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BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan dalam bab I adalah mengenai latar belakang diadakannya

perancangan Web aplikasi profil property berbasis 3D dengan menggunakan

framework WebGL dan Library Three.js, rumusan masalah yang terjadi dalam

penelitian, batasan masalah yang digunakan sebagai titik pusat penelitian, tujuan

serta manfaat yang didapat dalam penelitian.

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan komunikasi ditandai dengan pesatnya

penggunaan internet untuk memenuhi kebutuhan informasi yang semakin

meningkat, seiring dengan kemajuan diberbagai bidang terutama media promosi.

Arsitektur merancang bangunan dengan sangat detail dan harus memiliki

kemampuan seni merupakan nilai jual dari sebuah karya. Teknologi yang

digunakan untuk mempromosikan karya terbilang kurang, sehingga muncul media

yang paling akurat yaitu berupa media video maupun gambar yang sifatnya statis

dan hasil kurang maksimal yang akan diterima oleh konsumen. Pengembang

property mungkin harus lebih hati-hati karena konsumen punya kekuatan untuk

menyeret pengembang property ke pengadilan, sebab jika tidak membangun

rumah sesuai brosur iklan, pengembang bisa dibui atau tak hanya digugat ganti

rugi perdata semata. Solusi yang diperlukan yaitu media promosi yang lebih

akurat dan memberi konsumen interaksi dengan project rancangan (Andi, 2014).

Manusia hidup didunia dan bergerak dalam pengalaman 3D, banyak media

digital yang dapat dijumpai berbasis 3D, padahal yang dialami selama ini adalah

menatap layar datar namun yang dibayangkan objek diatas layar datar tersebut

bisa dilihat dan digerakkan dari sisi depan, belakang dan samping dalam hal

matematika lebih dikenal dengan sumbu x,y,z. Berkembangnya jaringan

komunikasi dan web browser membuat pengembang web mulai membuat sebuah

web dengan antarmuka yang menarik tapi masih dalam objek 2D (Tony, 2012).
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Web tiga dimensi (3D) adalah solusi terbaik yang dapat digunakan untuk

memecahkan masalah di atas. Web 3D adalah sebuah aplikasi yang memberikan

kemampuan pada sebuah Website untuk membuat sebuah tampilan objek tiga

dimensi sehingga pengguna dapat melihat interface serta menu yang disajikan

dalam bentuk tiga dimensi. Salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk

membangun Web 3D adalah WebGL. (Turkowski, 2010)

WebGL (Web Graphics Library) adalah JavaScript API untuk rendering

grafis 3D interaktif dan grafis 2D dalam browser Web yang kompatibel tanpa

menggunakan plugin. Seiring kemajuan teknologi komputerisasi memungkinkan

membangun teknologi 3D diatas WebGL sebagai sarana promosi karya seni

arsitektur yang dapat dilihat selayaknya bermain game 3D. Teknologi WebGL

merupakan teknologi berbasis cloud yang dapat dimanfaatkan oleh pihak

arsitektur atau perusahaan maupun pengembang property lainnya untuk membuat

profil dan mempromosikan sebuah project. Teknologi WebGL dapat memberikan

banyak manfaat bagi seorang arsitek selain mengurangi penggunaan hardware

untuk melakukan render menjadikan hasil nyata dari sesuatu yang dikerjakan

pada aplikasi 3D, mengawali web 3D sepenuhnya adalah untuk menampilkan dan

menavigasi situs web dengan menggunakan 3D dengan ekstensi. Istilah tersebut

digunakan untuk semua konten 3D interaktif yang tertanam ke dalam halaman

web HTML, biasanya membutuhkan software untuk meng-install sebuah tampilan

3D web untuk melihat jenis konten dan dapat dilihat melalui browser web.

Strategi yang tepat guna diperlihatkan untuk mengadopsi teknologi ini mengingat

masih minimnya tingkat adopsi teknologi informasi serta tantangan pada aspek

keamanan dan keterbasan bandwidth. Teknologi berbasis cloud saat ini dapat

diterapkan pada banyak kasus, salah satunya bisnis property. (Microsoft, 2015)

Berdasarkan hal tersebut dalam tugas akhir ini dirancang sebuah web

aplikasi dengan judul: “Rancang Bangun Web Aplikasi Profil Property Berbasis

3D dengan Menggunakan Framework WebGL dan Library Three.js”. Teknologi

ini dapat dikombinasikan dengan PHP, Javascript, dan MySQL sehingga tercipta

suatu aplikasi profil yang mampu memproyeksikan 3D visual ke dalam browser

sebagai media sarana promosi property.
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1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi latar belakang dalam tugas akhir dapat

dirangkum menjadi beberapa topik permasalahan. Rumusan masalah diantaranya

adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk profil dari Web Aplikasi Profil Property Berbasis 3D

dengan Menggunakan Framework WebGL dan Library Three.js agar dapat

dioperasikan pada browser serta memberikan visualisasi dan informasi

yang akurat dan bermanfaat.

2. Bagaimana cara merancang dan membuat Web Aplikasi Profil Property

Berbasis 3D dengan Menggunakan Framework WebGL dan Library

Three.js pada browser.

1.3 Tujuan

Tujuan yang dapat diambil dari permasalahan tugas akhir yaitu sebagai

berikut:

1. Mengetahui bentuk profil dari Web Aplikasi Profil Property Berbasis 3D

dengan Menggunakan Framework WebGL dan Library Three.js agar dapat

dioperasikan pada browser serta memberikan visualisasi dan informasi

yang akurat dan bermanfaat

2. Mengetahui cara merancang dan membuat Web Aplikasi Profil Property

Berbasis 3D dengan Menggunakan Framework WebGL dan Library

Three.js pada browser

1.4 Manfaat

Manfaat yang didapat dari pembuatan Web aplikasi profil property

berbasis 3D dengan menggunakan framework WebGL dan Library Three.js adalah

sebagai berikut:

1. Pengembang property atau perusahaan arsitektur dapat memberikan

kemudahan dalam membuat dan mempromosikan profil pada project

dalam lingkup international network.
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2. Untuk mengetahui implementasi lebih lanjut tentang Web Aplikasi Profil

Property Berbasis 3D dengan Menggunakan Framework WebGL dan

Library Three.js pada arsitektur property.

3. Manfaat teknologi WebGL dan Cloud untuk memudahkan penyampaian

informasi dan pengenalan property bagi arsitektur.

1.5 Batasan Masalah

Pembatasan yang jelas dan tegas terhadap masalah merupakan hal yang

sangat diperlukan agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengertian. Pembatasan

ruang lingkup masalah juga diperlukan agar permasalahan yang dibahas dalam

penelitian tidak melebar. Berikut ruang lingkup dan batasan masalah dalam

penelitian tersebut adalah:

1. Aplikasi yang dibangun berbasis Web aplikasi.

2. Property 3D dirancang terpisah antara exterior dan interior.

3. Web aplikasi menampilkan Canvas 3D dan Informasi pembangunan

property sesuai kaidah pembangunan dalam dunia arsitek.

4. Web Aplikasi Profil property berbasis 3D dengan Menggunakan

Framework WebGL dan Library Three.js mengacu pada property

bangunan dan jenis arsitektur yang dirancang arsitek/perusahaan atau

pengembang 3D lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penulisan tugas akhir ini dapat dijelaskan

sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab I berisikan mengenai gambaran umum dari penulisan yang

didalamnya membahas mengenai latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan

masalah, hingga mengenai sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka
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Bab II berisikan mengenai berbagai macam teori penunjang

dalam memecahkan permasalahan, yakni mulai dari pembahasan

mengenai WebGL keterkaitannya dengan visualisasi 3D.

BAB III : Metode dan Perancangan Sistem

Bab III membahas mengenai Gambaran umum Web aplikasi

terkait pemodelan 3D property di WebGL, serta sumber data dan

metode pengumpulan data.

BAB IV : Pengujian dan Analisa Hasil

Bab IV berisikan mengenai pembahasan terkait tentang uji coba

Web aplikasi yang disertakan dengan analisa sistem secara

keseluruhan.

BAB V : Penutup

Bab V berisikan mengenai kesimpulan tulisan secara keseluruhan

yang menjawab permasalahan yang telah dirumuskan

sebelumnnya, serta berisi saran terkait pengembangan sistem

selanjutnya.


	HALAMAN SAMPUL
	LEMBAR PERNYATAAN
	LEMBAR PENGESAHAN
	BERITA ACARA
	KATA PENGANTAR
	ABSTRAK
	ABSTRACT
	DAFTAR ISI
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR KODE PROGRAM
	BAB I PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan
	1.4 Manfaat
	1.5 Batasan Masalah
	1.7 Sistematika Penulisan

	BAB II TINJAUAN PUSTAKA
	2.1 State of the Art 
	2.1.1Perancangan Web aplikasi profil property berbasis 3D 
	2.1.2Diagram Ishikawa (Fishbone)

	2.2 WebGL
	2.2.1Rancangan dan Sejarah
	2.2.2Definisi Teknis WebGL

	2.3 Three.js Javascript 3D Engine
	2.3.1Fitur There.js
	2.3.2Simple Page

	2.4 Interaksi
	2.4.1Dekteksi Hit, Picking, dan Proyeksi

	2.5 Integrasi
	2.5.1Kombinasi Dinamis HTML dan WebGL
	2.5.2Anotasi Layar 3D Menggunakan Posisi Layar 2D

	2.6 Perangkat Lunak yang Digunakan
	2.6.1Autodesk Maya 2016 Student Version


	BAB III METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM
	3.1 Tempat dan Waktu Penelitian
	3.2 Alur Penelitian
	3.3 Sumber data
	3.4 Gambaran Umum
	3.5 User Interface
	3.6 User Experience

	BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS SISTEM
	4.1Konfigurasi Hardware dan Software
	4.2Pengujian Antarmuka Aplikasi
	4.3Analisis Frame rate Per Second
	4.4Uji Coba pada Device
	4.4.1Perangkat Laptop/PC
	4.4.2Perangkat Smartphone
	4.4.3Perangkat Smart TV

	4.5Analisa Kecepatan

	BAB V PENUTUP
	5.1Simpulan
	5.2 Saran

	DAFTAR PUSTAKA

