
1 

 

 

 

 

PENERAPAN VIRTUAL MODELING OBJEK 3D   

UNTUK EKSPLORASI RUMAH DAN INTERIORNYA  

PADA WEBSITE PEMASARAN RUMAH 

 

 

(Skripsi) 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh 

 

MARISA VERONICA 

0617032069 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2010 
 



2 

 

 

 

 

 

 

 

Penerapan Virtual Modeling Objek 3d  Untuk Eksplorasi Rumah Dan 

Interiornya Pada Website Pemasaran Rumah 

 

 

oleh 

MARISA VERONICA 

Program Studi Ilmu Komputer, Jurusan Matematika 

Fakultas MIPA, Universitas Lampung 

Email: bellaragazza_im@yahoo.co.id 

 

 

 

ABSTRAKSI 

 

Berkembangnya teknologi website memungkinkan kita untuk memasukkan 

berbagai konten ke dalamnya, salah satunya adalah plug-in yang dapat 

menjalankan konten aplikasi 3D dan terintegrasi langsung dari browser 

pengaksesnya. Penggunaan objek 3D dengan panorama 360 derajat dapat lebih 

memberikan gambaran jelas kepada pengguna, karena dapat memperlihatkan 

secara keseluruhan, tampak lebih nyata, dan dapat berinteraksi dengan user. 

Aplikasi ini merupakan alternatif  lain tentang bagaimana 'menjual' produk di 

website, studi kasus di bidang teknologi informasi sebagai titik utama tidak dalam 

studi pemasaran. Penelitian ini akan mengembangkan website berbasis pemasaran 

rumah dan interiornya dengan menggunakan teknologi Virtual Reality Modeling 

Language (VRML). Penggunaan Virtual Modeling Objek 3D dapat 

mempermudah pemvisualisasian rumah dan interiornya kepada calon pembeli. 

 

Kata kunci: website, objek 3D, VRML, pemasaran rumah 
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ABSTRACT 

 

Development of website technology allows us to input various content  into it. 

One is a plug-in that can run 3D applications that directly integrated from the 

access browser. The uses of 3D objects with 360 degrees panorama can display 

picture clearly to the user, because it can show as a whole, looks more real, and 

can interact with user. This application is another alternative how to 'sell' the 

product on the website. This paper takes a case study in information technology as 

the main point, not in marketing studies, this research will develop a website 

home marketing and its interior by using technology of Virtual Reality Modeling 

Language (VRML). Virtual Modeling 3D Objects utilization can simplify 

visualization and home’s interior to prospective buyers. 

 

Keywords: website, 3D objects, VRML, home marketing  
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yang tak mungkin berpendar teduh 
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kemampuan untuk merugikan mereka. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

 

Teknologi yang ada di dalam website kini telah berkembang sangat pesat. 

Konten-konten yang ada pun tidak lagi monoton tetapi menjadi lebih 

interaktif dengan melibatkan pengunjung website tersebut. Adapun salah satu 

konten yang kini sudah dapat kita masukkan dalam sebuah website adalah 

konten 3D, penggunaan objek 3D dan panorama 360 derajat dapat lebih 

memberikan gambaran jelas kepada pengguna. Dengan menggunakan plug-in 

tertentu, user dapat menikmati konten 3D tanpa perlu mengunduhnya terlebih 

dahulu melainkan langsung dalam website tersebut. 

 

Dengan teknologi website tersebut, user dapat lebih leluasa dan melihat objek 

menjadi lebih realistis dibandingkan dengan konten yang hanya berupa objek 

gambar atau foto. Dengan teknologi ini tentunya akan sangat memungkinkan 

untuk membangun website dengan konten-konten seperti untuk pemasaran, 

game, promosi, iklan maupun virtualisasi pembelajaran yang semuanya 

dilakukan langsung dari halaman website tanpa perlu mengunduh program 
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dan berbagai proses lainnya. Pada penelitian ini, penulis menerapkan konten 

3 dimensi pada website pemasaran rumah dan interiornya. 

 

Pemasaran  rumah  baru  adalah rumah  yang  dibeli  dari  pengembang  dan  

para pengembang  sudah  memasarkan  perumahan sebelum  rumah  tersebut  

dibangun  dan dokumen pendukungnya diselesaikan. Agar  rumah  yang  

dipromosikan  dapat lebih bersifat  interaktif dengan pengunjung website 

maka rumah  yang  dipromosikan  tidak  disajikan  dalam bentuk  gambar  

dua  dimensi  namun  mencoba membangun  dunia  tiga  dimensi  yang  dapat  

berjalan pada internet.  

 

Aplikasi virtual modeling 3D berbasiskan web ini digunakan untuk melihat 

secara nyata produk yang akan dijual pada web pemasaran rumah dan 

interiornya. Aplikasi ini menggunakaan software Blender untuk membuat 

objek 3D, VRML (Virtual  Reality Modeling Language) untuk memodelkan 

objek 3D ke dunia virtual, dan untuk interaksi user dengan dunia virtual 

menggunakan plug-in Cosmo Player untuk browser.  

 

1.2  Rumusan Masalah 

 

Dari  latar  belakang  masalah  yang  telah  dikemukakan di atas, maka 

dirumuskan suatu masalah, yakni bagaimana merancang suatu aplikasi 

Virtual Modeling 3D berbasiskan website dengan studi kasus website 
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pemasaran rumah dan interiornya  menggunakan pemodelan virtual objek 3 

dimensi. 

 

1.3  Batasan Masalah 

 

Agar  penelitian  ini  lebih  terarah  dan memudahkan  dalam  pembahasannya  

sehingga tujuan  dapat  tercapai  maka  ada  beberapa  batasan masalah, yaitu 

sebagai berikut 

a. Media gambar pada website digunakan sebagai link menuju pemodelan 

produk  menggunakan objek 3 dimensi. 

b. File yang diakses oleh user untuk berinteraksi dengan objek visualisasi 

rumah adalah file dengan format .wrl.  

c. Tidak membahas secara mendalam perancangan dan pembuatan website. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah  

a. Menerapkan virtual reality pada web pemasaran, sebagai media periklanan 

produk yang lebih baik, menarik dan interaktif. 

b.  Mempermudah dalam visualisasi rumah dan interiornya kepada calon 

pembeli sehingga lebih memantapkan calon pembeli sebelum memutuskan 

untuk membeli 
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c. Sebagai pembanding  penggunaan objek 3D dengan gambar atau foto pada 

web pemasaran, sehingga terlihat nilai lebih dari website yang 

menggunakan virtual modeling 3D sebagai inovasi baru dalam periklanan. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai alternatif lain dan pengembangan untuk 

pengusaha-pengusaha yang akan dan telah memasarkan produknya secara 

online dan independen agar dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan 

mengurangi tingkat kekecewaan pelanggan terhadap produk-produk yang di 

jual di internet. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

Penulisan tugas akhir ini disusun secara sistematis dengan urutan sebagai 

berikut 

 

Bab I Pendahuluan 

Memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
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Bab II Tinjauan Pustaka 

Berisi teori-teori dari berbagai sumber pustaka yang mendukung dalam 

Penerapan Virtual Modeling Objek 3D untuk Eksplorasi Rumah dan 

Interiornya pada Website Pemasaran Rumah. 

 

Bab III Metode Penelitian 

Berisi tempat dan waktu pelaksanaan penelitian, bahan dan alat yang 

digunakan dalam penelitian,  dan metode yang digunakan dalam penelitian. 

 

Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Berisi tentang proses Penerapan Virtual Modeling Objek 3D  Untuk 

Eksplorasi Rumah Dan Interiornya Pada Website Pemasaran Rumah serta 

analisa tentang aplikasi tersebut. 

 

Bab V Kesimpulan dan Saran 

Berisi simpulan dari hasil analisa pada bab IV dan saran yang terkait dengan 

hasil penelitian. 

 

Daftar Pustaka 

Berisi berbagai sumber pustaka yang digunakan untuk dijadikan referensi 

dalam penulisan tugas akhir ini. 

 

Lampiran 

Berisi dokumen-dokumen yang mendukung dalam penelitian. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Interaksi Manusia dan Komputer (Human Computer Interaction) 

 

Bidang ilmu interaksi manusia dan komputer adalah ilmu yang mempelajari 

tentang bagaimana mendesain, mengevaluasi, dan mengimplementasikan 

sistem komputer yang interaktif sehingga dapat digunakan oleh manusia 

dengan mudah. Interaksi adalah  komunikasi dua arah antara manusia (user) 

dan sistem komputer. Interaksi menjadi maksimal apabila kedua belah pihak 

mampu memberikan stimulan dan respon (aksi & reaksi) yang saling 

mendukung, jika salah satu tidak bisa, maka interaksi akan mengalami 

hambatan atau bahkan menuju pembiasan tujuan.  

 

Human Computer Interaction atau interaksi komputer dan manusia adalah 

sebuah hubungan antara manusia dan komputer yang mempunyai 

karakteristik tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan 

menjalankan sebuah sistem yang memiliki sebuah antarmuka (interface). 

(wikipedia.org) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Human%E2%80%93computer_interaction
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Tujuan utama dari HCI adalah mengembangkan interaksi antara pengguna 

dan komputer dengan membuat komputer lebih berguna dan mengerti apa 

yang pengguna butuhkan. HCI terpusat pada beberapa hal sebagai berikut 

a. Metodologi dan proses merancang antarmuka 

b. Metode bagaimana menerapkan antarmuka 

c. Teknik untuk mengevaluasi dan membandingkan antarmuka 

d. Mengembangkan antarmuka baru dan teknik interaksi 

e. Mengembangkan deskripsi model dan teori interaksi 

 

2.1.1 Prinsip Merancang Antarmuka 

Berikut ini beberapa hal yang menjadi prinsip utama mendesain 

antarmuka yang baik dengan memperhatikan karakteristik manusia & 

komputer  

 

User compatibility  

a. Antarmuka merupakan sebuah pintu gerbang masuk ke sistem 

dengan diwujudkan ke dalam sebuah aplikasi software.  

b. Oleh karena itu sebuah software seolah-olah mengenal usernya, 

mengenal karakteristik usernya, dari sifat sampai kebiasaan 

manusia secara umum.  

c. Desainer harus mencari dan mengumpulkan berbagai karakteristik 

serta sifat dari user karena antarmuka harus disesuaikan dengan 

user yang jumlahnya bisa jadi lebih dari 1 dan mempunyai karakter 
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yang berbeda. Tidak dianjurkan merancang antarmuka dengan 

didasarkan pada diri desainer sendiri.  

d. Survey adalah hal yang paling tepat. 

 

Product Compatibility 

a. Sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus sesuai dengan 

sistem aslinya. Seringkali sebuah aplikasi menghasilkan hasil yang 

berbeda dengan sistem manual atau sistem yang ada.  

b. Hal tersebut sangat tidak diharapkan dari perusahaan karena 

dengan adanya aplikasi software diharapkan dapat menjaga produk 

yang dihasilkan dan dihasilkan produk yang jauh lebih baik.  

 

Task Compatibility 

a. Sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus mampu 

membantu para user dalam menyelesaikan tugasnya. Semua 

pekerjaan serta tugas-tugas user harus diadopsi di dalam aplikasi 

tersebut melalui antarmuka.  

b. Sebisa mungkin user tidak dihadapkan dengan kondisi memilih dan 

berpikir, tapi user dihadapkan dengan pilihan yang mudah dan 

proses berpikir dari tugas-tugas user dipindahkan dalam aplikasi 

melalui antarmuka.  
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Workflow Compatibility 

a. Sebuah aplikasi sistem sudah pasti mengapdopsi sistem manualnya 

dan di dalamnya tentunya terdapat urutan kerja dalam 

menyelesaikan pekerjaan.  

b. Dalam sebuah aplikasi, software engineer harus memikirkan 

berbagai runutan-rununtan pekerjaan yang ada pada sebuah sistem.  

c. Jangan sampai user mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

pekerjaannya karena user mengalami kebingungan ketika urutan 

pekerjaan yang ada pada sistem manual tidak ditemukan pada 

software yang dihadapinya.  

d. Selain itu user jangan dibingungkan dengan pilihan-pilihan menu 

yang terlalu banyak dan semestinya menu-menu merupakan urutan 

dari runutan pekerjaan. 

e. Sehingga dengan workflow compatibility dapat membantu seorang 

user dalam mempercepat pekerjaannya.  

 

Familiarity 

a. Sifat manusia mudah mengingat dengan hal-hal yang sudah sering 

dilihatnya / didapatkannya. Secara singkat disebut dengan familiar.  

b. Antarmuka sebisa mungkin didesain sesuai dengan antarmuka pada 

umumnya, dari segi tata letak, model, dsb.  

c. Hal ini dapat membantu user cepat berinteraksi dengan sistem 

melalui antarmuka yang familiar bagi user.  
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WYSIWYG 

a. WYSIWYG singkatan dari what you see is what you get yang 

artinya apa yang didapat adalah apa yang dilihatnya.  Contohnya 

apa yang tercetak di printer merupakan informasi yang terkumpul 

dari data-data yang terlihat di layar monitor pada saat mencari data. 

b. Informasi yang dicari / diinginkan harus sesuai dengan usaha dari 

user pada saat mencari data dan juga harus sesuai dengan data yang 

ada pada aplikasi sistem (software). Yang mendasar di sini adalah 

harus sesuai dengan kemauan dan pilihan dari user.  

 

2.2 Grafik 3 Dimensi 

 

Graphic, atau Grafik dalam Bahasa Indonesia, berasal dari Bahasa Yunani 

Graphein yang berarti menulis atau menggambar sebagai bentuk komunikasi 

visual di mana dengan sebuah titik atau goresan sederhana dapat 

mengkomunikasikan pesan kepada orang lain.  

 

Tiga dimensi atau biasa disingkat 3D adalah bentuk dari benda yang memiliki 

panjang, lebar, dan tinggi. Istilah ini biasanya digunakan dalam bidang seni, 

animasi, komputer dan matematika. 

 

Grafik 3 dimensi adalah grafik yang merepresentasi objek tiga dimensi 

dengan menggunakan data geometric (umumnya menggunakan kartesian) 

dalam bentuk ruang (x, y dan z) . 

http://id.wikipedia.org/wiki/Panjang
http://id.wikipedia.org/wiki/Lebar
http://id.wikipedia.org/wiki/Tinggi
http://id.wikipedia.org/wiki/Seni
http://id.wikipedia.org/wiki/Animasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Matematika
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Gambar 2.1 Sistem koordinat 3 dimensi 

 

Titik koordinat 3D dinyatakan dengan P(x,y,z) 

Obyek 3D adalah sekumpulan titik-titik3-D (x,y,z) yang membentuk luasan-

luasan (face) yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Face adalah 

gabungan titik-titik yang membentuk luasan tertentu atau sering dinamakan 

dengan sisi (wikipedia.org). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Vertex dan face 

 

2.3 VRML (Virtual Reality Modeling Language) 

 

VRML (Virtual Reality Modeling Language) adalah salah satu bahasa 

komputer untuk membuat model objek 3 dimensi dalam dunia virtual. Kode 

ekstensi yang digunakan untuk file-file VRML adalah *. wrl. Untuk membuka 

http://en.wikipedia.org/wiki/Human%E2%80%93computer_interaction
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halaman sebuah situs yang memuat VRML, web browser haruslah sebuah 

browser VRML atau web browser yang dilengkapi dengan plug-in VRML 

(wikipedia.org). 

 

Virtual Reality Modeling Language, pertama kali diperkenalkan tahun 1994. 

VRML, seperti halnya HTML adalah bahasa skrip dalam format teks polos 

(ASCII pada versi 1.0 ataupun utf8 pada versi 2.0). Bedanya, VRML 

digunakan untuk menggambarkan scene 3 dimensi dalam ruangan virtual. 

Disebut ruangan virtual karena kita seakan-akan berada dalam ruangan yang 

bisa melihat objek 3D dari sudut pandang yang kita inginkan, tidak dengan 

berjalan kaki, tapi dengan memanfaatkan interface komputer dalam 

berinteraksi dengan monitor, seperti contohnya dengan menggunakan mouse. 

Namun dalam versi pertamanya ini semua objek geometri masih statik, tidak 

mempunyai kemungkinan bergerak. Interaksi dinamis antara user dengan 

objek masih terbatas, komunikasi antara objek satu dengan lainnya juga 

belum dimungkinkan. Kelemahan ini segera teratasi dengan dikeluarkannya 

spesifikasi baru VRML 2.0 pada tahun 1996. Dengan versi baru ini, maka 

terbuka kemungkinan baru bagi penggunaan VRML. Versi ini sekarang juga 

disebut dengan standar ISO VRML97 yang merupakan format file grafik 3D 

standar untuk aplikasi internet maupun www. Secara prinsip tidak ada 

perbedaan antara VRML 2.0 dengan VRML97, sehingga kita akan 

menyebutnya VRML97 (master.web.id). 
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2.3.1 Cosmo Player Browser VRML  

 

File VRML biasanya mempunyai akhiran wrl, berasal dari kata 

world. Dalam bentuk terkompresi, akhiran ini bisa juga lain seperti 

wrz atau wrl.gz. Ini tidak bermasalah, sebab biasanya browser 

juga mendukung jenis file yang terkompresi. Untuk dapat 

menampilkan isi file ini, tentu saja dibutuhkan aplikasi yang bisa 

menginterpretasikan bahasa VRML. Dalam praktiknya, aplikasi ini 

sebagian besar dibuat dalam bentuk plugin yang berjalan di bawah 

kontrol browser seperti IE, Netscape, ataupun Opera. Situs Web 

www.vrml.org menyediakan banyak resource untuk VRML, 

termasuk browser dan plugin untuk VRML. Dalam bentuk plugin 

dapat disebutkan antara lain Octaga Player, Cortona 3D Viewer, 

Cosmo Player, Viscape, BS Contact dll (tecnun.es). 

 

2.3.2 Bagian Dashboard 

 

 

 

Gambar 2.3 Pengendali Movement 

Penggunaan control utama pada dashboard adalah untuk 

melakukan dua hal yaitu untuk menggerakan objek 3 dimensi dan 

untuk menguji objek pada dunia 3 dimensi. 

 

http://www.vrml.org/
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Bagian pengendali movement terdiri dari tilt untuk melihat objek 

dari sisi ke sisi, atau atas ke bawah. Bagian go untuk melihat objek 

berdasarkan arah yang kita berikan berupa garis pemandu. Bagian 

slide dengan cara diklik kemudian digeser ke bawah, lurus atau dari 

slide dari kanan ke kiri. 

  

 

Gambar 2.4 Kontrol gravity 

Kontrol gravity digunakan untuk pilihan gravity ke bawah. 

 

 

Gambar 2.5 Kontrol float 

Kontrol float digunakan untuk menghentikan gravity 

 

 

 

Gambar 2.6 Pengendali Examine 

Pada bagian examining, kontrol rotate digunakan untuk rotasi 

objek. Kontrol pan digunakan untuk menggeser objek ke kiri, 

kanan, bawah, atau atas. Kontrol zoom digunakan untuk 

memperbesar atau memperkecil objek. 

 

 

Gambar 2.7 Untuk merubah tampilan kontrol yang diinginkan 
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Gambar control change digunakan untuk merubah tampilan antara 

kontrol movement dan kontrol examining. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Tampilan kontrol commons 

 

Pada kontrol commons di atas terdapat beberapa tombol, yaitu; 

a. Tombol seek digunakan untuk mencari bidang objek yang di 

klik di player 

b. Tombol undo/redo digunakan untuk kembali ke preview 

berikutnya atau sebelumnya 

c. Tombol current viewpoint untuk kembali ke current viewpoint 

d. Tombol viewpoint list untuk melihat daftar viewpoint 

e. Tombol help untuk melihat dokumentasi online 

f. Tombol preferences untuk pengaturan Cosmo Player 
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       Gambar 2.9 Preference Cosmo Player 

 

Sedangkan untuk melihat nama tombol dan deskripsi pilih kontrol 

hide/show button name dan hide/show button descriptions. 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Kontrol Show/Hide Button Names dan Description 
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2.4 Struktur file VRML 

 

Dunia VRML terbangun dari struktur yang terhirarki. File VRML sendiri 

adalah hirarki yang paling atas, yang terdiri dari header, scene-graph, 

prototipe dan event routing, node dan field.  

 

a. Header, digunakan untuk mengidentifikasi jenis encoding yang 

dipakai dalam membangun file VRML. Format header ini seperti 

berikut 

  #VRML V2.0 <encoding type> [optional comment] <line 

terminator> 

 

Pada versi VRML97 dalam praktiknya hanya digunakan tipe encoding 

utf8, sedang pada versi 1.0 dipakai ascii. Baris header ini harus 

ditulis pada baris pertama dari file VRML. Baris berikutnya yang 

berawalan # akan diinterpretasi sebagai komentar. Untuk diingat, 

VRML ini mengenal perbedaan antara huruf besar dan kecil. Contoh 

baris header adalah berikut 

  #VRML V2.0 utf8 Tutorial mwmag  

  #Ini adalah baris komentar 

 

b. Scene graph, scene graph terdiri dari node-node yang 

mendeskripsikan objek dan propertinya. Scene graph terdiri dari 

hirarki  group geometri untuk menyediakan representasi audio-visual 

sebuah objek, di  
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c. Mana node berpartisipasi dalam mekanisme routing dan event. 

 

d. Prototype, prototype memberikan izin sekumpulan node VRML untuk 

diperluas oleh user. Berdasarkan ISO/IEC 14772, implementasi 

prototype ini lebih kepada penggunaan browser. 

  PROTO <name> [ <declaration> ] { <definition> } 

  EXTERNPROTO <name> [ <external declaration> ] URL or [ 

URLs] 

 

e. Event routing, beberapa node VRML membangkitkan event untuk 

merespon perubahan lingkungan atau interaksi user. Event routing 

memberikan pengembang sebuah mekanisme pemisahan dari hirarki 

scene graph. Sekali dibangkitkan, event mengirimkan tujuan route 

mereka pada saat itu juga dan diolah oleh node yang menerima. 

Pengolahan ini dapat merubah kondisi node, membangkitkan event 

tambahan, atau merubah struktur scene graph.   

  ROUTE <name>.<field/eventName> TO  

  <name>.<field/eventName> 

 

f. Node, node dapat dibayangkan sebagai jenis objek dasar untuk 

membangun sebuah scene. Sedang kumpulan dari scene-scene ini 

nantinya akan membentuk dunia virtual. Dengan kata lain, node 

adalah objek dasar yang diperlukan untuk merealisasikan dunia 

virtual. Contoh tipe dari objek dasar ini adalah bentuk geometri, 

tampilan permukaan, latar belakang, sensor dan sebagainya. Dalam 

VRML terdapat lebih dari 50 tipe node standar yang sudah 
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didefinisikan (builtin). Untuk mengklasifikasikan node ini, tentu saja 

bisa bermacam-macam menurut kategori yang diinginkan. Untuk 

menggunakan node, harus diperhatikan cara menulis sintaksnya yang 

didefinisikan demikian  

  [DEF <name>] <nodeType> {  

  <body>  

} 

 

Kolom [DEF <name>] tidak harus digunakan, dan hanya dipakai jika 

scene yang akan dibangun dengan node ini ingin digunakan lagi, 

dengan cara memberinya sebuah nama sebagai identifikasi dari objek 

yang bersangkutan. Kolom <nodeType> adalah tipe node, yang selalu 

berawalan dengan huruf besar. Sedang <body> berisikan field yang 

akan menentukan sifat dan perilaku dari node yang bersangkutan.  

 

Contoh menggunakan node Shape.  

   Shape { 

   appearance Appearance { 

      material Material { 

      } 

   } 

   geometry Cylinder { 

   } 

} 

 

Scene di atas tidak mempunyai nama, dan nilai field dari node material 

maupun node cylinder menggunakan nilai default VRML. Di VRML, 
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field dari kebanyakan node mempunyai nilai default seandainya field 

yang bersangkutan tidak didefinisikan.  

 

g. Field, field akan menentukan sifat dan perilaku dari node yang 

memilikinya (parent node). Pada bahasa pemrograman, seandainya 

node diibaratkan sebagai struktur data, maka field bisa dibayangkan 

sebagai komponen variabelnya. Untuk mendefinisikan field, selain 

tipe data masih dibutuhkan kategori dari field. Secara ringkas, field di 

VRML terdiri dari kategori, tipe data, nama variabel dan nilainya. 

Sintaksnya dapat dituliskan seperti berikut 

  <kategori> <tipe data> <nama variabel> <nilai variabel> 

 

Kolom kategori pada field ini akan menentukan jenis fungsi dari 

variabel yang bersangkutan. VRML mengenal 4 kategori dari field, 

yaitu eventIn, eventOut, exposedField dan field. Tiap kategori field ini 

mempunyai beberapa tipe data yang sama, seperti contohnya 

MFInt32, SFNode, SFBool, SFVec3f dan sebagainya. Nama dari tipe 

data pada VRML selalu mempunyai prefiks SF, yang merupakan 

kepanjangan dari Single Field, atau MF, yang adalah kepanjangan dari 

Multi Field. Bagian selanjutnya dari nama tipe data ini akan 

menerangkan jenis tipe data yang sesungguhnya, seperti Bool yang 

hanya bisa bernilai TRUE atau FALSE, lalu Int32 yang merupakan 

bilangan desimal 32 bit dan sebagainya. Penting di sini adalah tipe 

data Node yang bisa mempunyai nilai berupa node juga, yang 

merupakan kunci dalam pembuatan sebuah scene.  
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Contoh membuat kotak, node Box memungkinkan  untuk membuat 

kotak dengan panjang, lebar dan tinggi menurut keinginan kita. Node 

ini hanya mempunyai satu field berupa vektor yang menentukan 

ukuran dari kotak ini.  

  Box {  

  field  SFVec3f size  2 2 2  

} 

 

Nilai dari variabel size di atas adalah nilai default jika tidak 

didefinisikan. Seperti terlihat pada gambar 3.11, posisi titik origin dari 

sistem koordinat berada di pusat dari box, yaitu (0,0,0) dari sistem 

koordinat lokal. Sedang elemen pertama dari ukurannya adalah 

panjang pada sumbu x, elemen kedua panjang pada sumbu y dan 

elemen ketiga panjang pada sumbu z.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Node Box dengan ukuran dan sistem koordinatnya 

 

 

 



22 

 

2.5 VRMLPad 

 

VRMLPad adalah salah satu tool pengkodean yang powerfull dan fleksibel 

yang digunakan untuk merancang dan mengembangkan isi VRML. Bisa juga 

digunakan untuk mempublish VRML world ke world wide web dan juga 

mendukung spesifikasi VRML 97 (User Guide VrmlPad). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Tampilan VRMLPad 

 

Penjelasan 

1.   Editing, akses ke local dan file, undo dan redo, set bookmarks, find dan 

replace, autocomplete, keyboard shortcut. 

2.   Enhanced color-coding, kostumisasi kata kunci VRML, field dan 

kategori node. 

3.   Dinamyc error detecting, untuk mendeteksi kesalahan, seperti undefined 

identifiers,duplicate node, dan lainnya. 



23 

 

4.   Document tabs, membuka dan merubah banyak dokumen. 

5.   Scene tree, untuk melihat, merubah dan navigasi struktur hirarki scene. 

Menghapus, komentar dan merubah nama node, proto dan deklarasi field. 

6.   Routing map, melihat dan merubah scene route. Menghapus, komentar 

dan menambah route baru menggunakan perintah Start Route dan Add 

Route. 

7.   Resource view, untuk melihat, merubah dan navigasi kebergantungan 

antar dokumen. 

8.   Preview, untuk melihat scene di browser. 

9.   Publishing wizard. 

10. Automation and Scripting. 

11. VRML Script debugger, untuk mengetahui letak bug pada script VRML. 

12. Node thumbnails, memperlihatkan node tunggal pada scene di jendela 

sebelah kanan saat diketik. 

 

2.6 Blender 

 

Blender adalah sebuah program komputer dalam bentuk grafis bersifat open 

source yang digunakan untuk menghasilkan gambar dengan kualitas yang 

tinggi dan membuat animasi menggunakan geometri tiga dimensi. 
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2.6.1 Sejarah Blender 

 

Awalnya dikembangkan oleh perusahaan animasi Belanda NeoGeo 

sebagai program animasi internal. Blender tumbuh bersama setiap 

proyek yang dikerjakan NeoGeo. Tidak lama setelah versi gratis 

pertama dari blender dilepaskan ke internet (pada Mei 1998), NeoGeo 

tidak lagi menjalankan bisnisnya. Ton Roosendaal, “bapak” dari 

Blender dan programmer utama, membuat perusahaan yang bernama 

Not a Number untuk mengembangkan Blender lebih jauh. 

 

Akhirnya Blender menjadi sebuah produk. Not a Number juga 

menjual perangkat lunak yang memungkinkan banyak fungsi 

tambahan dan menjadikan versi gratis dari Blender menjadi “Blender 

Lengkap”. Dengan berkembangnya Blender, fitur-fitur pada “Blender 

Lengkap” terus diimigrasikan ke versi gratisnya. Terakhir Not a 

Number tidak lagi meminta bayaran untuk Blender Lengkap dan juga 

mengembangkan Blender 2.0 dengan fungsi-fungsi yang 

memungkinkan untuk membuat semua dunia 3D interaktif dan 

membuatnya menjadi hidup suatu fitur yang tentu saja penting untuk 

membuat permainan komputer. Namun, Blender tetap gratis total 

(Wartmann, 2004 ). 

 

Tool-tool yang disediakan Blender sederhana, namun sudah mencakup 

seluruh kebutuhan untuk pembuatan film animasi. Satu kelebihan 
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utama Blender adalah game engine yang terintegrasi dan dengan game 

engine tersebut, pengembang dapat menciptakan software interaktif 

baik game, presentasi atau web interaktif (wiki.blender.org). 

 

2.6.2 Interface Blender 

 

Tampilan utama Blender terbagi menjadi beberapa jendela atau 

windows. Pada tiap windows terdapat sebuah barisan icon-icon kecil 

yang berada pada bagian atas atau bawah windows. Barisan icon-icon 

ini dinamakan header. Header juga digunakan untuk menandakan 

window mana yang aktif. Untuk mengaktifkan sebuah windows cukup 

menggerakkan kursor keatasnya. Di antara window-window terdapat 

sebuah garis atau border. Dengan border ini bisa dilakukan 

mengubah-ubah ukuran window, membagi atau menggabungkan dua 

window, menyembunyikan dan menampilkan sebuah header untuk 

tiap window. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Interface Blender 
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2.7 XAMPP 

 

XAMPP (Apache, PHP, MySQL dan phpMyAdmin).  XAMPP merupakan 

tool yang menyediakan paket perangkat lunak ke dalam satu buah paket. 

Dengan menginstal XAMPP maka tidak perlu lagi melakukan instalasi dan 

konfigurasi web server Apache, PHP dan MySQL secara manual. XAMPP 

akan menginstalasi dan mengkonfigurasikannya secara otomatis. Versi 

XAMPP yang ada saat ini adalah Versi 1.7.3 (apachefriends.org). 

 

Software XAMPP versi ini terdiri atas 

a. Apache 2.2.14 (IPv6 enabled) 

Apache sudah berkembang sejak versi pertamanya. Sampai saat ditulisnya 

artikel ini versi terakhirnya yang ada yaitu Apache ver 2.2.14. Apache 

bersifat open source, artinya setiap orang boleh menggunakannya, 

mengambil dan bahkan mengubah kode programnya. Tugas utama apache 

adalah menghasilkan halaman web yang benar kepada peminta, 

berdasarkan kode PHP yang dituliskan oleh pembuat halaman web. Jika 

diperlukan juga berdasarkan kode PHP yang dituliskan, maka dapat saja 

suatu database diakses terlebih dahulu (misalnya dalam MySQL) untuk 

mendukung halaman web yang dihasilkan. 

 

b. MySQL 5.1.41 

Awal kemunculannya disebut SQL yang merupakan kepanjangan dari 

Structured Query Language. SQL merupakan bahasa terstruktur yang 
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khusus digunakan untuk mengolah database. SQL pertama kali 

didefinisikan oleh American National Standards Institute (ANSI) pada 

tahun 1986. MySQL adalah sebuah sistem manajemen database yang 

bersifat open source. MySQL dibuat dan dikembangkan oleh MySQL AB 

yang berada di Swedia. MySQL dapat digunakan untuk membuat dan 

mengola database beserta isinya seperti untuk menambahkan, mengubah 

dan menghapus data yang berada dalam database. MySQL merupakan 

sisitem manajemen database yang bersifat relasional. Artinya data-data 

yang dikelola dalam database akan diletakkan pada beberapa tabel yang 

terpisah sehingga manipulasi data akan menjadi jauh lebih cepat. 

 

c. PHP 5.3.1  

Bahasa pemrograman PHP merupakan bahasa pemrograman untuk 

membuat web yang bersifat server-side scripting. PHP memungkinkan kita 

untuk membuat halaman web yang bersifat dinamis. PHP dapat dijalankan 

pada berbagai macam Operating System (OS), misalnya Windows, Linux 

dan Mac OS. Selain Apache, PHP juga mendukung beberapa web server 

lain, misalnya Microsoft IIS, Caudium, PWS dan lain-lain. 

 

PHP (dulu Personal Home Page, sekarang PHP: Hypertext Preprocessor), 

sebagai sebuah bahasa pemrograman server-side, PHP memiliki 

keunggulan sepeti  

1. Source program atau script tidak dapat dilihat menggunakan fasilitas 

view HTML source, yang ada pada web browser. 
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2. Script tersebut dapat memanfaatkan sumber-sumber aplikasi yang 

dimiliki oleh server, misalnya untuk keperluan database connection.  

3. Pada aplikasi yang dibuat dengan PHP, saat dijalankan di server akan 

mengerjakan script dan hasilnya dikirimkan ke web browser. Hal itu 

menyebabkan aplikasi tidak memerlukan kompabilitas web browser. 

4. PHP dapat melakukan semua aplikasi program CGI, seperti 

mengambil nilai form, menghasilkan halaman web yang dinamis, 

mengirimkan dan menerima cooki. PHP juga dapat berkomunikasi 

dengan layanan yang menggunakan protocol IMAP, SNMP, NNTP, 

POP3, HTTP dan lainnya. (Wahyono,2005) 

 

d. PHP MyAdmin 3.2.4 

Dengan phpMyAdmin developer dapat membuat tabel, mengisi data dan 

lain-lain dengan mudah tanpa harus hafal perintahnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Gambar 2.14 Tampilan XAMPP 
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2.8 BlueFish 

 

Bluefish adalah sebuah tool editor yang digunakan perancang web dan 

programmer dengan interface GUI GTK2. Bluefish mendukung banyak 

bahasa pemrograman dan XML, tetapi tetap fokus pada kedinamisan dan 

interaktif website. Bluefish menjadi tool development yang powerfull karena 

menyediakan tool bars, dialogs, syntax highlighting, menu pencarian dan 

replace, dan menu yang mudah dikustomisasi (bluefish.openoffice.nl). 

 

Fitur-fitur yang terdapat pada Bluefish  

1. Bisa fullscreen untuk editing kode. 

2. Lightweight, yang berarti ringan pada saat mendeploy sebuah aplikasi 

karena hanya menggunakan 30% - 45% memory. 

3. Bluefish sangat cepat ketika programnya pertama kali dibuka dan akan 

segera me-load ratusan file hanya dalam beberapa detik. 

4. Dapat membuka sekaligus banyak window dokumen. (dites mencapai lebih 

dari 10000 dokumen). 

5. Dapat bekerja untuk banyak project dan restore setting yang otomatis. 

6. Mendukung banyak bahasa pemrograman seperti C/C++, CSS, HTML, 

JAVA, PHP, Perl XML, SQL. 

7. Mendukung banyak tipe encoding. 

8. Mendukung properties HTML seperti table, frame, button, dan lainnya. 

9. Mendukung 17 bahasa universal. 
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Gambar 2.15 Interface Bluefish 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Metode Penelitian  

 

Langkah–langkah dalam penelitian Penerapan Virtual Modeling Objek 3D 

Untuk Eksplorasi Rumah dan Interiornya pada Website Pemasaran Rumah 

adalah sebagai berikut   

1. Analisis  

1.1 Pengumpulan Teori pendukung 

1.2 Spesifikasi hardware dan software 

1.3 Kebutuhan user 

2. Penentuan Spesifikasi 

2.1  Spesifikasi rancangan 

2.2  Spesifikasi objek (dalam bentuk 3D)  

3.   Desain 

3.1 Desain DFD, Use Case dan  interface 

3.2 Desain Objek 3D untuk rumah dan interior. 

4. Implementasi 

5. Pengujian 

6. Hasil dan kesimpulan 
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Berikut adalah diagram alir dari detail langkah-langkah dalam penelitian 

Penerapan Virtual Modeling Objek 3D Untuk Eksplorasi Rumah dan 

Interiornya pada Website Pemasaran Rumah. 

Start

Analisa Kebutuhan,

Hardware dan software 

pendukung,  studi literatur

Pembuatan website, 

pembuatan objek 3D

Spesifikasi 

Rancangan

Penempatan objek 3D ke 

dalam website

Pengujian 

sesuai

Penulisan Laporan

Selesai

Tidak

Ya

 

Gambar. 3.1 Diagram alir langkah penelitian 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan adalah metode penelitian 

kepustakaan. Secara teknis metode ini dilaksanakan dengan cara 

mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dari buku dan analisis 
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perancangan sistem, artikel dari internet, maupun sumber informasi lain yang 

relevan dengan pembahasan pada penelitian ini. 

 

3.3 Kebutuhan Sistem  

 

Spesifikasi hardware yang digunakan untuk pengembangan sistem ini yaitu  

a. PC atau Laptop dengan Processor 2 GHZ atau lebih. 

b. Kapasitas Random Access Memory (RAM) 1 Gb. 

c. Harddisk dengan ruang kosong 4 Gb atau lebih. 

d. VGA Card AGP 128 MB 64 Byte. 

 

Spesifikasi software penunjang 

a. Sistem Operasi (Operating System) Windows XP.  

b. Blender 2.45 

c. Bluefish 2.0.1 

d. XAMPP Server 1.7 

e. VRMLBrowser  Cosmo  Player  2.1.1 

 

3.4 Desain Sistem 

 

Desain sistem yang akan ditampilkan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam 

diagram konteks   seperti  terlihat pada gambar 3.1 berikut 
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Website 

Pemasaran dengan 

Virtual Modelling 

Objek

Data Pengunjung

Info spesifikasi produk, plug-in, model 3D rumah,

 video animasi 3D, info pembayaran

User

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram konteks desain sistem. 

 

Diagram konteks di atas menggambarkan proses secara umum dari aplikasi 

yang dibuat. Penjelasannya adalah, user melakukan input berupa data 

pengunjung pada website, kemudian user akan mendapatkan output berupa 

info spesifikasi produk, objek 3D produk, video, dan info pembayaran. 

Mengisi form buku 

tamu dan tanya 

jawab

Data PengunjungUser
Data base 

pengunjung
Simpan

Mengunduh Plug-inUnduh plug-in Menginstal plug-in

Berinteraksi 

dengan model 3D 

rumah

Instalasi Buka file .wrl

Interaksi dengan model 3D rumah

 

Gambar 3.3 Diagram level 0. 

 

Pada diagram level 0 diatas menjelaskan tentang desain alur sistem yang akan 

dijalankan. Diagram level 0 diatas menggambarkan user dapat melakukan 

input berupa data diri yang dapat di isi pada form data pengunjung, 

selanjutnya data akan disimpan di dalam database. Selain itu user juga dapat 

mengunduh plug-in yang telah disediakan yang kemudian dapat diinstal agar 

dapat digunakan di browser untuk membuka file *.wrl. 
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Halaman

Home

Halaman Kategori 

Produk
Halaman Detail 

Produk

Halaman 3D Produk

(Aplikasi Cosmo 

Player)

Pada halaman detail produk, akan muncul link yang menghubungkan ke  

NamaFile.wrl yang dapat berjalan dengan VRML  browser Cosmo  Player. 

Berikut adalah bagan dari alur desain website berbasis VRML  

   

 

Gambar 3.4 Alur Website 

 

Kemudian desain rancangan awal di atas terhadap user (pengguna) dapat di 

lihat pada gambar use case berikut  

Melihat video animasi tour 3d rumah 

Berinteraksi dengan objek 3D

 

Eksplorasi tipe rumah

 

Gambar 3.5 Use Case Sistem 

 

Use case didefnisikan dari sudut pandang aktor. Aktor adalah user atau 

device yang digunakan user untuk berinteraksi dengan perangkat lunak / 

sistem. (Pressman, 2001). 
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Berikut ini penjelasan mengenai use case diagram di atas dalam use case 

specification  

 

1. Melihat video animasi tour 3D rumah 

Pada halaman detail produk terdapat gambar objek 3D dari produk dan 

video tour rumah.  

2. Eksplorasi tipe rumah 

Pada bagian 3D NamaFile.wrl, user dapat berinteraksi dengan objek 3D 

rumah, termasuk mengeksplorasi interior dan lingkungan sekitar 3D 

rumah. 

3. Berinteraksi dengan objek 3D 

Dengan penerapan Virtual Reality Medelling Language (VRML). Pada 

halaman detail produk, terdapat NamaFile.wrl yang jika diklik akan 

terhubung dengan aplikasi browser Cosmo  Player  2.1.1 . Pada aplikasi ini 

konsumen dapat  berinteraksi dengan visualisasi bentuk produk dalam 

bentuk 3 dimensi. Konsumen dapat melihat seluruh detail bentuk barang 

dengan posisi yang diinginkan dengan cara memutar gambar (rotate) 

dengan handtool. Konsumen juga dapat memperbesar atau memperkecil 

objek 3D dengan fasilitas zoom-in dan zoom-out dan masih banyak 

fasilitas lainnya.  

 

Output  adalah  hasil  keluaran  dari  sistem informasi  yang  dapat  dilihat  

pada  website  yaitu sebagai berikut  

a.  Pemodelan 3D dengan objek rumah dan interiornya. 
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b.  Informasi rumah . 

Desain interface pada website pemasaran dibuat berdasarkan prinsip-prinsip 

Interface Manusia Komputer dengan tujuan akhir adalah mempermudah 

pengguna dalam berinteraksi dengan virtual modeling 3D objek rumah dan 

interiornya, lingkungan di mana rumah berada, dan lokasinya sehingga 

pengguna mempunyai gambaran yang jelas untuk model secara dunia nyata. 

 

Gambar. 3.6 Rancangan interface website  

 

Tampilan interface di atas dirancang dengan sederhana untuk mempermudah 

pengguna. Untuk melihat objek 3D, pengguna cukup mengarahkan kursor ke 

gambar 2D dan meng-klik nya. Setelah diklik, maka pengguna akan 

diarahkan ke halaman website yang sudah ditambah plugin Cosmo Player 

untuk mengeksplorasi produk.  
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IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Hasil 

 

4.1.1 Analisis Ruangan Rumah 

 

Dalam penelitian ini, pemodelan rumah hanya dilakukan pada rumah 

dengan tipe A 86/130 yang terdiri dari beberapa ruangan dan bagian 

rumah yakni sebagai berikut 

1. Ruang Tamu 

2. Ruang Keluarga 

3. Ruang Tidur, 

a. Ruang Tidur Utama 

b. Ruang tidur 1 

c. Ruamg Tidur 2 

4. Kamar Mandi, 

a. Kamar Mandi 1 

b. Kamar Mandi 2 

5. Ruang Makan 

6. Dapur 
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7. Teras 

Selain itu juga ditampilkan lingkungan sekiar rumah tersebut seperti 

beberapa rumah tetangga, jalan dan  pos satpam. 

 

4.1.2  Perancangan Website 

 

Dalam perancangan website, ditentukan beberapa kategori yang akan 

ditampilkan. Kategori tersebut dimaksudkan untuk mempermudah di 

dalam perancangan interface sehingga apa yang akan ditampilkan dapat 

terdefinisikan dengan baik. Adapun perancangan dan karakteristik dari 

halaman web sebagai media informasi yaitu 

1. Halaman Muka 

2. Halaman Perumahan 

3. Halaman Download Cosmo Player 

4. Halaman Tutorial Penggunaan Cosmo Player 

5. Halaman Info Pembelian 

6. Halaman Tanya Jawab 

7. Halaman Kontak kami 
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4.1.3 Perancangan Model Bangunan 

 

Adapun denah rumah yang akan dijadikan model bangunan tiga 

dimensi adalah sebagai berikut 

3.50

10.10

1
3

.0
0

Ruang Tidur Utama Ruang Tidur 1

Ruang Tidur 2

WC 1

WC 2

Ruang Makan

Ruang Tamu

Dapur

Teras

4
.5

0
4
.5

0

2
.0

0
2
.0

0

3.50

3.10

 

Gambar 4.1 Denah Bangunan 

 

Untuk membuat denah rumah di atas menjadi objek rumah tiga dimensi 

digunakan software tiga dimensi yaitu Blender 2.45. Denah tersebut 
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akan dijadikan background image sebagai penentu arah pembuatan 

rumah, agar tidak terjadi kesalahan ukuran rumah. Denah rumah 

dimasukkan ke dalam area kerja Blender sebagai background image. 

Pembuatan rumah di mulai dengan membuat dinding rumah sampai 

akhirnya terbentuklah objek rumah tiga dimensi seperti gambar berikut 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Objek rumah 

Kemudian dilakukan proses render dengan hasil bentuk jpeg sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Hasil render rumah tampak depan 
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4.1.5 Ekspor ke dalam VRML  

 

Objek rumah tiga dimensi ini kemudian disimpan dalam bentuk file 

vrml97 yang berekstensi *.wrl untuk dibuka pada Browser Virtual 

Reality dalam hal ini penulis menggunakan Cosmo Player. Setelah di 

ekspor ke dalam bentuk *.wrl dan dibuka di Cosmo Player. Browser 

Virtual Rality dapat menjalankan dan memasuki objek rumah tiga 

dimensi dan ke dalam setiap kamar yang ada. Berikut adalah hasil 

ekspor ke dalam VRML97. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Tampilan pada Cosmo Player 

 

Kemudian di render ke dalam bentuk animasi dalam format avi. Saat 

merender animasi ke dalam format avi, dan kemudian diekspor ke 

dalam format swf. Yang akan kita implementasikan di website. 
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4.1.4 Eksplorasi Rumah 

   

 4.1.4.1 Interior 

 

Di setiap bagian dalam rumah diberikan beberapa interior 

sebagai pelengkap, berikut adalah contoh-contohnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Screenshot dapur dan rak dapur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Screenshot ruang tamu. 
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Gambar-gambar screenshot di atas adalah beberapa bagian dari 

interior rumah. Interior yang ada di dalam rumah meliputi 

interior ruang tamu dengan sofa dan meja, interior ruang tengah 

dengan kursi dan meja, interior kamar tidur utama, interior 

kamar tidur satu, interior kamar tidur dua (semua kamar tidur 

diberi tempat tidur), interior kamar mandi dengan bath tub, dan 

interior dapur dengan kitchen set. 

 

4.1.4.2 Eksterior 

 

Selain bagian interior, terdapat bagian lingkungan sekitar rumah, 

yang dibuat mirip dengan aslinya. Terdapat pos satpam, jalan-

jalan sekitar, dan rumah-rumah tetangga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Tampak atas. 
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Terdapat berbagai sudut pandang kamera yang dapat dilihat di 

View Point List pada browser virtual reality. Gambar-gambar di 

bawah ini adalah beberapa contoh View Point yang dapat dilihat 

di browser virtual reality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 View point kamera kiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 View point kamera depan. 
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4.1.6 Implementasi Website 

 

Website pemasaran diuji melalui server localhost dengan url 

http://localhost/icha/index.html 

 

Gambar 4.10 Halaman muka website. 

Pada halaman awal diberikan tampilan selamat datang dan sedikit 

penjelasan tentang website tersebut. 

Gambar 4.11 Halaman Perumahan. 

http://localhost/icha/index.html
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Untuk melihat list tipe rumah yang dijual, user memilih link 

Perumahan di menu sebelah kiri. Maka akan ditampilkan daftar tipe 

rumah yaitu Tipe A 86/130, tipe B 90/160, dan tipe 42. 

 

Gambar 4.12 Halaman untuk tipe rumah A 86/130 

 

Halaman pemasaran tipe ruamh A 86/130 terdiri dari deskripsi 

rumah yang akan dijual dan harga. Terdapat gambar dua dimensi 

sebagai referensi dan di bawah nya sediakan link untuk melihat 

objek rumah tiga dimensi dengan cosmo player atau video dengan 

memilih link objek 3D. 
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User

User 7 3

Ya Tidak

4.2 Pembahasan 

 

4.2.1 Analisis Penggunaan Aplikasi 

 

Untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembuatan virtual 

modeling objek 3D pada website pemasaran rumah ini. Maka dilakukan 

analisis dari hasil testing yang dilakukan kepada user (pengguna awam 

atau calon pembeli). Berdasarkan hasil testing website yang telah 

dilakukan, maka diperoleh  data sebagai berikut 

 

1. Tester diberikan pertanyaan “Apakah isi website sudah sesuai 

dengan tema pemasaran rumah (menampilakan semua informasi 

tentang rumah yang akan dijual) ?”.  Dengan pilihan jawaban ya 

atau tidak untuk mengetahui seberapa puaskan tester terhadap 

kesesuaian informasi yang ditampilkan di dalam website. Hasilnya, 

dari sepuluh tester terdapat tujuh tester yang menjawab ya dan tiga 

tester menjawab tidak.  

 

 

 

 

 

Gambar 4.13  Grafik kesesuaian isi website dengan tema 

pemasaran. 
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2. Tester diberikan pertanyaan “Apakah menu-menu  website 

mempermudah user  dalam mengakses isi website ?”. Dengan 

pilihan jawaban ya atau tidak untuk mengetahui seberapa puaskan 

tester terhadap tata letak menu-menu yang ditampilkan di dalam 

website. Hasilnya, dari sepuluh tester semuanya menjawab ya. 

0

2

4

6

8

10

12

Ya

Tidak

User 10 0

Ya Tidak

 

Gambar 4.14 Grafik kemudahan user  dalam mengakses menu 

website. 

 

3. Tester diberikan pertanyaan “Apakah penggunaan virtual modeling 

objek 3D di website ChaPropertiez.com sudah memberikan 

kepuasan bagi user  dalam merepresentasikan rumah yang 

sebenarnya ?”. Dengan pilihan jawaban puas atau tidak puas untuk 

mengetahui seberapa puaskan tester terhadap objek 3D rumah yang 

ditampilkan di dalam website. Hasilnya, dari sepuluh tester lima 

orang menjawab Puas dan lima orang menjawab tidak puas. 
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Puas Tidak Puas

 

Gambar 4.15 Grafik kepuasan user terhadap penggunaan virtual 

modeling rumah 

 

4. Tester diberikan pertanyaan “Diantara video animasi dan interaksi 

3D melalui plug-in, yang manakah yang lebih membantu / 

memuaskan anda ?”. Dengan pilihan jawaban Video Animasi atau 

Interaksi 3D untuk mengetahui apakah tester lebih tertarik dengan 

Video Animasi ataukah lebih tertarik dengan Interaksi 3D rumah 

yang telah disiapkan di website. Hasilnya, dari sepuluh tester enam 

orang memilih video animasi dan empat orang menjawab interaksi 

3D. 

0

2
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6

8

User

User 6 4

Video Animasi Interaksi 3D

 

Gambar 4.16 Grafik pilihan user. 
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5. Tester diberikan pertanyaan “Apakah penggunaan virtual 

modeling objek 3D di website ChaPropertiez.com cukup 

membantu anda dalam melihat rumah yang dipasarkan jika 

dibandingkan dengan gambar atau foto ?”. Dengan pilihan 

jawaban ya atau tidak, untuk mengetahui apakah tester lebih 

tertarik dengan gambar / foto ataukah lebih tertarik dengan 

virtual modeling objek 3D rumah yang telah disiapkan di 

website. Hasilnya, dari sepuluh tester delapan orang memilih 

ya atau lebih tertarik dengan objek 3D dan dua orang 

menjawab tidak atau lebih tertarik dengan gambar / foto. 

0
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User

User 8 2

Ya Tidak

 

Gambar 4.17 Perbandingan objek 3D yang cukup membantu 

dibandingkan dengan foto. 

 

6. Tester diberikan pertanyaan “Apakah menu pada Plug-in 

mempersulit anda dalam berinteraksi dengan objek 3D ?”. 

Dengan pilihan jawaban sulit, tidak sulit dan bingung untuk 

mengetahui apakah tester banyak mengalami kesulitan saat 

menggunakan Plug-in. Hasilnya, dari sepuluh tester dua orang 
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mengalami kesulitan, tiga orang tidak mengalami kesulitan, 

dan lima orang masih kebingungan dalam menggunakan Plug-

in. 

0
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User 2 3 5

Sulit Tidak Sulit Bingung

 

Gambar 4.18 Grafik kesulitan user dalam berinteraksi dengan 

plug-in. 

 

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan virtual modeling objek 3D untuk eksplorasi rumah dan 

interiornya masih sangat jarang digunakan, terbukti dari banyaknya 

user yang masih bingung dalam penggunaan plug-in. 

 

Bentuk 3D rumah yang masih banyak kekurangan dibagian tekstur dan 

pencahayaan, terutama dalam format *.wrl yang digunakan untuk 

berinteraksi sangat mempengaruhi kepuasan user. Makin tinggi kualitas 

3D atau makin tinggi tingkat kemiripan objek 3D dengan aslinya, maka 

makin tinggi pula tingkat kepuasan user. 
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Virtual modeling objek 3D terbukti lebih membantu dalam memenuhi 

keinginan user dalam melihat-lihat rumah, interior dan sekeliling rumah 

di website dibandingkan dengan foto-foto atau gambar rumah. 

 

4.2.2 Implementasi pada Website berbayar 

 

Selain dengan server localhost, website pemasaran rumah ini juga diuji 

melalui server hosting berbayar dengan url 

http://harid.web.id/icha/index.html. 

 

Gambar 4.19 Implementasi dalam website berbayar 

 

Waktu proses loading pembukaan file *.wrl pada plug-in browser 

VRML yang cukup lama akan menyebabkan user merasa bosan dalam 

menunggu. Oleh sebab itu, waktu loading dalam pengembangan sistem 

yang berbasiskan VRML perlu diperhatikan.  

 

http://harid.web.id/icha/index.html
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Gambar 4.20 implementasi file *.wrl pada website  

 

Dalam penelitian ini, telah dicoba dengan kecepatan yang berbeda-

beda, dengan hasil sebagai berikut 

1. Menggunakan modem kartu gsm dengan kecepatan rata-rata 3.6 

Mbps proses loading pembukaan file *.wrl sangat lambat yaitu 

sekitar 900 detik. Hanya saja setelah proses pembukaan file selesai, 

objek 3D rumah dapat berinteraksi seperti biasa. 

2. Dengan modem speedy kecepatan rata-rata 100 Mbps proses 

loading pembukaan file *.wrl memerlukan waktu sekitar 300 detik. 

3. Dengan server speedy kecepatan rata-rata 1 Mbps, koneksi internet 

menggunakan kabel LAN proses loading pembukaan file *.wrl 

hanya memerlukan waktu 5 detik. 

 

Kecepatan akses internet untuk setiap server internet berbeda-beda. 

Proses pembukaan file *.wrl tidak tergantung dengan kecepatan akses 
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internet, terbukti dengan dicobanya file *.wrl  pada penelitian ini, pada 

setiap user berbeda-beda. 

 

4.2.3  Kendala yang Dihadapi 

 

Ada beberapa kendala atau batasan yang mempengaruhi dalam proses 

pembuatan virtual modeling objek 3D untuk website pemasaran rumah 

ini, diantaranya : 

 

1. Proses ekspor ke dalam bentuk VRML97 tidak bisa dilakukan 

dengan sempurna seperti cahaya yang hilang, tekstur dan material 

yang tidak muncul, dan sebagian objek yang hilang. 

2. Proses rendering animasi ke dalam bentuk video memerlukan 

waktu yang cukup lama karena sangat berat untuk tipe video yang 

mendukung format wmv, avi maupun DVD dan semua sudah 

dicoba dengan konfigurasi yang berbeda-beda. 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 

 

V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1.   Kesimpulan 

 

Dari hasil pengujian dan analisa yang dilakukan, terdapat kesimpulan 

bahwa 

 

3. Virtual modeling objek 3D yang diterapkan pada web pemasaran, 

terutama pemasaran rumah, sangat membantu sebagai media periklanan 

produk yang lebih baik, menarik dan interaktif bagi calon pembeli 

(user). 

4. Virtual modeling objek 3D dapat mempermudah dalam visualisasi 

rumah dan interiornya kepada calon pembeli sehingga lebih 

memantapkan calon pembeli sebelum memutuskan untuk membeli, 

ditambah lagi dengan video animasi rumah. 

5. Virtual modeling objek 3D dapat digunakan sebagai pilihan lain yang 

lebih baik dalam periklanan, karena objek 3D dapat memperlihatkan 

secara keseluruhan, tampak terlihat lebih nyata, dan dapat berinteraksi 

dengan user dibandingkan dengan gambar atau foto-foto rumah.  

 



57 

 

5.2      Saran 

 

Sesuai dengan kesimpulan di atas maka dihasilkan saran-saran sebagai 

berikut 

 

1. Objek 3D rumah pada penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan, 

terutama di bagian proses ekspor ke dalam bentuk VRML97 tidak bisa 

dilakukan dengan sempurna seperti cahaya yang hilang, tekstur dan 

material yang tidak muncul, dan sebagian objek yang hilang. Ada 

baiknya lebih dipelajari untuk penggunaan software Blender. 

2. Dalam pembuatan objek rumah menggunakan Blender diperlukan 

ketelitian apakah bekerja dalam mode objek atau mode edit agar bisa 

meberikan perintah dengan benar. 

3. Sebaiknya lebih dikembangkan lagi dalam penggunaan VRML, karena 

VRML masih sangat jarang digunakan di media website dan masih 

banyak user yang belum mengetahui VRML. 
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