
Komponen perangkat keras dari 
sebuah Sistem Multimedia



Komponen Sistem komputer

 Processor – data processing and transfer
 Memory – RAM (128 or 256 MB) and hard-

drive
 Monitor – resolution (# of pixels)
 Video card – color quality (# of colors)

 8 bits = 256 colors
 16 bits = 65,536 colors
 24 bits = 16.7 million



Komponen Sistem komputer

 Audio card – sound quality 
 16 bit standard
 Sampling – changing analog signal to 

digital signal



Komponen Sistem komputer

 CD-ROM drive
 650 MB
 Reads data and transfers it to computer
 Transfer rate: 1x = 150 kbps  to   12x = 1800 kbps
 Seek time: 200 milliseconds (+/-)

 Hard drive
 20+ gigabytes
 Transfer rate: 100 MB/s
 Seek time: 8.9 ms



Development Versus Playback

 Development systems
 Kualitas produk terbaik dan tercepat 

menggunakan komputer paling kuat
 Juga akan menurunkan biaya produksi 

dengan mengurangi waktu produksi
 Playback systems

 Menggunakan komputer, kebanyakan tidak 
menggunakan High-end technology yang 
tersedia



Pengembangan Sistem Multimedia
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Pengembangan Sistem

 Processor – min. Pentium 3
 Memory – 256 MB RAM and up
 Video capture card – capture, digitize & 

store video
 Monitor

  Min 20” for detailed editing
  2 monitors: to work and display as title is 

created



Pengembangan Sistem

 Peripherals
 Scanner – flatbed, handheld, or negatives

 External storage:
 Syquest (135MB)
 Iomega zip (100 or 250 MB)
 Jaz drive (250 MB)
 External hard drive (60+ GB)



Pengembangan Sistem

 Peripherals
 CD-RW
 Digital still camera
 Microphone
 Other components:

• Digital video camera
• DVD drive
• USB or fire-wire connections



Elemen Multimedia – Teks 
dan Grafis



Aplikasi Multimedia dengan Teks

 Dari semua elemen multimedia, teks adalah 
yang paling mudah untuk dimanipulasi

 Pedoman umum:
 Jadilah ringkas
 Gunakan font yang sesuai
 Mempertimbangkan jenis style yang berbeda 
 Konsisten 
 Membuat teks dapat dibaca
 Gunakan pengendalian



Bekerja dengan Teks

 Jadilah ringkas - teks mengisi < ½ layar

 Teks dalam Jumlah besar
 Alternatif? - animasi, video, narasi.
 Tampilkan preview & membolehkan user 

untuk meminta :
 Hyper linking
 Pop-up messages, scroll bars,
    drop-down menus



Gunakan Jenis Font yang Sesuai
 Decorative

 Sulit Dibaca
 Untuk Penekanan

 Serif
 Menciptakan sebuah Ilusi garis & menuntun 

Mata Sepanjang fasilitas layar pembacaan.
 Digunakan pada Blok Teks yang besar.

  San serif
 Clean, sederhana
 Cocok untuk headings



Contoh : 
        Serif, Sans Serif, and Other Fonts
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Jenis Font Type Styles

 Type styles: bold, italic, underline
 Digunakan untuk Penekanan
 Digunakan untuk links – hypertext

 Konsisten
 Headings yang sama – typeface, size, style
 Font sama untuk sections yang sama
 Graphic image untuk headings

Konsistensi vs. ukuran file



Membuat Teks Terbaca – 
Gunakan Pengendalian

 Pilih Font yang Umum di sistem kebanyakan
 Hindari efek “ransom note”
 Pilih maksimum 4 variasi tipe : styles, fonts 

dan ukuran



Membuat & Mengedit Teks

 Word Processor
 Corel Draw
 Adobe Illustrator
 Scanner
 OCR-Optical Character Recognition



Menggunakan Teks di Internet

 Microsoft IE & Netscape menentukan font 
dari halaman web Anda 

 Untuk memastikan teks yang ditampilkan 
dalam cara yang diinginkan :

 Gunakan font set
 Gunakan Cascading Style Sheet
 Embed dalam halaman Web Anda
 Mengubah teks ke gambar



Grafis dalam Aplikasi Multimedia



Grafis dalam Aplikasi Multimedia

 Grafis gambar - digunakan untuk 
menambahkan penekanan, perhatian 
langsung, menggambarkan konsep, dan 
menyediakan konten latar belakang

 Dua jenis grafis:
1) Draw-type grafis atau vektor grafis - 

mewakili suatu gambar sebagai bentuk 
geometris

2) Bitmap graphics - mewakili citra sebagai 
array dari titik-titik, yang disebut piksel



Draw Type Graphics

 Draw type atau vector graphics
 Bentuk geometris disimpan sebagai 

rangkaian instruksi
 Lebih kecil daripada bitmap
 Resize, rotate, no distortion
 No photo quality



Contoh Draw-type
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Bitmap Grafis

 Bitmaps – array of dots atau pixels

 Color depth per pixel

 Gambar Kualitas Tinggi

 Photo realistic

 Ukuran > draw-type

 Ukuran file = (NxM) pixels x color depth



Ukuran File Grafis

 Ukuran file gambar dapat 
menjadi besar, Anda harus 
menyeimbangkan 
kebutuhan untuk kualitas 
gambar dengan kebutuhan 
untuk ukuran file kecil



Software Grafis

 Drawing programs – untuk membuat grafis 
draw-type

 Paint programs – untuk membuat gambar 
bitmap

 Image editing programs – berguna dalam 
membuat perubahan, atau menerapkan 
pola tekstur atau gambar yang sudah ada



Program SoftwareGrafis

 Drawing programs – 
Adobe Illustrator

 Paint programs – 
Paint Shop Pro

 Image-editing 
programs – 
Photoshop (does the 
work of all 3)



Fitur Program Grafis

 Graphics types
 Kompatibilitas
 Files Grafis – tiff, 

jpeg, bmp, gif …
 Layers
 Image 

enhancement
 Selection tools
 Color adjustments



Fitur Program Grafis (Cont.)

 Manipulasi Gambar
 Filters
 Antialiasing

 Smoothes edges by 
blending colors

 Dukungan Teks
 Dukungan Hardware
 Open architecture



Penggunaan Grafis di Internet

 Teknik untuk mempercepat waktu transfer 
 Kompresi File- mengurangi ukuran file 

grafis
 Memuat gambar secara bertahap
 Menggunakan thumbnails
 Menggunakan program editing gambar



Sumber Gambar Grafis

 Sumber Gambar Alternatif
 Clip art
 Stock photographs
 Video images
 Still images
 Scanned images
 Photo CD’s
 Screen-capture programs



Sumber Lain

 Beberapa sumber untuk belanja Font
 EyeWire (www.eyewire.com)      
 garageFonts (www.garagefonts.com)
 LetterSpace (www.letterspace.com)
 BitStream (www.bitstream.com)
 MyFonts (www.myfonts.com)
 T26 (www.tw6.com)
 P22 (www.p22.com)
 FontHaus (www.fonthaus.com)

http://www.garagefonts.com/
http://www.letterspace.com/
http://www.bitstream.com/
http://www.myfonts.com/


Elemen Multimedia 
Suara, Animasi, dan Video



Suara

 Pola Gelombang analog - pola gelombang ini 
memiliki dua komponen
 Volume – tinggi setiap puncak dalam gelombang 

suara
 Frequency – (kadang disebut sebagai pitch) jarak 

antara puncak-puncak. Semakin besar jarak, 
semakin rendah suara.
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Sampling

 Untuk memasukkan suara dalam aplikasi 
multimedia, gelombang suara harus 
dikonversi dari analog ke bentuk digital

 Konversi ini disebut sampling - setiap 
sepersekian detik sampel suara yang 
direkam dalam bit digital



Sampling

 Dua faktor yang mempengaruhi kualitas 
suara digital

1) Sample rate – banyaknya sampel yang diambil
 Tingkat sampling yang paling umum adalah: 11.025, 

22.05, and 44.1 kHz

1) Ukuran Sample  – jumlah informasi yang 
disimpan tentang sampel
 Ukuran sampel yang paling umum adalah: 8 and 16 

bit



Sampling
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Format File Suara

 WAV format – filename.wav
 AIFF (Audio Interchange File Format)
 AIFFC (compressed)
 RealAudio – filename.ra
 MP3 (mpeg layer 3)



Suara di Internet

 Pertimbangan pertama Anda ketika 
menggunakan suara di Internet adalah 
ukuran

 FileTak terkompresi dapat sangat besar
 Sebuah rekaman 10 detik CD audio dapat 

sebesar 2MB



Tips Suara di Internet
Penggunaan yang 
sesuai

Mempertimbangkan kelayakan menggunakan suara. 
Beberapa suara yang berhubungan dengan konten, 
seperti mendengar frase asing diucapkan. Lainnya 
adalah untuk efek suara, seperti menciptakan suasana 
hati atau setting adegan. Hindari menggunakan suara 
jika tidak ada keuntungan yang menarik.

Kualitas Mulailah dengan suara berkualitas tinggi yang tersedia dan 
mengurangi ukuran file audio dengan mengkonversi file ke 
format terkompresi. Bila mungkin, hindari menggunakan klip 
suara gratis yang tersedia dari Internet. Ini sering bermutu 
rendah dan digunakan secara berlebihan.

Pertimbangan Biaya Saat merekam file audio, mungkin biaya menjadi 
penghalang untuk kontrak dengan menyewa studio 
rekaman dan bakat profesional. Berinvestasi dalam 
peralatan yang cukup high-end (seperti kartu suara, 
mikrofon, dan merekam dan mengedit perangkat lunak), 
bagaimanapun, akan terbukti berharga.



Tips Suara di Internet

Metode 
Alternatif

Pertimbangkan untuk menggunakan suara dan gambar diam 
sebagai alternatif video untuk mengurangi ukuran file. Ini 
mungkin cukup efektif untuk menunjukkan foto seorang 
pembicara dan memutar file suara dari pidato

Streaming Pertimbangkan streaming audio, khususnya untuk file besar.

User 
Control

Jika sesuai, menyediakan cara untuk memberikan pengguna 
kontrol atas audio. Pertimbangkan memungkinkan pengguna untuk 
melewatkan klip suara atau menyesuaikan volume. Masalah ini 
khususnya penting jika pengenalan musik akan diputar saat 
pertama kali pengguna memasuki sebuah situs Web. Kedua kalinya 
mengunjungi situs ini, pengguna mungkin tidak ingin mendengar 
musik pengantar.



Animasi di Internet

 Animasi adalah cara terbaik untuk 
memberikan daya tarik pada situs web, pilih 
dari berikut

 Animated text
 Animated GIF’s
 Marcomedia Director applications
 3-D environments



Animasi 2-D

 Dua jenis animasi antara lain :
 Cel Animation – didasarkan pada bentuk 

perubahan yang terjadi satu frame berikutnya

 Path animation – memindahkan objek di 
sepanjang jalan yang telah ditetapkan pada layar



Animasi 3-D

 Animasi 3-D Meliputi tiga langkah
1) Modeling – menciptakan kontur yang luas dan 

struktur 3-D benda dan adegan

2) Animation – mendefinisikan gerakan objek

3) Rendering – memberikan atribut objek seperti 
warna, tekstur permukaan, dan jumlah 
transparansi



Animasi 3-D



Animasi 3-D Special Effects

 Morphing – mencampur bersama dua 
gambar ke dalam serangkaian gambar

 Warping – mendistorsi satu gambar

 Virtual Reality – menciptakan lingkungan 
yang mengelilingi user sehingga ia menjadi 
bagian dari pengalaman



Animasi

 Animated text – menggunakan perintah HTML 
<blink> yang membuat teks berkedip on & off

 Animated gif – memakai program perangkat 
lunak untuk menciptakan serangkaian file gif 
seperti GIF Builder

 Director movie – animasi dimainkan 
menggunakan Shockwave plug-in

 3-D environments – sebuah bahasa komputer 
yang digunakan untuk membuat gambar 3-D



Pertimbangan Desain 

 Memberikan pengguna kontrol apakah 
menampilkan atau tidak serta memperbesar 
gambar grafis

 Mengijinkan pengguna untuk menjadi aktif ketika 
gambar grafis sedang ditampilkan

 Memberikan umpan balik kepada pengguna 
dengan menampilkan jumlah waktu file yang 
diperlukan untuk men-download



Video

 Video, seperti suara, dicatat dan diputar 
seperti layaknya sinyal analog

  Video analog Harus di digitized agar dapat 
dimasukkan ke dalam sebuah file multimedia

 Video Digital memiliki banyak keuntungan, 
tetapi ukuran file penting



Video

 Elemen yang mempengaruhi ukuran File:
 Frame rate
 Image size
 Color depth

 Rumus untuk menentukan ukuran file :
 Frames per second X image size X color depth / 8 

= file size



Compresi dan Editing Video

 Ada dua jenis kompresi video

 Lossless – mempertahankan citra yang tepat di 
seluruh kompresi

 Lossy – menghilangkan beberapa data dalam 
gambar (menyediakan rasio kompresi lebih besar 
dari lossless)

 Remember – akan selalu ada trade off, ukuran file 
 versus kualitas gambar



Video di Internet

 Ada dua jenis transfer video melalui Internet

 HTTP (Hypertext Transfer Protocol) – 
mendownload seluruh video ke hard drive pada 
komputer pengguna

 RTSP (Real-Time Streaming Protocol) – adalah 
memainkan secara kontinyu, teknologi streaming 
di mana pengguna komputer ini terus-menerus 
kontak dengan server yang memainkan video



Tips Video
VideoColor depth Mengurangi kedalaman warna hingga kurang dari 256 

warna akan menjadi mencolok karena memberikan 
kualitas gambar yang lebih rendah.

Frame rate Mengurangi frame rate kurang dari 15 frame per detik 
menyebabkan gangguan yang nyata dan biasanya tidak 
dapat diterima.

File size Teknik untuk mengurangi ukuran file dengan 
meminimalkan penggunaan video dalam gambar yang 
muncul di layar - yaitu, untuk membuat video hanya untuk 
bagian-bagian dari sebuah benda yang berubah, seperti 
lilin yang berkelap-kelip. Video bisa dimainkan berulang-
ulang untuk menciptakan gerak sebuah lilin berkelap-kelip



TipsVideo

Display size Pada sebagian besar judul multimedia, 
Anda tidak perlu untuk menunjukkan 
video layar penuh. Video dapat diputar 
dalam sebuah jendela yang dapat sekecil 
1/4 atau bahkan 1/16 ukuran layar.

Conclusion: Mengubah ukuran gambar dan mengompresi 
file menjadi cara utama untuk mengurangi ukuran file. Dalam 
kebanyakan kasus, 1/4 gambar layar (320 X 240), sebuah 8-
bit (256 warna) kedalaman warna, dan 15 frame per detik 
frame rate dapat diterima dalam multimedia.



The End
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