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ABSTRAK 

 

RANCANG BANGUN PETA VIRTUAL 3D JURUSAN ILMU KOMPUTER 

UNIVERSITAS LAMPUNG MENGGUNAKAN UNITY 3D 

 

Oleh 

 

Faiq Sulthon Dani 

Jurusan Ilmu Komputer setiap tahunnya selalu memperkenalkan gedung-gedung 

yang ada di jurusan kepada mahasiswa baru. Seiring berjalannya waktu, jumlah 

mahasiswa baru yang diterima selalu meningkat. Banyaknya jumlah mahasiswa 

baru ini menyulitkan pihak jurusan memperlihatkan gedung secara langsung. 

Untuk itu, dibutuhkan alternatif lain untuk memperkenalkan kondisi gedung di 

jurusan, salah satunya adalah dengan  menampilkan gedung dengan tampilan tiga 

dimensi. Cara ini efektif untuk memperkenalkan kondisi gedung di jurusan tanpa 

harus melihatnya langsung. Pambuatan desain virtual 3D dilakukan untuk 

menghasilkan tampilan 3D yang sesuai dengan bentuk aslinya menggunakan 

software Unity. Penelitian ini diuji dengan dua jenis pengujian. Pengujian 

fungsional menggunakan tiga komputer dengan spesifikasi berbeda untuk melihat 

kemampuan komputer dalam menjalankan aplikasi dan non fungsional 

menggunakan kuesioner untuk menentukan kualitas aplikasi menurut sudut 

pandang pengguna. Pengujian fungsional mendapatkan hasil FPS(Frame Per 

Second) dari ketiga komputer yang digunakan, FPS yang baik pada angka >60, 

cukup baik pada angka >30 dan kurang baik pada angka <30. Dari hasil pengujian 

fungsional didapat bahwa komputer dengan spesifikasi menengah dapat 

menjalankan aplikasi dengan baik.  Pengujian non-fungsional dilakukan dengan 

60 orang responden dan mendapatkan index persentase 90.75% yang berarti 

sangat baik. 

Keyword: 3D, Ilmu Komputer, Peta Virtual, Unity  



 

 

 

ABSTRACT 

 

DESIGNING 3D VIRTUAL MAP OF COMPUTER SCIENCE 

DEPARTMENT OF UNIVERSITY OF LAMPUNG USING UNITY 

 

By 

 

Faiq Sulthon Dani 

Department of Computer Science every year always introduce the existing 

buildings in the department to new students. Over time, the number of new 

students received is always increasing. The large number of new students makes it 

difficult for the department to show the building directly. For that, it takes another 

alternative to introduce the condition of the building in the department, one of 

which is to display the building with three-dimensional view. This is an effective 

way to introduce building conditions in the majors without having to see them 

directly. 3D virtual design rendering is performed to produce a 3D display that 

matches its original shape using Unity software. This study was tested with two 

types of testing. Functional testing uses three computers with different 

specifications to see the ability of the computer in running applications and non-

functional using a questionnaire to determine the quality of applications according 

to the user's point of view. Functional testing gets FPS (Frame Per Second) results 

from all three computers used, FPS is good at> 60, good enough at> 30 and less 

good at number <30. From the results of functional tests found that computers 

with medium specifications can run applications properly. Non-functional testing 

performed with 60 respondents and get index percentage 90.75% which means 

very good. 

Keyword: 3D, Computer Science, Unity, Virtual Map 
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MOTTO 

 

 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali 

kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka” 

(Ar-Ra’d: 11) 

 

 

 

“Anyone who has never made a mistake has never tried anything new”  

(Albert Einstein) 

 

“Manfaatkanlah lima perkara sebelum lima perkara 

(1) Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, 

(2) Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, 

(3) Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, 

(4) Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, 

(5) Hidupmu sebelum datang matimu.” 

(HR. Al Hakim) 

 

 

 

“Jangan Membuat Keputusan Ketika Sedang Marah, Jangan 

Membuat Janji Sewaktu Sedang Gembira” 

(Ali Bin Abi Thalib) 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Fakultas MIPA merupakan salah satu fakultas yang ada di Universitas Lampung. 

Fakultas ini memiliki lima Jurusan yaitu Biologi, Fisika, Kimia, Matematika, dan 

Ilmu Komputer. Jurusan Ilmu Komputer saat ini memiliki dua buah gedung, yaitu 

Gedung Ilmu Komputer (GIK) dan gedung MIPA Terpadu(MIPAT). Pada kedua 

gedung tersebut terdapat ruang kelas dan juga fasilitas lain seperti: ruang dosen, 

toilet, dapur, laboratorium, ruang administrasi, dan mushola. Setiap tahun ajaran 

baru kedua gedung beserta ruangan-ruangannya diperkenalkan kepada mahasiswa 

baru. Pada Tabel 1.1 menunjukan jumlah penerimaan mahasiswa baru jurusan 

Ilmu Komputer sejak tahun 2013 hingga 2016. 

Tabel 1.1 Jumlah Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi  Ilmu Komputer 

Tahun Angkatan Jumlah Mahasiswa 

2013 93 

2014 120 

2015 240 

2016 170 
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Tabel 1.1 menunjukan bahwa jumlah mahasiswa Ilmu Komputer mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan. Dapat dilihat pada tahun 2014 terdapat 

kenaikan sebanyak 27 orang atau 29% dari tahun sebelumnya dan pada tahun 

2015 terdapat kenaikan sebanyak 120 orang atau 100% dari tahun sebelumnya. 

Oleh karena itu diperlukan metode baru untuk memperkenalkan gedung di 

Jurusan Ilmu Komputer. Dalam penelitian ini dibuat replika gedung tiga dimensi 

(3D) menggunakan Unity untuk menggambarkan gedung beserta fasilitasnya di 

Jurusan Ilmu Komputer.  

Hasil penelitian pembuatan Aplikasi Tata Ruang Tiga Dimensi Gedung Serba 

Guna Menggunakan Teknologi Virtual Reality (Asfari, 2012). Penelitian dengan 

merancang aplikasi tata ruang tata ruang gedung yang dapat ditampilkan dalam 

bentuk 3D menggunakan teknologi virtual reality. Virtual reality merupakan 

ruang digital dimana data input sudah diprogram sebelumnya. Menggunakan tool 

augmented reality yaitu penggabungan antara objek-objek di dunia nyata dan 

dunia maya yang berjalan secara interaktif karena saling terintegrasi. Dengan 

memberikan input berupa marker maka output yang dihasilkan berupa tampilan 

3D yang sesuai. 

Penggunaan Virtual Reality dapat menghasilkan tampilan yang lebih terasa nyata, 

namun dalam pembuatannya lebih rumit dan relatif lebih mahal dibandingkan  

dengan Unity. Unity merupakan software developing game yang merupakan 

sebuah aplikasi berbasis Multi Platform, yaitu aplikasi yang dapat menghasilkan 

banyak tujuan platform seperti PC, Android, IOS dan sebagainya. Penggunaan 

Unity lebih murah, murah dan praktis (Aryana,2007). Oleh karena itu, penelitian 

ini menggunakan Unity sebagai perangkat lunak utama. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana merancang peta virtual 3D yang dapat digunakan 

untuk memperkenalkan gedung dan fasilitas Jurusan Ilmu Komputer Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam Universitas Lampung. 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Data yang digunakan adalah gedung dan fasilitas di Jurusan Ilmu Komputer 

2. Perangkat lunak yang digunakan adalah Unity dan Blender. 

3. Aplikasi yang dibangun berbasis desktop. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan peta virtual 3D berisi tata letak 

gedunga dan fasilitas di Jurusan Ilmu Komputer yang dapat digunakan oleh 

pengguna di lingkungan Universitas Lampung. 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah:  

1. Memperkenalkan gedung dan fasilitas Jurusan Ilmu Komputer kepada 

mahasiswa baru. 

2. Mendokumentasikan gedung dan fasilitas Jurusan Ilmu Komputer secara 

digital. 



 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSAKA 

 

2.1 Multimedia 

Dalam industry elektronika, multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk 

membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, video dan animasi dengan 

menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, 

berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. 

Dalam definisi ini terkandung empat komponen multimedia. 

1. Harus ada komputer yang mengkoordinasi apa yang dilihat dan didengar dan 

berinteraksi dengan pengguna. 

2. Harus ada link yang menghubungkan pengguna dengan informasi. 

3. Harus ada alat navigasi yang memandu pengguna, menjelajah jaringan 

informasi yang saling terhubung. 

4. Keempat, multimedia menyediakan tempat kepada pengguna untuk 

mengumpukan, memproses dan mengkomunikasikan informasi dan ide 

sendiri. 

Jika salah satu komponen tidak ada, maka bukan multimedia dalam arti luas. 

Misalnya tidak ada komputer untuk berinteraksi maka itu namanya media 

campuran (Alfajrin, 2011). 
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2.2 Game Engine 

Game Engine adalah sistem software yang didesain untuk pembuatan dan 

pengembangan video games. Fungsi utama dari game engine adalah melakukan 

graphic processing dalam hal ini biasa disebut dengan rendering (cara grafik 

komputer membuat gambaran dari informasi seperti bentuk, tekstur, pencahayaan, 

dan bayangan), collision detection (metode perhitungan fisika ketika terjadi 

benturan antara dua obyek), scripting, animasi, pengaturan suara dan sebagainya. 

Dengan menggunakan game engine, programmer tidak harus menulis kode 

pemrograman dari awal (Oktora, 2014). 

Game Engine 3D tidak hanya digunakan untuk membuat game, tetapi juga 

digunakan untuk menggambarkan sebuah  lingkungan virtual dalam keadaan real-

time dan realistis. Salah satu perguruan tinggi mengajarkan game engine untuk 

desain arsitektural, yaitu University of 12 Southern Mississippi. Perguruan tinggi 

tersebut beranggapan bahwa seseorang yang menggunakan game engine bisa 

membangun bentuk desain arsitektur bangunan lebih cepat dibandingkan dengan 

menggunakan alat tiga dimensi biasa (Widodo, 2011). 

Pada awal sejarahnya hampir semua perusahaan permainan memiliki game engine 

sendiri untuk mengembangkan produk mereka. Seiring berjalannya waktu, 

penggunaan game engine yang mereka kembangkan sendiri mulai dihadapkan 

pada tuntutan kemampuan permainan yang terus bertambah. Untuk menciptakan 

permainan tersebut dieprlukan game engine yang juga terus berkembang dari 

waktu ke waktu. Hal ini menjadi kendala karena dibutuhkan biaya yang cukup 

besar untuk mengembangkan sebuah game engine. 



6 
 

Kondisi ini memicu ide beberapa pengembang perangkat lunak untuk 

menciptakan game engine dan mempersilahkan para pengembang permainan 

menggunakan game engine mereka dengan menjualnya atau dengan sistem 

franchise. Mesin permainan yang dijual dan difrachisekan secara umum semacam 

ini disebut dengan middleware. Middleware dapat diperoleh dengan harga yang 

lebih murah sehingga menjadi solusi cepat dan ekonomis bagi pengembang 

permainan untuk membangun produk permainan mereka. 

Kerja dari game engine dapat dikatakan tidak terlalu berat. Fungsi-fungsi dasar 

seperti render grafis, mengatur efek fisik model, membaca input tombol, 

manajemen memori dan lain-lain, memfasilitasi para pengembang permainan 

untuk menciptakan permainan yang kreatif dan menarik. Pada game engine 

dimungkinkan penggunaan kembali bagian yang telah dibuat sebelumnya 

sehingga sebuah permainan dapat diproduksi dengan lebih mudah (Widodo, 

2011). 

Di antara bagian yang dimaksud adalah deteksi tubrukan, tampilan grafis, logika 

permainan, kecerdasan tambahan dan juga model dan tekstur. Namun untuk 

model, biasanya pengembang mendesain ulang model pada permainan sehingga 

bersifat unik. 

Peran dari game engine 3D adalah sebagai berikut. 

1. Mengatur keluaran grafis, musik dan efek suara dengan masukkan dari 

perangkat input. 

2. Menyediakan algoritma untuk membuat karakter bergerak. 

3. Mengendalika berbagai topografi dan memainkan peran kecerdasan buatan. 
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4. Mendukung jaringan dan monitor banyak hal dalam jaringan permainan. 

Bagian ini khusus untuk permainan yang menggunakan jaringan komputer. 

Sebuah game engine terdiri atas dua bagian besar, yaitu API dan SDK. Application 

Programming Interfaces (API) merupakan bagian system operasi, layanan dan 

libraries yang diperlukan untuk memanfaatkan beberapa fitur yang diperlukan. 

Dalam hal ini contohnya DirectX. Sedangkan Software Development Kit (SDK) 

adalah kumpulan dari libraries dan API yang sudah siap digunakan untuk 

memodifikasi program yang menggunakan sistem operasi dan layanan yang sama. 

Secara umum game engine dapat dibagi berdasarkan tipe-tipe berikut. 

- Mesin permainan buatan sendiri 

Mesin permainan yang dibangun dan digunakan sendiri oleh pengembang 

permainan. Mereka biasanya menggunakan API seperti XNA, DirectX atau 

OpenGL untuk membuat game engine mereka sendri. 

- Mesin permainan hampir jadi 

Mesin permainan ini biasanya sudah menyediakan sebagian besar atau bahan 

seluruh permainan. Semuanya termasuk contoh Graphical User Interface 

(GUI), physics, libraries model dan tekstur, dan lain-lain. 

- Mesin permainan titik dan klik 

Mesin permainan titik dan klik merupakan game engine yang sangat user 

friendly dan mudah digunakan untuk mengembangkan permainan. Namun 

dampaknya, ruang gerak pengembang menjadi terbatas. 

Mesin permainan tersebar banyak dipasaran. Ada yang bersifat sumber terbuka, 

ada juga yang bersifat komersil. Contoh game engine sumber terbuka adalah 
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Blender, Golden T Game Engine (GTGE) dan Ogre sedangkan contoh game 

engine komersil adalah Alamo, A.L.I.V.E, dan BigWorld. 

Beberapa keraguan mungkin hadir ketika pengembang menggunakan sebuah 

game engine sumber terbuka. Adapaun salah satu daya tarik dari game engine 

sumber terbuka adalah karakternya yang fleksibbel dan dapat digunakan kembali 

di samping sifatnya yang bebas. Kemampuan untuk digunakan kembali ini 

menjadi poin yang dibutuhkan untuk aplikasi permainan yang terus berkembang 

hingga bertahun-tahun. Dari sini terdapat perhitungan bisnis yang mendorong 

pengembang untuk menggunakan perangkat sumber terbuka. Kecenderungan nilai 

bisnis yang lebih menguntungkan terlebih lagi biaya awal pembuatan game engine 

daapt dialokasikan untuk memperbaiki tampilan dan nuansa permainan. Daya 

tarik dari permainan tersebut dapat terangkat. Dengan berforkus pada konten dan  

reusabilitas kode, pengembang dapat mempertahankan kode inti dari permainan 

sehingga memberi ruang pada pengembang untuk menciptakan tampilan yang 

unik dan menarik (Widodo, 2011). 

2.3 Objek Tiga Dimensi 

Gambar 2 dimensi memiliki karakteristik hanya memperlihatkan sumbu X dan 

sumbu Y, atau sumbu koordinat kartesius dua dimensi. Karakteristik kedua adalah 

bahwa gambar yang dihasilkan seolah “mati”. Artinya, tidak dilakukan manipulasi 

atau pengoperasian tertentu, baik pada objek maupun pada system koordinatnya. 

Objek 3 dimensi berbeda dengan 2 dimensi yang memperlihatkan sumbu X dan 

sumbu Y Obyek. 3 dimensi merupakan sekumpulan titik-titik 3-D (x,y,z) yang 

membentuk luasan-luasan yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Terapan-
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terapan objek 3 dimensi berbeda dengan terapan 2 dimensi, tidak hanya karena 

penambahan dimensi dari dua menjadi tiga, tetapi lebih utama adalah cara 

menampilkan suatu relita dari objek yang sebenarnya ke layar tampilan (Aryana, 

2014). 

Macam-macam transformasi 3 dimensi sebagai berikut. 

1. Translasi  

Menurut Basuki, translasi adalah proses untuk memindahkan obyek ke arah 

sumbu X, sumbu Y dan sumbu Z sebesar (dx,dy,dz). 

2. Rotasi 

Pemutaran atau rotasi 3 dimensi lebih rumit dibandingkan pemutaran 2 dimensi, 

tetapi pada dasarnya sama yaitu bahwa pemutaran bisa dilaksanakan dengan 

memilih salah satu sumbu koordinasi sebagai sumbu putar. 

3. Penskalaan 

Proses pembesaran atau perkecil gambar. Penskalaan bisa dilaksanakan ke arah x 

saja, ke arah y saja, ke arah z saja, atau kombinasi ketiga-tiganya (Aryana, 2009). 

2.4 Pemodelan 3D 

Pemodelan adalah membentuk suatu benda-benda atau obyek. Membuat dan 

mendesain obyek tersebut sehingga terlihat seperti hidup. Sesuai dengan obyek 

dan basisnya, proses ini secara keseluruhan dikerjakan dikomputer. Melalui 

konsep dan proses desain, keseluruhan obyek bisa diperlihatkan secara 3 dimensi, 
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sehingga banyak yang menyebut hasil ini sebagai pemodelan 3 dimensi (3D 

modelling).   

Ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan bila membangun model obyek, 

kesemuanya memberi kontribusi pada kualitas hasil akhir. Hal-hal tersebut 

meliputi metode untuk mendapatkan atau membuat data yang mendeskripsikan 

obyek, tujuan dari model, tingkat kerumitan, perhitungan biaya, kesesuaian dan 

kenyamanan, serta kemudahan manipulasi model.  

Proses pemodelan 3D membutuhkan perancangan yang dibagi dengan 

beberapa tahapan untuk pembentukannya, antara lain.  

a. Obyek apa yang ingin dibentuk sebagai obyek dasar. 

b. Metode pemodelan obyek 3D.  

Teknik Polygonal modeling adalah teknik membuat model dengan memakai 

objek-objek geometry dasar yang kemudian dikembangkan menjadi objek model 

yang lebih kompleks. Umumnya memakai bentuk objek geometry box (kotak) 

yang kemudian dihaluskan lagi permukaannya (smooth). Teknik NURBS 

modeling adalah teknik membuat model dengan memakai garis-garis yang dibuat 

seperti rangka objek yang diinginkan kemudian diberi surface (bentuk 

permukaan) (Aryana, 2014). 

2.5 Unity Engine 

Unity Engine merupakan game engine dengan popularitas yang terus berkembang 

mengejar beberapa game engine tertentu, seperti Unreal Engine, Source Engine, 
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atau Cry Engine. Unity merupakan salah satu game engine dengan lisensi source 

proprietary, namun untuk lisensi pengembangan dibagi menjadi dua, yaitu gratis 

dan berbayar sesuai perangkat target pengembangan aplikasi. Unity tidak 

membatasi publikasi aplikasi yang dibuat tanpa harus membayar biaya lisensi atau 

royalti kepada Unity. Tetapi penggunaan versi gratis dibatasi dengan beberapa 

fitur yang dikurangi atau beberapa bonus yang ditiadakan dan hanya tersedia 

untuk pengguna berbayar (Aryana, 2007).  

Sebuah penelitian juga telah membuktikan kemampuan Unity3D untuk 

mengembangkan model urban, salah satunya dalam bentuk peta virtual 3D. 

Unity3D mendukung beberapa bahasa pemrogramam, yaitu C#, Javascript 

maupun Boo, yang mempermudah para pengembang untuk menciptakan sebuah 

permainan. Unity3D editor merupakan jendela utama yang berfungsi 

menggabungkan model 3D, suara, tekstur, dan animasi menjadi sebuah 

permainan. Unity3D menyediakan fitur untuk pengembangan, diantaranya Unity 

Tree dan terrain creator untuk mempermudah pembuatan vegetasi dan terrain serta 

MonoDevelop untuk proses pemrograman (Pradiptojati, 2014).  

Unity termasuk game engine yang mampu menangani grafik tiga dimensi. Dari 

beberapa game engine yang sama sama menangani grafik tiga dimensi, Unity 

dapat menangani lebih banyak daripada game engine lain seperti Source Engine, 

Game Maker, Unigine, id Tech 3 Engine, id Tech 4 Engine, Blender Game 

Engine, Neo Engine, Quake Engine atau game engine lain (Aryana, 2007). 

Pada Unity, tidak bisa melakukan desain atau modelling, dikarenakan Unity 

bukan tool untuk mendesain Jadi jika ingin mendesain, harus memerlukan 3D 
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editor lain seperti 3dsmax atau Blender. Banyak hal yang bisa dilakukan di Unity , 

ada fitur audio reverb zone , particle effect , Sky Box untuk menambahkan langit , 

dan masih banyak lagi tentunya, juga bisa langsung mengedit texture dari editor 

seperti Photoshop dll , Unity bagus untuk pemula maupun expert.  

1. Mendukung 3 bahasa pemrograman JavaScript, C# dan Boo.  

2. Flexible and EasyMoving, rotating, dan scaling objects hanya perlu sebaris 

kode. Begitu juga dengan duplicating, removing, dan changing properties. 

3. Multi Platform Game bisa dideploy diPC, Mac, Wii, iPhone, iPad dan browser, 

android.  

4. Visual Properties Variables yang didefinisikan dengan script ditampilkan pada 

editor. Bisa digeser, didrag and drop, bisa memilih warna dengan color picker.  

5. Berbasis .NET –> Penjalanan program dilakukan dengan Open Source .NET 

platform, Mono(Aryana, 2014). 

2.6 Blender 

Blender adalah program pembuat konten 3D yang bersifat open source, yakni 

bebas untuk dikembangkan oleh penggunanya dan dapat didistribusikan kembali 

secara legal. Selain itu, perangkat lunak ini juga dapat digunakan untuk membuat 

game tiga dimensi. Karena bersifat bebas bayar, perangkat lunak ini bebas 

digunakan oleh siapa saja tanpa perlu membayar lisensi. Blender menggunakan 

bahasa pemrograman C, C++ dan Phyton. Bahasa utama yang digunakan adalah 

bahasa pemrograman Phyton (Widodo, 2011). 
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Blender memiliki susuan struktur data berorientasi objek. Setiap komponen dari 

produk 3D dapat direprestasikan dalam blok data kecil. Dengan menghubungkan 

objek-objek tertentu, membuat salinan dan mengubah atau memanfaatkan kembali 

objek yang sudah ada, pengembangan dapat menghemat penggunaan memori 

untuk membangun lingkungan 3D yang kompleks. 

Berikut ini blok data utama yang terdapat pada perangkat lunak Blender. 

1. Adegan (Scene) 

Adegan merupakan tempat berjalan nya dunia 3D. Adegan biasanya berisi 

informasi rendering khusus(kamera, gambar resolusi) dan link ke objek. Adegan 

yan gberbeda dapat menggunakan objek yang sama. Adegan juga dapat 

dihubungkan bersama-sama dan berfungsi sebagai film yang ditetapkan. 

2. Dunia (World) 

Blok ini berisi langit, bintang, paparan, dan lingkunngan lainnya. 

3. Objek 

Blok ini berisi informasi dasar dari objek 3D berupa posisi, rotasi, ukuran dan 

transformasi matriks. Hal ini dapat dikaitkan dengan objek lain untuk hirarki atau 

deformasi. Objek bisa dihubungkan dengan berbagai propertinya seperti kurva 

animasi IPO atau tekstur. 

4. Mesh 

Berisikan simpul, garis, atau permukaan dari objek. 

5. Kurva 

Data yang digunakan sebagai teks, Bsplines dan permukaan 3D NURBS. Data 

kurva mencakup struktur key frame dan dapat dihubungkan dengan bahan. 
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6. Material 

Blok data material berisi sifat visual seperti warna, refleksitas dan transparansi. 

Hal ini dapat terkait dengan delapan blok tekstur yang berbeda. 

7. Tekstur 

Blok data yang menginformasikan penggunaan gambar, formula prosedur atau 

plugin untuk menentukan tekstur. Bisa dihubungkan dengan bahan lampu dan 

blok dunia. 

8. Lampu 

Data yang digunakan untuk informasi ringan pengaturan warna dan bayangan. 

Dapat dikaitkan dengan blok tekstur juga. 

9. IPO 

IPO adalah system animasi utama kurva. Blok IPO dapat digunakan oleh objek 

untuk gerakan dan juga oleh bahan untuk warna animasi(Widodo, 2011). 

2.7 C# 

C# (dibaca: C sharp) merupakan sebuah bahasa pemrograman yang berorientasi 

objek yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari inisiatif kerangka 

.NET Framework. Bahasa pemrograman ini dibuat berbasiskan bahasa C++ yang 

telah dipengaruhi oleh aspek-aspek ataupun fitur bahasa yang terdapat pada 

bahasa-bahasa pemrograman lainnya seperti Java, Delphi, Visual Basic, dan lain-

lain dengan beberapa penyederhanaan. Menurut standar ECMA-334 C# Language 

Specification, nama C# terdiri atas sebuah huruf Latin C (U+0043) yang diikuti 

oleh tanda pagar yang menandakan angka # (U+0023). Tanda pagar # yang 

digunakan memang bukan tanda kres dalam seni musik (U+266F), dan tanda 
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pagar # (U+0023) tersebut digunakan karena karakter kres dalam seni musik tidak 

terdapat di dalam keyboard standar (Aryana, 2014). 

2.8 Pembuatan Peta 3D 

Pembuatan map dimulai dengan membuat geometri dan obyek 3D. Geometri pada 

aplikasi tiga dimensi berfungsi untuk membentuk model tiga dimensi dari peta, 

yang mencakup bangunan dan semua permukaan bangunan peta, seperti tangga, 

tembok dan permukaan tanah/dasar gedung. Pembuatan obyek 3D awal 

merupakan pembuatan kerangka obyek. Kerangka obyek ini belum memiliki 

tekstur, dimana tekstur digunakan untuk memberikan tampilan sesuai dengan 

obyek yang sebenarnya. Pembuatan material dapat langsung digunakan pada 

material editor atau menggunakan tekstur yang diimport sebelumnya. Proses 

pembuatan material sangat mudah. Pemberian material dapat dilakukan dengan 

menekan material yang ingin digunakan kemudian letakkan kursor pada bidang 

yang ingin diberi material (Ghazali, 2015). 

2.9 Skala Likert 

Menurut Likert dalam Azwar S (2011), sikap dapat diukur dengan metode rating 

yang dijumlahkan merupakan metode penskalaan pernyataan sikap yang 

menggunakan distribusi respons sebagai dasar penentuan nilai skalanya. Nilai 

skala setiap pernyataan tidak ditentukan oleh derajat favourable nya masing-

masing tetapi ditentukan oleh distribusi respons setuju dan tidak setuju dari 

sekelompok responden yang bertindak sebagai kelompok uji coba (pilot study). 

Skala Likert, yaitu skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan 

pilihan dalam Persamaan (1) sebagai berikut:  
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Sangat Baik (SB) dengan bobot 5  

Baik (B) dengan bobot 4 

Cukup Baik (CB) dengan bobot 3 

Kurang Baik (KB) dengan bobot 2 

Tidak Baik (TB) dengan bobot 1.  

Selanjutnya, penentuan kategori interval tinggi, sedang, atau rendah digunakan 

rumus dalam Persamaan (2) berikut. 

  
    

 
 

Keterangan: 

I = Interval; 

K = Kategori jawaban 

Untuk mendapatkan presentase hasil interpretasi, harus diketahui skor tertinggi 

(X) dan angka terendah (Y) untuk item penilaian dengan rumus pada Persamaan 

(3) berikut. 

X = Skor terendah likert × jumlah responden (Angka Terendah 1)  

Y = Skor tertinggi likert × jumlah responden (Angka Tertinggi 5)  

Penilaian interpretasi responden terhadap aplikasi pelaporan KKN ini adalah hasil 

nilai yang dihasilkan dengan menggunakan rumus indeks % pada Persamaan (4) 

berikut. 

Rumus Indeks % = 
          

       
  

….……..(2) 

 

….……..(1) 

 

…….....(3) 

 

…………..(4) 

 



 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di Jurusan Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Waktu penelitian dilakukan pada 

Semester Ganjil 2016/2017. 

3.2 Alat dan Bahan 

Kebutuhan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

3.2.1 Alat 

Alat-alat atau kebutuhan perangkat keras (hardware) yang digunakan dalam 

pembangunan system ini adalah sebagai berikut: 

1. Laptop dengan spesifikasi sebagai berikut: 

a. Type Acer Aspire E5-471G 

b. Processor Intel(R) Core(TM) I5-4210U 

c. RAM 4GB DDR3 

d. VGA NVIDIA GEFORCE 820M 2GB 

2. Kamera HP 
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3.2.2 Bahan 

Bahan yang dibutuhkan merupakan perangkat lunak (software) yang digunakan 

pada penelitian ini adalah: 

1. Sistem Operasi Windows 7 64 bit 

2. Unity3d versi 5 64 bit 

3. Blender 

3.3 Metode Penelitian 

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini digambarkan menggunakan 

diagram alir. Diagram alir dalam penelitian ini meliputi proses studi literatur, 

pengumpulan data, desain awal, dan desain akhir, dan pengujian. Diagram alir 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Rancang Bangun Peta Virtual 3D 

 

Mulai 

Pengumpulan Data 

Desain Awal 

Pengujian 

Selesai 

Studi Literatur 

Desain Akhir 
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3.3.1 Studi Literatur 

Tahap yang dilakukan pada studi literatur merupakan tahap pembelajaran dan 

pemahaman sesuai dengan masalah yang ada. Dalam kasus ini adalah bagaimana 

mengoperasikan aplikasi Unity, Blender, dan aplikasi pendukung lainnya dalam 

penyelesaian penelitian. Pada aplikasi Unity dipelajari bagaimana cara mendesain 

bagian-bagian gedung, pencahayaan, tekstur, dan sebagainya. Pada aplikasi 

Blender mempelajari bagaimana mendesain interior-interior yang ada di dalam 

gedung Ilmu Komputer maupun gedung MIPA Terpadu. 

3.3.2 Pengumpulan Data 

Tahap ini merupakan tahap survey dan pengumpulan data. Dalam tahap ini, data 

yang diambil merupakan data gambar setiap bagian, ruangan, interior-interior 

yang ada di jurusan Ilmu Komputer. Data dapat diambil dalam bentuk foto 

maupun video. Pada penelitian ini data diambil dalam bentuk foto. Pengambilan 

data dilakukan terlebih dahulu sebelum tahap desain untuk mempermudah proses 

desain. Contohnya pada tahap desain ada tahap pemberian tekstur, dengan adanya 

acuan berupa foto yang mempermudah dalam menentukan tekstur untuk setiap 

bagian dan meningkatkan kemiripan. 

Data yang diambil selanjutnya adalah data setiap ruangan dan fasilitas yang ada di 

Jurusan Ilmu komputer. Data ini nantinya digunakan untuk referensi pada 

interaksi yang ada di aplikasi peta virtual ini. Sehingga pengguna tidak hanya 

mendapat informasi mengenai bentuk bangunan saja tetapi pengguna juga dapat 

mendapatkan informasi lain seperti ruang kelas, ruang administrasi, ruang, dan 
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fasilitas yang ada di Jurusan Ilmu Komputer.  Contoh pengambilan data gambar 

dapat dilihat pada Gambar 3.2 sampai Gambar 3.7. 

 

Gambar 3.2 Ruang Sekertaris Jurusan Ilmu Komputer 

 

Gambar 3.3 Ruang Kuliah Gedung Ilmu Komputer Lt 1 C 
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Gambar 3.4 Lorong Ruang Dosen Lt 2 Gedung Ilmu Komputer 

 

 

Gambar 3.5 Lorong Ruang Dosen Lt1 Gedung MIPA Terpadu 
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Gambar 3.6 Lorong Lt 2 Gedung MIPA Terpadu 

 

Gambar 3.7 Lorong Lt 3 Gedung MIPA Terpadu 

3.3.3 Desain Awal 

Tahap desain dibagi menjadi 2, yaitu tahap desain 2D, dan tahap desain 3D. 

Tahap desain 2D berfungsi untuk mendesain tekstur yang digunakan. Tahap 
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desain 3D berfungsi untuk mendesain bagian gedung interior. Desain gedung dan 

desain interior yang sederhana dapat dilakukan menggunakan aplikasi Unity.  

Desain yang lebih kompleks dapat dilakukan menggunakan aplikasi Blender atau 

didapat dari sumber lain nya seperti asset store pada Unity. Hal ini dikarenakan 

pada dasarnya Unity merupakan aplikasi game engine yang lebih utama 

digunakan untuk menyusun bagian-bagian game, bukan untuk mendesain nya. 

Bentuk-bentuk 3D yang ada pada aplikasi Unity terbatas hanya pada bentuk dasar 

seperti kubus/balok, bola, tabung dan kapsul. Bentuk-bentuk 3D yang ada pada 

aplikasi Blender tidak jauh berbeda dengan yang ada pada aplikasi Unity, namun 

aplikasi Blender dapat memanipulasi bentuk-bentuk tersebut menjadi bentuk-

bentuk lain yang tidak bisa dilakukan pada aplikasi Unity. Hal tersebut yang 

menyebabkan dibutuhkannya aplikasi lain seperti Blender untuk mendesain 

interior-interior yang ada di  jurusan Ilmu Komputer.  

Secara singkat berikut merupakan tahap awal dalam mendesain aplikasi pada 

penelitian ini. Desain peta virtual Jurusan Ilmu Komputer dimulai dengan 

pembuatan terrain dasar. Terrain merupakan daratan tempat kedua gedung 

Jurusan Ilmu Komputer yaitu Gedung Ilmu Komputer dan Gedung MIPA Terpadu 

diletakan. Terrain ini dapat dibangun dengan ukuran yang dibutuhkan, namun 

pada aplikasi ini ukuran terrain yang digunakan adalah 500x500. Pembuatan 

gedung dilakukan secara bertahap dari bagian bawah gedung, dimulai dari lantai 

1. Hal pertama yang dilakukan dalam pembuatan desain gedung dalam penelitian 

ini adalah pembuatan bagian lantai. Pada gedung Ilmu Komputer ada bagian lain 

selain lantai yang harus dibangun terlebih dahulu, yaitu adalah bagian podium. 
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Hal yang selanjutnya dibuat adalah bagian dinding gedung. Pada bagian dinding 

gedung terdapat pula jendela-jendela dan pintu-pintu. 

 

Gambar 3.8 Bentuk-Bentuk Dasar yang Ada pada Unity 

 

Gambar 3.9 Contoh Desain Awal Gedung GIK Lt 1 

 

Desain awal ruang kelas pada Gedung GIK pada Gambar 3.9 didesain langsung 

menggunakan Unity. Ini dikarenakan desain bagian-bagian tersebut masih 

menggunakan bentuk-bentuk dasar seperti kubus dan balok. Pada bagian lantai 
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digunakan balok-balok yang ditipiskan dengan cara mengurangi ukuran balok 

pada sumbu Y dan bagian dinding dibuat dengan menggunakan balok-balok yang 

ditipiskan dengan cara mengurangi ukuran balok pada sumbu X atau Z. Semua 

bagian-bagian tersebut disusun dengan teliti berdasarkan data foto yang sudah 

dikumpulkan sebelumnya. 

Tahap selanjutnya setelah semua disusun adalah penambahan tekstur pada 

masing-masing bagian. Karena pada dasarnya dalam Unity jika bentuk-bentuk 

tersebut tidak diberikan tekstur maka hasilnya adalah hanya warna putih. 

Pemilihan dan pemberian tekstur disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. 

 

Gambar 3.10 Contoh Tekstur pada Dinding GIK (kiri) dan Lantai GIK (kanan) 

Pemberian tekstur dilakukan dengan mengguanakan Unity. Namun dalam aplikasi 

Unity hanya bisa memberikan tekstur dengan menggunakan warna solid atau 

warna dasar. Sehingga untuk memberikan warna pada bagian yang berpola 

dibutuhkan gambar tekstur. Tekstur diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya 

pembuatan sendiri dengan menggunakan aplikasi desain 2D seperti Photoshop 

atau Paint. Cara lainnya adalah pencarian gambar dari internet atau asset store. 

Salah satu jenis gambar yang digunakan adalah seamless texture ini berarti 

gambar tersebut memiliki bentuk yang berpola sehingga dapat berulang tanpa 
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menimbulkan keanehan pada teksturnya. Contoh lantai dasar Gedung Ilmu 

Komputer kelas C lantai 1 setelah diberi tekstur dapat dilihat pada Gambar 3.11. 

 

Gambar 3.11 Ruang pada GIK yang Telah Didesain dan Diberi Tekstur 

Setelah tahapan tersebut yang dilakukan selanjutnya adalah meletakan interior-

interior yang sudah didesain menggunakan Unity, aplikasi Blender atau sumber 

lainnya. Jika menggunakan aplikasi Blender maka file harus diimport terlebih 

dahulu ke dalam aplikasi Unity. File yang diexport dari aplikasi Blender ke Unity 

adalah file fbx. Semua interior yang sudah dibuat, disusun berdasarkan keadaan 

sebenarnya. Contoh lantai dasar Gedung Ilmu Komputer kelas C lantai 1 setelah 

diberi interior dapat dilihat pada Gambar 3.12. 

Setelah tahap tersebut selesai dikerjakan pada lantai 1, yang selanjutnya dilakukan 

adalah mengulang tahap-tahap tersebut pada lantai selanjutnya hingga selesai. 
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Setelah setiap lantai selesai pada masing-masing gedung maka dilakukan desain 

pada bagian luar gedung seperti bagian tiang-tiang, dinding bagian luar, dan atap.  

 

Gambar  3.12 Ruang pada GIK yang Telah Didesain dan Diberi Interior Kursi 

3.3.4  Desain Akhir 

Tahap ini dilakukan setelah semua desain gedung dan interior-interior dari 

masing-masing gedung telah selesai. Yang dilakukan pada tahap ini adalah desain 

akhir dari aplikasi peta virtual ini. Di antaranya adalah. 

1. Pembuatan GUI 

Tahap ini merupakan tahap pembuatan menu utama, menu dalam simulasi. 

Menu utama ditujukan agar pengguna bagaimana cara menggunakan aplikasi 

ini. Menu ini untuk mempermudah siapapun yang ingin mengetahui tentang 

gedung-gedung, lokasi-lokasi maupun interior-interior yang ada di Jurusan 

Ilmu Komputer Unversitas Lampung. 
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2. Interaksi Petunjuk arah(Navigation) 

Petunjuk arah ditujukan untuk menunjukkan arah ruangan atau fasilitas 

tertentu yang ada di gedung Ilmu Komputer maupun gedung MIPA Terpadu. 

Petunjuk arah berupa arah panah yang menunjukan arah dari tujuan yang 

dipilih oleh pengguna.  

3. Interaksi Area Informasi 

Interaksi informasi merupakan informasi yang muncul jika pengguna berada 

di suatu area tertentu, seperti di dekat papan ruang kuliah, atau di depan  pintu 

ruang dosen. Jika ditekan tombol tertentu maka muncul informasi dari tempat 

tersebut. 

4. Perpindahan Tempat(Teleport) 

Perpindahan tempat merupakan fitur yang berguna untuk pindah tempat 

dengan cepat sesuai pilihan tempat tertentu yang dituju pengguna. 

 

3.3.5 Pengujian 

Tahap ini dilakukan pengujian untuk melihat kualitas dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan. Pengujian dilakukan dengan dua cara yaitu pengujian performa 

dan pengujian kualitas. Pengujian performa dilakukan dengan menggunakan tiga 

komputer dengan spesifikasi berbeda untuk melihat kemampuan komputer 

tersebut dalam menjalankan aplikasi ini. Hal yang diperhatikan dalam pengujian 

ini adalah:  

1. Penggunaan CPU 

2. Penggunaan RAM 



29 
 

3. Tingkat FPS 

Pengujian kualitas dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Pengujian ini 

dilakukan untuk melihat kualitas aplikasi ini dengan sudut pandang pengguna. 

Target sasaran kuesioner diantaranya adalah  

- Dekan Fakultas MIPA 

- Kepala Jurusan Ilmu Komputer  

- Pegawai Jurusan Ilmu Komputer 

- Kepala Lab Jurusan Ilmu Komputer 

- Mahasiswa Baru Jurusan Ilmu Komputer  

- Mahasiswa Jurusan Ilmu Komputer  

   

 



 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut. 

1. Telah berhasil dibangun aplikasi peta virtual 3D jurusan Ilmu Komputer 

Universitas Lampung. 

2. Aplikasi peta virtual dapat memberikan informasi mengenai tata letak gedung 

jurusan Ilmu Komputer sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dan aplikasi sudah 

berjalan baik sesuai dengan fungsinya.  

3. Berdasarkan hasil pengujian aplikasi yang dibangun sangat baik dengan rata-

rata index 90.75%. 

4. Dibutuhkan kualitas VGA yang bagus untuk menjalankan aplikasi ini dengan 

baik. 

 

5.2 Saran  

Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut. 

1. Dibutuhkan pengembangan aplikasi yang dapat dijalankan pada multi platform. 
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2. Dibutuhkan pengembangan lebih lanjut tentang aplikasi Peta Virtual 3D 

Fakultas MIPA. 
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