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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala 

limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan 

tugas makalah ini yang berjudul Pentingnya Dukungan Multimedia dalam 

Presentasi Bisnis.  

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Winarno,SE.,M.Si selaku 

dosen penulis yang telah membantu dalam penyelesaian tugas ini. Dan tidak lupa 

penulis sampaikan terima kasih kepada teman-teman  yang telah membantu. 

Makalah ini berisi pilihan multimedia yang tersedia bagi penyaji, 

pembahasan kelebihan dan kekurangan berbagai pilihan multimedia, 

menunjukkan bagaimana cara mengatasi kendala atas penggunaan alat bantu 

multimedia, dan “sepuluh perintah” untuk alat bantu multimedia yang berhasil. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan makalah ini banyak 

kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun, sehingga dapat kami jadikan sebagai referensi dalam penyelesaian 

tugas berikutnya. 

Dan semoga dengan terselesaikannya tugas pembuatan makalah ini dapat 

bermanfaat bagi kami semua.  

 

Yogyakarta, 28 November 2015 

Penulis, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam lingkungan bisnis terdapat berbagai sarana komunikasi 

perdagangan yang dapat dipergunakan para pengusaha untuk 

berkomunikasi dengan pelanggan. Sarana-sarana komunikasi perdagangan 

yang tersedia antara lain dalam wujud pengiriman surat, pengiriman 

kawat, percakapan telepon, presentasi bisnis dan sebagainya. Akan tetapi 

masalah yang paling krusial dan paling menentukan profit perusahaan 

adalah mengenai presentasi bisnis.  

Dengan presentasi sebuah informasi produk barang atau jasa akan 

lebih dikenal dan tentunya akan memberikan keuntungan sendiri dalam 

penjualan sebuah produk. Presentasi juga sering digunakan untuk 

menyampaikan suatu gagasan kepada orang lain. Akan tetapi sebuah 

presentasi bisnis yang berhasil harus diawali dengan meyakinkan 

pelanggan. Salah satu solusinya dapat diatasi dengan dukungan 

multimedia.  

Sebuah penelitian mengatakan bahwa alat bantu visual 

meningkatkan pemahaman sampai 200% dalam pengajaran; alat bantu 

visual meningkatkan daya ingat sekitar 14-38%; dan dapat mengurangi 

waktu yang diperlukan (sampai 40%) untuk menjelaskan konsep tunggal 

dalam presentasi bisnis (Cothran, 1989, h.4-8). Sehingga jelaslah terdapat 

pro dan kontra terhadap penggunaan setiap jenis alat bantu multimedia 

bagi khalayak tertentu. Akan tetapi, secara umum penggunaan alat bantu 

multimedia ini sangat penting bagi keberhasilan sebuah presentasi bisnis. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang muncul dapat 

dirumuskan: 

1. Bagaimana pentingnya memilih alat bantu multimedia yang tepat dalam presentasi 

bisnis? 

2. Bagaimana keunggulan dan keterbatasan berbagai pilihan multimedia? 

3. Bagaimana cara mengatasi kendala atas penggunaan alat bantu multimedia umum? 

  

1.3 Tujuan 

Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya alat bantu 

multimedia dalam sebuah presentasi bsinis. 

2. Untuk menjelaskan keunggulan dan keterbatasan berbagai pilihan multimedia. 

3. Untuk mengetahui cara mengatasi kendala atas penggunaan alat bantu multimedia 

umum. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

2.1 Pengertian Alat Bantu Multimedia 

Alat bantu multimedia adalah materi pancaindera eksternal yang digunakan pembicara (di 

luar kata-kata yang diucapkan, perasaan, dan gerakan tubuh) untuk menjelaskan, 

menerangkan, atau menyampaikan suatu pesan. Tanpa memandang bagaimana baiknya 

seorang penyaji mempersiapkan isi dan menyempurnakan keahlian penyampaian, dari waktu 

ke waktu, anggota khalayak kurang memberikan perhatian. Penyaji yang efektif berusaha 

berulang-ulang memperbarui minat dan perhatian khalayak. Pada akhirnya, alat bantu 

multimedia dapat benar-benar membantu pembicara. 

 

2.2 Kelebihan Menggunakan Alat Bantu Multimedia 

Satu tinjauan mengenai suatu penelitian menyatakan bahwa alat bantu visual 

meningkatkan pemahaman sampai 200% dalam pengajaran; alat bantu visual meningkatkan 

daya ingat sekitar 14-38%; dan dapat mengurangi waktu yang diperlukan (sampai 40%) 

untuk menjelaskan konsep tunggal dalam presentasi bisnis (Cothran, 1989, h. 4-8). Akan 

tetapi, secara keseluruhan, ada alasan yang baik mengenai penggunaan alat bantu multimedia 

yaitu sebagai berikut: 

Pertama, satu alasan penting bahwa alat bantu multimedia yang relevan dan dipilih 

dengan baik adalah menarik perhatian. Kualitas peraga yang luar biasa, warna-warna terang 

pada bagan, bentuk unik suatu objek, dan getaran bunyi yang khusus, semuanya akan 

membantu mendapatkan perhatian dan memperbarui daya tarik gagasan yang sedang 

dipresentasikan. Kedua, alat bantu multimedia dapat digunakan untuk menjelaskan gagasan. 

Kadang-kadang, kata-kata tidak cukup mengkomunikasikan gagasan. Untuk menyampaikan 

pesan bisnis yang kompleks, dapat ditingkatkan menggunakan alat bantu multimedia. 

Ketiga, alat bantu multimedia dapat memusatkan perhatian dan benar-benar 

meningkatkan kejelasan. Artinya, alat bantu ini memberikan kejelasan dengan cara yang 

benar-benar mengurangi tingkat abstraksi. Keempat, penyaji yang menggunakan alat bantu 

multimedia lebih menyenangkan daripada penyaji yang tidak menggunakannya. Artinya, 

Penyaji yang menggunakan alat bantu multimedia dirasakan lebih persuasif, lebih dapat 
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dipercaya, dan lebih menarik daripada penyaji yang tidak menggunakan dukungan 

multimedia. 

Terakhir, alasan lain menggunakan alat bantu multimedia berhubungan dengan budaya 

dunia Barat. Dengan kata lain, budaya Barat telah mengembangkan suatu harapan 

peningkatan visual dalam komunikasi. Khalayak mungkin terkesan tidak menyenangkan 

apabila presentasi bisnis sangat atau benar-benar tersusun melalui kata-kata yang diucapkan.  

 

2.3 Kekurangan Menggunakan Alat Bantu Multimedia 

Para penyaji sering mengesampingkan perhatian mereka yamg relatif kurang terhadap 

alat bantu multimedia, menghalangi penggunaan alat-alat bantu tersebut. Berikut ini terdapat 

alasan seorang penyaji tidak menggunakan alat bantu multimedia: 

Pertama, untuk merencanakan dan mempersiapkan alat-alat bantu multimedia 

memerlukan waktu. Realitasnya, mungkin saja para penyaji tidak berpikir tentang 

penggabungan alat bantu media ke dalam presentasi, sehingga mereka merasa terlalu lambat 

untuk mengembangkan alat bantu tersebut. Sebenarnya masalah waktu ini dapat dipecahkan 

dengan cara mendiskusikan gagasan dengan ahli media perusahaan atau ahli media yang 

dikontrak, kemudian mengadakan tindak lanjut terhadap rencana yang konkret. 

Kedua, banyak pembicara tidak terlatih dalam menggunakan alat bantu multimedia. Hal 

ini dapat terjadi karena perlengakapan media benar-benar membutuhkan praktik lanjutan 

untuk keyakinan dan ketepatan pengoperasian. Ketiga, beberapa pembicara menghindari alat 

bantu multimedia karena berbiaya mahal. Peraga visual untuk presentasi memang 

membutuhkan biaya mahal. Apabila tidak terdapat tenaga professional dalam bidang seni 

dalam suatu organisasi dan tenaga tersebut harus dikontrak, maka dapat meningkatkan biaya. 

 

2.4 Jenis-jenis Alat bantu Multimedia 

1. Multimedia Interaktif 

Multimedia interaktif merupakan sistem pengiriman pembelajaran yang direkam visual, 

suara, dan bahan video disajikan di bawah kontrol komputer untuk tinjauan yang tidak 

hanya melihat dan mendengar gambar dan suara tetapi juga tanggapan aktif. Pengguna 

dapat mengontrol secara penuh mengenai apa dan kapan elemen multimedia akan 
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ditampilkan atau dikirimkan. Contoh: Game, CD interaktif, aplikasi program, dan virtual 

reality. 

Multimedia interaksi memiliki tiga keunggulan yang meliputi, pendengar  tidak hanya 

memperhatikan media atau objek saja, melainkan juga dituntut untuk berinteraksi selama 

mengikuti presentasi sehingga suasana menjadi hidup, multimedia interaktif 

menggabungkan dan mensinergikan semua media yang terdiri dari: a) teks; b) grafik; c) 

audio; dan d) interaktivitas, dan memberikan umpan balik terhadap hasil dari presentasi 

(Green & Brown, 2002: 2-6). Adapun keterbatasan multimedia interaktif pertama, 

memerlukan biaya relatif tinggi dalam pengadaan, pemrogaman, pemeliharaan, dan 

perawatan. Kedua, memerlukan perangkat keras dan lunak dengan spesifikasi yang sesuai 

(compatability). 

2. Multimedia Hiperaktif 

Multimedia jenis ini mempunyai struktur dengan elemen-elemen terkait yang dapat 

diarahkan oleh pengguna melalui tautan (link) dengan elemen-elemen multimedia yang 

ada. Istilah Richmedia juga dipakai untuk menyebut multimedia Hiperaktif. Contoh: 

world wide web, web site, mobil banking, dan game online. 

Keunggulan dari multimedia ini tidak membutuhkan space memory yang banyak namun 

memiliki keterbatasan yaitu mengandalkan jaringan internet cepat. 

3. Multimedia Linear (Squential) 

Multimedia linear adalah jenis multimedia yang berjalan lurus. Multimedia ini bisa 

dilihat pada semua jenis film, dan tutorial video. Multimedia linear berlangsung tanpa 

kontrol navigasi dari pengguna. Sehingga penyajian multimedia ini harus berurutan 

sekuensial dari awal sampai akhir. Contoh: movie, e-book, musik, dan siaran TV. 

4. Multimedia Virtual Realitas 

Multimedia virtual realitas adalah teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi 

dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer, suatu lingkungan 

sebenarnya yang ditiru atau bener-benar lingkungan yang hanya ada dalam imajinasi. 

Virtual Realitas sering digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis aplikasi 

umumnya terkait dengan mendalam, sangat visual, 3D lingkungan: pengembangan 

perangkat lunak CAD, grafis akselerasi perangkat keras, kepala-mount display, sarung 

tangan database, dan miniaturisasi telah membantu mempopulerkan dugaan itu. 
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2.5 Memilih Alat Bantu Multimedia yang Tepat 

Setiap alat bantu multimedia memiliki keunggulan dan keterbatasan. Penyaji harus 

menemukan kemungkinan-kemungkinan pada setiap alat bantu yang ada. Berikut ini terdapat 

pro dan kontra beberapa alat bantu multimedia untuk memutuskan alat bantu mana yang akan 

digunakan untuk mendukung presentasinya. 

1. Rekaman Video 

Keunggulan: kamera perekam modern (video) dapat membantu efektivitas presentasi 

bisnis khususnya pada penjualan perumahan (real estate).  Sebuah agen dapat mengirimi 

kliennya yang berada di luar kota sebuah rekaman video yang memperkenalkan suatu 

masyarakat dan menyoroti beberapa aspek wilayah tersebut, berikut pengantar dan 

promosi agen. 

Keterbatasan: biaya awal untuk perlengkapan yang lengkap dan waktu yang diperlukan 

untuk merekam dan menyuntingya, berbagai format perekaman membutuhkan jenis 

perlengkapan playback yang berbeda, dan pengujian perlengkapan di tempat presentasi 

memang diperlukan. 

2. Citra yang Diproyeksikan 

a. Opeque Projector 

Proyektor ini memiliki beberapa keunggulan, proyektor tidak tembus cahaya, 

proyektor dapat memperbesar dan memperlihatkan citra dari sumber yang tidak 

tembus cahaya—gambar atau bagan dari buku atau foto. Proyektor ini memiliki 

beberapa keterbatasan, proyektor ini membutuhkan ruangan yang besar dan harus 

benar-benar gelap untuk memperoleh ketajaman proyeksi, penyaji harus 

mempertimbangkan masalah garis pandang yang tersedia karena proyektor yang 

besar harus ditempatkan langsung di depan penonton. 

b. Transparency Projector 

Proyektor ini memiliki beberapa keunggulan, proyektor ini memberikan keleluasaan 

bagi penyaji, dari segi harga proyektor ini tidak mahal dan menawarkan sejumlah 

kemungkinan yang hampir tetap, penyaji dapat melapisi transparasi untuk 

menunjukkan proses tambahan, dan penyaji dapat memproyeksikan warna-warna 

terang pada layar saat saat menayangkan perincian. Proyektor ini memiliki beberapa 



10 
 

 

keterbatasan, perhatian penyaji harus dicurahkan untuk memusatkan dan mengatur 

jarak dari layar untuk memperbesar data dengan tepat. 

c. Slide Projector 

Proyektor ini memiliki beberapa keunggulan, proyeksi ini menawarkan potensi dan 

keleluasaan bagi presentasi bisnis karena dapat memproyeksikan slide hingga 

berukuran 35mm pada layar, penyaji dapat menyerentakkannya dengan pemakaian 

proyektor ganda, dan slide mampu memperlihatkan rincian dalam jumlah besar. 

Proyektor ini memiliki beberapa keterbatasan, penyaji harus menyediakan waktu 

untuk pengembangan dan penyusunan film yang tepat dan proyektor harus 

ditempatkan jauh dari layar sehingga garis pandang menjadi sempit. 

3. Gambaran Tambahan 

Melalui berbagai alat, termasuk video, opague projection, transparansi, dan proyeksi 

slide 35mm, pembicara dapat menggunakan gambaran abstrak dalam lingkungan bisnis. 

Di samping itu, pembicara dapat memperlihatakan bagan dengan menggunakan sebuah 

papan berkuda-kuda, papan tulis, grafik flannel, spidol, gambar grafis komputer, dsb. 

Gambaran abstrak ini membantu penyanji menyampaikan pokok-pokok penting dalam 

presentasi. 

2.6 Membuat Naskah Alat Bantu Multimedia dan Menggunakan Rekaman Suara 

Penyaji dapat meningkatkan kualitas alat bantu multimedia dengan cara mengembangkan 

suatu naskah dan rekaman suara. Keny (1982) membahas lima tahap dalam proses penulisan 

naskah; 1) mengulas tujuan; 2) menentukan tema; 3) mengkaji pokok pembahasan; 4) 

mengorganisasikan informasi; dan menuliskan naskah (h. 86-95).  

Setelah menyelesaikan rencana umum presentasi dan menyusun visual dalam bentuk 

pendahuluan, penyaji dapat memusatkan perhatian pada pernaskahan yang penting. Rekaman 

suara memberikan stimuli baru yang dapat memperbarui perhatian selama presentasi, oleh 

karena itu pilihlah seseorang yang bersuara sekualitas penyiar untuk membicarakan tema. 

2.7 Menerapkan “Sepuluh Perintah” untuk Alat Bantu Multimedia yang Berhasil 

1. Pilihlah alat bantu multimedia karena alat-alat tersebut merupakan satu-satunya cara 

terbaik untuk menghadirkan informasi yang diinginkan 

2. Pemilihan alat bantu multimedia harus berdasar atas analisis khalayak yang cermat, 

kesempatan, dan konteks presentasi 
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3. Pilihlah alat bantu multimedia yang dapat  penyaji gabungkan dengan mudah dalam 

presentasi 

4. Pilih dan buatlah alat bantu multimedia dengan cermat 

5. Buatlah alat bantu multimedia yang jelas dan ringkas 

6. Simpanlah semua alat bantu multimedia jauh dari pandangan khalayak sampai saat yang 

tepat untuk menghadirkannya 

7. Hindarilah “berbicara” dengan alat bantu multimedia 

8. Simpanlah alat bantu multimedia jauh dari tangan penyimak 

9. Terangkan alat bantu multimedia dengan jelas dan ringkas 

10. Bersiaplah mendapatkan kembali perhatian setelah menggunakan alat bantu multimedia. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan apa yang sudah penulis paparkan dalam makalah ini, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Gunakanlah alat bantu multimedia untuk menambah minat, membantu daya ingat 

penyimak, dan memperbarui perhatian mereka, serta menambah variasi pada suatu 

presentasi. 

2. Beberapa penyaji menghindari penggunaan alat bantu multimedia karena mereka 

cenderung berprasangka terhadap komunikasi verbal. Akan tetapi secara umum, 

penyaji berpikir bahwa mempersiapkan alat bantu multimedia melalui perencanaan 

yang tepat akan memperkecil faktor-faktor negatif dan memperbesar berbagai 

kelebihan penggunaan alat bantu multimedia. 

3. Pilihlah alat bantu multimedia setelah mengadakan analisis yang cermat mengenai 

komunikan dan peristiwanya agar presentasi efektif. 
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