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BAB III  

METODOLOGI DAN PERANCANGAN 

3.1.  Gambaran Umum Tugas Akhir  

Simulasi digital lomba tembak ini muncul karena adanya lomba tembak tentara 

antar negara-negara se-Asia Tenggara (ASEAN Armies Rifle Meet) yang 

diselenggarakan setiap tahun. Fokus rancangan simulasi adalah salah satu Match 

atau babak pertandingan, dimana tim Indonesia selalu mengalami kekalahan yaitu 

Match 5. Media yang digunakan untuk simulasi adalah Personal Computer.    

 

3.2.  Metodologi Penelitian 

Dalam perancangan ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah survei, 

wawancara, dan exisiting study. Survei ditujukan kepada user dalam hal ini adalah 

anggota Tim Tembak Indonesia sebagai peserta lomba. Tujuannya adalah untuk 

mendapatkan informasi faktor atau kendala apa saja yang terjadi saat 

pertandingan. Wawancara dilakukan untuk memperjelas data survei yang 

didapatkan, wawancara ini dilakukan kepada pelatih Tim Tembak Indonesia. 

Wawancara juga dilakukan kepada dua game developer yang berpengalaman 

dalam membuat simulasi. exisiting study bertujuan untuk mendapatkan data 

pembanding terhadap proyek simulasi yang serupa.  
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3.2.1.  Survei 

Survei dimuat dalam bentuk kuisioner. Kuisioner tersebut dibuat dengan  google 

 form dan ditujukan langsung kepada para peserta lomba tembak dan juga 

komandan pelatih lomba tembak sebanyak 11 orang. Pembuatan kuisioner dibuat 

dan disebar dari tanggal 12 Juni 2018 sampai 18 Juni 2018. Terdapat enam 

pertanyaan dalam Kuisioner untuk mendapatkan data secara spesifik faktor 

penting dalam latihan yang diperlukan. Adapun peserta kuisioner adalah berusia 

adalah para atlet dan pelatih Tim Tembak Indonesia yang mana rentan usia 23 

tahun sampai 54 tahun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Pendapat Responden Mengenai Faktor Kendala Latihan 

 

 Berdasarkan data di atas mengenai faktor kendala dalam meningkatkan 

kualitas performa dalam pertandingan maka didapatkan hal-hal kesimpulan 

sebagai berikut: 

Perancangan Aset 3D..., Bagaskara Hadjar Putra, FSD UMN, 2018



9 

 

 Seluruh responden menempatkan faktor mental sebagai kendala 

utama (100%). Faktor mental adalah perasaan tegang atau gugup 

ketika bertanding sehingga menurunkan kemampuan yang sudah 

dimiliki.   

 Responden menyatakan kemampuan keterampilan sebagai urutan 

kedua yang penting diperhatikan untuk meningkatkan kemampuan 

performa penembak (63,6%). 

 Responden menempatkan kemampuan fisik sebagai faktor ketiga 

dalam kuis tersebut (36,4%). Sementara faktor-faktor lainnya 

(faktor dari luar, amunisi, senjata) tidak signifikan mempengaruhi 

kinerja penembak. 

.  

 

Gambar 3.2. Pendapat Responden Mengenai Faktor Peningkatan Kualitas Latihan 
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 Berdasarkan di atas mengenai apa yang dipahami untuk meningkatkan 

kualitas performa dalam bertanding, dapat disimpulkan sebagai berikut:  

 Responden menyatakan faktor peningkatan kemampuan fisik dan 

mental merupakan hal yang paling penting untuk meningkatkan 

kualitas performa (100%).  

 Responden menempatkan faktor mempelajari situasi bertanding 

dan penambahan jam latihan sebagai urutan kedua dalam 

peningkatan kualitas performa (63,6%). 

 Responden menempatkan faktor mengetahui kekuatan lawan pada 

urutan ketiga dalam peningkatan performa latihan (45,5%). 

Sementara untuk faktor-faktor lainnya (faktor disiplin, spiritual, 

dan evaluasi kemampuan bersenjata) tidak signifikan 

mempengaruhi performa bertanding. 

 

 

Gambar 3.3. Pertanyaan Mengenai Simulasi Digital Menembak 
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berpengaruh terhadap performa latihan atau tidak”. Dan didapatkkan data sebagai 

berikut : 

 Terdapat 55,6% menjawab “Ya” / “Setuju”, 

 Dan 33,3% dengan jawaban “Tidak”/”Tidak tahu”,  

 Serta 11,1% dengan jawaban “Mungkin”/”Ragu Ragu” 

 

‘

 

Gambar 3.5. Respon Bagian Simulasi Digital Apa yang Membantu 

 

Selanjutnya dari para responden yang menjawab “Ya”/”Setuju” dan 

“Mungkin”/”Ragu-ragu”, maka Responden tersebut diminta menjawab 

pertanyaaan lanjutan yaitu  “pada bagian apa yang menjadi hal terpenting dalam 

sebuah simulasi”. Dan didapat data jawaban sebagai berikut : 
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 Terdapat 87,5% dari 8 reponden menjawab “pada bagian suasana 

bertanding seperti sorak sorai dan suara dentuman senjata”. 

 Dan ada 50% dari 8 responden menjawab “bagian suasana 

lapangan pertandingan” 

 Lalu 37,5% responden menjawab “senjata yang digunakan”. 

 Dan menempati urutan terakhir sebesar 25% adalah “pada target 

sasaran” 

 

 

Gambar 3.6. Respon Bagian Paling Tersulit dalam Sesi Pertandingan 

 

Selanjutnya berdasarkan pertanyaan di atas “posisi tembak tersulit dalam 

lomba tembak”. Maka 11 Responden memberikan jawaban sebagai berikut : 

 Terdapat 81,8% menjawab sesi “Posisi Dinamik” yaitu Petembak 

harus berlari dulu, dilanjutkan berhenti dan baru menembak. 

 Sementara 18,2%  menjawab sesi “Posisi Statis”, yaitu menembak 

dengan posisi berdiri dan tidak bergerak. 
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 Dari keseluruhan data survei yang sudah terkumpul, dapat disimpulkan:  

1. Para peserta lomba menganggap faktor mental yang menjadi kendala 

dalam peningkatan kualitas performa dalam pertandingan. Lalu diikuti 

dengan faktor keterampilan.  

2. Para peserta lomba merasa peningkatan kemampuan fisik dan mental 

menjadi alasan peningkatan kualitas performa pada saat lomba.  

3.  Mayoritas tentara peserta lomba mengetahui tentang simulasi digital 

dalam latihan menembak.  

4. Mayoritas tentara peserta lomba berasumsi bahwa penggunaan simulasi 

digital latihan menembak akan efektif. 

5. Faktor Suasana bertanding (ketika lomba dimulai) menjadi alasan terkuat 

pada bagian perancangan simulasi digital latihan tembak.  

6. Mayoritas peserta lomba merasa sangat kesulitan pada sesi lomba dengan 

posisi dinamik, yang diawali dengan berlari lalu berhenti dan menembak 

target. 

3.2.2.Wawancara 

Penulis melakukan wawancara dengan dua pihak berbeda, yaitu : 

1. Pihak Tim Tembak Indonesia seelaku peserta lomba (Pelatih dan Atlet). 

2. Pihak teknis perancang simulasi. 

Tujuan dari wawancara ini yaitu dua hal, untuk riset lapangan mengenai latihan 

tembak secara langsung dan mengetahui proses secara internal perancangan 

simulasi digital itu sendiri. Pada pihak Tim Tembak Indonesia, penulis melakukan 

wawancara dengan 2 narasumber, yaitu Wakil Komandan Latihan Kapten 
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Infanteri Gunadi (mewakili unsur Pelatih) dan Lettu Infanteri Antonius Ernesto 

(mewakili unsur Atlet). Pada bagian internal simulasi, penulis mewawancarai 

Erga Ghaniya, Creative Director dari Agate International dan Rachmad Imron, 

Founder & Head Studio dari Digital Happiness.  

Pada pihak Tim Tembak Indonesia, penulis mewawancarai Wakil 

Komandan Latihan Kapten Infanteri Gunadi pada tanggal 25 Mei 2018, dan Lettu 

Infanteri Antonius Ernesto pada tanggal 21 Agustus 2018, dimana mereka berdua 

mewakili dari unsur Tim pelatih dan unsur Atlet lomba ASEAN Armies Rifle Meet 

pada tahun 2018. 

Adapun wawancara dengan kedua narasumber tersebut terkait dengan: 

1. Berbagai Tipe Nomor Pertandingan (Match) yang dipertandingkan  

2. Tipe match dimana Tim Tembak Tentara cenderung kalah dan 

mendapatkan penyebabnya Spesifik jenis senjata yang digunakan  

3. Proses latihan yang dilakukan di lapangan 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Foto dengan Narasumber Wakil Komandan Latihan Gunadi 
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Pada sesi wawancara dengan Lettu Infanteri Antonius Ernesto, penulis 

mendapatkan informasi data sebagai berikut : 

1. Terdapat 5 jenis sesi babak pada lomba tembak ASEAN Armies Rifle Meet 

(AARM), yaitu Match 1, 2, dan 3 pada kelopok lomba tembak dengan 

posisi Statis, dan Match 4 dan 5 pada kelompok lomba tembak dengan 

posisi dinamik, yaitu ada gerakan lari terlebih dahulu dengan jarak tertentu 

sebelum menembak. 

2. Berdasarkan pengalaman pertandingan tahun-tahun sebelumnya, Tim 

Tembak Tentara Indonesia seringkali mengalami kekalahan di Match 5 

yang merupakan babak pertandingan terakhir dari lomba AARM. 

3. Adapun tahapan nomor pertandingan Match 5 (putra) adalah sebagai 

berikut: berlari dinamik dengan jarak 80  meter, lalu berhenti dan 

dilanjutkan menembak target berjarak 32 meter , berupa plat baja berwarna 

putih dengan ukuran 30 cm x 30 cm, adapun posisi menembak umumnya 

dilakukan dengan posisi tiarap (sesungguhnya penembak dibebaskan 

memilih posisi idealnya) . 

4. Tim Putra Tentara Indonesia dikalahkan oleh dari Tim Penembak 

Tentara Thailand pada AARM  2017 di Singapura. 

5. AARM  ke 28 tahun 2018 akan dilaksanakan di Malaysia.  
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Gambar 3.8. Foto dengan Narasumber Lettu Infateri Antonius Ernesto 

 

Pada wawancara dengan Lettu Infanteri Antonius Ernesto didapatkan data 

informasi sebagai berikut : 

1. Tipe senjata yang digunakan dan proses latihan lomba, yaitu Pistol STI 

Tactical 5.0 (buatan Amerika), Senapan SS2 V4 (Buatan Pindad 

Indonesia) 

2. Nomor pertandingan Match 5 menjadi penutup dari acara  ASEAN Armies 

Rifle Meet yang umumnya dihadiri oleh para Jenderal dan petinggi tentara 

nasional dari masing-masing Negara. 

3. Faktor dari tekanan karena hadirnya para petinggi tentara dari seluruh 

negara Asia Tenggara menjadi salah satu faktor pendukung  tekanan 

mental bagi para peserta lomba sehingga Tentara cenderung dalam tekanan 

dan gugup dalam melaksanakan pertandingan terakhir ini. 

4. Kontributor penyebab turunnya kemampuan bertanding Tim Indonesia 

yaitu : 
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a. Lambatnya adaptasi/penyesuaian terhadap suasana pertandingan di 

lapangan yang berbeda dengan suasana latihan yang selama ini 

digunakan 

b. Perubahan tipe target dari nomor-nomor sebelumnya (Match 1 s/d 

4) berupa target kertas, dan berubah menjadi target Plat Baja. 

c. Tim Tentara kompetitor khususnya Thailand dan Filipina, sangat 

fokus mempersiapkan Tim nya untuk menjuarai nomor ini, karena 

menyadari Tim Tentara Indonesia sudah unggul di nomor 

pertandingan lainnya. 

 

Dari hasil wawancara 2 narasumber tersebut, didapatkan data yang sesuai dan 

memperkuat data hasil survey yang sudah dilakukan. Sehingga Penulis 

berkesimpulan atas perlunya menjadikan lokasi tembak lomba (AARM ke 28 

2018) menjadi target perancangan aset 3D lingkungan (environment) simulasi 

digital lomba tembak serta fokus pada nomor pertandingan Match 5, dimana Tim 

Indonesia cenderung sering kalah dalam nomor pertandingan tersebut. 

 

Gambar 3.9. Posisi Awal Menembak Pada Match 5 (Babak Pertandingan) ASEAN Armies 

Rifle Meet 
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Gambar 3.10. Target Tembak Pada Match 5 (Babak Pertandingan) ASEAN Armies Rifle 

Meet 

 

Wawancara kedua dilakukan dengan tim Game Developer yang berpengalaman 

secara teknis proses perancangan simulasi. Wawancara dilakukan kepada dua 

orang mewakili 2 institusi yaitu:   

1. Erga Ghaniya ,Creative Director dari Agate International yang dilakukan 

pada tanggal 29 November 2018 berlokasi di kantornya, Menara Prima, 

Mega Kuningan, Jakarta Selatan, dan 

2. Rachmad Imron, Co Founder dari Digital Happiness pada tanggal 1 

Desember 2018 di Studio game developer PT Digital Semantika Indonesia 

di daerah Tubagus Ismail, Bandung. 

 

Pada sesi wawancara dengan Erga Ghaniya didapatkan informasi sebagai 

berikut: 
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1. Agate International sendiri sudah berdiri sejak 2009 dan memfokuskan diri 

dengan pembuatan dua jenis game, pertama game untuk hiburan 

(entertainment) dan game untuk edukasi. 

2. Mengenai perancangan simulasi menembak, Erga Ghaniya seringkali 

menyebutkan faktor riset sebagai kunci utama untuk menentukan seberapa 

realistisnya simulasi. 

3. Faktor-faktor seperti lokasi lingkungan, arah mata angin, bobot berat 

senjata dan sejenisnya menjadi pengaruh terbesar penerapan physics dalam 

logika pemrograman simulasi. 

4. Erga Ghaniya menekankan programming mempunyai peran terbesar 

dalam membuat sebuah simulasi agar setiap objek 3D memiliki bobot 

tersendiri. 

5. Faktor simulasi berdasarkan keinginan klien selalu memfokuskan pada 

tingkat keakuratan data nyata proyek agar dapat disimulasikan dengan 

baik dalam game dan visual 3D. 

 

Gambar 3.11. Wawancara Dengan Erga Ghaniya Dari Agate International 
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Dari Sesi wawancara Rachmad Imron selaku Co Founder, Game Producer 

dan Studio Head Digital Happiness didapatkan data data sebagai berikut : 

1. Studio Digital Happiness berdiri sejak 2013. Contoh proyek simulasi yang 

sudah dibuat adalah simulasi kendaraan mobil perbekalan 

PUSDIKBEKANG AD, TNI AD dan Augmented Reality (AR) seragam 

PT Bank Central ASIA. 

2. Faktor konsultasi dengan klien dan keterkaitan fenomena menjadi alasan 

pembuatan simulasi. 

3. Perancangan simulasi juga dibuat agar dapat memotong biaya operasional 

proyek nyata. 

4. Baik dari segi perancangan aset dan logika pemrograman, dua hal ini 

memiliki peran penting dalam membentuk simulasi senyata mungkin. 

5. Dari segi tahapan perancangan, beliau membaginya menjadi 6 bagian : 

a. Survei lapangan untuk mengetahui proses kerja dan referensi visual. 

b. Data Collecting, seperti survei target audiens. 

c. User Interview, wawancara dengan narasumber. 

d. Game Design, proses perancangan alur game atau simulasi. 

e. Prototype, perancangan proyek simulasi setengah rampung untuk 

bahan uji coba 
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f. Production, proses keseluruhan perancangan aset dan programming 

sebuah simulasi. 

6. Evaluasi untuk berhasilnya sebuah proyek simulasi berdasarkan 

perbandingan output akhir antara sebelum dan sesudah menggunakan 

aplikasi simulasi. Pada simulasi latihan tembak, dapat dilihat dari 

perolehan medali sebelum dan sesudahnya.  

 

Gambar 3.12. Wawancara Dengan Rachmad Imron Dari Digital Happiness 

 

3.2.3.  Existing Study 

Exisiting study dilakukan untuk membandingkan karya yang sudah ada sambil 

menganalisa bagian terpenting dalam perancangan Tugas Akhir penulis. Untuk 

exisiting study, penulis memilih dua jenis game simulasi, yaitu: H3VR (Hot Dogs, 

Horseshoes, & Hand Grenades) dan ARMA 3 APEX. 
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1. H3VR (Hot Dogs, Horseshoes, & Hand Grenades)  

H3VR adalah sejenis game simulasi tentang pengenalan senjata dengan 

menggunakan alat simulasi digital bernama Virtual Reality. Alat simulasi Virutal 

Reality yang digunakan seperti Oculus Rift dan HTC Vive. game simulasi ini 

dirancangan oleh pengembang video game RUST LTD diketuai oleh Anton Hand 

selaku perancang alur dan aset 3D game ini. Game ini sudah dirilis lewat tempat 

penjualan video game secara online di Steam dengan status Early Access (masih 

dalam tahap pengembangan) pada 6 April 2016. H3VR memiliki variasi senjata . 

Untuk contoh variasi seperti pistol dalam game ini memiliki jenis suara, rekoil 

atau hentakan tembakan dan mekanika pengisian amunisi yang berbeda. Terdapat 

variasi pistol mulai dari pistol Perang Dunia II sampai pistol modern. Pemain 

dapat meng-inspeksi bagian dalam senjata ketika sudah diisi dengan amunisi 

seperti menarik bagian rekoil pistol dan melihat isi peluru di dalam selongsong 

pistol. Kemampuan untuk bisa meng-inspeksi senjata berlaku dalam semua jenis 

senjata dalam H3VR. 

 

Gambar 3.13. Pengisian Amunisi Pistol Di Game Simulasi Digital H3VR 

 (Hot Dogs, Horseshoes, & Hand Grenades) 

 (https://www.youtube.com/watch?v=jh6Y4lHsyQs) 
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Gambar 3.14. Rekoil Pistol Di Game Simulasi Digital H3VR  

(Hot Dogs, Horseshoes, & Hand Grenades) 

 (https://www.youtube.com/watch?v=jh6Y4lHsyQs) 

 

Environment yang diperlihatkan bervariasi, mulai dari lapangan hutan luas dengan 

beberapa properti target latihan seperti piring, panci, dan juga kaleng kosong dan 

berbagai objek target tembak lainnya. Environment dalam H3VR bisa juga 

dimodifikasi oleh pemain dan dimasukkan secara online (ke dalam jejaring sosial 

media) agar pemain lain bisa memainkan berbagai jenis variasi aset 3D 

environment kreasi pemain di seluruh dunia. Namun dikarenakan fokus senjata 

dan faktor dari genre permainannya, H3VR hanya sekedar memberikan informasi 

visual aset 3D secara Virtual Reality untuk dieksplorasi pada bagian senjata saja. 

Terdapat beberapa tantangan (quest) seperti bertarung menghadapi musuh 

berbentuk sosis. Namun terlepas dari semua isi fitur dan kontennya yang 

bervariasi, alur dari game ini tidak memiliki tujuan dengan isi konten game yang 

tidak realistis. Inti dari permainannya hanya tidak lebih dari pemain yang bisa 

memiliki kebebasan untuk mencoba berbagai macam variasi senjata dan paham 

mekanikanya seperti cara mengisi peluru dan praktek menembaknya secara 

virtual. Walaupun memiliki kekurangan tersebut, penulis menemukan contoh 
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referensi yang bagus dalam segi detail senjata dalam game ini melalui media 

Virtual Reality.   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15. Contoh Konten Tantangan Dalam Gameplay H3VR Dengan Mengalahkan 

Musuh Berbentuk Sosis  (Hot Dogs, Horseshoes, & Hand Grenades) 

(https://www.youtube.com/watch?v=yI-OQ0k3gQw) 

 

2. ARMA 3 APEX  

ARMA 3 APEX adalah game simulasi militer yang dibuat untuk mensimulasikan 

kondisi perang dalam ruang lingkup game yang luas dan se-nyata mungkin. game 

ini dibuat oleh pengembang video game Bohemia Interactive yang dikenal karena 

selalu membuat game simulasi khususnya simulasi militer sejenis seperti seri 

pendahulunya ARMA 2 dan ARMA Combat Operations. Game simulasi miilter 

ini dibuat dan dikembangkan sejak tahun 2009, dan rilis secara resmi pada 5 

September 2013 untuk versi ARMA 3 APEX. Lokasi game simulasi ini berada di 

Pulau Pasifik Selatan yang fiktif bernama Tanoa seluas 270 km persegi. Pemain 

akan dihadapkan secara virtual pada kondisi perang di lapangan luas dengan 

menggunakan koordinat kompas dan peta untuk bisa melacak objektif dan 
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mengalahkan target musuh. Salah satu contoh latihan tembaknya adalah dengan 

mengetahui koordinat target tembak kompas dengan arah mata angin Timur, 

Selatan, Barat, dan Utara dengan kelengkapan derajat posisi sampai 360 derajat. 

Perancangan aset 3D environment (aset 3D lingkungan permainan) dalam game 

ini lebih berfokus pada vegetasi seperti variasi aset 3D rumput, pohon, dan batu 

yang tersebar di area game yang luas.   

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16. Environment Dalam Game Simulasi Militer ARMA 3 APEX 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17. Latihan Tembak Pada Target Musuh Menggunakan Koordinat Kompas Di 

ARMA 3 APEX 

 

Game ini memiliki cerita campaign dengan setting futuristik (lokasi waktu masa 

depan) pada tahun 2034 yang menceritakan adanya konflik dengan penduduk 

lokal Amerika Latin dengan pasukan pemberontak setempat dimana pasukan 
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tentara Amerika ditugaskan untuk membantu penyerangan tersebut. Perancangan 

dari game ini sangat berbasis pada kegiatan militer Amerika yang berfokus pada 

elemen simulasi dan kualitas teknologi di era masa depan. Namun karena tingkat 

simulasi game digital ini yang terasa rumit, membuat pemain selalu merasa 

kesusahan untuk bisa menemukan tujuan setiap masing-masing objektif. Contoh 

sederhananya seperti mencari musuh di balik rerumputan dan pohon dengan 

penggunaan kompas dan juga arah mata angin untuk bisa mendapatkan posisi 

tembak yang bagus. Faktor User Interface(tampilan tatap muka aplikasi) dan 

instruksi game yang terlalu rumit membuat target audiensnya tidak cocok untuk 

pemain pemula game ber-genre simulasi militer. Namun di samping dari tingkat 

kerumitan elemen simulasi yang diberikan, perancangan aset 3D baik itu dari 

environment dan properti dirancang dengan sangat bagus dan realistis menyerupai 

model objek aslinya. 

Dari hasil exisiting study yang dilakukan dengan dua game simulasi 

ARMA 3 APEX dan H3VR, didapat beberapa kesimpulan:  

1. H3VR lebih mengutamakan detial aset 3D pada senjata dan fungsi 

mekanik terhadap senjata. Senjata dalam H3VR sendiri bisa diinspeksi 

dengan menarik bagian rekoil senjata dan melihat isi peluru dengan media 

Virtual Reality yaitu Oculus Rift. Selain itu, H3VR bisa secara langsung 

mempraktekkan teknik mengisi amunisi pada berbagai macam jenis 

senjata. H3VR sendiri memiliki konten bermain (gameplay) meskipun 

tidak realistis seperti melawan musuh berbentuk sosis. Elemen terkuat 

yang mendukung secara teknis pada H3VR selain tingkat kedetilan aset 
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3D senjata adalah penggunaan Oculus Rift dan HTC Vive sebagai media 

simulasi.  

2. ARMA 3 APEX memiliki keunggulan pada segala aspek seperti 

environment, detail aset 3D senjata, dan juga desain misi dan elemen 

simulasi atau konten gameplay yang lebih realistis. Meskipun dengan 

variasi konten gameplay yang diberikan begitu juga dengan fiturnya, 

penerapan simulasi dalam media game ini masih sulit dipahami. Elemen 

simulasinya yang realistis bisa terlihat jelas pada segi perancangan aset 3D 

environment dan properti lainnya namun tidak mudah dipahami oleh 

audiens yang masih awam dengan game militer. Beberapa desain elemen 

simulasi seperti penerapan User Interface (tampilan tatap muka aplikasi) 

dan juga arahan untuk bermain dirancang dengan sangat rumit. Lalu latar 

waktu dalam game ini pada tahun 2034 membuat elemen simulasi dan segi 

teknologi yang diberikan terlalu merujuk ke era militer masa depan. 

Namun ARMA 3 APEX memiliki keunggulan pada segala macam 

perancangan aset 3D khususnya environment yang sangat detail dan 

realistis yang diperlihatkan secara luas.  
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3.3.  Metodologi Perancangan 

Berikut merupakan bagan dari proses perancangan “Simulasi Latihan Tembak”. 

 

 

Gambar 3.18. Bagan Perancangan 

3.4.  Perancangan 

Pada proses perancangan, pertama penulis melakukan observasi ke lapangan 

tembak di Markas Tim Tembak Indonesia Cijantung, Jakarta Timur. Kedua 

penulis melakukan proses perancangan konsep visual dan brainstorming dan 

mind-mapping berdasarkan proses analisis exisiting study terhadap simulasi 

militer yang serupa. Ketiga pada fase perancangan, penulis melakukan 3 tahapan 

fase perancangan aset. Dimulai dari perancangan aset 3D (properti, environment, 

dan senjata), lalu memasuki proses texturing, dan proses iterasi ke dalam mesin 

permainan. Pada proses iterasi aset 3D ke dalam game engine, pihak programmer 
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yang akan melakukan coding dalam simulasi agar aset 3D yang digunakan dapat 

berfungsi. Setelah semua integrasi aset 3D dan coding simulasi bekerja dengan 

baik, maka proyek perancangan dapat dikatakan selesai dalam fase Pre-release.  

 

3.4.1.Brainstorming dan Mind-mapping 

Proses brainstorming dan mind-mapping dilakukan setelah melewati fase 

observasi. Pada proses brainstorming dan mind-mapping penulis menjabarkan isi-

isi konten dari lomba tembak yang berakar dari fenomena dan masalah yang 

berkaitan. Tujuan dari brainstorming dan mind-mapping adalah untuk membatasi 

fokus ruang lingkup simulasi digital. Hasil brainstorming dan mind-mapping 

berdasarkan pembatasan masalah penulis berupa pengumpulan aset 3D yang 

digunakan. Setelah fase pengumpulan aset 3D yang dibutuhkan untuk keperluan 

simulasi, proses selanjutnya adalah untuk bisa mengintegrasikan secara optimal 

aset 3D tersebut ke dalam Personal Computer. 
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Gambar 3.19. Brainstorming dan Mind-mapping 

 

3.4.2. Konsep Visual 

Konsep visual pada “Simulasi Latihan Tembak” merupakan simulasi 3D yang 

berbasis pada lomba tembak (Match) pada salah satu kegiatan lomba tembak 

ASEAN Armies Rifle Meet. Gaya visual yang dituju adalah realis berdasarkan 

lokasi lomba tembak yang nyata. Pada konsep environment, penulis mengambil 

konsep dari lingkungan lomba tembak pada ASEAN Armies Rifle Meet tahun 

2018.  
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Gambar 3.20. Referensi Foto Lapangan Tembak 

(https://www.seniorgeneralminaunghlaing.com.mm/images/2018/09/wzWEhQ6_4_20180921_000

337_6734580.jpg) 

 

Penulis juga mendapatkan referensi foto-foto senjata lomba tembak. 

 

Gambar 3.21. Pistol STI Tactical 5.0 
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Gambar 3.22. Senapan SS2 V4  

(https://www.pindad.com/uploads/images/product/full/SS2-V4.jpg) 

 

3.4.3. Moodboard 

Berikut gambaran Moodboard yang akan digunakan dalam “Simulasi 

Latihan Tembak”. 

 

Gambar 3.23. Moodboard 

(https://www.youtube.com/watch?v=jh6Y4lHsyQs) 
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3.4.4. Perancangan Aset 3D  

Pada bagian perancangan aset 3D dilakukan 3 tahapan. Pertama penulis 

melakukan sketsa konsep baik secara digital dan manual untuk bisa mendapatkan 

gambaran model 3D. Kedua penulis melakukan fase perancangan aset 3D 

berdasarkan dari konsep sketsa yang didapat. Ketiga dilakukan proses pembuatan 

tekstur aset 3D dengan melewati fase unwrap model 3D, lalu dilakukan fase 

texturing dengan menggunakan software Substance Painter dan Marmoset Tool. 

Penggunaan Substance Painter dan Marmoset Tool bertujuan untuk membuat efek 

tekstur realistis dengan menggunakan cara normal-mapping.Mapping yang 

didapat berdasarkan dari model 3D high-poly lalu ditempelkan Mapping tersebut 

pada model low-poly yang bertujuan untuk optimalisasi simulasi pada personal 

computer. Setelah melewati 3 fase produksi aset, aset 3D ini akan diintegrasikan 

ke dalam game engine Unity.  

 

3.4.5. Sketsa Konsep dan Referensi Foto 

Sketsa konsep pada Simulasi Latihan Tembak dibuat dalam satu adegan (scene) 

permainan/simulasi yang memiliki 2 jenis mode, yaitu mode latihan dan mode 

lomba (match). Mode latihan atau tutorial berfokus pada penjelasan cara 

penggunaan senjata dan latihan untuk menembak target plat baja. Pada mode 

lomba (match) akan dilakukan secara simulasi lomba tersebut dengan beradu 

cepat dengan waktu untuk menembak jatuh target tembak plat baja. Tujuan utama 

dari simulasi ini adalah menjatuhkan 5 target tembak plat baja dengan waktu yang 

ditentukan. Luas wilayah dalam satu lapangan tembak seluas 35.100 m2. 
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Berikut merupakan referensi foto-foto untuk konsep visual pada 

perancangan aset 3D simulasi. 

 

Gambar 3.24. Referensi Foto Kursi dan Meja dalam Environment Latihan Tembak 

 

Referensi foto pada objek kursi lipat dan meja penyimpan senjata didapatkan dari 

foto observasi lapangan ke Markas Tim Tembak Indonesia di Cijantung, Jakarta 

Timur pada tanggal 21 Agustus 2018. Objek kursi lipat memiliki ukuran tinggi 1,2 

meter, lebar 40 centimeter, dan panjang 70 centimeter. Pada objek meja 

penyimpanan senjata memiliki ukuran tinggi 90 centimeter, dengan lebar dan 

panjang 40 centimeter. Namun pada perancangan aset 3D akan terbagi dua jenis 

meja, yaitu meja panjang dan meja pendek yang ukurannya sudah didapatkan 

melalui foto observasi lapangan.   

 

Gambar 3.25. Konsep Sketsa Meja dan Kursi Lipat  
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Gambar 3.26. Referensi Foto Alat Penutup Telinga Taktis  

(https://id-live.slatic.net/p/3/ear-muff-outdoor-shooting-ear-protection-peltor-ear-protectors-

soundproof-intl-8351-55650207-a4c0d3f526677dba6022c0e7069c201e-product.jpg) 

 

Gambar 3.27. Target Tembak Plat Baja 

Pada gambar 3.24. terdapat 2 jenis objek, objek alat penutup telinga taktis 

dan objek target tembak plat baja. Pada objek alat penutup telinga taktis memiliki 

ukuran panjang 16 centimeter dan 20 centimeter bila diregangkan saat digunakan 

di kepala, dengan lebar 9 centimeter dan tinggi 19 centimeter. Pada objek target 

tembak plat baja memiliki ukuran panjang dan tinggi 30 centimeter dengan lebar 3 

centimeter. Pada foto target tembak plat baja didapatkan saat melakukan observasi 

lapangan ke Markas Tim Tembak Indonesia pada tanggal 21 Agustus 2018 

bersamaan dengan wawancara lebih detail mengenai penggunaan senjata pada 
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ASEAN Armies Rifle Meet. Foto referensi alat penutup telinga taktis didapatkan 

dari situs internet.  

 

Gambar 3.28. Konsep Alat Penutup Telinga Taktis dan Target Tembak Plat Baja  

 

 

Gambar 3.29. Referensi Foto Lapangan Lomba Tembak ASEAN Armies Rifle Meet 

(https://img-z.okeinfo.net/library/images/2018/11/19/c3opey62bz03xde7e72w_12758.jpg) 
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Gambar 3.30. Konsep Sketsa Landscape Lapangan Lomba Tembak  

 

Pada gambar 3.29. merupakan foto referensi untuk lokasi latihan tembak. Isi 

dari objek lingkungan terdiri dari lapangan upacara, gedung, tiang bendera, 

pohon, landscape, dan pembatas lapangan upacara. Objek-objek ini ditambahkan 

pada konsep sketsa.  

 

Gambar 3.31. Konsep Sketsa Gedung dan Tiang Bendera di Lapangan Tembak 
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Pada beberapa properti seperti tombol memulai Match tidak ada dalam 

dalam foto referensi. Hal tersebut membuat penulis menambahkan satu objek 

tambahan yaitu tombol mulai match lewat sketsa konsep. Tambahan properti 

lainnya adalah pipa karet yang ditaruh di ujung depan lapangan tembak. Secara 

keseluruhan, terdapat 2 konsep sketsa yang tidak berasal foto referensi. Tambahan 

objek merupakan pelengkap dari penambahan properti simulasi. 

 

Gambar 3.32. Konsep Sketsa Tombol Mulai dan Pipa Karet di Lapangan Tembak  

 

3.4.6.  Modeling 

Proses perancangan aset 3D dilakukan setelah melewati tahap referensi dan sketsa 

konsep visual. Metode perancangan modeling yang dilakukan berdasarkan dari 

teori Level of Detail pada teori buku Gahan (2009) dengan membuat aset 3D low 

poly dan high poly untuk proses optimisasi. Proses texturing dilakukan setelah 

fase perancangan aset 3D untuk memberikan tekstur dan warna pada model 3D. 

Proses Texturing dilakukan berdasarkan teori Ahearn (2012) untuk membuat 

mengklasifikasikan tekstur dengan objek dengan metode texture packing, contoh 

pada tekstur pohon dan daunnya memiliki texture packing sendiri begitu juga 

dengan tekstur bangunan gedung.  
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Simulasi ini terbagi menjadi 3 mode gameplay. Pertama mode “Inspeksi 

senjata”, mode ini memfokuskan diri pada analisa penggunaan senjata yang 

digunakan yaitu senapan SS2 V4 dan pistol STI Tactical 5.0. Kedua mode 

“Latihan”, mode ini membebaskan pengguna dalam mengeksplorasi environment 

lomba tembak dan mengijinkan user dan pemain dalam melatih menembak target 

tanpa menggunakan waktu. Ketiga yaitu mode “Lomba”, mode ini merupakan 

lomba dari Match 5 sendiri. Awal match dimulai berlari sejauh 80 meter setelah 

pemberian aba-aba berlari lalu menembak target sejauh 32 meter dengan posisi 

tiarap. Pada mode “Lomba” akan terhitung berapa lama pemain untuk bisa 

menjatuhkan 5 target tembak. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.33. Aset 3D Environment Pada Simulasi Latihan Tembak 

 

Pada mode “Lomba”, isi dari aset 3D simulasi terdiri dari model gedung, 

lapangan upacara, dan tiang bendera sebagai background pada bagian belakang 

layout level simulasi. Di sisi kanan dari posisi peletakan senjata dan meja terdapat 

pagar-pagar yang menutupi area lapangan tembak. Pada posisi sebelah kanan 

pagar terdapat jalan dan juga tiang lampu yang menjadi jalan masuk dan keluar 
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area lapangan tembak. Tepat dibelakang posisi tiang penyangga dan target tembak 

terdapat pipa karet yang bertujuan untuk menahan jatuhnya plat baja pada saat 

tertembak. Pada keseluruhan sisi kanan, kiri dan depan (selain di belakang model 

3D gedung) terdapat aset 3D pohon yang tertata sepanjang area lapangan tembak.  

Mode “Latihan” memiliki isi aset 3D yang sama dengan mode Match. 

Mode ini mengijinkan user dapat mengeksplorasi isi environment yang ada dalam 

game simulasi untuk bisa mempelajari environment yang ada. Sebelum masuk ke 

mode ini, pemain akan diminta memilih senjata yang digunakan, yaitu antara 

Senapan SS2 V4 atau Pistol STI Tactical 5.0. Setelah memilih senjata user dapat 

melanjutkan mode latihan dengan dapat mengeksplorasi environment game dan 

berlatih menembak target tembak plat baja.  

Mode “Inspeksi Senjata” hanya berisikan aset 3D senjata yang akan 

dieksplorasi secara fungsinya. Pada mode ini, pemain dapat memutar aset 3D 

senjata, melihat aset 3D senjata lebih dekat atau jauh, dan mengeksplorasi secara 

interaktif penggunaan senjata pada aset 3D senjata. Bagian eksplorasi pada aset 

3D ini ditujukan untuk mengetahui secara fungsional penggunaan senjata yang 

dilengkapi dengan informasi tentang masing-masing senjata. Interaksi bisa 

dilakukan seperti mengisi amunisi senjata dengan memilih dan menggeser objek 

3D amunisi senjata, menarik kokang senjata, hingga pada saat menembak, semua 

hal ini dilakukan secara interaktif dengan fungsi mekanik senjata.Proses interaksi 

aset 3D senjata memiliki peran dalam memahami secara mekanika penggunaan 

senjata secara nyata.   
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Gambar 3.34. Mode “Lomba”  

 

Gambar 3.35. Mode “Latihan”  

 

Gambar 3.36. Mode “Inspeksi Senjata” 
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Tabel 3.1.Daftar Aset 3D Environment Simulasi Latihan Tembak 

 

No Nama Aset 3D Gambar 

1 Pistol STI Tactical 5.0 

(low poly dan high poly) 

 

 

2 Senapan SS2 V4 (low 

poly dan high poly) 

 

 

3 
Gedung (background) 
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4 Lapangan Upacara  

 

 

5 2 Jenis Meja (Panjang 

dan Pendek) 

 

 

6 Pagar   
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7 Kursi Lipat  

 

8 2 Jenis Tiang Bendera 

(Tinggi dan Pendek) 

 

 

9 Tiang Lampu 
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10 Target Tembak Plat Baja  

 

11 Alat Penutup Telinga 

Taktis 

 

 

12 Tombol Mulai  
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13 Jalan   

 

14 Pipa Karet  

 

15 Pohon  
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16 Landscape  

 

 

3.4.7. Unwrap 

Proses unwrap dilakukan setelah fase perancangan aset 3D (modeling) dilakukan. 

Proses ini bertujuan untuk mendapatkan mapping mode 3D untuk ditekstur. 

Proses unwrap dilakukan dengan 3Ds MAX 2016. Ketika aset 3D telah melewati 

fase unwrap, fase selanjutnya melakukan render uvw mapping untuk mendapatkan 

format gambar map. Format gambar yang digunakan adalah jpeg untuk 

memudahkan proses texturing. Resolusi yang digunakan untuk format gambar 

mapping adalah 1024x1024, namun bisa dirubah pada saat masuk ke dalam 

software untuk texturing, Substance Painter. 
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Gambar 3.37. Komponen Model 3D Pistol dengan Unwrap uvw 

 

 

Gambar 3.38. Hasil Unwrap Pada Salah Satu Komponen Model 3D Senjata Pistol STI 

Tactical 5.0  
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Gambar 3.39. Hasil Render uvw Template  

 

3.4.8.  Texturing 

Proses texturing pada perancangan aset 3D simulasi dilakukan dengan dua 

tahapan. Pertama melakukan proses pembuatan normal maps untuk mendapatkan 

mapping model 3D high poly lalu memproyeksikan mapping high poly pada 

model low poly. Target visual pada simulasi ini adalah realis. Kedua Proses yang 

dilakukan adalah texturing model 3D setelah melewati fase pembuatan normal 

maps untuk memberikan warna tekstur pada model 3D. Proses normal maps 

dilakukan terutama oleh aset 3D senjata karena senjata dalam simulasi seringkali 

dilihat dan digunakan user.  

Proses pembuatan normal maps dilakukan dengan Marmoset ToolBag 3. 

Pertama, penulis membuat file baru. Kedua, penulis melakukan proses integrasi 

aset 3D high poly dan low poly dengan importing (meng-import) aset 3D ke dalam 

Marmoset ToolBag 3. Ketiga penulis melakukan proses baking terhadap model 
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3D high poly dan model 3D low poly dengan menentukan resolusi mapping. 

Penulis men-targetkan resolusi sebesar 4096 x 4096 agar resolusi mapping terlihat 

tinggi ketika user melakukan inspeksi senjata. Hasil mapping akan berbentuk 

format photoshop (psd) dan bisa diatur formatnya seperti gambar jpeg, TARGA, 

dan png. Setelah mendapat mapping model high poly lalu masuk ke proses 

texturing menggunakan Substance Painter.  

 

Gambar 3.40. Proses Import Aset 3D High Poly dan  Low Poly dalam Marmoset Toolbag 

3 
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Gambar 3.41. Proses Pembuatan Normal Maps Pada Model 3D High Poly dan Low Poly 

dalam Marmoset Toolbag 3 

 

Gambar 3.42. Hasil Normal Maps Pada Model 3D Low Poly dalam Marmoset Toolbag 3 

 

Proses texturing dilakukan menggunakan Substance Painter dengan 

memindahkan aset 3D low poly dan hasil mapping model 3D dari Marmoset Tools 

berupa format gambar mapping jpeg. Setelah melewati proses import aset 3D low 

poly dan mapping, selanjutnya penulis melakukan pemilihan material untuk 

tekstur aset 3D yang sesuai. Pada Substance Painter, penulis memilih material 
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bernama steel painted yang akan digabungkan dengan normal maps dari model 

3D high poly. Proses penggabungan normal maps dari Marmoset ToolBag 3 

dengan tekstur hanya dilakukan pada aset 3D senjata, dikarenakan faktor aset 3D 

senjata yang akan sering terlihat oleh pemain. 

 

 

Gambar 3.43. Proses Pembuatan Tekstur Aset 3D Senjata Menggunakan Substance 

Painter 

 

Gambar 3.44. Contoh Aset 3D Kursi Lipat yang tidak Menggunakan Normal Maps 

dengan Marmoset Toolbag 3 
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3.4.9. Proses Integrasi Aset 3D ke dalam Game Engine Unity 

Proses melibatkan seluruh aset 3D yang sudah melewati fase pembuatan tekstur 

dan normal maps. Pada fase ini, penulis membuat folder untuk menyimpan file 

aset dalam game engine Unity. Pada saat memasuki proses integrasi aset, hal-hal 

seperti pembuatan normal maps akan dimasukkan dalam bersamaan dengan aset 

3D yang sudah ditekstur. Proses Integrasi aset 3D diiringi dengan perancangan 

landscape latihan tembak yang dilakukan langsung di game engine Unity dengan 

menggunakan fitur Terrain. Setelah proses perancangan Terrain selesai, beberapa 

aset tambahan yang bersifat pelengkap seperti bangunan gedung, lapangan 

upacara, tiang bendera, pohon, pipa karet, pagar dan sejenisnya ditambahkan. 

Proses integrasi aset 3D ini dilakukan untuk mendapatkan respon para user pada 

saat Prototype Day berlangsung pada tanggal 26 Oktober 2018. 
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Gambar 3.45. Proses Integrasi Aset 3D yang Sudah Ditekstur ke dalam Game Engine 

Unity 
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Gambar 3.46. Aset 3D Senjata dalam Game Engine Unity 
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3.5. Prototype Day 

Prototype Day merupakan hari untuk tes uji coba perancangan proyek yang 

bertujuan untuk mendapatkan respon dan evaluasi dari user mengenai 

perancangan. Proses Prototype Day melewati fase dimana para user memainkan 

proyek perancangan dan menilai seberapa bagus atau tidak progress dan hasil 

yang baru dicapai pada timeline tertentu yang belum final. Prototype Day 

dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2018. Fokus utama penulis pada proses ini 

tertuju pada respon user terhadap aset 3D yang sudah dirancang. Proses 

pengumpulan data dari respon pengguna dibuat dalam pertanyaan kuisioner 

kertas. Kuisioner kertas berisikan daftar nama, pertanyaan mengenai respon 

pengguna terhadap aset 3D, dan saran tambahan. Alasan penggunaan kuisioner 

kertas dikarenakan penulis lebih berfokus pada kebebasan responden menulis 

sebanyak mungkin kritik dan saran dan dikarenakan memudahkan proses 

transkrip. 

 

Gambar 3.47. Prototype Day 
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Menurut hasil survei dapat disimpulkan : 

1. Secara keseluruhan, terdapat 32 user yang merespon positif aset 3D yang 

dibuat. Sedikit bagian yang dikritik mengenai environment aset 3D yang 

kurang bervariasi dan tidak diimbangi dengan variasi tekstur landscape pada 

Terrain dalam game engine Unity.  

2. User lebih berfokus secara keseluruhan proyek perancangan. Para user 

sering membahas tidak adanya User Interface, arahan game (guidance), 

masalah dengan cara bermain (gameplay) dikarenakan faktor teknis seperti 

kontrol senjata yang kurang nyaman.  
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