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Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura Surakarta 

ABSTRAKSI 

Persaingan dalam dunia usaha tampak kian gencar seiring dengan 

tumbuhnya perekonomian. Kalangan produsen saling memperebutkan perhatian 

calon konsumen, salah satunya  dengan memanfaatkan iklan secara optimal. Hal 
ini dapat dilihat dengan maraknya iklan yang bertebaran di media cetak dan 

elektronik, serta di pusat–pusat keramaian dan di tepi jalan-jalan raya. 

Salah satu cara untuk membuat system penampil iklan untuk digital 
signagedengan menggunakan aplikasi Delphi 2007 yang digunakan untuk 

membuat tampilan pada layar digital signage selain itu menggunakan sql server 

yang digunakan sebagai database dan filezilla digunakan sebagai file 
transfernya 

Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan Tampilan pada digital signage  

berhasil ditampilkan pada TV besar. Tampilan pada digital signage dibuat 

menggunakan bahasa delphi 2007.  Dalam digital signage semua jenis format 
video dapat dimasukkan yang membedakan adalah kualitas tampilannya. 

Format video yang menghasilkan tampilan yang baik adalah video yang 

mempunyai ekstensi mov, mp4, avi. Kualitas tampilan poster pada digital 
signage tergantung pada format dan resolusi dari poster. Resolusi terbaik untuk 

dapat ditampilkan adalah 769x1219 pixel resulusi dibawah 769x1219 gambar 

akan pecah-pecah. 

Kata kunci: Digital signage,Delphi 2007, sql server. 

 

 

 

1. PENDAHULUAN 
Untuk efisiensi pada penggunaan 

iklan, agar meringankan beban biaya, 
dibutuhkan suatu alat, yaitu dengan 

mengunkakan Digital signage. Digital 

signage banyak digukan sebagai alat   
bantu penampil iklan yang murah dan 

efisien. Ia juga banyak dipakai karena 

dapat disesuaikan disesuaikan dengan 

keinginan pelaku iklan. .  Penampil 
menggunakan satu digital signage yang 

dapat menampilkan bebeapa jendela 

tampilan. Dapat digunakan sebagai 
alternative untuk penampil iklan TV 

besar yang dapat ditempatkan ditempat 

umum seperti stasiun,bandara,mall dll, 

aplikasi ini dapat berjalan pada Dapat 

digunakan sebagai alternative untuk 

penampil iklan TV besar yang dapat 

ditempatkan ditempat umum seperti 
stasiun,bandara,mall dll, Dapat 

digunakan sebagai alternative untuk 

penampil iklan TV besar yang dapat 
ditempatkan ditempat umum seperti 

stasiun,bandara,mall dll.  Aplikasi akan 

berjalan pada penampil yang 
menggunakan layar Liquid Crystal 

Display (LCD), Light-Emitting Diode 

(LED) dan Plasma. 

 

 

 



1.1. Digital  Signage 

 
Gambar1 Diagram Alir Digital 

Signage (www.klicktv.co.uk) 

 

 

Digital Signage merupakan 

aplikasi pengelola konten digital yang 

telah diprogram untuk dapat 

menampilkan urutan informasi atau 

pesan kepada target audiens secara 

efektif, cepat, tepat dan handal. Digital 

signage sangat memanjakan mata anda 

dalam memberikan tontonan visual 

yang menarik dan atraktif, beraneka 

pesan dan informasi berformat 

multimedia dengan mulus dapat 

dimainkan diantaranya berupa gambar, 

video, scroll text, chart, schedule, 

news, weather yang disajikan secara 

dinamic mengunakan media display 

elektronik seperti LCD TV, Plasma 

TV, Digital Billboard sebagai media 

outputnya 

 
 

 

1.2. Dhelphi 2007 

Delphi merupakan bahasa 

pemrograman berbasis Windows yang 
menyediakan fasilitas pembuatan aplikasi 

visual seperti Visual Basic. Delphi 

memberikan kemudahan dalam 

menggunakan kode program, kompilasi 
yang cepat, penggunaan file unit ganda 

untuk pemrograman modular, 

pengembangan perangkat lunak, pola 
desain yang menarik serta diperkuat 

dengan bahasa pemrograman yang 

terstruktur dalam bahasa pemrograman 

Object Pascal. Delphi memiliki tampilan 

khusus yang didukung suatu lingkup kerja 
komponen Delphi untuk membangun 

suatu aplikasi dengan menggunakan 

Visual Component Library (VCL). 
Sebagian besar pengembang Delphi 

menuliskan dan mengkompilasi kode 

program dalam IDE(Integrated 

Development Environment). 
 

 

1.3.  Sql Server 
Microsoft SQL Server adalah 

sebuah sistem manajemen basis data 

relasional (RDBMS) produk Microsoft. 
Bahasa kueri utamanya adalah Transact-

SQL yang merupakan implementasi dari 

SQL standar ANSI/ISO yang digunakan 
oleh Microsoft dan Sybase. Umumnya 

SQL Server digunakan di dunia bisnis 

yang memiliki basis data berskala kecil 
sampai dengan menengah, tetapi 

kemudian berkembang dengan 

digunakannya SQL Server pada basis data 

besar.  

 

1.4. FileZilla 
Perangkat lunak komputer ini 

memiliki kelebihan pada kecepatan dan 

kemudahannya dalam melakukan transfer 
file. Jendela aplikasi terbagi menjadi dua, 

satu untuk menampilkan file dan folder 

di komputer lokal, dan satu lagi untuk 

menampilkan file dan folder di komputer 
server. Anda cukup melakukan drag dan 

drop untuk mentransfer file dari komputer 

ke server jaringan/internet, atau 
sebaliknya. Melalui fitur Site Manager, 

Anda bisa menyimpan akun dan alamat 

beragam server FTP, dan 
menggunakannya secara cepat dan mudah. 

FileZilla juga memungkinkan Anda 

melakukan koneksi ulang ke server yang 

terakhir Anda akses sebelumnya, cukup 
dengan menekan satu tombol.  

2. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Perancangan Desain 



Desain yang akan di rancang kurang 

lebihnya dapat dilihat pada gambar  

dibawah ini: 

 
Gambar 2. Rancangan dengan satu 

jendela tampilan 

 
Gambar 3. Rancangan dengan dua 

jendela tampilan 

 
Gambar 4. Rancangan dengan tiga 

jendela tampilan 
 

Gambar2,Gambar3,Gambar4 

merupakan gambar tampilan yang akan 
dibuat pada Digital Signage. 

 

 
Gambar 5.Menu Utama pada 

Digital Signage 

  Tampilan  digital signage pada gambar 

4.1 banyak terdapat menu-menu yang 

mempunyai fungsi yang berbeda-beda 

sebagai berikut 
1.Pada kolom folder video(save to) 

berfungsi untuk menyimpan file video 

berada 
2.Pada kolom video(default) berfungsi 

untuk memilih folder video yang akan 

diputar MPG, MPEG, AVI, DAT, 

WMV, MP4, M2VMOV, FLV dan 
MKV 

3.Pada kolom Tipe  File Video untuk 

memilih jenis format video 
4.Pada kolom folder poster berfungsi 

untuk  menyimpan file poster 

5.Pada kolom poster berfungsi untuk 
memilih folder poster yang akan diputar 

6.Pada kolom tipe file poster untuk 

memilih jenis format poster berupa JPG, 

JPEG, BMP dan GIF 
7.Pada kolom durasi poster berfungsi 

untuk mengatur durasi poster yang akan 

dijalankan dan animasi poster berfungsi 
untuk mengatur tampilan slide show nya 

8.Pada kolom durasi poster kecil berfungsi 

untuk mengatur durasi poster yang akan 
dijalankan dan animasi poster kecil 

berfungsi untuk mengatur tampilan slide 

show nya 

9.Pada kolom tipe player digunakan untuk 
mengatur jenis tampilan utama pada 

digital signage 

10.Pada kolom TV chanel berfungsi 
menampilkan siaran televisi yang akan 

dimainkan dalam digital signage 



11.Pada kolom lebar frame digunakan 

untuk mengatur frame pada digital 

signage 

12.Pada  kolom update digunakan untuk 
meng update program yang akan 

dijalankan 

 

3. HASIL 

3.1Tampilan pada Digital Signage 

 
Tampilan pada gambar 5 dibawah 

menampilkan siaran televisi dan poster 

ini dikarenakan pada tipe player kita pilih 
poster only. Untuk dapat menampilkan 

seperti gambar diatas apabila semua 

pengaturan selesai kita klik icon update 

setelah itu klik tombol transfer data. 
 

Tampilan pada gambar 6 dibawah 
menampilkan siaran televisi dan poster ini 

dikarenakan pada tipe player kita pilih 

video & poster. Untuk dapat menampilkan 
seperti gambar diatas apabila semua 

peraturan selesai kita klik icon update 

setelah itu klik tombol transfer data. 

 
Gambar 5 Tampilan pada digital signage 

dengan satu jendela tampilan 
 

 
Gambar 6 Tampilan pada digital signage 

untuk video dan poster pada dua jendela 
tampilan 

 

 
Gambar 7 Tampilan pada digital signage 

untuk video poster besar dan poster kecil 

pada tiga jendela tampilan 
 

Tampilan pada gambar 7 diatas 

menampilkan siaran televisi dan poster 
ini dikarenakan pada tipe player kita pilih 

L panel-trailer & poster. Untuk dapat 

menampilkan seperti gambar diatas 
apabila semua peraturan selesai kita klik 

icon update setelah itu klik tombol 

transfer data. 

 
 

3.2Tampilan pada LCD 

 
Tampilan telah diuji pada 

komputer maka akan diuji pada TV besar 
dengan spesifikasi : Panasonic Plasma tv: 

3D Full HD 600Hz sub field drive,40 inchi 

dengan  hasil sebagai berikut: 
 

Tampilan pada Gambar 8 dibawah 

ini menampilkan digital signage dengan 

jenis tampilan  L panel-trailer & poster 
pada layar LCD.  

. 

 
Gambar 8 Tampilan pada layar LCD 

untuk tiga jendela tampilan 

 



 

Gambar 9 Tampilan pada layar LCD 
untuk dua jendela tampilan 

 

Tampilan pada gambar 9 diatas 

menampilkan digital signage dengan 

jenis tampilan  video & poster pada layar 
LCD . 

 

Tampilan pada gambar 10 
dibawah ini menampilkan digital signage 

dengan jenis tampilan  poster only pada 

layar LCD . 

 

 

Gambar 10 Tampilan pada layar LCD 
untuk satu jendela tampilan 

 

 

Gambar 11 Tampilan digital signage  dengan 
gambar dengan resolusi 769x1219 

 

 

Tampilan pada gambar 11 

menunjukkan tampilan pada digital 

signage dengan gambar yang mempunyai 

resolusi diatas 769x1219 gambar yang 
dijalankan akan terlihat tidak mengalami 

perubahan. Gambar akan utuh tidak 

pecah. 
 

Tampilan pada gambar 12 

dibawah ini menunjukkan tampilan pada 

digital signage dengan gambar yang 
mempunyai resolusi dibawah 769x1219 

gambar yang dijalankan akan terlihat 

pecah apabila digital signage 
menggunakan layar yang lebih besar 

gambar akan semakin terlihat pecah-

pecah dan tidak sama dengan gambar 
aslinya. Semakin kecil resolusi yang 

dipakai kualitas gambar pada digital 

signage akan semakin buruk juga. 

 
 

Gambar 12 Tampilan digital signage  

dengan gambar dengan resolusi  dibawah 

769x1219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1.Kesimpulan 

Dari perancangan sampai 

pengujian system,maka penulis dapat 
mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Tampilan pada digital signage  berhasil 

ditampilkan pada TV besar. Tampilan 

pada digital signage dibuat 

menggunakan bahasa delphi 2007. 

2.Dalam digital signage semua jenis 

format video dapat dimasukkan yang 

membedakan adalah kualitas 
tampilannya. Format video yang 

menghasilkan tampilan yang baik 

adalah video yang mempunyai ekstensi 
mov, mp4, avi. 

3. Kualitas tampilan poster pada digital 

signage tergantung pada format dan 
resolusi dari poster. Resolusi terbaik 

untuk dapat ditampilkan adalah 

769x1219 pixel resulusi dibawah 
769x1219 gambar akan pecah-pecah 

 

4.2.Saran 

 

1.Aplikasi pada digital signage dapat 
dikembangkan lebih lanjut dengan 

konten konten yang terbaru seperti 

dengan menggunakan touch screen. 
2.Penambahan fungsi baru pada aplikasi 

dapat menambah 

kegunaannya,sehingga dapat digunakan 
pada media advertising lainnya seperti 

tablet, gadget, dll. 
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