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ABSTRAKSI 

 

Film merupakan salah satu media hiburan yang sangat populer pada jaman 
sekarang ini. Sayangnya kebanyakan film yang ditawarkan pada saat ini memaksa 
penonton pasif dan menerima cerita yang disajikan sepenuhnya. Akhirnya 
ditambahkanlah interaktivitas ke dalam film dan memberi komunikasi dua arah 
antara film dan penonton. Namun interaktivitas yang saat ini banyak ada pada film 
interaktif masih kurang intuitif sehingga tidak ada pengalaman emosional yang 
dirasakan oleh penonton. Dengan memberikan interaktivitas menggunakan suara, 
penonton akan lebih merasa berkomunikasi dengan karakter virtual pada film. 
Maka dari itu penulis membuat film interaktif menggunakan kontrol suara yang 
dapat memberi penonton pengalaman emosional dari segi narativitas maupun 
interaktivitas. Film interaktif ini dijalankan melalui media komputer, dimana 
pengguna harus menggunakan mikrofon untuk berinteraksi dengan karakter 
virtual dan menentukan alur cerita yang bervariasi. 

Sebelum aplikasi ini dibuat diperlukan analisis kebutuhan sistem, yang 
didapatkan dengan menganalisis kondisi saat ini dan media sejenis. Dari analisis 
tersebut didapatkan kelebihan dan kekurangan dari film interaktif yang pernah 
dibuat. Setelah analisis selesai, maka pembuatan aplikasi dapat dimulai. Tahap 
awal pembuatan aplikasi film interaktif yaitu dengan mendesain interaktivitas, 
karakter, cerita, logo dan tampilan. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan 
software Microsoft Visual Studio 2012 untuk tampilan dan program, Adobe 
Illustrator CS6 untuk pembuatan aset, Adobe Premiere Pro CS6 dan Adobe After 
Effect CS6 untuk mengolah video yang didapat dan Protools MP9 untuk 
perekaman dialog.  

Aplikasi film interaktif sudah melewati proses uji coba dan evaluasi 
dengan cara melakukan uji akurasi yang menggunakan halaman uji coba dan 
memberikan kuisioner pada pengguna yang telah selesai menggunakan aplikasi 
serta menonton film interaktif. Hasil uji coba dan evaluasi memeberikan hasil 
yang memuaskan dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan karena pengguna 
mendapat pengalaman emosional baik dari segi narativitas maupun interaktivitas 
film interaktif. Aplikasi Film Interaktif Menggunakan Kontrol Suara telah berhasil 
dibuat dan dapat berfungsi sebagai media hiburan baru yang modern karena 
memberi pengalaman yang unik dan baru kepada pengguna. 


