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BAB III 

 HASIL PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum 

3.1.1 Deskripsi Proyek 

Proyek tugas akhir ini adalah sebuah aplikasi 3D yang dibuat sebagai media 

interaktif dan media promosi untuk perumahan. Aplikasi ini diperuntukkan bagi 

sales perumahan ini sebagai alat marketing-nya dalam rangka menjual produk 

properti perumahan. Perumahan yang digunakan desainnya adalah perumahan dari 

Paramount, yaitu cluster Trimezia yang merupakan salah satu cluster dari 

kawasan L’agricola Gading Serpong Tangerang. Penulis memilih perumahan ini 

dikarenakan cluster ini memiliki banyak tipe rumah dalam satu cluster sehingga 

desain yang digunakan dalam satu rumah bergaya sama.   

Desain rumah yang digunakan pun tidak terlalu rumit. Selain itu perumahan 

ini memiliki rumah contoh dimana penulis dapat melihat bagian dalam rumah 

tersebut sehingga dalam tahap pengerjaan  karya  tugas akhir ini dapat seakurat 

mungkin dengan aslinya.  

Namun sayangnya ada beberapa hal kekurangan dalam rumah ini bagi 

penulis yaitu rumah ini tidak memiliki properti interior di dalamnya sehingga 

penulis harus mencari desain interior dari internet.  
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3.1.2 Tahapan Kerja  

Hal pertama yang penulis lakukan adalah mencari data-data yang berhubungan 

dengan perumahan ini seperti denah rumah, gambar tampak rumah, tipe-tipe 

rumah, spesifikasi rumah, fasilitas, lokasi rumah, site plan, alamat, email, nomor 

telepon developer, dan survei lokasi. Denah rumah, gambar tampak, dan survei 

lokasi nantinya akan menjadi acuan penulis dalam membuat modeling 3D rumah 

tersebut. Spesifikasi rumah, lokasi rumah, fasilitas rumah, site plan, alamat, email 

dan nomor telepon developer akan menjadi informasi yang akan ditampilkan pada 

layout GUI. Di bawah ini adalah denah dari tiap-tiap rumah. 

 

Gambar 3.1 Denah L7 
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Gambar 3.2 Denah L8 

 

Gambar 3.3 Denah L9 
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Gambar 3.4 Denah L10 

Berikut adalah gambar tampak dari tipe-tipe rumahnya:  

 

Gambar 3.5 Rumah Tipe L7 
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Gambar 3.6 Rumah Tipe L8 

   

Gambar 3.7 Rumah Tipe L9 
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Gambar 3.8 Rumah Tipe L10 
 

 

Gambar 3.9 Site Plan Cluster Trimezia 
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Gambar 3.10 Fasilitas Rumah 
 

 

Gambar 3.11 Lokasi Rumah 
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Gambar 3.12 Spesifikasi Rumah 
 

 

Gambar 3.13 Alamat, Nomor Telepon, Website Developer 
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Berikut adalah hasil survey lokasi: 

Ketika penulis melakukan survey lokasi rumah contoh, ternyata hanya tersedia 2 

type  rumah contoh yaitu L8 dan L9: 

          

                     

        

Gambar 3.14 Rumah Contoh L8 
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Gambar 3.15 Rumah Contoh L8 
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Gambar 3.16 Rumah Contoh L9 

Sebagian besar desain yang digunakan dalam rumah L9 sama dengan 

desain yang digunakan pada rumah L8. 

3.1.3 Layout GUI 

Referensi visual layout GUI developer perumahan  yang telah ada dapat dijadikan 

pedoman bagi penulis dalam menentukan desain layout GUI dalam karya tugas 

akhir ini. Di bawah ini adalah Layout website developer dari perumahan yang 

penulis ambil desain rumahnya dalam pembuatan karya tugas akhir ini. 
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Gambar 3.17 Referensi Layout 
(http://www.paramountserpong.com/) 

 
Tampilan layout pada website Paramount Serpong ini terlihat bahwa ikon 

tombol yang digunakan memiliki bentuk dan warna yang seragam. Letak dari 

menu tersebut sejajar. Hal ini membuat website terkesan rapi dan sederhana. Logo 

Paramount Serpong berada di banner dan memiliki ukuran huruf yang lebih besar 

dari ukuran huruf yang lainnya sehingga menjadi point of interest dan mewakili 

identitas dari website ini. 
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Gambar 3.18 Referensi Layout 
(http://summareconserpong.com/default.asp) 

 

Pada desain layout website Summarecon, logo Summarecon berada di 

tengah. Letak menunya hampir sama dengan website Paramount yaitu sejajar dan 

menggunakan bentuk dan warna yang seragam.   

 

Gambar 3.19 Referensi Layout 
(http://agungsedayu.com/index.htm) 
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Pada desain layout website Agung Sedayu Group. Hal yang sama pun 

terlihat yaitu menu dibuat sejajar sehinga terkesan simple dan rapi. Logo Agung 

Sedayu Group berada di kanan atas dari layout. 

Selain melihat referensi dari layout GUI dari website developer perumahan  

diatas, penulis juga melihat referensi dari website 3D Interactive. 

 

Gambar 3.20 Referensi GUI 
(http://boundlessadvantages.com/interactive-3d-floor-plan.html) 

 

Interaktifitas 3D pada house plan ini yaitu dapat berputar 360o dengan 

menggunakan tombol di sebelah kanan dan kiri layout. Interaktifitas dalam house 

plan ini juga dapat di-zoom-in, dan zoom-out. Namun, aplikasi ini tidak 

memungkinkan pengguna untuk melakukan walkthrough di dalam rumah tersebut.  
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Gambar 3.21 Referensi GUI 
(http://www.d4y.co.uk/work.html) 

 
Pada Layout GUI diatas, terdapat menu show roof, hide roof, orbit 

camera, walk camera, quit. Tombol Hide Roof akan membuat atap rumah hilang, 

sehingga pengguna dapat melihat isi dalam rumah tersebut dari arah atas. Tombol 

Show Roof akan memunculkan kembali isi dalam rumah tersebut. Tombol orbit 

camera, memungkinkan pengguna dapat me-rotate, men-zoom-in/ zoom-out 

rumah tersebut. Tombol walk camera akan membuat pengguna berjalan 

menyusuri ke  dalam rumah tersebut. Selain itu, pada saat pengguna berjalan di 

dalam rumah, ada tombol berbentuk silinder yang akan membuat  material/ 

tekstur/ foto berubah. Interaktifitas pada layout GUI ini cukup lengkap. Layout 

GUI ini simple dan tombol-tombol yang ada tidak menganggu area interaktif.  
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Berikut ini adalah sketsa awal layout yang dipakai untuk tampilan GUI 

pada aplikasi ini:  

 

Gambar 3.22 Saat Tampilan Awal dan Home dibuka 

 

 

Gambar 3.23 Saat Klik Tombol About 
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Gambar 3.24 Saat Klik Tombol Type 

 

 

Gambar 3.25 Saat Klik Tombol 1st Floor/2nd Floor 
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Gambar 3.26 Saat Klik Tombol Walkthrough 

 

Gambar 3.27 Saat Klik Tombol Site Plan 
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Gambar 3.28 Saat Klik Tombol Contact Us 

Dalam membuat sketsa layout GUI ini, penulis berpedoman pada pola 

interaksi menurut Zach Tomaszewski dimana  penulis mengambil pola interaksi 

open plot. 

 

Gambar 3.29 Modulated Plot 
(http://www2.hawaii.edu/~ztomasze/ics699/intnarr.html#interaction) 

 
Struktur open plot tidak memiliki busur cerita yang terlihat. Hal ini 

memberikan sebuah dunia (world) bagi pengguna untuk mengeksplorasi, dan 

mereka harus memberikan justifikasi mereka sendiri atas tindakan mereka dan 

membuat narasi mereka sendiri dengan cara ini. 
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 Penulis menggunakan struktur plot ini karena pengguna dapat secara bebas 

menentukan informasi apa dahulu yang ingin dia dapatkan pada aplikasi ini, dan 

dapat menentukan ingin kembali atau  lanjut ke informasi selanjutnya ataupun 

mengakhiri aplikasi ini. 

3.1.4 Interactive Display Machine 

 

Gambar 3.30 Referensi Display Machine 
 

Gambar diatas ini adalah sebuah display machine yang digunakan sebagai peta 

lokasi sebuah Mall. Dengan menggunakan mesin ini, pengunjung yang 

berkunjung ke Mall dapat mengetahui letak posisi dirinya di Mall tersebut dan 

juga dapat mengetahui letak toko-toko yang berada di Mall tersebut. 

Ketika pengunjung ingin mengunjungi toko tersebut maka dengan 

menekan sebuah huruf pertama dari nama toko tersebut maka akan terlihat 
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beberapa nama toko yang memiliki nama huruf depan sama. Lalu, dengan 

memilih salah satu nama toko yang dicari maka mesin ini akan memberi tahu 

letak dari toko tersebut dengan cara memberi tahu informasi dengan 

menggunakan visualisasi gambar peta letak toko tersebut berada. 

3.1.5 Floor Plan Design 

Penulis menggunakan tahapan modeling cara 1 karena menurut Smith (2006) 

ketika membuat Architectural Visualization, biasanya selalu bekerja dengan 

gambar yang berasal dari program 2D CAD seperti AutoCAD. Hari-hari ini, 

hampir semua gambar konstruksi arsitektur dibuat dengan software CAD dan 

menurut Harper (2012), sebenarnya kekuatan dari 3ds Max berada dalam 

pemodelan bentuk yang kompleks, memberi material, lighting, menyusun scene, 

rendering, dan animasi. 3ds Max tidak ahli dalam mengelola complex 2D linework 

yang diperlukan dalam drafting ini adalah kekuatan tradisional dari AutoCAD dan 

AutoCAD LT. Oleh karena itu, jika memiliki kedua program, itu lebih efisien 

untuk memanfaatkan Dalam membuat suatu rumah 3 Dimensi yang akurat 

diperlukan sebuah denah sebagai langkah awal proses pembuatannya. Oleh karena 

itu, penulis telah menyiapkan denah dari keempat tipe rumah tersebut dari pihak 

developer Paramount. Setelah, mendapatkan denah rumah tersebut maka denah 

tersebut akan menjadi acuan bagi penulis dalam membuat denah di AutoCad. 

Berikut adalah denah dari pihak developer dan denah yang penulis buat dalam 

AutoCad: 
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Gambar 3.31 Denah Tipe L7 
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3.1.6  Import File 

Dalam tahap selanjutnya  adalah mengimpor file dari AutoCad ke 3Ds max. 

 

 

Gambar 3.32 Import file dari AutoCad ke 3ds Max 
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3.1.7 Modeling 

Langkah selanjutnya adalah modeling, dimana pada tahap ini  akan dilakukan 

modeling 3 Dimensi dengan menggunakan software 3Ds Max. Denah yang sudah 

diimpor akan di-extrude dan di-modeling lebih lanjut seperti menambahkan 

jendela dan pintu di 3Ds Max. 

 

Gambar 3.33 Denah yang telah Di-extrude  

Selanjutnya adalah memberi tambahan model yaitu pintu. Dalam modeling 

pintu, penulis menggunakan pintu yang sudah tersedia di dalam software 3ds 

Max.  

 

Gambar 3.34 Modeling Pintu 
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Lalu pintu tersebut penulis tambahkan sedikit modifikasi bentuk.  

               

 

         

Gambar 3.35 Modeling Pintu 

Dalam membuat jendela penulis juga melakukan hal yang sama dengan 

modeling pintu yaitu menggunakan model jendela yang sudah tersedia dalam 3Ds 

Max lalu kemudian penulis modifikasi agar semungkin mirip dengan aslinya. 
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Gambar 3.36 Modeling Jendela 

Penulis juga menambahkan beberapa model dalam interior ruangan. 

Penulis melakukan modeling berdasarkan referensi seperti dibawah ini. 

 

Gambar 3.37 Referensi Ruang Makan 

(http://w20.indonetwork.co.id/pdimage/74/1031474_dining-table.jpg) 
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Gambar 3.38 Modeling Ruang Makan 

Modeling berikutnya adalah membuat properti yang berada di ruang tamu 

dengan referensi gambar dibawah ini. Dalam membuat meja dan laci, penulis 

menggunakan meja dari ruang makan dengan modifikasi dan juga laci dari ruang 

kamar tipe 1. 
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Gambar 3.39 Referensi Sofa 
(http://w20.indonetwork.co.id/pdimage/74/1031474_dining-table.jpg) 

 

      

 

Gambar 3.40 Modeling Ruang Tamu 

Selanjutnya adalah membuat properti yang ada di dalam kamar seperti 

kasur, lemari, lampu dsb. Referensi yang digunakan adalah dari gambar dibawah 

ini: 
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 Gambar 3.41 Referensi Ruangan Kamar 
(http://www.mennonitefurnitureontario.com/bedroom/images/Contempo-Bedroom.jpg) 

 

    

   

Gambar 3.42 Modeling Ruangan Kamar 
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Gambar 3.43 Modeling Ruangan Kamar 
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Gambar 3.44 Modeling Ruang kamar tipe 1 

Dibawah ini adalah modeling lemari dan laci. Modeling kedua properti ini 

berdasarkan referensi dari gambar di ruang kamar. 

 

 

Gambar 3.45 Modeling Lemari dan Laci 
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Dalam pembuatan kamar tipe 2, yaitu kamar untuk anak yang sudah 

remaja, penulis memakai referensi dibawah ini: 

 

Gambar 3.46 Referensi Ruangan Kamar Tipe 2 
(http://www.mennonitefurnitureontario.com/bedroom/images/Contempo-Bedroom.jpg) 

 

 

 

 

Gambar 3.47 Modeling Ruang Kamar Tipe 2 
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Berikut di bawah ini adalah modeling kompor yang mengambil referensi 

dari gambar: 

 

Gambar 3.48 Referensi kompor 
(http://www.hiwtc.com/photo/products/21/06/23/62326.jpg) 

 

 

 

Gambar 3.49 Modeling kompor 

Dibawah ini adalah modeling dari tipe rumah L7. Namun, bagian atap belum di-

modeling lebih lanjut.  
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Gambar 3.50 Tampak Perspektif 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.51 Tampak Atas  

Gambar tampak samping tidak diberikan karena tampak samping hanya berupa 

tembok. Berkut adalah dua screenshot tampak dalam rumah. 

   

Gambar 3.52 Interior rumah L7 
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3.1.8 Material  dan Texturing 

Tahapan berikutnya yang harus dilalui adalah memberi material dan texturing, 

dimana dalam tahap ini modeling 3D telah disiapkan untuk diberi material. Dalam 

tahap material dan texturing, penulis mengambil bahan material dari website yang 

menyediakannya secara gratis. 

 

Gambar 3.53 Gambar untuk foto kamar 
(http://a.rgbimg.com/cache1tzKX3/users/w/we/weirdvis/300/nP2JguE.jpg) 

 

 

  Gambar 3.54 Gambar untuk kamar 
(http://www.moomar.co.uk/blog/wp-content/uploads/2012/04/BlackWhite-Swirl-Pattern-BACKGROUND-

1024x1024.jpg) 
 

Gambar ini digunakan pada kain seprei, bantal, dan foto di kamar.  
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Gambar 3.55 Gambar untuk Atap  
(http://www.3d-diva.com/images/metal%20roof%2001.jpg) 

 

 

Gambar 3.56 Gambar untuk Karpet 
(http://www.cgtextures.com/texview.php?id=18097&PHPSESSID=e2cqg58v7m48) 

 

 

Gambar 3.57 Gambar untuk Bantal 
(http://www.cgtextures.com/texview.php?id=8774&PHPSESSID=e2cqg58v7m48t10rii0m9bju43) 

 
Selain mengambil dari internet, penulis juga mengambil bahan material 

dari maps Autodesk yang berada di program file Autodesk.  

 

Gambar 3.58 Gambar dari Autodesk 

Selanjutnya, penulis memodifikasi bahan material ini dengan 

menggunakan Photoshop. Dimana penulis mengubah warna dari material menjadi 
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sedikit jingga dan diberi sapuan brush berwarna coklat agar terlihat mirip dengan 

objek aslinya.  

 

Gambar 3.59 Gambar yang Dimodifikasi 

 

Gambar 3.60 Gambar dari Autodesk 

Gambar ini akan menjadi material bagi kursi dan meja di kamar anak 

remaja. 

Adapun material dan tekstur yang penulis buat sendiri untuk tangga. 

Penulis membuatnya dengan menggunakan Adobe Illustrator.  

 

Gambar 3.61 Pembuatan Material dan Tekstur  
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Gambar 3.62 Unwrap pada Tangga 

 Penempatan material dan tekstur agar sesuai seperti keinginan maka perlu 

dilakukan unwrap pada model terlebih dahulu. Lalu penempatannya dapat diolah 

di Photoshop, seperti halnya yang penulis lakukan pada gambar di bawah ini. 

Gambar ini adalah penempatan desain yang dibuat di Illustrator. Lalu ukurannya 

disesuaikan dengan hasil unwrap.  

 

Gambar 3.63 Penempatan Material Bump Map pada Lantai 
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Gambar 3.64 Penempatan Material pada buku 

 

Hal tersebut juga berlaku saat membuat material buku yang terdapat pada 

kamar anak remaja. Di bawah ini adalah beberapa gambar yang menunjukkan 

material dan texturing dari setiap ruangan.  

 

Gambar 3.65 Material dan Texturing pada Kamar Anak Remaja 
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Gambar 3.66 Material dan Texturing pada Kamar Mandi Pembantu 

 

Gambar 3.67 Material dan Texturing pada Dapur 

 

Aplikasi Interaktif..., Devi Novianti, FDS UMN, 2013



81 
 

 

Gambar 3.68 Material dan Texturing pada Kamar Lantai 1 

 

Gambar 3.69 Material dan Texturing pada Ruang Makan 
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Gambar 3.70 Material dan Texturing pada Ruang Keluarga 

 

Gambar 3.71 Material dan Texturing pada Ruang Tamu 
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Gambar 3.72 Material dan Texturing pada tangga 

 

Gambar 3.73 Material dan Texturing pada halaman belakang 

 

Aplikasi Interaktif..., Devi Novianti, FDS UMN, 2013



84 
 

 

Gambar 3.74 Material dan Texturing pada Toilet 

 

Gambar 3.75 Material dan Texturing pada Rumah  
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Gambar 3.76 High poly    Gambar 3.77 Low poly 

 Setelah modeling dan texturing telah dilakukan, penulis membuat model 

low poly untuk digunakan pada software Unity. Hal ini dilakukan agar tidak 

memberatkan game engine dalam membuat suatu interaktifitas 3D. Game engine 

seperti halnya Unity, hanya dapat membaca jumlah Tris (Triangles) dalam sebuah 

model 3D.  Hal ini dikarenakan dalam sebuah Polygon memiliki banyak Tris 

maka jumlah Tris menjadi patokan ukuran. Tris pada highpoly rumah ini 

berjumlah 338.160 dan pada lowpoly berjumlah 50.138. 
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