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ABSTRAK
Pemanfatan multimedia sebagai media pembelajaran telah terbukti efektif dalam
meningkatkan pemahaman akan materi yang dipelajari. Salah satu kekuatan dari
multimedia untuk menunjang proses pembelajaran adalah dalam penggunaan animasi,
salah satunya adalah animasi 3D. Penelitian ini dimaksudkan untuk merancang aplikasi
multimedia untuk membangun tutorial dalam bentuk animasi 3D mengenai SPT Pajak
Tahunan yang dilengkapi dengan informasi secara detail sehingga para wajib pajak
mudah mengerti tentang pengertian SPT Pajak secara umum dan bagaimana cara
melakukan pelaporan dan pengisian formulir SPT Pajak dengan benar. Pengembangan
aplikasi menggunakan metode pengembangan aplikasi multimedia yang dikemukakan
oleh Luther dengan menggunakan software Blender Game Engine yang dapat mendukung
struktur serta fungsi-fungsi pembuatan aplikasi dan animasi 3D. Berdasarkan hasil
pengujian yang dilakukan dengan metode pengujian black box dapat disimpulkan bahwa
aplikasi yang dihasilkan sudah sesuai dengan kebutuhan fungsionalitas yang telah
dirancang pada tahap perancangan dan telah cukup memenuhi tujuan awal penelitian.
Kata kunci : Multimedia, Animasi, Blender Game Engine, SPT Pajak
1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Pemanfatan multimedia sebagai media pembelajaran
telah terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman
akan materi yang dipelajari. Sebut saja Muñoz Andrade &
Gómez Reynoso (2009) yang membandingkan efektivitas
pembelajaran materi pohon biner menggunakan web dan
multimedia, dan menemukan bahwa multimedia dapat
secara efektif membantu mahasiswa dalam memahami
materi tentang pohon biner. Md Nor & Illias (2013) juga
menemukan bahwa pembelajaran musik menggunakan
multimedia menjadi lebih efektif dan lebih menarik.
Peneliti lain seperti Moelbatak (2014), menemukan hasil
yang relatif serupa di mana multimedia mampu
meningkatkan motivasi pembelajar untuk belajar lebih aktif
dan mandiri, sementara Tejawati (2008) menemukan
bahwa penggunaan media audiovisual interaktif dapat
menimbulkan gairah siswa dalam mempelajari Geografi
Fisik. Banyak peneliti yang mengembangkan aplikasi
pembelajaran berbasis multimedia untuk meningkatkan
kemampuan pembelajar dalam memahami materi, sebut
saja materi Teknik Sampling berbasis multimedia yang
telah dikembangkan oleh Setioso & Eliyani (2015).
Salah satu kekuatan dari multimedia untuk menunjang
proses pembelajaran adalah dalam penggunaan animasi.
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Dalam multimedia, animasi merupakan penggunaan
komputer untuk menciptakan gerak pada layar yang dapat
digunakan untuk menjelaskan dan mensimulasikan sesuatu
yang sulit dilakukan oleh video. Namun animasi dalam
multimedia untuk pembelajaran ini harus tepat. Animasi
yang membanjiri siswa dengan informasi dalam waktu
yang singkat akan tidak efektif karena tidak sesuai dengan
daya cerna otak manusia, demikian juga dengan animasi
yang terlalu jelas menggambarkan suatu keadaan, akan
membuat pembelajar malas untuk menggunakan
kemampuan otaknya untuk mencerna materi pembelajaran.
Karena itu, perancangan animasi menentukan efektivitas
animasi tersebut dalam pembelajaran (Utami, 2011).
Terdapat dua jenis animasi yang banyak digunakan
dalam multimedia untuk aplikasi pembelajaran, yaitu
animasi 2D (dua dimensi) dan animasi 3D (tiga dimensi).
Animasi 3D adalah perkembangan dari animasi 2D.
Dengan animasi 3D, karakter yang diperlihatkan semakin
hidup dan nyata, mendekati wujud aslinya (Syahfitri,
2011).
Animasi 3D lebih mahal biaya pembuatannya karena
membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak yang
yang lebih tinggi spesifikasinya dan lebih rumit. Di
samping itu, dibutuhkan tingkat keahlian yang lebih tinggi
dalam membuatnya. Terdapat beberapa teknik yang bisa
digunakan untuk pemodelan 3D yaitu; (1) Constructive
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Solid Geometry (Primitive Modeling) yang merupakan
teknik dasar pemodelan 3D yang dibuat dari objek primitif
yang sudah ada seperti kubus, silinder, kerucut, dan objek
primitif lainnya, (2) Implicit Surfaces (Nurbs Modeling)
merupakan teknik pemodelan yang menggunakan kurva
dan perhitungan, dan (3) Subdivision Surface (Sculpting)
yang merupakan teknik memahat objek 3D dalam bentuk
digital (Binanto, 2010).
Salah satu perangkat lunak yang banyak digunakan
dalam membuat animasi 3D adalah Blender. Menurut
Ardhianto et al. (2012), Blender memiliki beberapa
keunggulan, antara lain: (1) merupakan salah satu software
open source, di mana pengembang aplikasi bisa bebas
memodifikasi source code untuk keperluan pribadi maupun
komersial, asal tidak melanggar GNU General Public
License yang digunakan Blender, (2) bersifat Multi
Platform sehingga tersedia untuk berbagai macam sistem
operasi seperti Linux, Mac dan Windows, (3) berkembang
sangat cepat bahkan dalam hitungan jam terkadang
software ini sudah terupdate, (4) memiliki fitur yang lebih
lengkap dari software 3D lainnya, seperti tersedia fitur
Video Editing, Game Engine, Node Compositing,
Sculpting, (5) relatif ringan jika dibandingkan software
sejenis, hanya dengan RAM 512 dan prosesor Pentium 4 /
sepantaran dan VGA on board, Blender sudah dapat
berjalan dengan baik namun tidak bisa digunakan secara
maksimal, dan (6) Blender memiliki komunitas terbuka,
salah satu contoh nyatanya adalah OPEN MOVIE garapan
Blender Institute. Díaz-Andrade et al. (2013) memilih
menggunakan Blender dalam mensimulasi lengan robot
dan gerakannya dengan alasan antara lain merupakan free
software, bersifat multiplatform, dan memiliki game engine
untuk bahasa pemrograman Python yang digunakan dalam
penelitian tersebut untuk bekerja dengan real-time 3D.
Umumnya animasi 3D dalam pembelajaran digunakan
untuk mensimulasi materi-materi yang relatif rumit.
Dengan maraknya penggunaan komputer dalam kehidupan
sehari-hari, materi pembelajaran yang dianimasikan dalam
multimedia, tidak hanya terbatas pada materi pelajaran
siswa atau mahasiswa di kelas. Sosialisasi kebijakan
pemerintah misalnya, membutuhkan animasi multimedia
juga agar lebih mudah dipahami masyarakat luas.
Salah satu materi yang relatif sulit dipahami oleh
masyarakat awam adalah bagaimana melaporkan Surat
Pemberitahuan Pajak (SPT Pajak) Tahunan, padahal
pelaporan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap
warga negara khususnya para Wajib Pajak (WP). Masih
banyak masyarakat yang bingung tentang arti SPT Pajak
itu sendiri serta dalam melakukan pelaporan dan pengisian
berkas dikarenakan rumitnya form yang harus diisi.
Kadang-kadang mereka membutuhkan bantuan jasa
pendampingan baik dari petugas pajak maupun konsultan
jasa perpajakan.
Pada tahun 2011, Direktorat Jenderal Pajak telah
menyediakan cara pelaporan SPT Pajak Tahunan secara
online untuk wajib pajak orang pribadi yang diberi nama efiling. Dengan adanya sistem pelaporan secara online
masyarakat tidak perlu lagi antri di kantor pajak saat ingin

melaporkan SPT Pajak Tahunan mereka. Namun
penggunaan komputer ini tidak juga mempermudah
pemahaman mereka tentang SPT Pajak dan tata cara
melaporkannya, bahkan pada masyarakat awam yang
relatif jarang menggunakan komputer, pelaporan online ini
bisa menjadi kendala untuk mereka.
Direktorat Jenderal Pajak juga telah menyadari hal ini
dan telah menyertakan tutorial berbasis web yang berisi
petunjuk-petunjuk dalam bentuk video, teks dan gambar
yang bersifat statis seperti tercantum dalam laman web
mereka http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-efiling-2016-pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadiformulir-1770-s. Banyak juga tutorial serupa yang
dikembangkan untuk wajib pajak tertentu seperti Ndank
(2016) yang mengembangkan tutorial tata cara pengisian
pajak untuk guru PNS.
Untuk melengkapi tutorial yang telah ada dan untuk
membuat tutorial tersebut lebih menarik, penelitian ini
dimaksudkan untuk merancang aplikasi multimedia untuk
membangun tutorial dalam bentuk animasi 3D mengenai
SPT Pajak Tahunan yang dilengkapi dengan informasi
secara detail sehingga para wajib pajak mudah mengerti
tentang pengertian SPT Pajak secara umum dan bagaimana
cara melakukan pengisian formulir SPT Pajak dengan
benar. Diharapkan dengan adanya informasi dan tata cara
yang mudah dipahami oleh masyarakat, dapat
meningkatkan kesadaran warga negara Indonesia dalam
melakukan pelaporan SPT Pajak Tahunan.
1.2. Rumusan Masalah
Dalam penelitian ini, masalah dirumuskan sebagai
barikut:
1.
Bagaimana membuat aplikasi multimedia dalam
bentuk animasi 3D mengenai pelaporan SPT
Pajak Tahunan dengan tampilan visual yang
menarik?
2.
Bagaimana membuat alur cerita di dalam animasi
mengenai SPT Pajak Tahunan sehingga mudah
dimengerti oleh pengguna?
1.3. Batasan Masalah
Ruang lingkup masalah yang dibahas dalam penelitian
ini meliputi :
1. Aplikasi ini hanya membahas mengenai tata cara
pelaporan dan pengisian SPT Pajak untuk orang
pribadi saja, tidak termasuk SPT Pajak untuk
badan usaha.
2. Aplikasi membahas informasi-informasi umum
mengenai SPT Pajak.
3.
Pada pengisian formulir, tidak membahas secara
detail cara pengisian secara manual, hanya pada
cara pengisian online atau e-filing.
4. Aplikasi akan dibuat berbasis desktop.
2. Metode Penelitian
Metodologi pengembangan perangkat lunak yang
digunakan berorientasi pada rancangan yang dibutuhkan
dalam tahap-tahap perancangan aplikasi berbasis
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multimedia. Di dalam bukunya, Binanto (2010)
menjelaskan metodologi pengembangan multimedia yang
dikemukakan oleh Sutopo (2003) yang mengadopsi
metodologi Luther dengan modifikasi, yaitu :
1. Concept
Tahap konsep merupakan tahap di mana penentuan
tujuan, analisa kebutuhan, dan siapa yang akan
menggunakan aplikasi. Tahap ini sangat penting
karena berpengaruh pada tahap design dan jenis
aplikasi multimedia yang akan dibangun.
2. Design
Tahap perancangan merupakan tahap pembuatan
spesifikasi aplikasi secara rinci yang mencakup
perancangan tampilan dan alur sistem yang akan
diimplementasikan dalam aplikasi.
3. Material Collecting
Tahap pengumpulan bahan merupakan tahapan yang
dilakukan untuk mencari bahan-bahan yang sesuai
dengan kebutuhan aplikasi.
4. Assembly
Tahap ini merupakan tahap pembuatan seluruh objek
dan bahan multimedia. Pada tahap ini aplikasi
dibangun berdasarkan pada konsep design dan
menggunakan material yang telah dikumpulkan.
5. Testing
Tahap pengujian bertujuan untuk mengetahui apakah
aplikasi yang dibangun telah sesuai dengan design dan
konsep yang dibuat serta kebutuhan pengguna. Hasil
dari pengujian tersebut akan menentukan tindakan
selanjutnya apakah akan dilakukan pembetulan,
perancangan ulang, atau sudah bisa langsung
digunakan.
6. Distribution
Dapat dikatakan bahwa tahap ini merupakan tahap
implementasi dan evaluasi terhadap hasil akhir
aplikasi. Cara pendistribusiannya pun dapat dilakukan
sesuai kebutuhan, misalnya disimpan melalui suatu
media penyimpanan, internet, atau yang lainnya.
3. Analisis dan Perancangan
3.1 Analisis Kebutuhan Sistem
Masalah yang sedang dihadapi adalah masih banyaknya
para wajib pajak khususnya para wajib pajak pemula dan
masyarakat awam yang masih bingung mengenai cara
pelaporan SPT Pajak Tahunan, ditambah lagi dengan
adanya sistem online e-filing yang mengharuskan para
wajib pajak melakukan pelaporan sendiri tanpa ada
pendampingan dari petugas pajak yang biasa membantu di
kantor pelayanan pajak. Hal ini terlihat dari banyaknya
tutorial yang diedarkan di internet tentang tata cara
pelaporan dan pengisian pajak online. Pada tanggal 29
April 2016, jika digoogling cara pengisian e-filing, akan
muncul sekitar 63.900 hasil dalam waktu 0,25 detik.
Beberapa tutorial juga dibuat khusus untuk kalangan wajib
pajak tertentu seperti telah dijelaskan sebelumnya.
Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat
membutuhkan tutorial tata cara pelaporan dan pengisian
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SPT pajak tahunan khususnya e-filing. Namun sayangnya,
secara umum informasi tutorial yang tersedia hanya berupa
teks yang mungkin masih membuat orang sulit memahami.
Berdasarkan analisis masalah tersebut, dapat dikatakan
bahwa aplikasi yang dibutuhkan adalah aplikasi yang
memiliki informasi secara umum mengenai pengertian SPT
Pajak Tahunan, cara pelaporan SPT Pajak Tahunan, cara
pengisian SPT Pajak Tahunan khususnya secara online,
batas waktu pelaporan, dan sanksi yang didapat bila tidak
melaporkan SPT Pajak Tahunan yang dikemas dalam
bentuk aplikasi multimedia interaktif, maka para wajib
pajak khususnya para pemula dan masyarakat awam bisa
memahami dengan cepat hal-hal yang awalnya mereka
tidak ketahui.
Aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan tersebut adalah
aplikasi multimedia interaktif dalam bentuk animasi.
Desain yang pas serta penataan antar muka yang baik akan
menjadi fokus utama dalam pembuatan aplikasi ini
sehingga menjadikan aplikasi ini user friendly serta dapat
mempercepat proses penyerapan informasi dan daya tarik
bagi para pengguna aplikasi terutama para pemula dan
masyarakat awam pada umumnya.
Alur sistem yang dibutuhkan adalah sistem yang jelas
dan langsung pada inti persoalan mengingat tujuan
pengguna adalah mencari informasi secara langsung dan
tidak terlalu membutuhkan banyak basa-basi. Alur cerita di
dalam animasi pun akan dibuat semirip mungkin dengan
kegiatan yang sebenarnya sehingga pengguna dapat
langsung mengetahui bagaimana langkah-langkah dan
tindakan yang dibutuhkan untuk melaporkan dan
melakukan pengisian SPT Pajak Tahunan mereka.
Sedangkan desain tampilan yang dibutuhkan adalah
tampilan yang sederhana namun menarik dan mudah
dipahami.
Pada aplikasi animasi mengenai SPT Pajak Tahunan ini
material yang digunakan adalah data teks yang
berhubungan dengan pelaporan perpajakan, data grafik
yang mencakup formulir SPT Pajak, dan data audio yang
digunakan untuk pemberian backsound dan narasi di
dalam animasi. Aplikasi akan dieksekusi menggunakan
perangkat lunak Blender Game Engine yang dapat
mendukung seluruh kebutuhan pembuatan aplikasi, seperti
pembuatan objek-objek 3D, pemberian animasi pada objek,
penggabungan video, pemberian logic, dan lain
sebagainya. Target pendistribusian aplikasi ini adalah di
kantor-kantor pelayanan pajak, tempat umum, maupun
melalui internet.
3.2. Perancangan Aplikasi
Perancangan merupakan dasar dari pembuatan suatu
sistem atau aplikasi. Tujuannya adalah untuk memenuhi
kebutuhan informasi dari sisi pengembang tentang
gambaran yang jelas mengenai rancang bangun sistem
yang akan di implementasikan. Selain itu dengan
melakukan perancangan terlebih dahulu akan menyatukan
tujuan bersama sehingga semua orang yang terlibat dalam
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proses pembuatan sudah mengetahui sistem seperti apa
yang ingin dibuat dan tujuan akhir dari sistem tersebut.
3.2.1. Struktur Navigasi
Struktur navigasi merupakan arah alur dari perjalanan
sebuah aplikasi yang dapat membantu dalam proses
implementasi. Dalam pembuatan aplikasi ini, struktur
navigasi yang digunakan adalah struktur navigasi hirarki,
yaitu struktur yang mengandalkan percabangan untuk
menampilkan data berdasarkan kriteria tertentu. Gambar 1
menunjukkan struktur navigasi untuk perancangan aplikasi
animasi SPT Pajak Tahunan.

Pada Activity Diagram Menu Pembuka yang
ditunjukkan pada Gambar 3 menjelaskan interaksi ketika
user mulai menjalankan aplikasi. Sistem akan
menampilkan halaman yang berisikan tombol atau menu
dan user diminta untuk memilih salah satu dari tombol
tersebut.

Gambar 3. Activity Diagram Menu Pembuka
Gambar 1. Struktur Navigasi

3.2.2. Use Case Diagram
Use case merupakan deskripsi fungsi dari sebuah sistem
berdasarkan perspektif pengguna. Use case digunakan
untuk mendeskripsikan jenis interaksi antara user sebuah
sistem dengan sistemnya sendiri melalui cerita bagaimana
user memakai sistem tersebut. Pada aplikasi ini aktor
utama adalah user. Diagram use case tersebut menjelaskan
apa saja yang dapat user lakukan pada aplikasi animasi
SPT Pajak Tahunan yang akan dibuat. Gambar 2 adalah
perancangan use case diagram.

Pada Activity Diagram Menu Utama aktivitas dimulai
ketika user memilih tombol mulai pada halaman pembuka.
Sistem akan menampilkan menu pilihan yang terdiri dari
kategori pada setiap informasi. Activity Diagram Menu
Utama disajikan pada Gambar 4.

Gambar 4. Activity Diagram Menu Utama

Gambar 2. Use Case Diagram

3.2.3. Activity Diagram
Activity diagram merupakan salah satu cara untuk
mengilustrasikan event-event yang terjadi di dalam use
case. Activity diagram menunjukkan aktivitas sistem dalam
bentuk kumpulan aksi-aksi.

Pada Activity Diagram Menu Apa itu SPT Pajak
aktivitas dimulai ketika user memilih menu pertama
dengan kategori informasi umum mengenai SPT Pajak
Tahunan. Sistem akan menampilkan animasi yang
berisikan penjelasan mengenai kategori tersebut dan user
dapat kembali ke menu sebelumnya. Gambar 5
menunjukkan hasil perancangan activity diagram menu apa
itu SPT pajak tersebut.
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akan ditampilkan terlebih dahulu dan kemudian diikuti
animasi mengenai sanksi SPT Pajak setelahnya. Gambar 8
menunjukkan perancangan activity diagram menu batas
waktu dan sanksi.

Gambar 5. Activity Diagram Menu Apa itu SPT Pajak

Pada Activity Diagram Menu Tipe form SPT Pajak
aktivitas ini dimulai ketika user memilih menu kedua
dengan kategori tipe form SPT Pajak Tahunan. Sistem akan
menampilkan sub menu yang terdiri dari jenis-jenis
formulir SPT Pajak Tahunan dan menampilkan animasi
halaman yang dipilih seperti terlihat pada Gambar 6.
Sedangkan pada Activity Diagram Menu Cara Pelaporan
SPT aktivitas dimulai ketika user memilih menu ketiga
dengan kategori cara pengisian dan pelaporan SPT Pajak
Tahunan.
Sistem akan menampilkan sub menu yang terdiri dari
cara pelaoran SPT Pajak Tahunan dan menampilkan
animasi halaman yang dipilih. Gambar 7 menunjukkan
hasil perancangan activity diagram menu cara pelaporan
SPT Pajak Tahunan.

Gambar 7. Activity Diagram Menu Cara Pelaporan SPT

Gambar 8. Activity Diagram Menu Batas Waktu dan Sanksi

Gambar 6. Activity Diagram Menu Tipe Form SPT Pajak

Terakhir adalah Activity Diagram Menu Batas Waktu
dan Sanksi dimana aktivitas dimulai ketika user memilih
menu keempat dengan kategori batas waktu pelaporan dan
sanksi mengenai SPT Pajak Tahunan. Sistem akan
menampilkan animasi yang berisikan penjelasan mengenai
kategori tersebut dan user dapat kembali ke menu
sebelumnya. Animasi batas waktu pelaporan SPT Pajak

3.2.4. Layout dan Storyboard
Storyboard adalah visualisasi ide dari aplikasi yang
akan dibangun sehingga dapat memberikan gambaran dari
aplikasi yang akan dihasilkan. Storyboard dapat dikatakan
juga visual script, ditampilkan gambar per gambar yang
biasa disebut dengan istilah scene.
Animasi dibuka dengan adegan pada saat pengguna
membuka aplikasi maka akan muncul animasi karakter
yang memasuki ruangan dan berjalan menuju komputer
untuk mencari informasi mengenai SPT Pajak Tahunan.
Setelah animasi ini selesai maka tampilan langsung
menunjukkan tampilan menu pembuka. Perancangan
layout menu dan submenu terlihat seperti pada Gambar 9.
Setelah pengguna memilih tombol mulai, maka
pengguna akan diarahkan ke tampilan menu utama dan
dapat memilih salah satu tema animasi SPT Pajak Tahunan
yang ingin dilihat. Setelah pengguna memilih menu dan
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sub menu pada tema yang diinginkan, maka sistem akan
menampilkan animasi dan karakter pada sebuah layout
seperti pada Gambar 10. Pada scene tersebut, terdapat
karakter yang akan menjelaskan tentang animasi yang
muncul di sebelahnya.

Sedangkan Gambar 12 menunjukkan alur cerita tentang
bagaimana proses verifikasi pengiriman SPT Pajak online.
Animasi yang ditampilkan akan dibuat semirip mungkin
dengan kejadian aslinya sehingga akan mudah dipahami
oleh pengguna.

Gambar 12. Storyboard Pengiriman SPT Online

Gambar 9. Layout Menu dan Sub Menu

Gambar 10. Layout Penjelasan Animasi

Untuk alur pelaporan SPT pajak tahunan secara online
terlihat pada Gambar 11 dimana pelapor harus mendatangi
kantor pajak untuk mendapatkan E-FIN (Electronic Filing
Identification Number) dan kemudian melakukan registrasi
awal di website direktorat jendral pajak, sehingga bisa
melakukan pelaporan secara online.

Gambar 11. Storyboard Pelaporan SPT Online

4. Implementasi
Setelah melakukan analisa dan membuat konsep
perancangan pada pembahasan sebelumnya, maka tahap
selanjutnya adalah implementasi pembuatan aplikasi sesuai
dengan konsep yang telah dibuat serta melakukan
pengujian di akhir. Tahap implementasi merupakan tahap
yang membutuhkan waktu paling banyak dibandingkan
tahapan lainnya. Hal tersebut dikarenakan dalam
pembuatan sebuah software atau aplikasi terutama aplikasi
animasi membutuhkan ketelitian serta kreativitas, baik dari
sisi content maupun dari sisi tampilan secara keseluruhan
sehingga dapat menghasilkan suatu aplikasi yang menarik,
mudah digunakan, dan sesuai kebutuhan pengguna.
Tahap awal implementasi adalah membuat animasi
pembuka dimana saat aplikasi dijalankan akan ada karakter
yang berjalan menuju komputer seolah-olah ingin mencari
informasi mengenai SPT Pajak, setelah itu kamera
langsung diarahkan pada layout menu pembuka. Pada
tahap pembuatan layout menu pembuka, selain pengaturan
tata letak pilihan menu dan judul, pemberian animasi pada
gambar juga dilakukan untuk menambah daya tarik
pengguna saat berinteraksi dengan aplikasi.
Gambar 13 menunjukkan proses pembuatan menu
pembuka di mana terdapat menu pengaturan, mulai, dan
keluar. Pada saat pengguna menyentuh salah satu tombol
atau gambar pada aplikasi maka akan muncul animasi
tombol dan efek suara yang sudah diberikan di logic brick
(Gambar 14). Di dalam logic brick diberikan sensor
animasi dan klik pada mouse dan dihubungkan ke beberapa
actions. Actions yang diberikan adalah animasi gerak pada
tombol, pemberian sound, dan perpindahan scene ketika
mouse klik kiri dilakukan pada gambar atau tombol. Hal
serupa juga dilakukan pada pembuatan menu utama
dimana pemberian animasi dan perpindahan scene
diberikan pada setiap tombol. Hasil implementasi menu
utama disajikan pada Gambar 15.
Pada pembuatan sub menu kedua dan ketiga yaitu
mengenai tipe form dan cara pelaporan hampir sama
dengan pembuatan menu pembuka dan utama hanya saja
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diberi penambahan sensor berupa message dan near di
dalam logic brick. Pemberian logic dilakukan pada tombol
sub menu dan karakter. Ketika salah satu sub menu di klik
kiri maka karakter akan berjalan kearah gambar menu yang
dipilih dan ketika karakter menyentuh gambar menu
tersebut maka akan terjadi perpindahan scene. Pemberian
logic brick pada karakter disajikan pada Gambar 16.

Gambar 16. Pemberian Logic Brick pada Karakter

Gambar 13. Pembuatan Menu Pembuka

Gambar 17. Pembuatan Scene Detail Animasi

Gambar 14. Pemberian Logic Brick

Gambar 15. Hasil Implementasi Menu Utama

Pada pembuatan scene atau tampilan detail penjabaran
animasi terdapat sebuah karakter yang menjelaskan
animasi yang berjalan di belakangnya melalui pemberian
sound berupa narasi pada karakter. Proses pembuatan scene
informasi detail disajikan pada Gambar 17.

Pada objek plane atau layar di belakangnya akan
muncul tampilan animasi mengenai tema pembahasan yang
dipilih. Pada objek plane tersebut diberikan perintah
berupa script python yang bertujuan untuk menjalankan
sebuah video animasi yang telah dibuat secara terpisah ke
dalam objek plane tersebut. Script yang diberikan
dihubungkan dengan logic brick dengan sensor always
sehingga video berjalan secara otomatis. File video
ditempatkan di directory yang sama dengan file Blender
dan pada logic brick akan diarahkan pada nama file video
tersebut.
Untuk pembuatan animasi teks sebagai opening pada
scene detail animasi, dilakukan melalui tipe engine cycles
render pada Blender. Dengan menggunakan cycles render
akan lebih mudah dalam membuat tingkat realistik dan
pencahayaan dibanding menggunakan blender render.
Selain itu pada mode cycles render tipe material yang
muncul adalah node, sehingga memudahkan dalam
pengaturan material. Namun memang pada proses
rendering, cycles render membutuhkan waktu yang lebih
lama dibanding blender render.
Animasi teks tiga dimensi mengenai sanksi berjalan
seolah-olah sedang mengukir tulisan di sebuah dinding dan
terdapat partikel-partikel kecil hasil dari ukiran tersebut.
Langkah-langkah membuat teks sanksi tersebut yaitu, add
text dan edit text menjadi “SANKSI”. Kemudian add circle
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dan delete vertices sehingga menyisakan satu titik. Titik ini
akan digunakan untuk membuat path sesuai dengan tulisan.
Kemudian add plane di tengah-tengah path tulisan yang
sudah dibuat dan berikan texture berupa gambar dinding
atau bebatuan. Untuk membuat efek cekung dan dalam
pada tulisan, add cone dan letakkan di tengah-tengah
plane, setting agar mengikuti path yang ada. Nantinya cone
akan dibuat menjadi partikel-partikel bergerak seolah-olah
merupakan hasil ukiran dinding. Dan terakhir setting
texture dan pencahayaan agar animasi tampak nyata.
Gambar 18. menampilkan animasi teks yang dihasilkan
dengan teknik yang digunakan.

3.

pemrograman dilakukan dengan menggunakan
logic brick pada blender game engine dengan
bahasa pemrograman python.
Alur sistem aplikasi dibuat langsung pada inti
persoalan dan alur cerita pada animasi dibuat
semirip mungkin dengan kejadian nyata sehingga
cepat untuk dipahami.

Tabel 2. Pengujian Menu Utama

Tabel 3. Pengujian Submenu Tipe Form SPT Pajak
Gambar 18. Animasi Teks

5. Pengujian
Sistem pengujian yang diterapkan adalah sistem
pengujian black box. Dengan mengunakan sistem
pengujian ini diharapkan aplikasi yang berjalan sesuai
dengan urutan dan fungsi-fungsinya.
Dari hasil pengujian yang dilakukan, dapat disimpulkan
bahwa aplikasi multimedia animasi 3D mengenai SPT
pajak tahunan menggunakan software Blender Game
Engine dengan metode pengujian black box telah sesuai
dengan perancangan dan harapan. Seluruh input, output,
gerakan animasi, dan perpindahan scene serta suara telah
berjalan sesuai semestinya. Berikut adalah tabel pengujian
yang dilakukan :

Tabel 4. Pengujian Submenu Pelaporan SPT Pajak

Tabel 1. Pengujian Menu Pembuka

DAFTAR PUSTAKA

6. Kesimpulan
Setelah dilakukan semua tahap penelitian dari analisa
hingga perancangan, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut :
1. Aplikasi yang dibangun adalah aplikasi
multimedia animasi 3D mengenai SPT Pajak
Tahunan yang mencakup informasi umum
mengenai SPT Pajak Tahunan, cara pelaporan,
tipe form serta batas waktu dan sanksi.
2. Aplikasi multimedia animasi 3D SPT Pajak
tahunan ini berjalan pada platform PC.
Implementasi dilakukan dengan menggunakan
perangkat lunak Blender 3D dan logika
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