
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
Strategi pemasaran merupakan aspek penting dalam bidang usaha apapun, 

termasuk pada usaha perumahan khususnya “Adam Regency” yang 

dikembangkan oleh CV. Dua Tangkai yang berlokasi di kota Bontang provinsi 

Kalimantan Timur. 

Di dalam penerapannya, CV. Dua Tangkai menggunakan attractive leaflet, 

brosur, pemasangan spanduk serta umbul-umbul, dan door to door ke institusi 

yang dianggap potensial untuk kelas proyek perumahan “Adam Regency” sebagai 

strategi pemasarannya. Selain itu, CV. Dua Tangkai juga mengandalkan jaringan 

luas untuk mendapatkan potential buyer. 

Pada situasi ini, penulis menawarkan suatu solusi kepada CV. Dua 

Tangkai untuk menggunakan media pemasaran proyek perumahan “Adam 

Regency” berupa media interaktif 3 dimensi (3D) dengan kemampuan 

penelusuran. Penulis dan pihak CV. Dua Tangkai berharap melalui pemanfaatan 

teknologi informatika ini dapat meningkatkan potensi keinginan calon pembeli 

terhadap proyek perumahan “Adam Regency”. Karena produk yang ditawarkan 

bersifat indent maka sangat penting bagi calon pembeli untuk mendapatkan 

informasi mengenai produk dengan sebaik – baiknya. Salah satu cara 

menyampaikan informasi yang paling menarik adalah melalui visualisasi dan 

dengan menggunakan 3D, visualisasi yang ditampilkan akan mewakili obyek 

yang sesungguhnya. 

Ditambah dengan kemampuan penelusuran yaitu kemampuan untuk 

memperlihatkan bagian dalam produk rumah yang dipilih dan berkeliling di areal 

komplek perumahan, aplikasi interaktif ini dapat dijadikan alternatif yang 

menguntungkan bagi CV. Dua Tangkai untuk memasarkan “Adam Regency”. 

Selain itu, dari sisi calon pembeli juga dapat diuntungkan karena produk 

yang ditawarkan tervisualisasikan secara 3D sehingga persfpektiif pembeli 

terhadap produk dapat terwujudkan. 
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Dalam perancangan ini, penulis menggunakan Blender sebagai software 

untuk melakukan pemodelan 3D melalui master design berupa data gambar yang 

sudah ada yang dihasilkan dari aplikasi perancangan AutoCad sesuai dengan 

spesifikasi tipe rumah proyek perumahan “Adam Regency” dan siteplan yang 

sudah ada. Setelah itu, akan digunakan unity3D engine untuk mengintegrasikan 

model 3D yang sudah dibangun menjadi sebuah aplikasi utuh. Untuk kemampuan 

penelusuran akan digunakan first person controller pada  unity3d. 

Untuk interaksi dengan obyek 3D berupa picking, dragging, dan dropping 

penulis menggunakan bahasa pemprograman javascript. 

 

1.2 Rumusan Masalah 
Permasalahan yang akan dibahas pada tugas akhir ini, yaitu : 

a. Bagaimana membuat 3D model perumahan “Adam Regency” lengkap 

dengan texture ? 

b. Bagaimana menampilkan outside & inside view ? 

c. Bagaimana mengatur controlling obyek 3d berupa picking, dragging, dan 

dropping ? 

 

1.3 Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah pada tugas akhir ini, yaitu : 

a. Model 3D untuk rumah terdiri dari dua tipe yaitu 42/120 dan 45/120 

dengan siteplan dan spesifikasi teknis sesuai dengan data dari Proyek 

Perumahan “Adam Regency”. 

b. Menggunakan sudut pandang orang pertama yang merupakan tools pada 

Unity 3d untuk menyusuri bagian dalam rumah. 

c. Terdapat perabot pilihan penulis yang akan diletakkan pada setiap ruang 

sesuai kebutuhannya.  

 

1.4 Tujuan 
Adapun tujuan dari pembuatan aplikasi ini selain untuk memenuhi tugas 

akhir perkuliahan adalah sebagai berikut. 

a. Menghasilkan aplikasi yang diharapkan dapat memudahkan pengembang 

perumahan dalam memasarkan produknya yaitu perumahan. 
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b. Mempermudah pengembang perumahan dan calon pembeli dalam 

menyamakan perspektif dari produk yang ditawarkan pengembang karena 

produk sifatnya indent. 

c. Memanfaatkan teknologi informatika yang berperan penting dalam semua 

bidang kehidupan termasuk pada bisnis perumahan. 

 

1.5 Metodologi Penulisan 
Metode kajian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah : 

1.5.1 Study Literatur 
Yaitu merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan cara 

mengumpulkan informasi yang mendukung pengkajian terhadap permasalah 

skripsi, seperti melalui literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan 

yang akan dikaji. 

 

1.5.2 Study Eksperimen 
Yaitu merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan cara meguji 

metode yang dibahas dalam skripsi dengan cara membuat prototype sederhana 

dari permasalahan yang dibahas. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 
BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, metode 

penyelesaian masalah, dan sistematika penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Berisi teori – teori yang menjadi landasan dalam penulisan skripsi, antara 

lain mengenai 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisi rencana pemodelan, teknik pemberian tekstur sampai dengan teknik 

render menggunakan blender dan perancangan sistem dari aplikasi visualisasi 3D. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi mengenai impementasi dari desain di bab 3 dan 

implementasi hasil pengujian atau dapat berupa analisis dari hasil pengujian 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang 

ringkasan hasil implementasi dan pengujian. Sedangkan saran berisi tentang 

usulan – usulan terhadap penyelesaian lebih lanjut dari permasalah yang dikaji. 


