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ABSTRACT 
Internet is a technology which grows very fast, especially for the multimedia technology application. The purpose of 
multimedia is to give media services which can satisfy users. Currently, the user can only watch video presentation 
without interaction, while user interaction very important for the purpose of multimedia. SMIL (Synchronized 
Multimedia Integration Language) is the markup language that is used for making presentation with different media 
types. SMIL can control multimedia presentation behavior. SMIL has simple tag structure. The SMIL consists of three 
parts: tag, attribute, and value. In this research, video clip is taken at Maranatha Christian University. The beginning 
part of the presentation will show up the front view of Maranatha Christian University, then A building, B building, C 
building, D building, E building, F building, G building, and HIMA, with each building has different show up. For 
example, on the E building icon, it will show the TU room, library, and the text of laboratory, side by side in one layout. 
This also applies to other buildings.  
Keywords: SMIL, Interactive Video  
 
1. Pendahuluan 
Suatu file untuk presentasi dapat disimpan pada suatu server, sehingga pada saat akan melakukan presentasi tinggal 
mengetik alamat server tersebut. Tetapi selama ini pengguna hanya dapat menyaksikan file presentasi tersebut tanpa 
adanya interaksi. Sebagai contoh, bila melihat video-kaset pengguna dapat melakukan pause, rewind, stop, dan yang 
lainnya. Dan selama ini, bila melihat video secara live, pengguna hanya dapat menonton saja tanpa adanya interaksi. 
Sedangkan keterlibatan pengguna sangat perlu mengingat tujuan dari multimedia adalah untuk memberikan pelayanan 
yang memuaskan untuk pengguna. 
 
2. SMIL 
SMIL atau Synchronized Multimedia Integration Language merupakan bahasa markup yang digunakan untuk membuat 
presentasi multimedia. SMIL memiliki struktur tag yang sederhana. File SMIL adalah file teks yang berisi tag-tag yang 
menunjuk file-file media yang berada di luar file SMIL. SMIL mendefinisikan beberapa fungsi dalam membuat 
presentasi. Setiap fungsi tertentu dibangun dari satu atau beberapa module. Module adalah kumpulan dari elemen, atribut 
dan nilai yang berhubungan secara semantik yang mewakili suatu fungsi tertentu. Dalam SMIL terdapat language profile. 
Language profile adalah kombinasi atau kumpulan dari module-module yang mendukung suatu aplikasi. 
 
2.1 Struktur  
Struktur SMIL terdiri dari tag <smil>, <head>, dan <body>, dengan format sebagai berikut: 
<smil xmlns=http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language> 
<head> 
...informasi presentasi... 
</head> 
<body> 
...media, group, linking, animasi...  
</body> 
</smil> 
 
Untuk file SMIL yang sederhana bagian header dapat diabaikan. Pada bagian body digunakan untuk menentukan media 
yang ingin dipresentasikan dan menentukan timeline presentasi. Setiap tag memiliki atribut-atribut dan juga tag-tag yang 
lain. Suatu tag yang berisi tag-tag lain disebut parent, dan tag yang berada dalam tag parent disebut child, sehingga 
keseluruhan tag disusun sesuai hierarki hubungan parent-child. 
  
2.2 Media 
Untuk menampilkan suatu media, maka harus menentukan sumber media dengan atribut scr=”URL”. Jika atribut scr 
tidak ada, maka tag media memiliki durasi intrinsik sama dengan nol dan tidak ada media yang ditampilkan. URL 
menunjukkan tempat sumber media. File sumber media dapat berada pada web server, media server, atau komputer lokal. 
Cara yang paling mudah adalah dengan menempatkan file media pada direktori yang sama di tempat file .smil berada 
dalam komputer lokal. Ada dua metode pengalamatan yaitu relatif dan absolute. Untuk metode relatif alamatnya berada 
pada satu folder direktori. Sedangkan pada metode absolute dapat menggunakan link absolute yang menunjukkan lokasi 
sumber media dengan pasti, perbedaannya terletak pada direktori yang digunakan pada komputer lokal di tempat file 
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berada. Bila file berada pada server luar, maka digunakan base URL. Pengalamatan dengan base URL bersifat relatif. 
Penulisan base URL dengan menambahkan tag <meta/> pada header. 
 
2.3 Grup 
Dalam SMIL pengelompokan media atau klip ada tiga group yaitu sequence, paralel, dan exclusive. Group yang paling 
sederhana adalah sequence. Dalam group sequence, setiap klip hanya dimainkan sekali kemudian disusul oleh klip yang 
lain secara berurutan. Ketika klip berhenti, klip berikutnya mulai, dan seterusnya sampai urutannya selesai. Untuk 
membuat group sequence digunakan tag <seq> sebagai awal, dan diakhiri dengan </seq> sebagai akhir dari sequence. 
Pada group paralel, semua klip dimainkan secara bersamaan. Jika membuat group paralel perlu diperhatikan bahwa klip 
dimainkan pada waktu yang sama sehingga jangan melampaui bandwidth maksimumnya. Untuk membuat group paralel 
digunakan tag <par> untuk memulai group paralel dan diakhiri dengan </par>. Dalam group exclusive, hanya satu klip 
yang dimainkan pada suatu saat dari beberapa klip yang ada dalam group tersebut. Tipe group ini digunakan pada 
presentasi yang bersifat interaktif, artinya klip-klip dalam group ini akan dimainkan jika ada event yang menyebabkan 
klip-klip tersebut aktif. Event dapat terjadi jika mengklik mouse pada tombol tertentu, menggerakkan mouse pada klip 
tertentu atau ketika klip lain mulai atau berakhir. Group exclusive dibuat dengan menggunakan tag <excl> pada awal 
group exclusive dan diakhiri dengan </excl>. 
 
2.4 Layout 
Layout diperlukan untuk menempatkan klip visual pada daerah mana klip akan ditampilkan oleh media player, bisa 
secara sejajar (side by side) atau bertumpuk (stack). Layout dibuat pada bagian header SMIL, dan berada di antara tag 
<layout> dan </layout>. Pertama-tama dibuat satu area root-layout yang berfungsi untuk menentukan ukuran jendela 
utama. Secara default, root-layout mempunyai warna background hitam. Jika ingin memberi warna pada root-layout 
dapat digunakan atribut backgroundColor. Setiap klip dimainkan dalam daerah segi-empat yang disebut region. Region 
berfungsi sebagai tempat dimainkannya klip visual. Semua region terletak pada root-layout. Setiap region dapat dibuat 
subregion. Subregion secara otomatis menyesuaikan diri jika posisi regionnya berubah. Fungsi subregion sama seperti 
subregion, subregion tetap berada pada region ketika terjadi perubahan posisi pada region, jadi posisi subregion relatif 
terhadap region. Untuk membuat subregion digunakan tag binary <region> dan </region>, kemudian membuat subregion 
di antara tag binary tersebut. Perlu diperhatikan juga bahwa subregion dapat nested, artinya subregion dapat memiliki 
subregion. Setiap subregion mempunya id yang berbeda-beda atau unik. 
 
2.5 SMIL Timing 
Dengan SMIL Timing dapat mengatur kapan klip-klip mulai dipresentasikan. Atribut SMIL Timing bersifat optional dan 
memberikan cara untuk mengatur presentasi dengan menentukan kapan dan berapa lama suatu klip dimainkan. Sebelum 
menggunakan atribut timing, harus diketahui dulu bagaimana konstruksi keseluruhan timeline dari presentasi yang 
diinginkan. Atribut timing perlu ditambahkan hanya jika ingin menambah delay antar tiap  klip, memendekkan waktu 
playback, atau memainkan secara berulang-ulang. 
 
Setiap presentasi mempunyai timeline, begitu juga setiap group memiliki timeline sendiri. Suatu timeline untuk 
keseluruhan presentasi, group atau suatu klip memiliki simple duration yang menyatakan durasi dari setiap komponen 
timeline. Komponen ini dapat berupa group atau klip. Simple duration dari komponen dapat diulang beberapa kali 
pengulangan atau berapa lama waktu total perulangannya yang akan membentuk active duration. Ketika active duration 
berakhir, komponen timeline dapat dibuang dari presentasi, atau tetap ditampilkan kondisi terakhirnya (frozen) untuk 
mengisi kekosongan dalam presentasi. Atribut-atribut dasar SMIL Timing diantaranya: 
a. begin, end, dur: atribut-atribut ini mengatur panjang total waktu yang dimainkan oleh elemen dan paling sering 

digunakan. 
b. clipBegin, clipEnd: atribut ini dapat memainkan sebagian dari suatu klip, seperti misalnya bagian terpenting dari 

suatu video. 
c. min, max: atribut-atribut ini menentukan batas waktu absolute, yakni beberapa pendek atau berapa panjang suatu 

elemen dapat dimainkan. 
d. endsync:atribut ini dapat mengakhiri group parallel atau group exclusive ketika suatu elemen dalam group tersebut 

berakhir. 
e. repeatcount, repeatDur: atribut repeatCount dan repeatDur digunakan untuk mengulang suatu elemen atau group 

berapa kali jumlah perulangan yang terjadi berapa lama. 
f. mediaRepeat: mediaRepeat dapat memberhentikan perulangan ke dalam klip seperti animasi GIF. 
g. fill, erase, fillDefault: dengan mengkombinasikan atribut timing dengan atribut fill, erase atau fillDefault, dapat 

membuang suatu elemen atau tetap memunculkannya ketika elemen tersebut sudah tidak aktif lagi. 
  
Dapat juga membuat suatu daerah yang disebut hotspot dengan link yang dapat berubah sepanjang waktu. Linking yang 
dapat dibuat ada dua, yaitu membuat link ke file HTML dan membuat link ke presentasi streaming yang lain, misalnya 
file SMIL, audio atau video. Dengan menggunakan hyperlink setiap tombol dapat dihubungkan untuk klip video yang 
berbeda. Untuk mengaktifkan suatu link dapat digunakan mouse, keyboard, atau secara otomatis. Yang perlu 
diperhatikan dalam membuat hyperlink adalah: 
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a. Tag hyperlink bekerja hanya pada tag media. 
b. Hyperlink tidak dapat diterapkan secara terserang (nested). Beberapa hotspot atau timed link yang dibuat dalam tag 

<area/> untuk satu klip sumber dapat dihubungkan. 
c. Ketika membuat hyperlink ke suatu klip, tambahkan atribut longdesc dalam tag klip untuk mendeskripsikan tujuan 

hyperlink. 
 
SMIL menyediakan 2 tag hyperlink yaitu <a> dan <area/>. Yang paling sederhana dari link adalah menghubungkan 
suatu klip ke klip lainnya dengan tag <a> dan <a/>. Dalam tag <a>, atribut href membutuhkan nilai URL sebagai tujuan 
link, dimulai dengan rtsp:// jika file tujuan diambil dari server rtsp, atau http:// jika file diambil dari web server. Tag 
<area/> berbeda dengan tag <a> dalam hal penempatannya pada tag klip. Artinya, harus mengubah tag unary ke tag 
binary. Tag <area/> biasanya diakhiri dengan slash. Namun pada beberapa kasus perlu menggunakan sepasang tag 
<area> dan </area>. Satu klip dapat terdiri atas beberapa teg <area/>. Jika membuat multiple link <area/> untuk satu klip 
perlu melakukan satu atau kedua hal berikut: 
a. Menentukan waktu hyperlink sementara (timed link) sehingga setiap link <area/> menjadi aktif pada saat berbeda. 
b. Membuat hotspot pada setiap tag <area/> untuk menentukan setiap link pada daerah yang berbeda dari klip. 
Dalam tag <area/> dapat diberi atribut timing yang menentukan kapan link menjadi aktif. Jika tidak mencantumkan 
atribut timing, link akan tetap aktif sepanjang klip tampil pada layar. Untuk menanbahkan atribut timing gunakan begin 
dan end. 
 
3. Perancangan 
Pembuatan Video Presentasi diaplikasikan untuk membuat video presentasi Universitas Kristen Maranatha. Di bawah ini 
adalah flowchart pembuatan video presentasinya: 
 

 
Gambar 1. Diagram Alir 
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4. Pengamatan 
4.1  Percobaan Hyperlink Pada Movie dan Html 
Hasil percobaan yang dilakukan diantaranya adalah dengan menampilkan gerbang masuk maranatha, yang mempunyai 
dua buah area yang mempunyai link, seperti pada Gambar 2. yang merupakan contoh tampilan video. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Percobaan Hyperlink 1 
 

Jika pengguna mengklik logo Maranatha pada tampilan video, maka akan muncul website www.maranatha.edu. Jika 
pengguna mengklik pintu masuk, maka akan muncul tampilan video ruangan di dalam gedung video. 
 
4.2 Percobaan Paralel 
Tampilan dua buah video atau lebih secara bersamaan untuk memperlihatkan dua buah ruangan atau lebih secara 
bersamaan, terlihat pada Gambar 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Percobaan Paralel 
 
4.3 Percobaan Hyperlink pada File 
Di bawah ini adalah tampilan video dari seorang dosen yang sedang mengajar, dan jika tampilan pada OHP diklik maka 
akan muncul file dokumen yang berisi materi kuliah tersebut. 
 

 

 

 
 

 

 
Gambar 4. Percobaan Hyperlink 2 
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4.4 Percobaan Teks 
Di bawah ini adalah tampilan dari suatu ruangan himpunan mahasiwa, dan di sebelahnya muncul suatu tulisan (teks) 
yang menyertainya. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Percobaan Teks 
 
5. Kesimpulan 
Dari hasil percobaan-percobaan yang dilakukan, didapat kesimpulan sebagai berikut: 
1. Program video presentasi yang dibuat sudah berjalan dengan baik. 
2. Dalam satu layout, bila ditampilkan satu sampai tiga video sekaligus, dapat berjalan dengan baik. Bila ditampilkan 

empat video sekaligus pada komputer yang menggunakan Pentium III 800MHz dan memori 256 MB, ada salah satu 
video yang tersendat. 

3. Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL) mendukung overlapping antara video dan text.rt. 
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