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SARI 

Fiman Safrizal. 2011. CD Interaktif Profil Perusahaan Kerajaanweb.com Sebagai 

Media Promosi. Tugas Akhir. Jurusan Seni Rupa, Fakultas 

Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: 

Drs. Dwi Budi Harto, M.Sn, dan Pembimbing II: Drs. Moch. 

Rondhi, M.A. 

Kata Kunci: CD Interaktif, Macromedia Flash 8, dan Profil Perusahaan. 

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. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Pemilihan Tema 

1. Alasan Pemilihan Tema 

Internet adalah sistem komputer umum, yang berhubung secara 

global dan menggunakan TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket 

(packet switching communication protocol) (id.wikipedia.org). Luas 

cakupan internet secara global memungkinkan internet menjadi media 

komunikasi yang tidak terbatasi oleh jarak antara komunikan. 

Sebagaimana media komunikasi lainnya, internet membuka 

kemungkinan usaha bagi setiap individu yang mampu mengakses internet. 

Internet selain dapat menjadi media untuk menyampaikan pendapat, juga 

dapat digunakan untuk  menawarkan jasa atau produk yang disediakan 

oleh perusahaan atau individu yang berkepentingan.  

Salah satu perusahaan yang mengambil kesempatan usaha di 

internet adalah Kerajaanweb.com. Kerajaanweb.com adalah sebuah unit 

usaha yang bergerak di bidang jasa layanan Teknologi Informasi (TI) yang 

berupa pengembangan website dan media interaktif.  Layanan yang 

disediakan Kerajaanweb.com meliputi Web Development, Web Hosting, 

Domain Registration,  Multimedia,  IT Training, IT Consultan, serta 

berbagai hal yang menyangkut IT.  
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Sebagai perusahaan yang menawarkan jasa tentunya 

Kerajaanweb.com memerlukan sebuah tindakan promosi untuk 

memperkenalkan perusahaannya dan jasa yang ditawarkan. Menurut 

George E. Belch dan Michael A Belch dalam Advertising and Promotion: 

an integrated marketing communications perspective, promosi saat ini 

telah didefinisikan sebagai koordinasi dari semua usaha yang dilakukan 

oleh penjual untuk menjual barang atau jasa (Belch, 2001: 14). Usaha 

promosi yang telah dilakukan oleh pihak Kerajaanweb.com di antaranya 

beriklan dengan menggunakan website perusahaan, serta melakukan 

penjualan langsung dengan menggunakan proposal.  

Promosi yang dilakukan Kerajaanweb.com telah membuat 

Kerajaanweb.com memiliki lebih dari 500 klien sejak 2008 sampai 

sekarang. Akan tetapi untuk meningkatkan keefektifan penjualan 

langsung, maka dibutuhkan media yang lebih menarik dari pada hanya 

sekedar proposal. Oleh sebab itu maka penulis mengambil judul tugas 

akhir: ”CD INTERAKTIF PROFIL PERUSAHAAN 

KERAJAANWEB.COM SEBAGAI MEDIA PROMOSI” yang 

bertemakan perancangan sebuah media promosi berupa CD interaktif bagi 

perusahaan Kerajaanweb.com.  

CD interaktif profil perusahaan Kerajaanweb.com nantinya akan 

berbasiskan sebuah stand alone application yang dibuat menggunakan 

software Macromedia Flash 8. Macromedia Flash 8 dipilih karena 
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Macromedia Flash 8 termasuk dalam beberapa software yang diajarkan 

dalam kurikulum program studi Desain Komunikasi Visual  UNNES. 

2. Alasan Pemilihan Jenis Karya 

Kerajaanweb.com yang menyediakan berbagai jenis jasa yang 

beberapa di antaranya berupa Web Development, Web Hosting, Domain 

Registration tentunya telah memiliki sebuah media promosi berupa sebuah 

halaman web. Akan tetapi sebuah halaman web belum mencakup semua 

sasaran promosi, karena halaman web hanya berfungsi jika sasaran 

promosi mengakses internet. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah media 

promosi yang mampu diakses oleh sasaran promosi secara off line.  

Pemilihan CD interaktif sebagai jenis karya disebabkan karena 

sebagai media promosi, CD interaktif memiliki beberapa kelebihan 

dibandingkan dengan media promosi lainnya, di antaranya: 

a. Alur informasi ditentukan oleh pemakai 

Pemakai CD interaktif dapat memilih sendiri mana informasi 

yang ingin didapatkan terlebih dahulu. Sehingga saat mengakses CD 

interaktif, masing-masing pemakai dimungkinkan memiliki alur 

informasi yang berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan dari masing 

– masing pemakai. 

b. Perhatian pemakai tertuju sepenuhnya pada media promosi. 

Dengan adanya interaksi yang konstan antara pemakai dengan 

CD Interaktif dapat memungkin terpusatnya perhatian pemakai secara 

penuh pada tampilan promosi. 
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c. Mempermudah pemakai dalam membeli produk atau jasa. 

Pemakai lebih mudah dalam melakukan pemesanan produk 

atau jasa yang ditawarkan dengan diikutsertakan link yang 

mengarahkan pemakai menuju ke halaman pemesanan di internet. 

d. Dapat diakses secara off line. 

CD interaktif dapat diakses secara off line karena file yang 

diperlukan aplikasi tersimpan secara lokal di dalam CD. 

Akan tetapi sebagaimana media promosi lainnya. Media CD 

interaktif juga memiliki kekurangan. Beberapa di antaranya yang di 

sebutkan oleh Belch adalah technology limitations (batasan teknologi), few 

valid measurement technique (sedikit teknik pengukuran keberhasilan), 

dan limited reach ( jangkauan yang terbatas ). 

 

B. Tujuan dan Manfaat 

 Pemilihan judul ”CD INTERAKTIF PROFIL PERUSAHAAN 

KERAJAANWEB.COM” memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman yang telah 

diperoleh dari perkuliahan ke dalam suatu bentuk karya yang berhubungan 

dengan desain komunikasi visual yaitu CD Interaktif. 

2. Merancang sebuah media promosi berupa CD interaktif bagi perusahaan 

Kerajaanweb.com. 

Sedangkan pemilihan judul ”CD INTERAKTIF PROFIL 

PERUSAHAAN KERAJAANWEB.COM” memiliki manfaat sebagai berikut: 
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1. CD Interaktif ini dapat digunakan oleh Kerajaanweb.com sebagai salah 

satu media promosinya. 

2. Penulis dapat memperoleh tambahan pengetahuan dan pengalaman dalam 

pembuat CD Interaktif Profil Perusahaan. 

3. Pembaca dapat mengetahui tahapan – tahapan dalam membuat CD 

Interaktif
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BAB II 

LANDASAN KONSEPTUAL 

 

 

A.  Desain Komunikasi Visual 

1. Pengertian Desain Komunikasi Visual 

Desain komunikasi visual berdasarkan  kata pembentuknya dapat 

dibagi menjadi tiga kata, desain, komunikasi dan visual. 

Pengertian desain dalam Kamus Kata Serapan adalah bagan awal 

(sketsa) rancangan, pola, gambaran dasar, gagasan umum, bangun dasar, 

bagan cerita (Martinus, 2001: 118).  

Komunikasi merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa 

inggris (Communication) atau dari bahasa perancis (communicacion) yang 

berakar pada susunan kata - kata dari bahasa latin, yaitu com – munis – 

icare. Com berarti bersama, munis berarti diikat, dan icare berarti menjadi. 

Sedangkan pengertian secara keseluruhan dari kata komunikasi adalah 

pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih 

(Martinus, 2001: 303). 

Visual merupakan kata sifat yang diserap dari bahasa latin, yaitu 

kata visualis yang berakar dari kata videre dan kata alis. Videre berarti 

melihat dan alis berarti berhubungan dengan, tentang, sekitar, pada, hal. 

Sedangkan pengertian dari kata visual sendiri adalah dapat dilihat dengan 

indera pengelihatan (Martinus, 2001: 666). 
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Sehingga ketika kata komunikasi dan kata visual digabungkan 

dapat diartikan sebagai pengiriman dan penerimaan pesan atau berita yang 

dapat dilihat dengan indera pengelihatan antara dua orang atau lebih. 

Komunikasi visual diperinci lebih dalam oleh Kusrianto sebagai 

komunikasi menggunakan bahasa visual, di mana unsur dasar bahasa 

visual (yang menjadi kekuatan utama dalam penyampaian pesan) adalah 

segala sesuatu yang dapat dilihat dan dapat dipakai untuk menyampaikan 

arti, makna, atau pesan (Kusrianto, 2007: 10). 

Jika didasarkan pada pengertian dari desain dan komunikasi visual 

maka desain komunikas visual adalah perancangan unsur – unsur yang 

dapat dilihat indera penglihatan sebagai media untuk mengirimkan pesan 

terhadap penerima pesan. 

Menurut Kusrianto desain komunikasi visual adalah suatu disiplin 

ilmu yang bertujuan mempelajari konsep – konsep komunikasi serta 

ungkapan kreatif melalui berbagai media untuk menyampaikan pesan dan 

gagasan secara visual dengan mengelola elemen – elemen grafis yang 

berupa bentuk dan gambar, tatanan huruf, serta komposisi warna serta lay 

out (tata letak atau perwajahan). Dengan demikian, gagasan bisa diterima 

orang atau kelompok yang menjadi sasaran penerima pesan (Kusrianto, 

2007: 2). 

2. Cabang – Cabang Desain Komunikasi Visual 

Berdasarkan jenisnya, desain komunikasi visual dapat dibagi 

menjadi tiga cabang, yaitu desain grafis, desain iklan dan desain 
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multimedia interaktif. Masing – masing cabang memiliki 

pengaplikasiannya masing – masing (Widyatmoko, 2009: 26). 

Desain grafis dalam desain komunikasi visual dipelajari dalam 

konteks tata letak dan komposisi, bukan seni grafis murni (Widyatmoko, 

2009: 26). Desain grafis dibagi menjadi tiga belas poin, yaitu: 

a. Stationary kit atau sales kit. Contohnya desain kartu nama, kop surat, 

amplop, map, dan ballpoint. 

b. Profil perusahaan, annual report, corporate identity yang terdiri atas 

logo dan trademark berikut ranah aplikasi penerapannya. 

c. Desain grafis lingkungan berupa papan penunjuk arah, papan nama, 

dan infografis. 

d. Desain grafis industri sebagai sistem informasi pada jasa dan produk 

industri. 

e. Desain label, etiket, dan kemasan produk. 

f. Desain beragam produk percetakan. 

g. Perencanaan dan perancangan pameran produk dan jasa industri. 

h. Grafis arsitektur berupa produk sign system. 

i. Desain perwajahan buku, koran, tabloid, majalah, dan jurnal. 

j. Desain sampul kaset dan CD. 

k. Desain kalender, desain grafis pada kaos oblong, desain kartu pos, 

perangko, dan mata uang. 

l. Desain stiker, pin, cocard, id card, desain kartu undangan, desain 

etiket dan karcis, desain sertifikat dan ijasah. 
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m. Desain huruf dan tipografi 

n. Ilustrasi dan komik. 

Desain iklan dipelajari dalam konteks desain, bukan komunikasi 

marketing dan penciptaan merek (Widyatmoko, 2009: 27). Desain iklan 

meliputi kampanye iklan komersial dan perancangan iklan layanan 

masyarakat. Aplikasi kedua jenis iklan tersebut menggunakan beberapa 

jenis media. Media tersebut diantaranya media lini bawah, media lini atas, 

dan new media. Media lini atas yaitu jenis – jenis iklan yang 

disosialisasaikan melalui media masa komunikasi audio visual. Sedangkan 

media lini bawah, yaitu kegiatan periklanan yang disosialisasikan tidak 

menggunakan media masa cetak maupun elektronik, berkisar pada print 

ad, dan merchandising. New media meliputi ambient media, guerillas 

advertising, theatrical advertising, adman dan semacamnya. 

Desain multimedia interaktif dipelajari dalam konteks tampilan dan 

pelengkap desain, bukan interaksi manusia dengan komputer 

(Widyatmoko, 2009: 27). Desain multimedia interaktif meliputi animasi 

3D, motion graphic, fotografi, sinetron, audio visual, program acara 

televisi, bumper out, dan bumper in acara televisi, film dokumenter, film 

layar lebar, video klip, desain web, dan CD interaktif. 

3. Estetika Formal 

Sebuah karya desain komunikasi visual merupakan 

pengorganisasian unsur – unsur visual dengan menggunakan prinsip – 
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prinsip desain untuk mencapai komposisi yang baik. Menurut Kusrianto 

unsur – unsur visual tersebut meliputi (Kusrianto, 2007: 30): 

a. Titik 

Titik adalah salah satu unsur visual yang wujudnya relatif 

kecil, dimana panjang dan lebarnya dianggap tidak berarti (Kusrianto, 

2007: 30). 

b. Garis 

Garis adalah unsur visual yang memiliki ciri khas terdapatnya 

arah serta dimensi memanjang (Kusrianto, 2007: 30). Garis dapat 

tampil dalam bentuk lurus, lengkung, gelombang, zig zag, dan 

lainnya. 

c. Bidang 

Bidang merupakan unsur visual yang berdimensi panjang dan 

lebar (Kusrianto, 2007: 30). Bidang dapat dihadirkan dengan 

menyusun titik maupun garis dalam kepadatan tertentu, dan dapat pula 

dihadirkan dengan mempertemukan potongan hasil goresan satu garis 

atau lebih. 

d. Ruang 

Ruang dapat dihadirkan dengan adanya bidang. Pembagian 

bidang atau jarak antar obyek berunsur titik, garis, bidang, dan warna 

(Kusrianto, 2007:30).  
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e. Warna 

Warna adalah komposisi spektrum cahaya yang dapat dilihat 

oleh mata (en.wikipedia.org). 

f. Tekstur 

Tekstur adalah nilai raba dari suatu permukaan (Kusrianto, 

2007: 32). Terlepas dari apakah teksur itu terasa saat diraba, atau 

hanya merupakan ilusi optik. 

Prinsip – prinsip yang mengorganisasikan unsur – unsur visual 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Kesatuan, merupakan salah satu prinsip yang menekankan pada 

keselarasan dari unsur – unsur yang disusun (Kusrianto, 2007: 35). 

b. Keseimbangan, merupakan prinsip yang menghindari kesan berat 

sebelah atas suatu bidang atau ruang yang diisi dengan unsur – unsur 

visual (Kusrianto, 2007: 36). 

c. Irama, merupakan penyusunan unsur – unsur dengan mengikuti suatu 

pola tertentu yang teratur (Kusrianto, 2007: 41). 

d. Kontras, merupakan variasi mencolok di antara salah satu unsur atau 

beberapa unsur dalam kesatuan dengan unsur – unsur di sekitarnya. 

e. Fokus, adalah bagian yang dianggap penting dan diharapkan menjadi 

perhatian utama (Kusrianto, 2007: 42). 

f. Proporsi, adalah perbandingan antara bagian dengan bagian dan antara 

bagian dengan keseluruhan (Kusrianto, 2007: 43). 
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Selain memperhatikan prinsip – prinsip di atas untuk mencapai 

komposisi yang baik, karya desain komunikasi visual juga perlu memiliki 

hierarki visual. Hierarki visual adalah pengorganisasian unsur – unsur ke 

dalam beberapa tingkat kepentingan relatif (http://www.vanseodesign 

.com). Hierarki visual digunakan untuk menekankan salah satu elemen di 

atas elemen yang lainnya sehingga elemen yang penting terlihat lebih 

penting. Agar tercipta rasa ketertiban di dalam CD interaktif. Elemen – 

elemen tersebut dapat berupa sebuah unsur, ataupun berupa beberapa 

unsur yang berada pada level yang sama dalam hierarki visual. 

Hierarki visual membuat pengguna mudah menemukan apa yang 

dicari. Hierarki visual membuat jalur yang jelas agar pengguna dapat 

memenuhi keinginannya dan menyoroti tindakan pengguna yang ingin 

dilakukan dan yang kita inginkan agar pengguna lakukan. 

Cara menghasilkan hierarki visual adalah dengan mengguna prinsip 

– prinsip seperti pengulangan, alignment, dan proximity. Masing – masing  

prinsip memungkinkan kita untuk memberikan pengertian bahwa sebuah 

elemen berada pada level yang sama dalam hierarki visual. 

a. Pengulangan memberikan pengertian baru pada elemen, pengulangan 

secara langsung memperlihatkan bahwa beberapa elemen ada pada 

level hierarki yang sama. Contohnya: ketika kita melihat sebuah link 

bergaris bawah berwarna biru, kemudian kita melihatnya sekali lagi 

secara langsung kita dapat mengerti bahwa itu adalah sebuah link 

(http://www.vanseodesign.com). 
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b. Alignment menciptakan keteraturan. Mempermudah menghubungkan 

elemen – elemen di seluruh halaman serta menentukan titik awal dan 

titik akhir (http://www.vanseodesign.com). 

c. Proximity mengelompokan elemen – elemen dalam hierarki dan 

menciptakan sub hierarki yang baru. Contohnya misalkan sebuah 

halaman menawarkan beberapa produk sekaligus, kemudian masing – 

masing produk memiliki judul, paragraph deskriptif, gambar dan 

sebuah link kepada informasi lebih lanjut. Unsur - unsur desain 

spesifik akan ada pada level hierarki yang berbeda, tapi masing - 

masing pengawaran produk (dengan memiliki 4 elemen yang sama) 

menghubungkan penawaran – penawaran tersebut menjadi satu level 

dalam hierarki. 

Sedangkan pembagian level hierarki visual dalam desain dapat 

dicapai dengan mengatur bobot visual pada elemen yang digunakan. 

Semakin berat bobot maka seolah – olah elemen tersebut akan terasa 

semakin penting. Begitu pula sebaliknya (http://www.vanseodesign.com). 

Bobot visual dapat capai sebagai hasil dari kontras suatu elemen dengan 

lingkungan sekitarnya. Sedangkan kontras didapatkan dari poin – poin 

berikut: 

a. Ukuran, semakin besar elemen maka akan terasa semakin berat. 

b. Warna, tidak sepenuhnya dimengerti mengapa, tapi beberapa warna 

terasa lebih berat dari pada yang lainya. Contohnya dalam beberapa 

penelitian (http://scienceblogs.com) dapat disimpulkan bahwa warna 
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memiliki urutan berat mulai dari yang terberat sampai yang teringan 

sebagai berikut, merah, biru, hijau, oranye, kuning. 

c. Kepadatan, menjejalkan lebih banyak objek kepada ruang yang 

diberikan memberikan bobot lebih kepada ruang tersebut. 

d. Value, obyek yang lebih gelap akan berbobot lebih berat dari pada 

obyek yang lebih terang. 

e. Whitespaces/jeda antar elemen, ruang positif lebih berat daripada 

ruang  negatif atau ruang antar elemen 

B. CD Interaktif 

1. Pengertian dan Jenis CD Interaktif 

CD atau compact disc adalah cakram optik yang dapat digunakan 

sebagai media penyimpanan data berkapasitas besar, serta mudah dibawa. 

Data yang terdapat pada CD hanya dapat dibaca oleh komputer yang 

memiliki optical drive. Berdasarkan kapasitasnya, CD memiliki dua jenis, 

yaitu CD berkapasitas 350 Mb dan CD berkapasitas 700 Mb. 

Kata interaktif pada istilah CD interaktif mengacu pada sifat dari 

data yang disimpan di dalam CD. Data yang dikandung merupakan 

multimedia interaktif yang merupakan salah satu produk dari multimedia. 

Produk – produk multimedia dikategorikan menjadi dua kelas 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Cik Nor  (Hakim, 2008:22), yaitu: 

a. Multimedia tak interaktif adalah multimedia berbentuk linier dan  

pengguna mempunyai sedikit kawalan ke atas operasi. Produk-produk 

ini boleh digunakan untuk menyampaikan suatu maklumat kepada 
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sekumpulan orang ramai ke atas skrin yang besar atau dimainkan ke 

dalam monitor televisi. Contoh dari multimedia ini menurut Cik Nor 

(Hakim, 2008:22) adalah : Animasi kartun, televisi, film atau video  

b. Multimedia interktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan 

alat pengontrol atau pengguna boleh menentukan aliran penyampaian 

maklumat. Contoh dari produk multimedia ini menurut Cik Nor 

(Hakim, 2008:23) antara lain multimedia pembelajaran interaktif, 

game, company profile atau CD interaktif profil, dll  

Dapat disimpulkan bahwa CD interaktif berarti data multimedia 

yang disimpan di dalam CD, yang memungkinkan pengguna menentukan 

aliran penyampaian informasi.  

Menurut artikel pada www.komvis.com (Setiarjo, 2005: 19), CD 

Interaktif dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan isi dan 

kegunaan dari data yang ada di dalam CD. Jenis – jenis tersebut antara 

lain: 

a. CD Profil / Company Profile (profil perusahaan)  

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. 

 

 

 



16 

 

 

  

b. Catalog CD / katalog CD 

Berisi data yang biasanya berupa produk atau barang-barang 

hasil industri yang akan dipasarkan, yang membutuhkan sebuah 

katalog. 

c. 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.  

 

 

2. CD Interaktif yang Representatif 

Dalam artikel “Aspek dan Kriteria Penilaian Media Pembelajaran 

(romisatriawahono.net) Romi Satria Wahono menjelaskan tentang adanya 

tiga aspek penilaian media pembelajaran. Karena media pembelajaran juga 

termasuk jenis dari CD interaktif (maroebeni.wordpress.com), maka tiga 

aspek penilaian media pembelajaran juga dapat diterapkan pada penilaian 

CD interaktif yang representatif. Tentunya disesuaikan dengan tujuan 

pembuatan CD interaktif itu sendiri. Tiga aspek tersebut dapat disarikan 

sebagai berikut: 

a. Aspek rekayasa perangkat lunak 

1) Efektif dan efisien dalam pengembangan maupun penggunaan 

CD interaktif. 



17 

 

 

  

2)  Antisipasi, aplikasi harus mengantisipasi kebutuhan dan 

keinginan pengguna, dengan cara menyertakan semua informasi 

dan alat yang dibutuhkan pengguna (www.asktog.com). 

3) Reliable (handal). 

4) Maintainable (dapat dipelihara/dikelola dengan mudah). 

5) Usabilitas (mudah digunakan dan sederhana dalam 

pengoperasiannya). 

6) Otonom & explorability, antar muka harus memberikan sensasi 

bahwa pengguna memiliki kekuasaan atas antar muka tersebut 

(www.asktog.com). Dalam artian pengguna memiliki kebebasan 

untuk mengikuti alur informasi atau membuat alurnya sendiri, 

walaupun telah disediakan alur informasi yang baku. 

7) Ketepatan pemilihan jenis aplikasi/software/tool untuk 

pengembangan. 

8) Kompatibilitas (CD interaktif dapat diinstalasi/dijalankan di 

berbagai hardware dan software yang ada). 

9) Pemaketan program CD interaktif terpadu dan mudah dalam 

eksekusi. 

10) Dokumentasi program CD interaktif yang lengkap meliputi: 

trouble shooting (jelas, terstruktur, dan antisipatif), desain 

program (jelas, menggambarkan alur kerja program). 

11) Reusable (sebagian atau seluruh program CD interaktif dapat 

dimanfaatkan kembali untuk mengembangkan CD interaktif lain). 



18 

 

 

  

b. Aspek isi 

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) 

c. Aspek komunikasi visual 

1) Komunikatif; sesuai dengan pesan dan dapat diterima/sejalan 

dengan keinginan sasaran. 

2) Readability, Gunakan ukuran font yang mudah dibaca, serta 

pastikan tulisan memiliki warna dengan kontras yang tepat 

dengan background tulisan (www.asktog.com). 

3) Kreatif dalam ide berikut penuangan gagasan. 

4) Sederhana dan memikat. 

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

6) Visual (lay out design, typography, warna). 

7) Media bergerak (animasi, movie). 

8) Lay out Interactive (ikon navigasi). 

9) Konsistensi, Konsistensi yang dimaksud adalah keberlanjutan 

bentuk dari objek maupun antarmuka yang memiliki fungsi yang 

sama. Serta sebaliknya, objek dengan fungsi berbeda sebaiknya 

ditampilkan berbeda (www.asktog.com). 

3. CD Interaktif sebagai Bagian dari Desain Komunikasi Visual 
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CD interaktif yang termasuk desain multimedia interaktif tentunya 

juga dikhususkan dipelajari dalam konteks tampilan dan pelengkap desain, 

bukan interaksi manusia dengan komputer. Oleh sebab itu tentunya harus 

mengacu pada pengolahan unsur – unsur visual agar memiliki komposisi 

yang baik serta memiliki hierarki visual.  

C. Promosi 

Promosi adalah koordinasi dari semua usaha yang dilakukan oleh 

penjual untuk menjual barang atau jasa (Belch, 2001: 14). Usaha – usaha yang 

termasuk dalam tindakan promosi dapat dikelompokkan sebagai berikut 

(organisasi.org): 

1. Iklan seperti iklan koran, majalah, radio, katalog, poster, dan lain - lain. 

2. Publisitas positif maksimal dari pihak-pihak luar. 

3. Promosi dari mulut ke mulut dengan memaksimalkan hal-hal positif. 

4. Promosi penjualan dengan ikut pameran, membagikan sampel, dll. 

5. Public relation / PR yang mengupayakan produk diterima masyarakat. 

6. Personal selling / penjualan personil yang dilakukan dengan tatap muka 

langsung.  

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut. 
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Gb. 1 diagram promosi 

Sebuah tindakan promosi didukung oleh adanya beberapa faktor, antara 

lain target audiens, pesan yang digunakan untuk menjual produk atau jasa, 

serta media yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada target 

audiens.  

Berdasarkan data di atas, iklan termasuk ke dalam promosi. Sehingga 

media iklan dan teori pesan iklan dapat digunakan sebagai media dan teori 

pesan promosi. Mengenai media iklan telah dijelaskan dalam pembahasan 

cabang – cabang desain komunikasi visual (halaman 9). Sedangkan mengenai 

target audiens dan teori pesan akan dijelaskan pada poin selanjutnya. 

 

 

 

2. Target Audiens 
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Sebuah tindakan promosi yang baik perlu memiliki target audiens 

yang jelas. Hal ini bertujuan agar tindakan promosi yang dilakukan dapat 

berhasil secara efektif. Target audiens dapat diartikan sebagai sekumpulan 

individu / kelompok sebagai potensi yang akan kita jadikan sebagai target 

sebuah produk. Target audiens diklasifikasikan mengunakan beberapa 

segmentasi. Segmentasi tersebut antara lain (Novitasari, 2011: 42): 

a. Segmentasi geografis 

Pembagian target audiens berdasarkan wilayah: kota, negara, 

propinsi, desa, dan lain-lain. 

b. Segmentasi demografis 

Pembagian berdasarkan kepada beberapa variabel demografis: 

usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, strata sosial, dan lain-lain. 

c. Segmentasi psikografis 

Segmentasi yang berhubungan seputar gaya hidup, seperti 

seseorang yang berorientasi pada nilai uang, kualitas, feminis, berani 

mengambil resiko, tanggung jawab kepada lingkungannya, macho, 

penghemat, dan lain sebagainya. Kriteria psikografis merupakan 

faktor paling penting dalam menentukan target audiens. 

d. Segmentasi perilaku 

Segmentasi yang berhubungan dengan status pemakai, 

kejadian, tingkat pengguna, status kesetiaan, tahap kesiapan pembeli, 

sikap, dll 
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e. Segmentasi manfaat 

Segmentasi yang berhubungan dengan atribut/ nilai manfaat 

yang terkandung dalam produk. 

3. Teori Pesan 

Dalam sebuah tindakan promosi, pesan dapat dipelajari dari 

beberapa sudut. Mulai dari jenis pesan yang disampaikan dalam promosi, 

daya tarik yang digunakan dalam menyampaikan pesan, serta gaya 

penyampaian pesan yang digunakan dalam tindakan promosi. Karena iklan 

termasuk ke dalam jenis usaha promosi maka teori pesan iklan dapat 

digunakan sebagai teori pesan promosi. 

a. Jenis pesan 

Harto dalam Novitasari (Novitasari, 2011: 26) mengatakan 

bahwa pesan dalam sebuah promosi memiliki jenis – jenis sebagai 

berikut: 

1) Edukatif 

Pesan yang berisi ide atau gagasan untuk dijelaskan 

kepada audiens mengenai sifat, karakter, kelebihan, dan 

kekurangan sebuah produk. 

2) Persuasif 

Pesan semacam ini berusaha menghimbau dan 

mempengaruhi audiens agar ide baru dapat diterima. Atau dalam 
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hal promosi, pesan membujuk audiens untuk menerima, mencoba 

dan menggunakan produk yang ditawarkan. 

 

3) Entertain 

Sebuah pesan dalam penyampaian atau pengenalan produk 

menggunakan model yang menghibur dan menyenangkan 

sehingga audiens merasa senang dan terhibur. 

4) Informatif 

Pesan yag memberikan informasi ke pada pasar mengenai 

adanya fungsi, harga, cara kerja, pelayanan yang tersedia, dan 

membangun citra produk. 

5) Pengingat 

Pesan yang berusaha mengingatkan bahwa pengguna tidak 

lupa akan suatu produk yang telah dipakainya. 

6) Penambah nilai 

Jenis pesan yang berusaha menambah nilai persepsi pada 

konsumen dengan menambah atau melakukan inovasi, perbaikan 

kualitas, dan penguatan persepsi konsumen. 

b. Daya tarik pesan 

Harto dalam Novitasari (Novitasari, 2011: 28) mengatakan 

bahwa pesan dalam sebuah promosi menggunakan salah satu atau 

beberapa daya tarik di bawah ini: 

1) Selebritis 
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Pesan akan mudah disampaikan apabila yang 

menyampaikan adalah seorang selebritis yang sudah dikenal oleh 

masarakat luas. Selebritis dipilih karena keunggulannya sebagai 

public figure sehingga membuat orang akan lebih mudah 

mempercayai pesan tersebut. 

2) Humor 

Melalui penyampaian secara humor, kalimat – kalimat 

yang lucu tentunya sebuah pesan juga akan mampu menarik 

perhatian orang. 

3) Rasa takut 

Sebuah pesan dalam meyakinkan seseorang juga dapat 

menyampaikan fakta – fakta tertentu sehingga jika tidak segera 

memanfaatkan kualitas produk yang ditawarkan maka mereka 

akan merasakan sesuatu yang tidak diinginkan. Dengan demikian, 

audiens dibuat merasa takut jika tidak segera membeli produk 

yang diiklankan. 

4) Kesalahan 

Daya tarik dengan menggunakan kesalahan hampir sama 

dengan rasa takut, yaitu masyarakat tertarik dan yakin akan 

kebenaran pesan yang telah disampaikan jika telah melakukan 

kesalahan akan sesuatu hal dan akhirnya harus membeli produk 

tersebut. 

5) Rasional 
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Pesan ini menjadi menarik karena menggunakan bukti dan 

argumen yang sangat rasional. 

6) Komparatif 

Daya tarik pesan ini karena telah dikomparasikan dengan 

produk yang kualitasnya rendah sehingga audiens merasa lebih 

mantap dan yakin akan produk yang diiklankan tersebut. 

c. Gaya pesan 

Harto dalam Novitasari (Novitasari, 2011: 29) mengatakan 

bahwa pesan dalam sebuah promosi memiliki gaya – gaya 

penyampaian sebagai berikut: 

1) Fragmen kehidupan 

Gaya pesan ini menekankan pada pemecahan masalah 

kehidupan sehari – hari. Bahwa produk yang ditawarkan 

merupakan solusi yang tepat dari masalah yang dihadapi. 

2) Gaya hidup 

Gaya ini menekankan bahwa suatu produk sesuai dengan 

gaya hidup tertentu. Melalui pesan semacam ini audiens akan 

selalu mempunyai persepsi untuk selalu menampilkan dirinya 

secara sempurna. 

3) Fantasi 

Gaya ini menciptakan fantasi bagi penggunanya dan 

produk sebagai pusat dari situasi yang diciptakan dalam iklan. 

4) Suasana/ citra (mood/image) 
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Gaya semacam ini membangkitkan suasana atau citra 

melalui sugesti dari suatu produk. Dalam gaya pesan semacam ini 

biasanya menggunakan tokoh – tokoh tertentu. 

5) Simbol kepribadian 

Gaya pesan ini menggunakan tokoh yang memiliki 

kepribadian kuat. 

 

6) Musikal 

Gaya pesan ini menggunakan lagu – lagu atau musik 

untuk menyampaikan isi atau konten. 

7) Bukti ilmiah 

Gaya ini menggunakan bukti – bukti hasil kajian ilmiah 

untuk meyakinkan audiens dalam membeli produk. 

8) Kesaksian 

Gaya pesan ini menggunakan seseorang yang pernah 

menggunakan produk dan berhasil merasakan kualitas produk 

tersebut. 

9) Menjual langsung 

Gaya pesan tanpa melalui sebuah media perantara untuk 

menjual produk. Pendekatan ini membubuhkan fakta dan 

argumen mengapa produk atau jasa yang ditawarkan layak untuk 

dibeli. 

10) Demonstrasi 
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Gaya pesan ini menggunakan demonstrasi untuk 

membuktikan kualitas sebuah produk. Dengan demikian pesan 

yang disampaikan lewat pembuktian langsung. 

11) Perbandingan 

Gaya pesan ini menggunakan perbandingan antara dua 

produk untuk membuktikan kualitas sebuah produk yang 

ditawarkan. Dengan demikian pesan yang disampaikan adalah 

komparasi keunggulan. 

12) Animasi 

Gaya pesan ini menggunakan animasi dalam 

menyampaikan pesan. 

13) Humor  

Gaya pesan ini disajikan secara lucu agar pesan yang 

disampaikan dapat diterima oleh audiens. 

14) Kombinasi 

Gaya pesan ini menggunakan dua atau beberapa 

kombinasi seperti tersebut di atas. 

2. CD Interaktif sebagai Media Promosi 

CD interaktif dalam kaitannya dengan kegiatan promosi dapat 

dikelompokkan ke dalam iklan dengan menggunakan media lini bawah. 

Sehingga ada baiknya dalam merancang sebuah CD interaktif kita juga 

memperhatikan target audiens, jenis pesan yang disampaikan, gaya pesan, 

serta daya tarik pesan yang digunakan. 
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Sebagai media promosi, CD interaktif profil perusahaan memiliki 

beberapa keuntungan (Blech, 2001), antara lain: 

a. Pengguna dapat memilih informasi yang dikehendaki. 

b. Keterlibatan dan perhatian pengguna. 

c. Interaksi antara pengguna dan data. 

d. Kemungkinan penjualan secara langsung. 

e. Platform pesan yang fleksibel. 

Selain itu sebagai media promosi, CD profil perusahaan juga 

memiliki kekurangan (Blech, 2001), yaitu: 

a. Kemampuan kreativitas terbatas pada batasan teknologi yang 

digunakan. 

b. Memiliki sedikit tolak ukur keberhasilan promosi. 

c. Jangkauan terbatas. 
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BAB III  

TINJAUAN TENTANG KERAJAANWEB.COM 

 

 

A. Perkembangan Kerajaanweb.com 

Kerajaanweb.com pada awalnya merupakan usaha yang dirintis secara 

personal oleh Luqman Hakim pada tahun 2008 di Semarang. Layanan yang 

pertama kali diberikan oleh Kerajaanweb.com adalah penyewaan hosting dan 

pendaftaran domain. Di Indonesia usaha web hosting dan domain tergolong 

masih langka dibanding negara - negara maju di barat. Menurut survei 

Indonesia menempati posisi kedua di Asia untuk pengguna internet terbesar. 

Oleh karena itu, dengan di latar belakangi hal tersebut timbul keinginan untuk 

mendirikan usaha web hosting dan domain. Apalagi untuk daerah Semarang 

masih jarang sekali provider hosting dan domain.  

Walaupun pasar pengguna internet di Indonesia cukup banyak, namun 

tidak semua pengguna internet membutuhkan hosting dan domain. Pemakai 

hosting dan domain adalah mereka yang sudah mengenal internet di level 

advance. Hosting dan domain merupakan dua hal yang tidak terpisahkan 

untuk membangun website agar on line dan bisa diakses di Internet. Hosting 

adalah space atau ruang untuk menyimpan file dan data website, sedangkan 

domain adalah alamat website tersebut.  

Pada awal berdirinya Kerajaanweb.com, provider ini melayani 

pelanggan lokal Semarang , yang kebanyakan didominasi oleh client yang 
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berasal dari kalangan Mahasiswa dimana pada waktu itu pendiri 

Kerajaanweb.com masih berstatus sebagai mahasiswa di salah satu perguruan 

tinggi di Semarang, yaitu UNNES.  

Dalam pemasarannya Kerajaanweb.com menggunakan cara on line 

dan off line. Cara On line yang dilakukan adalah dengan mempromosikan diri 

melalui website Kerajaanweb.com di internet dan iklan baris internet, 

sedangkan cara off line ditawarkan dari mulut ke mulut dan dari promosi 

media. 

Kerajaanweb.com dalam melayani konsumen menggunakan dua cara, 

yaitu secara on line dan off line. Untuk pelanggan di sekitar kampus, 

terkadang konsumen bisa langsung datang menemui untuk membeli. Untuk 

konsumen luar kota, bisa melakukan pemesanan lewat web secara on line 

dengan mengisi  formulir yang telah disediakan, melakukan pembayaran 

dengan cara transfer bank.  

Bisnis internet menjadikan pasar produk tidak hanya di daerah lokal 

saja, melainkan hingga tingkat global. Dengan bantuan website yang on line 

dan promosi di internet, akan menjadikan usaha semakin cepat berkembang 

dan dikenal. Seiring perkembangannya dalam dua tahun terakhir ini, 

pelanggan Kerajaanweb.com kebanyakan adalah luar kota, yang sebagian 

besar ada di Jabodetabek. Hal tersebut karena pemasaran di internet bisa 

menjangkau secara global. 

Dalam perkembangan di tahun 2009 dan selanjutnya, 

Kerajaanweb.com merambah ke layanan IT lainnya yaitu: web design, web 
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development dan IT training. Untuk pelanggan web design, kebanyakan 

berasal dari daerah Jawa Tengah yang meliputi berbagai institusi pendidikan, 

sekolah, perusahaan swasta, dan lembaga kemahasiswaan.  Beberapa project 

yang telah diselesaikan antara lain: website toko on line, website company 

profile, website lembaga, website sekolah, website iklan dsb. 

Di tahun 2010, Kerajaanweb.com sedang telah mempersiapkan untuk 

melakukan ekspansi ke layanan lainnya seperti interactive media dan graphic 

design. Seiring dengan itu, Kerajaanweb.com juga melakukan rekutmen untuk 

mencari sumber daya manusia yang handal untuk bisa meningkatkan layanan 

dan komitmen kepada para pelanggan. 

 

B. Visi dan Misi 

Sebagai  sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT, 

Kerajaanweb.com memiliki visi untuk menjadi penyedia layanan IT yang 

handal dan terpercaya. Sedangkan misi yang diemban untuk mencapai visi 

tersebut adalah: 

1. Mengembangkan aplikasi berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan. 

2. Mengembangkan research dan development untuk meningkatkan 

pelayanan. 

3. Memberikan layanan terbaik dan kualitas professional dengan support 

yang cepat. 

C. Manajemen Perusahan  
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Sebuah perusahaan tentunya memerlukan sebuah jenjang jabatan yang 

dapat membedakan tanggung jawab serta tugas masing-masing personil agar 

dapat beroperasi dengan baik. 

Kerajaanweb.com sebagai sebuah perusahaan tentunya juga memiliki 

sebuah jenjang jabatan yang diharapkan dapat membedakan tanggung jawab 

serta tugas masing-masing personel. 

Dengan diadakannya pembedaan tanggung jawab serta tugas masing-

masing personel tentunya Kerajaanweb.com memiliki manajemen perusahaan. 

Manajemen perusahaan yang baik tidak terlepas dari keberadaan struktur 

organisasi, agar setiap personil mengetahui kepada siapa pertanggungjawaban 

diserahkan. Di bawah ini merupakan struktur organisasi dari 

Kerajaanweb.com: 

 

gb. 2 struktur organisasi 

Berikut ini adalah penjelasan mengenai job describtion atau paparan 

kerja sesuai dengan jabatan yang diemban: 



33 

 

 

General manager: pimpinan perusahaan Kerajaanweb.com  

Server Admin : bertugas mengatur segala hal yang berhubungan dengan 

server. 

PHP Programer: bertugas membuat website berbasis pemograman PHP, 

menciptakan program dan fitur website agar bisa berjalan 

sesuai dengan keinginan klien 

Costumer Support: bertugas menerima pertanyaan dan keluhan dari klien. 

Graphic  Designer: bertugas membantu PHP designer untuk membuat grafis 

visual yang dibutuhkan untuk website. 

Marketing Affairs: bertugas memasarkan produk Kerajaanweb.com ke calon 

klien, baik secara on line lewat internet maupun off line 

dengan melakukan penawaran secara langsung. 

D. Jenis – Jenis Layanan 

Kerajaanweb.com memberikan berbagai macam layanan, diantaranya: 

1. Web Hosting 

Web hosting merupakan layanan penyewaan tempat penyimpanan 

data dalam ukuran megabytes yang terkoneksi dengan internet, sehingga 

data website dapat diakses secara simultan dari berbagai tempat dan oleh 

bermacam pemakai internet.  

2. Domain Registration 

Domain merupakan sebuah nama unik yang digunakan untuk 

mengidentifikasi sebuah website. Kerajaanweb.com menyediakan 

registrasi Domain dengan harga yang terjangkau. 
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3. Web Design dan Web Development 

Kerajaanweb.com juga menyediakan layanan desain dan 

pengembangan web baik dari sisi lay out maupun dari sisi sistem website. 

Berdasarkan fungsi dari sebuah web, layanan ini dibagi menjadi 4 bagian: 

a. E-Company: dikhususkan untuk perusahaan yang ingin memasarkan 

diri melalui internet. 

b. E-Store: dikhususkan untuk melakukan penjualan produk melalui 

internet. 

c. E-School: ditujukan sebagai sistem informasi sebuah sekolah. 

d. Personal Web: dikhususkan bagi individu yang ingin memiliki website 

pribadi dengan harga murah dan fitur lengkap. 

4. IT Training  

Kerajaanweb.com memberikan layanan pelatihan IT kepada 

sekolah, lembaga, institusi sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. 

E. Kerajaanweb.com sebagai Konten di Dalam CD Interaktif 

Dari data yang disebutkan di atas, terdapat data yang dimasukkan 

kedalam CD interaktif, dan juga data yang hanya digunakan penulis untuk 

memahami lebih dalam mengenai Kerajaanweb.com. Data – data di atas yang 

dimasukkan ke dalam CD interaktif antara lain, visi – misi, bagan struktur 
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organisasi, dan jenis layanan beserta penjabarannya. Selain data – data 

tersebut, pihak Kerajaanweb.com juga memberikan beberapa gambar contoh 

website buatan Kerajaanweb.com dan juga nomor HP beserta alamat E-

mailnya. Penulis juga mengambil logo Kerajaanweb.com dari website 

Kerajaanweb.com.
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BAB IV 

METODE PENCIPTAAN KARYA 

 

 

A. Media Berkarya 

Dalam pembuatan CD Profil perusahaan Kerajaanweb.com ini 

penulis mengguanakan media laptop dengan spesifikasi sebagai berikut: 

1. Hardware 

a.  Prosessor Intel celeron CPU 1.87 GHz 

b. Memory 1000 MB 

c. Harddisk WDC WD800BEVS-22RST0 ATA Device 

d. Video card onboard SiS Mirage 3 Graphics 

e. Optical mouse USB X series 

f. Optical drive DVD RW AD-7560A ATA Device  

2. Software 

Sedangkan software yang digunakan oleh penulis untuk 

membuat CD interaktif profil perusahaan Kerajaanweb.com, antara 

lain: 

a. Windows 7 professional 

b. Macromedia Flash 8, dipergunakan untuk membuat animasi, 

pemrograman, dan vector art. 

c. Adobe photosop dan paint.net, dipergunakan untuk mengolah 

gambar bitmap. 



37 

 

 

 

d.  Linux multimedia studio dan cool edit pro 2.1, dipergunakan untuk 

mengolah suara. 

Hasil akhir karya nantinya akan dibakar dalam media kepingan 

CD yang akan diberikan kepada Kerajaanweb.com untuk selanjutnya 

digunakan sebagai media promosi Kerajaanweb.com 

B. Proses Berkarya 

1. Preliminary 

a. Penetapan Tujuan 

Kerajaanweb.com sebagai perusahaan tentunya memerlukan 

tindakan promosi. Website Kerajaanweb.com yang selama ini 

dijadikan sebagai media promosi dirasa kurang cukup dalam 

menjangkau target audiens secara off line. Oleh sebab itu CD 

interaktif profil perusahaan kerajaan.web dirancang dengan tujuan 

agar dapat digunakan sebagai media promosi off line bagi 

Kerajaanweb.com.  

b. Penetapan Target Audiens 

Target audiens yang dipilih bagi CD interaktif 

Kerajaanweb.com dapat dijelaskan berdasarkan segmentasinya. 

 Dalam segmentasi geografis, target audiens yang dipilih 

adalah penduduk pulau Jawa, khususnya daerah sekitar Jawa 

Tengah. Hal ini sebabkan karena jangkauan penyebaran CD 
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interaktif profil perusahaan Kerajaanweb.com nantinya hanya 

berkisar pada daerah sekitar domisili Kerajaanweb.com. 

 Dalam segmentasi demografis, target audiens yang dipilih 

berusia di atas 20 tahun, khususnya bagi yang sudah memiliki 

penghasilan tetap. Dalam segmentasi psikografis, target audiens 

yang dipilih adalah calon konsumen yang berani mengambil resiko. 

Target audiens tersebut dipilih karena untuk mulai membuat 

website dibutuhkan dana dan  usaha yang besar. 

Dalam segmentasi perilaku, target audiens yang dipilih 

dikhususkan bagi tingkat pengguna internet awam. Segmentasi 

perilaku merupakan sasaran utama dari target audiens yang telah 

ditentukan. 

Tidak semua individu yang memiliki kriteria di atas akan 

dijadikan target audiens CD interaktif. Akan tetapi hanya sebagian 

kecil dari individu dengan kriteria di atas yang nantinya akan 

dijadikan target audiens CD interaktif. Pemilihan target audiens 

dilakukan dengan metode purposive sampling. Metode purposive 

sampling adalah metode sampling dengan sasaran yang memenuhi 

kasus tertentu (www.stolaf.edu). Dalam hal penyebaran CD 

interaktif profil perusahaan Kerajaanweb.com, kasus yang 

dimaksud adalah pihak yang mewakili instansi yang menjadi 

sasaran promosi personal selling. Kasus ini dipilih karena dianggap 

memiliki efisiensi dan efektifitas lebih tinggi dibandingkan jika 
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memberikannya kepada semua individu yang memiliki kriteria di 

atas, ataupun diberikan secara acak. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa target utama dari  CD 

interaktif profil perusahaan Kerajaanweb.com adalah individu 

dengan ciri – ciri:  

1) Tingkat pengguna internet awam 

2) Berdomisili di Jawa Tengah 

3) Berusia 20 tahun ke atas  

4) Berani mengambil resiko. 

5) Mewakili instansi yang menjadi sasaran promosi personal 

selling. 

c. Pengambilan Data 

1) Studi literatur 

Studi literatur adalah proses pengumpulan data dengan 

memanfaatkan literatur – literatur yang berhubungan dengan 

masalah yang dibahas. Literatur yang dimaksud dapat berisi 

data – data yang akan dimasukkan ke dalam CD interaktif 

profil perusahaan Kerajaanweb.com. 

Selain itu pihak Kerajaanweb.com juga memberikan 

beberapa contoh proposal penawaran jasa dari 

Kerajaanweb.com yang biasa diberikan kepada calon 

konsumen. Tujuan diberikannya proposal tersebut agar penulis 

dapat mengerti bagaimana halaman “why website” seharusnya. 
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2) Wawancara 

Wawancara dengan pemilik Kerajaanweb.com 

dilakukan secara santai dan informal. Baik dengan tatap muka 

langsung, diselingi makan di warung, melalui chatting di 

internet maupun ketika penulis dimintai tolong membantu 

mendesain header website pelanggan. Hasil wawancara tertulis 

pada bab III. 

d. Penetapan Konsep. 

1) CD sebagai bagian dari promosi 

Berdasarkan data pada halaman 9 dan 19, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa CD interaktif dapat dikategorikan 

sebagai bentuk karya iklan yang digunakan sebagai bagian dari 

kegiatan promosi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di dalam 

bagan berikut. 

 

Promosi

Iklan

CD 
Interaktif
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Gb. 3 diagram CD interaktif sebagai bagian dari promosi 

Karena jenis CD interaktif dapat dikategorikan ke 

dalam karya iklan, maka jenis pesan, daya tarik pesan, dan 

gaya pesan yang digunakan dapat dijelaskan menggunakan 

teori pesan iklan. 

2) Teori Pesan Yang Dipilih 

CD interaktif profil perusahaan Kerajaanweb.com 

dirancang menggunakan jenis pesan informatif agar target 

audiens tingkat pengguna internet awam dapat mengerti 

website, komponen, serta kegunaannya. Daya tarik yang dipilih 

merupakan daya tarik rasional untuk mendukung penggunaan 

jenis pesan informatif. Gaya pesan yang dipilih merupakan 

gaya pesan kombinasi antara fragmen kehidupan dengan 

fantasi untuk memberikan kesan perubahan drastis dan seolah 

pesan menawarkan tantangan. Hal tersebut dimaksudkan agar 

target audiens yang berani mengambil resiko tertarik kepada 

pesan yang disampaikan 

3) Gaya penggambaran 

Penulis memutuskan menggunakan gaya 

penggambaran yang dapat mewakili pihak Kerajaanweb.com 

dan pihak target audiens. 

Gaya penggambaran yang mewakili target audiens 

adalah gaya penggambaran yang dapat menggambarkan 
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fragmen kehidupan target audiens. Fragmen kehidupan target 

audiens yang dipilih adalah kegiatan berinternet target audiens. 

Dalam menggambarkan kegiatan berinternet target audiens, 

penulis berusaha mewujudkan hal yang paling sering dilihat 

target audiens saat berinternet. Saat berinternet, konten dari 

internet dapat berubah – ubah sesuai dengan website apa yang 

dikunjungi. Akan tetapi semua pengguna internet pasti tetap 

menggunakan sebuah peramban web untuk menjelajahi 

internet, dan peramban internet tidak berubah berdasarkan 

halaman website yang dikunjungi. Maka penulis memutuskan 

untuk menggunakan gaya penggambaran sesuai dengan 

tampilan peramban web. 

Tampilan peramban web yang dipilih merupakan 

elemen – elemen visual yang terdapat pada tiga peramban yang 

paling poluler. Tiga peramban populer tersebut adalah Internet 

Explorer, Firefox dan Google Chrome 

(http://epaper.mediaindonesia.com/). Sedangkan elemen visual 

yang dipilih adalah address bar, kumpulan tombol, serta 

elemen visual yang menunjukkan nama masing – masing tab 

yang dikunjungi. 

Address bar berisi alamat web yang dikunjungi dan 

sebuah obyek gambar di sisi kiri dalamnya. kumpulan tombol 

yang dimaksud penulis adalah kumpulan tombol di sisi kanan 
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atas tampilannya, kumpulan tombol tersebut terdiri dari tombol 

keluar, tombol minimize dan tombol restore. Sedangkan yang 

dimaksud dengan “elemen visual yang menunjukkan nama 

masing – masing tab yang dikunjungi” adalah elemen visual 

yang muncul saat pengguna internet menjelajahi lebih dari satu 

halaman tetapi masih tetap menggunakan satu jendela dan 

elemen visual tersebut adalah antar muka yang digunakan 

pengguna untuk berpindah antar halaman. 

Gaya penggambaran yang dimaksudkan untuk 

mewakili pihak Kerajaanweb.com nantinya adalah 

penggambaran dengan konsep kerajaan. Konsep tersebut 

diwujudkan dengan menggambarkan sebuah kerajaan dengan 

logo Kerajaanweb.com di atasnya. Selain itu, konsep kerajaan 

juga diwujudkan dengan penggunaan logo halaman yang 

menyerupai bentuk surya majapahit. 

4) Warna 

Warna yang digunakan adalah kombinasi antara variasi 

warna keemasan dan variasi warna kecoklatan yang dianggap 

penulis dapat mewakili konsep kerajaan. 

5) Font 

Font yang digunakan adalah font Arial. Font Arial 

dipilih karena merupakan salah satu dari beberapa font yang 

paling sering dipakai oleh desainer web 
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(en.wikipedia.org/wiki/web_typography), sehingga dapat 

diasumsikan bahwa font Arial sering dilihat oleh pengguna 

tingkat awam saat berinternet dan saat digunakan di CD 

interaktif dapat mewakili gaya pesan fragmen kehidupan. 

 

 

6) Komposisi 

Komposisi yang digunakan adalah komposisi asimetris. 

Komposisi asimetris dipilih karena memiliki sifat yang lebih 

dinamis dibandingkan dengan komposisi simetris. Hal ini 

bertujuan untuk memberikan kesan bahwa Kerajaanweb.com 

selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanannya, sesuai 

dengan misi dari Kerajaanweb.com. 

7) Lini media yang dipilih 

Sebagaimana dijelaskan dalam pemilihan target 

audiens, CD interaktif digunakan sebagai alat promosi yang 

disebarkan bersamaan dengan kegiatan promosi personal 

selling. Sehingga CD interaktif dapat dikategorikan sebagai 

media iklan lini bawah karena tidak menggunakan biro lain 

dalam penyebarannya. Hal ini bertujuan agar dalam melakukan 

upaya personal selling, pihak Kerajaanweb.com dapat memiliki 

keunikan tersendiri dibandingkan dengan pihak lain yang 

menggunakan proposal berbentuk buku. Selain itu, lini bawah 
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dianggap memiliki biaya yang lebih sedikit dibandingkan 

dengan jika menggunakan biro lain. 

8) Primer vs Sekunder 

CD interaktif profil perusahaan Kerajaanweb.com 

dimaksudkan sebagai  media iklan sekunder. Sedangkan media 

iklan primer Kerajaanweb.com  berupa website 

Kerjaanweb.com. Di dalam CD interaktif profil perusahaan 

Kerajaanweb.com disediakan sebuah link yang mengarahkan 

pengguna kepada website Kerajaanweb.com.  

Hal ini disebabkan karena meskipun website sebagai 

media iklan memiliki jangkauan yang luas, tapi terbatas pada 

target audiens yang memiliki akses internet dan mengetahui 

keberadaan website Kerajaanweb.com. Sehingga masih 

membutuhkan bantuan dari media iklan secara off line. Untuk 

itu dibuatlah CD interaktif sebagai media iklan sekunder yang 

nantinya mendukung website kerajaanweb.com. Selain itu, CD 

interaktif tidak dijadikan media primer karena biaya yang 

dibutuhkan untuk memproduksi dan menyebarkan CD 

interaktif bisa disebut lebih besar jika dibandingkan dengan 

pembuatan dan perawatan website, yang hampir bisa disebut 

tanpa biaya karena dibuat pihak Kerajaanweb.com dan 

ditempatkan pada server Kerajaanweb.com sendiri. 
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Berdasarkan data di atas, maka konsep yang dipilih dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

Client  Desainer Target audiens 

- Visi – misi 

kerajaanweb.com 

(halaman 30) 

- Bagan struktur 

organisasi (halaman 34) 

- Jenis layanan beserta 

penjabarannya 

(halaman 32) 

- Gambar website buatan 

kerajaanweb.com 

(halaman 33) 

- Logo kerajaanweb.com 

(halaman 33) 

- Jenis pesan 

informatif (hal 39) 

- Daya tarik pesan 

rasional (hal 39) 

- Gaya pesan 

kombinasi antara 

fragmen kehidupan 

dan fantasi. (hal 39) 

- Konsep kerajaan (hal 

41) 

- Warna keemasan dan 

coklat (halaman 41) 

- Komposisi asimetris 

(halaman 42) 

- Media lini bawah 

(halaman 42) 

- Media iklan sekunder 

(halaman 42) 

- Font Arial 

(halaman 41) 

- Elemen peramban 

web sebagai bentuk 

gaya pesan fragmen 

kehidupan (hal 39) 

 

2. Praproduksi 
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a.  Pembagian halaman 

Berdasarkan dari data tertulis yang diperoleh, serta hasil 

diskusi yang dilakukan penulis dengan pemilik perusahaan 

Kerajaanweb.com, nantinya CD interaktif yang dibuat akan 

memiliki halaman – halaman utama yang dapat dibagi menjadi 

beberapa kategori: 

1) Why website, berisi penjelasan singkat tentang alasan 

mengapa pengguna perlu memiliki website. 

2) Home, berisi alasan pentingnya memiliki sebuah web, baik 

bagi perusahaan maupun individu. 

3) Profil, yang berisi overview, visi misi serta personalia dari 

Kerajaanweb.com. 

4) Layanan, yang berisi berbagai macam layanan yang 

disediakan oleh Kerajaanweb.com. 

5) Portofolio, yang berisi beberapa contoh halaman web milik 

klien Kerajaanweb.com. 

6) Contact Us, berisi beberapa cara untuk menghubungi pihak 

Kerajaanewb.com. 

Selain itu, CD interaktif profil perusahaan 

Kerajaanweb.com juga akan dilengkapi oleh halaman – halaman 

pelengkap. Halaman – halaman pelengkap tersebut berupa 

opening dan penutup. Rincian lebih lengkap mengenai baik dari 
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jumlah maupun tampilan dari masing – masing halaman akan 

dibahas lebih lanjut dalam BAB V Deskripsi Karya. 

Diharapkan dengan pembagian halaman sebagaimana 

yang tersebut diatas, pengguna CD interaktif akan dapat mengerti 

kegunaan halaman web, siapa Kerajaanweb.com, apa saja layanan 

yang diberikan, contoh, serta pengguna dapat menghubungi 

Kerajaanweb.com jika tertarik untuk menggunakan jasa 

Kerajaanweb.com. 

 

b. Flow chart 

Menurut Madja, Diagram alir / bagan alir /  Flow chart  

adalah suatu gambaran dalam bentuk blok-blok diagram yang 

merupakan perwujudan dari logika programmer untuk pemecahan 

masalah yang sedang dikerjakan (setiarjo, 2005: 47). 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 menambahkan (setiarjo, 2005: 

47), bahwa dalam membuat sebuah flow chart harus 

memperhatikan 2 (dua) hal,   yaitu :  

1) Urut-urutannya harus benar 
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2) Akibat instruksinya harus dilihat 

c. Penerapan flow chart pada CD interaktif profil perusahaan 

Kerajaanweb.com 

CD interaktif dikatakan  baik apa bila pengguna dapat 

memilih alur informasinya sendiri meskipun telah disediakan alur 

informasi utama. Begitu juga penulis dalam membuat CD interaktif 

profil perusahaan Kerajaanweb.com berusaha untuk menyediakan 

alur informasi utama, akan tetapi tetap memberikan kebebasan bagi 

pengguna untuk memilih alurnya sendiri. 

Alur utama beserta alur opsional yang bisa digunakan oleh 

pengguna akan dijelaskan dalam diagram alir atau flow chart. 

Berikut adalah diagram alir tersebut: 
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Gb.4 diagram alir pengguna 

Keterangan: 

CD interaktif profil perusahaan Kerajaanweb.com 

memiliki tujuh halaman utama dengan ditambah tiga  

halaman tambahan. Halaman utama CD interaktif profil 

perusahaan Kerajaanweb.com terdiri dari halaman Why 

website, Home, Profil, Personalia, Layanan, Portofolio, dan 
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Contact. Sementara halaman tambahannya berupa halaman 

Opening, Keluar dan Closing. 

Alur utama dari CD interaktif profil perusahaan 

ditunjukan oleh garis terbesar. Sementara garis lainnya 

menunjukkan alur opsional. Pada garis yang menunjukkan 

alur opsional memang sengaja dipisahkan menjadi dua 

ketebalan untuk mempermudah melihat arah garis tersebut. 

Dua mata panah menunjukkan bahwa pengguna dapat 

menuju ke halaman berikutnya dan kemudian kembali ke 

halaman sebelumnya. Sedangkan satu mata panah 

menunjukkan bahwa pengguna tidak dapat kembali setelah 

menuju ke halaman yang ditujuk oleh anak panah.  

Alur utama akan dijelaskan sebagai berikut, pada 

halaman Opening pengguna disediakan tombol untuk 

menuju ke halaman selanjutnya yaitu ke halaman Why 

website. Pada halaman tersebut terdapat animasi penjelasan 

mengapa pengguna perlu memiliki website dan diakhir 

animasi, narator mengarahkan pengguna ke halaman Home. 

Pada Halaman Home terdapat penjelasan mengenai 

isi dari halaman – halaman lainnya, dengan pusat perhatian 

pada halaman Profil karena memakai gambar terbesar. 

Setelah pengguna menuju ke halaman Profil, tombol 

navigasi yang ada hanya tombol di sisi kiri layar yang 
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terdiri dari home, profil, layanan, portofolio, dan terakhir 

contact secara berurutan. Tombol navigasi tersebut akan 

tetap tersedia sampai pada halaman Contact. Sehingga 

diharapkan pengguna akan menggunakan tombol tersebut 

secara berurutan. 

Tombol keluar tersedia di pojok kanan layar mulai 

dari halaman Why website sampai Contact. Diharapkan 

pengguna akan menggunakan tombol keluar pada halaman 

Contact. Pada halaman keluar pengguna disediakan pilihan 

keluar atau kembali ke halaman sebelumnya. Jika pengguna 

memilih keluar maka pengguna akan disuguhi halaman 

Closing. 

Dengan adanya flow chart, penulis berharap pengguna 

dapat memperoleh informasi dari CD interaktif profil perusahaan 

Kerajaanweb.com secara utuh, maupun sesuai keinginan pengguna. 

Selain flow chart di atas, penulis juga menggunakan flow 

chart lain dengan tujuan untuk mempermudah dalam melihat 

hubungan antara file – file pendukung CD interaktif profil 

perusahaan Kerajaanweb.com. berikut adalah flow chart tersebut. 
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Gb. 5 Diagram alir desainer 

Keterangan: 

Flow chart di atas menunjukkan hubungan antara 

file index dengan file lainnya. Dalam flow chart tersebut 

dijelaskan bahwa file index merupakan file utama yang 

digunakan sebagai media untuk menampung file – file 

lainnya. Anak panah menunjukkan bahwa file yang 

bersangkutan diload kedalam file atau movie clip yang 

ditunjuk. 
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Flow chart ini berfungsi sebagai acuan bagi penulis 

dalam membuat serta memperbaiki apabila ditemukan 

kekurangan di dalam CD interaktif profil perusahaan 

Kerajaanweb.com. Begitu pula seandainya diperlukan 

perbaharuan data, penulis dapat menentukan file mana saja 

yang memerlukan perubahan dan penyesuaian. 

3. Produksi 

a. Pembuatan Halaman 

Pembuatan halaman dimulai dengan membuat tampilan 

yang sesuai dengan konsep dasar pada satu file. Setelah tampilan 

dianggap cukup sesuai,  masing – masing elemen dipisahkan ke 

dalam beberapa file yang bersesuaian dengan fungsinya. Misalnya 

background ditempatkan pada file background, tab navigasi 

ditempatkan pada file tab.  

Selanjutnya file index dibuat untuk menampung script 

perintah yang mengatur navigasi antar halaman. Selain itu file 

index juga berfungsi untuk menampung file audio. Hal ini 

dimaksudkan agar sinkronisasi audio dengan even yang disertai 

dapat dilakukan dengan mudah. 

b. Animasi 

CD interaktif profil perusahaan Kerajaanweb.com akan 

dibuat dengan visualisasi konsep dasar yang menarik pada tiap 

halamannya. Pada awalan masing – masing halaman diberikan 
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animasi agar tidak terkesan kaku. Sedangkan pada halaman Why 

website akan diberikan animasi beserta narasi mengenai alasan 

mengapa pengguna perlu memiliki website. Penjelasan lebih rinci 

mengenai animasi maupun visualisasi konsep dasar pada masing – 

masing halaman akan dijelaskan pada bab selanjutnya. 

c. Pembuatan audio. 

Audio yang dibuat diusahakan sesuai dengan konsep dasar 

yang sudah ditentukan. Sehingga penulis mencoba beberapa melodi 

yang dapat di-looping, yang bersesuaian dengan konsep kerajaan. 

Dalam membuat melodi looping, penulis menggunakan software 

Linux Multimedia Studio, kemudian dipotong menggunakan 

software Cool Edit Pro 2.1. Melodi looping dipilih karena dapat 

menghemat kapasitas serta waktu loading multimedia interaktif 

jika dibandingkan dengan penggunaan melodi yang panjang. 

d. Pembuatan file berformat .exe 

File index yang telah selesai dibuat kemudian diubah 

menjadi file berformat .exe agar file index dapat dijalankan di 

komputer yang tidak memiliki aplikasi macromedia flash player. 

Caranya dengan membuka file index pada program macromedia 

flash, kemudian memilih menu file, kemudian memilih submenu 

publish settings. Pada dialog box yang muncul, beri tanda centang 

pada pilihan windows projector (.exe). Selanjutnya tekan tombol 
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publish. File index.exe akan muncul pada folder tempat file index 

berada. 

 

e. Pembuatan Autorun 

File autorun dibuat dengan tujuan agar saat CD interaktif 

profil perusahaan Kerajaanweb.com dimasukkan kedalam CD 

Drive, secara otomatis aplikasi multimedia interaktif yang ada 

didalamnya akan hidup dengan sendirinya. File autorun dibuat 

dengan menggunakan program notepad. Caranya dengan 

mengetikkan script sebagai berikut: 

[autorun] 

open=index.exe 

icon=icon.ico 

Script open=index.exe berfungsi untuk membuka file 

index.exe secara otomatis. Sementara script icon=icon.ico 

berfungsi untuk memberikan ikon khusus pada CD Drive.  

Selanjutnya file disimpan dengan nama autorun.inf pada 

folder di mana file index berada. 

f. Pembakaran File ke dalam CD 

Semua file pendukung CD interaktif profil perusahaan 

Kerajaanweb.com dikumpulkan di dalam satu folder kemudian 

dibakar ke dalam media compact disk menggunakan fasilitas 

bawaan dari windows 7. 
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4. Pasca-Produksi 

a. Label 

Untuk menunjukkan bahwa CD berisi profil perusahaan 

Kerajaanweb.com, pada bagian luar CD diberikan label dengan 

gambar sebagai berikut: 

 

Gb. 6 label CD 

Gambar di atas adalah desain yang dibuat oleh penulis. 

Pada kenyataannya, pada bagian tengah akan ada lubang 

sebagaimana CD biasanya. Pada desain memang sengaja tidak 

diberi lubang untuk mempermudah proses pencetakan. 

b. Kemasan  
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Gambar kemasan yang nantinya akan digunakan untuk CD 

profil perusahaan Kerajaanweb.com ditunjukkan oleh gambar 

dibawah ini. 

 

Gb. 7 kemasan CD 

Pada kemasan terdapat gambar yang seolah – olah 

menunjukkan bagian dalam kemasan. Selain itu juga terdapat no. 

telefon Kerajaanweb.com yang dapat dihubungi apabila CD rusak. 

Selanjutnya CD interaktif profil perusahaan Kerajaanweb.com 

diserahkan kepada pihak Kerajaanweb.com untuk kemudian digandakan 

dan digunakan sebagai media promosi. Demikian adalah proses berkarya 

dapat dilihat dalam bagan di bawah ini: 
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Gb. 8 bagan pembuatan CD interaktif



 

 

 

 

BAB V  

DESKRIPSI DAN ANALISIS KARYA 

 

 

Dalam mendeskripsikan CD interaktif profil perusahaan 

Kerajaanweb.com, penulis membagi halaman penyusunnya menjadi tiga jenis, 

Opening, Isi dan Closing. Semua halaman berukuran 1024 x 768 dan ditampilkan 

secara fullscreen sehingga diharapkan dapat memperoleh perhatian penuh dari 

pengguna. Akan tetapi pada halaman isi disediakan tombol untuk memilih apakah 

tetap menggunakan tampilan fullscreen atau tidak. Berikut adalah penjelasan lebih 

rinci mengenai masing – masing jenis halaman. 

A. Halaman Opening 

 

gb. 9 halaman opening 
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1. Deskripsi karya 

Pada awal halaman opening, tampilan halaman akan 

menunjukkan suasana sebuah ruangan dengan meja kerja tepat di 

hadapan kita. Di atas meja terdapat sebuah lampu duduk, saat lampu 

tersebut menyala, sebuah alat di tengah – tengah halaman menyala dan 

memproyeksikan semacam address bar peramban web. Kemudian 

muncul animasi yang menunjukkan seolah – olah kata Kerajaanweb.com 

diketikkan di dalam address bar. 

Setelah kata Kerajaanweb.com selesai terketik, tombol merah 

berbentuk mata panah akan berkedip. Kedipan tombol tersebut 

mengisyaratkan kepada pengguna untuk mengekliknya. Saat pengguna 

mengekliknya, dari balik address bar akan muncul obyek berwarna 

hitam yang semakin membesar dan menutupi seluruh halaman. 

Kemudian tampilan berubah menjadi halaman isi. 

2. Analisis karya 

Suasana ruangan digambarkan dengan menggunakan program 

macromedia flash, serta semua animasi yang ada di halaman  opening. 

Warna yang digunakan didominasi oleh variasi warna kuning dan variasi 

warna coklat. Font yang digunakan untuk menuliskan kata 

Kerajaanweb.com adalah Arial. Backsound yang mengiringi animasi 

didapatkan dengan mengkombinasikan dua melodi yang disediakan 

secara default oleh program Linux Multimedia Studio.  
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Halaman Opening menggunakan komposisi asimetris. Sedangkan 

prinsip kesatuan diperoleh dengan memanfaatkan permainan warna. 

Warna yang digunakan dalam setiap obyek di halaman Opening memiliki 

kemiripan untuk menghasilkan prinsip keselarasan sehingga dapat 

menyatukan masing – masing obyek. 

Yang menjadi titik fokus dari halaman Opening adalah address 

bar yang ada di tengah – tengah halaman. Hal ini dapat dicapai karena 

suasana ruang digambarkan dengan proyeksi perspektif satu titik dengan 

titik pusat terdapat di tengah – tengah address bar. Sehingga seolah – 

olah beberapa garis yang menyusun obyek di ruangan menunjuk ke arah 

address bar.  

Rangking pertama pada hierarki visual ditempati oleh address bar 

yang merupakan titik fokus. Diikuti dengan “alat” yang memproyeksikan 

address bar pada rangking kedua, karena terasa mencolok dengan 

gerakan dari cahaya yang berada di atasnya. Sementara pada level 

address bar rangking pertama ditempati oleh tulisan Kerajaanweb.com, 

karena tulisan yang berwarna hitam terasa kontras dengan warna putih di 

sekelilingnya. Kemudian diikuti oleh tombol merah yang berkedip pada 

rangking kedua. 

Penggunaan address bar dan alamat kerajaanweb.com yang 

seolah – olah terketik merepresentasikan kegiatan berinternet. Hal ini 

bertujuan untuk mewujudkan gaya pesan fragmen kehidupan. Selain itu 
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penggunaan font Arial pada penulisan alamat Kerajaanweb.com juga ikut 

mendukung gaya pesan tersebut. 

B. Halaman Isi 

  

gb. 10 halaman isi 

1. Deskripsi karya 

Setelah warna hitam dari halaman opening memudar, tampilan 

menunjukkan sebuah suasana di depan sebuah rumah dengan logo 

Kerajaanweb.com di atas atap rumah tersebut. Lalu tirai bambu yang 

juga berfungsi sebagai layar proyektor turun dan menutupi sebagian 

besar layar tampilan. Selanjutnya address bar muncul di atas layar 

proyeksi, diikuti oleh tombol suara, tombol fullscreen dan tombol keluar 

di sebelah kanan address bar. Kemudian animasi halaman why website 

dimulai bersamaan dengan munculnya tombol navigasi di sebelah layar 

proyeksi. 
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Pada bagian layar proyeksi terdapat dua tombol, yaitu tombol 

Why website dan Home. Keduanya adalah tombol menuju ke halaman 

yang bersesuaian. Kedua tombol tersebut hanya tersedia di halaman Why 

website dan Home. 

Di dalam jenis halaman isi terdapat beberapa sub halaman, di 

antaranya halaman why website, halaman home, halaman profil, halaman 

personalia, halaman layanan, halaman portofolio dan halaman contact. 

Halaman – halaman tersebut ditampilkan di dalam sebuah obyek yang 

diumpamakan sebagai layar proyeksi. Mengenai penjelasan lebih rinci 

dari masing – masing halaman akan dijelaskan pada poin tiga nanti. 

2. Analisis karya 

Karya semua gambar vector berserta animasinya yang ada di 

halaman isi dibuat menggunakan program Macromedia Flash 8. 

Sementara gambar rumah diedit di dalam Adobe Photoshop, kemudian 

dimasukkan ke dalam Macromedia Flash 8. Sementara backsound dibuat 

dengan mengkombinasikan nada gamelan di program Linux Multimedia 

Studio, kemudian dimasukkan ke dalam Macromedia Flash. 

Perubahan tampilan dari ruang kantor menjadi halaman rumah 

dengan logo Kerajaanweb.com dimaksudkan untuk melanjutkan gaya 

pesan fragmen kehidupan serta mewakili sisi fantasi. Sisi fantasi yang 

dimaksud yaitu bahwa kita dapat menjelajahi dunia dengan 

menggunakan internet. Selain itu tampilan rumah dengan logo 

kerajaanweb.com dimaksudkan untuk mewakili konsep kerajaan. 
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Komposisi yang digunakan asimetris dengan keseimbangan 

diperoleh dari tombol – tombol navigasi berbentuk oval yang 

mengimbangi kotak proyeksi yang memiliki proporsi lebih besar. 

Titik fokus yang juga rangking pertama dalam hierarki visual 

pada halaman isi adalah layar proyeksi yang menampilkan halaman why 

website. Hal ini dapat dicapai karena halaman why website menggunakan 

warna biru yang berbeda dari keseluruhan tampilan yang banyak 

menggunakan warna keemasan dan coklat. Selain itu, karena halaman 

why website merupakan satu – satunya obyek bergerak setelah semua 

obyek tampilan muncul.  

Rangking kedua dari hierarki visual adalah kedua tombol why 

website dan home yang terdapat pada bagian atas layar proyeksi. Kedua 

tombol tersebut menempati rangking kedua karena pada akhir halaman 

why website terdapat panah yang menunjuk kepada salah satu tombol 

tersebut. Kedua tombol tersebut juga dimaksudkan untuk mendukung 

konsep peramban internet. 

Rangking selanjutnya pada hierarki visual ditempati oleh address 

bar dan logo Kerajaanweb.com karena keduanya terlihat agak mencolok 

dengan warna terang di antara warna gelap. Addres bar berisi tulisan 

“Kerajaanweb.com/whywebsite?” yang menggunakan font Arial dengan 

ukuran 16 pt untuk menunjukkan bahwa sekarang pengguna berada di 

halaman why website. Tulisan ”whywebsite?” akan berubah sesuai 
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dengan halaman yang dikunjungi pengguna. Hal ini untuk mendukung 

sensasi bahwa pengguna seolah – olah menggunakan internet.  

Rangking selanjutnya pada hierarki visual ditempati oleh 

kumpulan tombol suara, fullscreen dan keluar yang menjadi satu 

kesatuan karena kesamaan bentuk. Pada tempat terakhir ditempati oleh 

kumpulan tombol navigasi yang ada di kiri layar, karena berwarna 

kuning dengan background berwarna kuning terang sehingga memiliki 

kontras yang rendah. Kumpulan tombol navigasi dikelompokkan menjadi 

satu dalam level hierarki karena mengacu pada prinsip proximity. 

Pada level tombol suara, fullscreen dan keluar, rangking pertama 

hierarki visual ditempati oleh tombol keluar yang posisinya berada di 

atas tombol lainnya serta berwarna merah, berbeda dengan tombol 

lainnya yang berwarna biru. Sementara posisi selanjutnya ditempati oleh 

tombol fullscreen kemudian tombol suara karena posisinya yang 

berurutan ke bawah. 

Pada level kumpulan tombol navigasi, tombol – tombol navigasi 

disusun dengan irama repetitif. Disebut irama repetitif karena bentuk 

serta warna yang sama. Sehingga hierarki visual ditentukan oleh 

posisinya. Dengan posisi teratas pada rangking pertama dan seterusnya. 

Dan urutannya sebagai berikut, tombol home, tombol profil, tombol 

personalia, tombol layanan, tombol portofolio dan terakhir adalah tombol 

contact. Teks pada masing – masing tombol berwarna coklat dengan font 

Arial dengan ukuran 17 pt. 
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3. Pembagian Halaman Isi 

Halaman isi yang terdiri dari halaman why website, home, profil, 

personalia, layanan, portofolio dan contact. Halaman halaman ini 

merupakan titik fokus atau rangking pertama hierarki visual dari tampilan 

utama halaman isi. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, halaman 

why website menempati rangking pertama karena menggunakan warna 

berbeda dari lingkungannya. Dan dengan menerapkan prinsip 

pengulangan, halaman – halaman lainnya secara otomatis berada pada 

level hierarki yang sama. 

Karena halaman – halaman tersebut di atas merupakan rangking 

pertama dari tampilan halaman isi dan tampilan halaman isi tidak 

berubah kecuali halaman – halaman tersebut di atas, maka penulis 

memutuskan untuk menjelaskan deskripsi dan analisis halaman – 

halaman tersebut secara terpisah dari obyek – obyek lain di tampilan 

utama.  

a. Halaman why website. 
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gb. 11 halaman why website 

1.) Deskripsi 

Halaman why website merupakan halaman yang 

menjelaskan secara singkat kepada pengguna tentang alasan 

mengapa pengguna perlu memiliki website. Pada akhir 

penjelasan, tampilannya akan terlihat seperti gambar di atas. 

Dengan anak panah menunjuk ke arah link yang menggiring 

pengguna ke halaman home. Selain itu juga terdapat tombol 

untuk mengulangi penjelasan yang diberikan. 

Narasi dari penjelasannya sebagai berikut. ”Bayangkan 

jika anda dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat 

global dua puluh empat jam setiap hari tanpa berhenti. Website 

dapat menjadi media bagi anda untuk melakukannya. Sedangkan 

informasi yang anda sampaikan dapat berupa profil pribadi 

anda, perusahaan anda, atau bahkan untuk jual beli. Dan kami 

dapat membantu anda dalam membuat website anda sendiri. 

Untuk informasi lebih lanjut silahkan anda menuju Home dan 

mencari informasi yang anda inginkan.” 

2.) Analisis 

Narasi berserta animasi dari halaman why website berisi 

pesan berjenis pesan informatif. Narasi direkam menggunakan 
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program cool edit pro 2.1, kemudian diimport ke dalam program 

macromedia flash. Sedangkan animasi dibuat menggunakan 

program macromedia flash. 

Rangking pertama dari hierarki visual dari tampilan 

terakhir halaman why website ditempati oleh anak panah yang 

menunjuk ke arah link Home. Tempat kedua ditempati oleh logo 

Kerajaanweb.com. Pada tempat ketiga ditempati oleh tulisan 

“WEBSITE” dengan font Arial berukuran 32 pt di atas piring 

saji dan rangking hierarki visual terakhir ditempati oleh tombol 

untuk mengulangi penjelasan yang disampaikan. Tombol 

tersebut berwarna kuning dengan font Arial berukuran 18 pt. 

Komposisi yang digunakan adalah komposisi asimetris. 

Keseimbangan didapat dengan mengimbangi arah panah yang 

ke kiri dengan bentuk background logo yang condong ke kanan, 

serta tombol ulangi di pojok kanan bawah. 

b. Halaman home. 
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gb. 12 halaman home 

1.) Deskripsi 

Pada bagian atas dari halaman home terdapat logo yang 

menunjukkan bahwa halaman tersebut adalah halaman home. 

Pada halaman home juga terdapat penjelasan mengenai isi 

dari masing – masing halaman lainnya. Penjelasan dari masing – 

masing halaman disertai pula dengan screenshot dari masing – 

masing halaman. 

 

 

2.) Analisis  

Komposisi yang digunakan adalah komposisi asimetris. 

Keseimbangan diperoleh dengan mengimbangi background 

coklat gelap penjelasan profil dengan proporsi kolom yang lebih 

lebar di sebelah kanan. Prinsip kesatuan dicapai dengan 

menggunakan warna yang senada. 

Rangking pertama dari hierarki visual yang juga 

merupakan titik fokus dari halaman home ditempati oleh logo 

halaman home. Karena kontras yang dimiliki logo tersebut 

terhadap lingkungan sekitarnya lebih tinggi dari pada obyek 

lainnya. Logo halaman home dibuat menyerupai bentuk surya 

majapahit untuk mendukung konsep kerajaan. Di dalam logo 

halaman home terdapat gambar rumah untuk mengisyaratkan 
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bahwa halaman yang dikunjungi pengguna adalah halaman 

home. Gambar rumah dipilih untuk menunjukkan bahwa 

halaman home merupakan tempat di mana pengguna kembali 

jika ingin mengetahui isi dari halaman lainnya. Selain gambar 

rumah juga ada tulisan home di bawah bentuk surya majapahit 

dengan alasan yang sama. 

Tempat kedua ditempati oleh penjelasan halaman profil 

karena halaman tersebut memiliki gambar proporsi lebih besar 

dan menggunakan background yang berbeda dari yang lainnya. 

Pada tempat ketiga ditempati oleh penjelasan halaman 

personalia, penjelasan halaman layanan dan penjelasan halaman 

portofolio secara bersamaan. Hal ini disebabkan karena 

ketiganya memiliki screenshot, ukuran font, warna font, dan 

background yang sama. Kesamaan ukuran font, ukuran 

screenshot, dan warna background juga mengakibatkan ketiga 

penjelasan halaman tersebut memiliki irama repetitif. 

Pada rangking keempat ditempati oleh penjelasan 

halaman contact. Karena penjelasan tersebut memakai 

screenshot paling kecil. 

Pada level masing – masing penjelasan, rangking hierarki 

visual dapat dijelaskan sebagai berikut.  

Rangking pertama ditempati oleh screenshot masing – 

masing halaman karena merupakan elemen yang paling besar, 
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akan tetapi pada penjelasan halaman contact disebabkan karena 

kontras screenshot halaman lebih tinggi dari pada nama serta 

deskripsinya. 

Pada tempat kedua ditempati oleh nama halaman yang 

dijelaskan, karena nama tersebut dituliskan menggunakan font 

Arial berukuran 15 pt yang ditebalkan dan memiliki warna yang 

lebih gelap atau lebih terang dari deskripsi halaman. Dan 

terakhir, rangking ketiga ditempati oleh deskripsi halaman yang 

ditulis dengan font Arial berukuran 15 pt. 

 

 

 

c. Halaman profil. 

 

gb. 13 halaman profil 

1.) Deskripsi 

Halaman profil berisi overview, visi dan misi 

Kerajaanweb.com yang terdapat pada tiga kolom yang berbeda. 



73 

 

 

 

Di dalam overview terdapat penjelasan singkat mengenai 

Kerajaanweb.com. Selain itu, di sebelah kanan tampilan terdapat 

logo yang menunjukkan bahwa halaman tersebut adalah 

halaman profil. 

2.) Analisis  

Komposisi yang digunakan adalah komposisi asimetris. 

Sedangkan keseimbangan didapatkan dengan mengimbangi logo 

halaman dengan proporsi kolom yang lebih lebar di sebelah kiri. 

Prinsip kesatuan dicapai dengan menggunakan warna yang 

senada. Pesan yang disampaikan oleh halaman profil berjenis 

pesan informatif. 

Rangking pertama hierarki visual yang juga merupakan 

titik fokus ditempati oleh logo halaman profil karena ukurannya 

yang besar. Logo halaman profil dibuat menyerupai bentuk 

surya majapahit untuk mendukung konsep kerajaan. Di dalam 

logo halaman profil terdapat gambar siluet manusia untuk 

mengisyaratkan bahwa halaman yang dikunjungi pengguna 

adalah halaman profil. Selain gambar siluet manusia juga ada 

tulisan profil di bawah bentuk surya majapahit dengan alasan 

yang sama. 

Sementara rangking kedua ditempati oleh overview 

beserta penjelasannya karena memiliki kontras yang lebih tinggi 

daripada poin yang lainnya. Selanjutnya diikuti oleh visi dan 
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misi secara berurutan dikarenakan posisinya yang berurutan ke 

bawah. 

Pada level masing – masing poin, rangking pertama 

hierarki visual ditempati oleh judul dari poin tersebut, 

dikarenakan penggunaan ukuran font Arial 18 pt, lebih besar 

dari pada penjelasan yang ditulis dengan font Arial dengan 

ukuran 12 pt. Serta warna coklat yang lebih gelap pada judul 

poin dibandingkan dengan penjelasannya, sehingga memiliki 

kontras yang lebih tinggi terhadap background. 

 

 

 

 

 

d. Halaman personalia. 

 

gb. 14 halaman personalia 

1.) Deskripsi 
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Pada halaman personalia menunjukkan bagan yang 

menjelaskan posisi masing – masing personil yang memotori 

perusahaan Kerajaanweb.com. Masing – masing personil 

disertai dengan jabatan yang didudukinya. Selain itu di bagian 

atas tampilan terdapat logo yang menunjukkan bahwa halaman 

tersebut adalah halaman personalia. Terdapat juga water mark 

rantai pada halaman personalia. 

2.) Analisis  

Pada tampilan halaman personalia memang menggunakan 

komposisi simetris, tetapi jika dilihat secara keseluruhan dengan 

mengikutsertakan elemen yang sudah dijelaskan pada penjelasan 

halaman isi, maka halaman personalia dapat dikatakan telah 

menggunakan komposisi asimetris. Prinsip kesatuan dicapai 

dengan menggunakan warna yang senada. 

Rangking pertama pada hierarki visual yang juga 

merupakan titik fokus halaman personalia ditempati oleh logo 

halaman karena bagan personalia membentuk bidang segitiga 

yang ujungnya mengarah ke logo halaman, sehingga seolah – 

olah menunjuk ke arahnya.  

Logo halaman personalia dibuat menyerupai bentuk surya 

majapahit untuk mendukung konsep kerajaan. Di dalam logo 

halaman personalia terdapat gambar rantai untuk 

mengisyaratkan bahwa halaman yang dikunjungi pengguna 
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adalah halaman personalia. Gambar rantai dipilih untuk 

menunjukkan kekokohan personil kerajaanweb.com. Selain 

gambar rantai juga ada tulisan personalia di bawah bentuk surya 

majapahit untuk mengisyaratkan bahwa halaman yang 

dikunjungi pengguna adalah halaman personalia. 

Rangking kedua ditempati oleh ujung bidang segitiga, 

yaitu nama pemilik perusahaan Kerajaanweb.com yang ditulis 

dengan font Arial 20 pt berwarna coklat. Rangking selanjutnya 

ditempati oleh kedua nama karyawan yang ada di 

Kerajaanweb.com yang ditulis dengan font Arial 20 pt berwarna 

coklat. Dan rangking terakhir adalah jabatan dari masing – 

masing personil yang ditulis dengan font Arial 16 pt berwarna 

putih. 

 

 

e. Halaman layanan. 

 

gb. 15 halaman layanan 
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1.) Deskripsi 

Di dalam halaman layanan terdapat daftar produk yang 

ditawarkan oleh Kerajaanweb.com. Produk - produk tersebut 

diwakili oleh semacam tombol yang disusun di bagian atas 

tampilan.  

Di bagian bawah tampilan terdapat paragraf penjelasan 

yang menjelaskan bahwa daftar di bagian atas tampilan 

merupakan produk yang ditawarkan Kerajaanweb.com. Selain 

itu, paragraf tersebut juga memberi petunjuk bahwa untuk 

membaca lebih rinci mengenai masing – masing produk, 

pengguna dapat memposisikan pointer mouse di atas tombol 

yang dimaksud. Sedangkan di pojok kanan bawah tampilan 

terdapat logo yang menunjukkan bahwa halaman tersebut adalah 

halaman layanan. 

 

2.) Analisis 

Komposisi yang digunakan adalah komposisi asimetris. 

Sedangkan keseimbangan didapatkan dengan mengimbangi logo 

halaman dengan proporsi kolom tulisan yang lebih lebar di 

sebelah kiri. Prinsip kesatuan dicapai dengan menggunakan 

warna yang senada. 
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Jenis pesan yang disampaikan oleh paragraf penjelas 

adalah pesan informatif. Baik paragraf penjelas utama maupun 

paragraf penjelas bagi masing – masing layanan. 

Rangking pertama hierarki visual halaman layanan 

ditempati oleh kumpulan tombol yang mewakili produk yang 

ditawarkan oleh Kerajaanweb.com. Hal tersebut dikarenakan 

kontras tulisan tombol yang ditulis dengan font Arial 22 pt 

berwarna putih dengan background berwarna coklat terasa lebih 

tinggi dibandingkan dengan obyek lainnya.  

Rangking kedua ditempati oleh logo halaman sedangkan 

rangking terakhir dimiliki oleh paragraf penjelas yang memiliki 

kontras yang lebih rendah terhadap background karena paragraf 

penjelas ditulis dengan font Arial 15 pt berwarna coklat pada 

background coklat muda.  

Logo halaman layanan dibuat menyerupai bentuk surya 

majapahit untuk mendukung konsep kerajaan. Di dalam logo 

halaman layanan terdapat gambar roda gerigi yang bergerak 

untuk mengisyaratkan bahwa halaman yang dikunjungi 

pengguna adalah halaman layanan. Gambar roda gerigi yang 

bergerak dipilih untuk menunjukkan bahwa layanan – layanan 

yang ditawarkanlah yang menggerakkan usaha 

Kerajaanweb.com. Selain gambar roda gerigi yang bergerak 

juga ada tulisan layanan di bawah bentuk surya majapahit untuk 
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mengisyaratkan bahwa halaman yang dikunjungi pengguna 

adalah halaman layanan. 

Sedangkan pada level paragraf penjelas, fokus utama 

ditempati oleh kata “menghubungi” yang merupakan link 

menuju halaman contact. Kata “menghubungi” menjadi fokus 

utama karena ditulis menggunakan font Arial 15 pt dengan  

warna merah. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah 

pengguna untuk mengetahui bagaimana menghubungi pihak 

Kerajaanweb.com setelah merasa tertarik dengan produk – 

produk yang ditawarkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Halaman portofolio. 
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gb. 16 halaman portofolio 

1.) Deskripsi 

Pada halaman portofolio, terdapat logo yang 

menunjukkan bahwa halaman tersebut adalah halaman 

portofolio, serta gambar dari masing – masing halaman website 

yang telah dibuat oleh Kerajaanweb.com untuk pelanggan 

maupun bagi Kerajaanweb.com sendiri.  

Selain itu terdapat pula kalimat – kalimat penjelas. 

Kalimat penjelas pertama menerangkan bahwa gambar di tengah 

halaman adalah beberapa contoh website yang teral dibuat oleh 

Kerajaanweb.com. Sedangkan kalimat kedua merupakan kalimat 

perintah untuk mengeklik gambar agar membesar. 

Ketika salah satu gambar halaman website diklik, gambar 

tersebut akan membesar dan menutupi sebagian besar layar 

tampilan. Selain menunjukkan gambar yang diperbesar, 

tampilan juga akan menunjukkan tombol untuk kembali ke 
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halaman portofolio, serta tombol kiri dan kanan pada bagian kiri 

bawah. 

 

gb. 17 halaman preview 

2.) Analisis 

Halaman portofolio dimaksudkan untuk mendukung daya 

tarik pesan rasional dengan menunjukkan beberapa gambar 

website klien Kerajaanweb.com sebagai bukti keberhasilan 

kerajaanweb.com dalam membuat berbagai macam jenis 

website. 

Komposisi yang digunakan dalam halaman portofolio 

adalah komposisi asimetris. Sedangkan keseimbangan 

didapatkan dengan mengimbangi logo halaman di sebelah kiri 

atas tampilan dengan tulisan di kanan bawah halaman. Prinsip 

kesatuan dicapai dengan menggunakan warna yang senada. 

Rangking pertama hierarki visual yang juga merupakan 

titik fokus dari halaman portofolio ditempati oleh kumpulan 

gambar website di tengah tampilan. Hal itu disebabkan karena 
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kumpulan gambar tersebut memiliki warna bervariasi serta 

memiliki warna background coklat yang lebih gelap dari warna 

background obyek lainnya. Ukuran gambar – gambar website 

yang sama membuatnya memiliki irama repetitif. 

Rangking selanjutnya ditempati oleh kalimat penjelas 

yang berada di atas gambar karena memiliki kontras yang tinggi 

dengan background. Kontras tinggi tersebut dikarenakan kalimat 

penjelas ditulis dengan font Arial 17 pt berwarna coklat pada 

background putih. Rangking berikutnya ditempati oleh logo 

halaman portofolio dikarenakan kedekatannya dengan kalimat 

penjelas. Rangking terakhir ditempati oleh kalimat perintah di 

bawah tampilan karena menggunakan ukuran font 12 pt, lebih 

kecil dari kalimat yang berada di atas. 

Sedangkan pada saat tampilan menunjukkan gambar 

website yang diperbesar, hierarki visual tampilan dapat 

dijelaskan sebagai berikut. Rangking pertama ditempati oleh 

gambar website yang menutupi sebagian besar tampilan. 

Rangking kedua ditempati oleh tombol kiri dan kanan yang 

memiliki kontras tinggi terhadap backgroundnya jika 

dibandingkan dengan tombol kembali, sehingga membuat 

tombol kembali berada di rangking terakhir. 

Logo halaman portofolio dibuat menyerupai bentuk surya 

majapahit untuk mendukung konsep kerajaan. Di dalam logo 
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halaman portofolio terdapat gambar tumpukan lembar kertas 

untuk mengisyaratkan bahwa halaman yang dikunjungi 

pengguna adalah halaman portofolio. Gambar tumpukan lembar 

kertas dipilih untuk mewakili tumpukan gambar contoh website 

buatan Kerajaanweb.com yang bisa dilihat oleh pengguna. 

Selain gambar tumpukan lembar kertas juga ada tulisan 

portofolio di bawah bentuk surya majapahit untuk 

mengisyaratkan bahwa halaman yang dikunjungi pengguna 

adalah halaman portofolio. 

Komposisi yang digunakan saat pada saat tampilan 

menunjukkan gambar website yang diperbesar, masih tetap 

merupakan komposisi asimetris dengan keseimbangan 

didapatkan dengan mengimbangi tombol kembali di pojok 

kanan atas dengan menempatkan tombol kiri kanan berukuran 

lebih besar pada bagian kiri agak menjorok ke tengah tampilan. 
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g. Halaman contact. 

 

gb. 18 halaman contact 

1.) Deskripsi 

Visualisasi halaman contact berupa sebuah surat 

gulungan yang keluar dari kotak kayu. Surat gulungan tersebut 

berisi penjelasan mengenai bagaimana cara menghubungi pihak 

Kerajaanweb.com. Di dalam surat tersebut juga terdapat logo 

yang menunjukkan bahwa halaman tersebut adalah halaman 

contact. 

2.) Analisis 

Komposisi yang digunakan adalah komposisi asimetris. 

Sedangkan keseimbangan didapatkan dengan mengimbangi 

surat gulungan di sisi kanan tampilan dengan menempatkan 

kotak kayu bergaris kuning pada sisi kiri tampilan dan dengan 

menempatkan logo halaman di sisi kiri bagian dalam surat 
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sehingga seolah – olah tampilan surat lebih berat ke kiri. Prinsip 

kesatuan dicapai dengan menggunakan warna yang senada. 

Rangking pertama dalam hierarki visual yang juga 

merupakan titik fokus dari halaman contact ditempati oleh surat 

gulungan yang memiliki kontras tinggi terhadap backgroundnya. 

Sedangkan rangking kedua ditempati oleh kotak kayu yang 

memiliki garis – garis kuning dengan kontras terhadap 

background yang cukup tinggi. 

Pada level surat gulungan, rangking pertama ditempati 

oleh logo halaman yang ditempatkan di pojok kanan atas surat 

gulungan. Rangking kedua ditempati oleh paragraf yang ada di 

dalam surat tersebut yang ditulis dengan font Arial 12 pt 

berwarna coklat. Sedangkan dalam level paragraf, fokus utama 

paragraf pertama dipusatkan pada “info@kerajaanweb.com” dan 

“085641011412” dengan cara menuliskannya dengan font Arial 

berwarna merah. Pada paragraf kedua dipusatkan pada “kata 

www.kerajaanweb.com” dengan cara yang sama. Hal ini 

disengaja karena kedua kata tersebut merupakan inti dari 

paragraf tersebut, sehingga diharapkan pengguna dapat segera 

menemukannya. 

Logo halaman contact dibuat menyerupai bentuk surya 

majapahit untuk mendukung konsep kerajaan. Di dalam logo 

halaman contact terdapat gambar amplop dengan tiga garis 
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melengkung disisi kiri amplop untuk mengisyaratkan bahwa 

halaman yang dikunjungi pengguna adalah halaman contact. 

Gambar tiga garis melengkung disisi kiri amplop dipakai untuk 

memberikan efek gerakan ke bawah kepada amplop. Gerakan 

amplop ke bawah mengisyaratkan pengiriman pesan. Sedangkan 

pesan yang dimaksud adalah pesan yang ingin disampaikan 

pengguna kepada Kerajaanweb.com. Selain gambar itu juga ada 

tulisan contact di bawah bentuk surya majapahit untuk 

mengisyaratkan bahwa halaman yang dikunjungi pengguna 

adalah halaman contact. 

C. Halaman Closing 

 

gb. 19 halaman closing 

1.) Deskripsi 

Pada saat tombol keluar diklik, akan muncul halaman closing yang 

menanyakan kepada pengguna, apakah pengguna yakin ingin keluar atau 
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tidak. Apabila pengguna mengeklik tombol tidak, maka pengguna akan 

dikembalikan ke halaman dimana pengguna mengeklik tombol keluar. 

Apabila pengguna mengeklik tombol ya, maka animasi keluar akan 

ditampilkan. 

Animasi keluar tersebut dimulai dengan menghilangnya halaman 

closing, isi dari layar proyeksi dan tombol navigasi. Kemudian address 

bar serta layar proyeksi akan menggulung ke atas. Disertai dengan 

tampilan yang meredup dan menjadi hitam. Setelah tampilan berangsur 

terang, tampilan yang ditunjukkan berubah menjadi susasana di dalam 

ruangan kembali. Diikuti oleh lampu belajar menjadi padam. Kemudian 

pengguna keluar dari CD interaktif profil perusahaan kerajaanweb. 

2.) Analisis 

Komposisi yang digunakan adalah komposisi asimetris. Komposisi 

asimetris didapatkan dengan menggunakan kotak form pertanyaan yang 

bergelombang dan tampilan asimetris yang tertutup warna hitam 

beralpha 70%. Prinsip kesatuan dicapai dengan menggunakan warna 

yang senada. 

Pada halaman closing, tampilan didominasi oleh form pertanyaan. 

Pada form pertanyaan, rangking pertama hierarki visual yang juga 

merupakan titik fokus ditempati oleh tulisan ”tidak” yang ditulis dengan 

font Arial 21 pt berwarna merah, berbeda dengan tulisan “ya” yang 

menggunakan font dan warna sama dengan tulisan pertanyaan, yaitu font 

Arial 21 pt berwarna coklat. Hal ini dimaksudkan agar saat pengguna 
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mengeklik tombol keluar, sedang pengguna belum bermaksud untuk 

keluar, pengguna dapat dengan mudah kembali ke halaman sebelumnnya.
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BAB VI  

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil deskripsi dan analisis karya, dapat dikemukakan 

simpulan sebagai berikut : 

Yang pertama 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. 

Yang kedua, CD Interaktif profil ini dapat dijadikan sebagai media 

promosi bagi perusahaan Kerajaanweb.com kepada target audiens yang 

telah ditentukan. 

B. Saran  

1. Bagi para desainer yang ingin membuat CD Interaktif Profil harus 

benar-benar mengetahui bagaimana latar belakang kliennya dan 

pengguna sehingga dapat menghasilkan tampilan yang baik dan yang 

komunikatif serta inovatif. 
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2. Selain itu ada baiknya jika dalam pembuatan CD interaktif, desainer 

juga bekerja sama dalam sebuah tim yang terdiri dari pihak – pihak 

yang bersesuaian dengan bidangnya. Sehingga dapat membagi tugas 

dalam pembuatan CD interaktif. Misalnya, ada pihak yang mengurusi 

bagian audio, kemudian pihak yang mengurusi bagian sistem operasi 

CD interaktif, pihak yang mengurusi pemilihan diksi, dan pihak yang 

mengurusi bagian tampilan, dalam hal ini desainer. Sehingga 

diharapkan dapat menghasilkan CD interaktif yang lebih baik secara 

keseluruhan. 

3. Bagi pihak perusahaan Kerajaanweb.com diharapkan dapat 

menggunakan CD Interaktif ini sebagai media promosi dan informasi. 

 



 

91 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Belch, George E. dan Michael A. Belch. 2001. Advertising and Promotion: and 

integrated marketing communications perspective. New York: Mc 

Graw – Hill Higher Education 

Hakim, Fahrosyid. 2008. CD(Compact Disc) Interaktif Profile SMPN 3 Ungaran 

Sebagai Media Promosi. Semarang: Unnes 

http://en.wikipedia.org/wiki/Color. Diakses 27   iluJ 2011,   11:59 

http://en.wikipedia.org/wiki/web_typography. Diakses 10   sutsugA 2011,   4:11 

http://id.wikipedia.org/wiki/internet. Diakses 10 Agustus 2011, 4:30 

http://maroebeni.wordpress.com/2008/11/05/perkembangan-multimedia-dan-cd-

interaktif/. Diakses 18   teraM 2011,   13:21 

http://organisasi.org/definisi-pengertian-promosi-fungsi-tujuan-bauran-promosi-

promotional-mix-produk. Diakses 08   sutsugA 2011,   21:42:09 

http://romisatriawahono.net/2006/06/21/aspek-dan-kriteria-penilaian-media-

pembelajaran/. Diakses 27   iluJ 2011,   2:10 

http://scienceblogs.com/mixingmemory/2006/12/does_red_weigh_more_than_ 

blue_1.php. Diakses 18   teraM 2011,   13:21 

http://www.stolaf.edu/people/leming/soc371res/research.html. Diakses 16 

  sutsugA 2011,   5:03:10 

http://asktog.com/basics/firstPrinciples.html. Diakses 24 September 2010, 2:48 



92 

 

 

http://www.mediaindonesia.com/mediagadget/index.php/read/2011/07/03/1871/1/

Fans-Chrome-Kian-Banyak. Diakses 12   sutsugA 2011,   19:15 

http://www.vanseodesign.com/web-design/visual-hierarchy/. Diakses 24 

September 2010, 2:56 

Kusrianto, Adi. 2007. Pengantar Desain Komunikasi Visual. Yogyakarta: C.V 

Andi Offset 

Martinus, Surawan. 2001. Kamus Kata Serapan. Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama 

Novitasari, Nurul. 2011. CD Interaktif Pengenalan Huruf dan Angka Untuk Anak 

Usia 2-4 Tahun. Semarang: Unnes 

Setiarjo, Arif. 2005. CD Interaktif Radio Prambors Semarang 102 FM. Semarang: 

Unnes 

Widyatmoko, Sutrisno(ed). 2009. Irama Visual: Dari Toekang Reklame sampai 

Komunikator Visual. Yogyakarta: Jalasutra



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN – LAMPIRAN 

 

  



 

 

 

BIODATA PENULIS 

 

 

 

 

 

Nama Lengkap : Firman Safrizal 

Tempat, Tanggal lahir : Jepara, 17 September 1988 

Fakultas/Jurusan/Prodi : Bahasan dan Seni/ Seni Rupa/Desain Komunikasi 

Visual 

Telepon : 085225932310 

Alamat Kampus : Kampus UNNES Sekaran Gunung Pati, 

Semarang 50229, Telp. 024(8508073) 

Alamat Rumah : Gg. Mawar No. 6, RT 01/01, Bangsri, Jepara 

59453. 



 

 

 

Banner Pameran 

 

 

 

Undangan Pameran 



 

 

 

Bagan Alir Karya 

 

 

Katalog Pameran 

 

 



 

 

 

Foto Pameran 

 

 

Pembukaan Pameran 

 

 

 

 

Sambutan dari Drs. Syakir, M.Sn. 



 

 

 

 

Suasana pameran hari pertama 

 

 

 

 

Suasana pameran hari kedua 

 

 


