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Abstrak

Pemanasan global menyebabkan berbagai bencana yang berbahaya bagi kehidupan di bumi seperti:
banjir, kebakaran, kekeringan, cuaca ekstrim dan sebagainya sehingga penduduk bumi harus berusaha untuk
menghambatnya. Pemanasan global disebabkan oleh peningkatan gas rumah kaca yang dihasilkan dari
penggunaan bahan bakar fosil dan kerusakan hutan. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya
pemanasan global menyebabkan dampak buruk pada alam, seperti mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan
laut dan kejadian alam lain yang mengancam kehidupan manusia. Aplikasi ini dapat digunakan sebagai salah
satu media alternatif untuk memberikan informasi mengenai hal-hal apa saja yang menjadi penyebab pemanasan
global secara interaktif. Aplikasi ini dibingkai dalam bentuk Virtual Reality sehingga lebih menarik bagi
pengguna. Aplikasi ini dapat digunakan untuk menginformasikan penyebab pemanasan global dalam bentuk
objek virtual tiga dimensi dalam lingkungan Virtual Reality yang akan menganimasikan berbagai hal yang dapat
menyebabkan pemanasan global.
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1. Pendahuluan

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan
oleh Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) tahun 2007, telah terjadi peningkatan
temperatur suhu rata-rata di bumi yang disebut
dengan pemanasan global. Salah satu penyebab
pemanasan global adalah meningkatnya konsentrasi
gas rumah kaca di atmosfer yang dihasilkan dari
pembakaran bahan bakar fosil. Dampak yang
ditimbulkan akibat pemanasan global antara lain,
mencairnya es dikutub, meningkatnya permukaan air
laut, cuaca ekstrim dan dampak lain yang
mengancam kehidupan manusia [2]. Hal ini dapat
terjadi akibat kurangnya pengetahuan dan kesadaran
masyarakat tentang bahaya pemanasan global. Salah
satu sarana untuk mensosialisasikan bahaya
pemanasan global yaitu dengan memanfaatkan
perkembangan teknologi saat ini agar informasi
tentang pemanasan global disampaikan dengan cara
yang menarik dan tidak membosankan bagi
masyarakat.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan
oleh Danang Kurniawan, Yudi Prayudi, Irving Vitra
Paputungan [4] yang mengembangkan alat bantu
ajar pengenalan global warming di Indonesia
dengan konsep memberikan informasi pemanasan

global melalui  multimedia interaktif dengan
menggunakan gambar, suara dan video. Kemudian
penelitian yang dilakukan oleh Evans Wirga [7]
yang membangun augmented book permukaan bumi
pada platform android, yang dapat
memvisualisasikan bentuk permukaan bumi diatas
gambar yang dideteksi oleh kamera dengan
teknologi augmented reality.

Berdasarkan penelitian sebelumnya akan
dilakukan pengembangan dengan membangun
aplikasi yang dapat memvisualisasikan berbagai
penyebab pemanasan global dalam kehidupan
sehari-hari yang dapat membahayakan kehidupan
manusia dalam jangka pendek maupun jangka
panjang dengan menggunakan teknologi virtual
reality. Diharapkan masyarakat dapat mengetahui
berbagai penyebab pemanasan global yang telah
terjadi sehari-hari yang dapat membahayakan
kehidupan semua mahkluk di bumi  serta
memberikan informasi yang berhubungan dengan
pemanasan global baik melalui gambar, video
maupun suara.

2.1. Deskripsi Umum

Aplikasi yang dibangun merupakan aplikasi
yang akan berjalan pada komputer dengan sistem
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operasi Windows. Aplikasi diawali dengan halaman
menu utama yang terdiri dari menu pemanasan
global, menu panduan aplikasi dan menu tentang
pengembang aplikasi. Setelah pengguna memilih
menu pemanasan global, pengguna akan dibawa
kedalam sebuah pulau virtual tiga dimensi, dimana
pada pulau virtual ini pengguna dapat berjalan pada
beberapa lokasi dan akan menemukan objek-objek
yang memvisualisasikan penyebab pemanasan
global dalam bentuk tiga dimensi seperti asap yang
keluar melalui cerobong asap pabrik, hutan yang
ditebang, hutan yang terbakar dan dampak lain yang
menyebabkan pemanasan global. Selain itu
pengguna juga dapat menampilkan informasi pada
setiap lokasi yang dikunjungi dengan menekan
tombol pada papan informasi yang muncul dan akan
ditampilkan informasi pada lokasi tersebut melalui
gambar, suara maupun video.

2.2. Perancangan Sistem

Secara umum aplikasi terdiri dari dua bagian
yaitu bagian Virtual Reality yang digunakan untuk
membangun lingkungan virtual yang digunakan
untuk memvisualisasikan penyebab pemanasan
global dan bagian Augmented reality yang
digunakan untuk memvisualisasikan dampak
pemanasan global. Input aplikasi berupa onjek tiga
dimensi yang dibuat pada tahap pemodelan 3D dan
objek Terrain yang dibuat pada tahap terrain 3D,
objek 3D yang telah dibentuk diintegrasikan dengan
augmented reality engine MetaioSDK, dan hasil
akhir aplikasi berupa file installer aplikasi dengan
bentuk .exe.

Gambar 2.1. Arsitektur Sistem

2.3. Pembuatan Sistem

Proses pembuatan aplikasi dilakukan sesuai
arsitektur sistem yang ditunjukkan pada gambar 1.
Terdiri dari beberapa proses berikut.
a. Pemodelan Objek 3D
Langkah awal dalam membangun aplikasi ini adalah
pembuatan objek-objek 3D yang akan digunakan
pada aplikasi. Objek 3D dasar yang berbentuk kubus
yang disebut mesh dibentuk sesuai kebutuhan
dengan melakukan proses extrude, rotating dan
scaling. Kemudian objek 3D yang terbentuk diberi

tekstur yang diambil dari sebuah gambar yang sesuai
dengan tekstur yang dibutuhkan. Pembuatan obyek
3D ini ditunjukkan pada gambar 2.2.

Gambar 2.2. Tahapan Modeling Objek 3D

b. Import Objek 3D
Tahapan selanjutnya adalah mengimpor objek

3D yang telah dibuat kedalam editor Unity 3D yang
dapat dilakukan dengan cara mengimpor objek 3D
dengan ekstensi .blend ke dalam kolom Asset pada
Unity 3D.
c. Pembentukan Terrain 3D

Pada tahap ini dibentuk kontur permukaan
bumi dengan menggunakan fitur Terrain 3D yang
ada pada editor Unity.

Gambar 2.3. Pembentukan Terrain 3D

d. Pemberian interaksi pada Objek 3D
Langkah selanjutnya adalah memberikan event

untuk membangun interaksi antara objek virtual
dengan pengguna dengan menggunakan
pemgrograman C#. Seperti kode program untuk
menjalankan file video, serta kode program untuk
navigasi pada lingkungan virtual.
e. Build Aplikasi

Langkah terakhir adalah melakukan build
aplikasi menjadi file .exe yang akan digunakan
pengguna untuk menjalan kan aplikasi pada
komputer dengan sistem operasi windows.

3. Hasil

Dari hasil implementasi rancangan sistem
diatas maka didapatkan aplikasi dalam bentuk
executable file yang dapat dijalankan oleh pengguna
pada komputer dengan sistem operasi windows.
Menu utama terdiri atas 3 bagian yaitu: pemanasan
global, panduan, dan tentang kami. Lingkungan
pembelajaran pemanasan global berbasis maya 3D,
dan pengguna dapat memanfaatkan menu navigasi
untuk mengeksplorasi lingkungan sistem. Menu
Pemanasan Global berisi pembelajaran pemanasan
global secara virtual reality, menu panduan berisi
panduan penggunaan aplikasi, serta menu Tentang
Kami berisi penjelasan singkat terkait pembuatan
aplikasi pemanasan global. Gambaran umum
susunan menu ditunjukkan gambar 3.1.
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Gambar 3.1 Susunan Menu Utama Aplikasi

Aplikasi pembelajaran pemanasan global ini
berisi beberapa fitur penting untuk pembelajaran.
Diantaranya terdapat fitur yang mengenalkan proses
terjadinya pemanasan global. Sebelumnya pengguna
ketika membuka aplikasi harus memilih satu dari
beberapa menu dahulu. Visualisasi awal pengguna
ketika membuka aplikasi ditunjukkan gambar 3.2.

Gambar 3.2 Menu Awal Aplikasi

Fitur aplikasi berikutnya adalah lingkungan maya
3D yang menggambarkan semua kondisi penyebab
terjadinya pemanasan global yaitu: asap dari pabrik,
asap dari kendaraan bermotor, penebangan hutan
serta pembakaran hutan. Tampilan pengguna
berkaitan dengan fitur-fitur penyebab pemanasan
global ini ditunjukkan gambar 3.3.

Gambar 3.3 Visualisasi Penyebab Pemanasan
Global

Pada lingkungan maya 3D, pengguna dapat
masuk ke ruang maya dengan menggunakan tombol
navigasi untuk melihat berbagai visualisasi 3D
penyebab terjadinya pemanasan global sebagaimana
ditunjukkan gambar 3.4.

Gambar 3.4 Tombol Navigasi Virtual Reality

Pengguna dapat merngeksplorasi lingkungan
maya 3D sebagaimana lingkungan nyata sehingga
dapat melihat gambaran penyebab terjadinya
pemanasan global dengan jelas. Visualisasi maya 3D
asap pabrik dapat dilihat jelas dengan memainkan
tombol navigasi untuk melakukan zoom in maupun
zoom out seperti ditunjukkan gambar 3.5.

Gambar 3.5 Visualisasi Asap Pabrik

Pengguna juga dapat mengeksplorasi  visualisasi
penebangan pohon berbasis maya 3D (gambar 3.6),
visualisasi asap kendaraan, visualisasi penebangan
pohon beserta detil penjelasannya masing-masing
menggunakan tombol navigasi.

Pemanasan Global

Panduan

Tentang Kami

Menu Utama
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Gambar 3.6 Visualisasi Penebangan Hutan

3.1. Performa Aplikasi

Aplikasi ini diuji dengan menggunakan
beberapa perangkat mobile yang berbeda. Uji coba
ini dilakukan untuk menggambarkan performa
sistem terhadap beberapa spesifikasi hardware mulai
dari spesifikasi tinggi sampai rendah. Spesifikasi
tinggi dan rendah dipengaruhi oleh kecepatan
processor perangkat dan  kapasitas RAM. Tabel 3.1
menunjukkan bagaimana performa aplikasi dari
beberapa pengujian dari sisi kecepatan visualisasi.

Tabel 3.1. Hasil pengujian performa Virtual Reality

Perangkat
Kecepatan Visualisasi

(fps)
ASUS A44H 36

LENOVO B940 35
ASUS A42JC 38
HP ENVY 6 41

Hasil pengujian aplikasi menunjukkan bahwa
aplikasi dapat berjalan pada beberapa perangkat
perangkat yang berbeda, performa aplikasi
menyesuaikan dengan spesifikasi hardware yang
digunakan. Aplikasi berjalan dengan baik pada
perangkat dengan spesifikasi prosessor minimal 2.2
GHz, RAM minimal 2 GB dan VGA minimal 1 GB.

3.2. Uji Coba Terhadap Pengguna

Aplikasi telah dilakukan pengujian terhadap 30
pengguna terdiri dari pelajar SD hingga SMA,
mahasiswa dan pegawai atau karyawan melalui
kuisioner dan wawancara dengan hasil sebagai
berikut:

Tabel 2 Hasil kuisioner terhadap pelanggan
NO KETERANGAN HASIL
1 Aplikasi dapat berjalan

lancar pada komputer
pengguna

SS 16 %
S 84%
R 0 %
TS 0 %
STS 0 %

NO KETERANGAN HASIL
2 Pengoperasian aplikasi

mudah
SS 6 %
S 91 %
R 3 %
TS 0 %
STS 0 %

3 Desain aplikasi menarik SS 69 %
S 31 %
R 0 %
TS 0 %
STS 0 %

4 Informasi yang
disampaikan sudah
cukup lengkap

SS 9 %
S 88 %
R 3 %
TS 0 %
STS 0 %

5 Informasi yang
disampaikan mudah
dipahami

SS 6 %
S 84 %
R 9 %
TS 0 %
STS 0 %

Keterangan :
SS    : Sangat Setuju
S      : Setuju
R : Ragu-ragu
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju

4. Diskusi

Dari hasil implementasi dan pengujian sistem
yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa
aplikasi dapat memberikan informasi penjelasan
tentang pemanasan global serta berbagai penyebab
dari pemanasan global yang dapat membahayakan
kehidupan manusia dalam bentuk objek virtual tiga
dimensi dalam lingkungan Virtual Reality. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi yang
dijalankan pada sistem operasi windows ini
dipengaruhi beberapa faktor, terutama yaitu
spesifikasi device yang digunakan, semakin tinggi
spesifikasi perangkat keras terutama kecepatan
prosesor yang digunakan, maka kecepatan aplikasi
juga semakin baik.

Pengembangan yang dapat dilakukan pada
aplikasi antara lain mengembangkan aplikasi pada
teknologi Kinect, dan selanjutnya dapat
dikembangkan menggunakan platform mobile.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan tujuan yang
ingin dicapai dari pembuatan aplikasi ini, maka
didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengguna dapat berinteraksi dengan objek
3D yang berada dalam aplikasi seperti
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melakukan navigasi dalam lingkungan 3D
serta menjalankan file multimedia.

2. Aplikasi ini dapat menyajikan informasi
yang menarik berkaitan dengan pengertian
pemanasan global.

3. Aplikasi ini dapat digunakan untuk
memvisualisasikan penyebab pemanasan
global secara interaktif.

4. Kecepatan aplikasi ini bergantung terhadap
spesifikasi hardware yang digunakan,
semakin tinggi spesifikasi perangkat keras,
maka kecepatan aplikasi semakin
meningkat.

5. Hasil pengujian pengguna terhadap aplikasi
menunjukkan bahwa performa aplikasi
cukup baik, desain aplikasi menarik,
informasi cukup lengkap dan mudah
dipahami serta pengoperasian aplikasi
cukup mudah.
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