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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab II membahasa mengenai penelaahan kepustakaan yang menjadi proses

perancangan dan pembuatan sistem, meliputi uraian mengenai WebGL, Definisi

teknis WebGL, javascript 3D engine, Graphics, Interaction, Integrating, serta

penjelasan mengenai penunjang aplikasi lainnya.

2.1 State of the Art

Pembuatan Web aplikasi profil property berbasis 3D memiliki keterkaitan

dengan beberapa sumber yang mendasari pembuatan web aplikasi tersebut.

Berikut merupakan pembahasan mengenai teori yang mendasari pembuatan Web

aplikasi profil property berbasis 3D.

2.1.1 Perancangan Web aplikasi profil property berbasis 3D

Pertama kali ide WebGL diterapkan pada buku dengan nama WebGL Up

and Running yang diteliti oleh Tony Parisi (United States of America, 2012).

Dalam penelitian langsung dimuat framework untuk memudahkan implementasi

WebGL dengan menambahkan fitur There.js sebagai library (Tony, 2012).

Pengembangan WebGL mulai diterapkan pada semua browser desktop,

smartphone dan tablet oleh para perusahaan pengembang browser salah satu

adalah google chrome (google chrome extension update, 2014).

Perkembangan teknologi WebGL selanjutnya mulai diterapkan pada

bidang hiburan di Indonesia. Pengembang oleh Hendry dengan karyanya

membuat Aquarium 3D diatas web browser diimplentasikan pada jurnal yang

telah diterbitkannya (Hendry, 2001).

Web aplikasi profil property berbasis 3D merupakan pengembangan dari

aplikasi yang telah ada sebelumnya dimana pada aplikasi terdapat perbedaaan

yang positif sebagai kontribusi yang membedakan dengan penelitian atau aplikasi

yang sudah ada sebelumnya. Ide serta konsep baru banyak diadopsi dari penelitian
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sebelumnya seperti dalam melakukan view dari posisi x,y,z yang dibangung diatas

web browser. Media untuk menampilkan WebGL adalah browser yang

mendukung WebGL. Web Aplikasi menggunakan kombinasi dari 3D project

property, sehingga web aplikasi profil property menjadi lebih dinamis dalam

menampilkan project 3D.

2.1.2 Diagram Ishikawa (Fishbone)

Fishbone diagram atau juga yang sering disebut diagram Ishikawa

merupakan diagram yang digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan

penyebab dari suatu masalah. Diagram Ishikawa dapat membantu

mengidentifikasi faktor yang signifikan untuk memberikan efek terhadap tujuan

suatu project. Diagram Ishikawa ditemukan oleh Kaoru Ishikawa pertama kali

pada tahun 1968 (ASQ, 2015).

Diagram Ishikawa dibagi menajdi dua bagian utama, yaitu bagian kepala

ikan (effect) dan bagian tulang ikan (cause). Kepala ikan merupakan bagian effect

atau hasil yang didapat oleh pengaruh dari penyebab yang ada pada bagian tulang

ikan. Bagian tulang ikan berisikan kategori yang mempengaruhi atau

menyebabkan (cause) suatu capaian dari suatu projek. Kategori yang paling sering

digunakan adalah sebagai berikut.

1. Metode, kebutuhan yang spesifik dan bagaimana proses tersebut

dilakukan.

2. Orang, yang terlibat pada proses tersebut.

3. Material, material yang diperlukan untuk menjalankan proses tersebut.

4. Mesin, semua mesin dan peralatan yang diperlukan untuk mengerjakan

proses tersebut.

5. Lingkungan, kondisi di sekitar tempat kerja seperti: weather.

Bahasan tersebut coba diimplementasikan dalam Web aplikasi profil

property berbasis 3D property sebagai salah satu landasan pembuatan Web

Aplikasi tersebut. Gambar 2.1 merupakan diagram Ishikawa dari Web aplikasi

profil property berbasis 3D.
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Gambar 2. 1 Diagram Ishikawa (fishbone)
(Gambar : http://fishbonediagram.org/example-5-shorted-motor-coils/

Diagram Ishikawa terlihat seperti Gambar 2.1 dimana tedapat beberapa

pilihan penyebab dari penelitian yang dipilih terbaik untuk menunjang, dan hasil

yang dicapai.

2.2 WebGL

WebGL (Web Graphics Library) adalah API JavaScript untuk rendering

grafis 3D dan grafis 2D secara interaktif pada browser web yang kompatibel tanpa

menggunakan plugin. WebGL terintegrasi sepenuhnya ke semua browser web

standar yang memungkinkan penggunaan GPU untuk perhitungan fisika,

pengolahan Gambar dan efek sebagai bagian dari halaman kanvas web. Elemen

WebGL dapat dicampur dengan elemen HTML lain dan dikombinasikan dengan

bagian lain dari halaman atau halaman latar belakang. Program WebGL terdiri dari

kode kontrol yang ditulis dalam JavaScript dan kode shader yang dieksekusi pada

sebuah komputer Graphics Processing Unit (GPU). WebGL dirancang dan

dikelola oleh organisasi non-profit Khronos Group (Tony, 2012).

Teknologi Animasi 3D yang biasa dipakai adalah Virtual Reality Modeling

Language (VRML). VRML sering dibaca vermel merupakan sebuah bahasa

pemograman yang diciptakan khusus membuat objek 3D. Objek yang dibuat

dengan VRML memiliki tiga buah dimensi panjang, lebar, dan kedalaman,

sehingga dapat dipandang dari setiap sudut. VRML tidak benar menunjukkan

sebuah virtual reality, VRML adalah bahasa pemrograman yang memperbolehkan

pencipta website untuk membuat lingkungan yang interaktif. VRML memiliki
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beberapa kelebihan yang digunakan untuk membuat dunia tiga dimensi seperti

bahasa mudah untuk dipahami, cepat dalam proses penerapa, fleksibel, dinamis,

dan interaktif.

2.2.1 Rancangan dan Sejarah

WebGL didasarkan pada OpenGL ES 2.0 dan menyediakan web API untuk

grafis 3D untuk alasan keamanan, dibutuhkan GL_ARB_robustness (OpenGL

3.x) atau GL_EXT_robustness (OpenGL ES). Semua menggunakan elemen

kanvas HTML5 dan diakses dengan menggunakan antar muka Document Object

Model. Manajemen memori otomatis disediakan sebagai bagian dari bahasa

JavaScript (Tony, 2012).

WebGL berkembang dari eksperimen kanvas 3D yang diawali oleh

Vladimir Vukićević di Mozilla. Vukićević pertama menunjukkan prototipe 3D

kanvas pada tahun 2006. Akhir tahun 2007, perusahaan Mozilla dan Opera telah

mengimplementasika sendiri (Tony, 2012).

Awal 2009, konsorsium teknologi non-profit Khronos Group memulai

kelompok kerja WebGL, dengan partisipasi awal dari Apple, Google, Mozilla,

Opera, dan lain. Versi 1.0 dari spesifikasi WebGL dirilis Maret 2011. Pada Maret

2012, kelompok kerja tersebut dipimpin oleh Ken Russell. Aplikasi awal

terkemuka WebGL termasuk Google Maps dan Zygote Body (Tony, 2012).

2.2.2 Definisi Teknis WebGL

WebGL dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Khronos Group,

yang dimana merupakan badan yang mengatur OpenGL dan CALLADA. WebGL

menggunakan bahasa OpenGL shading, GLSL ES dan dapat dikombinasikan

dengan bahasa web lain. WebGL berada dibawah konten 3D, hal tersebut cocok

untuk web aplikasi yang dinamis ditambah dengan Bahasa Pemrograman

Javascript dan terintergrasi dalam web browser terkemuka (Tony, 2012). Definisi

WebGL terdiri dari beberapa gagasan inti sebagai berikut:
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1. WebGL Merupakan API

WebGL diakses secara eksklusif melalui satu set antarmuka pemrograman

JavaScript, tidak ada tag yang menyertai seperti pada pemrograman HTML.

Rendering 3D di WebGL analog dengan Gambar 2D yang dimana berada pada

elemen Canvas, semua dilakukan melalui panggilan API JavaScript. Akses ke

WebGL tersedia dengan menggunakan elemen Canvas yang ada dan memperoleh

konteks spesial drawing khusus untuk WebGL.

2. WebGL Didasarkan pada OpenGL ES 2.0

OpenGL ES merupakan adaptasi dari 3D render standar OpenGL. ES

adalah singkatan dari "embedded system," yang berarti bahwa telah disesuaikan

untuk digunakan dalam perangkat komputasi kecil, terutama ponsel dan tablet.

OpenGL ES adalah API yang berkekuatan grafis 3D untuk iPhone, iPad, dan

ponsel Android dan tablet. Desainer WebGL merasa bahwa, dengan mendasarkan

pada API OpenGL ES skala kecil, memberikan pengalaman cross-platform, lintas

browser 3D web API untuk Web lebih tercapai.

3. WebGL Tergabung dengan Konten Web Lainnya

Lapisan WebGL berada di atas atau di bawah konten halaman lainnya.

Kanvas 3D dapat mengambil hanya sebagian dari halaman, atau seluruh halaman.

Hal tersebut dapat diatur dalam pemrograman html dan css seperti tag <div> atau

z-index. Konten web dalam seperti mengembangkan grafis 3D dalam WebGL,

tetapi semua elemen lain dibangun menggunakan bahasa HTML seperti biasanya.

Komposit browser (combines) dimana semua gambar pada halaman dapat

memberikan pengalaman berbeda dalam melakukan browsing pada web.

4. WebGL Bebas Royalti

Spesifikasi web terbuka, WebGL bebas untuk digunakan. Tak seorang pun

akan meminta untuk membayar royalti untuk mendapatkan hak istimewa.

Pembuat Browser Chrome, Firefox, Safari, dan Opera telah berkomitmen pada

sumber daya yang signifikan untuk mengembangkan dan mendukung WebGL

dalam menjelajah, dan para insinyur juga kunci dari kelompok kerja yang

mengembangkan spesifikasi di WebGL. Proses spesifikasi WebGL tersebut

terbuka untuk semua anggota Khronos, dan ada juga terbuka untuk umum.
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2.3 Three.js Javascript 3D Engine

WebGL adalah teknologi yang dirancang untuk bekerja secara langsung

dengan GPU, hal tersebut sulit untuk menulis kode dibandingkan dengan standar

web yang lebih mudah diakses lainnya, itu sebabnya banyak pustaka javascript

telah muncul untuk memecahkan masalah tersebut diantaranya: C3DL,

CopperLicht, Curve3D, CubicVR, EnergizeGL, GammaJS, GLGE, GTW, JS3D,

Kuda, O3D, OSG.JS, PhiloGL, Pre3D, SceneJS, SpiderGL, TDL, Three.js,

X3DOM. Diantara pustaka di atas, per Juni 2013 Three.js adalah yang paling

populer dalam hal jumlah pengguna. Library three.js ringan dan memiliki tingkat

kompleksitas rendah dibandingkan dengan spesifikasi WebGL yang asli

(Microsoft, 2015).

Library yang digunakan adalah Three.js. Three.js dikreasikan oleh

Mr.doob dan a.k.a Ricardo Cabello Muguel, mereka adalah programmer yang

berasal dari Barcelona Spanyol. Three.js dapat memberikan kemudahan untuk set

intuitif objek yang biasanya ditemukan dalam grafis 3D. Three.js sangat cepat,

mampu dimuat dengan perangkat grafis yang kecil dengan hasil yang besar,

sangat kuat, dan dengan beberapa built-in jenis objek dan utilitas berguna Three.js

open source, host di GitHub, dan terawat dengan baik, dengan beberapa peneliti

membantu Mr.doob dalam mengembangkan dan mempromosikannya.

2.3.1 Fitur There.js

Library Three.js memiliki fitur yang lebih untuk mendukung dalam

pemrograman WebGL, berikut adalah beberapa fitur yang ditawarkan (Tony,

2012):

1. Three.js Tidak Memperlihatkan Proses Render 3D

Three.js memberikan output yang abstrak secara detail dari WebGL API,

mampu mepresentasikan 3D scene seperti material, shading dan

pencahayaan (biaya seorang programmer grafis bekerja dengan ini).

2. Three.js adalah Orientasi Objek

Programmer bekerja dengan kelas objek javascript yaitu dengan membuat

fungsi dan kemudian tinggal dipanggil.
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3. Three.js Kaya Fitur

Lebih dari sekedar WebGL baku, Three.js mengandung banyak prebuilt

object yang berguna untuk mengembangankan permainan, animasi,

presentasi model resolusi tinggi dan efek khusus.

4. Three.js Cepat

Three.js memperkerjakan grafis 3D terbaik untuk mempertahankan hasil

kinerja yang tinggi tanpa mengorbankan kegunaan.

5. Three.js Mendukung Interaksi Manusia dengan Komputer (IMK)

WebGL tidak memberikan dukungan untuk melakukan pendeteksian

mouse saat melintas kearah objek. Three.js memiliki dukungan terserbut

sehingga mudah untuk menambahkan interaktivitas ke web aplikasi.

6. Three.js Dapat Melakukan Perhitungan Matematika

Three.js mendukung dan gampang digunakan objek untuk 3D matematika

seperti matriks, proyeksi, dan vector.

7. Three.js Mendukung Format File

Three.js dapat memuat file dalam format teks yang di export oleh software

pemodelan 3D dan juga Three.js lebih spesifik ke JSON dan binary

format.

8. Three.js Extensible

Three.js sangat mudah untuk menambahkan fitur dan kostumisasi, jika

tidak ada tipe data yang dibutuhkan cukup dengan jangan ditulis atau

dimasukkan ke program yang dibuat.

9. Three.js Bekerja dengan HTML5 dan 2D Canvas

Sepopulernya WebGL masih belum bisa berjalan dimana-mana. There.js

dapat selalu melakukan render terhadap konten di dalam kanvas 2D,

seharusnya konteks untuk kanvas 3D tidak tersedia, yang memungkinkan

untuk penggunaan kode program harus kembali ke solusi yang lain.
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2.3.2 Simple Page

Berikut adalah kode program sederhana dalam penerapan There.js pada

sebuah halaman web.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Simple Page There.js</title>
<script src="../libs/Three.js"></script>
<script>
function onLoad()
{
var container = document.getElementById("container");
var renderer = new THREE.WebGLRenderer();
renderer.setSize(container.offsetWidth, container.offsetHeight);
container.appendChild( renderer.domElement );
var scene = new THREE.Scene();
var camera = new THREE.PerspectiveCamera( 45,
container.offsetWidth / container.offsetHeight, 1, 4000 );
camera.position.set( 0, 0, 3.3333 );
scene.add( camera );
var geometry = new THREE.PlaneGeometry(1, 1);
var mesh = new THREE.Mesh( geometry,
new THREE.MeshBasicMaterial( ) );
scene.add( mesh );
renderer.render( scene, camera );
}
</script>
</head>
<body onLoad="onLoad();">
<div id="container"
style="width:500px; height:500px; background-color:#000000">
</div>
</body>
</html>

Kode Program 2. 1 Contoh Penerapan Three.js
(sumber: Tony, 2012 )

Pertama adalah membuat <script> tag kemudian dimasukkan Three.js

Library pada Kode Program 2.1, kemudian disiapkan beberapa script untuk

mengambil kode dalam library.  Hasil dari Kode Program 2.1 telihat pada Gambar

2.2.
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Gambar 2. 2 Hasil Render Penerepan Sederhana Three.js

(sumber: Tony, 2012 )

Hasil render pada penerapan sederhana three.js terlihat pada Gambar 2.2

dimana canvas pad web sudah terbentuk dengan pembuatan model sederhana

berupa kotak dan diberi background berwarna hitam. Hasil percobaan lain

penerapakan three.js terlihat pada Gambar 2.3 yang dimana merupakan hasil

render dengan Library yang sama dan konsep yang berbeda.

Gambar 2. 3 Objek 3D Sederhana

(sumber: Tony, 2012 )

Objek 3D sederhana terlihat pada gambar 2.3 dimana objek memiliki sisi

yang bisa dilihat dari depan, samping dan atas, Kode Program 2.2 adalah kode

program dari Gambar 2.3.
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<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to WebGL</title>
<link rel="stylesheet" href="../css/webglbook.css" />
<script src="../libs/Three.js"></script>
<script src="../libs/RequestAnimationFrame.js"></script>
<script>
var renderer = null,
scene = null,
camera = null,
cube = null,
animating = false;
function onLoad()
{
var container = document.getElementById("container");
renderer = new THREE.WebGLRenderer( { antialias: true } );
renderer.setSize(container.offsetWidth, container.offsetHeight);
container.appendChild( renderer.domElement );
scene = new THREE.Scene();
camera = new THREE.PerspectiveCamera( 45,
container.offsetWidth / container.offsetHeight, 1, 4000 );
camera.position.set( 0, 0, 3 );
var light = new THREE.DirectionalLight( 0xffffff, 1.5);
light.position.set(0, 0, 1);
scene.add( light );
var mapUrl = "Gambar.jpeg";
var map = THREE.ImageUtils.loadTexture(mapUrl);
var material = new THREE.MeshPhongMaterial({ map: map });
var geometry = new THREE.CubeGeometry(1, 1, 1);
cube = new THREE.Mesh(geometry, material);
cube.rotation.x = Math.PI / 5;
cube.rotation.y = Math.PI / 5;
scene.add( cube );
addMouseHandler();
run();
}
function run() {
renderer.render( scene, camera );
if (animating) {
cube.rotation.y -= 0.01;
}
requestAnimationFrame(run);
}
function addMouseHandler()
{
var dom = renderer.domElement;
dom.addEventListener( 'mouseup', onMouseUp, false);
}
function onMouseUp (event)
{
event.preventDefault();
animating = !animating;
}
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</script>
</head>
<body onLoad="onLoad();" style="">
<center><h1>Welcome to WebGL!</h1></center>
<div id="container"
style="width:95%; height:80%; position:absolute;">
</div>
<div id="prompt"
style="width:95%; height:6%; bottom:0; position:absolute;">
Click to animate the cube
</div>
</body>
</html>

Kode Program 2. 2 Objek 3D Sederhana

(sumber: Tony, 2012 )

Bahasa pemrograman yang digunakan adalah javascript dan html, Kode

Program 2.2 merupakan sebuah script yang akan menampilkan seperti Gambar

2.3. Kode program three.js dapat dibalut dengan bahasa pemrograman web lain,

seperti contoh bahasa html atau php.

2.4 Interaksi

Media online, WebGL adalah tripod yang berdiri diatas tiga kaki seperti

grafis, animasi dan interaksi. Interaksi tersebut adalah memberikan sebuah kontrol

untuk mengatur objek pada halaman web untuk mengubah perilaku dalam adegan

WebGL. Perilaku lainnya juga bisa ditambah sebagai contoh dengan melakukan

penarikan pada sebuah objek (drag and drop), menavigasi, dan memanipulasi

camera dan juga bisa diberikan interaksi lainnya dalam hal ini animasi untuk

memperkaya interaktivitas dan merasa lebih organic.

Cara yang dilakukan untuk interaksi dalam hal tersebut adalah mouse

dengan mendaftarkan mouse ke event handler untuk element document object

model (DOM) dan control.

2.4.1 Dekteksi Hit, Picking, dan Proyeksi

Pendeteksi benturan adalah pelindung khusus dari konsep pemilihan 3D

grafis yang lebih umum, penentuan proses terjadi ketika dua obyek 3D

berpotongan.  Pengambilan 3D biasanya digunakan untuk deteksi benturan,



17

digunakan pula untuk basis fisik, tumbukan, berikut medan dan lainnya. Session

tersebut akan dilakukan penelitian yang memilih untuk menerapkan deteksi

benturan. Terjemahan 3D dalam WebGL adalah operasi 2D yang melukiskan pixel

dalam wilayah layar 2D. Pixel tersebut dihasilkan oleh shader, yang mana

membawa input 2D dan 3D termasuk matriks proyeksi yang mengkonversi angka

dalam ruang 3D ke ruang 2D, kemudian memproyeksikan Gambar 3D ke 2D

viewport (elemen DOM di jendela browser) seperti pada Gambar 2.4.

Gambar 2. 4 Kamera, Viewport dan Proyeksi
(sumber: Tony, 2012)

Pendeteksi benturan dari objek 3D dalam adegan membalikkan proses

memproyeksikan Gambar 3D ke permukaan 2D. Pertama, koordinat mouse

diterjemahkan ke ruang viewport (dengan asal di pusat dan koordinat mulai dari -

.5 untuk +.5 di x dan y). Lapangan gambar koordinat tersebut kemudian berubah

menjadi titik 3D yang berasal dari sinar, sebuah entitas geometris yang memiliki

sumber, arah, dan jarak yang tak terbatas. Suatu cahaya tertentu mulai tampak saat

lapangan gambar koordinat 2D berpotongan di dekat guntingan pesawat, dan

langsung kembali ke guntungan pesawat terjauh. Obyek apapun yang berpotongan

dengan cahaya tersebut dapat dianggap berada di bawah kendali penunjuk mouse.



18

2.5 Integrasi

3D Grafis telah ada sejak waktu yang lama, bahkan 3D grafis dalam

browser web telah ada beberapa waktu yang lalu. Percobaan awal dengan Virtual

Reality Modeling language (VRML) dengan kerjasama antara perusahaan

ditemukan solusi baru bebasis plugin, seperti disatukan dengan player dan adobe

flash 3D. Teknologi tersebut secara tradisional menderita dan terjebak dalam

persegi panjang tetap disuatu tempat didalam halaman, tanpa harapan melintasi

batas itu, dengan WebGL pembatasan itu tidak ada lagi.

2.5.1 Kombinasi Dinamis HTML dan WebGL

Browser memperlakukan kanvas WebGL seperti elemen lain pada halaman

web browser. Membangun canvas 2D yang berdiri diatas produk berbasis WebGL

interaktif, tidak ada masalah hanya dengan pop up DIV. Cara menanamkan sebuah

objek 3D animasi diatas teks pada halaman web browser, dapat dilakukan dengan

menaruh kanvas WebGL yang transparan, teks yang dimasukkan akan muncul

pada belakang kanvas dengan kata lain menggunakan HTML dinamis dengan

WebGL semudah menggunakan elemen halaman.

2.5.2 Anotasi Layar 3D Menggunakan Posisi Layar 2D

Pembuatan tampilan heads up untuk aplikasi 3D, sering digunakan elemen

2D overlay untuk menghubungkan dengan objek 3D yang disajikan dengan baik

secara langsung, atau dekat dengan panah atau grafis yang lain. Kode Program 2.3

menunjukkan Shipster.getObjectScreenPosition(). Metode tersebut digunakan

untuk menentukan mana objek 3D muncul di jendela 2D.

Shipster.prototype.getObjectScreenPosition = function(object)
{
var mat = object.object3D.matrixWorld;
var pos = new THREE.Vector3();
pos = mat.multiplyVector3(pos);
projected = pos.clone();
this.projector.projectVector(projected, this.camera);
var eltx = (1 + projected.x) * this.container.offsetWidth / 2 ;
var elty = (1 - projected.y) * this.container.offsetHeight / 2;
var offset = $(this.renderer.domElement).offset();
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eltx += offset.left;
elty += offset.top;
return { x : eltx, y : elty };
}

Kode Program 2.3 Anotasi Layar 3D Menggunakan Posisi Layar 2D

(sumber: Tony, 2012 )

2.6 Perangkat Lunak yang Digunakan

Selain bahasa pemrograman yang digunakan, terdapat juga perangkat

lunak sebagai front-end dari web aplikasi salah satunya sebagai UX-Design dan

3D Canvas. Berikut adalah perangkat lunak yang digunakan.

2.6.1 Autodesk Maya 2016 Student Version

AutoDesk Maya adalah sebuah perangkat lunak grafik komputer 3D dibuat

oleh Alias Systems Corporation (Diakuisisi oleh Autodesk, Inc. pada tahun 2006).

Maya digunakan dalam industri film dan TV, dan juga untuk permainan video

komputer. Maya digunakan dalam pembuatan animasi Upin Ipin. Kelebihan dari

program tersebut adalah proses pembuatan Animasi yang relatif lebih mudah

dibandingkan perangkat 3D yang lain.

Gambar 2. 5 Autodesk Maya 2016 Student Version
(sumber : core0.staticworld.net)
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Autodesk Maya adalah software 3D yang populer dan terbaik pada masa

kini, baik untuk modeling maupun animasi khususnya character modeling dan

character animation. Kepopuleran software Maya dapat membuat kalangan

desainer 3D bahkan Holywood menggunakannya dalam membuat karya, baik

untuk pembuatan video clip, film animasi seperti Finding Nemo, film pendek

hingga karya besar berupa film kolosal semacam Lord Of The Ring. Alias

Wavefront, pengembang software Maya, menerima penghargaan berupa piala

Oscar untuk film tersebut. Banyak kalangan yang mengakui bahwa Gambar model

yang dihasilkan begitu halus dan nyata serta animasinya sangat halus.

Maya sudah pasti memiliki keunggulan dibandingkan dengan software

sejenis lainnya. Salah satu hal yang paling menonjol dari Maya Modeling adalah

kemampuannya untuk merealisaikan bentuk objek yang rumit dari suatu karakter.


	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

