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 BAB IV 

    PENGEMBANGAN 

 

 

4.1 Proses Development 

 

Gambar 4. 1 Diagram Alir Pengembangan Aplikasi 

Gambar 4. 1 merupakan proses yang dilakukan dalam pengembangan aplikasi ini. Proses 

development aplikasi ini melewati tiga tahapan dan bekerja di dua software yang berbeda. 

Development objek 3D dan Animasi dilakukan di software Blender sesuai dengan desain yang 

ada pada bab 3. Setelah itu animasi yang sudah dibangun akan dipindahkan ke Unity 3D agar 

menjadi aplikasi animasi 3D cerita relief candi Borobudur. 

 

4.2 Development Objek 3D 

Pembuatan aset-aset aplikasi animasi 3D cerita relief Lalitavistara menggunakan aplikasi 

Blender. Pembuatan animasi di Blender memiliki empat tahapan yaitu pembuatan aset 

(Modelling), pemberian warna (Texturing), dan pemberian kerangka (Riging). Pembuatan 

objek 3D berdasarkan dengan Tabel 3. 3 pada bab sebelumnya. 

a. Objek Raja 

Gambar 4.2 (a) merupakan hasil dari permodelan objek raja. Gambar 4.2 (b) adalah hasil 

dari texturing yang sudah dilakukan pada objek raja. Gambar 4.2 (c) memperlihatan proses 

riging yang penulis lakukan pada objek raja.  
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(a)     `      (b) 

  

            (c)          

Gambar 4.2 (a) Modelling Raja, (b) Texturing Raja, (c) Riging Objek Raja,  

 

b. Objek Ratu 

Gambar 4.3 (a) merupakan hasil dari permodelan objek ratu pada aplikasi ini. Gambar 

4.3 (b) adalah hasil dari texturing yang sudah dilakukan pada objek ratu. Gambar 4.3 (c) 

memperlihatan proses riging yang penulis lakukan pada objek ratu.  

  

(a)         (b) 



54 

 

  

(c)         

Gambar 4.3 (a) Modelling Ratu, (b) Texturing Ratu, (c) Riging Objek Ratu,  

 

c. Objek Pangeran 

Gambar 4.4 (a) merupakan hasil dari permodelan objek pangeran pada aplikasi ini. 

Gambar 4.4 (b) adalah hasil dari texturing yang sudah dilakukan pada objek pangeran. Gambar 

4.4 (c) memperlihatan proses riging yang penulis lakukan pada objek pangeran.  

  

 (a)            (b) 

  

  (c)          

Gambar 4.4 (a) Modelling Pangeran, (b) Texturing Pangeran, (c) Riging Objek Pangeran,  
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d. Objek Pelayan Wanita 

Gambar 4.5 (a) merupakan hasil dari permodelan objek pelayan wanita pada aplikasi ini. 

Gambar 4.5 (b) adalah hasil dari texturing yang sudah dilakukan pada objek pelayan wanita. 

Gambar 4.5 (c) memperlihatan proses riging yang penulis lakukan pada objek pelayan wanita,  

  

         (a)           (b) 

  

(c)            

Gambar 4.5 (a) Modelling Pelayan Wanita, (b) Texturing Pelayan Wanita, (c) Riging Objek 

Pelayan Wanita,  

 

e. Objek Pelayan Pria 

Gambar 4.6 (a) merupakan hasil dari permodelan objek pelayan pria pada aplikasi ini. 

Gambar 4.6 (b) adalah hasil dari texturing yang sudah dilakukan pada objek pelayan pria. 

Gambar 4.6 (c) memperlihatan proses riging yang penulis lakukan pada objek pelayan pria.  
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(a) `        (b)  

 

  

(c)           

Gambar 4.6 (a) Modelling Pelayan Pria, (b) Texturing Pelayan Pria, (c) Riging Objek Pelayan 

Pria, 

 

f. Objek Orang Tua 

Gambar 4.7 (a) merupakan hasil dari permodelan objek orang tua pada aplikasi ini. 

Gambar 4.7 adalah hasil dari texturing yang sudah dilakukan pada objek orang tua. Gambar 

4.7 (c) memperlihatan proses riging yang penulis lakukan pada objek orang tua. 

  

        (a)          (b) 
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              (c) 

Gambar 4.7 (a) Modelling Orang Tua, (b) Texturing Orang Tua, (c) Riging Objek Orang Tua. 

 

g. Objek Orang Mati 

Gambar 4.8 (a) merupakan hasil dari permodelan objek orang mati pada aplikasi ini. 

Gambar 4.8 (b) adalah hasil dari texturing yang sudah dilakukan pada objek orang mati.  

  

 (a)        (b) 

Gambar 4.8 (a) Modelling Objek Orang Mati, (b) Texturing Objek Orang Mati. 

 

h. Objek Pendeta 

Gambar 4.9 (a) merupakan hasil dari permodelan objek pendeta pada aplikasi ini. 

Gambar 4.9 (b) adalah hasil dari texturing yang sudah dilakukan pada objek pendeta. Gambar 

4.9 (c) memperlihatan proses riging yang penulis lakukan pada objek pendeta. 

  

(a)         (b) 
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(c) 

Gambar 4.9 (a) Modelling Objek Pendeta, (b) Texturing Objek Pendeta, (c) Riging Objek 

Pendeta. 

 

i. Objek Kuda 

Gambar 4.10 (a) merupakan hasil dari permodelan objek kuda pada aplikasi ini. Gambar 

4.10 (b) adalah hasil dari texturing yang sudah dilakukan pada objek kuda. Gambar 4.10 (c) 

memperlihatan proses riging yang penulis lakukan pada objek kuda. 

  

(a)           (b) 

  

(c) 

Gambar 4.10 (a) Modelling Kuda, (b) Texturing Kuda, (c) Riging Objek Kuda 
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j. Objek Kereta 

Gambar 4.11 (a) merupakan hasil dari permodelan objek kereta pada aplikasi ini. Gambar 

4.11 (b) adalah hasil dari texturing yang sudah dilakukan pada objek kereta.  

  

(a)          (b) 

Gambar 4.11 (a) Modelling Kereta, (b) Texturing Kereta. 

k. Objek Pohon 

Gambar 4.12 (a) merupakan hasil dari permodelan objek pohon pada aplikasi ini. 

Gambar 4.12 (b) adalah hasil dari texturing yang sudah dilakukan pada objek pohon. 

 

  

(a)         (b) 

Gambar 4.12(a) Modelling Pohon, (b) Texturing Pohon. 

 

l. Objek Dewa 

Gambar 4.13 (a) merupakan hasil dari permodelan objek dewa pada aplikasi ini. Gambar 

4.13 (b) adalah hasil dari texturing yang sudah dilakukan pada objek dewa. Gambar 4.13 (c) 

memperlihatan proses riging yang penulis lakukan pada objek dewa. 
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(a)          (b) 

  

(c) 

Gambar 4.13 (a) Modelling Dewa, (b) Texturing Dewa, (c) Riging Objek Dewa,  

 

m. Objek Pedagang 

Gambar 4.14 (a) merupakan hasil dari permodelan aset pedagan pada aplikasi ini. 

Gambar 4.14 (b) adalah hasil dari texturing yang sudah dilakukan pada aset pedagang. Gambar 

4.14 (c) memperlihatan proses riging yang penulis lakukan pada aset pedagang. 

  

(a)       (b) 
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(c) 

Gambar 4.14 (a) Modelling Objek Pedagang (b) Texturing Objek Pedagang, (c) Riging 

Objek Pedagang, (d) Animasi Objek Pedagang. 

 

n. Objek Orang Sakit 

Gambar 4.15 (a) merupakan hasil dari permodelan objek orang sakit pada aplikasi ini. 

Gambar 4.15 (b) adalah hasil dari texturing yang sudah dilakukan pada objek orang sakit. 

Gambar 4.15 (c) memperlihatan proses riging yang penulis lakukan pada objek orang sakit.  

   

(a)             (b) 

 

          (c) 

Gambar 4.15 (a) Objek Orang Sakit, (b) Texturing Orang Sakit, (c) Riging Objek Orang Sakit.  
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o. Objek Candi 

Gambar 4.16 (a) merupakan hasil dari permodelan objek candi pada aplikasi ini. Gambar 

4.16 (b) adalah hasil dari texturing yang sudah dilakukan pada objek candi. 

  

(a)         (b) 

Gambar 4.16 (a) Modelling Candi, (b) Texturing Candi. 

 

p. Objek Gajah 

Gambar 4.17 (a) merupakan hasil dari permodelan objek gajah pada aplikasi ini. Gambar 

4.17 (b) merupakan hasil dari texturing yang dilakukan pada objek gajah. Gambar 4.17 (c) 

memperlihatkan proses riging yang dilakukan oleh pengembang pada objek gajah. 

 

  

        (a)        (b) 

   

(c) 

Gambar 4.17 (a) Modelling Gajah, (b) Texturing Gajah, (c) Riging Objek Gajah. 
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q. Objek Pendopo 

 Gambar 4.18 (a) merupakan hasil dari permodelan objek pendopo pada aplikasi ini.  

Gambar 4.18 (b) adalah hasil dari texturing yang sudah dilakukan pada objek pendopo. 

  

(a)          (b) 

 Gambar 4.18 (a) Modelling Objek Pendopo (b) Texturing Objek Pendopo 

 

r. Objek Anak Kecil 

Gambar 4.19 (a) merupakan hasil dari permodelan objek anak kecil pada aplikasi ini. 

Gambar 4.19 (b) adalah hasil dari texturing yang sudah dilakukan pada objek anak kecil. 

Gambar 4.19 (c) memperlihatan proses riging yang penulis lakukan pada objek anak kecil. 

   

(a)         (b)        (c) 

Gambar 4.19 (a) Modelling Objek Anak Kecil, (b) Texturing Objek Anak Kecil, (c) Riging 

Objek Anak Kecil 

 

s. Objek Kasur 

Gambar 4.20 (a) merupakan hasil dari permodelan objek kasur pada aplikasi ini. Gambar 

4.20 (b) adalah hasil dari texturing yang sudah dilakukan pada objek pendopo. 
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(a)             (b)    

Gambar 4.20 (a) Modelling Objek Kasur, (b) Texturing Objek Kasur 

 

t. Objek Kursi 

Gambar 4.21 (a) merupakan hasil dari permodelan objek kursi pada aplikasi ini. Gambar 

4.21 (b) adalah hasil dari texturing yang sudah dilakukan pada objek kursi. 

  

(a)           (b) 

Gambar 4.21 (a) Modelling Objek Kursi, (b) Texturing Objek Kursi 

 

4.3 Development Animasi Relief 

Setelah semua objek 3D yang dibutuhkan selesai dibuat, tahapan selanjutnya adalah 

membangun animasi cerita relief Lalitavistara sesuai dengan cerita pada Tabel 3. 1 di bab 

sebelumnya. Pembuatan animasi untuk cerita relief lalitavistara ini menggunakan aplikasi 

Blender. Objek yang sudah dibuat lalu disusun sesuai dengan cerita pada setiap panil relief 

Lalitavistara.  

Setelah objek disusun sesuai alur cerita tahap berikutnya ada menganimasikan setiap 

objek yang ingin digerakan. Pembuatan animasi pada setiap objek dilakukan dengan membuat 

frame-frame sesuai dengan gerakan yang diinginkan. Frame-frame tersebut lalu disimpan 

dengan keyframe agar menjadi sebuah gerakan animasi. Gambar 4.22 adalah proses keyframe 



65 

 

 

  Gambar 4.22 Proses Keyframe Panil 57 Relief Lalitavistara 

 

4.4 Development Aplikasi 

4.4.1 Fitur Augmented Reality Relief Candi 

Setelah semua aset yang dibutuhkan telah selesai dibuat selanjutnya adalah membuat 

aplikasi Augmented Reality animasi 3D relief candi Borobudur. Pembuatan aplikasi ini 

menggunakan perangkat lunak Unity 3D dan Library Vuforia SDK. Proses pertama yang harus 

dilakukan adalah membuat scene yang dibutuhkan. Setelah scene selesai dibuat, lalu fitur AR 

kamera dan juga image target dimasukan ke dalam hierarchy scene tersebut. Selanjutnya 

meng-import database yang berisi marker pada Library Vuforia yang akan digunakan ke dalam 

Unity 3D. Gambar 4.23 merupakan database marker yang sudah di-import ke dalam Unity. 

 

Gambar 4.23 Database Marker Vuforia pada Unity 

 

Setelah database di-import ke dalam Unity, langkah selanjutnya adalah memasukan 

animasi yang telah di-import ke dalam image target yang berada pada hierarchy sesuai dengan 

scene yang diinginkan lalu atur ukuran animasi sesuai dengan besar marker. Langkah 

selanjutnya adalah membuat animator controller untuk menjalankan animasi. Controller ini 
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berfungsi sebagai pengatur berbagai clip animasi untuk menggerakan karakter. Satu animator 

controller hanya dapat digunakan oleh satu animasi di dalam Unity. Gambar 4. 24 merupakan 

salah contoh animator controller pada Unity 3D 

 

Gambar 4. 24 Animator Controller Panil 56 

 

Setelah selesai dengan animasi dilanjutkan dengan menambahkan tombol serta script 

untuk mengoperasikan tombol-tombol pada aplikasi. Pada aplikasi sebelumnya ada 

permasalahan dimana efek suara untuk tombol terkadang tidak mengeluarkan efeks suara 

ketika ditekan. Pada pengembangan aplikasi ini ada perbaikan pada script efek suara ketika 

tombol ditekan. Gambar 4. 25 merupakan script efek suara sebelum pengembangan aplikasi. 

 

Gambar 4. 25 Script Efek Suara Sebelumnya  

 

Pada script yang lama efek suara langsung dipanggil melalui script tersebut tanpa 

merubah efek suara menjadi gameobject. Sehingga membuat perintah pemanggilan suara 
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terkadang tidak muncul. Sedangkan pada script yang baru efek suara diubah menjadi 

gameobject lalu dimasukan ke dalam hierarchy sehingga script memanggil efek suara di setiap 

scene. Gambar 4. 26 merupakan script untuk efek suara yang baru. 

 

Gambar 4. 26 Script Efek Suara Baru 

 

4.4.2 Fitur Pemetaan Candi 

Pembuatan fitur pemetaan jenis relief dan kosmologi dimulai setelah objek 3D candi 

Borobudur selesai dibuat pada aplikasi Blender. Setelah itu objek candi di-import ke dalam 

Unity, selanjutnya membuat scene yang digunakan untuk fitur pemetaan. Lalu setelah scene 

dibuat objek candi di masukan ke dalam hierarchy fitur scene. Setelah dimasukan ke dalam 

hierarchy objek diatur ukurannya sesuai dengan ukuran yang ditentukan. Gambar 4. 27 

merupakan proses pemberian box collider pada objek candi. 

 

Gambar 4. 27 Objek Dengan Box Collider 
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Tahap selanjutnya adalah pemberian boxcollider pada objek candi yang sudah ada pada 

hierarchy. Setelah diberikan boxcollider selanjutnya adalah pemberian script untuk membuat 

objek candi dapat diputar sesuai keinginan. Sehingga pengguna dapat mencari letak jenis 

kosmologi dan jenis relief sesuai dengan letak aslinya.  Gambar 4. 28 merupakan script  yang 

digunakan untuk membuat objek candi dapat dirotasi. 

 

Gambar 4. 28 Script Rotasi Pada Candi 

 

 

 

  


