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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam Perkembangan bidang teknik informatika saat ini memungkinkan semua 

bidang kehidupan manusia dapat semakin mudah dikerjakan dengan bantuan 

komputer. Demikian halnya dengan pembuatan file Presentasi dalam kehidupan 

sehari-hari pasti tidak lepas dengan namanya membuat Presentasi. Dalam ruang 

lingkup pendidikan pasti sangat diperlukan dalam sistem kegiatan belajar mengajar. 

Dalam kegiatan belajar mengajar sering seorang pelajar, guru, dan pengusaha 

belum memahami dalam membuat file presentasi, dalam memahami program 

Microsoft PowerPoint user mengalami kesulitan, dan mayoritas user hanya bisa 

membuat file presentasi baku. 

Dengan terbuatnya aplikasi presentasi ini bertujuan agar dapat membatu user 

dalam membuat sebuah file presentasi yang menarik dan mudah digunakan, bagi  

yang belum bisa memahami dalam membuat file presentasi. Didalam aplikasi 

presentasi ini, untuk jumlah tool-tool nya berbeda dengan tool-tool sebelumnya, yang 

terdapat pada aplikasi power point, pada tool dan fungsi yang ada, digunakan untuk 

aplikasi ini sebisa mungkin, sehingga dapat dioperasikan dengan prosedur yang tidak 

kaku, atau ada sebuah ke fleksibilitas. Ada beberapa konsep flexibility didalam 

menggunakan aplikasi ini, seperti ; Task Migrability yaitu aplikasi ini mampu untuk 

membaca data dari aplikasi presentasi lain yang berekstensi .ppt. Substituvity yaitu 

aplikasi ini mengutamakan bagaimana pengguna dapat melakukkan event yang sama 

dengan cara yang berbeda dan relatif lebih cepat, aplikasi ini mampu diakses tanpa 

harus melakukan instalasi, serta user dapat dengan mudah memahami dan 

mempelajari tool-tool yang terdapat pada aplikasi presentasi ini dan mode 

penyimpanannya dalam bentuk .as3p. 

Dalam Tugas Akhir ini dibuat aplikasi Presentasi Portabel (Persentatio Marker). 

Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah user dalam membuat file presentasi, dan user 

sangat dipermudah dalam mempelajari fungsi sebuah tool-tool yang ada pada aplikasi 

ini, dalam pembuatan aplikasi tersebut menggunakan program Macromedia Flash 



2 

 

CS.5, dengan menggunakan bahasa pemrograman action script yang merupakan 

standart profesional yang digunakan untuk membuat animasi, baik animasi interaktif, 

maupun animasi non-interaktif. Animasi ini di definisikan sebagai tampilan suatu 

objek yang (posisi, ukuran, warna dan yang lainya berubah pada durasi atau waktu 

tertentu sesuai pengaturan yang dilakukan). Sehingga  untuk menginginkan adanya 

interaktifitas yang lebih komplek serta mengendalikan object-object ataupun movie 

dalam softwere Flash dapat menggunakan bahasa pemrograman Action Script.  

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa pertanyaan yang 

berkaitan dengan penggunaan aplikasi multimedia berbasis Flash, yaitu: 

1. Bagaimana Perancangan aplikasi presentasi ini agar bisa berfungsi sebagai 

platform presentasi multimedia? 

2. Bagaimana mengelolah Macromedia Flash dan Action Script agar dapat 

menciptakan aplikasi yang mampu berdiri sendiri? 

3. Bagaimana menggunakan Aplikasi Presentasi Portabel ini dapat 

mempermudah user dalam menjalankan aplikasi presentasi ? 

1.3. Batasan Masalah 

Pada tugas akhir ini perlu didefinisikan beberapa batasan masalah mengenai 

sejauh mana tugas akhir ini akan dikerjakan. Batasan masalah dalam pembahasan 

judul ini adalah : 

1. Dalam Penyusunan desain interface menggunakan program  Macromedia 

Flash CS.5. 

2. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam membangun aplikasi presentasi 

ini menggunakan Action Script v.3. 

3. Dalam penyusunan aplikasi ini bisa membuka file extensi .as3p 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Mengembangkan platform presentasi yang lebih mudah digunakan. 

2. Mengeksplorasi kemampuan dalam pengembangan Adobe Flash sebagai 

perangkat lunak multimedia terpadu serta beragam perangkat lunak 

pendukung lainnya dalam menciptakan aplikasi presentasi yang mampu 

berdiri sendiri. 

3. Mempermudah menjalankan aplikasi presentasi dengan tidak melakukan 

instalasi program. 
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1.5. Manfaaat Penelitian 

Hasil dari perancangan dan pembuatan aplikasi ini diharapkan dapat menjadi 

suatu program pembuatan presentasi yang praktis dan  mudah menjalankan aplikasi 

presentasi bagi pengguna (user). 

 

1.6. Metodologi 

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari penulisan materi tugas akhir ini, 

maka akan dilakukan kegiatan antara lain : 

 

1. Studi Pustaka 

Melakukan kajian dengan cara mengumpulkan data-data dan membaca 

script-script dari action script berupa referensi dari buku maupun internet. 

2. Perancangan dan Pembuatan 

Mempersiapkan semua aplikasi pendukung untuk membuat suatu program 

aplikasi presentasi, termasuk mengumpulkan data berupa script yang 

nantinya digunakan untuk membuat perintah-perintah pada aplikasi 

presentasi, dan merancang desain yang simpel dan minimalis agar mudah di 

operasikan oleh pengguna (user) serta mengatur penempatan untuk 

navigation dan feature-feature pada aplikasi presentasi. 

3. Pengujian 

Melakukan pengujian aplikasi ini untuk mengetahui apakah aplikasi yang 

dibuat sudah bekerja dengan apa yang diharapkan. Kemudian melakukan 

pengujian aplikasi pembuatan presentasi ini pada komputer. 
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1.7. Sistematika Penulisan 

 Secara garis besar penulisan tugas akhir ini terbagi dalam beberapa bab dan 

sub bab yaitu : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 Merupakan Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian serta sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Membahas teori-teori dasar yang mendukung dalam membangun sebuah 

aplikasi presentasi portabel ini. 

 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Dalam bab ini akan membahas mengenai analisa kinerja dari aplikasi yang 

sudah dirancang untuk mengetahui bahwa aplikasi ini bekerja dengan baik 

 Untuk perancangan yaitu menjelaskan mengenai pembuatan perintah-printah 

action dari navigasi tombol fungsi, merancang desain template dan membangun 

desain interface dengan menggunakan Flash dan MDM Zinc. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Dalam bab ini menjelaskan implementasi dan pengujian, untuk 

implementasinya sendiri menjelaskan tentang desain proses pembuatan fungsi-fungsi 

dari tombol dan navigasi pada aplikasi yang dibuat. 

Untuk pengujian membahas tentang cara menjalankan aplikasi yang dibuat dengan 

pengujiannya yaitu membuat file presentasi baru. 

 

BAB V PENUTUP 

 Berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penyusun tugas akhir ini. 

 

 

 


