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Kerajaanweb.com adalah sebuah unit usaha yang bergerak di bidang jasa layanan Teknologi Informasi 

yang berupa pengembangan website dan lain sebagainya. Kerajaanweb.com yang dapat dikategorikan 

sebagai biro penyedia media iklan lini atas tentunya membutuhkan media iklan lini bawah dalam 
menjaring konsumen. Atas dasar itu maka penulis membuat sebuah tugas akhir yang bertujuan untuk

 merancang sebuah media promosi berupa CD interaktif bagi perusahaan Kerajaanweb.com dan 

mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman yang telah diperoleh dari perkuliahan ke 

dalam suatu bentuk karya yang berhubungan dengan desain komunikasi visual yaitu CD Interaktif. 

Metode berkarya menggunakan media laptop dengan merek Benq dengan software Windows 7 

professional, Macromedia Flash 8, Adobe photosop, paint.net, Linux multimedia studio dan cool edit pro 
2.1. Tahap proses berkarya di bagi menjadi preliminary, praporduksi, produksi dan pascaproduksi. Tahap 

preliminary meliputi: a)Penetapan Tujuan, b) Penetapan Target Audiens, c) Teori Pesan yang Dipilih, d) 

Pengambilan Data, e) Penetapan Konsep. Tahap Pra Produksi berisi penerapan flow chart. Tahap 
produksi meliputi: a) Pembuatan Halaman, b) Animasi, c) Pembuatan File Berformat .exe, d) Pembuatan 

Autorun, e) Pembakaran File ke Dalam CD. Dan terakhir tahap Pasca Produksi meliputi pembuatan label 

dan kemasan. 

Hasil pembuatan tugas akhir ini adalah CD interaktif profil perusahaan Kerajaanweb.com yang terdiri atas 

halaman Opening, halaman Isi dan halaman Closing. Halaman isi terdiri dari beberapa halaman. Halaman 

tersebut antara lain, halaman why website, home, profil, personalia, layanan, portofolio, dan contact. 
Penyusun tampilan tiap halaman berupa unsur - unsur bentuk, warna, tekstur, ruang, yang dikomposisikan 

dengan prinsip – prinsip desain.  

Simpulan yang diperoleh adalah pertama bahwa CD Interaktif profil ini dapat dijadikan sebagai media 

promosi bagi perusahaan Kerajaanweb.com kepada target audiens yang telah ditentukan. Kedua bahwa 

selama pembuatan karya CD Interaktif ini penulis dapat mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan dan 

pemahaman yang telah diperolehnya saat perkuliahan ke dalam karya ini. Selain itu penulis juga 

memperoleh pengetahuan yang lebih luas dalam proses pembuatan CD interaktif daripada sebelumnya. 

Pengetahuan terkait dengan penentuan hierarki visual dalam CD interaktif serta fungsinya. Selain itu juga 

mengenai teknik dalam menggunakan program Macromedia Flash untuk membuat CD interaktif. 


