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ABSTRAK 

  Aset model 3D merupakan pengubahan tekstur objek yang berada di 

dunia nyata menjadi digital dan mengubahnya menjadi UVW maping dengan 

memecah gambar objek menjadi per bagian dan di aplikasikan didalam objek 3D. 

Aset Material akan diaplikasian melalui objek 3D yang telah dibuat melalui UVW 

maping, dengan cara menempelkan atau mencocokan pola kedalam bentuk 3D yang 

telah dibuat 

Museum TEKNOFORM merupakan satu-satunya museum IT di Indonesia 

yang diresmikan pada tanggal 28 Nopember 2017 lalu oleh Walikota Surabaya, Dr. 

(H.C.) Ir. Tri Rismaharini, M.T. Sebagai kampus IT, Universitas Dinamika (dahulu 

STIKOM Surabaya) memberikan wadah generasi muda mengenal cikal bakal 

teknologi pada masa sekarang. Selain itu, Listya sebagai pendiri museum 

menjadikan sebagai persembahan sembangsih alumni pada almamaternya 

Kata kunci : Aset model 3D, Museum Teknoform
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Museum TEKNOFORM diresmikan pada tahun 2017. Museum ini 

bergerak didalam bidang teknologi dan Informasi yang tepatnya berada di 

Universitas Dinamika. Museum TEKNOFORM menjadi sarana 

pembelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pada tahun 2020 ini 

Museum TEKNOFORM mempunyai projek baru yaitu membawa koleksi – 

koleksi museum dan mengubahnya menjadi 3D yang berbasis AR. 

AR atau Augmented Reality merupakan teknologi yang dapat 

menyatukan objek dari dunia nyata dan dunia maya dalam bentuk tiga 

dimensi melalui proses software. Teknologi ini dapat memproyeksikan 3D 

kedalam dunia nyata.  

Aset Material merupakan pengubahan tekstur objek yang berada di 

dunia nyata menjadi digital dan mengubahnya menjadi UVW maping 

dengan memecah gambar objek menjadi per bagian dan di aplikasikan 

didalam objek 3D. Aset Material akan diaplikasian melalui objek 3D yang 

telah dibuat melalui UVW maping, dengan cara menempelkan atau 

mencocokan pola kedalam bentuk 3D yang telah dibuat. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan masalah, 

“Bagaimanakah proses pembuatan aset model 3D Radio Philips yang akan 

ditunjukan ke MUSEUM TEKNOFORM?” 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang dibahas didalam Kerja Praktik ini adalah 

“Proses pembuatan aset model 3D Radio Philips yang akan ditujukan kepada 

Museum TEKNOFORM. 

1.4 Tujuan 

Setelah mengetahui rumusan masalah, maka dapat ditentukan adapun tujuan 

dari kerja praktik ini, yaitu menghasilkan aset model 3D yang sesuai dengan bentuk 

aslinya 

Pada kesempatan Kerja Praktik di Museum TEKNOFORM yang 

menyediakan informasi tentang perkembangan teknologi saya dan teman saya 

melatih wawasan dalam pembuatan 3D dan merancang aset model 3D yang akan 

digunakan dalam Museum TEKNOFORM dengan tujuan memajukan 

perkembangan teknologi melalui teknologi augmented reality. 

Dari Pembuatan aset model 3D pada Kerja praktik di Museum 

TEKNOFORM Universitas Dinamika diharapkan dapat menambah wawasan, 

pengalaman tentang teknologi dan dapat meningkatkan softskill diantaranya 

bersikap baik dan sopan santun, bersikap professional dalam bekerja secara tim atau 

individu dan berpikir secara kreatif. 

1.5 Manfaat 

 Manfaat yang  didapat dari  Kerja Praktik diantaranya adalah : 



 

 

 

 

3 

1.5.1 Bagi Mahasiswa 

Melalui Kerja Praktik tersebut, mahasiswa dapat memperoleh manfaat seperti 

berikut di bawah ini: 

a. Dapat mengetahui bagaimana cara mendapatkan aset material HD 

b. Mengetahui cara membuat aset model yang bagus. 

c. Dapat  mengetahui teknik menginput 3D kedalam  

d. Menjadi individu yang profesional dan kreatif. 

e.Melatih kreatifitas diri saat bekerja  

1.5.2 Perusahaan 

Melalui Kerja Praktik tersebut, pihak perusahaan dapat memperoleh manfaat 

seperti berikut di bawah ini: 

a. Menjalin hubungan antara industri dan perguruan tinggi. 

b. Perusahaan mendapatkan tenaga kerja ditingkat akademis  

c. Memudahkan instansi / perusahaan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa 

yang melakukan Kerja Praktek . 

 

 

 

 

1.5.3 Akademis 

Melalui Kerja Praktik tersebut, akademi dapat memperoleh manfaat seperti 

berikut di bawah ini: 

a. Pengetahuan / Pengalaman Kerja Praktik yang didapat bisa diterapkan pada 

perkuliahan  

b. Tingkat detail dan akurasi pada pengerjaan dapat diterapkan didalam 

perkuliahan 

c. Perguruan tinggi yang akan lebih dikenal di dunia industri 3D desain.
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BAB II  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Profil Perusahaan 

Tempat  : MUSEUM TEKNOFORM 

Alamat  : Jl. Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Kota SBY, Jawa         

                                  Timur 60298 

Telepon & Faks : (031) 8721731 / (031) 8710210 

Email  : official@dinamika.ac.id 

Website  : http://museum.dinamika.ac.id/ 

2.2 Sejarah singkat MUSEUM TEKNOFORM 

Museum Teknoform Museum TEKNOFORM didirikan oleh Listya 

Sidharta untuk memudahkan orang mengetahui, melihat, mengenal, dan mengerti 

keberadaan benda-benda masa lampau. Sehingga dibuatlah Museum Teknologi 

Informasi yang berada di Kota Surabaya, Jawa Timur. 

Museum dikenal dengan sebutan Museum TEKNOFORM tepatnya di 

Fakultas Bisnis dan Informatika Universitas Dinamika lantai 1 Jalan Raya Kedung 

Baruk 98. Museum TEKNOFORM dapat dijadikan sarana pendidikan di luar 

sekolah sekaligus tempat wisata belajar IT. Pengunjung bisa napak tilas melihat 

langsung koleksi dengan kasat mata dan mendapatkan informasi langsung tanpa 

sekedar browsing di internet. 
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Museum TEKNOFORM merupakan satu-satunya museum IT di Indonesia 

yang diresmikan pada tanggal 28 Nopember 2017 lalu oleh Walikota Surabaya, Dr. 

(H.C.) Ir. Tri Rismaharini, M.T. Sebagai kampus IT, Universitas Dinamika (dahulu 

STIKOM Surabaya) memberikan wadah generasi muda mengenal cikal bakal 

teknologi pada masa sekarang. Selain itu, Listya sebagai pendiri museum 

menjadikan sebagai persembahan sembangsih alumni pada almamaternya. 

2.3 Visi dan Misi MUSEUM TEKNOFORM 

 VISI: menjadi pusat pembelajaran teknologi informasi dan tujuan wisata 

pendidikan yang membawa dampak positif bagi seluruh elemen masyarakat. 

MISI: mengikuti perkembangan teknologi informasi dan senantiasa 

mengembangkan koleksi museum agar selalu up to date mengikuti perkembangan 

dari masa ke masa. 

2.4 Informasi  Perusahaan 

Museum TEKNOFORM merupakan museum komputer pertama di 

Surabaya dan Indonesia. Museum ini, tidak akan menjadi media belajar masyarakat 

Surabaya saja, tapi juga media belajar bagi masyarakat Indonesia Timur” sambut 

Dr. Ir. Tri Rismaharini, M.T,. serta Museum Teknoform bisa menjadi destinasi 

wisata. Museum Teknoform berada di JL. Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Kota 

Surabaya, Jawa timur tepatnya berada di dalam Universitas Dinamika yang dulu 

dikenal sebagai STIKOM.  

 

2.4.1 Nama Perusahaan 

Nama Museum adalah Museum TEKNOFORM, sebagai singkatan dari 

Museum Teknologi Informasi, karena memamerkan segala sesuatu yang terkait erat 

dengan perangkat komputer beserta seluruh peralatan pendukungnya serta peralatan 

pengembangannya, dimana komputer sendiri merupakan hasil pengembangan para 

ahli di jamannya untuk menyederhanakan proses tata tulis dan proses menghitung 

menjadi informasi yang sangat berguna. 
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2.4.2 Logo Perusahaan 

Bentuk bangunan museum dengan bulatan warna merah. Bangunan tersebut 

tersusun dari inisial huruf Museum Teknologi Informasi (MTI) yang disusun 

sedemikian rupa menyerupai sebuah bangunan tersamarkan menyerupai bentuk 

bangunan segitiga berjajar yang merepresentasikan sebuah spot atau tempat sebagai 

bangunan kokoh yaitu Museum TEKNOFORM. 

Sedangkan titik merah di atas bermakna menyinari, menerangi, makna lebih 

luar memberikan pengetahuan yang holistik tentang ilmu pengetahuan khususnya 

tentang sejarah teknologi informasi. 

a. Logotype 

Dirancang dengan tipografi biasa dengan menggunakan font Avenir yang 

termasuk keluarga Sans serif. Tujuan: memberikan ketegasan, sejarah, dan kokoh. 

Harapannya adalah mampu mentransformasi pengetahuan secara utuh kepada 

seluruh lapisan masyarakat. 

 

b. Warna 

Warna yang digunakan adalah kombinasi warna abu-abu dan merah, dengan 

dasar pemikiran sebagai berikut : 

• Merah 

Warna merah memiliki makna kekuatan, kepercayaan diri, dan 

energi/gairah. 

Dengan menggunakan unsur warna merah dalam logo, baik pada titik merah 

di atas logogram maupun dalam tipografi dalam tulisan teknoform, Museum 

TEKNOFORM memiliki kekuatan yaitu memberikan manfaat luas bagi 

masyarakat, khususnya sebagai media pembelajaran sejarah teknologi informasi. 
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Memiliki rasa percaya diri dan optimisme untuk terus tumbuh kembang 

menjadi pelopor museum teknologi informasi pertama di Indonesia dan mendorong 

untuk terus maju. 

• Abu-abu 

Memiliki makna kestabilan, handal, dan serius. Karenanya warna abu-abu 

biasa digunakan dalam konteks teknologi yang menggambarkan kehandalan, stabil, 

dan serius. Demikian juga dalam diri Museum TEKNOFORM diharapkan secara 

terus menerus mampu mengembangkan diri untuk tetap menjadi rujukan utama 

masyarakat dalam hal belajar sejarah teknologi informasi di Indonesia. 

 

 

Gambar 2.1 : Logo MUSEUM TEKNOFORM 

 (Sumber : www. museum.dinamika.ac.id) 

2.4.3 Lokasi Museum Universitas Dinamika 

Museum Teknoform berada di JL. Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Kota 

Surabaya, Jawa timur tepatnya berada di dalam Universitas Dinamika gedung 

merah lantai satu yang dulu dikenal sebagai STIKOM. 
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Gambar 2.2 : Lokasi Museum Teknoform 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

2.5 Sumber Daya Manusia 

Museum memiliki sumber daya manusia sebagai berikut: 

 

1. Kepala Museum yang merangkap sebagai kurator museum, dengan tugas 

dan tanggung jawab menjaga kesinambungan keberadaan museum serta 

pengembangannya, bertanggung jawab kepada Ketua Yayasan Putra Bhakti 

Sentosa. 

2. Tenaga administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Museum dan 

bertugas melakukan pencatatan terhadap: 

a. koleksi yang selalu up to date 

b. kunjungan-kunjungan  

c. sumbangan atau donasi 

d. laporan pengeluaran kebutuhan museum  

e. laporan pendapatan (jika ada) 

 

3. Tenaga pemandu bertanggung jawab kepada Kepala Museum dan bertugas 

untuk memandu serta memberikan penjelasan-penjelasan terkait koleksi 

yang dipamerkan kepada tamu yang berkunjung. 
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4. Tenaga Teknis bertanggung jawab kepada Kepala Museum, dan bertugas 

membantu mencarikan dan menata koleksi serta pengadaan sarana 

prasarana yang dibutuhkan sesuai arahan Kepala Museum. 

5. Tenaga kebersihan dan teknisi bertanggung jawab kepada Kepala Museum. 
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BAB III  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1 UVW maping 

3D UVW modeling dibuat bertujuan memudahkan texturing objek 3D dalam 

bentuk gambar dua dimensi yang didalamnya terdapat bentuk dari objek yang telah 

dipotong per bagian yang berguna menyesuaikan bentuk 3D yang dibentuk. UVW 

mapping dapat diaplikasikan didalam 3Ds Max, Blender, dll. Dalam pembuatan 

UVW mapping menggunakan software Adobe Illustrator dan lainnya 

UVW maping dibentuk dari objek yang berada di museum dengan 

memperhatikan unsur – unsur yang terdapat pada objek seperti aset warna dan 

tekstur dari objek, ukuran objek, informasi mengenai objek tersebut. Maka dari itu 

didalam pembentukan aset model 3D diperlukan riset atau data yang berguna 

sebagai patokan atau presisi. 

1.2 3D modeling 

3D modeling adalah pemodelan sebuah objek dengan mencontoh objek asli. 

Dengan memperhatikan vertex, edge, face, polygon, element. Lalu dibentuk secara 

digital melalui aplikasi 3Ds Max, Blender, Maya, dll. 
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Gambar 3.1 : Basic Modeling 

(Sumber : Otodidakblend-blogspot.com) 

1.3 Radio Philips 

Radio Tabung Philips memiliki model B6X954 kali pertama diproduksi di 

Netherlands pada tahun 1959 sampai 1960, dengan sistem penerima Superhetero 

dan frekuensi radio ZF/IF 452Khz dan terdapat 2 loudspeaker. Radio tabung Philips 

ini memiliki model table dan terdapat tombol tekan, radio ini bisa menerima 

gelombang pendek 4 bands dan juga dibekali lampu dial yang memiliki tegangan 

6,3V/0,3A. 

1.4 Augmented reality 

Augmented reality merupakan teknologi visual yang berbasis 3D dengan cara 

memproyeksikan objek 3D kedunia nyata melalui sensor dari smartphone. Cara 

kerja augmented reality adalah memainkan software dan sensor kamera agar 

berbagai macam gambar bisa bermunculan, sehingga visual 3D dapat 

diproyeksikan melalui layar smartphone. Augmented reality dibagi menjadi dua 

jenis : 
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1. Marker Based Augmented reality 

Augmented reality ini memakai marker sebagai penanda visual, seperti 

halnya Qr/2D. Teknologi ini akan menghasilkan output hanya ketika marker 

dirasakan oleh pengguna. Aplikasi marker based menggunakan kamera pada 

perangkat untuk membedakan pada dunia nyata. 

2. Markerless Augmented reality 

Markerless Augmented reality ini memakai GPS, kompas digital, 

akselometer yang tertanam dalam perangkat untuk menyediakan data berbasis 

lokasi. 

3. Projection Based Augmented reality 

Projection Based Augmented reality adalah memproyeksikan cahaya buatan 

ke permukaan riil. 

4. Superimposition Based Augmented reality 

Superimposition based Augmented reality ini memakai pendeteksian objek 

mengganti sebagian atau seluruh tampilan asli dari objek. 

 

 

Gambar 3.2 : Contoh marker Augmented Reality 

(Sumber : Appreal-vr.com) 
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BAB IV  

PROSES KERJA 

4.1 Skema Perancangan 

Dalam bab IV ini menjelaskan tentang proses pembuatan aset model 3D pada 

barang koleksi Museum TEKNOFORM maupun barang yang tidak terdapat di 

museum untuk menambah wawasan pendidikan IT. Pengerjaan dikerjakan pada 

hari senin-jum’at dikerjakanan pada saat jam kerja Museum TEKNOFORM dalam 

satu bulan mulai dari tanggal 2 maret – 31 maret 2020. Pada Laporan Kerja Praktik 

ini saya akan membahas tentang proses pembuatan aset modeling 3D dari koleksi 

museum berupa Radio Philips yang dimana membutuhkan ketelitian model dan 

textur dalam pengerjaannya demi keakuratan bentuk.  

Museum TEKNOFORM membuat projek berupa augmented reality yang 

membutuhkan aset model 3D yang menjadi sarana baru dalam mengedukasi para 

pengunjung dan membuat museum tetap disukai oleh pengunjung yang datang ke 

Museum TEKNOFORM. Untuk mewujudkan ide tersebut perlu dilakukan 

beberapa persiapan diantaranya, meriset objek mulai dari memfoto objek yang 

berada di display museum yang akan dibuat menjadi augmented reality. 

4.2 Aplikasi yang digunakan 

Dalam pembuatan aset model 3D sangat diperlukan penunjang aplikasi digital 

yang dapat menciptakan visual 3D dan aplikasi dalam pembuatan marker. Aplikasi 

3D dan aplikasi grafis lainnya yang digunakan adalah sebagai berikut;  

4.2.1 3DS Max 2018 

Dalam 3Ds Max adalah aplikasi grafis yang berpusat pada 3D desain 

yang berfungsi untuk menghasilkan 3D visual. Aplikasi ini digunakan oleh para 

desainer di bidang game development, animator, mockup desain, arsitektur dan 

masih banyak lagi. 

 



 

 

 

16 

 

Gambar 4.1 : Logo Aplikasi 3DS Max 2018 

(Sumber : Bukalapak.co.id) 

4.2.2 Blender 

Dalam Blender adalah merupakan sebuah aplikasi yang memiliki 

kesamaan fungsinya dengan 3Ds Max dengan memiliki keunggukan tersendiri. 

Blender biasanya digunakan dalam pembuatan efek visual, animasi, bake dan 

video game. 

 

 

 

Gambar 4.2 : Logo Aplikasi Blender 

(Sumber : Wikipedia.common.org) 
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4.2.3 Adobe Illustrator cc 

Adobe Illustrasi merupakan aplikasi berbasis vector, aplikasi ini 

biasanya digunakan untuk pembuatan vector art, aplikasi ini digunakan untuk 

membuat desain dari marker. 

 

 

Gambar 4.3 : Logo Aplikasi Adobe Illustrator cc 2019 

 (Sumber : freebiesupply.com) 

 

 

4.2.4 Photoshop CC 

Aplikasi Photoshop adalah aplikasi yang dapat mengedit foto, digital 

art yang berbasis 2D. Aplikasi ini digunakan untuk mencrop foto aset dan objek 

3D yang digunakan untuk aset material dan marker. 
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Gambar 4.4 : Logo Aplikasi Photoshop CC 

 (Sumber : logodownload.org)   

 

4.3 Proses perancangan 3D modeling 

Perancangan aset model 3D Radio Philips dimulai dari memfoto gambar 

atau mencari dari web, dikarenakan model 3D harus sesuai, dan dalam melakukan 

riset pencarian foto dan gambar dilakukan selama satuhari, melakukan penyesuaian 

bentuk langsung dan bentuk dalam web mengenai radio philips.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

19 

 

Gambar 4.5 : Tampak Depan 

 (Sumber : Dokumen Pribadi)   

 

 

Gambar 4.6 : Tampak Detail 

 (Sumber : Dokumen Pribadi)   

 

Proses pertama yang pada tahap pembuatan radio tabung philips berawal 

dengan memasukkan material yang telah difoto kedalam objek plane berupa 

2D dengan menyesuaikan pada foto, lalu memasukan objek foto dengan 

mengklik keyword M lalu setelah di bagian material tools klik kotak kecil 

yang berada di samping kolom warna kemudian pilih tulisan bitmap, setelah 

itu keluar tab popup pilih file foto material. Untuk memunculkan foto 

material terhadap objek tekan ikon Show Shaded Material berbentuk seperti 

bola. 
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Gambar 4.7 : Pembuatan plane 

 (Sumber : Dokumen Pribadi)  

 

Gambar 4.8 : Memasukan material 

 (Sumber : Dokumen Pribadi)  

 

 



 

 

 

21 

 

Gambar 4.9 : Menempelkan material 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

Proses kedua adalah pembentukan dari objek radio tabung philips, yang dilakukan 

adalah mengambil standart primitives dan memilih box untuk membentuk bagian 

dasar radio tabung philips yaitu dengan memilih di dalam Object type. 

 

 

Gambar 4.10 : Membuat box dasar 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 
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Proses ketiga adalah chamfer untuk membuat sisi yang dimana akn berubah 

melengkung. Lalu di bagian kasa – kasa radio pilih line menggunakan edge setelah 

per bagian sisi telah dipilih pilih connect, setelah connect pilih 22 line vertikal. 

Untuk pembuatan roda pemutar pilih cylinder lalu ukur menggunakan scale tool. 

 

 

Gambar 4.11 : Membuat rangkaian 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

 

Proses ketiga adalah Setelah itu pemberian material ke objek 3D lalu klik M untuk 

matrerial dan pilih polygon yang akan diinput material, maka setelah itu siap untuk 

dirender dengan membiarkan background tetap hitam akan memudahkan membuat 

marker. 
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Gambar 4.12 : Hasil 3D 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

 

 

Gambar 4.13 : Hasil Texturing 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 
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Setelah itu melakukan penyesuaian cahaya dan melakukan rendering untuk 

pembuatan marker. Dari hasil render dengan backround hitam memudahkan untuk 

mencrop png dari hasil render. 

 

Gambar 4.14 : Hasil Rendering 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

 

Setelah bagian render selesai maka proses selanjutnya membuat marker di bagian 

adobe photoshop dengan mengklik magic wand pada background hasil render dan 

tekan shift + Q untuk melihat bagian dari magic wand yang terseleksi dengan 

menggunakan brush hitam sebagai seleksi dan putih sebagai penghapus seleksi. 
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Gambar 4.15 : Proses seleksi Radio Tabung 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

 

 

Gambar 4.16 : Proses seleksi Radio Tabung 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 
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Selanjutnya adalah membuat template marker di dalam adobe illustrator buka new 

dengan ukuran kartu nama, setelah itu pen tool untuk membuat motif vector 3D 

dengan warna yang menyamai museum yaitu merah, putih, abu-abu setelah itu 

membuat tulisan menggunakan font arial bold. 

 

 

Gambar 4.17 : Proses pembuatan marker Radio Tabung 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

 

Gambar 4.18 : Proses pembuatan marker Radio Tabung 
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(Sumber : Dokumen Pribadi) 

 

 

Gambar 4.19 : Base marker selesai 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 
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Gambar 4.20 : Proses meletakan gambar 3D 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

 

Proses terakhir adalah meneksport marker kedalam bentuk png, dengan mengklik 

tab file, lalu klik eksport as pilih use artboard untuk memilih yang berada di 

artboard dan pilih format png. 

 

 

Gambar 4.21 : Proses melakukan save 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 
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Gambar 4.22 : Proses marker final 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pengalaman yang saya dapat selama melaksanakan Kerja 

Praktik selama satu bulan di Museum TEKNOFORM, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal yaitu : 

1. Mengetahui tentang dunia 3D. 

2. Mendapatkan pengetahuan tentang Aset model 3D. 

3. Mendapatkan pengalaman dalam dunia bekerja disebuah perusahaan atau 

instansi. 

4. Mendapatkan pengetahuan tentang sejarah museum dan koleksi teknologi 

museum. 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan penulisan laporan 

Kerja Praktik ini sebagai berikut :  

1. Bagi perusahaan 

Untuk perusahaan perlunya panduan lebih terhadap museum berkaitan 

tentang 3D. 

2. Bagi mahasiswa 

Untuk mahasiswa yang melakukan Kerja Praktik di Museum TEKNOFORM 

diperlukan kerja sama tim yang lebih bagus agar tetap menjalin komunikasi 

dan terus berkreatifitas.



 

 

 

31 

DAFTAR PUSTAKA 

https://otodidakblend.blogspot.com/2018/08/konsep-pemodelan-3d-software-

blender.html 

https://www.jagoanhosting.com/blog/teknologi-augmented-reality/ 

 

https://otodidakblend.blogspot.com/2018/08/konsep-pemodelan-3d-software-blender.html
https://otodidakblend.blogspot.com/2018/08/konsep-pemodelan-3d-software-blender.html
https://www.jagoanhosting.com/blog/teknologi-augmented-reality/

