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BAB 3  

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan tentang analisis dan perancangan aplikasi simulasi 

Public Speaking dengan memanfaatkan teknologi VR yang diimplementasikan pada 

smartphone berbasis android. Pembahasan yang dilakukan meliputi analisis fitur 

yang dibutuhkan dan perancangan perangkat lunak. 

3.1. Analisis Sistem 

Subbab ini menjelaskan tentang hasil analisis kebutuhan perangkat lunak 

serta arsitektur aplikasi simulasi Public Speaking. Setiap subbab menjelaskan 

tentang deskripsi umum aplikasi, analisis kebutuhan perangkat lunak dan analisis 

kebutuhan perangkat keras. 

3.1.1. Deskripsi Umum Aplikasi 

Pada Tugas Akhir ini dilakukan pengembangan aplikasi simulasi Public 

Speaking dengan memanfaatkan teknologi VR yang diimplementasikan pada 

smartphone berbasis android. Aplikasi ini menampilkan objek 3D yang sudah diatur 

sedemikian rupa sehingga membentuk lingkungan virtual. Kemudian aplikasi 

menampilkan lingkungan virtual kepada pengguna menggunakan perangkat VR 

BOX, dengan begitu pengguna mampu merasakan sensasi yang lebih nyata di dalam 

dunia realitas virtual dan diharapkan aplikasi simulasi ini lebih efektif. 

Aplikasi  menampilkan ruangan virtual beserta audien, pengguna nantinya 

bisa berinteraksi dengan tombol virtual untuk memulai melakukan simulasi Public 

Speaking. Pengguna nantinya bisa berjalan diatas panggung atau ruangan yang 

digerakkan menggunakan character controller dengan bluetooth remote control. 

Smartphone yang dipakai harus memiliki sensor gyroscope, minimum Android 

SDK 4.4 Kitkat (API 19) yang kemudian dipakai sebagai media untuk VR BOX. 

Aplikasi ini mempunyai fitur merekam suara dan mengubah suara menjadi teks atau 

Speech to Text (STT), yang nantinya ada sistem penilaian pada aplikasi ini dengan 

menghitung jumlah kata per menitnya yang didapatkan dari jumlah kat per menit, 

selanjutnya diberikan skor yang ditampilkan pada jendela aplikasi. Player 

mempunyai waktu selama lima menit untuk melakukan Public Speaking, ketika 

lewat lima menit aplikasi berhenti merekam suara dan langsung melakukan 

kalkulasi kata per menitnya, atau player bisa menekan tombol virtual “stop” untuk 
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berhenti melakukan simulasi Public Speaking. Terdapat tombol virtual “back” yang 

nantinya berfungsi mengembalikkan player pada halaman utama aplikasi. 

3.1.2. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 

Pembuatan sistem yang dibuat ini membutuhkan dua hal, yaitu perangkat 

lunak pihak ketiga dan asset 3D. Dua kebutuhan tersebut dijelaskan lebih lanjut 

pada subbab berikut ini: 

3.1.2.1. Perangkat Lunak Pihak Ketiga 

Pada pembuatan sistem ini, terdapat beberapa perangkat lunak yang 

digunakan untuk membuat aplikasi, yaitu: 

a. Unity 3D 2017 

Unity 3D berperan sebagai game engine yang mengolah objek 3D dengan 

Google vr sdk yang kemudian menjadikannya sebagai file yang bias dijalankan di 

android. 

b. Blender versi 2.79c 

Blender digunakan sebagai pembuatan objek 3D yang nantinya diekspor ke 

Unity 3D sebagai asset. 

c. Google VR SDK versi 1.100 

Google VR SDK adalah SDK yang digunakan untuk membantu membuat 

konten VR dengan mudah dan diintegrasikan dengan Unity 3D. 

d. MakeHuman versi 1.1.0 

MakeHuman adalah perangkat lunak yang dibuat khusus untuk membuat 

model manusia 3D, perangkat lunak ini bersifat open-source yang bias diunduh 

secara gratis. 

3.1.2.2. Perancangan Asset 

Pada pembuatan sistem dibuat perancangan sistem dimana pada tahap ini 

dilakukan pengumpulan dan pembuatan asset sesuai kebutuhan sistem yang telah 

dirancang sebelumnya. Terdapat beberapa asset yang terdiri dari asset 2D dan asset 

3D, asset-asset didapat dari berbagai sumber yaitu dari Blendswap dan Mixamo, 

Unity Store, MakeHuman, Maximo dan asset yang dibuat sendiri melalui perangkat 

lunak blender berupa 3D model, yang nantinya akan digunakan dalam pembuatan 

sistem. Berikut Tabel 3.1 yang menunjukkan asset dan sumber yang digunakan 

dalam pembuatan tugas akhir ini.  



15 

 

Tabel 3.1 Perancangan Asset 

No Nama Objek 3d 

Sumber 

Internet Unity 

Store 

Make 

Human 

Buatan 

Sendiri 

1 Ruangan v    

2 Kursi v    

3 Audien   v  

4 Asset pendukung  v   

5 Meja    v 

6 Animasi v   v 

 

3.1.3. Analisa Kebutuhan Perangkat Keras 

Dalam pembuatan aplikasi ini dibutuhkan beberapa perangkat keras yang 

digunakan untuk operasional sistem, yaitu: 

a. VR BOX 

b. Bluetooth remote control 

c. Smartphone dengan spesifikasi sebagai berikut: 

- Processor Quad-core 2.3 GHz 

- RAM 2 GB 

- Resolusi layar 1920x1080 px 

- Sistem operasi Android 6.0 Marshmallow 

d. Notebook dengan spesifikasi sebagai berikut: 

- Processor Intel Core i3 2.3 GHz 

- RAM 4 GB 

- Sistem Operasi Windows 10 

3.1.4. Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak 

Kebutuhan sistem yang dibuat ini melibatkan dua hal yaitu, kebutuhan 

fungsional dan non-fungsional. Dua kebutuhan tersebut dijelaskan tersebut 

dijelaskan lebih lanjut pada subbab berikut ini. 

3.1.4.1. Kebutuhan Fungsional Perangkat Lunak 

Pada sistem ini, terdapat beberapa kebutuhan fungsional perangkat lunak 

yang mendukung jalannya sistem secara umum, hal ini memungkinkan sistem 

memiliki fungsi yang sesuai rencana. Perancangan kebutuhan fungsional perangkat 
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lunak sistem ini dibuat bertujuan untuk memudahkan mendata kebutuhan 

fungsional perangkat lunak jika terjadi perubahan, yang dijelaskan sebagai berikut: 

a. Merekam Suara 

Aplikasi ini nantinya menggunakan microphone smartphone android yang 

digunakan untuk merekam suara, ketika simulasi Public Speaking dimulai. Hasil 

rekaman tersebut nantinya diproses menjadi teks. 

b. Melakukan Speech to Text. 

Aplikasi ini nantinya bisa mengubah hasil suara digital yang telah direkam 

kedalam teks Bahasa Indonesia memanfaatkan built-in mikrofon dan STT bawaan 

sistem operasi Android. 

c. Penilaian. 

Teks yang telah didapatkan selanjutnya  dihitung kata per menitnya. Jadi 

nantinya semua kata yang telah terdeteksi oleh sistem  dihitung kata per menit yang 

selanjutnya  dilakukan penilaian terhadap hasil simulasi Public Speaking. 

3.1.4.2. Kebutuhan Non-Fungsional Perangkat Lunak 

Pada sistem ini, terdapat beberapa kebutuhan non-fungsional yang 

mendukung untuk jalannya aplikasi. Fungsi yang terdapat dalam aplikasi ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Kenyamanan Dalam Penggunaan Aplikasi 

Controller aplikasi ini menggunakan bluetooth remote control yang sudah 

sering digunakan dalam berbagai alikasi simulasi. Hal ini dapat memudahkan 

player dalam menggunakan aplikasi ini. Selain itu terdapat VR BOX yang bisa 

digunakan untuk memudahkan pengguna karena mempunyai strap yang mudah 

digunakan dan tidak mudah lepas, tentunya memiliki bahan yang lebih kuat dan 

nyaman digunakan. VR BOX memiliki pengaturan untuk mengatur letak lensa yang 

biasanya kurang pas pada posisi mata ketika memakai VR BOX. 

b. Immersivity dari Lingkungan Virtual 

Immersivity adalah sebuah kondisi dimana pengguna realitas virtual 

merasakan sensasi sebagaimana pada saat berada di dunia nyata. Dalam hal ini 

peranan audien  berperan penting dalam memberikan kesan immersive yang tinggi. 

Immersivity  sangat mempengaruhi reaksi dari player, sehingga player  merasa lebih 

gugup, panik, dan gusar ketika melakukan simulasi Public Speaking. 
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3.2. Perancangan Sistem 

Subbab ini membahas bagaimana rancangan dari aplikasi Tugas Akhir ini, 

meliputi: desain sistem, desain interface, rancangan proses aplikasi. 

3.2.1. Model Kasus Penggunaan 

Berdasarkan analisis spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional 

dibuat kasus penggunaan sistem, dalam hal ini menjelaskan secara sederhana fungsi 

sistem. Kasus-kasus penggunaan dalam sistem ini  dijelaskan secara rinci pada 

subbab ini. 

3.2.2. Definisi Kasus Penggunaan 

Kasus penggunaan merupakan keterangan tentang fungsi-fungsi pokok yang 

ada pada sistem, kasus penggunaan pada sistem ini dimulai dari merekam suara, 

Speech to Text dan penilaian.  Detail mengenai kasus penggunaan tersebut dapat 

dilihat pada subbab berikut ini. 

3.2.2.1. Merekam Suara 

Spesifikasi kasus penggunaan merekam suara dapat dilihat pada Tabel 3.2 

sebagai berikut. 

Tabel 3.2 Kasus Penggunaan Merekam Suara 

Nama Merekam suara 

Deskripsi Sistem mulai merekam suara ketika player memulai aplikasi 

Kondisi Awal Player menekan tombol start 

Kejadian 1. Aplikasi  menampilkan dunia realitas virtual yang berupa 

ruangan kelas dan audiences. 

2. Pengguna dapat berinteraksi dengan sistem 

menggunakan bluetooth remote control dan gerakan 

kepala. 

3. Ketika player menekan tombol start, sistem  merekam 

suara player. Player dapat langsung melakukan Public 

Speaking. 

Kondisi Akhir Aplikasi menyimpan suara yang telah direkam kedalam 

penyimpanan sementara yang nantinya dilakukan proses 

Speech to Text, yaitu mengubah suara kedalam teks 

menggunakan library dari Google to Text. 
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3.2.2.2. Speech to Text 

Spesikasi kasus penggunaan untuk Speech to Text dapat dilihat pada Tabel 

3.3 sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Kasus Penggunaan Speech to Text 

Nama Speech to Text 

Deskripsi Aplikasi merubah suara digital kedalam teks 

Kondisi awal Player menekan tombol stop 

Kejadian 1. Aplikasi membuka file suara yang telah tersimpan. 

2. Sistem  mulai melakukan proses Speech to Text. 

3. Semua proses simulasi  berhenti ketika tombol virtual 

“stop” ditekan. 

Kondisi akhir File hasil konversi yang berupa teks  disimpan. 

3.2.2.3. Penilaian 

Spesifikasi kasus penggunaan untuk Penilaian dapat dilihat pada Tabel 3.4 

sebagai berikut. 

Tabel 3.4 Kasus Penggunaan Penilaian 

Nama Penilaian 

Deskripsi Sistem melakukan penilaian terhadap hasil penghitungan 

KPM. 

Kondisi awal Proses Speech to Text selesai 

Kejadian 1. Menghitung jumlah kata 

2. Menghitung KPM. 

3. Memberikan penilaian. 

Kondisi akhir Muncul nilai pada UI sistem yang bisa dilihat oleh player. 

3.2.3. Desain Sistem 

Desain sistem merupakan alur atau proses jalannya sistem bekerja, terdapat 

beberapa proses utama pada sistem yaitu IDLE, player movement, start, stop. 

Aplikasi simulasi Public Speaking menggunakan beberapa perangkat yaitu 

smartphone android, VR BOX, bluetooth remote control. Desain sistem secara 

umum aplikasi ini terlihat pada Gambar 3.1, berikut langkah-langkah atau alur 

sistem pada aplikasi ini sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Ilustrasi Desain Sistem 

3.2.4. Desain Interface 

Desain interface aplikai diperlukan untuk memberikan gambaran kepada 

pengguna bagaimana sistem yang ada dalam aplikasi ini berinteraksi dengan 
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pengguna. Selain itu, desain interface juga memberikan gambaran bagi pengguna 

apakah tampilan yang telah dibuat mudah untuk dipahami dan digunakan oleh 

pengguna, sehingga didapatkan kesan user experience yang baik dan mudah. 

Desain interface terlihat pada Gambar 3.2, Karena menggunakan teknologi VR 

maka sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama atau 

biasa disebut first-person camera interface aplikasi diterapkan pada semua scene 

aplikasi. 

 

Gambar 3.2 Ilustrasi Desain Interface 

3.2.5. Perancangan Proses Aplikasi 

Pada subbab ini menjelaskan mengenai rancangan proses yang dilakukan 

untuk mendukung skenario dan fungsionalitas yang sudah dirancang pada aplikasi. 

Rancangan ini diperlukan untuk memetakan proses yang ada mulai dari awal 

sampai akhir. Mulai dari proses control pengguna, proses berjalan diatas 

dipanggung, proses menggunakan slideshow, proses simulasi Public Speaking, 

proses penilaian. 

3.2.5.1. Rancangan Proses Kontrol Pengguna  

Proses ini dimulai pada awal membuka aplikasi yang berguna untuk 

melakukan kalibrasi pada sensor gyroscope yang ada pada smartphone. Proses ini 
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dilakukan dengan cara menggerakkan kepala kekanan maupun kekiri serta 

menengok keatas maupun kebawah. Proses ini sangat penting karena jika aplikasi 

tidak bisa bergerak sesuai keinginan pengguna maka dapat mengurangi fungsi dari 

aplikasi. Selain itu aplikasi juga memanfaatkan bluetooth remote control untuk 

melakukan interaksi seperti menekan tombol virtual dan juga menggerakkan 

camera, karena VR BOX tidak menyediakan tombol fisik. 

3.2.5.2. Rancangan Proses Berjalan Diatas Panggung 

Proses ini memungkinan pengguna berjalan diatas panggung dan berkeliling 

di ruangan virtual, proses ini menggunakan fitur character controller dari Unity 3D 

sebagai penggerak camera yang dapat memberikan kesan pengguna berjalan 

didalam ruangan. Player harus menekan tombol pada controller agar bisa bisa 

menggerakkan character controller, ketika player tidak menekan tombol maka 

character controller langsung berhenti pada tempat terakhir player berjalan. 

Ilustrasinya ditunjukkan pada Gambar 3.3, sebagai berikut: 

 

Gambar 3.3 Ilustrasi Berjalan diatas Panggung 

3.2.5.3. Rancangan Proses Pembuatan Slideshow 

Proses ini memungkinkan player untuk menggunakan fitur slideshow pada 

aplikasi, dimana nantinya terdapat tombol “Next” untuk merubah slide selanjutnya. 
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Proses ini sangat penting karena proses ini memberikan player bahan bacaan untuk 

melakukan presesntasi, setiap slide berupa image sprite dari Unity 3D. Slide sudah 

disediakan di dalam aplikasi player harus menggunakan tombol “Next” untuk 

merubah slide selanjutnya. Ilustrasi untuk proses ini pada Gambar 3.4 sebagai 

berikut: 

 

Gambar 3.4 Ilustrasi Penggunaan Slideshow 

3.2.5.4. Rancangan Proses Simulasi Public Speaking 

Proses memulai simulasi dilakukan dengan menekan tombol virtual dengan 

bluetooth remote control yang nantinya ditampilkan pada aplikasi. Sistem mulai 

merekam suara pengguna hingga lima menit untuk setiap sesinya, setelah lima 

menit aplikasi tidak merekam suara pengguna. Ketika sesi selesai pengguna 

diharuskan menekan tombol virtual “stop” untuk menghentikan proses simulasi, 

Sistem secara otomatis menghentikan simulasi dan dilanjutkan dengan proses 

penilaian. 

3.2.5.5. Rancangan Proses Penilaian 

Proses penilaian dilakukan untuk mengukur jumlah kata yang diperoleh 

pengguna dalam setiap menitnya ketika melakukan simulasi Public Speaking 

dengan menggunakan sistem ini. Terdapat tiga kategori penilaian yang digunakan 

didalam sistem ini yaitu “terlalu lambat”, “baik” dan “terlalu cepat” yang dijelaskan 

dalam Tabel 3.5 sebagai berikut: 
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Tabel 3.5 Kriteria Penilaian Public Speaking 

No Kategori penilaian Kriteria penilaian 

1 Terlalu lambat <140 kata per menit 

2 Baik 140-160 kata per menit

3 Terlalu cepat >160 kata per menit

Pengguna harus memperoleh hasil antara 150-160 kata per menit untuk 

mendapatkan hasil “baik”, kurang dari 150 kata per menit maka mendapat hasil 

“terlalu lambat” dan untuk lebih dari 160 mendapat hasil “terlalu cepat”.  Nilai 

penghitungan  didapat dari jurnal Emma Rodero [13]. Setelah didapatkan kata 

permenit, sistem menentukan nilai simulasi Public Speaking yang telah dilakukan 

pengguna sesuai kategori yang bisa dilihat pada ilustrasi Gambar 3.5 berikut. 

Gambar 3.5 Ilustrasi Penilaian Public Speaking 
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