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BAB III 

METODOLOGI TUGAS AKHIR 

 

3.1. Gambaran Umum 

Dalam proses pembuatan katalog produk ini, penulis dan tim membagi tiga 

tahapan penting, yaitu: Praproduksi, Produksi, dan Pascaproduksi. Seperti yang 

tertera pada diagram berikut ini.Pada pembuatan katalog produk digital ini, tugas 

penulis sebagai membuat GUI di Adobe Flash. 

 
Gambar 3.1.  Proses Pembuatan Katalok Produk 

 
 

3.2. Praproduksi 

Praproduksi merupakan tahap yang akan mempermudah jalannya produksi suatu 

proyek dengan mempersiapkan dan merencanakan secara betul akan apa yang 

akan di produksi, pada tahap ini terdiri dari dua langkah dasar, yaitu konsep dan 

sketsa.Penulis melakukan studi eksisting dan studi komparasi sebelum membuat 

konsep katalog produk digital.Tujuan dari pembuatan aplikasi katalog produk 

digital adalah untuk mempermudah pembeli dalam memilih produk-produk serta 
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paket--paket audio system yang ada tanpa harus melihat barang aslinya sehingga 

tidak memakan waktu untuk menunggu prduk-produk tersebut siap untuk dilihat. 

3.2.1.  Studi Eksisting 

Pada studi eksisting ini penulis melakukan riset pada beberapa GUI yang ada, 

contohnya adalah dari game Assassin’s Creed II Brotherhood.Pada game ini, GUI 

yang ada sederhana, tidak menggunakan banyak warna namun sangat menarik 

untuk di lihat, karena komposisi danlayout yang seimbang serta penggunaan 

warna yang sesuai. 

 
Gambar 3.2. Tampilan Menu Equipment pada Game Assassin’s Creed II Brotherhood 

(http://assassinscreed.wikia.com/wiki/Ezio_Auditore's_robes?file=AC2_Tailor_Dye.png) 

 

Penggunaan warna terang yang dominan membuat kesan suci,tidak 

bersalah, dan kejujuran. Warna merah yang ada pada menu dibuat sedikit akan 

menarik perhatian pengguna karena meskipun sedikit.Warna abu-abu yang berada 

di atas menu, membuat kesan formal dan berwibawa. 

Desain Media ..., Derry Arianto, FSD UMN, 2014

http://assassinscreed.wikia.com/wiki/Ezio_Auditore's_robes?file=AC2_Tailor_Dye.png


 
 

34 
 

Komposisi yang ada pada menu game ini seimbang dari kiri serta kanan 

akan semakin menarik karena tidak menysahkan pengguna dalam mencari hasil 

dari yang akan dilihat. Nama produk yang akan terlihat sama namun ada 

penambahan latar belakang dengan dua warna merah namun warna tersebut 

memperjelas bang yang akan dipilih, sebelah kanan pada bagian nama produk 

akan terlihat berapa harga produk tersebut dimana harga merupakan informasi 

yang penting dalam memilih suatu produk., dengan hasil yang tertera pada 

sebelah kanan setelah memilih produk yang diinginkan serta latar belakang yang 

berbentuk 3D yang berhenti.3D disini menggunakan pre-rendered karena hasil 

produk 3D bersifat gambar diam dan tidak membebani sistem komputer, hasil 

gambar juga tidak dapat diubah-ubah, hanya dapat dilihat dan tidak dapat 

digerakan. 

 
Gambar 3.3. Tampilan Menu pada Game Assassin’s Creed II Brotherhood 

(http://randallcrock.net/wp-content/uploads/2010/04/AC2_menu.jpg) 
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Berbeda dengan tampilan menu pada game ini, pada tampilan ini, 

komposisi yang ada  seperti pada saat membeli barang, yaitu di bagian kiri. 

Penggunaan warna yang hampir mirip seperti warna putih, abu-abu serta warna 

merah yang akan membesar ketika terpilih. Namun pada menu ini pilihan yang 

ada tidak lurus tetapi berbelok seperti DNA. 

 
Gambar 3.4. Tampilan Menu pada Game Crysis II 

(http://www.codaddicts.com/images/games/crysis2/beta/crysis-menu1.jpg) 

 Contoh studi eksistensi lainnya adalah game Crysis II, pada game ini 

komposisi game ini berada pada bagian kiri layar dan pada tengah layar, tapi pada 

game ini tampilan menu akan bergerak sesuai dengan pergerakan kursor.  

 Warna yang digunakan pada menu game ini adalah warna biru kehijauan, 

warna biru mempunyai kesan positif dan damai, respek dan terpercaya. Warna 

hijau mempunyai sifat aman, tenang dan menenangkan. Pada saat memilih pilihan 

pada menu, akan ada kotak transparan yang akan membatasi antara batas satu 

menu dengan yang lain sehinnga lebih mudah dilihat dari menu yang lain. 
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Gambar 3D yang berada di tengah layar sebagai latar belakang dari tampilan 

menu ini membuat kesan lebih nyata. 

 
Gambar 3.5. Tampilan MenuEquipment pada Game Crysis II 

(http://cdn.gamerant.com/wp-content/uploads/Crysis-2-Weapon-Menu.jpg) 

 

Tampilan menu equipment pada game ini menggunakan latar belakang 

yang sama dengan tampilan dalam menu awal game dimulai dan tampilan menu 

juga bergerak sesuai dengan arah pergerakan kursor, ketika memilih senjata pada 

bagian kiri layar, tampilan mengenai kemampuan senjata dan gambarnya muncul 

di bagan kanan layar. Informasi akan spesifikasi senjata itu sendiri merupakan hal 

yang harus diperhatikan sebelum membeli senjata itu sendiri.Dengan tampilan 

seperti ini, layout akan menjadi menarik untuk dilihat dengan didukung dengan 

latar belakang. Senjata pada game ini juga menggunakan 3d pre-rendered karena 
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senjata hanya diam dengan pencahayaan dan teksturing yang tetap, latar belakang  

merupakan gambar diam namun dapat mengikuti gerakan mouse.  

 

 
Gambar 3.6. Tampilan MenuAwal pada Game Sleeping Dogs 

(http://www.mobygames.com/images/shots/l/585534-sleeping-dogs-windows-screenshot-main-

menus.jpg) 

 

 Menu pada game Sleeping Dogs, komposisi yang digunakan sederhana 

yaitu di letakan pada sebelah kiri layar menggunakan warna jingga karena jingga 

memberikan kesan berenergi, bersahabat dan bahagia. Dengan efek cahaya pada 

tulisan mandarin yang berwarna jingga terang menandakan sedang berada pada 

menu.Kotak box berwarna jingga terang juga berguna sebagai membedakan antara 

menu satu dengan yang satunya.Latar belakang yang digunakan menggunakan 

tampilan papan nama dari pertokoan-pertokoan yang berada pada kota Hong 
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Kong karena peran pemain sebagai mafia yang menguasai kota Hong Kong pada 

akhirnya. 

 
Gambar 3.7. Tampilan Menu Equipment pada Game Battefield 3 

(http://www.nerdragepros.com/viewtopic.php?f=26&t=1279) 

 Pada game ini, komposisi berada pada kiri dan kanan layar, bagian kiri 

layar untuk memilih equipment yang akan digunakan dan akan ditampilkan 

barang-barang yang akan dipakai pada saat bermain di sisi kanan layar. Warna 

yang digunakan juga tidak terlalu banyak pada tampilan game ini, warna putih 

kebiruan, hitam serta jingga pada nama pemain. Warna hitam memiliki sifat 

agresif ketika digunakan terlalu banyak, pada game ini ditambahkan efek 

transparan, dengan latar belakang yang memakai efek asap berwarna putih 

kebiruan yang bergerak selayaknya asap sungguhan. Pada game ini, barang-

bartang yang akan dibawa akan langsung terlihat pada bagian kanan layar, gambar 

barang akan langsung terpasang pada orang tersebut sedangkan orang tersebut 

hanya diam, ini merupakan pre-rendered, karena tidak membebani system 

perangkat. 
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Gambar 3.8. Tampilan Layout pada Web Razer 

(http://www.razerzone.com/store/razer-naga) 

Pada tampilan web ini, komposisi seimbang dan lebih memusatkan pada 

tengah layar, barang yang ditampilkan dibagian sebelah kiri dan informasi 

mengenai barang tersebut terletak pada kanan layar.Warna yang digunakan adalah 

warna hitam, putih, dan hijau.Warna hitam mempunyai makna agresif, intimidasi 

serta elit,warna putih mempunyai makna kemurnian, kepolosan, dan kejujuran. 

Warna hijau mempunyai makna menenangkan, membuat perasaan menjadi rileks, 

warna hijau juga mempunyai artijiwa anak muda, serta status ekonomi yang 

tinggi. Pada web ini, unsur interaktivitas ada pada tombol yang akan membawa 
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pengguna ke halaman yang diinginkan, ada yang berupa tombol untuk menggeser 

gambar ke gambar berikutnya. Informasi yang diberikan pada produk yang 

diutamakan adalah fitur-fitur terbaru dan yang paling penting adalah harga dan 

nama dari produk itu sendiri. Gambar-gambar yang ada di web itu merupakan 

gambar diam namun masih berbentuk 3D dan bukan gambar atau foto,  untuk 

melihat gambar-gambar yang lain, harus meng-klik pilihan gambar, maka gambar 

akan berubah sesuai dengan gambar yang pengguna inginkan.  

Gambar 3.9. Tampilan Layout pada Web Roccat 
(http://www.roccat.org) 

 

Pada tampilan web diatas, komposisi dipusatkan di kanan layar dan di kiri layar 

merupakan bagian navigasi khusus dari pilihan-pilihan yang berada pada bagian 

atas layar. Warna yang ada pada web ini biru, putih, dan hitam, warna hitam 

mempunyai makna agresif, intimidasi serta elit, warna biru mempunyai arti 

damai, kepercayaan, kesatuan, kesetiaan, serta menghargai.Unsur interaktivitas 

pada web diatas berupa tombol, ada yang membawa pengguna ke halaman 
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berikutnya, ada yang berguna untuk melihat-lihat gambar produk dari web 

tersebut. 

 

 

Gambar 3.10. Tampilan Layout pada Web Thehightech 
(http://thehitechweb.com/) 

 

Pada tampilan web ini, unsur navigasi yang ada berupa tombol yang akan 

membawa pengguna ke bagian yang diinginkan. Pada web ini juga ada penjelasan 

mengenai hal apa yang ada pada web tersebut dari gambar-gambar yang akan 

berganti-ganti pada waktu tertentu. 

3.2.2. Penyusunan Konsep 

Konsep pembuatan katalog produk ini bermula ketika penulis sedang melihat-lihat 

katalog produk audio system yang berupa lembaran, ketika melihat katalog 

tersebut dan melihat contoh-contoh produk yang tertera, sangatlah sulit untuk 

membayangkan hasilnya ketika memakai suatu produk tersebut pada interior 

mobil.Ketika itu terpikir untuk membuat katalog produk digital yang 
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memudahkan bagi penggunanya menentukan pilihan, dengan gambar yang 

semirip dengan aslinya. 

 Penulis bersama rekannya mulai membuat konsep yang bermula dari 

pencarian interior mobil yang sederhana, pencarian produk-produk audio system 

hasil buatan dalam negeri hingga harga yang dijual. Karena katalog produk ini 

bertujuan untuk memudahkan pengguna untuk melihat hasil pemakaian produk 

yang akan dibeli, maka ukuran produk baik interior mobil maupun perlengkapan 

audio system dibuat semirip mungkin dengan aslinya.Dengan terbentuknya 

konsep pemikiran tersebut, penulis beserta rekannya membagi tugas dalam 

pembuatan katalog produk digital ini, dimana penulis bertugas untuk membuat 

user interface serta menyatukan hasil 3D kedalam user interface. 

3.2.3 Pola Interaksi 

 

 
Gambar 3.11. Konsep Pola Interaksi  

Desain Media ..., Derry Arianto, FSD UMN, 2014



 
 

43 
 

Pada katalog produk digital ini, penulis menggunakan pola open untuk 

mempermudah pengguna dalam menjalankan aplikasi katalog produk digital ini. 

Pola open dipilih untuk alur katalog produk digital ini karena peggguna akan 

memilih opsi-opsi yang ada sesuai dengan keinginan pengguna sendiri dengan 

hasil opsi yang berbeda dari yang lainnya sehingga pengguna mendapatkan 

informasi sesuai dengan keinginan sendiri. 

Kalbach (2007) menjelaskan bahwa navigasi halaman dapat diletakkan 

pada bagian bawah halaman. Pengguna dapat mengolah informasi yang disajikan 

terlebih dahulu, setelah itu pengguna dapat menuju informasi berikutnya melalui 

tombol navigasi yang ada di bagian bawah halaman. Tombol dapat berupa angka 

pergantian halaman seperti angka satu, dua dan tiga. Sedangkan penggunaan 

angka sebagai penamaan tombol dapat diganti menjadi lebih spesifik seperti nama 

halaman yang berkaitan dengan isi. 

Kalbach (2007) membahas tentang bentuk navigasi yang baik dalam 

Website. Website menggunakan open plot karena pengguna dapat dengan leluasa 

mengeksplorasi seluruh informasi yang ada didalamnya. Penggunaan open plot ini 

dapat diterapkan dalam aplikasi interaktif dalam menentukan pola perpindahan 

halamannya. Navigasi yang baik memiliki penamaan yang jelas sehingga tidak 

menimbulkan adanya kesalahan pemahaman akan informasi yang ditampilkan. 

Salah satu contoh pola navigasi yang baik adalah website Sony 

(http://store.sony.com) karena di dalamnya, pengguna dapat langsung mencari 

informasi sesuai kategori seperti adanya televisi, speaker dan produk elektronik 

lainnya dari Sony. Pengguna yang menunjungi website tersebut juga dapat 
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mengakses halaman about atau home melalui halaman lain yang berisi kategori 

alat elektronik milik Sony.  Aplikasi interaktif Barcode menampilkan pilihan-

pilihan informasi yang dapat diakses oleh pengguna dan pengguna dapat 

berpindah halaman melalui tombol navigasi yang ada pada bagian bawah halaman 

atau tombol navigasi yang ada pada bagian tengah halaman. Pengguna dapat 

berpindah menuju halaman about, product, package melalui halaman speaker, 

head unit, subwoofer, atau dari silver, gold, platinum package. Perpindahan yang 

tidak memerlukan batasan spesifik ini yang menjadikan aplikasi interaktif 

Barcode memiliki pola open plot. 

 

Gambar 3.12. Pola Interaksi pada Katalog Produk Digital 

 

Pola interaksi yang dilakukan adalah menggunakan tombol dari halaman 

ke halaman lainnya, pada awal pertama aplikasi di gunakan, pengguna bebas 

memilih menuju halaman yang ada di aplikasi ini yaitu home, about us, product, 

dan package untuk mendapatkan informasi yang ada. Diharapkan pengguna 
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menggunakan aplikasi ini seolah olah mereka memilih produk yang sesuaidengan 

selera mereka. 

Ada bagian product atau package ini, pengguna diberikan informasi lebih 

dalam mengenai produk yang dipilih, pengguna harus berinteraksi dengan produk 

sendiri sehingga mendapatkan informasi yang cukup. 

 Proses interaktif dimulai dengan aplikasi sebagai informasi yang disajikan. 

Aplikasi ini menampilkan informasi tidak sekaligus, pengguna harus 

berpartisipasi dengan aplikasi interaktif untuk mendapatkan lebih banyak 

informasi,sesuai yang telah disajikan dalam aplikasi interaktif. Dalam  aplikasi 

ini, aplikasi menyajikan informasi seputar audio system mobil.  

  

 

3.2.4 Graphical User Interface 

Agar katalog produk digital ini menarik untuk di lihat dan tidak membingungkan 

pengguna, maka penyusunan info maupun gambar serta tombol yang ada harus 

seimbang dan tertata rapih. 
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Gambar 3.13. Sketsa Tampilan GUI pada Menu Home 

 Pada menu Home ini, latar belakang merupakan tampilan 3D interior mobil 

Toyota Avanza yang bergerak secara perlahan untuk menunjukan produk audio standar 

pada mobil ini. 

 

 
Gambar 3.14. Sketsa Tampilan pada Menu Package 

 

Untuk mempermudah pengguna dalam mendapatkan info yang ada, 

maka tampilan pada menu paket seperti yang tertera diatas. Pengguna dapat 
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mendapatkan info mengenai produk yang akan didapat dari paket dengan meng-

klik info. Begitu pula dengan tampilan dari menu produk, pengguna dapat meng-

klik info untuk mengetahui tentang produk yang akan dibeli. 

 

 
Gambar 3.15. Sketsa Tampilan pada Menu Product 

 

 

 

3.3.  Produksi 

Setelah sketsa telah ditentukan, maka selanjutnya adalah tahap produksi, dimana 

pada tahap ini terdapat modeling, texturing,rendering, serta membuat GUI. Pada 

tahap ini, penulis hanya mengerjakan bagianGUI saja. 

 Ketika mulai untuk merender, penulis menyimpan dalam bentuk PNG 

sehingga hanya objek yang ter-render tanpa latar belakang. Di render dalam 

bentuk image sequence karena ketika di masukan kedalam Adobe Flash akan 

lebih mudah dalam mengatur  frame yang ada. 

Desain Media ..., Derry Arianto, FSD UMN, 2014



 
 

48 
 

3.3.1. Tombol 

Setelah selesai dengan rendering, penulis membuat icon dimana nantinya akan 

digunakan dalam katalog produk digital,script yang digunakan pada icon-

iconyang ada pada nantinya menggunakan script GotoAndPlay. Adapun icon-icon 

yang ada adalah seperti berikut: 

 

 
Gambar 3.16.Tombol pada Katalog Produk Digital 

 

 

Warna yang digunakan pada font ini adalah warna putih, untuk warna pada 

saat meletakan kursor diatas tombol diberi warna jingga.FontCentury Gothic 

dipilih penulis karena font ini merupakan fontsans serif. 

Penulis membuat tombol next dan previous dalam katalog produk digital untuk 

memudahkan pengguna.Untuk menentukan tombol yang cocok dalam tema ini, 

penulis membuat sketsa terlebih dahulu untuk alternatif tombol. 
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Gambar 3.17.Sketsa Tombol Next dan Previous pada Katalog Produk Digital 

 

Dari beberapa sketsa tombol yang ada, maka dipilih salah satu tombol 

yang sesuai dengan tema katalog produk digital sendiri, tombol ini di buat 

berwarna hijau.Tombol ini berguna untuk mengarahkan pengguna dalam melihat 

produk atau paket lainnya yang ada pada katalog produk digital. 

    

Gambar 3.18. Tombol Next dan Previous pada Katalog Produk Digital 

 

3.3.2. Layout 

Layout pada katalog digital ini dibuat seimbang antara menu, latar belakang dan 

produk yang akan dipilih, tampilan menu berada di sebelah kiri layar dengan latar 
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belakang interior mobil. Sedangkan ketika memilih produk yang akan dibeli, akan 

ada tampilan barang pada bagiankanan layar serta informasi yang berisi tentang 

produk yang dipilih.Latar belakang yang ada pada katalog produk digital ini di 

buat berwarna hitam dengan hexagonal berdasarkan tema hi-tech, warna hijau 

digunakan untuk warna yang dipilih ada hijau, putih, hitam, dan jingga, warna 

hitam mempunyai makna agresif, intimidasi serta elit, warna putih mempunyai 

makna kemurnian, kepolosan, dan kejujuran, warna hijau mempunyai makna 

menenangkan, membuat perasaan menjadi rileks, warna hijau juga mempunyai 

arti jiwa anak muda, serta status ekonomi yang tinggi, warna jingga mempunyai 

arti harmonis, bersahabat dan komunikatif. 

 

 
 

Gambar 3.19. Tampilan pada Menu About Us 
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Gambar 3.20. Tampilan Info pada Menu Product pada Package 

 

Setelah melakukan survei pada tampilan katalog produk digital, maka 

tampilan yang digemari oleh responden berbeda dari tampilan yang dibuat oleh 

penulis sebelumnya, oleh karena itu penulis membuat alternatif pada tampilan 

katalog produk digital, yaitu: 

1.) Pada tampilan pertama ini, komposisi terpusat pada bagian tengah layar 

dengan tema hi-tech. warna yang dipilih ada hijau, putih, hitam, dan jingga, 

warna hitam mempunyai makna agresif, intimidasi serta elit, warna putih 

mempunyai makna kemurnian, kepolosan, dan kejujuran, warna hijau 

mempunyai makna menenangkan, membuat perasaan menjadi rileks, warna 

hijau juga mempunyai arti jiwa anak muda, serta status ekonomi yang 

tinggi, warna jingga mempunyai arti harmonis, bersahabat dan komunikatif. 
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Gambar 3.21. Tampilan Alternatif Pertama 

 

2.) Pada tampilan kedua ini, komposisi terpusat pada bagian tengah 

layar dengan tema hi-tech, warna yang dipilih hanya dua warna 

yaitu hitam dan kuning. Warna hitam mempunyai makna agresif, 

intimidasi serta elit, warna kuning mempunyai arti gembira, ceria, 

senang, optimis, dan hangat.  

Gambar 3.22. Tampilan Alternatif Kedua 
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3.) Pada alternatif ketiga ini, komposisi terpusat pada bagian tengah 

layar dengan tema modern, warna yang dipilih hanya dua warna 

yaitu hitam dan biru. Warna hitam mempunyai makna agresif, 

intimidasi serta elit, warna biru mempunyai arti damai, 

kepercayaan, kesatuan, kesetiaan, serta menghargai. 

Gambar 3.23. Tampilan Alternatif Ketiga 

 

Berdasarkan survei untuk katalog produk digital ini melibatkan 40 responden dari 

berbagai kalangan yang berada di wilayah Gading Serpong.Metode yang 

digunakan pada penulisan ini adalah metode kualitatif. Hasilnya sebagai berikut: 

1.) Penulis memberikan tiga alternatif layout untuk menentukan layout 

manakah yang paling digemari, ternyata pilihan pertama merupakan 

pilihan yang paling digemari, sebanyak 33 responden yaitu 80,48% dari 40  

responden memilihnya. Pilihan kedua sebanyak 2 responden memilih yaitu 

4,87%, pilihan ketiga ada 5 responden memilih yaitu 12.19%. 
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Tabel 3.1. Hasil Pemilihan Alternatif  Tampilan dari Responden  

Layout Jumlah 

Responden 

 
 

 

 

 

 

 

 

33 

 

 
 

 

 

 

 

 

2 
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Maka pada layout katalog produk digital ini, dipilih alternatif pertama karena 

paling banyak digemari oleh sebagian besar responden. 

Tidak hanya pengambilan layout yang menggunakan survei, memasukan 

informasi penting yang harus ada dalam produk yang ada dengan menggunakan 

metode survei terlebih dahulu dengan 40 responden.Informasi yang harus ada 

pada katalog produk digital ini adalah harga, kualitas, dan merk produk itu 

sendiri.dari 40 responden, hampir semua menuliskan hal ini, karena hal-hal ini 

yang paling penting untuk pengguna dalam menentukan suatu pilihan dalam 

membeli produk. 

 

3.3.3. Navigasi 

Setelah icon serta latar belakang dan produk sudah disiapkan, maka digabungkan 

kedalam Adobe Flash, pada bagian ini, penulis membuat katalog produk digital 

dimana pegguna dapat berinteraksi pada katalog produk ini, pada katalog ini usur 

interaksi yang ada adalah pick-and-click interaction pada button yang ada.Button 
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yang ada akan menuju ke bagian selanjutnya, button yang ada memiliki bagian 

pada dalamnya. 

 
Gambar 3.24.Frame pada Simbol Button 

 Bagian dalam button ada Up, Over, Down, Hit. Up adalah frame yang 

akan menampilkan button pada tampilan luar. Over adalah frame yang akan 

berubah ketika kursor melewai wilayah button, bisa juga sama tanpa ada 

perubahan. Down adalah frame yang akan menampilkan bentuk button ketika 

pengguna mengklik button tesebut, bisa juga tidak berubah sama sekali seperti 

pada bagian over. Hit adalah frame yang akan membatasi wilayah button itu 

sendiri. 

 
Gambar 3.25. Sketsa Pergerakan Animasi Tiap Halaman 

 

Pergerakan animasi dari tiap halaman adalalah bergeser dari halaman ke 

halaman berikutnya, untuk membuat ini maka  digunakanmotion tween. Pada awal 

aplikasi ini dibuka juga menggunakan motion tween untuk menggerakannya. 
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Ketika membuat button sudah selesai, maka untuk membuat button ini 

dapat berjalan ketika diklik ditambahkan script pada tombol buton yang ada.Pada 

katalog digital ini, penulis menggunakan script yang biasa yaitu GotoAndPlay. 

 
Gambar 3.26 Script pada Simbol Button 

 

Pada bagian huruf-huruf yang menampilkan efek mati-nyala, digunakan 

teknik frame by frameanimation dengan memainkan opacity dimana dalam Adobe 

Flash ini dikenal dengan istilah alpha. Untuk membuat tampilan ini, huruf yang 

ada harus diubah formatnya menjadi movie clip terlebih dahulu. 

 
Gambar 3.27.Alpha Pada Simbol Movie Clip 

 

Ketika gambar atau huruf sudah menjadi simbol movie clip, untuk 

memainkan gambar atau huruf itu menjadi bergerak sesuai dengan yang 

diinginkan, maka pada tengah-tengah antara frame awal (gambar awal) degan 

frame akhir (gambar yang sudah pindah posisi atau beda bentuk) sisipkan classic 

tween sehingga gambar tersebut bergerak seperti yang di inginkan. Classic tween 
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ini akan membuat animasi dari gambar awal hingga akhir secara otomatis, 

berbeda dengan teknik frame by frame yang harus diatur sendiri tiap frame. 

 
Gambar 3.28.Frame by Frame Animation 

 

 

 
Gambar 3.29.Animasi Menggunakan Classic Tween 

 

Membuat gambar yang bergerak dari simbol movie clip menjadi tombol 

button bisa dilakukan selama didalam tombol button tersebut tidak ada button 

lagi, karena ketika ada button di dalam button, tombol buttton tidak akan dapat 

berjalan. Berbeda ketika didalam movie clip ada tombol button, dalam hal ini, di 

akhir animasi movie clip, frame dapat diubah menjadi button dan disisipkan script 

kembali. 

 
Gambar 3.30.Movie Clip yang Dapat Ditambahkan Button Didalamnya 

 

3.4. Pascaproduksi 

Di bagian pascaproduksi ini penulis memasukan lagu di dalam Adobe Flash 

player dan menjadikan katalog produk digital ini dapat di gunakan oleh pengguna 
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sebagai hasil akhir dari membuat katalog produk digital ini. Diharapkan setelah 

pengguna menggunakan aplikasi katalog produk digital ini, dengan aspek-aspek 

3D yang ada dan desain ini serta informasi yang tertera pada setiap produk yang 

ada, minat pengguna pada produk-produk sound system akan meninggi dan 

membeli produk-produk produk yang tertera. 

3.4.1. Suara 

Suara dapat dimasukan ke dalam tombol button dengan caraimport file suara yang 

akan digunakan dan di masukan ke dalam layer baru, kemudian dapat memasukan 

lagu melalui menu sound.  

 
Gambar 3.31.Memasukan Suara pada Adobe Flash 

 

 Pada menu suara ini, dapat ditambahkan efek yang dapat digunakan 

seperti dari kecil hingga membesar suaranya maupun kebalikannya serta beberapa 

efek lainnya, hal yang perlu di perhatian adalah sync.Syncakan mengatur suara 

akan diputar sesuai dengan pilihannya, yaitu Start, Event, Stream, dan Stop. Jika 

memilih Start, suara yang diputar sampai suara habis, tidak diulang, dan ketika 

kursor keluar dari wilayah hit tidak akan mati. Berbeda dengan event yang akan 

menyala hingga habis namun, ketika kursor menyentuh bagian hit lain, maka 

suara yang ada pada tombol tersebut akan memulai hingga habis tanpa menunggu 

Desain Media ..., Derry Arianto, FSD UMN, 2014



 
 

60 
 

suara dari tombol sebeluumnya habis.Stream berbeda sendiri, pilihan ini akan 

memainkan terus walaupun kursor belum menyentuh wilayah hit. 

3.4.2.  Publish 

Setelah memasukan suara selesai, maka tahap terakir yaitupublish  katalog produk 

digital ini menjadi siap dipakai. Penulis membuat dua tipe file dalam publishing 

ini, yakni: *.exe dan *.swf. 

 
Gambar 3.32. Pengaturan Publish pada Adobe Flash 

 Didalam format *.swf sendiri terdapat pengaturan yang dapat 

memaksimalkan hasil .swf sendiri, baik dari kualitas gambar, video, suara dan 

ukuran yang akan dihasilkan. 
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Gambar 3.33.Hasil Publish dengan format *.swf 

Berbeda dengan hasil dari format *.exe, dimana warna yang ditampilkan 

akan lebih kontras dan lebih tajam serta suara yang lebih jernih. 

 

 
Gambar 3.34.Hasil Publish dengan format *.exe 

 Namun, hasil publish untuk *.swf dapat dimaksimalkan dengan beberapa 

pengaturan seperti: JPEG quality, suara, film serta pengaturan kecepatan dari 

perangkat keras. 
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Gambar 3.35. Pengaturan *.swf pada Adobe Flash 
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