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Abstraksi :
Perkembangan dunia otomotif khususnya mobil terus meningkat dengan
ditemukannya teknologi-teknologi dan desain-desain terbaru. Hal ini
menyebabkan terjadinya persaingan antara para produsen dalam hal
mempromosikan produk-produk mereka. Salah satu media promosi yang bisa
dimanfaatkan adalah internet. Sampai saat ini perkembangan internet dan
aplikasi pendukungnya telah berkembang dengan sangat luas. Perkembangan
software yang terus meningkat menuju versi yang lebih baik memungkinkan
seseorang maupun perusahaan dengan mudah membuat atau merancang sebuah
halaman web untuk mempromosikan suatu produk yang telah mereka hasilkan
kepada masyarakat umum. Atas dasar inilah penulis mengangkat judul â
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MACROMEDIA FLASH MX â. Untuk mengerjakan Penulisan Ilmiah ini
memiliki 2(dua) tahapan yang harus dilalui. Tahap pertama yaitu perancangan
website dengan membuat struktur navigasi yang dapat membantu user untuk
masuk ke bagian-bagian tertentu, misalnya frame dan scene tertentu. Tahap
kedua yaitu pembuatan dan mempublikasikan hasil Website Honda Jazz, dalam
tahap pembuatan website ini terdapat 30 layer dan 519 frame utama juga
terdapat 2 tahap pembuatan yaitu : tahap pembuatan animasi pembuka dan tahap
pembuatan menu informasi. Hal yang tak kalah pentingnya setelah pembuatan,
yaitu mempublikasikan website ini agar dapat dilihat oleh orang lain. Website
ini dipublikasikan dalam berbagai format diantaranya Flash (swf), HTML
(html), Quicktime (mov) dan lain-lain. Secara umum aplikasi website ini terbagi
atas 3 bagian, yaitu : menu utama berfungsi sebagai penyambut
pengguna/pengunjung dari web ini, halaman menu berfungsi sebagai tombol
yang membantu user menuju halaman informasi dan halaman informasi yang
berfungsi sebagai informasi dari website ini yang didalamnya berisi tentang
spesifikasi dari Honda Jazz baik interior maupun exterior dari mobil Honda
Jazz. Dengan dihasilkannya Website Honda Jazz ini diharapkan dapat

mempromosikan atau memperkenalkan kepada masyarakat umum salah satu
produk yang dihasilkan oleh perusahaan mobil Honda yang diberi nama Honda
Jazz.

