangan desain grafis 
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kemasan ini terdiri dari dua tahapan yaitu labeling, dan packaging 

(pengemasan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gb 5. Packaging dan Label CD Interaktif Profil Luna Band 

Berikut ini adalah bagan proses berkarya perancangan desain CD 

Interaktif Profil Luna Band : 

 

 

 

 

 

 

 

          Gb 6. Bagan Proses berkarya Perancangan CD Interaktif 
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BAB IV 

DESKRIPSI DAN ANALISIS KARYA 

Dalam bab ke empat ini akan dibahas deskripsi dan analisis karya, 

baik berupa proses pembuatan karya, bentuk visual karya, dan komposisi 

karya sebagai berikut; 

A. Halaman Pembuka 

a. Scene Pertama 

 

 

 

 

 

 

b. Scene Kedua 
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c. Scene Ketiga 

 

 

 

 

 

 

1. Deskripsi Karya 

Tampilan halaman pertama merupakan halaman pembuka 

(opening). Pada halaman pembuka ini terbagi menjadi tiga scene, yaitu 

scene pertama diawali dengan munculnya animasi beberapa teks yang 

berurutan, mulai dari teks “the final project”, “cachienkadictive”, 

“present”, dan “profile band”. Dilanjutkan scene yang ke dua dengan 

munculnya animasi logo Luna Band. Kemudian pada scene ke tiga 

dengan munculnya satu persatu personil Luna Band dengan animasi 

background gelembung warna yang bergerak tak beraturan. 

2. Analisis Karya 

Animasi yang dibuat menggunakan progam Adobe After Effect 

Cs3. Penggunaan program animasi Adobe After Effect Cs3 dapat 

mempermudah pembuatan animasi yang bagus, tentunya dengan 

tambahan visual fx yang lebih hidup. Hasil dari penggunaan program 
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Adobe After Effect Cs3 berupa video dengan format avi. Halaman ini 

berukuran 1280x800 pixel, begitu pula dengan halaman yang lainnya.  

Scene pertama diawali dengan munculnya animasi flyby (ease out) 

beberapa teks yang berurutan, mulai dari teks “the final project”, 

“cachienkadictive”, “present”, dan “profile band”.  

Scene yang kedua ditandai dengan munculnya animasi logo Luna 

Band yang menggunakan visual fx speed particles.  Logo Luna penulis 

buat dengan menggunakan program Adobe Ilustrator Cs2. Untuk 

penggunaan font pada logo Luna Band menggunakan font “yahoo!!” 

dengan ukuran 45pt.  

Pada scene ketiga ditandai dengan munculnya satu persatu 

personil Luna Band dengan animasi back ground gelembung warna yang 

bergerak tak beraturan, yang mana foto masing-masing personil diolah 

menggunakan software Adobe Photosop Cs4, kemudian dianimasikan 

dengan menggunakan software Adobe Affter Effect Cs3 dengan 

memanfaatkan plug in “sure target” sehingga dapat menimbulkan kesan 

animasi yang bisa menghidupkan suasana opening screen CD Interaktif 

Profil Luna Band. 

Setelah mendapatkan file berupa video dengan format avi, video 

tersebut diimport ke dalam program  Adobe Flash CS3 sebagai halaman 

pembuka. Tipe huruf pada halaman ini menggunakan “Sevetica” dan “SF 

new republic”, pemilihan tipe huruf ini karena memiliki kesan atau 

karakter yang elegan, modern, dan jiwa muda dengan ukuran font 30pt. 

Untuk backsound musik pada halaman opening, penulis menggunakan 
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dari opening lagu Luna Band sendiri yang berjudul “Bahagia”, yang 

penulis dapatkan dari keyboardist Luna Band.  

Penggunaan warna pada scene yang pertama keseluruhan warna 

yang digunakan dalam teks  the final project, cachienkadictive, present, 

dan profile band adalah warna abu-abu. Warna abu-abu dipakai karena 

dapat mengesankan warna yang elegan, rendah hati, dan mencerminkan 

emosi yang kuat antar personel. Dengan emosi yang kuat dalam sebuah 

band maka segala sesuatunya juga akan terlaksana dengan baik. 

Penggunaan warna pada scene yang ke dua warna yang digunakan 

dalam logo Luna Band adalah warna merah muda (pink) yang dapat 

memberikan kesan cinta yang dapat mewakili dari konsep atau genre 

musik Luna Band itu sendiri.  

Penggunaan warna pada scene yang ke tiga keseluruhan warna 

yang digunakan teks tersebut sama dengan warna teks pada scene pertama 

yaitu warna abu-abu.  

Sedangkan keseluruhan warna background pada scene halaman 

ini, keseluruhan menggunakan warna putih yang memberikan kesan 

harapan, pada karya yang telah dibuat supaya dapat diapresiasi oleh 

semua orang. 

Prinsip kesatuan pada halaman ini nampak pada konsistensi jenis 

font yang digunakan dan ukurannya. Selain itu warna background dengan 

foto atau gambar yang digunakan memiliki warna yang hampir serupa. 

Komposisi pada halaman opening ini lebih mengarah pada komposisi 

asimetris. Komposisi asimetris dipilih karena lebih memiliki kesan 
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dinamis daripada komposisi simetris, selain itu juga bisa dengan mudah 

mengikuti alur gambar atau animasi yang ditampilkan. Selain komposisi, 

juga ada kesan irama pada halaman opening ini. Irama merupakan salah 

satu bagian dari prinsip desain. Irama yang digunakan pada halaman 

opening ini di antaranya adalah irama yang berulang-ulang / repetition. 

Seperti yang terlihat pada munculnya animasi flyby (ease out) dalam 

setiap scene.  

Titik fokus halaman ini adalah animasi masing-masing personil 

dari Luna Band, hal ini dimaksudkan agar para user  atau pengguna dapat 

mengetahui masing-masing nama dan posisi personil Luna Band.  

Hirarki visual pada halaman ini terdiri dari  animasi teks 

introducing sebagai rangking pertama. Kemudian yang ke dua adalah 

logo Luna Band, yang ke tiga adalah animasi dari masing-masing personil 

Luna Band. 
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Bagan Pembuatan Halaman Pembuka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gb 8. Bagan pembuatan halaman Pembuka 
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Keterangan : 

1. Semua teks animasi yang ada pada halaman ini di buat dengan 

menggunakan progam Adobe After Effect Cs3. 

2. Logo Luna Band, dan foto personil Luna Band diolah dengan Adobe 

Photoshop Cs3 yang kemudian dianimasikan dengan progam Adobe 

After Effect Cs3. 

3. Setelah tampilan dan animasi halaman opening sudah jadi dengan 

hasil video berformat AVI, kemudian diimport ke dalam Adobe Flash 

Cs3 untuk mendapatkan file swf (flash player). File ini yang nantinya 

akan digunakan sebagai halaman awal untuk menuju halaman-

halaman berikutnya. 
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B. Halaman Beranda 

 

 

 

 

 

 

1. Deskripsi Karya 

Setelah membuka halaman pembuka (opening) otomatis akan 

terhubung dengan halaman kedua yaitu halaman beranda (home). 

Halaman ini memperlihatkan sebuah tampilan animasi yang berbeda dari 

halaman pembuka. Pada halaman ini akan terlihat gerakan animasi blurr 

sebuah objek secara perlahan berputar terus menerus. Halaman ini juga 

terdapat beberapa tombol untuk menuju ke halaman preface, profile, 

gallery, contact dan tombol exit untuk meninggalkan CD Interaktif ini.  

2. Analisis karya 

Halaman home atau halaman utama ini merupakan halaman 

selanjutnya dari CD Interaktif ini setelah halaman pembuka. Pada 

halaman home terdapat beberapa button atau tombol untuk memasuki 

halaman-halaman berikutnya di CD Interaktif profil ini. 
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Tombol-tombol tersebut adalah : 

1. Tombol Preface 

2. Tombol Profile 

3. Tombol Gallery 

4. Tombol Contact 

5. Tombol Exit 

Pembagian tombol-tombol tersebut dibedakan menurut isi data 

yang ada di setiap halaman CD interaktif profil ini. Huruf yang digunakan 

pada setiap button atau tombol menggunakan tipe huruf “Servetica”. Tipe 

huruf ini masih digunakan karena memiliki kesan modern dan dinamis 

dan mewakili jiwa muda yang bebas berekpresi. 

Animasi dibuat menggunakan program Adobe After Effect Cs3, 

sedangkan animasi teks pada tombol di halaman ini, digunakan program 

Adobe Flash Cs3 untuk mendapatkan tampilan animasi yang menarik. 

Untuk mendapatkan image background yang sesuai dengan 

konsep desain yang baik, penggunaan warna sangat penting untuk setiap 

halaman. Penggunaan warna pada halaman ini berbeda pada halaman 

sebelumnya. Karena memang background ini yang akan menjadi ciri khas 

dari halaman CD Interaktif Profil ini. Pada halaman ini dan halaman 

selanjutnya background dalam setiap halaman menggunakan gambar yang 

telah penulis buat dengan program Adobe Photoshop Cs4, dengan 

menggunakan warna hitam dengan patern bola-bola warna . Karena 

gambar ini digunakan sebagai identitas dari konsep genre atau aliran dari 

Luna Band yaitu sweet pop rock. Kesan sweet pop terwakilkan dengan 
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patern bola-bola yang berwarna-warni, sedangkan kesan rock itu sendiri 

terwakilkan dengan warna hitam.  

Prinsip kesatuan dalam halaman home masih terlihat dalam 

konsistensi jenis font dan ukuran yang digunakan. Komposisi yang 

digunakan pada halaman ini adalah menggunakan komposisi asimetris. 

Sedangkan irama yang digunakan pada halaman ini adalah irama repetitif 

atau irama pengulangan. Irama ini digunakan karena dirasakan sangat 

membantu untuk membuat tampilan animasi yang baik. Irama perulangan 

dapat dilihat pada animasi visual fx blurry objek yang terus menerus 

berputar. Animasi ini dikerjakan dengan menggunakan program Adobe 

After Effect Cs3. 

Pada halaman beranda ini yang menjadi titik fokus adalah foto 

masing-masing personil yang ditempatkan tepat di tengah halaman 

beranda, hal ini memang sengaja ditonjolkan karena ingin 

memperlihatkan masing-masing personil dari Luna Band sebelum lebih 

melangkah ke halaman selanjutnya . 

Hirarki visual pada halaman ini adalah  foto personil sebagai 

rangking pertama, kemudian yang ke dua adalah animasi visual fx blurry 

objek yang terus menerus berputar pada background, selanjutnya adalah 

tombol-tombol yang ada pada halaman ini sebagai rangking ke tiga. 
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       Bagan Pembuatan Halaman Beranda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

       Gb 10. Bagan pembuatan halaman Beranda 
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Keterangan : 

1. Proses pembuatan background menggunakan progam Adobe Photoshop 

Cs4 dengan menggunakan beberapa efek dan fasilitas yang ada dalam 

progam tersebut. 

2. Animasi visual fx blurry pada background halaman beranda ini dikerjakan 

dengan menggunakan program Adobe After Effect Cs3 

3. Objek button diolah denga menggunakan progam Adobe Flash Cs3. 

4. Semua objek yang ada kemudian diimport ke dalam progam Adobe Flash 

Cs3 dan dianimasikan serta diberi efek-efek lainnya yang mendukung 

visualisasi CD Interaktif tersebut. Termasuk juga penambahan backsound 

dan sound button yang telah dibuat sebelumnya degan menggunakan 

program Fruty Loops studio 8. 

5. Setelah semua obyek tadi dianimasikan pada progam Adobe Flash Cs3 

maka akan terdapat file swf (flash player) pada movie tersebut, yang 

nantinya file ini yang akan digunakan untuk memanggil halaman lainnya. 
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C. Halaman Preface  

 

 

 

 

 

 

1. Deskripsi Karya 

Setelah masuk pada halaman beranda (home) akan dihubungkan 

dengan empat menu utama yaitu Preface, Profile, Gallery, dan Contact. 

Selanjutnya ketika memilih halaman Preface maka akan tampil pada dua 

sub menu pada halaman tersebut yaitu sejarah terbentuknya Luna Band 

dan pengalaman manggug dari Luna Band. 

2. Analisis Karya      

Pada halaman preface ini background dibuat dengan 

menggunakan progam Adobe Photoshop Cs4, kemudian background 

dianimasikan menggunakan program Adobe After Effect Cs3.   

Tipografi atau jenis huruf yang digunakan pada tombol juga masih 

sama dengan halaman sebelumnya (home) yaitu “Servectica” dengan 

ukuran 14pt. Sedangkan materi teks preface menggunakan jenis font “PT 

Sans” dengan ukuran 18pt.  
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Background yang digunakan pada halaman ini juga masih 

menggunakan background halaman beranda yaitu animasi visual fx blurry 

objek yang terus menerus berputar . 

Komposisi pada halaman ini sama dengan komposisi pada 

halaman sebelumnya, hal ini tetap digunakan untuk menjaga karakteristik 

dari desain CD Interaktif ini. Prinsip kesatuan masih nampak pada 

konsistensi jenis font dan ukuran yang digunakan. Sedangkan irama yang 

dirasakan pada halaman ini adalah irama repetitif, yaitu diperoleh dari 

kesan perulangan background, backsound dan typografi. 

Titik fokus pada halaman preface ini adalah teks sub menu sejarah 

Luna Band dan pengalaman manggung dari Luna Band. Hirarki visual 

pada halaman ini terdiri dari teks submenu sejarah Luna band sebagai 

peringkat pertama, background sebagai peringkat ke dua, selanjutnya 

tombol-tombol yang ada pada halaman ini sebagai peringkat ke tiga. 
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     Bagan Pembuatan Halaman Preface 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gb 12. Bagan pembuatan halaman Preface 

 

 

 



63 
 

 

Keterangan : 

1. Proses pembuatan background menggunakan progam Adobe 

Photoshop Cs4 dengan menggunakan beberapa efek dan fasilitas 

yang ada dalam progam tersebut. 

2. Animasi visual fx blurry pada background halaman beranda ini 

dikerjakan dengan menggunakan program Adobe After Effect Cs3 

3. Semua objek yang ada kemudian diimport ke dalam progam Adobe 

Flash Cs3 dan dianimasikan serta diberi efek-efek lainnya yang 

mendukung visualisasi CD Interaktif tersebut. Termasuk juga 

penambahan backsound dan sound button yang telah dibuat 

sebelumnya degan menggunakan program Fruty Loops studio 8. 

4. Button preface, profile, gallery,contact dan menu dibuat dengan 

progam Adobe Flash Cs3. 

5. Sub menu “preface” dibuat dan dianimasikan menggunakan progam 

Adobe Flash Cs3. 

6. Untuk teks materi dikerjakan dengan progam Adobe Flash Cs3. 
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D. Halaman Profil 

a.  Vocalis 

 

 

 

 

 

b. Gitaris 1 

 

 

 

 

 

c.  Gitaris 2 

 

 

 

 

 



65 
 

 

d. Bassis 

 

 

 

 

 

e.  Keyboardis 

 

 

 

 

 

f.  Drumer 
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1. Deskripsi Karya 

Setelah masuk pada halaman profile maka akan terdapat enam sub 

materi yaitu profile vocalis, gitaris 1, gitaris 2, bassis, keyboardis dan 

drumer. Yang membedakan dari lima sub materi ini adalah konteks isi 

materi, sedangkan materi visualnya hampir keseluruhan halaman pada sub 

materi ini sama. Dalam sub materi profile vocalis, gitaris 1, gitaris 2, 

bassis, keyboardis dan drummer keseluruhan berisikan tentang data diri 

personil Luna Band yang isinya antara lain (nama lengkap, tempat tanggal 

lahir, posisi dalam band, cerita singkat, pengalaman dan penghargaan). 

Background yang digunakan masih menggunakan background yang sama 

dengan halaman sebelumnya home dan preface.  

2.  Analisis Karya 

Pada halaman profile ini, background dan foto masing-masing 

personil dibuat dengan menggunakan program Adobe Photoshop Cs4, 

kemudian background dan foto masing-masing personil Luna Band 

dianimasikan menggunakan program Adobe After Effect Cs3. 

  Tipografi atau jenis huruf yang digunakan pada tombol juga 

masih menggunakan jenis font “Servectica” dengan ukuran 14pt. 

Sedangkan materi teks masing-masing halaman profile personil Luna 

Band menggunakan jenis font “PT Sans” dengan ukuran 18pt. 

Penggunaan warna font pada halaman profile ini masih seperti halaman 

sebelumnya (opening screen, home, dan preface) yaitu abu-abu. Yang 

berbeda pada halaman profile ini penggunaan background tombol yang 

menggunakan warna ungu (purple). 
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Komposisi pada halaman ini sama dengan komposisi pada 

halaman sebelumnya yaitu asimetris, hal ini tetap digunakan untuk 

menjaga karakteristik dari desain CD Interaktif ini. Prinsip kesatuan 

masih nampak pada konsistensi jenis font dan ukuran yang digunakan. 

Sedangkan irama yang dirasakan pada halaman ini adalah irama repetitif, 

yaitu diperoleh dari kesan perulangan background, backsound dan 

typografi. 

Titik fokus pada halaman profile ini adalah materi data diri 

masing-masing personil Luna Band. Hirarki visual pada halaman ini 

terdiri dari data diri personil Luna Band sebagai peringkat pertama, foto 

personil Luna Band sebagai peringkat ke dua, background sebagai 

peringkat ke tiga, selanjutnya tombol-tombol yang ada pada halaman ini 

sebagai peringkat ke empat. 
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         Bagan Pembuatan Halaman Profile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gb 19. Bagan pembuatan halaman Profile 
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Keterangan : 

1. Proses pembuatan background dan foto masing-masing personil 

menggunakan progam Adobe Photoshop Cs4 dengan menggunakan 

beberapa efek dan fasilitas yang ada dalam progam tersebut. 

2. Animasi visual fx blurry pada background halaman beranda ini 

dikerjakan dengan menggunakan program Adobe After Effect Cs3 

3. Semua objek yang ada kemudian diimport ke dalam progam Adobe 

Flash Cs3 dan dianimasikan serta diberi efek-efek lainnya yang 

mendukung visualisasi CD Interaktif tersebut. Termasuk juga 

penambahan backsound dan sound button yang telah dibuat 

sebelumnya degan menggunakan program Fruty Loops studio 8 

4. Button vocalis, gitaris 1, gitaris 2, bassis, keyboardis dan drummer, 

dibuat dengan progam Adobe Flash Cs3. 

5. Sub menu “profile” dibuat dan dianimasikan menggunakan progam 

Adobe Flash Cs3. 

6. Untuk teks materi dikerjakan dengan progam Adobe Flash Cs3. 
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E. Halaman Gallery 

a.  Photo 

 

 

 

 

 

b. Music Demo 

 

 

 

 

 

c.  Video 
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1. Deskripsi Karya 

Setelah masuk pada halaman gallery maka akan terdapat tiga sub 

materi yaitu photo, music demo, dan video. Yang membedakan dari tiga 

sub materi ini adalah konteks isi dan materi visualnya. Pada sub materi 

yang pertama yaitu MP3 demo musik album Luna Band. Sedangkan sub 

materi yang kedua yaitu photo berisikan foto dokumentasi yang dikemas 

seperti album photo asli. Sub materi yang ketiga yaitu video dokumentasi 

pementasan Luna Band. 

Background yang digunakan masih menggunakan background 

yang sama dengan halaman sebelumnya (opening screen, home, preface, 

dan profile) yaitu background warna hitam dengan patern gelembung-

gelembung warna dengan animasi blurry objek yang berputar. 

2.  Analisis Karya 

Pada halaman gallery ini background dibuat dengan menggunakan 

progam Adobe Photoshop Cs4, kemudian background dianimasikan 

menggunakan program Adobe After Effect Cs3.  Tipografi atau jenis huruf 

yang digunakan pada tombol juga masih sama dengan halaman 

sebelumnya yaitu “Servectica” dengan ukuran 14pt.  

Sub menu yang pertama kali muncul adalah halaman music demo, 

dimana kita bisa mendengarkan musik dari Luna Band dengan format 

MP3 player yang berisikan 10 materi lagu Luna Band, ditambah sebuah 

lagu bonus dengan arransement accustic.  Sub menu MP3 player ini 

dibuat menggunakan software Adobe Flash Cs3, dengan menggunakan 
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bantuan action script 2.0 dan xml sebagai bahasa pemograman MP3 

player tersebut. 

Pada sub materi yang kedua yaitu halaman photo, berisikan 

tentang dokumentasi foto dari personil Luna Band baik dokumentasi 

pementasan maupun foto koleksi pribadi masing-masing personil. 

Dokumentasi foto Luna band disajikan dengan format flipping book, 

dimana setiap foto yang ditampilkan, dapat dinikmati seperti layaknya 

ketika membuka sebuah album foto yaitu bisa dibolak-balik dengan cara 

mengarahkan kursor pada tiap ujung foto selayaknya membalik halaman 

buku. Sub materi ini juga menggunakan software Adobe Flash Cs3, 

dengan menggunakan bantuan action script 2.0 dan xml sebagai bahasa 

pemograman album foto tersebut. 

Pada sub materi yang ketiga yaitu halaman video, berisikan 

tentang dokumentasi video dari Luna Band berupa dokumentasi 

pementasan. Dokumentasi video Luna band disajikan dengan format 

streaming, dimana setiap video yang ditampilkan dapat dinikmati dengan 

lebih mudah dan lebih kecil ukurannya. Sub materi ini juga menggunakan 

software Adobe Flash Cs3. 

Komposisi pada halaman ini sama dengan komposisi pada 

halaman sebelumnya (opening screen, home, preface, dan  profile) yaitu 

asimetris, hal ini tetap digunakan untuk menjaga karakteristik dari desain 

CD Interaktif ini. Prinsip kesatuan masih nampak pada konsistensi jenis 

font dan ukuran yang digunakan. Sedangkan irama yang dirasakan pada 
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halaman ini adalah irama repetitif, yaitu diperoleh dari kesan perulangan 

background, backsound dan typografi. 

Titik fokus pada halaman profile ini adalah materi photo, music 

demo, dan video. Hirarki visual pada halaman gallery ini terdiri dari music 

demo Luna Band sebagai peringkat pertama, photo dokumentasi personil 

Luna Band sebagai peringkat ke dua. Video dokumentasi pementasan 

Luna Band sebagai peringkat ke tiga. Background sebagai peringkat ke 

empat, selanjutnya tombol-tombol yang ada pada halaman ini sebagai 

peringkat ke lima. 
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       Bagan Pembuatan Halaman Gallery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gb 23. Bagan pembuatan halaman Gallery 
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Keterangan : 

1. Proses pembuatan background dan foto masing-masing personil 

menggunakan progam Adobe Photoshop Cs4 dengan 

menggunakan beberapa efek dan fasilitas yang ada dalam progam 

tersebut. 

2. Animasi visual fx blurry pada background halaman beranda ini 

dikerjakan dengan menggunakan program Adobe After Effect Cs3 

Semua objek yang ada kemudian diimport ke dalam progam 

Adobe Flash Cs3 dan dianimasikan serta diberi efek-efek lainnya 

yang mendukung visualisasi CD Interaktif tersebut. Termasuk 

juga penambahan backsound dan sound button yang telah dibuat 

sebelumnya degan menggunakan program Fruty Loops studio 8. 

3. Button photo, music demo, dan video dibuat dengan progam 

Adobe Flash Cs3. 

4. Sub menu “Gallery” dibuat dan dianimasikan menggunakan 

progam Adobe Flash Cs3. 
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F. Halaman Contact 

 

 

 

 

 

 

1. Deskripsi Karya 

Halaman ini merupakan halaman contact yang dimana berisikan 

alamat, nomor telpon, dan email yang bisa dihubungi. 

2. Analisis Karya 

Pada halaman ini background masih tetap diolah dengan progam 

Adobe Photoshop Cs4 sama halnya dengan halaman-halaman 

sebelumnya. Dengan menggunakan warna yang masih sama pula, serta 

konsep yang masih sama. Sedangkan sub menu contact dibuat dengan 

menggunakan software Adobe Flash Cs3. 

Untuk tipografi atau jenis huruf dan warna font yang digunakan 

juga masih sama dengan huruf yang digunakan pada halaman-halaman 

sebelumnya yaitu “Servectica”. Hal ini bertujuan untuk menekankan 

adanya unsur kesatuan.  

Komposisi yang digunakan masih tetap menggunakan komposisi 

asimetris. Komposisi asimetris dipilih karena lebih memiliki kesan 
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dinamis daripada komposisi simetris, selain itu kita juga bisa dengan 

mudah mengikuti alur gambar atau animasi yang ditampilkan. Selain 

komposisi kita juga bisa merasakan adanya irama pada halaman contact 

ini. Irama merupakan salah satu bagian dari prinsip desain. Irama yang 

digunakan pada halaman ini adalah irama repetitif / berulang-ulang hal ini 

bisa terlihat pada tombol dan animasi visual fx blurry objek yang terus 

menerus berputar. Alasan mengapa setiap sub halaman mempunyai 

karakteristik yang sama ialah karena ini sebagai ciri khas dari CD 

Interaktif profil ini. 

Titik fokus pada halaman contact ini adalah teks sub menu alamat 

Luna Band. Hirarki visual pada halaman ini terdiri dari alamat, nomor 

telepon, dan alamat e-mail sebagai peringkat pertama, background 

sebagai peringkat ke dua, selanjutnya tombol-tombol yang ada pada 

halaman ini sebagai peringkat ke tiga. 
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      Bagan Pembuatan Halaman Contact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gb 25. Bagan pembuatan halaman Contact 
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Keterangan : 

1. Proses pembuatan background menggunakan progam Adobe 

Photoshop Cs4 dengan menggunakan beberapa efek dan fasilitas 

yang ada dalam progam tersebut. 

2. Animasi visual fx blurry pada background halaman beranda ini 

dikerjakan dengan menggunakan program Adobe After Effect Cs3 

Semua objek yang ada kemudian diimport ke dalam progam 

Adobe Flash Cs3 dan dianimasikan serta diberi efek-efek lainnya 

yang mendukung visualisasi CD Interaktif tersebut. Termasuk 

juga penambahan backsound dan sound button yang telah dibuat 

sebelumnya degan menggunakan program Fruty Loops studio 8. 

3. Button pada halaman ini dibuat dengan progam Adobe Flash Cs3. 

4. Sub menu “contact” dibuat dan dianimasikan menggunakan 

progam Adobe Flash Cs3. 
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G. Halaman Penutup 

 

 

 

 

 

 

1. Deskripsi Karya 

Halaman terakhir dari keseluruhan desain CD Interaktif Profil ini 

terdapat teks “Apakah anda yakin ingin keluar dari profil ini?” dan dua 

pilihan tombol, yaitu tombol “ya” dan “tidak”. Jika menekan tombol “ya” 

maka akan benar keluar dari CD Interaktif ini. Dan jika menekan tombol 

“tidak” maka akan kembali pada halaman beranda atau halaman home CD 

interaktif ini.  

2. Analisis Karya 

Sama dengan desain-desain sebelumnya untuk halaman ini 

background masih tetap diolah dengan program Adobe Photoshop Cs4, 

dengan menggunakan warna dan konsep yang masih sama dengan 

halaman sebelumnya. Sedangkan submenu exit dibuat dengan 

menggunakan software Adobe Flash Cs3. 

Komposisi asimetris juga masih tetap digunakan karena 

merupakan ciri khas dari CD Interaktif ini. Titik fokus pada halaman ini 



81 
 

 

terletak pada animasi teks “Apakah anda yakin ingin keluar dari profil 

ini?” ya/tidak, teks ini bertujuan untuk mengarahkan kepada user untuk 

keluar atau tidak dari halaman CD Interaktif profil Luna Band. Hirarki 

visual pada halaman ini terdiri atas teks animasi “Apakah anda yakin 

ingin keluar dari profil ini?” sebagai peringkat pertama, background 

sebagai peringkat ke dua, selanjutnya tombol-tombol yang ada pada 

halaman ini sebagai peringkat ke tiga.  
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        Bagan Pembuatan Halaman Exit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gb 27. Bagan pembuatan halaman Exit 
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Keterangan : 

1. Proses pembuatan background menggunakan progam Adobe 

Photoshop Cs4 dengan menggunakan beberapa efek dan fasilitas 

yang ada dalam progam tersebut. 

2. Animasi visual fx blurry pada background halaman beranda ini 

dikerjakan dengan menggunakan program Adobe After Effect Cs3 

Semua objek yang ada kemudian di import ke dalam progam 

Adobe Flash Cs3 dan dianimasikan serta dberi efek-efek lainnya 

yang mendukung visualisasi CD Interaktif tersebut. Termasuk 

juga penambahan backsound dan sound button yang telah dibuat 

sebelumnya degan menggunakan program Fruty Loops studio 8. 

3. Button pada halaman ini dibuat dengan progam Adobe Flash Cs3. 

4. Sub menu “exit” dibuat dan dianimasikan menggunakan progam 

Adobe Flash Cs3. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil deskripsi dan analisis karya, dapat dikemukakan 

simpulan sebagai berikut. 

Selama pembuatan karya CD Interaktif ini penulis dapat 

mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman yang telah 

diperolehnya saat perkuliahan kedalam karya ini. Selain itu penulis juga 

memperoleh pengetahuan yang lebih luas dalam teknik pengoperasian 

Adobe Flash Cs3, Adobe Photoshop Cs4, Adobe After effect Cs3 dan 

Fruity Loops Studio 8, lebih baik daripada sebelumnya. 

 Dalam pembuatan CD Interaktif ini penulis memperoleh 

pengetahuan tentang penggunaan action script, dan xml sebagai bahasa 

pemograman yang biasa dikenal dan dipergunakan pada program Adobe 

Flash. Hal ini dapat penulis tunjukan pada pembuatan MP3 player, 

flipping book, dan animasi effect mouse dalam CD Interaktif ini . Selain 

itu pengetahuan terkait dengan pembuatan tombol dan animasi dalam CD 

Interaktif ini, diperoleh dari mata kuliah Komputer Grafis 4. Selain 

pembuatan tombol dan animasi ada juga tentang editing gambar dan 

pengolahannya, yang diperoleh penulis pada mata kuliah Komputer Grafis 

2 dan 3. Sedangkan untuk prinsip-prinsip dan unsur-unsur desain di 

peroleh dari mata kuliah nirmana, dan masih banyak lagi lainnya seperti 

tipografi, dan fotografi.  
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Selain memperoleh pengetahuan tentang penggunaan program  

Adobe Flash Cs3 dan software pendukung pembuatan CD Interaktif ini, 

penulis juga mendapatkan pengetahuan tentang strategi promosi yang 

penulis dapatkan dari manajemen Luna Band. 

B. Saran 

1. Bagi desainer pada umumnya, dan bagi mahasiswa dkv yang ingin 

membuat atau mengambil Tugas Akhir CD Interaktif Profil harus 

benar-benar mengetahui bagaimana latar belakanng kliennya dan 

pengguna sehingga dapat menghasilkan tampilan yang baik dan yang 

komunikatif serta inovatif. Kekurangan pembuatan CD Interakif ini 

adalah penggunaan script dan ukuran video yang terlalu besar hal ini 

yang menyebabkan CD Interaktif ini dalam pengoperasiannya 

terkesan lambat. Kelebihan CD Interaktif ini dapat mempermudah 

memasukan dokumentasi baik berupa foto, musik, dan video menjadi 

satu CD interaktif dengan penjelasan yang singkat dan padat. 

2. Pembuatan CD Interaktif Profil tidak hanya sekedar memberikan 

informasi dengan tujuan praktis semata, melainkan memberi solusi 

kreatif, inovatif sehingga dapat menghasilkan karya yang menarik, 

berkesan, namun tetap berjalan sesuai tujuan yaitu memvisualisasikan 

ide penulis dalam bentuk CD interaktif  sebagai bentuk media 

promosi Luna Band. Hasil dari pembuatan CD Interaktif inilah yang 

membantu promosi Luna Band dalam mendapatkan job pentas baik 

dalam wilayah Jawa tengah maupun sampai keluar Jawa. 
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