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Interface Design 
 

Interface desain digunakan untuk melakukan perancangan terhadap antarmuka 

aplikasi multimedia yang akan dikembangkan, dengan tujuan agar aplikasi menjadi lebih 

menarik dan memiliki nilai estetika yang tinggi. 

Dalam latihan ini saudara akan merancang suatu antar muka aplikasi dengan 

menggunakan adobe photoshop. Antarmuka/ interface yang akan dirancang adalah 

sebagai berikut : 

 
Gambar 1. Interface yang akan dirancang 

Dalam melakukan perancangan ini, dapat dilakukan dalam beberapa tahapan : 

1. Merancang gambar background 

2. Menentukan dan memilih  gambar komponen pendukung 

3. Menggabungkan semua komponen menjadi satu kesatuan desain interface 

 
A. Merancang Desain Background 

1. Aktifkan Adobe Photoshop 

2. Buka file baru dengan File  New  
3. Ukuran File 800 x 600 pixel, Resolusi 72 pixel/inc, Background transparent. 
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Gambar 2. New File Photoshop 

4. Sehingga diperoleh sebuah area kerja Phoshop sebagai berikut : 

 
Gambar 3. Area kerja 800 x 600 pixel 

5. Selanjutnya pada area kerja dengan background, dirancang latar belakang 

antarmuka.  

6. Aktifkan  Elliptical Marquee Toll, dilanjutkan dengan mengklick , 

pada pillihan add to selection. Buatlah sebuah lingkaran pada pojok kiri atas area 

kerja, seperti pada Gambar 4 

 
Gambar 4. Seleksi dengan lingkaran pada pojok kiri atas 
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7. Aktifkan  Elliptical Marquee Toll, dilanjutkan dengan mengklick , 

pada pillihan add to selection. Buatlah sebuah lingkaran pada pojok kanan bawah 

area kerja, seperti pada Gambar 5 

 
Gambar 5. Seleksi dengan lingkaran pada pojok kanan bawah 

8. dengan tetap mengaktifkan add to selection, aktifkan  Rectangular Marquee 

Toll. Buatlah sebuah seleksi persegi sebesar area kerja, yang dimulai dari titik 

tengah diameter atas lingkaran kiri atas, hingga lingkaran kanan bawah.  

 
Gambar 6. Area seleksi yang telah digabungkan 

9. Lakukan langkah yang sama yang dimulai dari diameter luar tengah lingkaran 

kanan bawah, sehingga area kerja background menjadi : 
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Gambar 7. Area seleksi yang telah digabungkan keseluruhan 

10. Kemudian aktifkan area background, ganti warna background dengan wana 

kuning (sesuai dengan identitas UPI). 

        
Gambar 8. Pemilihan warna Background 

11. Terapkan warna background tersebut dengan menu Edit  Fill pilih pada kotak 

dialog : Background Color, kemudian klik OK, sehingga diperoleh tampilan : 

Setting background 
color 



 
 
Interface Design - Teknologi Multimedia – Sistem Infromasi  

Muhammad Adri, MT – FILKOM UPI YPTK Padang 5

 
Gambar 9. Area kerja Background yang telah diberi warna. 

12. Berikan sedikit Layer Style untuk menciptakan efek timbul tiga dimensi dengan : 

Layer  Layer Style  Bevel and Emboss, kemudian OK 

13. Simpan dengan nama latih1-iklan.psd 

 
Gambar 10. Efek Bevel dan Emboss pada Backgorund kerja 

  

B. Mendisain komponen Pendukung 
1. Logo UPI 

Untuk  menambahkan sedikit sentuhan pada Logo UPI, maka dapat dilakukan langkah 

barikut : 

1. Buka file UPI YPTK.bmp dengan Photoshop : File  Open  
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Gambar 11. File UPI YPTK.bmp 

2. lakukan duplikasi layer dengan mengklik kanan pada layer aktif logo UPI 

3. Kemudian hilangkan semua pinggir logo dengan area warna putih, dengan 

menggunkan tool Magic Wand, sehingga semua area berwarna putih terseleksi. 

 
Gambar 12. Area putih terseleksi dengan magic wand 

4. Kemudian tekan tombol Delete untuk menghapus area putih tersebut. Atau dapat 

juga dilakukan dengan melakukan inverse seleksi dengan menekan tombol Ctrl + 
Shift + I, secara bersamaan. 

5. Lakukan pengkopian terhadap logo yang terseleksi dengan : Edit  Copy 

6. Buka file baru, yang secara otomatis ukurannya sesuai dengan besar area logo 

yang tercopy, dengan background transparent.  

7. Tempatkan logo UPI yang terseleksi dengan : Edit  Paste 

8. Berikan sedikit layer style  dengan :Layer  Layer Style  Bevel and Emboss, 

dengan ukuran sebagai berikut : Style : Inner Bevel, Technoques : Smooth, Depth 

: 100 %, Size : 27, Softaen : 0, dan Shadow Mode : Multiply, dengan opacity 60 %. 

9. Sehingga diperoleh sebuah logo UPI dengan efek 3 Dimensi sederhana 

 
Gambar 13. Logo UPI dengan efek 3D menggelembung 

10. Simpan dengan nama : logo upi.psd 

2. Tombol Exit 
Untuk mebuat sebuah tombol, dengan Photoshop dapat dilakukan dengan mudah, 

yaitu : 

1. Buat sebuah file baru, dengan ukuran 100 x 100 pixel, background : Transparent 
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2. Aktifkan  Elliptical Marquee Toll, buatlah sebuah lingkaran, sebesar area kerja 

tersebut. 

3. Kemudian aktifkan area background , ganti warna background dengan wana 

merah. 

4. Lakukan pengisian warna backgorund tersebut dengan : Edit  Fill, pilih option 

background color.  

5. Untuk menjadikannya sebuah tombol 3D, maka tambahkan efek : Layer  Layer 
Style  Bevel and Emboss, dengan ukuran Size : 20,  

6. Tambahkan sebuah text EXIT, dengan mengklik tombol , dan tempatkan 

ditengah simbol tombol, Huruf : Impact, Size : 30, Color : White, sehingga 

diperoleh tampilan sebagai berikut : 

      
       Gambar 14. Pembuatan, pemilihan warna dan efek layer tombol EXIT 

7. Simpan dengan nama : EXIT.psd dan EXIT.jpg.  

3. Gedung UPI 
Untuk memperjelas infoemasi identitas iklan yang akan dibuat, maka dapat dilengkapi 

dengan sebuah gambar gedung yang dimilki UPI, dengan langkah sebagai berikut : 

1. Buka File Gambar gedung UPI yang anda miliki 

2. Karena resolusi gambar cukup tinggi, yaitu 1800 x 1200, yang dapat dilihat 

dengan menu : Image  Image Size, ubah ukurannya menjadi 600 x 400, sejauh 

ini jangan lakukan proses penyimpanan, karena akan mengubah resolusi aslinya. 

 
Gambar 15. Perubahan ukuran pixel gambar gedung UPI 

 
3. Lakukan seleksi dengan Elliptical Marquee Tool, dengan membuat lingkaran 

sebatas ukuran gedung yang diinginkan, selama proses seleksi tekan tombol shift 
bersamaan dengan drag mouse, untuk menjaga keseimbangan lingkaran.  
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Gambar 16. Seleksi elliptical marquee tool 

4. Dalam kondisi terseleksi tersebut, copy area dengan : Edit  Copy 

5. Buka file baru, dengan background : Transparent, ukuran secara otomatis sesuai 

dengan area terseleksi, nggak usah diubah 

6. Tempatkan gambar terseleksi tersebut dengan : Edit  Paste atau Ctrl + V 

7. Simpan dengan nama : Gedung.psd 

4. Gambar Tombol Navigasi 
Untuk proses pembuatan tombol navigasi, pada dasarnya hampir sama dengan 

langkah penseleksian terhadap gedung UPI di atas, hanya saja, saudara pilih gambar 

yang sesuai, pada file-file Gambar Disain yang telah dimiliki, yang berbeda adalah dari 

segi resolusi gambar, karena ukuran tombol lebih kecil, maka gunakan resolusi 

gambar yang lebih kecil.   

C. Integrasi Semua Komponen 
Langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan semua komponen yang telah didesain, 

yaiotu dengan langkah : 

1. Buka kembali file utama, yang telah saudara disain : Latih1-iklan.psd 

2. Aktifkan file logo upi.psd, kemudian dengan menggunakan Move Tool , tarik 

(drag) gambar logo ke file utama, dengan penempatan sesuai dengan Gambar 1.  
3. Lakukan langkah yang sama terhadap Gambar Gedung UPI, tempatkan sesuai 

dengan Gambar 1, kemudian berikan sedikit efek layer : Layer  Layer Style  
Stroke, dengan ukuran size : 2, dan color : white. 

4. Lakukan langkah yang sama terhadap 5 tombol navigasi lainnya, jika ukurannya 

terlalu besar, perkecil dengan menggunakan free transform, dengan : Edit  
Free Transform atau Ctrl + T, perkecil ukuran gambar dengan menarik salah satu 

sudutnya, sambil menekan tombol Shift, untuk menjaga konsistensi gambar. 
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5. Tempatkan tombol Exit.jpg pada pojok kanan bawah pada area melengkung. 
6. Tambahkan teks-teks pendukung, sesuaikan dengan tampilan pada Gambar 1, 

Ukuran huruf sesuaikan dengan kebutuhan saudara, lengkapi dengan infromasi 

pendukung lainnya yang saudara anggap cocok. 
7. Bila perlu tambahkan sedikit efek untuk setiap teks, seperti efek : Drop Shadow¸ 

Stroke dan sebagainya. 
8. Ingat untuk setiap baris teks, menggunakan layer yang terpisah.  
9. SELAMAT MENCOBA 

 

Dosen Pembina 

 

Muhammad. Adri, MT 
 

 
 


