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Abstrak
Teknologi kini telah berkembang dengan sangat cepat. Begitu pun dengan perkembangan di dunia
arsitektur, khususnya sistem pemodelan dalam proses desain. Pada studi ini, mahasiswa arsitektur
serta para arsitek profesional dipilih menjadi responden penelitian karena keterkaitan yang erat akan
desain dan penggunaan software pemodelan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
hubungan antara software pemodelan yang digunakan dalam proses desain beserta alasannya dan
usia responden dengan software pemodelan yang digunakan. Survei online melalui kuesioner dipilih
sebagai salah metode pengumpulan data secara kualitatif. Dari hasil penelitian, dapat diketahui
bahwa tiga software pemodelan yang paling banyak digunakan responden dengan rentang usia 17
hingga lebih dari 25 tahun adalah Sketchup, AutoCad, dan Revit. Responden cenderung menggunakan ketiga software pemodelan tersebut karena user-friendly, fungsionalitas beragam, serta
performa dan produktivitas yang tinggi.
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Pengantar

Metode

Maraknya software yang mendukung pemodelan
dalam proses desain menjadi suatu fenomena
yang nyata. Kemudahan serta fitur-fitur yang dibawa masing-masing software dapat menarik
pengguna khususnya, kalangan arsitek, baik
mahasiswa maupun profesional untuk menggunakan software tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
metode kualitatif eksploratif (Creswell, 2008;
Groat & Wang, 2002) agar kemungkinan informasi dari data yang terkumpul lebih beragam,
serta agar informasi tersebut dapat dianalisis
lebih mendalam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui software yang paling banyak digunakan oleh
pengguna di dunia arsitektur, baik kalangan
mahasiswa maupun profesional dan juga alasan
penggunaanya serta keterkaitan usia dengan
jenis software yang digunakan.
Dengan mengetahui software yang paling banyak digunakan dan hubungan keterkaitan
antara software tersebut dengan usia pengguna,
maka dapat terlihat bahwa rentang usia tertentu
mempengaruhi pemilihan software yang digunakan.

Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data pada peneletian ini
berupa kuesioner yang dibagikan secara online
melalui jejaring sosial kepada responden kalangan mahasiswa maupun arsitek profesional dengan variasi usia 17 hingga lebih dari 25 tahun.
Pertanyaan yang diajukan berupa pertanyaan
open-ended (Groat & Wang, 2002) untuk
mengetahui profil responden, software serta
alasan penggunaannya.
Dari metode pengumpulan data yang dilakukan,
terkumpul 124 respon dengan sebaran kategori
usia ditampilkan pada diagram 1.
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120 dari 124 responden (96.8%) menyatakan
telah menggunakan software pemodelan dalam
proses desain. Sedangkan 4 orang sisanya
(3.2%) menyatakan belum pernah menggunakan bantuan software pemodelan.

Sebaran Usia Responden

Usia

>25

18

23-25

79

17-22

frekuensi penyebutan software tertentu yang
digunakan. Responden dapat menyebutkan lebih
dari satu jenis software yang digunakan, sehingga frekuensi penyebutan software lebih banyak
dibandingkan dengan jumlah responden. 5
besar software yang digunakan oleh responden
yakni Sketchup dengan 104 (42, 98%) pengguna, disusul oleh AutoCad 53 (21, 90%) pengguna, Revit 25 (10, 33%) pengguna, 3DsMax 20
(8, 26%) pengguna, dan Rhinoceros 19 (7,
85%) pengguna.
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Responden yang menyatakan telah menggunakan software pemodelan dalam proses desain
diminta untuk menyebutkan nama software
yang digunakan beserta alasan penggunaan
software tersebut. Responden dapat menyebutkan lebih dari satu jenis software maupun
alasannya.
Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah content analysis untuk menganalisis data teks yang terkumpul secara kualitatif.

Content analysis terdiri dari tiga tahapan analisis.
Tahap pertama, data yang sudah terkumpul
diidentifikasi melalui kata kunci (open coding),
selanjutnya tahap pengelompokkan kata kunci
dari hasil open coding menjadi suatu kategori
yang lebih umum (axial coding). Tahap terakhir
yakni selective coding, dengan menyusun hipotesis hubungan keterkaitan antara variablevariabel dengan kategori yang sudah ada.
Analisis dan Interpretasi
Analisis yang pertama dilakukan adalah pendataan software apa saja yang digunakan oleh
responden. Dari 124 responden, didapatkan 242
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Jenis Software Pemodelan

Jumlah Responden

Ecotect
Vray
Blender
Syntax 2D
Dialux Evo
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Photoshop
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Corel Draw
ArchiCad
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3dsMax
Revit
AutoCad
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Gambar 2. Histogram Penggunaan Software Pemodelan oleh Responden

Keberagaman kata kunci terkait penggunaan
software yang berhasil didapat setelah open
coding dapat dilihat pada gambar 3.
Didapat 26 kata kunci dengan total frekuensi
496. Lima kata kunci yang paling banyak disebutkan oleh responden adalah memudahkan visualisasi desain (107 kata kunci), mudah digunakan (97 kata kunci), efisien (55 kata kunci),
paling populer (29 kata kunci), dan presisi (27
kata kunci).
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Tahap kedua dari content analysis adalah axial
coding. Pada tahap ini, kata kunci yang sudah
terkumpul dikelompokkan menjadi kategori yang
lebih besar, sehingga dari 26 kata kunci dapat
menjadi 5 kategori. User-friendly, fungsionalitas,
produktivitas, performa, dan terjangkau merupakan hasil pengkategorian dari kata-kata
kunci yang didapat dari responden.
Analisis distribusi dilakukan setelah kategorikategori terkumpul untuk mengetahui kategori
yang paling dominan maupun tidak dominan.
Produktivitas menjadi kategori yang paling
dominan dengan 74 frekuensi (33, 5%),
kemudian “user-friendly” 68 frekuensi (30, 8%),
performa 36 frekuensi (16, 3%), fungsionalitas
24 frekuensi (10, 9%), dan serta terjangkau
dengan 19 frekuensi (8, 6%) yang menjadi
kategori paling tidak dominan.
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Gambar 3. Histogram Frekuensi Kata Kunci terkait
Alasan Penggunaan Software Pemodelan

Tabel 1 merupakan contoh representasi kata
kunci yang didapat dari analisis alasan responden.
Tabel 1. Contoh Representasi dari Beberapa Kata
Kunci Software Pemodelan yang Digunakan dengan
Alasan Penggunaannya
Kata Kunci
Memudahkan
Visualisasi Desain

Mudah Digunakan

Kalimat dari Responden







Efisien



Membantu dalam
penyelesaian bentuk
Visualisasi jelas
Mempermudah simulasi
Mudah
Lebih mudah digunakan
daripada yang lainnya
Mudah dalam
penggunaannya
Efisien

Kategori

Fungsionalitas

24

Performa

36

Produktivitas

74

Terjangkau
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Gambar 5. Histogram Frekuensi Kategori Terhadap
Jawaban Responden

Tahap selanjutnya dalam penelitian ini adalah
melakukan selective coding melalui analisis
korespondensi. Analisis ini dilakukan dengan
menggunakan ward hierarchical clustering. Tujuan dari analisis korespondensi pada penelitian
ini adalah untuk mengetahui hubungan keterkaitan antara usia dengan software yang paling
banyak digunakan responden dan kecenderungan alasan penggunaan software pemodelan dengan software tersebut. Selain itu, akan
diketahui pula significant value yang digunakan
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sebagai nilai kemungkinan tidak tepatnya hasil
analisis data pada penelitian ini. Nilai ideal dari
significant value suatu analisis adalah <0.05
yang artinya kemungkinan tidak tepatnya hasil
analisis data penelitian kurang dari 5%.
Analisis korespondensi yang pertama antara usia
responden terdiri dari dua tahap analisis, antara
usia dengan 5 software dan 3 software terbanyak digunakan. Gambar 6 menunjukkan analisis korespondensi antara usia dengan 5 software yang digunakan.
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Gambar 6. Dendogram Analisis Korespondensi antara
Usia Responden dengan 5 Software yang Paling
Banyak Digunakan

Dari hasil analisis korespondensi antara usia
dengan 5 software yang paling banyak digunakan, didapatkan kecenderungan responden
usia 23 hingga 25 tahun dan reponden yang
berusia lebih dari 25 tahun menggunakan software Sketchup dan 3DsMax. Sedangkan,
responden yang lebih muda, yakni 17 hingga 22
tahun cenderung menggunakan Revit, AutoCad,
dan Rhinoceros.

Significant value yang didapat dari analisis
korespondensi antara usia responden dengan 5
software yang paling banyak digunakan adalah
sebesar 0.14, yang artinya terdapat 14% kemungkinan prediksi hasil analisis tidak tepat.
Oleh karena significant value yang didapat masih jauh lebih besar dari 0.05, maka dilakukan
analisis korespondensi tahap kedua yang menganalisis usia responden terhadap tiga software
yang digunakan dengan harapan significant
value yang didapat bisa <0.05. Hasil dari
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analisis korespondensi lanjutan dapat dilihat
pada gambar 7.
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Gambar 7. Dendogram Analisis Korespondensi antara
Usia Responden dengan 3 Software yang Digunakan

Dari hasil analisis korenspondensi yang kedua
tentang hubungan keterkaitan antara usia responden dengan tiga software yang digu-nakan,
diketahui bahwa responden dengan usia 23-25
tahun serta lebih dari 25 tahun cenderung
menggunakan Sketchup sedangkan responden
dengan usia 17-22 tahun memiliki kecenderungan untuk menggunakan AutoCad dan Revit
sebagai software yang digunakan dalam proses
desain.
Pengurangan jumlah software yang dianalisis
terhadap usia responden ternyata mempengaruhi significant value yang didapat. Hasil analisis
korespondensi yang dijelaskan di atas, memiliki
significant value sebesar 0.084 yang artinya
kemungkinan prediksi hasil analisis tidak tepat
sekitar 8.4% lebih kecil 5.6% dari hasil analisis
pertama. Berkurangnya significant value diduga
karena penyempitan sebaran data yang dianalisis.
Analisis korespondensi yang selanjutnya membahas hubungan antara software dan alasan
penggunaannya. Analisis korespondensi yang dilakukan sama seperti analisis sebelumnya, terdiri dari 2 tahapan. Tahap pertama antara 5
software dan alasan penggunaannya, sedangkan tahap kedua antara 3 software saja. Dendogram hasil analisis korespondensi tahap pertama tentang keterkaitan software dan alasannya dapat dilihat pada gambar 8.
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Gambar 8. Dendogram Analisis Korespondensi antara
5 Software yang Digunakan dan Alasan Penggunaannya

Berdasarkan hasil analisis korespondensi, diketahui bahwa responden yang menggunakan software Sketchup cenderung menganggap software tersebut sebagai software yang “userfriendly” dan juga terjangkau. Selanjutnya,
fungsionalitas yang beragam menjadi alasan
mengapa responden pengguna 3DsMax. Para
responden yang menggunakan AutoCad, Rhinoceros cenderung menggunakan software tersebut karena performa dan produktivitasnya
yang tinggi. Sedangkan, responden pengguna
Revit cenderung menganggap Revit sebagai
software yang memiliki fungsionalitas beragam,
serta performa dan produktivitas yang tinggi.
Dari hasil analisis korespondensi ini, didapat
significant value sebesar 0.75 yang berarti terdapat 75% kemungkinan ketidak-akuratan hasil
analisis. Oleh karena besarnya significant value
yang didapat, maka dilakukan analisis korespondensi tahap dua dengan menggunakan 3
software saja. Dendogram hasil analisis korespondensi terlihat pada gambar 9.
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Gambar 9. Analisis Korespondensi antara 3 Software
yang Digunakan dan Alasan Penggunaannya

Hasil analisis korespondensi yang didapat tidak
jauh berbeda dengan tahap sebelumnya. Responden yang menggunakan software Sketchup
cenderung menganggap software tersebut sebagai software yang “user-friendly” dan terjangkau. Selanjutnya, fungsionalitas yang beragam, serta performa dan produktivitasnya yang
tinggi menjadi alasan mengapa responden
menggunakan AutoCad dan Revit yang membantu pemodelan dalam proses desain.

Significant value yang didapat dari analisis kedua ini adalah sebesar 0.25. Jika di-bandingkan
dengan analisis korespondensi antara software
dan alasan penggunan yang pertama yang
memiliki significant value sebesar 0.75, maka
dapat terlihat bahwa analisis kedua memiliki
nilai kemungkinan ketidak tepatan data penelitian yang lebih kecil.
Setelah melakukan masing-masing dua tahap
analisis korespondensi antara usia reponden dan
software yang digunakan serta software yang
digunakan dan alasan penggunaan, tahap selanjutnya adalah penafsiran gabungan hasil analisis
data.
Kecenderungan responden usia 23-25 tahun dan
responden usia lebih dari 25 tahun menggunakan software Sketchup sangat terkait
dengan kemudahan digunakan pengguna
(“user-friendly”), serta terjangkaunya software
tersebut oleh para pengguna.
Fungsionalitas yang beragam juga performa
serta produktivitas yang tinggi dari AutoCad dan
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Revit menjadikan software ini cenderung digunakan oleh responden dengan usia yang lebih
muda, yakni 17-22 tahun.
Dari hasil analisis data dapat dilihat bahwa
responden dengan usia 23-25 tahun dan >25
tahun memilih software yang lebih sederhana
(Sketchupj) ika dibandingkan dengan responden
dengan usia 17-22 tahunyang memilih software
yang memiliki tingkat kerumitan cukup tinggi
seperti AutoCad dan Revit.
Kesimpulan
Terdapat tiga dari 15 software yang digunakan
oleh responden dengan jumlah penggunaan
yang signifikan yakni Sketchup, AutoCad, dan

Revit.
Dari

hasil

analisis

mendalam

terhadap

3

software di atas, usia responden, dan alasan
penggunaan software didapat kecenderungan
bahwa responden usia 17-22 tahun memilih
AutoCad dan Revit sebagai software pemodelan
dalam proses desain. Sedangkan, responden
usia 23-25 tahun dan responden yang berusia
lebih dari 25 tahun cenderung menggunakan

SketchUp.
Kemudahan pengguna dalam menggunakan
software atau “user-friendly”, terjangkaunya
software oleh pengguna, fungsionalitas yang
beragam serta performa dan produktivitas yang
tinggi menjadi alasan responden menggunakan
software pemodelan tersebut dalam proses
desain.

Significant value yang didapat dari penelitian ini
belum memuaskan. Masih terdapat ketidakakuratan hasil analisis sebesar >0.05. Hal ini
kemungkinan disebabkan oleh jumlah data yang
kurang dan frekuensi data tertentu kurang. Oleh
karena itu, untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya jumlah data lebih banyak, sehingga
frekuensi masing-masing data (kategori) bertambah, dan prediksi hasil analisis lebih tepat.
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