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Manfaat yang diberikan oleh komputer dalam hal seni gambar atau
picture atau image, meliputi hal Proses menggambar (Creating Image),
Mengubah gambar (Image Processing), Menyajikan gambar (Image
Presenting).

Menggambar dengan komputer, dibedakan dalam beberapa format yaitu :
1. Web page ( HTML )
2. GIF (Graphic Interchange Format) format untuk gambar yang dibentuk

oleh berbagai garis dan hanya menggunakan beberapa warna.
3. JPEG (Join Photographic Experts Group) format untuk gambar yang

dibentuk oleh banyak warna dan spectrum seperti foto.

Komputer dan Seni Rupa
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Creating Image
 Menggambar dengan basis titik, baris dan bangun.

 Beberapa contoh software diantaranya :

o Paint Et Draw Programs Paint
o Microsoft Paint
o Lview pro
o Paint Shop Pro
o Core Photo Paint Draw
o Power Point
o Corel Draw
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Keuntungan Menggambar di Komputer

Keuntungan menggambar dengan komputer diantaranya :
 Tidak dibutuhkan ruang yang besar untuk meja gambar.
 Tidak menimbulkan sampah kertas karena kesalahan dapat

diperbaiki di layar komputer.
 Dapat menciptakan gambar yang sulit dibuat manusia.

Dalam proses ini manusia sebagai brainware diharapkan
memiliki kemampuan untuk operasional, misalkan : Reizing
an image, Cropping an image, Capturing an image, Adding
text, Using Paint/Draw functions dan Applying Filters
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Software yang digunakan :
ArchiCAD
Paralelo
AutoCad

Membuat design Blueprint

Detail perhitungan konstruksi

Design perspektif 4 dimensi
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 Setelah menciptakan gambar, komputer juga memiliki
kemampuan untuk memproses gambar yang telah dibuat.

 Proses dilakukan dengan berbagai tujuan namun tujuan
utamanya adalah mencapai keindahan yang memuaskan.

 Gambar atau image yang diproses dapat berupa gambar yang
dihasilkan dengan komputer maupun sumber lain seperti :
 Clip Atr Files, Web Page
 Scanning
 Print, Negatives, 355 slides
 Digital Camera
 Draw an Image from Scratch

Image Processing
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Software yang digunakan untuk Image Processing
ialah :

 Paint ( untuk proses pewarnaan )
 Lview Pro
 Paint Shop Pro
 Draw (untuk proses menggambar)
 Power Paint
 Corel Draw
 ACDsee
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 Setelah diciptakan hasil karya seni, kemudian akan disajikan
dalam berbagai wujud. Untuk itu dibutuhkan hardware untuk
dapat merealisasikan karya seni ini.

 Printer adalah contoh yang sangat sederhana. Perkembangan
printer terus mengalami kemajuan. Salah satunya adalah large
scale printer yang biasanya digunakan untuk mencetak image
dalam skala besar.

Presenting an Image
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 Untuk menghasilkan suatu karya musik yang indah,
tidak hanya dibutuhkan kepiawaian senimannya.

 Komputer telah menunjukkan perannya dalam
membantu manusia guna mewujudkan karya yang
indah. Hal ini dapat berupa sound effect, recording,
maupun dalam music arranger.
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 OS Macintosh
 Kabel Midi
 Mixer
 Software : Pro-tools, Sonar 3, Nuendo, Cubase.

Format Lagu Digital
Kompresi yaitu pemampatan data audio atau sejenisnya
menjadi jauh lebih kecil.
Ripping yaitu mengkonversi CD audio ke dalam format
lain, umumnya MP3

Music Arranger
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MP3
WAV
AAC - Advanced Audio Coding
WMA - Windows Media Audio
OGG Vorbis
Real Audio
Midi
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Kekurangan:
 Pembajakan terhadap karya seni di Indonesia kian
meningkat, sehingga merugikan para pemusik dan Negara.

Kelebihan :
 Bagi penyanyi pendatang baru yang ingin terjun ke dunia
musik tetapi tidak mempunyai kemampuan yang lebih, maka
dapat menggunakan file Midi. Karena dengan menggunakan
file Midi, suara yang sember bisa terdengar enak.

Kelebihan & Kekurangan Music
Arranger
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LATIHAN SOAL

1. Dalam menggambar dengan sistem komputer, gambar dapat dibedakan
dalam beberapa format. Sebutkan dan jelaskan perbedaannya !

2. Sebutkan beberapa contoh software yang dapat digunakan untuk Creating
Image !

3. Apasaja keuntungan yang didapat dengan menggambar menggunakan
komputer ?

4. Sebutkan beberapa contoh software yang dapat digunakan untuk Image
Processing !

5. Alat-alat yang harus disiapkan untuk Music Arranger adalah ?
6. Software yang membantu pekerjaan Mixer pada Music Arranger apasaja,

sebutkan !
7. Teknik kompresi data digolongkan menjadi dua, sebutkan dan jelaskan

perbedaannya !
8. Apa yang dimaksud dengan Ripping ?
9. Format file audio yang terbuka dan gratis adalah ?
10.Apa kelebihan dan kekurangan yang kalian dapatkan dengan adanya Music

Arranger ?
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