
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



63 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Gambaran Umum 

“Visualisasi Model 3d pada Produk Katalog Sound System” adalah topik yang 

penulis dan rekan angkat dan berisikan sebuah katalog audio sistem interaktif 

yang berisikan audio yang dikhususkan untuk di mobil, seperti speaker two way 

dan three way.  

Hal yang membedakan speaker two way dengan three way adalah speaker 

three way mempunyai extra speaker dan twitter sehingga memungkinkan range 

suaranya sangat luas dan mendetail karena setiap bagian mempunyai fungsi-

fungsi tersendiri. Sedangkan two way speaker hanya memiliki satu twitter dan 

satu speaker yang menjadi satu dengan mid bass sehingga suaranya berasal dari 

satu speaker, namun rata-rata mempunyai harga yang lebih terjangkau bila 

dibandingkan dengan  three way speaker. 

 

Gambar 3.1. Speaker 3 Way DLS References 
(http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/575565_599015956779612_34859484_n.jpg) 
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Gambar 3.2. Speaker2 Way DLS References 

(http://130.com.ua/en/product/car-speakers-dls-ultimate-iridium-8-2i/) 

 

 

Head unit single din dan double din (tanpa layar dan layar), juga 

mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing. Bila ingin benar-benar 

fokus terhadap Sound Quality disarankan untuk mengambil single din, namun bila 

ingin melihat TV ataupun video bisa memilih double din yang mempunyai layar. 

Banyak fungsi lain yang dapat gunakan seperti kamera mundur yang bisa 

digunakan bila mengalami kesulitan saat melihat bagian belakang mobil. Namun 

perlu memasang tambahan alat lagi yaitu kamera. 

 

Gambar 3.3. Head Unit Single Din Rockgate DV-4306 
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Gambar 3.4. Head Unit Double Din GMC BM-102 TV 

 

Untuk Power Amplifier penulis hanya memasukkan Power Amplifier yang 

bertipe empat channel, karena pada masa sekarang orang-orang sudah 

meninggalkan power dua channel karena power dua channel banyak yang tidak 

mendukung. Fungsi dari power amplifier adalah untuk mengangkat suara dari 

sound system itu sendiri, baik speaker maupun head unit dan subwoofer . Untuk 

subwoofer sendiri fungsi dari power adalah untuk mengangkat daya atau 

kekuatannya. 

 

Gambar 3.5. Power Amplifier Venom 
(http://www.bosmobil.com/m/Power_Venom_Diablo_VO406__Power_Berfitur_Lengkap-article-

3187.html) 

 

Subwoofer mempunyai banyak ukuran, standar pemasangan adalah 10 

inch, 12 inch dan 14 inch. Perbedaan diameter bukan hanya ukuran saja, namun 

untuk kualitas suaranya juga. Semakin besar subwoofer  semakin besar pula 
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tenaga yang bisa dihasilkannya, biasanya para pengguna yang suka lagu jazz atau 

pop lebih memilih subwoofer yang berdiameter 10 sampai 12 inch karena bass 

yang dihasilkan lembut, berbeda dengan user yang ingin mendapatkan hasil bass 

yang bertenaga dan mempunyai selera musik rock maupun RnB memakai 

subwoofer  yang berukuran 14 inch ke atas.  

 
Gambar 3.6. Subwoofer Venom-DIABLO 14 inch 

 

 Bagian terakhir yang berfungsi sebagai penyimpan daya adalah capacitor 

bank. Meskipun nampak remeh, namun bagian ini merupakan bagian yang cukup 

penting mengingat bagaimana pemakaian listrik yang cukup banyak terkonsumsi 

bila ingin bermain dengan audio. Cara kerjanya adalah dengan menyimpan listrik 

saat mobil menyala, lalu capacitor bank secara otomatis menggunakannya bila 

listrik di mobil tidak meyediakan listrik dengan sebagaimana mestinya. 
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Gambar 3.7. Capacitor Bank Intersys 

Proyek yang dibuat untuk tugas akhir ini adalah sebuah promosi produk 

katalog car audio system. Dalam proyek ini penulis berperan sebagai 3D modeler 

dan bertugas untuk membuat model 3D dari beberapa audio system. Modeling 

yang digunakan adalah polygonal modeling. 

Proses Modeling dalam proyek tugas akhir ini mempunyai tahap pengerjaan, 

yaitu: 

1. Audio assorting, yang dimaksud dengan audio assorting adalah pemilihan 

jenis-jenis audio system mobil yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan 

dalam project ini.  

2. Image references, yaitu mencarian referensi gambar yang digunakan sebagai 

base modeling atau sering dikennal dengan blueprint. Referensi yang penulis 

cari adalah foto, ukuran, dan hal lain yang berguna sebagai informasi akan 

modeling yang akan dibuat. 
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3. Modeling, adalah proses pembuatan setelah mempunyai cukup referensi 

tentang audio yang berupa gambar 2D yang lalu dikonversikan secara manual 

menjadi elemen 3D. 

4.  Texturing. Pencarian tekstur yang sesuai dengan benda aslinya, namun perlu 

sedikit modifikasi untuk membuat model menjadi lebih menarik 

dibandingkan benda aslinya. 

5. Lighting dan Rendering merupakan proses akhir yang merupakan tahap 

penyesuaian dengan bagian User Interface, untuk membuat tampilan GUI 

lebih menarik perlu digunakan pencahayaan, arah kamera yang sesuai dengan 

kesan yang ingin ditampilkan, serta ukuran render yang tepat.  

6. Application to Engine. 

Penulis bersama rekannya mulai membuat konsep yang bermula dari 

pencarian interior mobil yang banyak dipakai khalayak umum, lalu dilanjutkan 

dengan pencarian spesfikasi produk-produk audio system hasil buatan dalam 

negeri hingga harga yang dijual. Karena katalog produk ini bertujuan untuk 

memudahkan pengguna untuk melihat hasil pemakaian produk yang akan dibeli, 

maka ukuran produk baik interior mobil maupun perlengkapan audio system 

dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Dengan terbentuknya konsep pemikiran 

tersebut, penulis beserta rekannya membagi tugas dalam pembuatan katalog 

produk digital ini.  

Modeling banyak diambil dari benda aslinya yang kemudian diproses 

secara digital dalam bentuk 3D, kemudian dilanjutkan dengan proses texturing 

yang berfungsi untuk membuat tekstur yang menyerupai dengan benda aslinya. 
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Dalam interaksinya rekan penulis memasukan unsur simplisitas dalam 

user interface untuk membantu para pengguna untuk dapat berinteraksi dengan 

unsur 3D audio system yang telah disiapkan. 

Untuk desainnya sendiri, rekan penulis banyak mendapat masukan dari 

Dosen pembimbing baik dari segi desain maupun sisi fungsionalitasnya. 

Pembimbing menyarankan untuk membuat agar tampilan nampak elegan dan 

menarik untuk digunakan dan mempunyai nilai tambah bagi pembuatnya. 

 

Gambar 3.8. Sketsa Button pada Flash. 

 

 

3.2. Concept Development 

Penulis memasukkan beberapa animasi singkat untuk memperjelas fungsi dan 

fitur-fitur dari audio system yang bisa dilihat secara langsung, yang juga 

membedakan antara katalog yang dibuat secara 2D dengan 3D secara digital, 

seperti head unit yang mempunyai fitur CD/USB/AUX/Memory Card akan diberi 

short animation mengenai bagaimana fitur-fitur tersebut dipakai. 
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Gambar 3.9. Sketsa Beberapa Barang yang Dipakai Untuk Fitur Head Unit. 

 

Gambar 3.10. Hasil Jadi Sketsa Beberapa Barang Yang Dipakai Untuk Fitur Head Unit. 

 

 Cara pemakaiannya adalah dengan mengklik button yang ada untuk 

masing-masing head unit yang mempunyai fitur yang berbeda-beda. Di dalam 

Adobe Flash telah disiapkan beberapa pilihan. Home adalah tampilan awal yang 

berisikan tentang informasi barang- barang yang disediakan oleh BARCODE. 

About Us adalah informasi contact person yang telah disediakan untuk 

menghubungi BARCODE. 
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Gambar 3.11. Sketsa Tampilan HOME di Flash 

 

Tampilan Head Unit menghadap ke depan dan menyamping ke arah kanan 

untuk menyesuaikan layout dari Flash yang terlah disiapkan. Bagian kanan diberi 

sedikit space sebagai tempat untuk menunjukkan penganimasian dari fitur- fitur 

yang terdapat pada head unit, sekaligus untuk membantu pemakai untuk memilih 

fitur- fitur yang bisa diaktifkan dengan klik. 

 

Gambar 3.12. Fitur dan Harga Setelah Klik pada Ikon Head Unit AVEO pada Menu 
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 Product dimana pemakai bisa memilih objek secara personal atau memlih 

paket audio yang disediakan oleh penulis dan rekan penulis. Sedangkan Package 

berisi beberapa tingkatan paket yang telah disediakan dan mendapat potongan 

harga spesial. 

 

Gambar 3.13. Pilihan Awal di Flash 

 

 
Gambar 3.14. Sketsa Cara Kerja Beberapa Produk  
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Gambar 3.15. Layar Berada didalam saat Pertama Kali Pembelian. 

 

 Sketsa produk diatas merupakan sketsa dari produk asli Pioneer yang 

bertipe AVH p3450-DVD. Pada saat pembelian pertama, layar berada dibagian 

dalam bawah dari kotaknya, kemudian bila head unit dihidupkan, layar akan 

keluar secara pelan- pelan melalui bagian bawah yang memang telah disediakan.  

 Cara keluarnya adalah layar tertarik keluar dalam posisi tidur, kemudian 

berdiri 90º. Setelah berdiri dengan sempurna, layar akan tertarik ke bagian 

belakang  menempel pada badan head unit yang telah tersedia. 
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Gambar 3. 16 Layar Keluar Secara Perlahan dan Berdiri 

 

Gambar 3. 17  Layar Berposisikan 45 º pada Saat Memasukan AUX dan CD. 

 

Pada saat kita ingin memasukkan CD ataupun AUX, layar maju ke depan 

bersamaan dan turun secara perlahan sebesar 45 ºsecara bersamaan dan terdapat 

slot untuk AUX dan CD. Untuk navigasi, layar masih bisa dimainkan dan 

berfungsi sebagaimana aslinya, namun berada di sudut kemiringan 45 º. 
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Gambar 3.18 Posisi Layar Saat Telah Terpasang Secara Sempurna. 

Produk ini mempunyai cara yang unik untuk memasukan CD/DVD, AUX, 

USB. Motorized Gear yang berada dialam Head Unit ini menjadi mekanisme 

pendukung yang menyebabkan harga dari produk ini relatif lebih mahal bila 

dibandingkan dengan head unit yang lain. 

 

Gambar 3.19. Sketsa Pilihan Gold Package  
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3.3. Modeling  

Russo (2006) dalam bukunya yang berjudul Polygonal Modeling: Basic and 

Advanced Techniques menjelaskan bahwa dengan polygon  dapat dibuat obyek 

seperti apapun, bebas memanipulasi bentuknya dengan cara menggabungkan 

bagian-bagiannya, memotong, menyatukan dengan bangun lain tanpa 

mengganggu bentuk keseluruhan apabila dikerjakan dengan baik. 

 

3.3.1. Image References 

Dikutip dari buku Poly-Modeling with 3Ds Max Thinking Outside of the Box, 

dengan 1 (satu) set referensi yang lengkap dan jelas, serta konsep yang matang, 

dapat dibuat model yang rumit dengan mudah.  

Berikut ini adalah beberapa sample model sheet untuk awal membuat 

sebuah model. Setelah mendapat perkiraan oleh sketsa model sheet, model sheet 

diambil dari foto masing- masing produk. Penulis mengambil contoh masing- 

masing satu jenis produk untuk masing- masing tipe. 

    

Gambar 3.20. Sketsa Model Sheet Model Head Unit GMC 
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Gambar 3.21. Sketsa Model Sheet Power Amplifier Acoustic AC-1350 

     

Gambar 3.22. Sketsa Model Sheet Speaker Ferumm 

    

Gambar 3.23. Sketsa Model Sheet Capacitor Bank  
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Gambar 3.24. Sketsa Model Sheet Subwoofer Rocford Fosgate. 

   

Gambar 3.25. Model Sheet GMC Tampak Depan. 
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Gambar 3.26. GMC Tampak Samping. 

 

Gambar 3.27. Power Acoustic AC-1350 

 

Gambar 3.28. Speaker Ferrum Tampak Atas. 
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Gambar 3.29. Stream Tampak Depan. 

 

Gambar 3.30. Sub Mohawk Tampak Atas. 

 

 

 
Gambar 3.31. Sub Mohawk Tampak Samping. 
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3.3.2. Metode Dalam Modeling 

1. Polygon al modeling. 

Polygon al modeling adalah metode untuk menciptakan model 3D dengan 

menghubungkan segmen garis melalui titik dalam ruang 3D. Metode ini 

dianggap paling sederhana dan sesuai dengan beberapa tipe model seperti 

beberapa head unit dan power amplifier. Untuk model head unit Rockgate 

DV-8306 polygon  modeling digunakan untuk memudahkan pembuatan detil dari 

bagian seperti button.  

 

Gambar 3.32. Polygonal Modeling Head Unit Rockgate DV-8306 

 

Gambar 3.33. Polygonal Modeling Power Capacitor STEG 
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2. Box modeling. 

Untuk head unit, speaker, box modeling adalah cara yang paling sederhana 

dari model objek tiga dimensi. Menggunakan geometris seperti silinder, 

kerucut, kubus dan bola. Modeling box seperti Head Unit Kenwood, 

sedangkan Subwoofer, dan capacitor bank menggunakan model geometris 

yang berbentuk silinder yang kemudian dilanjutkan oleh fungsi inset. 

 

Gambar 3.34. Visualisasi Head Unit Kenwood 

 

Gambar 3.35. Visualisasi Subwoofer  
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Gambar 3.36. Visualisasi Subwoofer  

 
 

 

Gambar 3.37. Visualisasi Capacitor Bank 

 

Teknik ini menggunakan obyek primitif seperti box atau cylinder dengan 

beberapa segmen. Kemudian vertex diatur mengikuti bentuk model sheet yang 

telah dibuat. Setelah mendapatkan bentuk dasar secara keseluruhan, kita bisa 

menambah dan mengurangi segment untuk mengikuti struktur model. 
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Gambar 3.38. Modeling utama  
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3.4. Texturing 

Dalam tekstur penulis banyak mengambil dari tekstur asli dari foto untuk 

membuat objek agar semirip mungkin dengan bentuk aslinya. Namun beberapa 

audio seperti Speaker menggunakan custom material yang diolah dalam 3dsMax. 

 Penulis menyiapkan 3D model audio system yang kemudian akan di 

render untuk menyesuaikan dengan GUI yang telah dikerjakan oleh rekan penulis  

yang merupakan media interaktif utama. 

 

Gambar 3.39. Head Unit Kenwood Setelah Texturing 

 

 

Gambar 3.40. Power ADS Setelah Texturing 
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Gambar 3.41. Capacitor bank STREAM Setelah Texturing 

 

Gambar 3.42. Speaker Spyder Setelah Texturing 

 

3.5. Camera dan Framing 

Menurut Shebley dialam bukunya Easy Auction Photography, untuk mendapatkan 

hasil foto yang menarik dalam sebuah foto produk diperlukan pengamatan dan 

pengetahuan yang jelas mengenai produk yang akan difoto. Membanding- 

bandingkan antara sisi yang satu dengan yang lain untuk memilih sisi-sisi yang 

lebih menarik dibandingkan dengan yang lain. 

 Percobaan-percobaan banyak harus dilakukan, seperti merubah sudut 

kamera. Menggerakkan kamera ke bagian atas benda, lalu eye level, dan sedikit 

lebih bergeser ke sisi yang lain.  
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Framing sangat erat kaitannya dengan display suatu benda, untuk mendapatkan 

kesan yang sesuai dengan yang diinginkan, salah satu faktor yang mendukung 

adalah angle,vocal lengths, dan framing.  

Setelah menentukan posisi kamera, hal yang harus diperhatikan berikutnya 

menurut Carver dan White adalah menentukan Focal Length. Focal Length 

digunakan untuk menentukan seberapa lebar tampilan yang akan di render, 

semakin rendah Focal Length maka hasil yang ditampilkan semakin lebar, namun 

jika terlalu lebar membuat tampilan, maka akan menimbulkan distorsi pada 

gambar atau  tidak alami. 

Gambar- gambar di bawah adalah beberapa pilihan gambar yang diambil 

dari sekian banyak gambar yang telah dirender secara 360 º dan menurut angle 

yang berbeda- beda untuk dapat kemudian ditelaah kembali untuk dipilih untuk 

menjadi icon pada media interaktif.  Gambar yang dianggap paling sesuai dipilih 

dan diberi tanda dengan sebuah kotak. 

Gambar dibawah adalah head unit yang berjenis Rockgate DV-8306.  

Pemilihan angle didasarkan pada tombol- tombol navigasi dari Rockgate DV-

8306 berada di sisi kiri, sehingga penulis mengambil sudut dari kiri atas dan 

menghadapkan barang ke arah kanan agar sisi kirinya yang berupa button 

merupakan navigasi utama sebagai  nampak lebih jelas. 
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Gambar 3.43. Image Sequence Rockford DV-8306 

AVT IMD-6035T adalah head unit yang berbasis dual-din yaitu memakai 2 slot 

untuk sebuah navigasi  berbasis digital TFT LCD berukuran 6.2 inch yang mempunyai 

resolusi sebesar 800x480 pixels. Camera dan angle diposisikan sedikit condong ke kiri 

untuk membantu menangkap kesan 3D. Berbeda bila sudut yang diambil berasal dari 

depan maka benda tersebut akan nampak  flat. 

 

Gambar 3.44. Image Sequence AVT IMD-6035T 

 

Gambar yang dipilih berdasarkan sudut yang berbeda- beda menyesuaikan dengan 

benda itu sendiri. Misalkan Rockford DV-8306 yang mempunyai ukuran single 

din(setengah dari ukuran AVT IMD-6035T)serta fitur yang berbeda dengan AVT 

IMD-6035T yang berlayarkan touchscreen dan memakai layar untuk kemudian 
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dapat disentuh sebagai navigasi utama membutuhkan angle yang lebih datar untuk 

menunjukkan layar itu sendiri. Gambar berikut adalah sequence beberapa contoh 

produk yang ada didalam pilihan flash yang berbentuk Targa.. 

 

 

Gambar 3.45. Beberapa Sample Produk. 

 

3.6. Rendering 

Model yang telah selesai diberi material, tekstur, lighting, serta camera angle 

kemudian diekspor kedalam format TARGA sesuai dengan fungsinya sebelum 

masuk ke dalam program Flash. Output yang nantinya akan diproses didalam 

flash berbentuk still image, rotating image maupun animated. Hal yang perlu 

diperhatikan adalah didalam pilihan Setup, pastikan untuk memilih 32 bits per 

pixel untuk mendapatkan gambar yang jelas.  
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Gambar 3.46. Pilihan Targa Image Control 

 Gambar dibawah adalah hasil jadi yang ada telah berada didalam flash. 

Ada 3 jenis output: 

1. Still Image: digunakan untuk icon dasar yang pertama kali nampak 

didalam flash. 

 

Gambar 3.47. Image pada Flash. 
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2. Rotating Image:  gambar ini merupakan kumpulan gambar yang terdiri 

dari 100 image yang berfungsi untuk menunjukkan bagaimana benda  

berputar terlihat dari segala arah. 

 

Gambar 3.48. Image Sequence Power Amplifier. 

3. Animated: fitur ini hanya terdapat pada head unit untuk menunjukkan 

fungsi ataupun keunggulan- keunggulan yang ada dari head unit yang 

berbeda- beda. 
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Gambar 3.49. Animasi pada Head Unit. 

 

Viewing Screen Resolution 

Resolusi gambar sangat penting apabila bila ingin membuat sebuah katalog yang 

interaktif, resolusi yang terlalu kecil akan menyebabkan fitur-fitur yang berada di 

dalam desain menjadi tidak terlihat. 

Resolusi gambar pada flash adalah 1280x720. Resolusi ini dipilih oleh 

rekan penulis karena rekan penulis ingin menampilkan beberapa audio system 

sekaligus dengan kualitas yang cukup jelas dan masih informatif. 
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Gambar 3.50. Tampilan utama pada Flash 

 

Resolusi gambar untuk icon adalah 183x133.  Icon sangatlah kecil 

dikarenakan oleh usaha untuk memperkecil pemakaian memori untuk kemudian 

dialokasikan kepada bagian lain yang cukup memakan memori seperti fitur-fitur 

yang ada pada setiap head unit yang berbeda-beda. Rekan penulis dan penulis 

memilih resolusi ini adalah untuk bisa menampilkan detail tekstur dari audio 

system tersebut.  Untuk menampilkan fitur-fitur yang ada penulis mengambil 

ukuran 548x438 untuk menyesuaikan dengan tempat yang telah disediakan oleh 

rekan penulis. 
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Gambar 3.51. Fitur yang ada didalam menu Head Unit AVT 

 

Gambar 3.52. Fitur yang ada didalam menu Head Unit Rockgate 
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