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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Tinjauan Pustaka 

Pada penelitian dengan judul “Analisa dan Perancangan 3D Candi 

Cetho Menggunakan Metode Polygonal Modeling” oleh (Setiawan, Suyanto, & 

Fatta, 2016) yang merancang 3D model dari Candi Cetho sebagai upaya 

memperkenalkan Candi Cetho secara lebih detail. Dengan adanya asset 3D 

tersebut, maka visualisasi Candi Cetho dapat lebih efisien di bandingkan dengan 

asset 2D. 

Pada penelitian dengan judul “Perancangan Game FPS ( First Person 

Shooter ) Police Personal Training" oleh (Singkoh, Lumenta, & Tulenan, 2016) 

yang merancang game FPS Police Personal Training sebagai media pengenalan 

mengenai latihan menembak. Para perancangan tersebut, metode penelitian yang 

di gunakan yaitu metode observasi dan metode studi pustaka. Dimana sang 

perancang melakukan observasi pada kegiatan latihan menembak yang dilakukan 

di pusat pelatihan SPN (Sekolah Polisi Negara), dan pengumpulan informasi dan 

materi – materi yang di perlukan dalam perancangan Game FPS ( First Person 

Shooter ) Police Personal Training dari internet dan buku – buku referensi untuk 

menunjang kelengkapan dalam penelitian. 

Pada penelitian dengan judul “Perancangan Maskot untuk 

Memperkuat Identitas Visual Kota Kediri” oleh (F. L. Kurniawan & Sayatman, 

2018) yang melakukan perancangan maskot dalam bentuk 2D dan 3D untuk 

memperkuat visual serta menjadi bahan promosi kota Kediri. Dalam penelitian ini, 

metode perancangan 3D model yang di gunakan yaitu metode polygonal modeling, 
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primitive modeling, dan image based modeling dimana perancangan di mulai 

dengan shape 3D sederhana seperti cube, sphere, dan cylinder. Selanjutnya sang 

perancang akan memodifikasi shape tersebut menjadi bentuk yang di inginkan 

baik dari imajinasi atau referensi.  

Pada penelitian dengan judul “Development of web–based learning 

materials to support assisting skill acquisition using 3DCG” oleh (Eto, 2018) 

yang merancang suatu sistem yang bergerak di bidang perawatan dan bertujuan 

untuk memberi pelatihan dan referensi bagi perawat tentang cara menjaga pasien 

dengan lebih detail dengan menggunakan visualisasi 3DCG. Pada perancangan 

tersebut, software yang di gunakan untuk merancang asset 3D model yaitu MMD, 

PMD/PMX Editor dan blender, dimana animasi akan di buat dengan MMD, 

penyesuaian 3D model dengan PMX Editor, dan sebagian pembuatan 3D model di 

blender. 

Pada penelitian dengan judul “Perancangan Mobile Augmented 

Reality Dengan Metode Interactive Multimedia System Design Development” 

oleh (Yuliati, Utami, & Fatta, 2014) yang merancang suatu aplikasi mobile 

menggunakan platform Android dengan teknologi Augmented Reality yang 

bertujuan untuk menampilkan informasi dari brosur dengan bersifat realtime. Pada 

perancangan penelitian tersebut, perancang membuat karakter 3D sebagai asset 

yang di kelola di unity. 

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, table berikut merupakan tampilan 

kesimpulan penelitian dari setiap tinjauan pustaka yang bermanfaat sebagai 

pembanding penelitian terhadap asset 3D model yang akan di rancang. 
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Tabel 1 Tinjauan Pustaka 

Peneliti Tahun Kesimpulan Penelitian 

Setiawan & Al Fatta 2016 Tujuan dari penelitian ini yaitu 

penggunaan asset 3D Candi Cetho sebagai 

upaya untuk melengkapi kelemahan, dan 

ancaman dalam penggunaan asset 2D. 

Singkoh, Lumenta, 

& Tulenan 

2016 Metode pengumpulan data yang di 

gunakan pada perancangan tersebut yaitu 

observasi dan studi pustaka  

Kurniawan & 

Sayatman 

 

2018 Metode yang di pakai pada peracangan 3D 

model maskot metode polygonal modeling, 

primitive modeling dan image based 

modeling. 

Eto 2018 Pada peracangan tersebut, PMX 

Editor/MMD dan blender di gunakan 

sebagai alat utama untuk melakukan 

perancagan sistem berbasis 3DCG. 

Yuliati, Utami, & 

Fatta 

2014 Perancangan aplikasi android berbasis AR 

pada penelitian ini menggunakan asset 3D 

yang dapat di kelola oleh unity 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, maka 

penulis akan merancang asset 3D model maskot untuk UKM J-Club Universitas 

Internasional Batam seperti dalam penelitian (Setiawan et al., 2016). Perancangan 

dilakukan dengan metode pengumpulan data seperti penelitian dari (Singkoh et al., 

2016) yaitu metode observasi dan studi pustaka. Perancangan 3D model akan 

menggunakan metode yang dilakukan oleh (F. L. Kurniawan & Sayatman, 2018) 

yaitu polygonal modeling dan primitive modeling dimana sang perancang akan 

memodifikasi objek primitif seperti cube, sphere, dan cylinder menjadi bentuk 

yang di inginkan. Aplikasi yang digunakan untuk perancangan dan testing 3D 

model sama dengan yang digunakan oleh (Eto, 2018) yaitu PMX Editor dan 

Blender. Saluran implementasi yang digunakan yaitu seperti pada penelitian 

(Yuliati et al., 2014) yang menggunakan program yang dapat mengelola asset 3D. 
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2.2  Landasan Teori 

Landasan teori merupakan kumpulan dari definisi dan teori yang di 

susun dan bertujuan untuk memperkuat suatu teori dalam penelitian. Teori yang 

digunakan penulis dalam penelitian yaitu sebagai berikut: 

2.2.1  Multimedia 

Multimedia berasal dari kata multi yang berarti banyak dan media yang 

berarti perantara. Istilah multimedia juga dapat diartikan sebagai kumpulan 

teknologi yang beragam yang mengkombinasikan media visual (pengelihatan) 

dan audio (pendengaran) dengan cara – cara yang baru untuk tujuan komunikasi 

(Purwanto & Hanief, 2016). 

Definisi lain dari multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk 

menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak dengan berbagai tools yang 

memungkinkan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi (K. Yahya, 

2017). 

Menurut berbagai sumber, multimedia memiliki elemen – elemen 

sebagai berikut (Yulianto et al., 2015) (A. Yahya & Mohd Mokhtar, 2016) (Linda, 

Noer, Oktavianti, & Sellyna, 2016): 

1. Teks 

Teks merupakan jenis data yang paling banyak di gunakan dan 

membutuhkan penyimpanan yang kecil dan juga merupakan cara paling 

efektif dalam menyampaikan informasi kepada pengguna (Almikdad, 

Isnanto, & Windasari, 2016). 
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2. Grafik (Image) 

Grafik merupakan sarana multimedia yang berguna untuk 

mengungkapkan informasi secara visual dan juga menjadi nilai dan 

unsur tambahan pada suatu penyajian data. Grafik digunakan dalam 

presentasi multimedia untuk menarik perhatian dan mengurangi rasa 

bosan di bandingkan dengan penyajian informasi melalui teks 

(Naufaliawan, Isnanto, & Windasari, 2015). 

3. Suara (Audio) 

Suara dalam multimedia mempunyai peran yang penting, yaitu 

menghapuskan perasaan aneh dan membuat pengguna berasa seolah – 

olah sedang berkomunikasi dengan manusia lain dan bukan dengan 

mesin (Said, Cahyadi, & Arifin, 2017). 

4. Animasi 

Animasi  adalah  salah  satu  elemen  multimedia  yang membuat sesuatu 

seolah – olah bergerak sehingga penyampaian informasi menarik. 

Animasi merupakan rangkaian sejumlah gambar yang ditampilkan 

secara bergantian. Animasi dibagi dalam 2 kelas besar yaitu 

(Purnamawati, 2014): 

a. Animasi 2D 

Animasi 2D adalah suatu penyajian media visual yang simpel dan 

sering digunakan. Animasi 2D diolah di komputer menggunakan 

gambar bitmap 2D, atau vektor 2D. Animasi 2D juga termasuk 

versi teknik animasi tradisional yang terotomatisasi pada komputer, 

misalnya tweening, morphing, onion skinning, dan interpolated 
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rotoscoping (Maulana, Rusli, & Ristiyanah, 2017). 

b. Animasi 3D 

Animasi 3D adalah animasi yang berwujud 3 dimensi. Tidak seperti 

animasi 2D yang hanya memiliki dimensi panjang (X) dan lebar (Y), 

serta dengan dimensi kedalaman (Z). Animasi 2D bersifat flat, 

sedangkan animasi 3D memiliki volume atau bentuk (Hakim, 2018). 

5. Video 

Video merupakan gabungan dari elemen – elemen multimedia yang 

berupa grafik dan audio. Berdasarkan jenis pembuatannya video dapat 

dibedakan menjadi video pembelajaran, video presentasi, video cerita, 

video berita dan video dokumentasi. Menurut Diana & Yunan, (2014), 

video dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu: 

a. Video Analog 

Video Analog merupakan bentuk video yang dibentuk dari 

sederetan sinyal elektrik yang direkam oleh kamera dan diperluas 

melalui gelombang udara. 

b. Video Digital 

Video Digital merupakan bentuk video yang dibentuk dari deretan 

sinyal digital yang menggambarkan titik sebagai rangkaian nilai 

minimum atau maksimum. Nilai minimum video digital adalah 0 

dan nilai maksimum adalah 1. 

Menurut Prabowo, (2016), pada multimedia terdapat tiga jenis, yaitu 

sebagai berikut: 
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1. Multimedia Interaktif 

Multimedia interaktif merupakan suatu jenis multimedia dimana 

pengguna dapat mengontrol apa dan kapan elemen – elemen 

multimedia akan dikirimkan atau ditampilkan. 

2. Multimedia Hiperaktif 

Multimedia hiperaktif merupakan suatu jenis multimedia yang 

mempunyai suatu struktur dari elemen – elemen yang terkait dengan 

pengguna yang dapat mengarahkannya. Multimedia jenis ini 

mempunyai banyak tautan atau link yang menghubungkan elemen – 

elemen multimedia yang ada. 

3. Multimedia Linear 

Multimedia linear merupakan suatu jenis multimedia dimana 

pengguna hanya menjadi penonton dan menikmati produk yang 

disajikan. 

2.2.2  3D 

3D adalah grafik yang merupakan perkembangan dari grafik 2D serta 

dengan mempuyai bentuk grafik yang menggunakan representasi data geometri 

tiga dimensi. Di banding dengan objek 2D yang hanya dapat di gerakan ke kanan 

kiri (X) dan atas bawah (Y), objek 3D dapat digerakan ke kanan kiri dan atas 

bawah (XY), serta dengan kedepan dan kebelakang (Z) (Sangian, & Lumenta, 

2016). 

Pada dasarnya, 3D model di susun oleh 3 komponen dasar yaitu face 

atau permukaan, vertex atau simpul, dan edge atau garis (Konsén, 2015). Suatu 

3D model dapat di buat mulai dari permukaan atau face yang susun oleh minimal 
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3 vertex yang bersampingan serta data geometris seperti edge yang terhubung dan 

terbentuklah mesh yang dapat di modifikasi dengan perpindahan vertex. 

Objek 3D dikelompokkan menjadi dua, yaitu objek Hardsurface dan 

objek Organic. Objek Hardsurface adalah benda mati seperti perabotan, 

bangunan, gunung, dan senjata. Sedangkan objek Organic adalah mahluk hidup 

seperti manusia, hewan, tumbuhan, serta mahluk khayalan. Kualitas objek 3D 

juga di bagi menjadi 2 yaitu: 

1. Highpoly Model 

Highpoly model adalah objek 3D yang presentasi statisnya seperti 

bentuk aslinya serta pengerjaaanya menggunakan koordinat x, y, dan 

z atau volume sehingga menggambarkan jumlah polygon yang 

membentuk suatu model 3D yang dapat dilihat dari berbagai sisi, 

sehingga jumlah polygon sangat tinggi (Prasida, 2016). 

2. Lowpoly Model 

Lowpoly model adalah objek 3D yang jumlah polygonnya relatif 

kecil. Objek 3D ini banyak di gunakan sebagai asset game zaman 

dulu dan game yang tidak mengsupport device dengan spesifikasi 

terbatas seperti android. Akan tetapi dengan bantuan penggunaan 

bump mapping, normal mapping, dan shader, maka suatu objek 3D 

lowpoly dapat terlihat sebagus objek 3D highpoly (Haanpää, 2018). 

3D modeling adalah hasil dari representasi dari proses secara matematika 

yang membentuk objek 3D, yang merupakan apa yang sekarang ini disebut 

dengan 3D model atau 3D Mesh (M. P. Kurniawan & Fitriana, 2016).  

 

Tommy. Perancangan dan Implementasi Poseable Humanoid 3D Model untuk UKM J-Club 
Universitas Internasional Batam, 2019 
UIB Repository©2019



  14 

 

    

 
 Universitas Internasional Batam  

Pada perancangan 3D model, terdapat teknik teknik dalam 3D modeling 

yaitu: 

1. Polygonal Modeling 

Polygonal modeling adalah suatu metode modeling yang paling 

banyak di gunakan karena teknik ini sangat mudah untuk di pelajari. 

Pada dasarnya, teknik modeling ini menggunakan objek dasar seperti 

cube yang kemudian akan di modifikasi menjadi bentuk yang di 

inginkan. Oleh karena itu teknik ini juga sering di sebut dengan 

sculpting karena proses modeling menyerupai memahat, sehingga 

permukaan pada 3D model yang kompleks dapat di buat. Objek pada 

teknik ini perlu di konversi terlebih dahulu menjadi editable mesh 

sehingga software 3D dapat memodifikasi objek tersebut dengan alat 

yang lebih praktis di gunakan. Contoh objek 3D yang menggunakan 

teknik ini yaitu pemodelan karakter dan mahluk hidup. 

2. Primitive Modeling 

Primitive modeling merupakan teknik modeling yang menyerupai  

polygonal modeling, tetapi batasan pada teknik ini yaitu pemodelan di 

lakukan dengan menggabungkan objek primitif seperti cube, sphere, 

dan cylinder tanpa merubah bentuk dasar dari objek tersebut. Akan 

tetapi pada teknik ini, sang perancang dapat memodifikasi objek 

dengan meningkatkan poly count dan memodifikasi dengan cara 

memanipulasi edge dan vertex. Contoh objek 3D yang menggunakan 

teknik ini yaitu bangunan, mesin, dan desain interior. 
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3. NURBS Modeling 

NURBS atau Non–Uniform Rational B–Spline merupakan teknik 

modeling yang rumit dan komplkes. Teknik ini dapat di temukan di 

berbagai software 3D modeling yang canggih seperti 3DS Max. 

Teknik ini di awali dengan konversi objek 3D menjadi editable to 

NURBS. Berbeda dengan polygonal modeling yang permukaan setiap 

face rata, NURBS modeling menggunakan garis melengkung halus  

sebagai dasar dari pembentukan objek 3D sehingga menghasilkan 

objek 3d dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Contoh objek 3D 

yang menggunakan teknik ini yaitu pesawat dan mobil. 

Menurut Kovanen, (2015), proses perancangan 3D model dapat di bagi 

menjadi tiga tahap yaitu: 

1. Idea, Story, and Concept 

Tahap ini adalah tahap awal dimana sang perancang akan mencari ide 

untuk karakter atau objek yang akan dibuat, serta mencari dan 

membuat bahan referensi seperti concept art yang akan di gunakan 

pada tahap selanjutnya. 

2. Modeling and Sculpt 

Teknik modeling yang paling sering di pakai yaitu Polygonal 

Modeling, dimana sang perancang memodifikasi objek geometri 

seperti cube, sphere, dan cylinder menjadi bentuk yang di inginkan 

atau sesuai dengan bahan referensi (Luhtapuro, 2014). 
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3. Texture and Rigging 

Tahap selanjutnya yaitu proses UV unwrapping and texturing dimana 

sang perancang akan memberi texture atau warna kepada objek yang 

bisasanya berbentuk file gambar atau image (Sangian, & Lumenta, 

2016). Dan pada tahap terakhir sebelum dapat di animasikan, 3D 

model akan memerlukan kerangka atau skeleton yang biasa di sebut 

proses bone rigging. Pada proses rigging sang perancang akan 

merancang struktur bone dan joints yang akan di weight ke vertex 

pada 3D model tersebut (Evgeniya, 2016). Selain itu, dapat di 

rancang juga blendshape sebagai pengganti rig wajah yang rumit. 

Setelah selesai, maka 3D model tersebut akan dapat di pose dengan 

bebas. 

 

2.3  Alat yang Digunakan 

2.3.1  PMX Editor 

PMX editor atau PMD editor merupakan software yang compact untuk 

mengedit 3D model yang biasa di dapat di gunakan di Mikumikudance (MMD). 

Fitur–fitur yang di miliki oleh software ini yaitu (Chang & Jeng, 2015).:  

1. Object/vertex editor yang di gunakan untuk memodifikasi objek 3D.  

2. Weight editor yang di gunakan untuk menyambung vertex ke bone.  

3. Bone rigger yang di gunakan untuk merancang skeleton atau bone objek 

3D.  

4. UV editor yang berguna untuk merancang dan memodifikasi UV suatu 

objek 3D. 
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5. Material editor yang berguna untuk merancang dan memodifikasi 

material pada objek 3D.  

6. Morph editor yang berguna untuk merancang blendshape dan morph 

pada objek 3D.  

2.3.2  Adobe Photoshop CS6 

Adobe Photoshop CS6 adalah software pengolah grafis yang sering di 

gunakan untuk memanipulasi foto dan bentuk gambar lainnya. Adobe Photoshop 

CS6 dapat di gunakan dalam pengeditan foto atau gambar, pembuatan sprite, 

gambar 2D, dan 3D textures serta memiliki perfoma yang lebih baik dari versi 

sebelumnya. Fitur yang dimiliki oleh Adobe Photoshop CS6 yaitu (Shaath, Al–

hanjouri, Naser, & Aldahdooh, 2017): 

1. Layers yang berguna sebagai penempatan suatu objek yang di pisahkan 

dengan layer lain. 

2. Filters yang berguna untuk memberi efek tertentu kepada worksheet atau 

layer. 

3. Transform adalah alat yang di gunakan untuk memodifikasi bentuk dari 

objek gambar sesuai keinginan. 

4. Lightning effects adalah efek pencahayaan yang dapat di buat dengan 

gabungan berbagai tools photoshop. 

5. Adjustment tool adalah berbagai tools yang berguna untuk mengatur dan 

memanipulasi worksheet pada photoshop. 

6. Design tools adalah berbagai tools yang berguna untuk mengolah atau 

mengedit suatu gambar. 
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2.3.3  Blender 

Blender adalah software open source gratis yang secara luas di gunakan 

sebagai software pembuatan 3D model. Software ini di lengkapi dengan berbagai 

tools yang berguna untuk membuat 3D model serta animasi dan dapat 

mengsupport berbagai plugin lainnya sehingga sebagian besar format format 3D 

model dapat di modifikasi. Fitur fitur default yang di miliki blender yaitu (de 

Carvalho et al., 2017): 

1. 3D modeler yang berguna untuk merancang atau membuat serta 

memodifikasi objek 3D. 

2. Rigger yang merupakan berbagai tools untuk memberi atau merancang 

skeleton pada suatu objek, 

3. Animator yang berguna untuk membuat animasi dengan objek 3D yang 

ada. 

4. UV editor yang berguna untuk memodifikasi UV suatu objek 3D. 

5. Material editor yang berguna untuk merancang dan memodifikasi 

material pada objek 3D.  

6. Morph editor yang berguna untuk merancang blendshape dan morph 

pada objek 3D.  

7. 3D renderer/simulator yaitu fitur untuk mengubah atau mengcapture 

objek 3D serta 2D dengan berbagai effect yang telah di buat menjadi 

gambar atau video. 
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