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ABSTRAK 

 

Rekonstruksi dari sebuah objek ke dalam bentuk model 3D 

seringkali digunakan sebagai media untuk memperlihatkan bentuk 

sederhana dari objek asli model tersebut. Model 3D dapat 

digunakan sebagai aset utama dalam pemberian informasi di 

berbagai bidang, sebagai contoh dalam bidang arsitektur, 

pembelajaran, permainan atau sekedar visualisasi sederhana. 

Ide yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah 

merekonstruksi Gedung Perpustakaan ITS menjadi model 3D 

dengan menggunakan metode fotogrametri yang kemudian hasil 

model 3D ini digunakan sebagai aset dalam membangun sistem 

interaktif. Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk mengijinkan 

pengguna mengeksplor kondisi fisik dari Gedung Perpustakaan 

ITS dalam bentuk model 3D yang sudah direkonstruksi dengan 

metode fotogrametri dalam bentuk sistem visualisasi interaktif. 

Hasil dari Tugas Akhir ini diuji dengan dua metode yaitu 

pengujian beta dan pengujian oleh sepuluh orang pengguna. 

Pengujian beta menguji apakah semua fungsionalitas dalam 

aplikasi interaktif telah berjalan dengan semestinya. Sedangkan 

pengujian oleh pengguna bertujuan menguji aplikasi secara 

subjektif dengan memberikan kuisioner kepada pengguna. Dengan 

hasil dari  pengujian beta dan pengujian oleh pengguna, dapat 
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disimpulkan bahwa hasil dari Tugas Akhir ini telah 

mengimplementasikan perancangan dengan baik. 

Kata kunci: Fotogrametri, Model 3D, Visualisasi Interaktif. 
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ABSTRACT 

 

The reconstruction of an object into a 3D model is often 

used as a media to show the simple form of the original object. 3D 

model can be used as a key asset in providing information in 

various fields, for example in the fields of architecture, education, 

games or just simple visualization. 

The idea used in this final project is to reconstruct the ITS 

Library Building into a 3D model using photogrammetry method, 

which then the results of this 3D model is used as an asset in 

making an interactive system. The purpose of this final project is 

to allow users to explore the physical conditions of ITS Library 

Building in the form of a 3D model that has been reconstructed 

using photogrammetry method in the form of an interactive 

visualization system. 

The results of this final project were tested by two methods, 

namely beta testing and subjective testing by ten users. Beta testing 

tests have purpose to check if all functionality in the interactive 

application is running properly. While subjective tests by users 

aims to test the application subjectively by giving questionnaires 

to users. With the results of beta testing and testing by users, it can 

be concluded that the results of this final project have implemented 

the design plan well. 

Keywords: Photogrammetry, 3D Model, Interactive 

Visualization. 
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1BAB I  

PENDAHULUAN 
 

 Latar Belakang 

Dalam grafik komputer tiga dimensi, model 3D adalah 

teknik pada grafik komputer untuk menghasilkan representasi 

digital 3D dari objek atau permukaan apapun. Model 3D 

digunakan untuk berbagai macam hal antara lain video game, film, 

arsitektur, ilustrasi dan pengiklanan. Berkembangnya teknologi di 

bidang Teknologi Informasi dan Komputer membuat kebutuhan 

untuk memvisualisasikan objek 3D dalam berbagai bidang 

menjadi berkembang pesat. Model 3D pada bangunan terutama 

bangunan bersejarah menjadi perhatian pada beberapa tahun 

terakhir. Rekonstruksi 3D dapat menjadi dokumentasi dengan 

realisasi tinggi sehingga bisa menjadi sumber pengetahuan bagi 

pelajar atau masyarakat luas. Teknik untuk menghasilkan model 

3D yang akurat juga banyak jenisnya. Salah satunya adalah teknik 

fotogrametri. 

Fotogrametri adalah sebuah disiplin ilmu yang sangat 

dipengaruhi oleh perkembangan ilmu komputer dan elektronik. 

Fotogrametri merupakan ilmu untuk memperoleh informasi yang 

dapat dipercaya tentang sifat-sifat permukaan dan benda-benda 

tanpa kontak fisik dengan benda-benda tersebut dan untuk 

mengukur dan menafsirkan informasi ini. Input untuk 

mendapatkan informasi yang dapat dipercaya ini dapat 

dikarakteristikkan melalui proses merekam pola dari energi 

radiasi elektromagnetik, sebagian besar dalam bentuk gambar-

gambar fotografik. Output dari fotogrametri umumnya 

menghasilkan objek model 3D dengan realisasi berdasarkan 

gambar-gambar yang telah diolah sedemikian rupa. Belakangan 

ini, fotogrametri sudah banyak digunakan dalam rekonstruksi 3D 
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di bidang arsitektur maupun di bidang lain. Tingkat realisasinya 

bergantung pada banyaknya sudut yang tertangkap oleh kamera. 

Beberapa projek yang menggunakan fotogrametri adalah Patung 

Pandawa Perumahan Pandawa Kota Malang [1], Istana di Jerman 

Utara [2], pembuatan Propeller [3], dan masih banyak lagi.  

Dalam hal ini, penulis ingin menciptakan sebuah sistem 

dimana pengguna, khususnya calon mahasiswa atau masyarakat 

selain mahasiswa yang berminat untuk melanjutkan sekolah 

anaknya di Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan ingin 

mengetahui lingkungan perguruan tinggi ini, kami menerapkan 

sistem ini terhadap gedung Perpustakaan.  

 

 Rumusan Permasalahan 

Rumusan masalah yang diangkat dalam Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merekonstruksi model 3D dari Gedung 

Perpustakaan ITS menggunakan teknik fotogrametri? 

2. Bagaimana menyelesaikan bagian dari Gedung 

Perpustakaan ITS yang tidak tertangkap kamera pada 

saat pengambilan gambar model? 

3. Bagaimana membangun sistem visualisasi interaktif 

dari model 3D Perpustakaan ITS berbasis web? 

4. Bagaimana mengevaluasi aplikasi visualisasi 

interaktif Perpustakaan ITS berbasis web? 

 

 Batasan Permasalahan 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini antara lain:  

1. Rekonstruksi model 3D dari perpustakaan ITS 

dilakukan dengan metode fotogrametri dan diolah 

menggunakan perangkat lunak bantu Reality Capture. 

2. Gambar diambil dari Google Earth PRO karena 

keterbatasan akses kampus selama pandemi. 
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3. Model 3D selanjutnya diperbaiki menggunakan 

perangkat lunak Blender. 

4. Visualisasi model 3D dibangun dalam bentuk 

interaktif dengan sudut pandang orang pertama 

melalui dukungan penerapan WebGL pada Unity3D.  

5. Lingkungan pengembangan visualisasi interaktif yang 

digunakan adalah Visual Studio 2019 dengan bahasa 

pemrograman yang digunakan adalah C#. 

 

 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah untuk 

membuat rekonstruksi model 3D dari Gedung Perpustakaan ITS 

menggunakan teknik fotogrametri yang kemudian akan 

divisualisasikan ke dalam bentuk interaktif berbasis web.  

 

 Manfaat 

Manfaat dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan hasil rekonstruksi model 3D area Perpustakaan 

ITS. 

2. Memperkenalkan kondisi fisik dari Gedung Perpustakaan 

ITS kepada pengguna. 

3. Memberikan pengalaman baru yang mengesankan kepada 

pengguna dari aplikasi ini. 

4. Sebagai media informasi dan pengetahuan bagi pengguna. 

 

 Metodologi 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengerjaan Tugas 

Akhir ini adalah sebagai berikut: 

 

 

1. Studi literatur 

Pada studi literatur, akan dipelajari sejumlah referensi 

yang diperlukan dalam penggunaan teknik fotogrametri 



4 

 

 

 

rentang dekat pada rekonstruksi model 3D pada bangunan 

juga pengimplementasian visualisasi menggunakan 

realitas virtual berbasis web. 

 

2. Analisis dan desain sistem 

Tahap ini meliputi desain dan perancangan sistem 

berdasarkan studi literatur dan pembelajaran konsep teknik 

dan teknologi dari perangkat lunak yang ada. Tahap 

analisis dan perancangan mendefinisikan alur dari 

pembuatan realitas virtual berbasis web ini dimulai dari 

akuisisi foto terhadap objek, data processing, 3d model 

generation, pemberian tekstur dan visualisasi, 

penyempurnaan objek dari gedung Perpustakaan ITS serta 

sistem visualisasi interaktif berbasis web yang akan dibuat. 

3. Implementasi sistem 

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, objek akan 

disempurnakan menggunakan aplikasi Blender untuk 

pemberian visualisasi dan aset tambahan dari objek, 

aplikasi diimplementasikan menggunakan Unity3D dan 

bahasa pemrograman C# sebagai pengerjaan akhir pada 

objek. 

 

4. Pengujian dan evaluasi 

Tahap pengujian dan evaluasi berisi pengujian aplikasi 

dan evaluasi berdasarkan hasil pengujian. Pada tahap ini 

dilakukan pengujian dari fungsionalitas perangkat lunak, 

apakah sistem sudah berjalan sesuai yang diinginkan atau 

terdapapat masalah. Bentuk evaluasi yang akan digunakan 

pada tahapan ini adalah: 

 

1. Pengujian fungsionalitas pada visualisasi interaktif 

yang sudah ditanamkan pada web browser. 
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2. Kuesioner sebagai feedback kepuasan pengguna dalam 

menggunakan aplikasi visualisasi interaktif dengan 

parameter: 

a. Visualisasi model 3D yang ada pada aplikasi. 

b. Tampilan antarmuka pada aplikasi 

c. Kenyamanan dan kemudahan pengguna dalam 

menggunakan aplikasi. 

 

5. Penyusunan buku Tugas Akhir 

Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan yang 

menjelaskan dasar teori dan metode yang digunakan dalam 

Tugas Akhir ini serta  hasil dari implementasi aplikasi 

perangkat lunak yang telah dibuat. Sistematika penulisan 

buku Tugas Akhir secara garis besar antara lain: 

1. Pendahuluan 

a. Latar Belakang 

b. Rumusan Masalah 

c. Batasan Tugas Akhir 

d. Tujuan 

e. Metodologi 

f. Sistematika Penulisan 

2. Tinjauan Pustaka 

3. Analisis dan Perancangan Sistem 

3. Implementasi Sistem 

4. Pengujian dan Evaluasi 

5. Kesimpulan dan Saran 

6. Daftar Pustaka 

 

 Sistematika Penulisan 

Buku Tugas Akhir ini bertujuan untuk mendapatkan 

gambaran dari pengerjaan Tugas Akhir. Selain itu, diharapkan 

dapat berguna untuk pembaca yang tertarik untuk melakukan 

pengembangan lebih lanjut. Secara garis besar, buku Tugas Akhir 

terdiri atas beberapa bagian seperti berikut ini: 
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Bab I  Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat pembuatan Tugas 

Akhir, batasan masalah, metodologi yang 

digunakan, dan sistematika penyusunan Tugas 

Akhir.  

Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab ini menjelaskan beberapa pustaka-pustaka 

yang dijadikan penunjang dan berhubungan 

dengan pokok pembahasan yang mendasari 

pembuatan Tugas Akhir. 

Bab III Analisis dan Perancangan Sistem 

Bab ini membahas mengenai analisis dan 

perancangan sistem yang akan dibangun. 

Bab IV Implementasi Sistem 

Bab ini membahas mengenai bagaimana 

implementasi sistem dari analisis dan desain 

yang sudah dirancang. 

Bab V Pengujian dan Evaluasi 

Bab ini membahas pengujian dari metode yang 

ditawarkan dalam Tugas Akhir untuk 

mengetahui kesesuaian metode dengan data yang 

ada. 

Bab VI Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pengujian 

yang telah dilakukan. Bab ini juga membahas 

saran-saran untuk pengembangan sistem lebih 

lanjut.  

Daftar Pustaka 

Merupakan daftar referensi yang digunakan 

untuk mengembangkan Tugas Akhir.  

Lampiran 

Merupakan bab tambahan yang berisi data atau 

daftar istilah yang penting pada Tugas Akhir ini. 
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2BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

Bab ini membahas pustaka/teori-teori yang menjadi dasar 

dalam pembuatan Tugas Akhir. 

 

 Fotogrametri 

Fotogrametri adalah ilmu membuat pengukuran dari foto. 

Input untuk fotogrametri adalah foto, dan outputnya biasanya 

berupa peta, gambar, pengukuran, atau model 3D dari beberapa 

objek atau pemandangan dunia nyata. Banyak peta yang kita 

gunakan saat ini dibuat dengan fotogrametri dan foto-foto yang 

diambil dari pesawat [4]. 

Fotogrametri atau aerial surveying juga biasa didefinisikan 

sebagai teknik pemetaan melalui foto udara. Hasil pemetaan secara 

fotogrametrik berupa peta foto dan tidak dapat langsung dijadikan 

dasar atau lampiran penerbitan peta. Pemetaan secara 

fotogrametrik tidak dapat lepas dari referensi pengukuran secara 

terestris, mulai dari penetapan ground controls (titik dasar kontrol) 

hingga kepada pengukuran batas tanah. Batas-batas tanah yang 

diidentifikasi pada peta foto harus diukur di lapangan. 

Menurut Van Hoeve, fotogrametri adalah suatu metode atau 

cara untuk mengkonstruksikan bentuk, ukuran dan posisi pada 

suatu benda yang berdasarkan pemotretan tunggal maupun 

stereoskopik [5]. 

 

 Fotogrametri Digital 

Fotogrametri digital adalah teknik untuk memperoleh 

informasi geometris 3D yang padat untuk objek dunia nyata dari 

gambar stereoskopis yang saling tumpang tindih dan telah terbukti 

memiliki aplikasi ekstensif dalam berbagai bidang. 

Fotogrametri udara mengacu pada pengumpulan dan 

pemrosesan gambar yang diambil dari kendaraan udara atau orbit. 

Fotogrametri Jarak Dekat (CRP) mengacu pada koleksi fotografi 
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dari permukaan tanah atau jarak yang lebih rendah dari 

fotogrametri udara tradisional dan menjadi semakin populer dan 

dapat diakses karena perangkat lunak dan kamera digital baru 

yang mudah digunakan. Kamera digital non-metrik dan siap pakai 

dapat digunakan bersama dengan perangkat lunak sumber terbuka 

yang relatif murah, atau dalam beberapa kasus gratis, untuk 

mengekstrak dan memproses model 3D yang sangat akurat dan 

terperinci dari objek dunia nyata [5]. 

 

 Reality Capture 

Reality Capture adalah perangkat lunak fotogrametri yang 

secara otomatis membuat model 3D yang indah dan akurat dari 

data foto dan pemindaian laser. Reality Capture memiliki fitur 

pemrosesan kecepatan tinggi dan penyelesaian berkualitas tinggi, 

dan juga memiliki fungsi seperti registrasi gambar, perhitungan 

mesh, tekstur, proyeksi paralel, DSM, geocoding, dan konversi 

sistem koordinat. Juga dimungkinkan untuk membuat model yang 

lebih akurat dengan menggunakan kombinasi foto dan data 

pemindaian laser. 

Perangkat lunak ini digunakan dalam berbagai bidang 

seperti survei / pemetaan, warisan budaya / arsitektur, game, VFX, 

VR / AR, pemindaian / pencetakan seluruh tubuh, penelitian / 

kedokteran, manufaktur, dll [6]. 

 

 Bahasa Pemrograman C# 

C# (dibaca: c sharp) merupakan sebuah bahasa pemrograman 

berorientasi objek yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai 

bagian dari insiatif kerangkan .NET framework. Bahasa 

pemrograman ini dibuat berbasiskan bahasa C++ yang telah 

dipengaruhi oleh aspek-aspek ataupun fitur yang terdapat pada 

bahasa-bahasa pemrograman lainnya seperti Java, Delphi, Visual 

Basic dan lain-lain dengan beberapa penyederhanaan [7]. 
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 Blender 

Blender adalah paket pembuatan 3D open source dan free. 

Blender mendukung keseluruhan alur pembuatan 3D — model, 

pemasangan, animasi, Visualisasi interaktif, rendering, 

penggabungan dan pelacakan gerak, bahkan pengeditan video dan 

pembuatan game. Pengguna mahir yang memakai Blender's API 

dalam Python scripting digunakan untuk menyesuaikan aplikasi 

dan menulis alat khusus; sering kali ini termasuk dalam rilis 

Blender yang akan datang. Blender sangat cocok untuk individu 

dan studio kecil yang mendapat manfaat dari penyatuan pipeline 

dan proses pengembangan yang responsif. Contoh dari banyak 

proyek berbasis Blender tersedia di showcase. 

 

Blender adalah lintas-platform dan berjalan dengan baik di 

komputer Linux, Windows, dan Macintosh. Antarmukanya 

menggunakan OpenGL untuk memberikan pengalaman yang 

konsisten [8]. 

 

 Sketch Up 

SketchUp adalah aplikasi model 3D intuitif yang 

memungkinkan pengguna membuat dan mengedit model 2D dan 

3D dengan metode "Push and Pull" yang telah dipatenkan. Alat 

Push and Pull memungkinkan desainer untuk mengekstraksi 

permukaan datar apa pun menjadi bentuk 3D. Yang harus 

dilakukan adalah mengklik sebuah objek dan kemudian mulai 

menariknya hingga sesuai keinginan. 

SketchUp adalah program yang digunakan untuk berbagai 

proyek model 3D seperti arsitektur, desain interior, arsitektur 

lansekap, dan desain video game, dan beberapa kegunaan lainnya. 

Program ini mencakup fungsi tata letak gambar, rendering 

permukaan, dan mendukung plugin pihak ketiga dari Extension 

Warehouse. Program ini memiliki berbagai macam kegunaan, 

termasuk dalam dunia arsitektur, desain interior, lansekap, dan 

desain video game. Sketchup juga sukses digunakan oleh orang-
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orang yang ingin membuat, berbagi, atau mengunduh model 3D 

untuk dibentuk dengan printer 3D. 

Sketchup dibuat pada tahun 1999 oleh @Last Software. 

Pada tahun 2006, Google mengakuisisi SketchUp setelah @Last 

Software membuat plugin untuk Google Earth yang menarik 

perhatian raksasa teknologi tersebut. Pada tahun 2012, Trimble 

Navigation (sekarang Trimble Inc.) mengakuisisi Sketchup dari 

Google dan memperluas aplikasi dengan meluncurkan situs web 

baru yang melakukan hosting plugin dan ekstensi [10]. 

 

 Unity3D 

Unity 3D adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk 

mengembangkan game berbasis multi-platform. Unity dapat 

digunakan untuk membuat sebuah game yang bisa digunakan 

pada perangkat komputer, ponsel pintar android, iPhone, PS3, dan 

bahkan X-BOX. 

Unity merupakan sebuah tool yang terintegrasi, untuk 

membuat game, arsitektur bangunan dan Visualisasi interaktif. 

Unity juga bisa digunakan untuk permainan PC dan permainan 

online. Untuk permainan online diperlukan sebuah plugin, yaitu 

Unity Web Player, sama halnya dengan Flash Player pada 

browser. 

Unity tidak dirancang untuk proses desain atau modelling, 

dikarenakan Unity bukanlah sebuah tools untuk mendesain, Unity 

hanyalah sebuah game engine 2D atau 3D. Banyak hal yang bisa 

dilakukan dengan Unity dengan berbagai fitur yang dimilikinya, 

seperti adanya fitur audio reverb zone, particle effect, dan sky box 

untuk menambahkan langit. Fitur scripting yang disediakan 

mendukung 3 bahasa pemrograman, JavaScript, C#, dan Boo [9]. 
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3BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
 

Bab ini membahas tentang analisis dan perancangan sistem 

aplikasi  Perpustakaan ITS. Pembahasan yang dilakukan meliputi 

analisis sistem, perancangan sistem, skenario Visualisasi 

interaktif, dan perancangan antar muka sistem.  

 

 Analisis Sistem 

Sub bab ini akan membahas tentang analisis kebutuhan 

sistem, meliputi spesifikasi kebutuhan sistem, baik itu kebutuhan 

fungsional sistem maupun kebutuhan non-fungsional sistem, dan 

identifikasi pengguna sistem. 

3.1.1. Spesifikasi Kebutuhan Sistem 

Pada sistem ini terdapat beberapa kebutuhan fungsional 

dan kebutuhan non-fungsional yang mendukung berjalannya 

sistem. Kebutuhan fungsional sistem dapat dilihat pada Tabel 3.1, 

sedangkan kebutuhan non-fungsional sistem dapat dilihat pada 

Tabel 3.2. 

Tabel 3.1 Kebutuhan Fungsional Sistem 

Kode Deskripsi 

F1 

Pengguna dapat bergerak menjelajahi lingkungan 

virtual Perpustakaan ITS menggunakan kontrol 

mouse dan keyboard 

F2 
Pengguna dapat melihat mini-map dari lingkungan 

virtual pada sudut layar 

F3 
Pengguna dapat melihat petunjuk penggunaan 

visualisasi interaktif lingkungan virtual  

F4 
Pengguna dapat berinteraksi dengan objek-objek 

pada lingkungan virtual. 

F5 
Pengguna dapat mengunjungi setiap lantai pada 

lingkungan virtual 
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F6 Pengguna dapat keluar dari aplikasi 

Tabel 3.2 Kebutuhan Non-Fungsional Sistem 

Kode Deskripsi 

NF1 Sistem dapat dijalankan pada perangkat komputer 

NF2 Sistem dapat dijalankan pada web browser 

NF3 
Sistem memiliki tampilan antar muka yang mudah 

dipahami 

NF4 Sistem menggunakan bahasa Indonesia 

 

3.1.2. Identifikasi Pengguna 

Pengguna yang dapat menggunakan Visualisasi interaktif 

Perpustakaan ITS ini adalah siapa saja (umum). Sehingga, 

pengguna berhak menggunakan seluruh fungsionalitas yang 

terdapat pada sistem.  

 

 Perancangan Lingkungan Virtual 

Sub bab ini membahas tentang bagaimana lingkungan 

virtual akan dibentuk dan kemudian menjadi aset untuk aplikasi 

visualisasi interaktif. Eksterior bangunan perpustakaan dibuat 

dengan menggunakan metode fotogrametri. Aerial footage yang 

seharusnya diambil dengan menggunakan kamera manual diganti 

dengan menggunakan model 3D yang ada pada Google Earth 

PRO dikarenakan keterbatasan akses kampus selama pandemi. 

Fotogrametri yang digunakan oleh penulis adalah fotogrametri 

digital. Pada umumnya, fotogrametri dibagi menjadi 3 tahap 

seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3.1. Data akuisisi, 

pengolahan data dan model 3D [5]. 
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Gambar 3.1 Alur Kerja Fotogrametri 

Fotogrametri digital juga melalui 3 tahap tersebut, namun 

pada tiap tahapnya melalui proses yang berbeda. Pengambilan 

data sangat memengaruhi hasil dari model 3D yang didapat 

setelah pengolahan data. Sudut yang baik juga pencahayaan yang 

cukup pada model bisa meningkatkan akurasi sudut dan garis 

untuk bahan pengolahan data.  

 Pada tahap pengolahan data, penulis menggunakan 

aplikasi bantu fotogrametri yang memiliki algoritma mencakup 

tahap-tahap yang diperlukan dalam mengidentifikasi gambar yang 

telah diambil dari berbagai sudut. Pada umumnya, algoritma yang 

digunakan pada perangkat lunak fotogrametri adalah sebagai 

berikut. 

3.2.1. Image Registration (Aligning) 

Pada tahap ini, gambar-gambar yang telah didapat dan 

diatur kualitasnya sedemikian rupa akan dianalisa oleh sistem 

dengan melakukan kalibrasi kamera otomatis juga camera 
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tracking berdasarkan point of view camera dan dan juga kesamaan 

fitur pada gambar yang diambil. Dari parameter tersebut, sistem 

akan mengidentifikasi tata letak kamera dan menyocokkan fitur-

fitur tersebut yang kemudian nantinya akan digunakan untuk 

membentuk poin-poin fitur yang sama dari objek yang 

difokuskan. 

3.2.2. Model Reconstruction 

Tahap ini adalah tahap paling lama karena adanya proses 

pembentukan model. Dari hasil penyocokkan fitur-fitur tersebut, 

perangkat lunak akan membentuk point cloud yang 

merepresentasikan kesamaan fitur yang tumpang tindih dari 

berbagai macam posisi kamera. Pada tahap pembentukan point 

cloud, bentuk dari objek sudah dapat dilihat dari berkumpulnya 

banyak poin. Kemudian, dilakukan identifikasi depth map dengan 

memperhitungkan jarak antara dua point cloud dan dari hasil 

perhitungan tersebut kemudian dibentuklah mesh dengan resolusi 

tinggi. Maka dari itu, umumnya mesh yang dibentuk dari proses 

fotogrametri memiliki vertex yang sangat banyak dan ukuran yang 

lumayan besar. Pada beberapa perangkat lunak, terdapat proses 

yang dilakukan untuk menyederhanakan dan memperhalus 

pembentukan mesh. 

3.2.3. Model Coloring and Texturing 

Ini adalah tahap terakhir dalam fotogrametri untuk 

menambah akurasi kemiripan pada objek yang diinginkan. Warna 

dan tekstur yang dihasilkan dari proses fotogrametri mengikuti 

hasil gambar dari data objek yang telah diambil. Sebenarnya pada 

tahap pembentukan point cloud, warna dari objek sudah dapat 

dilihat. Data itu disimpan saat rekonstruksi model dan kemudian 

diregistrasikan kembali ke dalam objek. Ketika proses ini sudah 

terlewati, maka mesh sudah dapat digunakan. 
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Namun untuk hasil lebih maksimal, mesh dari hasil 

pembentukan perangkat lunak akan diatur kembali di aplikasi 

model 3D, Blender, agar terlihat lebih rapi. 

 

 Perancangan Sistem 

Sub bab ini membahas tentang bagaimana sistem ini 

dirancang, meliputi deskripsi umum sistem dan arsitektur sistem. 

3.3.1. Deskripsi Umum Sistem 

Visualisasi interaktif Perpustakaan ITS ini merupakan 

aplikasi interaktif yang mengijinkan pengguna untuk menjelajahi 

lingkungan virtual yang dibuat sesuai dengan lingkungan di 

Perpustakaan ITS. Pembuatan lingkungan virtual ini menggunakan 

metode fotogrametri yang memudahkan objek apa saja diolah 

menjadi model 3D dengan cara memotret objek menjadi gambar 

untuk kemudian diolah menjadi model 3D yang dapat 

diimplementasikan ke dalam aplikasi yang dibutuhkan. Interaksi 

untuk menjelajahi dunia virtual ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan keyboard dan mouse.  

Pembangunan sistem ini dimulai dari mengambil video 

bangunan perpustakaan ITS pada Google Earth PRO sesuai metode 

yang penulis jelaskan sebelumnya sebagai bahan olah membuat 

model 3D pada software bantu yang penulis pakai, yaitu Reality 

Capture. Kemudian, setelah mendapat model 3D dari objek yang 

dimaksud, bagian dari objek yang tidak tertangkap video seperti 

interior di dalam bangunan dilengkapi menggunakan aplikasi 

Blender dan Sketch Up. Hasil modeling dari aplikasi Blender 

kemudian digunakan sebagai aset pada pembangunan sistem 

visualisasi interaktif ini dengan menggunakan Unity3D. 

3.3.2. Arsitektur Sistem 

Gambar-gambar yang diambil dari bangunan melalui 

Google Earth PRO menjadi bahan olah pada aplikasi Reality 

Capture. Reality Capture akan menganalisa gambar, 
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memperhitungkan detil pada gambar, membentuk mesh dari 

gambar tersebut juga memberikan warna dan tekstur pada objek 

yang terbentuk dalam bentuk mesh. Hasil akhirnya adalah model 

3D dari objek yang terdapat pada gambar. Setelah itu, model 3D 

diperbaiki menggunakan Blender untuk merapikan permukaan 

mesh yang kurang rapi. Bagian interior yang tidak tertangkap 

kamera dibangun menggunakan Sketch Up. Model 3D eksterior 

dan interior yang dirasa sudah lengkap dijadikan aset di dalam 

Unity sebagai objek utama pada aplikasi visualisasi interaktif ini. 

Alur pada visualisasi interaktif ini dimulai dari munculnya 

lingkungan virtual dari perpustakaan ITS dengan sudut pandang 

orang pertama atau biasa disebut first person. Lalu, pengguna 

menjelajahi lingkungan virtual dengan menggunakan keyboard 

sebagai alat untuk bergerak dan mouse untuk berinteraksi dengan 

objek yang ada di dalamnya. Selain itu, pengguna juga dapat 

melihat mini-map pada pojok kiri atas layar untuk melihat lokasi 

pengguna saat ini. Pada tiap ruangan juga akan ada informasi 

singkat tentang ruangan tersebut yang nantinya akan berguna untuk 

mengetahui kegiatan apa yang biasa ada di sana. Kemudian, 

rancangan sistem ini akan dibangun dengan penerapan WebGL 

dari Unity3D yang dapat dijalankan pada web browser.  

 

 

Gambar 3.2 Alur Proses Rekonstruksi & Pembuatan Sistem Interaktif 
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Pada Gambar 3.2 ditampilkan diagram dari alur proses 

rekonstruksi hingga terbentuk sistem visualisasi interaktif 

perpustakaan ITS. 

 Perancangan User Interface dan Aset Visualisasi 

interaktif 

Pada sub bab ini menjelaskan tentang user interface dan aset 

yang terdapat dalam Visualisasi interaktif. Selain itu akan dibahas 

pula penggunaannya pada permainan. 

3.4.1. User Interface 

User interface pada permainan ini antara lain: 

1. Panel 

Panel digunakan pada minimap, Player Instruction, 

pemilihan tombol pada lift dan lain-lain. Sebagian besar panel di 

aplikasi ini menggunakan panel transparan. Gambar 3.3 

merupakan tampilan panel yang digunakan. 

 

 

 

Gambar 3.3 Panel yang digunakan pada aplikasi 

 

2. Button dan Icon 

Button digunakan pada tiap halaman yang ada dalam 

permainan sebagai tombol navigasi antar scene. Icon digunakan 

sebagai estetika tampilan permainan dan juga sebagai petunjuk 

dalam permainan. Gambar 3.4 merupakan tampilan dari Button dan 

Icon yang digunakan. 
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Gambar 3.4 Button dan Icon yang digunakan pada aplikasi 

3.4.2. Aset Aplikasi 

Aset yang digunakan pada visualisasi interaktif 

perpustakaan ITS ini antara lain: 

1. Eksterior 

Eksterior adalah tampilan luar bangunan yang terlihat dalam 

visualisasi interaktif. Eskterior pada sistem interaktif ini 

merupakan hasil dari pengolahan gambar-gambar yang diambil 

dari bangunan menjadi model 3D sebagai aset pada visualisasi 

interaktif ini. Gambar 3.5 merupakan tampilan dari bangunan yang 

digunakan. 

 

 

Gambar 3.5 Eksterior Gedung Perpustakaan 

2. Interior 

Interior dari visualisasi interaktif ini dibuat berdasarkan denah 

interior perpustakaan ITS yang dapat dilihat di website ITS. Aset 

yang digunakan pada pembuatan visualisasi interaktif ini diambil 
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dari situs “3D warehouse” dan pembuatan floor plan dibentuk 

menggunakan Sketch Up yang kemudian digunakan di dalam 

Unity3D sebagai aset interior dari lingkungan virtual perpustakaan 

ITS. Gambar 3.6 hingga 3.10 menampilkan denah interior yang 

digunakan pada visualisasi interaktif ini. 

 

 

Gambar 3.6 Denah Perpustakaan Lantai 1 

 

Gambar 3.7 Denah Perpustakaan Lantai 2 
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Gambar 3.8 Denah Perpustakaan Lantai 3 

 

Gambar 3.9 Denah Perpustakaan Lantai 4 

 

Gambar 3.10 Denah Perpustakaan Lantai 5 
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 Perancangan Skenario Alur Visualisasi Interaktif 

Pada sub bab ini menjelaskan tentang skenario Visualisasi 

interaktif yang akan dijalankan pada aplikasi. Alur Visualisasi 

interaktif dalam aplikasi interaktif ini dimulai dari munculnya 

pengguna yang memasuki dunia virtual di luar objek yang akan 

dijelajahi yaitu perpustakaan ITS. Kemudian, pada tampilan 

tersebut, terdapat minimap di pojok layar untuk memberikan 

informasi pada pengguna mengenai lokasi pengguna saat ini secara 

real-time.  

Dalam lingkungan ini, pengguna sudah bisa bergerak untuk 

menjelajahi lingkungan virtual Perpustakaan ITS dengan 

menggunakan keyboard dan mengubah arah pandang 

menggunakan mouse. Selain itu, pengguna juga bisa berinteraksi 

menggunakan mouse pada beberapa benda yang berada pada 

lingkungan tersebut.  

Pengguna mulai menjelajahi lingkungan virtual ini dengan 

posisi berada di luar bangunan perpustakaan itu sendiri. Pada setiap 

lantai, terdapat benda-benda yang biasa digunakan oleh mahasiswa 

untuk beraktifitas di perpustakaan. Ruangan-ruangan yang terdapat 

pada setiap lantai juga dibuat agar bisa dimasuki kecuali ruangan-

ruangan yang tidak umum untuk dimasuki oleh mahasiswa baru 

atau pengunjung di luar mahasiswa yang ingin mengenali 

perpustakaan.  

Kemudian, pengguna juga dapat menjelajahi lantai lain 

dengan menggunakan tangga atau lift yang tersedia di setiap 

ruangan.  

 

 Perancangan Tampilan Antarmuka 

Sub bab ini membahas bagaimana rancangan antarmuka 

pengguna yang akan digunakan untuk Tugas Akhir ini. Rancangan 

antarmuka yang dibahas meliputi ketentuan masukan dan 

rancangan halaman tampilan. Pada aplikasi visualisasi interaktif ini 

terdapat beberapa tampilan, yaitu tampilan minimap, tampilan cara 

bermain, tampilan visualisasi interaktif, dan tampilan interaksi.  
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3.6.1. Tampilan Minimap  

Tampilan minimap merupakan tampilan kecil yang 

langsung bisa dilihat pada awal permainan dan menjadi bagian dari 

tampilan inti permainan. Tampilan ini berfungsi untuk 

memberikan informasi pada pengguna posisi saat ini secara 

realtime. Tampilan rancangan antarmuka dari minimap 

ditampilkan pada Gambar 3.11.  

 

 

Gambar 3.11 Rancangan Antarmuka Minimap 

3.6.2. Tampilan Petunjuk Pengguna 

Tampilan petunjuk pengguna merupakan halaman yang 

akan muncul setelah Pengguna menekan tombol pada layar yang 

menunjukkan tombol tanda tanya. Halaman ini berisikan informasi 

petunjuk yang perlu diketahui untuk dapat bergerak atau 

berinteraksi dengan objek-objek pada lingkungan sekitar. Gambar 

3.12 menampilkan rancangan antarmuka petunjuk pengguna. 

 

Gambar 3.12 Rancangan Antarmuka Petunjuk Pengguna 
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3.6.3. Tampilan Visualisasi Interaktif 

Tampilan visualisasi interaktif merupakan tampilan yang 

menjadi fokus utama dalam Visualisasi interaktif ini. Pada 

tampilan inilah pengguna akan melihat bagaimana lingkungan 

virtual yang sedang dijelajahi dan objek-objek yang interactable 

atau bisa berinteraksi dengan pengguna.  

Rancangan tampilan ini menggunakan contoh lantai 1 

seperti pada Gambar 3.13. 

 

 

Gambar 3.13 Rancangan Antarmuka Aplikasi Lantai 1 

3.6.4. Tampilan Interaksi 

Tampilan Interaksi akan muncul jika Pengguna berada 

dalam jangkauan interaksi objek dengan mendekati objek, 

mengarahkan kamera pada objek dan menekan tombol F untuk 

melakukan interaksi dengan objek tersebut. Contoh dari tampilan 

interaksi terlihat pada Gambar. 

 

 

Gambar 3.14 Rancangan Antarmuka Interaksi 
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[Halaman ini sengaja dikosongkan]
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4BAB IV 

IMPLEMENTASI SISTEM 
 

Bab ini membahas implementasi dari perancangan 

sistem sesuai dengan perancangan yang telah dibuat. Bahasa 

pemrograman yang digunakan untuk implementasi sistem 

adalah bahasa pemrograman C# dengan game engine Unity3D. 

 

 Lingkungan Implementasi 

Lingkungan implementasi sistem yang digunakan untuk 

mengembangkan Tugas Akhir ini memiliki spesifikasi 

perangkat keras dan perangkat lunak yang ditunjukkan oleh 

Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Spesifikasi Lingkungan Implementasi 

Perangkat Spesifikasi 

Perangkat Keras 

• Perangkat pengembangan sistem: 

Intel® Core™ i7 7700HQ 

Processor, DDR4 2133 MHz 

SDRAM, OnBoard Memory 8 GB 

Perangkat Lunak 

• Sistem Operasi: 

Microsoft Windows 10 64-bit 

• Perangkat Pengembang: 

Unity 2019.1.14f1 (64-bit) dan Visual 

Studio 2019.  

• Perangkat Pembantu: 

Reality Capture, Blender, SketchUp, 

After Effect 

 

 Pembuatan Lingkungan Virtual 

Sub bab ini akan menjelaskan bagaimana proses 

pembuatan lingkungan virtual dilakukan. Pada tahap data 

akuisisi, penulis menggunakan bangunan pada Google Earth 
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Pro sebagai data aerial footage yang nantinya dibutuhkan 

dalam pengolahan gambar. Pada aplikasi tersebut, terdapat 

beberapa fitur yang bisa digunakan untuk mengatur cahaya. 

Pengambilan video pada model dilakukan dengan aturan 

tertentu. Penulis mengambil video dengan tiga sudut pandang 

berbeda yaitu ground view yaitu kamera diletakkan sejajar 

dengan tanah atau 0o di permukaan tanah, lalu 45o dengan 

permukaan tanah dan kamera berada di udara, terakhir sudut 

pandang bird view atau 60-90o dari permukaan tanah. Setelah 

merasa cukup untuk pencahayaan dan sudutnya, pengambilan 

data dimulai dengan merekam objek menggunakan OBS 

screen recorder dengan resolusi layar 1920x1080 full HD 

untuk hasil rekam yang maksimal. Durasi video yang 

digunakan adalah 3-4 menit dengan format video .avi. Selain 

itu, pengambilan video dilakukan dengan cara merotasi 

kamera di sekeliling objek dengan tetap memfokuskan titik 

pada objek tersebut.  

Kemudian, dengan bantuan perangkat lunak After 

Effect, penulis melakukan pengeditan pada footage agar objek 

yang terekam memiliki resolusi dan kualitas yang bagus. 

Penulis memasukkan efek sharpen pada footage untuk 

memperjelas sudut dan tekstur yang terlihat pada objek 

dengan detail. Footage juga dipotong sedemikian rupa 

sehingga fokus pada footage hanya terletak pada objek 

tersebut. Setelah dirasa cukup, penulis menurunkan frame per 

second (fps) yang tadinya 30 fps menjadi 2 fps pada video 

untuk mendapatkan pergerakan video dengan jelas. 

Kemudian, tahap terakhir adalah merender video ke dalam 

bentuk JPEG Sequence sebagai bahan olah di perangkat lunak 

bantu nantinya. 
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Gambar 4.1 Contoh Hasil Gambar Render (1) 

 

Gambar 4.2 Contoh Hasil Gambar Render (2) 

 

Gambar 4.3 Contoh Hasil Gambar Render (3) 

Pada tahap pengolahan data, penulis menggunakan 

perangkat lunak bantu Reality Capture dengan algoritma 
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fotogrametri pada umumnya. Hasil dari rangkaian kerja 

Reality Capture dapay dilihat pada Gambar 4.4.  

 

 

Gambar 4.4 3D Model dari Reality Capture 

 

Setelah mendapatkan model dari Reality Capture, diperlukan 

tahap terakhir untuk memperbaiki model ini dengan Blender 

untuk membuang bagian yang terbentuk pada model 3D dan 

memperhalus permukaan pada mesh. Permukaan pada mesh 

dihaluskan dengan metode sculpting dengan tetap menjaga 

tekstur bawaan dari model 3D agar tidak terganggu. 

Kemudian, hasil perbaikan model 3D dari aplikasi Blender 

dijadikan aset pada visualisasi interaktif yang akan dibangun 

di Unity3D seperti pada Gambar 4.5. 

 

 

Gambar 4.5 3D Model dari Blender 
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Pada Unity3D, lingkungan virtual perpustakaan dilengkapi 

lagi dengan menambahkan interior di tiap lantai yang ada di 

perpustakaan. Penataan interior dan bentuk lantai dibuat 

dengan mengikuti dengah yang didapat dari website ITS 

sendiri. Aset-aset interior didapat secara gratis di situs 

“3dwarehouse.com”. Gambar 4.6 hingga 4.10 menampilkan 

hasil tata letak interior perpustakaan ITS yang dibangun 

menggunakan Sketch Up yang kemudian dijadikan aset di 

dalam Unity3D. 

 

 

Gambar 4.6 Interior Lantai 1 

 

 

Gambar 4.7 Interior Lantai 2 
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Gambar 4.8 Interior Lantai 3 

 

 

Gambar 4.9 Interior Lantai 4 

 

 

Gambar 4.10 Interior Lantai 5 
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 Implementasi Program 

Sub bab ini membahas bagaimana aplikasi Visualisasi 

interaktif yang sudah direncanakan dibangun menggunakan 

Unity3D. Implementasi dari masing-masing fungsi utama 

dituliskan menggunakan kode berbahasa C#. 

4.3.1. Implementasi Halaman Player Instruction 

Halaman ini merupakan halaman yang berisikan 

informasi petunjuk untuk menggunakan aplikasi visualisasi 

interaktif bagi para pemula yang tidak terbiasa dengan interaksi 

sudut pandang orang pertama.  

Implementasi halaman ini dapat dilihat dalam kode 

yang ditulis pada script PlayerInteraction berikut. 

Kode Sumber 4.1 Kode Sumber Player Instruction 

1. public void Resume()   
2.     {   
3.         Cursor.lockState = CursorLockMod

e.Locked;   
4.         Cursor.visible = false;   
5.         playerMovement.enableCameraMovem

ent = true;   
6.         flag = 0;   

    } 
 

Fungsi Resume() yang ditulis pada script 

PlayerInteraction ini adalah trigger untuk memunculkan 

tampilan yang dimaksud. Jika sudah selesai, tampilan akan 

menghilang kembali dan pengguna bisa melanjutkan 

aktifitasnya di dalam aplikasi. 
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Gambar 4.11 Fungsi pada Tampilan Player Instruction 

 

4.3.2. Implementasi Halaman Exit Game 

Halaman ini berfungsi sebagai halaman konfirmasi 

apakah pengguna benar-benar akan meninggalkan aplikasi atau 

tidak. Halaman ini sama dengan halaman untuk keluar dari 

game. 

 

Gambar 4.12 Tampilan Exit Game 
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Kode berikut adalah implementasi tampilan ini di 

dalam Visualisasi interaktif. 

Kode Sumber 4.2 Kode Sumber Exit Game 

7. public void Resume()   
8.     {   
9.         Cursor.lockState = CursorLockMod

e.Locked;   
10.         Cursor.visible = false;   
11.         playerMovement.enableCameraMo

vement = true;   
12.         flag = 0;   

    } 
 

13. public void QuitGame()   
14.     {   
15.         Debug.Log("Quit Game");   
16.         Application.Quit();   

    }   

Tampilan exit game tidak memiliki script tersendiri 

karena fungsi diletakkan di dalam script PlayerInteraction agar 

lebih mudah untuk dijalankan. Fungsi Resume() memicu 

tampilan konfirmasi pada aplikasi untuk muncul setelah button 

ditekan. Jika memilih Yes, maka tampilan akan menghilang 

dan pengguna keluar dari aplikasi. Namun, jika memilih 

sebaliknya, tampilan akan hilang dan kembali ke tampilan 

Visualisasi interaktif terakhir saat memilih untuk keluar. 
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Gambar 4.13 Fungsi pada Tampilan Exit Game “No” 

 

 

Gambar 4.14 Fungsi pada Tampilan Exit Game “Yes” 

4.3.3. Implementasi Interaksi terhadap Objek 

Pengguna dapat berinteraksi dengan objek-objek yang 

ada pada lingkungan interior perpustakaan. Tidak semua objek 

di dalam interior dapat berinteraksi dengan pengguna. 

Pengguna dapat mengetahui hal ini dengan mendekati objek 

pada jarak tertentu. Jika pengguna masuk ke dalam jarak yang 

sesuai dengan objek, pada layar akan muncul kotak dialog yang 

berisikan cara agar pengguna dapat menggunakan objek 

tersebut.  

 

Gambar 4.15 Tampilan Interaksi pada Lift 
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Kode di bawah adalah implementasi bagaimana 

pengguna berinteraksi dengan objek. 

Kode Sumber 4.3 Kode Sumber PlayerInteraction 

17. using System.Collections;   
18. using System.Collections.Generic;   
19. using UnityEngine;   
20. using UnityEngine.UI; //harus pake   
21.    
22. public class PlayerInteraction : MonoBehaviour   
23. {   
24.     [SerializeField] //cari sendiri   
25.     private LayerMask layerMask;   
26.     [SerializeField]   
27.     private Camera camera;   
28.     [SerializeField]   
29.     private Image interactionImage;   
30.    
31.     FirstPersonAIO playerMovement;   
32.     Transform player;   
33.     public Transform PlayerCamera;   
34.     public float range = 2f;   
35.     private int flag = 0;   
36.    
37.     void Start()   
38.     {   
39.         player = GameObject.FindWithTag("Player")

.transform;   
40.         playerMovement = player.GetComponent<Firs

tPersonAIO>();   
41.     }   
42.    
43.     private void Update()   
44.     {   
45.         CheckInteraction();   
46.    
47.         if (Input.GetKeyDown(KeyCode.F))   
48.         {   
49.             Interaction();   
50.         }   
51.    
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52.         else if (Input.GetKeyDown(KeyCode.R) && f
lag == 0)   

53.         {   
54.             Cursor.lockState = CursorLockMode.Non

e;   
55.             Cursor.lockState = CursorLockMode.Con

fined;   
56.             Cursor.visible = true;   
57.             playerMovement.enableCameraMovement =

 false;   
58.             flag = 1;   
59.         }   
60.    
61.         else if (Input.GetKeyDown(KeyCode.R) && f

lag == 1)   
62.         {   
63.             Cursor.lockState = CursorLockMode.Loc

ked;   
64.             Cursor.visible = false;   
65.             playerMovement.enableCameraMovement =

 true;   
66.             flag = 0;   
67.         }   
68.     }   
69.    
70.     private void CheckInteraction()   
71.     {   
72.         Ray ray = camera.ViewportPointToRay(Vecto

r3.one / 2f);   
73.         RaycastHit hitInfo;   
74.         if (Physics.Raycast(ray, out hitInfo, ran

ge, layerMask))   
75.         {   
76.             interactionImage.gameObject.SetActive

(true);   
77.         }   
78.         else interactionImage.gameObject.SetActiv

e(false);   
79.     }   
80.    
81.     void Interaction()   
82.     {   
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83.         RaycastHit hit;   
84.         if (Physics.Raycast(PlayerCamera.transfor

m.position, PlayerCamera.transform.forward, out h
it, range))   

85.         {   
86.             Debug.Log(hit.transform.name);   
87.             if (hit.transform.tag == "Door")   
88.             {   
89.                 Door doorScript = hit.transform.G

etComponent<Door>();   
90.                 doorScript.Pressed();   
91.             }   
92.    
93.             if (hit.transform.tag == "Lift")   
94.             {   
95.                 Lift liftScript = hit.transform.G

etComponent<Lift>();   
96.                 liftScript.Pressed();   
97.             }   
98.    
99.             else if (hit.transform.tag == "Photoc

opy")   
100.             {   
101.                 Photocopy photocopyScript = hi

t.transform.GetComponent<Photocopy>();   
102.                 photocopyScript.ShowInfo();   
103.             }   
104.    
105.             else if (hit.transform.tag == "Res

tricted")   
106.             {   
107.                 ResDoor resDoorScript = hit.tr

ansform.GetComponent<ResDoor>();   
108.                 resDoorScript.ShowInfo();   
109.             }   
110.    
111.             else if (hit.transform.tag == "Tel

evision")   
112.             {   
113.                 Television televisionScript = 

hit.transform.GetComponent<Television>();   
114.                 televisionScript.ShowInfo();   
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115.             }   
116.    
117.             else if (hit.transform.tag == "Pro

yektor")   
118.             {   
119.                 Proyektor proyektorScript = hi

t.transform.GetComponent<Proyektor>();   
120.                 proyektorScript.ShowInfo();   
121.             }   
122.    
123.             else if (hit.transform.tag == "Boo

k")   
124.             {   
125.                 Books booksScript = hit.transf

orm.GetComponent<Books>();   
126.                 booksScript.BookId();   
127.             }   
128.         }   
129.     }   
130.    
131.     public void Resume()   
132.     {   
133.         Cursor.lockState = CursorLockMode.Lock

ed;   
134.         Cursor.visible = false;   
135.         playerMovement.enableCameraMovement = 

true;   
136.         flag = 0;   
137.     }   
138.    
139.     public void QuitGame()   
140.     {   
141.         Debug.Log("Quit Game");   
142.         Application.Quit();   
143.     }   
144. }   
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Fungsi CheckInteraction() adalah fungsi yang berisi objek-

objek yang telah didaftar agar bisa berinteraksi juga fungsi 

yang memberikan trigger kepada pengguna jika pengguna 

mendekat objek pada jarak tertentu. Jika objek yang didekati 

adalah objek dengan tag yang sesuai pada daftar tersebut dan 

player berada pada jarak yang telah dideklarasikan, akan 

muncul kotak dialog seperti yang disebutkan sebelumnya.  

4.3.4. Implementasi Tampilan Interaksi Pintu 

Pada umumnya, interaksi pintu tidak memiliki 

tampilan khusus selain kotak dialog yang muncul untuk 

tampilan interaksi pada umumnya. Namun, ada beberapa pintu 

yang dibuat agar tidak bisa dimasuki oleh pengguna 

dikarenakan pintu ini bersifat khusus atau privat.  

Kode Sumber 4.4 Kode Sumber Door 

1. using System.Collections;   
2. using System.Collections.Generic;   
3. using UnityEngine;   
4.    
5. public class Door : MonoBehaviour   
6. {   
7.     private bool opened = false;   
8.     private Animator anim;   
9.    
10.     public void Pressed()   
11.     {   
12.         anim = GetComponentInPa

rent<Animator>();   
13.         opened = !opened;   
14.    
15.         anim.SetBool("Opened", 

opened);   
16.     }   
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17. } 

Berikut adalah kode pintu yang berfungsi untuk mengaktifkan 

animasi pada pintu agar membuka dan menutup saat pengguna 

berinteraksi dengan objek tersebut. 

Kode Sumber 4.5 Kode Sumber ResDoor 

1. using System.Collections;   
2. using System.Collections.Generic;   
3. using UnityEngine;   
4. using UnityEngine.UI;   
5.    
6.    
7. public class ResDoor : MonoBehaviour 

  
8. {   
9.     public Image infoUI;   
10.    
11.     public void ShowInfo()   
12.     {   
13.         infoUI.gameObject.SetAc

tive(true);   
14.     }   
15.    
16.     private void Update()   
17.     {   
18.         if (Input.GetKeyDown(Ke

yCode.Backspace))   
19.         {   
20.             infoUI.gameObject.S

etActive(false);   
21.         }   
22.     }   
23. }   
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Kode di atas adalah kode untuk pintu yang bersifat khusus atau 

restricted sehingga tidak bisa dimasuki. Fungsi ShowInfo() 

adalah fungsi untuk menampilkan antarmuka yang 

menunjukkan bahwa pintu tidak bisa dimasuki kepada 

pengguna.  

4.3.5. Implementasi Tampilan Interaksi Layar 

Implementasi tampilan pada layar meliputi segala 

objek yang memiliki monitor. Dalam Visualisasi interaktif ini, 

objek-objek tersebut adalah televisi, komputer dan layar 

bioskop. Kode berikut adalah kode yang memunculkan video 

ketika pengguna melakukan interaksi dengan objek-objek 

tersebut. 

Kode Sumber 4.6 Kode Sumber Television 

1. using System.Collections;   
2. using System.Collections.Generic;   
3. using UnityEngine;   
4. using UnityEngine.UI;   
5.    
6. public class Television : MonoBehavio

ur   
7. {   
8.     public GameObject layarTV;   
9.    
10.     public void ShowInfo()   
11.     {   
12.         layarTV.gameObject.SetA

ctive(true);   
13.    
14.     }   
15.    
16.     private void Update()   
17.     {   
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18.         if (Input.GetKeyDown(Ke
yCode.Backspace))   

19.         {   
20.             layarTV.gameObject.

SetActive(false);   
21.         }   
22.     }   
23.    
24. }   

 Jika pengguna melakukan interaksi dengan layar TV, 

komputer atau bioskop, akan muncul video dan suara dari video 

tersebut secara berulang-ulang sampai pengguna menekan 

tombol Backspace pada keyboard untuk me-nonaktifkan 

interaksi tersebut. 

 

 

Gambar 4.16 Tampilan Video pada Televisi 
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4.3.6. Implementasi Tampilan Interaksi Buku 

Interaksi pada objek buku tidak jauh berbeda dengan 

objek lainnya. Tampilan pada interaksi buku memberikan 

informasi jenis rak buku dan juga judul-judul yang 

memungkinkan ada di dalam rak buku tersebut.  

 

Berikut kode yang berfungsi untuk memunculkan 

informasi dari rak yang berinteraksi dengan pengguna. 

Kode Sumber 4.7 Kode Sumber Book 

1. using System.Collections;   
2. using System.Collections.Generic;   
3. using UnityEngine;   
4. using TMPro;   
5. using UnityEngine.UI;   
6.    
7. public class Books : MonoBehaviour   
8. {   
9.     public TextMeshProUGUI bookInform

ation;   
10.     public TextMeshProUGUI book

Title;   
11.     public Image booksUI;   
12.     public int id;   
13.    
14.     public void BookId()   
15.     {   
16.         StartCoroutine(BookInfo

(id));   
17.     }   
18.    
19.     private IEnumerator BookInf

o (int id)   
20.     {   
21.         if (id < 0)   
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22.         {   
23.             yield break;   
24.         }   
25.    
26.         else if(id == 0) //ini 

buku ttg Teknologi   
27.         {   
28.             bookTitle.text = "T

eknologi";   
29.             bookInformation.tex

t = "Rak buku ini berisi koleksi buku
 tentang Teknologi. " +   

30.                 "Beberapa judul
 buku yang ada di sini adalah: " +   

31.                 "Piranti dan si
rkit-
sirkit elektronika oleh Sarbiran; " +
   

32.                 "(An) introduct
ion to water quality modeling oleh Ja
mes, A.; " +   

33.                 "101 design met
hods : a structured approach for driv
ing innovation in your organization o
leh Kumar, Vijay.";  

34.             booksUI.gameObject.
SetActive(true);   

35.         }   
36.    
37.         else if (id == 1) //ini

 buku ttg Ilmu Pengetahuan   
38.         {   
39.             bookTitle.text = "I

lmu Pengetahuan";   
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40.             bookInformation.tex
t = "Rak buku ini berisi koleksi buku
 tentang Ilmu Pengetahuan. " +   

41.                 "Beberapa judul
 yang ada di sini adalah: " +   

42.                 "(A) graphic ta
ble combining logarithms and anti-
logarithms oleh Lacroik, Adrien; " + 
  

43.                 "25 (Dua puluh 
lima) model analisis statistik dengan
 SPSS 17 oleh Wahyono, Teguh; " +   

44.                 "5 (five) easy 
pieces : how fishing impacts marine e
cosystems oleh Pauly, Daniel.";  

45.             booksUI.gameObject.
SetActive(true);   

46.         }   
47.            
48.         else if (id == 2) //ini

 buku ttg Ilmu Sosial    
49.         {   
50.             bookTitle.text = "I

lmu Sosial";   
51.             bookInformation.tex

t = "Rak buku ini berisi koleksi buku
 tentang Ilmu Sosial. " +   

52.                 "Beberapa judul
 yang ada di sini adalah: " +   

53.                 "21st century c
ommunications oleh Mattes, Andy; " + 
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54.                 "25 kiat dahsya
t menjadi pembicara hebat oleh Albern
athy, Rob; " +   

55.                 "28 business th
inkers who changed the world oleh Rig
by, Rhymer.";  

56.             booksUI.gameObject.
SetActive(true);   

57.         }   
58.    
59.         else if (id == 3) //ini

 buku ttg Filsafat & Psikologi   
60.         {   
61.             bookTitle.text = "F

ilsafat & Psikologi";   
62.             bookInformation.tex

t = "Rak buku ini berisi koleksi buku
 tentang Filsafat & Psikologi. " +   

63.                 "Beberapa judul
 buku yang ada di sini adalah: " +   

64.                 "1001 cara memb
uat inisiatif dalam kerja oleh Nelson
, Bob; " +   

65.                 "20 karya filsa
fat terbesar oleh Garvey, James; " + 
  

66.                 "50 Chinese wis
doms oleh Leman.";    

67.             booksUI.gameObject.
SetActive(true);   

68.         }   
69.    
70.         else if (id == 4) //ini

 buku ttg Seni & Re-kreasi    
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71.         {   
72.             bookTitle.text = "S

eni & Re-kreasi";   
73.             bookInformation.tex

t = "Rak buku ini berisi koleksi buku
 tentang Seni & Re-kreasi. " +   

74.                 "Beberapa judul
 buku yang ada di sini adalah: " +   

75.                 "(The) art of m
aking mosaics oleh Jenkins, Louisa; "
 +   

76.                 "1000 ideas by 
100 architects oleh Duran, Sergi Cost
a; " +   

77.                 "21st century r
esidential landscape design oleh Hera
ld, Dean";    

78.             booksUI.gameObject.
SetActive(true);   

79.         }   
80.    
81.         else if (id == 5) //ini

 buku ttg Literatur    
82.         {   
83.             bookTitle.text = "L

iteratur";   
84.             bookInformation.tex

t = "Rak buku ini berisi koleksi buku
 tentang Literatur. " +   

85.                 "Beberapa judul
 buku yang ada di sini adalah: " +   

86.                 "75 readings : 
an anthology ; 7th.ed. oleh Buscemi, 
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Santi V dan Smith, Charlotte (editor)
; " +   

87.                 "Farewell to ar
ms oleh Hemingway, Ernest; " +   

88.                 "Hero of our ti
me oleh Lermontov, Mikhail";  

89.             booksUI.gameObject.
SetActive(true);   

90.         }   
91.    
92.         else if (id == 6) //ini

 buku ttg Sejarah & Geografi    
93.         {   
94.             bookTitle.text = "S

ejarah & Geografi";   
95.             bookInformation.tex

t = "Rak buku ini berisi koleksi buku
 tentang Sejarah & Geografi. " +   

96.                 "Beberapa judul
 buku yang ada di sini adalah: " +   

97.                 "101 jejeak tok
oh Islam Indonesia oleh Roziqin, Badi
atul; " +   

98.                 "history of the
 American people oleh Thernstrom, Ste
phan; " +   

99.                 "people and a n
ation oleh Ver Sterg, Clarence L.";   

100.             booksUI.gameObject.
SetActive(true);   

101.         }   
102.    
103.         else if (id == 7) //ini

 buku ttg Agama & Kepercayaan   
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104.         {   
105.             bookTitle.text = "A

gama & Kepercayaan";   
106.             bookInformation.tex

t = "Rak buku ini berisi koleksi buku
 tentang Agama & Kepercayaan. " +   

107.                 "Beberapa judul
 buku yang ada di sini adalah: " +   

108.                 "1100 hadist te
rpilih : sinar ajaran Muhammad oleh A
lmath, Muhammad Faiz; " +   

109.                 "99 jalan menge
nal Tuhan oleh  Jahja, M. Zurkani (H)
; " +   

110.                 "40 hari bersam
a Allah oleh Djafri, Taufik";   

111.             booksUI.gameObject.
SetActive(true);   

112.         }   
113.    
114.         else if (id == 8) //ini

 buku ttg Laporan Studi Teknologi   
115.         {   
116.             bookTitle.text = "L

aporan Studi Teknologi";   
117.             bookInformation.tex

t = "Rak buku ini berisi koleksi buku
 tentang Laporan Studi Teknologi. " +
   

118.                 "Beberapa judul
 buku yang ada di sini adalah: " +   

119.                 "Pelacakan peng
iriman paket berbasis Web oleh NINGSI
H, FENNY TRISNA; " +   



50 

 

 

 

120.                 "Aplikasi UML e
ditor multi user oleh  IGP SUTARSA GP
";   

121.             booksUI.gameObject.
SetActive(true);   

122.         }   
123.    
124.         else if (id == 9) //ini

 buku ttg Laporan Studi Geografi   
125.         {   
126.             bookTitle.text = "L

aporan Studi Geografi";   
127.             bookInformation.tex

t = "Rak buku ini berisi koleksi buku
 tentang Laporan Studi Geografi. " + 
  

128.                 "Beberapa judul
 buku yang ada di sini adalah: " +   

129.                 "Analisa posisi
 kendaraan pada koordinat global berd
asarkan pergerakan pusat massa untuk 
kondisi jalan menikung datar dengan m
etode Quasi Dinamik (weeding) oleh JO
KO TAWEKAL; " +   

130.                 "Perancangan pa
ndu gelombang kanal sebagai pembangki
t gelombang harmonik kedua oleh  GEST
INA, DEWI INDERANI";    

131.             booksUI.gameObject.
SetActive(true);   

132.         }   
133.     }   
134.    
135.     private void Update()   
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136.     {   
137.         if (Input.GetKeyDown(Ke

yCode.Backspace))   
138.         {   
139.             booksUI.gameObject.

SetActive(false);   
140.         }   
141.     }   
142. }   

Pada kode ini, tiap rak diidentifikasi menggunakan variabel id. 

Jika rak buku yang berinteraksi dengan pengguna ada di 

dalam daftar id pada fungsi BookInfo(int id), maka rak 

tersebut akan mengeluarkan informasi sesuai dengan id 

yang ada pada daftar. Jika tidak ada, rak buku tidak akan 

mengeluarkan informasi apapun. 

4.3.7. Implementasi Tampilan Interaksi Proyektor 

Interaksi dengan proyektor adalah interaksi untuk 

menyalakan proyektor ke layar proyeksi yang ada di depan 

objek. Keadaan awal proyektor mati, namun saat pengguna 

mendekati proyektor dan berinteraksi, proyektor akan menyala. 

Sebagai tanda proyektor menyala, layar proyeksi yang ada di 

hadapan proyektor terkena sinar dari proyektor.  

 

Gambar 4.17 Tampilan Proyektor Sebelum Interaksi 



52 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Tampilan Proyektor Setelah Interaksi 

 

Implementasi interaksi pada proyektor terdapat pada 

kode berikut. 

Kode Sumber 4.8 Kode Sumber Proyektor 

1. using System.Collections;   
2. using System.Collections.Generic;   
3. using UnityEngine;   
4.    
5. public class Proyektor : MonoBehaviou

r   
6. {   
7.     public GameObject layarLCD;   
8.    
9.     public void ShowInfo()   
10.     {   
11.         layarLCD.gameObject.Set

Active(true);   
12.     }   
13.    
14.     private void Update()   
15.     {   
16.         if (Input.GetKeyDown(Ke

yCode.Backspace))   
17.         {   
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18.             layarLCD.gameObject
.SetActive(false);   

19.         }   
20.     }   
21. }  

 

4.3.8. Implementasi Tampilan Interaksi Fotokopi 

Tampilan pada interaksi terhadap objek fotokopi 

cukup sederhana. Interaksi ini memunculkan informasi 

fotokopi dan fungsionalitasnya. 

 

 

Implementasi tampilan ini terletak pada kode berikut. 

Kode Sumber 4.9 Kode Sumber Photocopy 

1. using System.Collections;   
2. using System.Collections.Generic;   
3. using UnityEngine;   
4. using UnityEngine.UI;   
5.    

Gambar 4.19 Tampilan Interaksi Fotokopi 
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6. public class Photocopy : MonoBehaviou
r   

7. {   
8.     public Image infoUI;   
9.    
10.     public void ShowInfo()   
11.     {   
12.        infoUI.gameObject.SetAct

ive(true);   
13.     }   
14.    
15.     private void Update()   
16.     {   
17.         if (Input.GetKeyDown(Ke

yCode.Backspace))   
18.         {   
19.             infoUI.gameObject.S

etActive(false);   
20.         }   
21.     }   
22.    
23. }   

 

Fungsi ShowInfo() berisi trigger untuk memunculkan 

UI yang berisikan informasi tentang fotokopi. 

4.3.9. Implementasi Tampilan Interaksi Lift 

Selain menggunakan tangga, pengguna juga dapat 

berpindah lantai dengan menggunakan lift. Saat memasuki lift, 

akan muncul tampilan yang memperlihatkan tombol-tombol 

yang memiliki tujuan ke setiap lantai. 
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Gambar 4.20 Tampilan Interaksi Lift 

Agar tampilan tersebut muncul saat pengguna 

memasuki lift, perlu adanya sesuatu yang memicu agar 

tampilan tersebut muncul. Penulis meletakkan cube tanpa mesh 

sebagai trigger untuk memunculkan tampilan tersebut dengan 

memasukkan cube ke dalam tag LiftSwitch. Tag ini kemudian 

akan memicu fungsi OnTriggerEvent() yang ada di dalam 

script SwitchScene untuk menampilkan UI sekaligus kursor 

agar dapat memilih lantai. Saat pengguna tidak memilih dan 

keluar dari lift, tampilan akan secara otomatis menghilang 

dikarenakan fungsi OnTriggerExit() yang me-nonaktifkan 

tampilan tersebut jika pengguna tidak di dalam trigger. 

Kode Sumber 4.10 Kode Sumber Lift 

1. using System.Collections;   
2. using System.Collections.Generic;   
3. using UnityEngine;   
4. using UnityEngine.SceneManagement;   
5.    
6. public class SwitchScene : MonoBehavi

our   
7. {   
8.     Scene currentScene;   
9.     public GameObject infoUI;   
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10.     FirstPersonAIO playerMoveme
nt;   

11.     Transform player;   
12.    
13.     void Start()   
14.     {   
15.         player = GameObject.Fin

dWithTag("Player").transform;   
16.         playerMovement = player

.GetComponent<FirstPersonAIO>();   
17.         currentScene = SceneMan

ager.GetActiveScene();   
18.     }   
19.    
20.     void OnTriggerEnter(Collide

r other)   
21.     {   
22.         if (other.gameObject.ta

g == "NextSceneCollider")   
23.         {   
24.             SceneManager.LoadSc

ene(currentScene.buildIndex + 1);   
25.         }   
26.    
27.         else if (other.gameObje

ct.tag == "PrevSceneCollider")   
28.         {   
29.             SceneManager.LoadSc

ene(currentScene.buildIndex - 1);   
30.         }   
31.    
32.         else if (other.gameObje

ct.tag == "LiftSwitch")   
33.         {   
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34.             infoUI.gameObject.S
etActive(true);   

35.             playerMovement.enab
leCameraMovement = false;   

36.             Cursor.lockState = 
CursorLockMode.None;   

37.             Cursor.lockState = 
CursorLockMode.Confined;   

38.             Cursor.visible = tr
ue;   

39.         }   
40.     }   
41.    
42.     private void OnTriggerExit(

Collider other)   
43.     {   
44.         if (other.gameObject.ta

g == "LiftSwitch")   
45.         {   
46.             infoUI.gameObject.S

etActive(false);   
47.             playerMovement.enab

leCameraMovement = true;   
48.             Cursor.lockState = 

CursorLockMode.Locked;   
49.             Cursor.visible = fa

lse;   
50.         }   
51.     }   
52.    
53.     public void ChangeScene(int

 id)   
54.     {   
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55.         StartCoroutine(OpenScen
e(id));   

56.     }   
57.    
58.      private IEnumerator OpenSc

ene(int id)   
59.     {   
60.         if (id < 0)   
61.         {   
62.             yield break;   
63.         }   
64.            
65.         SceneManager.LoadScene(

id);   
66.     }   
67. }   

 

Jika pengguna memilih lantai, script SwitchScene yang 

dipasang pada objek Player akan mencari id berapa lantai yang 

dipilih dengan menggunakan fungsi ChangeScene(int id) dan 

apakah lantai yang dipilih adalah scene yang sudah dimasukkan 

ke dalam build Unity3D. Jika lantai yang dipilih ada di dalam 

pengaturan build, pengguna akan dipindah ke lantai yang 

dimaksud. 

 

Gambar 4.21 Fungsi SwitchScene pada Player 
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4.3.10. Implementasi Tampilan Minimap 

Tampilan ini memungkinkan untuk mengetahui posisi 

pengguna pada bangunan secara real time. Di setiap lantai, 

minimap selalu ada dan mengikuti kamera pengguna selama 

berada di dalam lingkungan virtual.  

 Berikut adalah implementasi minimap pada 

lingkungan virtual perpustakaan ITS. 

Kode Sumber 4.11 Kode Sumber Minimap 

1. using System.Collections;   
2. using System.Collections.Generic;   
3. using UnityEngine;   
4.    
5. public class MiniMap : MonoBehaviour 

  
6. {   
7.     public Transform player;   
8.    
9.     void LateUpdate()   
10.     {   
11.         Vector3 newPosition = p

layer.position;   
12.         newPosition.y = transfo

rm.position.y;   
13.         transform.position = ne

wPosition;   
14.     }   
15. }   
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5BAB V 

PENGUJIAN DAN EVALUASI 
 

Bab ini membahas mengenai rangkaian uji coba dan 

evaluasi yang dilakukan terhadap visualisasi interaktif gedung 

Perpustakaan ITS. Proses pengujian dilakukan dengan 

menggunakan metode blackbox berdasarkan skenario yang 

telah ditentukan. 

 

 Lingkungan Pengujian 

Lingkungan pengujian sistem pada pengerjaan Tugas 

Akhir ini dilakukan pada lingkungan dan alat kakas dapat 

dilihat di Tabel 5.1. di bawah ini.  

Tabel 5.1 Tabel Lingkungan Pengujian Sistem 

Perangkat Spesifikasi 

Perangkat Keras 

Perangkat pengembangan sistem: 

Intel® Core™ i7 7700HQ Processor, 

DDR4 2133 MHz SDRAM, OnBoard 

Memory 8 GB 

Perangkat Lunak 

• Sistem Operasi: 

Microsoft Windows 10 64-bit. 

• Perangkat Pengembang: 

Unity 2019.1.14f1 (64-bit) dan Visual 

Studio 2019.  

• Perangkat Pembantu: 

Microsoft Word 2019, Blender, 

Firefox. 

 

 Pengujian Sistem 

Pengujian fungsionalitas sistem dilakukan dengan 

menyiapkan sejumlah skenario sebagai tolok ukur keberhasilan 

pengujian. Pengujian fungsionalitas dilakukan untuk menguji 

apakah fungsionalitas yang diidentifikasi benar-benar 
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diimplementasikan dan bekerja sebagaimana seharusnya. 

Pengujian fungsionalitas yang terdapat pada visualisasi 

interaktif ini dijabarkan sebagai berikut. 

5.2.1. Pengujian Antarmuka Aplikasi 

Pengujian antarmuka aplikasi ditujukan untuk menguji 

kesesuaian masukan yang diberikan oleh pengguna sesuai 

dengan hasil yang diharapkan atau tidak. Pengujian antarmuka 

aplikasi mencakup pengujian antarmuka minimap, tampilan 

player instruction, tampilan exit game, tampilan visualisasi 

interaktif pada aplikasi. Berikut skenario dari setiap antarmuka 

pada aplikasi. 

Tabel 5.2 Tabel Uji Coba Antarmuka 001 

Kode Uji UA-001 

Deskripsi 
Menguji antarmuka yang terdapat pada 

tampilan awal player instruction 

Kondisi Awal 
Pengguna berada pada tampilan awal 

permainan 

Prosedur 

Pengujian 

Pengguna mengarahkan kursor ke tombol 

“SELESAI” pada tampilan. 

Skenario 1 – Memilih tombol Selesai 

Masukan 
Menekan tombol Selesai pada tampilan 

player instruction. 

Hasil yang 

Diharapkan 

Aplikasi menampilkan tampilan 

visualisasi interaktif dan mulai 

mengeksplor lingkungan virtual. 

Hasil yang 

Diperoleh 

Aplikasi menampilkan tampilan 

visualisasi interaktif dan mulai 

mengeksplor lingkungan virtual. 

Kesimpulan Berhasil 
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Tabel 5.3 Tabel Uji Coba Antarmuka 002 

Kode Uji UA-002 

Deskripsi 
Menguji antarmuka yang terdapat pada 

tampilan exit game. 

Kondisi Awal 
Pengguna berada pada tampilan exit game 

untuk keluar dari aplikasi 

Prosedur 

Pengujian 

Pengguna mengarahkan kursor ke tombol 

“YA” atau “TIDAK” pada tampilan 

tersebut 

Skenario 1 – Memilih tombol Ya 

Masukan 
Menekan tombol Ya pada tampilan exit 

game 

Hasil yang 

Diharapkan 
Aplikasi keluar dari permainan 

Hasil yang 

Diperoleh 
Aplikasi keluar dari permainan 

Kesimpulan Berhasil 

Skenario 2 – Memilih tombol Tidak 

Masukan 
Menekan tombol Tidak pada tampilan exit 

game 

Hasil yang 

Diharapkan 

Pengguna kembali dapat menjelajahi 

visualisasi interaktif 

Hasil yang 

Diperoleh 

Pengguna kembali dapat menjelajahi 

visualisasi interaktif 

Kesimpulan Berhasil 

 

Tabel 5.4 Tabel Uji Coba Antarmuka 003 

Kode Uji UA-003 
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Deskripsi 

Menguji antarmuka player instruction 

yang terdapat pada tampilan Visualisasi 

interaktif 

Kondisi Awal 
Pengguna berada pada tampilan visualisasi 

interaktif 

Prosedur 

Pengujian 

Pengguna memunculkan kursor dan 

mengarahkannya ke tombol tanda tanya 

pada tampilan Visualisasi interaktif 

Skenario 1 – Memilih tombol tanda tanya 

Masukan 
Menekan tombol Selesai pada tampilan 

visualisasi interaktif 

Hasil yang 

Diharapkan 

Aplikasi menampilkan tampilan player 

instruction yang berisi informasi cara 

bermain untuk pengguna 

Hasil yang 

Diperoleh 

Aplikasi menampilkan tampilan player 

instruction yang berisi informasi cara 

bermain untuk pengguna 

Kesimpulan Berhasil 

 

Tabel 5.5 Tabel Uji Coba Antarmuka 004 

Kode Uji UA-004 

Deskripsi 

Menguji antarmuka exit game yang 

terdapat pada tampilan Visualisasi 

interaktif 

Kondisi Awal 
Pengguna berada pada tampilan visualisasi 

interaktif 

Prosedur 

Pengujian 

Pengguna memunculkan kursor dan 

mengarahkannya ke tombol dengan 

gambar icon logout pada tampilan 

Visualisasi interaktif 

Skenario 1 – Memilih tombol dengan gambar icon logout 

Masukan 
Menekan tombol dengan gambar icon 

logout pada tampilan visualisasi interaktif 
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Hasil yang 

Diharapkan 

Aplikasi menampilkan tampilan exit game 

yang berisi pilihan untuk keluar dari 

aplikasi atau tidak 

Hasil yang 

Diperoleh 

Aplikasi menampilkan tampilan exit game 

yang berisi pilihan untuk keluar dari 

aplikasi atau tidak 

Kesimpulan Berhasil 

 

Tabel 5.6 Tabel Uji Coba Antarmuka 005 

Kode Uji UA-005 

Deskripsi 
Menguji antarmuka minimap yang terdapat 

pada tampilan Visualisasi interaktif 

Kondisi Awal 
Pengguna berada pada tampilan visualisasi 

interaktif 

Prosedur 

Pengujian 

Pengguna bergerak di dalam lingkungan 

virtual Perpustakaan ITS 

Skenario 1 – Bergerak ke segala arah menggunakan 

keyboard 

Masukan 
Menekan tombol W,A,S,D pada keyboard 

agar pengguna dapat bergerak 

Hasil yang 

Diharapkan 

Aplikasi menampilkan tampilan minimap 

yang mengikuti arah pergerakan pengguna 

Hasil yang 

Diperoleh 

Aplikasi menampilkan tampilan minimap 

yang mengikuti arah pergerakan pengguna 

Kesimpulan Berhasil 

 

Tabel 5.7 Tabel Uji Coba Antarmuka 006 

Kode Uji UA-006 

Deskripsi 

Menguji antarmuka lift yang terdapat pada 

tampilan Visualisasi interaktif saat 

memasuki objek lift 



66 

 

 

 

Kondisi Awal 
Pengguna berada pada tampilan visualisasi 

interaktif dan berada di dalam lift 

Prosedur 

Pengujian 
Pengguna memasuki objek lift 

Skenario 1 – Memilih tombol lantai 1 

Masukan 
Menekan tombol Lantai 1 pada tampilan 

tombol lift 

Hasil yang 

Diharapkan 
Pengguna berpindah scene ke lantai 1  

Hasil yang 

Diperoleh 
Pengguna berpindah scene ke lantai 1 

Kesimpulan Berhasil 

Skenario 2 – Memilih tombol lantai 2 

Masukan 
Menekan tombol Lantai 2 pada tampilan 

tombol lift 

Hasil yang 

Diharapkan 
Pengguna berpindah scene ke lantai 2  

Hasil yang 

Diperoleh 
Pengguna berpindah scene ke lantai 2 

Kesimpulan Berhasil 

Skenario 3 – Memilih tombol lantai 3 

Masukan 
Menekan tombol Lantai 3 pada tampilan 

tombol lift 

Hasil yang 

Diharapkan 
Pengguna berpindah scene ke lantai 3  

Hasil yang 

Diperoleh 
Pengguna berpindah scene ke lantai 3 

Kesimpulan Berhasil 

Skenario 4 – Memilih tombol lantai 4 
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Masukan 
Menekan tombol Lantai 4 pada tampilan 

tombol lift 

Hasil yang 

Diharapkan 
Pengguna berpindah scene ke lantai 4  

Hasil yang 

Diperoleh 
Pengguna berpindah scene ke lantai 4 

Kesimpulan Berhasil 

Skenario 5 – Memilih tombol lantai 5 

Masukan 
Menekan tombol Lantai 5 pada tampilan 

tombol lift 

Hasil yang 

Diharapkan 
Pengguna berpindah scene ke lantai 5 

Hasil yang 

Diperoleh 
Pengguna berpindah scene ke lantai 5 

Kesimpulan Berhasil 

5.2.2. Pengujian Mekanisme Visualisasi Interaktif  

Sub bab ini membahas bagaimana fungsionalitas dari 

aplikasi interaktif ini dapat berjalan sesuai fungsionalitas yang 

sudah direncanakan sebagai indikator keberhasilan 

dibangunnya aplikasi. Berikut adalah skenario interaksi yang 

dapat dilakukan oleh pengguna di dalam lingkungan virtual. 

Tabel 5.8 Tabel Uji Coba Fungsionalitas 001 

Kode Uji UF-001 

Deskripsi 
Menguji fungsionalitas pengguna dapat 

bergerak di dalam lingkungan virtual 

Kondisi Awal 
Pengguna berada pada tampilan visualisasi 

interaktif 

Prosedur 

Pengujian 

Pengguna menekan tombol W,A,S,D pada 

keyboard 
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Skenario 1 – Menekan tombol W,A,S,D pada keyboard  

Masukan Menekan tombol W,A,S,D pada keyboard  

Hasil yang 

Diharapkan 

Pengguna akan bergerak maju, mundur ke 

kiri dan ke kanan sesuai posisi dari 

keyboard 

Hasil yang 

Diperoleh 

Pengguna bergerak maju, mundur ke kiri 

dan ke kanan sesuai posisi dari keyboard 

Kesimpulan Berhasil 

Skenario 2 – Menekan dan tahan tombol Shift sambil 

bergerak menggunkan tombol W,A,S,D 

Masukan 

Pengguna menakan dan tahan tombol Shift 

sambil bergerak menggunakan tombol 

W,A,S,D pada keyboard 

Hasil yang 

Diharapkan 

Pengguna akan bergerak lebih cepat 

daripada sebelumnya seperti berlari 

Hasil yang 

Diperoleh 

Pengguna bergerak lebih cepat daripada 

sebelumnya 

Kesimpulan Berhasil 

Skenario 3 – Menekan tombol spasi untuk melompat 

Masukan Pengguna menakan tombol Spasi 

Hasil yang 

Diharapkan 

Pengguna akan bergerak naik turun seperti 

melompat 

Hasil yang 

Diperoleh 
Pengguna bergerak naik turun 

Kesimpulan Berhasil 

Skenario 4 – Menekan tombol W,A,S,D pada keyboard serta 

spasi untuk naik ke atas tangga 

Masukan 
Menekan tombol W,A,S,D pada keyboard 

serta spasi  
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Hasil yang 

Diharapkan 

Pengguna akan berpindah ke lantai di 

atasnya 

Hasil yang 

Diperoleh 
Pengguna berpindah ke lantai di atasnya 

Kesimpulan Berhasil 

Skenario 5 – Menekan tombol W,A,S,D dan bergerak 

menuju tangga turun 

Masukan 

Pengguna bergerak menggunakan tombol 

W,A,S,D untuk bergerak menuju tangga 

turun 

Hasil yang 

Diharapkan 

Pengguna akan berpindah ke lantai di 

bawahnya 

Hasil yang 

Diperoleh 
Pengguna berpindah ke lantai di bawahnya 

Kesimpulan Berhasil 

Skenario 6 – Menekan tombol F untuk dapat berinteraksi 

dengan objek 

Masukan Pengguna menekan tombol F  

Hasil yang 

Diharapkan 

Objek yang berinteraksi dengan pengguna 

akan memberikan respon terhadap 

pengguna  

Hasil yang 

Diperoleh 

Objek yang berinteraksi dengan pengguna 

memberikan respon terhadap pengguna 

Kesimpulan Berhasil 

5.2.3. Pengujian Mekanisme Interaksi Pintu 

Sub bab ini membahas apakah fungsionalitas 

pengguna berinteraksi dengan objek pintu berhasil berjalan 

dengan baik atau tidak. Berikut skenario pengguna berinteraksi 

dengan pintu. 
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Tabel 5.9 Tabel Uji Coba Fungsionalitas 002 

Kode Uji UF-002 

Deskripsi 
Menguji fungsionalitas ketika pengguna 

mendekati objek pintu 

Kondisi Awal 
Pengguna berada pada tampilan visualisasi 

interaktif 

Prosedur 

Pengujian 

Pengguna mendekati objek pintu dan 

mengarahkan kursor ke objek tersebut 

Skenario 1 – Menekan tombol F 

Masukan 
Menekan tombol F pada tampilan interaksi 

dengan pintu 

Hasil yang 

Diharapkan 

Pintu pada aplikasi akan menjalankan 

animasi membuka pintu. 

Hasil yang 

Diperoleh 

Pintu pada aplikasi akan menjalankan 

animasi membuka pintu. 

Kesimpulan Berhasil 

Skenario 2 – Menjauhi objek pintu 

Masukan 
Pengguna bergerak menggunakan tombol 

W,A,S,D untuk bergerak menjauhi pintu 

Hasil yang 

Diharapkan 

Tampilan interaksi pada pintu akan 

menghilang 

Hasil yang 

Diperoleh 

Tampilan interaksi pada pintu akan 

menghilang 

Kesimpulan Berhasil 

Skenario 3 – Menekan tombol F pada pintu yang terbuka 

Masukan 
Menekan tombol F pada tampilan interaksi 

dengan pintu yang terbuka 
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Hasil yang 

Diharapkan 

Pintu pada aplikasi akan menjalankan 

animasi menutup pintu. 

Hasil yang 

Diperoleh 

Pintu pada aplikasi menjalankan animasi 

menutup pintu. 

Kesimpulan Berhasil 

Skenario 4 – Menekan tombol F pada pintu yang 

ruangannya tidak boleh dimasuki 

Masukan 

Pengguna menekan tombol F pada 

tampilan interaksi dengan pintu yang tidak 

boleh dimasuki 

Hasil yang 

Diharapkan 

Pintu pada aplikasi akan menampilan 

informasi bahwa ruangan tidak bisa 

dimasuki 

Hasil yang 

Diperoleh 

Pintu pada aplikasi menampilan informasi 

bahwa ruangan tidak bisa dimasuki 

Kesimpulan Berhasil 

 

5.2.4. Pengujian Mekanisme Interaksi Layar 

Sub bab ini membahas apakah fungsionalitas dari 

interaksi antara pengguna dengan layar, dalam hal ini objek 

televisi atau komputer berhasil berjalan dengan baik atau tidak. 

Berikut skenario interaksi antara pengguna dengan televiri atau 

komputer. 

Tabel 5.10 Tabel Uji Coba Fungsionalitas 003 

Kode Uji UF-003 

Deskripsi 
Menguji fungsionalitas ketika pengguna 

mendekati objek televisi atau komputer 

Kondisi Awal 
Pengguna berada pada tampilan visualisasi 

interaktif 
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Prosedur 

Pengujian 

Pengguna mendekati objek televisi atau 

komputer dan mengarahkan kursor ke 

objek tersebut 

Skenario 1 – Menekan tombol F 

Masukan 
Menekan tombol F pada tampilan interaksi 

dengan pintu 

Hasil yang 

Diharapkan 

Televisi atau komputer akan mengeluarkan 

video dan suara dari layar. 

Hasil yang 

Diperoleh 

Televisi atau komputer akan mengeluarkan 

video dan suara dari layar. 

Kesimpulan Berhasil 

Skenario 2 – Menjauhi objek televisi atau komputer 

Masukan 

Pengguna bergerak menggunakan tombol 

W,A,S,D untuk bergerak menjauhi televisi 

atau komputer 

Hasil yang 

Diharapkan 

Tampilan interaksi pada televisi atau 

komputer akan menghilang 

Hasil yang 

Diperoleh 

Tampilan interaksi pada televisi atau 

komputer menghilang 

Kesimpulan Berhasil 

Skenario 3 – Menekan tombol backspace pada keyboard 

Masukan 
Pengguna menekan tombol Backspace 

pada keyboard 

Hasil yang 

Diharapkan 

Video dan suara yang dimainkan oleh 

televisi atau komputer akan mati 

Hasil yang 

Diperoleh 

Video dan suara yang dimainkan oleh 

televisi atau komputer mati 

Kesimpulan Berhasil 
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5.2.5. Pengujian Mekanisme Interaksi Rak Buku 

Sub bab ini membahas apakah interaksi antara pengguna 

dengan rak buku berhasil berjalan dengan baik atau tidak. 

Berikut skenario interaksi antara pengguna dengan rak buku. 

 

Tabel 5.11 Uji Coba Fungsionalitas 004 

Kode Uji UF-004 

Deskripsi 
Menguji fungsionalitas ketika pengguna 

mendekati objek rak buku 

Kondisi Awal 
Pengguna berada pada tampilan visualisasi 

interaktif 

Prosedur 

Pengujian 

Pengguna mendekati objek rak buku dan 

mengarahkan kursor ke objek tersebut 

Skenario 1 – Menekan tombol F 

Masukan 
Menekan tombol F pada tampilan interaksi 

dengan rak buku 

Hasil yang 

Diharapkan 

Aplikasi akan menampilkan informasi isi 

rak buku dan judul buku yang ada pada rak 

tersebut 

Hasil yang 

Diperoleh 

Aplikasi menampilkan informasi isi rak 

buku dan judul buku yang ada pada rak 

tersebut 

Kesimpulan Berhasil 

Skenario 2 – Menjauhi objek rak buku 

Masukan 

Pengguna bergerak menggunakan tombol 

W,A,S,D untuk bergerak menjauhi rak 

buku 

Hasil yang 

Diharapkan 

Tampilan interaksi pada rak buku akan 

menghilang 

Hasil yang 

Diperoleh 

Tampilan interaksi pada rak buku akan 

menghilang 
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Kesimpulan Berhasil 

Skenario 3 – Menekan tombol backspace pada keyboard 

setelah tampilan informasi buku muncul 

Masukan 
Pengguna menekan tombol Backspace 

pada keyboard 

Hasil yang 

Diharapkan 

Tampilan berisi informasi rak buku akan 

menghilang 

Hasil yang 

Diperoleh 

Tampilan berisi informasi rak buku 

menghilang 

Kesimpulan Berhasil 

 

5.2.6. Pengujian Mekanisme Interaksi Proyektor 

Sub bab ini membahas apakah fungsionalitas interaksi antara 

pengguna dengan proyektor berhasil berjalan dengan baik atau 

tidak. Berikut skenario interaksi antara pengguna dan 

proyektor. 

Tabel 5.12 Tabel Uji Coba Fungsionalitas 005 

Kode Uji UF-005 

Deskripsi 
Menguji fungsionalitas ketika pengguna 

mendekati objek proyektor 

Kondisi Awal 
Pengguna berada pada tampilan visualisasi 

interaktif 

Prosedur 

Pengujian 

Pengguna mendekati objek proyektor dan 

mengarahkan kursor ke objek tersebut 

Skenario 1 – Menekan tombol F 

Masukan 
Menekan tombol F pada tampilan interaksi 

dengan proyektor 

Hasil yang 

Diharapkan 

Proyektor akan mengeluarkan sinar yang 

terpantul pada layar proyektor 
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Hasil yang 

Diperoleh 

Proyektor mengeluarkan sinar yang 

terpantul pada layar proyektor 

Kesimpulan Berhasil 

Skenario 2 – Menjauhi objek proyektor 

Masukan 

Pengguna bergerak menggunakan tombol 

W,A,S,D untuk bergerak menjauhi 

proyektor 

Hasil yang 

Diharapkan 

Tampilan interaksi pada proyektor akan 

menghilang 

Hasil yang 

Diperoleh 

Tampilan interaksi pada proyektor 

menghilang 

Kesimpulan Berhasil 

Skenario 3 – Menekan tombol backspace pada proyektor 

setelah proyektor hidup 

Masukan 
Pengguna menekan tombol Backspace 

pada keyboard 

Hasil yang 

Diharapkan 
Sinar dari proyektor akan mati 

Hasil yang 

Diperoleh 
Sinar dari proyektor mati 

Kesimpulan Berhasil 

 

5.2.7. Pengujian Mekanisme Interaksi Fotokopi 

Sub bab ini membahas tentang fungsionalitas interaksi antara 

pengguna dan fotokopi memenuhi indikator berhasil atau tidak. 

Berikut skenario interaksi antara pengguna dan fotokopi. 

Tabel 5.13 Tabel Uji Coba Fungsionalitas 006 

Kode Uji UF-006 
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Deskripsi 
Menguji fungsionalitas ketika pengguna 

mendekati objek fotokopi 

Kondisi Awal 
Pengguna berada pada tampilan visualisasi 

interaktif 

Prosedur 

Pengujian 

Pengguna mendekati objek fotokopi dan 

mengarahkan kursor ke objek tersebut 

Skenario 1 – Menekan tombol F 

Masukan 
Menekan tombol F pada tampilan interaksi 

dengan fotokopi 

Hasil yang 

Diharapkan 

Aplikasi akan menampilkan informasi 

fungsi dari fotokopi 

Hasil yang 

Diperoleh 

Aplikasi menampilkan informasi fungsi 

dari fotokopi 

Kesimpulan Berhasil 

Skenario 2 – Menjauhi objek fotokopi 

Masukan 

Pengguna bergerak menggunakan tombol 

W,A,S,D untuk bergerak menjauhi 

fotokopi 

Hasil yang 

Diharapkan 

Tampilan interaksi pada fotokopi akan 

menghilang 

Hasil yang 

Diperoleh 

Tampilan interaksi pada fotokopi 

menghilang 

Kesimpulan Berhasil 

Skenario 3 – Menekan tombol backspace pada fotokopi 

setelah tampilan informasi fotokopi muncul 

Masukan 
Pengguna menekan tombol Backspace 

pada keyboard 

Hasil yang 

Diharapkan 

Tampilan berisi informasi fotokopi akan 

menghilang 
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Hasil yang 

Diperoleh 

Tampilan berisi informasi fotokopi 

menghilang 

Kesimpulan Berhasil 

 

5.2.8. Hasil Pengujian 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai hasil evaluasi dari 

pengujian yang dilakukan pada permainan. Hasil evaluasi 

dapat dilihat pada Tabel. 

Tabel 5.14 Tabel Hasil Pengujian 

Kode Deskripsi 
Kemungkinan 

/ Skenario 

Perilaku 

Terlaksana 

UF-001 

Pengujian 

Mekanisme 

Visualisasi 

Interaktif 

Skenario 1 Ya 

Skenario 2 Ya 

Skenario 3 Ya 

Skenario 4 Ya 

Skenario 5 Ya 

Skenario 6 Ya 

UF-002 

Pengujian 

Mekanisme 

Interaksi 

Pintu 

Skenario 1 Ya 

Skenario 2 Ya 

Skenario 3 Ya 

Skenario 4 Ya 

UF-003 

Pengujian 

Mekanisme 

Interaksi 

Layar 

Skenario 1 Ya 

Skenario 2 Ya 

Skenario 3 Ya 

UF-004 

Pengujian 

Mekanisme 

Interaksi 

Rak Buku 

Skenario 1 Ya 

Skenario 2 Ya 

Skenario 3 Ya 

UF-005 
Pengujian 

Mekanisme 

Skenario 1 Ya 

Skenario 2 Ya 
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Interaksi 

Proyektor 
Skenario 3 Ya 

UF-006 

Pengujian 

Mekanisme 

Interaksi 

Fotokopi 

Skenario 1 Ya 

Skenario 2 Ya 

Skenario 3 Ya 

 

 Pengujian Subjektivitas Sistem 

Pengujian pada aplikasi yang dibangun tidak hanya 

dilakukan pada fungsionalitas yang dimiliki, tetapi juga 

ditujukan kepada pengguna untuk mencoba secara langsung. 

Pengujian ini berfungsi sebagai pengujian subjektif yang 

bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan aplikasi yang 

dibangun dari sisi pengguna. Hal ini dapat dicapai dengan 

meminta penilaian dan tanggapan dari pengguna terhadap 

sejumlah aspek permainan yang ada. 

5.3.1. Skenario Pengujian Pengguna 

Dalam melakukan pengujian aplikasi, pengguna diminta 

mencoba menjalankan aplikasi untuk mencoba semua 

fungsionalitas dan fitur yang ada. Pengujian aplikasi oleh 

pengguna dilakukan dengan sebelumnya memberikan 

informasi seputar permainan, kegunaan, dan fitur-fitur yang 

dimiliki. Setelah informasi tersampaikan, pengguna kemudian 

diarahkan untuk langsung mencoba permainan. Jumlah 

pengguna yang terlibat dalam pengujian perangkat sebanyak 10 

orang. Perangkat yang digunakan dalam pengujian adalah 

perangkat yang dimiliki oleh masing-masing pengguna. 

Dalam memberikan penilaian dan tanggapan, pengguna 

diberikan kuesioner pengujian permainan. Kuesioner 

pengujian ini dilakukan dengan mengisi form kuesioner yang 

telah diberikan. Kuesioner pengujian ini memiliki beberapa 

aspek penilaian seputar permainan. Nilai yang diberikan 

rentang nilai 1 hingga 5 dengan rincian pada Tabel 5.14. Pada 
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bagian akhir kuisioner, terdapat saran dari pengguna untuk 

perbaikan aspek dan fitur dalam permainan. Kuisioner 

penilaian permainan dapat dilihat pada Tabel 5.15. 

Tabel 5.15 Tabel Rentang Nilai 

No Keterangan Nilai 

1 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

2 Tidak Setuju (TS) 2 

3 Netral (N) 3 

4 Setuju (S) 4 

5 Sangat Setuju (SS) 5 

Tabel 5.16 Tabel Kuisioner Pengguna 

No Parameter 

1 
Visualisasi interaktif Perpustakaan ini memiliki 

tampilan, warna dan desain antarmuka yang menarik 

2 

Visualisasi interaktif Perpustakaan ini memiliki tata 

letak tombol, instruksi dan informasi lainnya yang 

mudah dilihat/dikenali 

3 
Saya merasakan sensasi nyata seperti layaknya sedang 

berkeliling perpustakaan ITS 

4 
Saya merasa interaksi dengan objek yang ada pada 

lingkungan virtual menyenangkan dan informatif 

5 

Saya merasa dengan mengelilingi lingkungan virtual 

ini, saya mendapat informasi baru tentang Perpustakaan 

ITS. 

6 
Aplikasi dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya lag 

dan/atau crash 

7 
Saya merasa terbantu dengan adanya petunjuk yang 

disediakan aplikasi 
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8 Saya merasa nyaman selama menggunakan aplikasi ini 

9 Saya merasa tertarik untuk menggunakan aplikasi ini 

5.3.2. Tujuan Pertanyaan Kuisioner 

Kuisioner ini dibuat untuk mengetahui tanggapan dari 

pengguna dan untuk mengukur apakah permainan Nightmare: 

Arachnophobia sudah berjalan sesuai dengan rancangan. 

Tujuan dari pertanyaan kuisioner dapat dilihat pada Tabel 5.16. 

Tabel 5.17 Tabel Tujuan Pertanyaan Kuisioner 

No Pertanyaan Kuisioner Tujuan Pertanyaan 

1 

Visualisasi interaktif 

Perpustakaan ini memiliki 

tampilan, warna dan desain 

antarmuka yang menarik 

Untuk mengetahui 

apakah aplikasi 

memiliki antarmuka 

yang baik 

2 

Visualisasi interaktif 

Perpustakaan ini memiliki tata 

letak tombol, instruksi dan 

informasi lainnya yang mudah 

dilihat/dikenali 

Untuk mengetahui 

apakah aplikasi 

memiliki antarmuka 

yang baik 

3 

Saya merasakan sensasi nyata 

seperti layaknya sedang 

berkeliling perpustakaan ITS 

Untuk mengetahui 

apakah aplikasi 

memiliki visual grafis 

yang baik 

4 

Saya merasa interaksi dengan 

objek yang ada pada lingkungan 

virtual menyenangkan dan 

informatif 

Untuk mengetahui 

apakah interaksi pada 

aplikasi berjalan 

dengan baik 

5 

Saya merasa dengan mengelilingi 

lingkungan virtual ini, saya 

mendapat informasi baru tentang 

Perpustakaan ITS. 

Untuk mengetahui 

apakah aplikasi 

memiliki visual grafis 

yang baik 
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6 

Aplikasi dapat berjalan dengan 

lancar tanpa adanya lag dan/atau 

crash 

Untuk mengetahui 

apakah aplikasi 

dibangun dengan baik 

7 

Saya merasa terbantu dengan 

adanya petunjuk yang disediakan 

aplikasi 

Untuk mengetahui 

apakah objektif 

aplikasi tercapai 

8 
Saya merasa nyaman selama 

menggunakan aplikasi ini 

Untuk mengetahui 

apakah aplikasi 

menarik minat 

pengguna 

9 
Saya merasa tertarik untuk 

menggunakan aplikasi ini 

Untuk mengetahui 

apakah aplikasi 

menarik minat 

pengguna 

5.3.3. Daftar Penguji Aplikasi 

Sub bab ini menunjukkan daftar pengguna yang 

bertindak sebagai penguji coba aplikasi visualisasi interaktif 

perpustakaan ITS. Dalam pengujian ini tidak terdapat kriteria 

atau batas usia yang harus dimiliki pengguna, karena aplikasi 

ini ditujukan kepada berbagai kalangan tanpa batasan umur. 

Daftar nama penguji aplikasi ini dapat dilihat pada Tabel 5.17.  

Tabel 5.18 Tabel Daftar Penguji Aplikasi 

No Nama Pekerjaan Usia 
Perangkat 

Pengujian 

1 
Aisyah 

Muswar 
Freelancer 22 

Core i7-

4720HQ, 

NVIDIA GT 

940M, RAM 

4GB 

2 
Fariz Ardin 

Adhiyaksa 
Karyawan 23 

Intel Core i7 

6700HQ, GTX 

950M, RAM 

8GB 
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3 

Mohammad 

Nafis 

Naufally 

Mahasiswa 22 

AMD Ryzen 

3550H, GTX 

1650, 8GB 

RAM 

4 

Muhammad 

Fadhlan Min 

Robby 

Mahasiswa 22 

Intel I7-7660U, 

Intel Iris Plus 

640, 16GB 

RAM 

5 
Muhammad 

Ivan Riansyah 

Karyawan 

Swasta 
22 

AMD FX-

9830P 

RADEON R7 

3.0 GHz, AMD 

Radeon™ RX 

460 4GB, RAM 

16GB. 

6 
Sari 

Wahyuningsih 
Mahasiswa 22 

Core™ i7 

8550U 1.8 

GHz, 

SSD256GB, 

RAM 8GB 

7 Ghina Afifah Mahasiswa 19 

Intel Pentium 

CPU G4560 

3.50 GHz, 

RAM 8GB 

8 
Kurnia Desy 

Arimukti 
Mahasiswa 22 

Core i5 6400, 

GTX 1050ti, 

8GB 

9 
Muhammad 

Raihan A. 
Mahasiswa 22 

Core i7 

4720HQ, GT 

940M, 8GB 

RAM 

10 Ariq Sudibyo Freelancer 22 

Core i7-7700K, 

GTX 1060, 

RAM 16GB 
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5.3.4. Hasil Pengujian Pengguna 

Pengujian terhadap aspek antarmuka, visual, 

gameplay, dan tingkat kenyamanan pengguna mendapatkan 

hasil seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5.12. Sistem 

penilaian yang digunakan yaitu dengan menjumlahkan seluruh 

nilai dari seluruh responden dengan kemudian dirata-rata dan 

dibagi dengan nilai maksimum (5), sehingga didapatkan 

persentase nilai dari setiap parameter yang diujikan. Hasil akhir 

dari pengujian setiap aspek dapat dilihat pada Tabel 5.13. 

Tabel 5.19 Tabel Rata-rata Penilaian 

No Parameter 
Penilaian Rata-

rata 1 2 3 4 5 

1 

Visualisasi interaktif 

Perpustakaan ini 

memiliki tampilan, 

warna dan desain 

antarmuka yang 

menarik 

0 0 7 3 0 3,3 

2 

Visualisasi interaktif 

Perpustakaan ini 

memiliki tata letak 

tombol, instruksi dan 

informasi lainnya yang 

mudah dilihat/dikenali 

0 0 5 3 2 3,7 

3 

Saya merasakan 

sensasi nyata seperti 

layaknya sedang 

berkeliling 

perpustakaan ITS 

0 2 6 2 0 3 

4 
Saya merasa interaksi 

dengan objek yang ada 

pada lingkungan 

0 0 4 5 1 3,7 
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virtual menyenangkan 

dan informatif 

5 

Saya merasa dengan 

mengelilingi 

lingkungan virtual ini, 

saya mendapat 

informasi baru tentang 

Perpustakaan ITS. 

0 0 7 1 2 3,5 

6 

Aplikasi dapat 

berjalan dengan lancar 

tanpa adanya lag 

dan/atau crash 

0 0 5 5 0 3,6 

7 

Saya merasa terbantu 

dengan adanya 

petunjuk yang 

disediakan aplikasi 

0 0 3 6 1 3,8 

8 

Saya merasa nyaman 

selama menggunakan 

aplikasi ini 

0 1 6 3 0 3,2 

9 

Saya merasa tertarik 

untuk menggunakan 

aplikasi ini 

0 0 8 2 0 3,2 

Pada Tabel 5.19. terdapat perhitungan rata-rata dari 

penilaian pengguna terhadap visualisasi interaktif yang telah 

dibangun. Perhitungan rata-rata ini didapat dari penilaian 

Setuju dan Tidak Setuju sesuai parameter yang telah 

ditentukan. Hasil rata-rata ini kemudian akan dikonversikan 

menjadi bentuk presentase untuk melihat apakah indikator 
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keberhasilan tiap parameter mencapai kecukupan pada aplikasi 

ini. 

Tabel 5.20 Tabel Presentase Rata-rata Penilaian 

No Pernyataan Rata-rata 
Konversi 

Presentase 

Parameter Antarmuka 

1 

Visualisasi interaktif 

Perpustakaan ini 

memiliki tampilan, 

warna dan desain 

antarmuka yang 

menarik 

3,3 66% 

2 

Visualisasi interaktif 

Perpustakaan ini 

memiliki tata letak 

tombol, instruksi dan 

informasi lainnya 

yang mudah 

dilihat/dikenali 

3,7 74% 

 Rata-rata Parameter 3,5 70% 

Parameter Visual 

3 

Saya merasakan 

sensasi nyata seperti 

layaknya sedang 

berkeliling 

perpustakaan ITS 

3 60% 

4 

Saya merasa interaksi 

dengan objek yang ada 

pada lingkungan 

virtual menyenangkan 

dan informatif 

3,7 74% 

5 

Saya merasa dengan 

mengelilingi 

lingkungan virtual ini, 

3,5 70% 
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saya mendapat 

informasi baru tentang 

Perpustakaan ITS. 

 Rata-rata parameter 3,4 68% 

Parameter Kenyamanan 

6 

Aplikasi dapat 

berjalan dengan lancar 

tanpa adanya lag 

dan/atau crash 

3,6 72% 

7 

Saya merasa terbantu 

dengan adanya 

petunjuk yang 

disediakan aplikasi 

3,8 76% 

8 

Saya merasa nyaman 

selama menggunakan 

aplikasi ini 

3,2 64% 

9 

Saya merasa tertarik 

untuk menggunakan 

aplikasi ini 

3,2 64% 

 Rata-rata parameter 3,45 69% 

Pada Tabel 5.20, terdapat perhitungan presentasi dari 

rata-rata penilaian tiap parameter dari tabel sebelumnya. Dari 

hasil pada tabel, presentase rata-rata pada parameter antarmuka 

adalah 70%, parameter visual 68% dan parameter kenyamanan 

69%. 

5.3.5. Kritik dan Saran Pengguna 

Selain memberikan penilaian terhadap fungsionalitas 

aplikasi, pengguna juga memberikan tanggapan berupa kritik 

dan saran untuk pengembangan aplikasi selanjutnya. Kritik dan 

saran pengguna dapat dilihat pada Tabel 5.14. 
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Tabel 5.21 Tabel Kritik dan Saran 

No Nama Kritik dan Saran 

1 Aisyah Muswar 

Aplikasinya cukup berat 

karena banyak model tapi 

tidak banyak bug. 

Aplikasinya juga tidak 

crash dan berjalan dengan 

baik. Hanya cukup lemot 

gerakannya. 

2 Fariz Ardin Adhiyaksa 

Aset bangunannya 

lumayan serem. Mungkin 

warna dan teksturnya bisa 

ditingkatkan lagi. 

3 
Mohammad Nafis 

Naufally 

Aset bangunan dalamnya 

sudah bagus, tapi 

interaksinya mungkin bisa 

diperbanyak.  

4 
Muhammad Fadhlan 

Min Robby 

Aset bangunannya 

kelihatan gelap.  

5 Muh. Ivan Riansyah 

Bagian bangunan yang 

menggunakan 

fotogrametri masih bisa 

diperbagus lagi. Di bagian 

dalam beberapa UI ada 

yang menarik, ada yang 

tidak. 

6 Sari Wahyuningsih 

Pergerakan playernya 

sudah cukup bagus, tapi 

mungkin di beberapa 

lantai ada yang terlalu 

berat karena banyak aset. 

Secara keseluruhan, 

berjalan dengan baik. 

7 Ghina Afifah 
Ada tombol yang tidak 

umum digunakan dalam 
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aplikasi semacam ini, 

seperti R untuk 

mengeluarkan kursor 

karena biasanya Escape. 

Tapi, penampilan cara 

bermain di awal tampilan 

sudah membantu. 

8 Kurnia Desy Arimukti 

Di saat naik lift, jeda antar 

lantai tidak sama, ada yang 

cepat, ada yang lambat. 

Gerakan jalannya juga. 

Warna dan tampilannya 

dibuat lebih menarik lagi. 

9 Muhammad Raihan A. 

Warna tampilannya 

kurang terang lagi jadi 

kesannya gloomy. Lebih 

ditingkatkan lagi. 

10 Ariq Sudibyo 

Navigasinya bingung 

karena tidak tahu harus 

kemana terutama di 

tampilan paling awal. 

Jadinya hanya berputar. 

 

 Evaluasi Pengujian 

Sub bab ini membahas terkait evaluasi terhadap 

pengujian-pengujian yang telah dilakukan. Dalam hal ini 

pengujian fungsionalitas telah direkapitulasi pada Tabel. 

Menurut hasil dari tabel tersebut, fungsionalitas pada aplikasi 

visualisasi interaktif ini berjalan dengan semestinya tanpa 

mengalami bug. Pada pengujian subjektivitas oleh pengguna, 

didapatkan hasil persentase di atas 50% yang 

mengindikasikan tiap parameter sudah cukup memenuhi 

capaian minimal dari respon pengguna terhadap visualisasi 

interaktif Gedung Perpustakaan ITS ini. 
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Adapun pada pengujian fungsionalitas dan subjektivitas oleh 

pengguna, didapatkan kendala dalam mengarahkan interaksi 

terhadap objek juga pergerakan di dalam lingkungan tersebut. 

Selain itu, pengguna juga merasa antarmuka dan aset yang 

digunakan di dalam aplikasi dapat ditingkatkan lebih baik lagi. 

Interaksi antara pengguna dan objek juga diperbanyak agar 

mendapatkan imersi yang lebih optimal. 
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[Halaman ini sengaja dikosongkan] 
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6BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Bab ini akan membahas mengenai kesimpulan yang 

diperoleh selama pengerjaan Tugas Akhir dan saran mengenai 

pengembangan yang dapat dilakukan terhadap Tugas Akhir ini di 

masa yang akan datang. 

 

6.1. Kesimpulan 

Dari hasil pengamatan selama proses pembuatan aplikasi 

ini, pengujian fungsionalitas juga subjektivitas, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Rekonstruksi model 3D dari Gedung Perpustakaan 

ITS berhasil dibangun dengan menggunakan teknik 

fotogrametri dengan dibantu oleh perangkat lunak 

Reality Capture. 

2. Bagian interior Gedung Perpustakaan ITS yang tidak 

terlihat pada saat pengambilan gambar berhasil 

diselesaikan dengan menggunakan Sketch Up. 

3. Sistem visualisasi interaktif dari model 3D Gedung 

Perpustakaan ITS berbasis web berhasil dibangun 

dengan menggunakan Unity3D dan dapat dijalankan 

di web browser melalui dukungan penerapan WebGL 

4. Evaluasi aplikasi visualisasi interaktif Perpustakaan 

ITS berbasis web ini dilakukan dengan dua pengujian 

yaitu pengujian beta fungsional dan pengujian 

subjektivitas pengguna. Berdasarkan hasil pengujian 

beta fungsional, interaksi antara pengguna dengan 

objek yang terdapat pada lingkungan virtual dapat 

berjalan dengan baik pada aplikasi yang telah dibuat. 

Berdasarkan hasil pengujian subjektivitas pengguna, 

presentase rata-rata pada parameter antarmuka adalah 

70%, parameter visual 68% dan parameter 

kenyamanan 69%. 
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6.2. Saran 

Saran yang didapat adalah saran-saran yang muncul dari 

hasil pengamatan selama mengerjakan aplikasi untuk Tugas Akhir 

dimulai dari perancangan, implementasi dan juga dari pengujian 

dari yang dilakukan sendiri maupun oleh pengguna lain.  Di 

antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Model bangunan yang digunakan untuk aplikasi ini 

diperbaiki dan ditingkatkan lagi tekstur dan warnanya 

agar terlihat lebih rapi. 

2. Peningkatan struktur dan tekstur model dari hasil 

fotogrametri dapat dilakukan dengan cara 

menggunakan kamera atau alat pengambilan data 

gambar khusus fotogrametri pada objek sesungguhnya 

agar dapat menghasilkan kualitas foto yang lebih 

mendetil dari berbagai sudut. 

3. Antarmuka pada aplikasi interaktif dapat dibuat lebih 

menarik lagi 

4. Interaksi antara pengguna dan objek dibuat variatif 

dan diperbanyak agar semakin menyenangkan. 

  



 

93 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

[1]  D. Sujadi, M. E. Thajadi and S. S. Sai, "3D MODELLING 

OBYEK KERAPATAN TINGGI MENGGUNAKAN 

METODE FOTOGRAMETRI JARAK DEKAT (STUDI 

KASUS: PATUNG PANDAWA PERUMAHAN 

PANDAWA, KOTA MALANG)".  

[2]  T. Kersten, C. A. Pardo and M. Lindstaedt, "3D 

ACQUISITION, MODELLING AND VISUALIZATION 

OF NORTH GERMAN CASTLES BY DIGITAL 

ARCHITECTURAL PHOTOGRAMMETRY," The 

International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing 

and Spatial Information Sciences,, vol. XXXV, pp. 126-132, 

2004.  

[3]  R. S. Asih, E. S. Hadi and G. Rindo, "Pembuatan 3d 

Modeling Propeller Dengan Menggunakan Digital 

Photogrammetry," Jurnal Hasil Karya Ilmiah Lulusan S1 

Teknik Perkapalan Universitas Diponegoro, vol. V, 2017.  

[4]  A. Walfrod, "What is photogrammetry?," 2007. [Online]. 

Available: http://www.photogrammetry.com/index.htm. 

[Accessed 13 Januari 2020]. 

[5]  "Fotogrametri," Wikipedia, 23 November 2018. [Online]. 

Available: https://id.wikipedia.org/wiki/Fotogrametri. 

[Accessed 11 February 2021]. 

[6]  "Geospatial Modeling & Visualization," The Center for 

Advanced Spatial Technologies, [Online]. Available: 

http://gmv.cast.uark.edu/photogrammetry. [Accessed 13 

Januari 2021]. 

[7]  L. TEGARA Co., "Photogrammetry software "Reality 

Capture" that creates 3D models from images," TEGARA 

Co., Ltd., 17 January 2019. [Online]. Available: 

https://www.tegakari.net/en/2019/01/realitycapture/. 

[Accessed 11 February 2021]. 



94 

 

 

 

[8]  Wikipedia, "id.wikipedia,org," Wikipedia, [Online]. 

Available: https://id.wikipedia.org/wiki/C_sharp. [Accessed 

15 Januari 2021]. 

[9]  Blender, "Blender : About The Software," Blender, [Online]. 

Available: https://www.blender.org/about/. [Accessed 13 

Januari 2020]. 

[10]  B. Gavin, "What is Sketchup (and How Do I Use It)?," How 

To Geek, 4 September 2018. [Online]. Available: 

https://www.howtogeek.com/364232/what-is-sketchup/. 

[Accessed 11 February 2021]. 

[11]  "wikipedia.org," Wikipedia, [Online]. Available: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Unity_(game_engine). 

[Accessed 15 Januari 2021]. 

 

 

 



 

95 

 

LAMPIRAN 
 

 

Lampiran 1 Kuisioner Pengguna (1) 



96 

 

 

 

 

Lampiran 2 Kuisioner Pengguna (2) 



97 

 

 

 

 

Lampiran 3 Kuisioner Pengguna (3) 



98 

 

 

 

 

Lampiran 4 Kuisioner Pengguna (4) 



99 

 

 

 

 

Lampiran 5 Kuisioner Pengguna (5) 



100 

 

 

 

 

Lampiran 6 Kuisioner Pengguna (6) 



101 

 

 

 

 

Lampiran 7 Kuisioner Pengguna (7) 



102 

 

 

 

 

Lampiran 8 Kuisioner Pengguna (8) 



103 

 

 

 

 

Lampiran 9 Kuisioner Pengguna (9) 



104 

 

 

 

 

Lampiran 10 Kuisioner Pengguna (10) 



105 

 

 

 

 

Lampiran 11 Penguji Coba (1) 

 

Lampiran 12 Penguji Coba (2) 



106 

 

 

 

 

 

Lampiran 13 Penguji Coba (3)

 

Lampiran 14 Penguji Coba (4) 



107 

 

 

 

 

Lampiran 15 Penguji Coba (5) 

  



108 

 

 

 

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



 

109 

 

 

BIODATA PENULIS 
  

Nada Nibrassalbila Rosadi, lahir di 

Bekasi pada tanggal 30 November 1997. 

Penulis telah menempuh pendidikan 

formal mulai dari SD Kadipaten 2, SMP 

Negeri 1 Bojonegoro, SMA Negeri 1 

Bojonegoro dan terakhir sebagai 

mahasiswa Departemen Teknik 

Informatika Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember dengan rumpun mata kuliah 

Interaksi Grafika dan Seni (2016-2021). 

Lulus dari SMA, penulis melanjutkan 

pendidikan di Departemen Teknik Informatika. 

Selama perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi 

kemahasiswaan, antara lain sebagai Staff Acara INOCHI & K-

FEST 2017 ITS Foreign Language Society, Staff Desain dan 

Logistik NLC Schematics 2017 Himpunan, Mahasiswa 

Informatika, Sekretaris Departemen Social Partnership & 

Strategic BEM FTIK 2019, Staff Organization Social 

Responsibility BEM FTIF 2018 ITS, Staff Ahli Sosial 

Masyarakat Himpunan Mahasiswa Informatika 2019, Staff 

Kesekretariatan INOCHI & K-FEST 2018 ITS Foreign 

Language Society, Staff Ahli Desain dan Logistik NLC 

Schematics 2018 Himpunan Mahasiswa Informatika ITS, 

Sekretaris 2 Kepengurusan ‘Zeus’ ITS Foreign Language 

Society, Sektretaris Departemen Social Partnership and 

Srategic BEM FTIK 2019 dan Staff Ahli Sosial Masyarat 2019 

Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika. Selama kuliah di 

Departemen Teknik Informatika ITS, penulis mengambil 

bidang minat Interaksi Grafika dan Seni (IGS) dengan 

ketertarikan penulis terdapat pada pembentukan 3D modelling 

dan pengolahan citra. Penulis dapat dihubungi melalui surel 

nadarosadi22@gmail.com. 


