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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi pada saat ini masih lagi berkembang dengan 

pesat, dan tentunya keperluan masyarakat juga bertambah, dan salah satu 

keperluan masyarakat yang memerlukan teknologi yaitu cara untuk mempromosi 

yang unik (Maimunah, Manalu, & Kusuma, 2017). Cara promosi yang sering 

gunakan biasanya yaitu Video promosi, Poster, Animasi 2D, Animasi 3D, dan lain 

lain. Untuk membuat media promosi tersebut, akan di perlukan resource dan asset 

seperti cuplikan video, template poster, sprite 2D untuk animasi 2D, dan 3D 

model dan asset lain untuk animasi 3D (Hermawan & Hariadi, 2015). 

Salah satu bentuk dari berbagai macam asset yang dapat di gunakan 

yaitu 3D model, dimana 3D model merupakan suatu visualisasi tiga dimensi yang 

dapat di gunakan dalam berbagai platform. Pada suatu studi kasus mengenai 

pengenalan objek 3D dengan Augmented Reality oleh Nugroho & Pramono (2017), 

Dengan adanya asset 3D, maka suatu organisasi akan mampu mempresentasikan 

suatu visual dengan lebih baik. 

UKM J-Club memiliki mascot dengan nama Chieko, tetapi dengan 

kurangnya artist yang dapat mengambar, sebagian besar promosi masih 

menggunakan asset Chieko yang lama. Dengan asset 3D yang akan di 

implementasi, siapapun dapat menggunakannya sebagai referensi sebagai bahan 

edukasi dan juga dapat di gunakan sebagai asset tambahan ke dalam berbagai 

media promosi seperti video, dan poster. Oleh karena itu, dengan adanya asset ini 

UKM J-Club akan mendapat pilihan yang lebih luas dalam menentukan media 
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promosi yang di inginkan. 

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa UKM J-Club 

memerlukan asset baru yang berguna dalam hal promosi. Oleh karena itu, penulis 

memutuskan untuk merancang proyek humanoid 3D model dengan judul 

“Perancangan dan Implementasi Poseable Humanoid 3d Model Untuk UKM 

J-Club Universitas Internasional Batam” yang akan di rancang dan di 

distribusikan melalui media sharing UKM J-Club. 

 

1.2  Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari proyek adalah sebagai berikut : 

1. 3D model yang di desain dan di buat yaitu mascot dari UKM J-Club 

yang bernama Chieko, 3D model yang di buat dapat di gerak dan di 

modifikasi. 

2. Format 3D model dalam format file .PMX, dan .FBX. 

3. 3D model tersebut di buat dengan PMX Editor, dikonversi dengan 

Blender, dan dapat di gunakan pada MMD, Unity, and beberapa software 

yang dapat support format tersebut. 

4. 3D model tersebut di distribusi kepada member J-Club di Dropbox dan 

Google Drive. 

 

1.3  Tujuan Proyek 

1. Memberi pilihan tambahan untuk UKM J-Club dalam permasalahan 

media promosi.  
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2. Sebagai kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat belajar tentang animasi 

3D. 

3. Sebagai kesempatan bagi mahasiswa untuk berkontribusi secara nyata di 

lingkungan masyarakat khususnya pada UKM J-Club Universitas 

Internasional Batam. 

4. Sebagai salah satu syarat kelulusan program sarjana S-1. 

 

1.4  Luaran Proyek 

Luaran kerja praktek ini adalah sebuah 3D model mascot UKM J-Club 

yang dapat digerak atau dipose dan dapat di pakai sebagai bahan promosi dan 

pembelajaran. Selain itu, 3D model tersebut dapat di convert dan di gunakan di 

berbagai software lain. 

 

1.5  Manfaat Proyek 

Manfaat dari proyek ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat bagi UKM J-Club adalah adanya pilihan tambahan dalam hal 

promosi dalam bentuk asset 3D model. 

2. Manfaat bagi penulis adalah meningkatkan kemampuan penulis untuk 

mendesain 3D model dan penggunaan software yang berkenan. 

3. Manfaat bagi akademisi yaitu membantu memberikan sumbangan 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang 

perancangan 3D poseable humanoid model.  
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1.6  Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan ini disusun dalam tujuh bab yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

 

Bab ini berisi tentang gambaran umum penulisan laporan yaitu 

berupa latar belakang masalah, ruang lingkup, tujuan proyek, luaran proyek, 

manfaat proyek serta dengan sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka oleh peneliti lainnya untuk 

meyakinkan pembaca tentang kelayakan penelitian ini. Bab ini juga 

menguraikan teori–teori yang berkaitan dengan proyek yang akan di rancang 

serta dengan landasan teori yang berupa definisi–definisi yang berkaitan 

dengan ilmu proyek yang diteliti. 

 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

Bab ini memuat tentang identitas perusahaan, struktur organisasi 

perusahaan, aktivitas kegiatan operasional, dan sistem yang digunakan untuk 

mendukung kegiatannya. 

 

BAB IV METODOLOGI 
 

Bab ini menguraikan metode atau pendekatan yang akan digunakan 

dalam penelitian proyek. Bagian bab ini memuat rancangan penelitian, teknik 

pengumpulan data, proses perancangan, serta dengan tahapan dan jadwal 

pelaksanaan proyek. 
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BAB VI IMPLEMENTASI 

 

Bab ini menjelaskan tentang hasil dari rancangan 3D model yang 

telah dibuat meliputi metode yang diterapkan. 

 

BAB VI IMPLEMENTASI 

 

Bab ini menjelaskan tentang hasil dari rancangan 3D model yang 

telah dibuat meliputi metode yang diterapkan. 

 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini merupakan bagian akhir dari isi laporan yang terdiri dari 

kesimpulan dan saran.  
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