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BAB 9

MENAMBAHKAN MOVIE

Website akan lebih menarik jika ditambahkan cuplikan video (movie)

yang memiliki durasi singkat. Movie marupakan salah satu informasi 

dalam bentuk gambar bergerak. Meskipun Movie hanya berdurasi singkat 

namun dapat mewakili informasi berbentuk teks dalam beberapa 

paragraph.

Website yang dibuat dengan Joomla! dapat menampilkan Movie dari 

server sendiri maupun dari server lain (misalnya Youtube). Format video 

yang dapat dijalankan oleh sistem Joomla! bervariasi tergantung Module 

dan plugin yang digunakan. Beberapa format video yang dapat dijalankan 

oleh sistem Joomla! antara lain: Flash Video, Windows Media, Quick 

Time, Shockware, dan Real Player. Beberapa Module Movie Player yang 

berkembang saat ini ada yang gratis dan berbayar.

9.1 Mengenal Extensions Video Player

File Video Movie yang berasal dari server sendiri relatif lebih cepat untuk 

dijalankan dibanding mengambil file video dari server orang lain. Perlu 

diingat, jika file video diletakkan di server sendiri akan mempengaruhi 
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kecepatan akses dan bandwidth yang dimiliki. Oleh karena itu sebelum 

menampilkan video pada website, perhitungkan kembali perbandingan 

menggunakan server sendiri atau server orang lain.

Pada pembahasan ini diasumsikan menggunakan server sendiri, artinya 

file video tersimpan dalam server pribadi sehingga Module yang 

digunakan khusus untuk file video yang berasal dari server sendiri bukan 

dengan cara mengambil script tertentu untuk menampilkan video 

(ambed).

Extensions Video Player yang akan diinstal berupa Module dan 

Component harus dimasukan semuanya. Jika salah satu tidak terinstal 

maka tidak akan berfungsi dengan baik. Component akan mengatur 

proses upload file video, sedangkan Module akan menampilkan video 

yang telah diupload sebelumnya dalam Component.

9.2 Menginstal Video Player

Proses instalasi YJ Movie Studio sangat mudah, sama halnya menginstal 

Extensions lain.

1. Pertama, pilih menu Extensions > Install/Uninstall.
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Gambar 9.1 Menu untuk instalasi Video Player

2. Klik tombol Browse untuk menentukan file yang akan diupload.

Gambar 9.2 Tombol Browse untuk menetukan lokasi file

3. Pilih Component yj_movie_studio_15_component.zip, lalu klik 

tombol Open.

Gambar 9.3 Memilih file yang akan diupload

4. Klik tombol Upload File & Install.
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Gambar 9.4 Mulai proses upload file dan instalasi

5. Tunggu beberapa saat hingga proses instalasi selesai. Jika berhasil 

akan muncul informasi bahwa proses instalasi telah berhasil.

Gambar 9.5 Proses instalasi component sudah berhasil

6. Langkah selanjutnya menginstal Module. pilih menu Extensions > 

Install/Uninstall.
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Gambar 9.6 Menginstal Module

7. Klik tombol Browse untuk menentukan file yang akan diupload.

Gambar 9.7 Mencari lokasi file yang akan diupload

8. Pilih Module yj_movie_studio_15_module.zip, tekan tombol Open.
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Gambar 9.8 Memilih file yang akan diupload

9. Klik tombol Upload File & Install.

Gambar 9.9 Proses upload file dan instalasi

10. Tunggu beberapa saat hingga proses instalasi selesai. Jika berhasil 

akan muncul informasi bahwa proses instalasi telah berhasil.


