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untuk memilih sendiri urutan penginputan informasi. Semua aplikasi yang memakai GUI 
(Graphical User Interface) memproses event. 

11.3 Bahasa Pemrograman 
Bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi print studio ini 

adalah Macromedia Director. Bahasa pemrograman lain yang dapat digunakan untuk 
membuat aplikasi ini antara lain adalah Macromedia Flash dan Microsoft Visual basic. 
Akan tetapi, Macromedia Flash baik untuk pembuatan aplikasi berbasis web, sedangkan 
untuk aplikasi print studio, bahasa pemrograman ini kurang mendukung. Microsoft Visual 
Basic kurang mendukung dalam multimedia dan interaktivitas. Sehingga jika 
dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang l~in , Macromedia Director memiliki 
beberapa keunggulan, antara lain fasilitas multimedia dan interaktivitas yang cukup 
lengkap, kemudahan menggunakan fasilitas yang tersedia, dan tersedianya fasilitas xtra 

yang dimana seorang programer dapat menambahkan fasilitas sesuai dengan kebutuhan, 
seperti fasilitas print yang lebih baik dari yang telah disediakan oleh Macromedia Director, 
fasilitas menyimpan file dalam berbagai format dan lain sebagainya. 

Komponen tambahan yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi print studio 
adalah PrintOMatic Xtra, MUI Xtra, Dialogs Xtra, Sharp Export Xtra, FileiO dan ScrnXtra. 
PrintOMatic Xtra merupakan komponen printing pertama untuk Macromedia Director and 
Authorware. PrintOMatic Xtra menyediakan penyetingan ctttak halaman, tulisan dan grafik 
yang lengkap, dimana fasilitas-fasilitas tersebut tidak disediakan oleh komponen printing 
yang telah disediakan oleh Macromedia Director (Electronic Ink 1994). 

MUI Xtra merupakan xtra yang telah disediakan dalam Macromedia Director dan 
menyediakan fasilitas menampilkan kotak dialog untuk menyimpan dan kotak dialog untuk 
mt-mbuka file. Dialogs Xtra menyediakan fasilitas yang sama dengan MUI Xtra, tetapi MUI 
Xtra membutuhkan memory dan ruang penyimpanan yang lebih hemat daripada Dialogs 
Xtra. Fasilitas yang diperlukan dari Dialogs Xtra adalah fasilitas pembuatan dialog pesan 
jika terjadi kesalahan atau untuk mengingatkan sesuatu pada pengguna aplikasi dan 
dialog font yang menampilkan daftar font yang ada di sistem operasi komputer, dimana 
pengguna aplikasi dapat mengubah jenis, ukuran dan warna teks (updateStage 1998). 

Sharp Export Xtra digunakan untuk mengubah sebuah member dalam aplikasi 
yang dibuat di Macromedia Director menjadi file yang berbentuk gambar berformat jpg 
atau bmp (Sharp Software n.d.). FileiO digunakan untuk membuka data yang tersimpan 
dalam sebuah file teks. Terdapat tiga cara untuk membuka file dengan FileiO, yaitu mode 
baca, tulis dan baca/tulis. ScrnXtra digunakan untuk mengambil sebagian layar yang 
menampilkan rancangan objek oleh pengguna aplikasi (Kent 2002). 

Ill. ANALISA 
111.1 . Objek yang akan dibua! 

Aplikasi print studio membutuhkan gambar ~ebagai objek yang akan dicetak. 
Objek dapat berupa kalender, kartu nama, gambar unfuk diwarnai, pembatas buku, kartu 
ucapan, undangan, label disket, jadwal pelajaran, amplop dan kertas surat. 
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