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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi informasi pada dunia saat ini terus menunjukkan 

peningkatann yang signifikan, terutama pada bidang mobile phone. Mobile phone 

sebagai alat komunikasi jarak jauh mulai bergeser fungsinya ke berbagai bidang yang 

tentunya sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Contoh dari mobile phone yang 

telah berkembang adalah smartphone berbasis Android yang saat ini merupakan mobile 

phone yang digunakan oleh berbagai kalangan. Smartphone Android  dapat 

dimanfaatkan dalam bidang pembelajaran tata surya yang merupakan ilmu 

pengetahuan yang wajib dipelajari semasa kecil. 

Tata surya merupakan suatu sistem yang terdiri atas matahari dan benda-benda 

langit yang beredar mengelilinginya. Karena diedari oleh benda-benda langit di 

sekelilingnya, matahari dikatakan sebagai pusat tata surya. Dalam peredarannya, 

benda-benda langit tersebut mempunyai lintasan edar tertentu yang berbentuk elips, 

dengan matahari terletak pada salah satu fokusnya.  Tata surya dimana bumi berada 

terdiri dari delapan buah planet beserta satelit yang mengelilingi matahari sebagai 

pusatnya. Delapan planet tersebut adalah merkurius, venus, bumi, mars, jupiter, 

saturnus, uranus, dan neptunus[2]. 

Di sekolah dulu buku merupakan sumber utama dalam mempelajari tata surya. 

Namun, pada buku hanya tersedia gambar 2 dimensi yang statis dan penjelasan akan 

teori-teori tentang tata surya. Hal ini menimbulkan rasa malas untuk mempelajari tata 

surya. Dengan menggunakan teknologi Augmented Reality tata surya dapat 

direpresentasikan dengan model 3D di lingkungan nyata secara real time dan interaktif. 

Augmented Reality (AR) merupakan sebuah teknologi yang mampu menggabungkan 
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benda 2 dimensi ataupun 3 dimensi di dunia virtual ke dalam sebuah lingkungan nyata 

secara real time. Segala informasi tentang obyek dan lingkungan dapat ditambahkan 

ke dalam sistem AR yang kemudian informasi tersebut akan ditampilkan ke lingkungan 

nyata secara real-time. Pada tahun 1997 Ronald Azuma dalam bukunya menyatakan 

bahwa AR adalah sesuatu tentang menambahkan dunia nyata dengan informasi virtual 

dengan meningkatkan indra seseorang dan keterampilan manusia. AR menggabungkan 

karakter virtual dengan dunia nyata. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka yang menjadi 

rumusan masalah adalah bagaimana mengimplementasikan augmented reality pada 

permodelan tata surya 3D berbasis Android. 

 

1.3 Tujuan 

Tugas akhir ini bertujuan untuk mengimplementasikan augmented reality pada 

permodelan tata surya 3D berbasis Android agar menarik dan interaktif untuk 

dipelajari. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai parameter 

pengerjaan tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut :  

a. Tata surya yang direpresentasikan hanya planet-planet yang berada dalam 

lingkungan bimasakti dan mengedari matahari, seperti merkurius, venus, bumi, 

mars, jupiter, saturnus, uranus, neptunus, dan beberapa planet kecil. 

b. Aplikasi ini hanya berjalan di android versi 4.0 ke atas. 

c. Aplikasi ini hanya berjalan pada smartphone android yang memiliki processor 

armv7, sedangkan armv6 tidak bisa. 
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1.5 Metodologi 

Metodologi penelitian merupakan suatu proses yang digunakan untuk 

memecahkan suatu masalah yang logis, dimana memerlukan data untuk mendukung 

terlaksananya suatu penelitian. Metodologi penelitian deskriptif adalah salah satu 

metode penelitan yang banyak digunakan pada penelitian yang bertujuan untuk 

menjelaskan suatu masalah. Penelitian desktiptif adalah sebuah penelitian yang 

bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang 

terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara 

aktual. 

1.5.1 Metodologi Pengumpulan Data 

a. Studi pustaka 

Metode   yang   digunakan   dalam   tugas akhir   ini   adalah   metode 

melakukan studi kepustakaan terhadap berbagai referensi yang berkaitan 

dengan perancangan aplikasi yang akan dibuat. Studi pustaka dimaksudkan 

untuk memahami konsep dari pembangunan sistem, dalam merancang 

permodelan 3D dengan blender atau aplikasi sejenis serta merendernya 

dengan Unity 3D sebagai editornya. Pemahaman konsep didapatkan dari 

pembelajaran dari berbagai literatur terkait, seperti jurnal, tulisan ilmiah, dan 

artikel. 

b. Pengumpulan Data 

Tahap berikutnya yaitu melakukan pengumpulan data-data yang akan 

digunakan untuk pemodelan planet-planet tata surya dan bentuk marker yang 

akan digunakan. Dalam hal ini data yang dikumpulkan merupakan data 

gambar dan informasi dari internet dan literatur terkait.  

1.5.2 Metode Pengembangan Perangkat Lunak 

Metode analisis data dalam pembuatan perangkat lunak menggunakan 

paradigma perangkat lunak secara Waterfall. Model Waterfall dipilih dikarenakan 
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sesuai dengan kubutuhan. Selain itu, juga merupakan sebuah model yang paling 

banyak dipakai dalam Software Engineering  (SE). Model Waterfall dapat dilihat  

pada Gambar 1.1. 

 

Gambar 1.1 Model Waterfall 

 

a. Analisis Sistem 

Merupakan tahap menganalisis hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan 

proyek pembuatan perangkat lunak.  

b. Desain Sistem 

Tahap penerjemahan dari data yang dianalisis kedalam bentuk yang mudah 

dimengerti oleh user.    

c.  Pengkodean  

Tahap penerjemahan data atau pemecahan masalah yang telah dirancang 

keadalam bahasa pemrograman tertentu.  

d. Pengujian Sistem 

Merupakan tahap pengujian terhadap perangkat lunak yang dibangun.  

e. Pemeliharaan Sistem 

Tahap akhir dimana suatu perangkat lunak yang sudah selesai dapat 

mengalami perubahan–perubahan atau penambahan sesuai dengan 

permintaan user. 

Analisis 

Desain 

Pengkodean 

Pengujian 

Pemeliharaan 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam  penyusunan penelitian ini  

adalah sebagai berikut :   

 

BAB 1 PENDAHULUAN  

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah,menentukan maksud dan tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian, serta 

sistematika penulisan.   

BAB 2 LANDASAN TEORI  

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dalam penulisan penelitian ini 

yaitu pengertian Augmented Reality,tata surya, dan metode pengenalan marker.   

BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

Pada bab ini berisi analisis masalah, analisis sistem yang sedang berjalan, analisis 

aplikasi sejenis, analisis augmented reality. kebutuhan sistem untuk aplikasi yang akan 

dibuat. Selain itu, terdapat perancangan sistem untuk aplikasi yang akan dibuat sesuai 

dengan hasil analisis yang telah dibuat berdasarkan data yang telah dikumpulkan. 

BAB 4 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Bab ini berisi hasil implementasi dari analisis dan perancangan sistem yang dilakukan, 

serta hasil pengujian sistem yang dilakukan agar diketahui apakah aplikasi Augmented 

Reality yang dibangun sudah sesuai dengan kengingnan. 

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan pendapat akhir dari uraian berupa informasi 

mengenai sistem yang telah dibangun dan saran-saran yang merupakan pendapat yang 

dikemukakan untuk pertimbangan bagi  pengembangan sistem ini. 

 


