
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era modern akhir-akhir ini beragam jenis teknologi telah 

berkembang dengan sangat pesat, dan penggunaan teknologi itu sendiri juga 

sudah semakin meluas, hampir semua sektor kehidupan mulai menggunakan 

teknologi. Salah satuya adalah sebuah teknologi yang di kembangkan oleh 

google yaitu google cardboard, dimana perangkat ini merupakan sebuah 3D 

Virtual Reality Helmet atau dengan kata lain ini merupakan sebuah perangkat 

lensa 3D yang digunakan sebagai kacamata pada sebuah simulasi. 

Virtual Reality dapat dimanfaatkan untuk objek Simulator. Pemanfaatan 

teknologi Virtual Reality sebagai bagian dari Simulator memang belum banyak 

dilakukan, terutama dalam bidang wahana transportasi udara. Teknologi Virtual 

Reality mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan Simulator 

Transportasi udara pada umumnya. Kelebihan tersebut dapat dilihat dari biaya 

yang dikeluarkan pada saat pembuatan Simulator, sehingga masyarakat bisa 

menikmati Simulator dengan biaya yang rendah. 

Aplikasi Virtual Reality Flight Simulator adalah Aplikasi Virtual Reality 

bergenre 1st Person Platformer Simulator yang dibuat untuk melihat tampilan 

sekitar pilot dan mengendalikan penerbangan. Dengan Aplikasi Virtual Reality 

Flight Simulator ini, pengguna bisa mendapatkan pengalaman penerbangan 

hingga cara mengendalikan sebuah penerbangan menggunakan joystick. 

Dive Durovis merupakan Virtual Reality Software Development Kit 

(SDK) yang disediakan oleh Shoogee secara gratis untuk perangkat mobile 

yang memungkinkan pembuatan aplikasi VR berbasis mobile. SDK Dive 

Durovis juga tersedia untuk diintegrasikan dengan game engine Unity3D yaitu 

bernama Dive Unity Plugin Package for Android. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji 

adalah sebagai berikut: 
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a. Bagaimana membuat Aplikasi Flight Simulator agar bisa digunakan 

dengan 3D Virtual Reality Helmet. 

b. Masyarakat jika ingin merasakan sensasi simulator penerbangan 

cenderung pergi ke tempat wisata yang menyediakan wahana simulasi 

penerbangan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan pembuatan Tugas Akhir ini adalah  

a. Untuk merancang Aplikasi Flight Simulator agar bisa digunakan dengan 

3D Virtual Reality Helmet sehingga bisa menyerupai kondisi didalam 

penerbangan yang sebenarnya. 

b. Masyarakat yang ingin merasakan sensasi simulator penerbangan tidak 

perlu jauh-jauh pergi ke tempat wisata. 

 

1.4 Batasan Permasalahan 

Batasan permasalahan dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah: 

a. Simulasi hanya menampilkan ruang bagian dalam penerbangan dan 

view terrain dari dalam penerbangan. 

b. Pemain hanya mengendalikan penerbangan tanpa bisa keluar dari 

dalam ruangan. 

c. Pemodelan wahana penerbangan hanya terbatas pada satu type 

helicopter yaitu helicopter type Guimbal Cabri G2. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Pengkajian kasus 

Pada tahap yang pertama ini dilakukan pengkajian kasus yang ada 

di dalam Aplikasi Flight Simulator. Akan dikaji apa saja yang harus 

dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan Simulasi agar bisa berjalan 

sesuai scenario simulasi.  
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b. Studi literature 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan pengkajian literatur 

dari buku-buku maupun referensi internet mengenai pembuatan game 

maupun simulasi menggunakan Unity 3D Game Engine terutama 

mengenai Virtual Reality dan bagaimana tampilan helicopter type 

Guimbal Cabri G2 dari dalam ruangan pilot. 

c. Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan atau pengkodean Aplikasi 

Flight Simulator beserta pengimplementasian Virtual Reality ke dalam 

Aplikasi Flight Simulator menggunakan Unity dan Durovis SDK. Pada 

awal pengimplementasian dibuat terlebih dahulu sebuah terrain atau 

maps yang sesuai dengan skenario aplikasi. Mulai dari peletakan 

karakter, peletakan objek-objek dan ornamen, pengaturan environment 

dan pencahayaan, hingga pembuatan script player controller dan script 

untuk keseluruhan objek aplikasi. Setelah itu baru dilakukan peletakan 

Camera VR agar tampilan tersebut berada di dalam ruangan pilot. 

 

Gambar 1.1 : preview aplikasi virtual reality flight simulator 

d. Pengujian dan Analisa 

Evaluasi dilakukan dengan beberapa tahap: 

a. Pada tahap ini, hasil dari tahap implementasi akan diuji dan 

dianalisa apakah sudah sesuai dengan kebutuhan Aplikasi 

Flight Simulator atau belum. 

b. Pengujian dilakukan apakah ada bug atau tidak ketika aplikasi 

Flight Simulator dimainkan. 
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c. Pengujian dilakukan dengan menyebar kuisioner agar lebih 

mudah menarik kesimpulan. 

e. Pembuatan laporan 

Tahapan ini merupakan akhir dari seluruh metode di atas. Pada 

tahap ini akan dibuat laporan mengenai semua yang dilakukan di dalam 

pengerjaan Tugas Akhir ini mulai dari tahap studi kasus hingga 

pengujian. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan permasalahan, 

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun pengkajian materi tersebut adalah kajian 

tentang bahasa pemrograman C# dan JavaScript, kajian tentang pembuatan 

simulasi maupun game menggunakan Unity 3D Game Engine, hingga kajian 

mengenai Virtual Reality dan penerapan Durovis SDK. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Bab ini membahas proses analisa dan perancangan system apa saja yang 

dibutuhkan untuk membuat aplikasi yang akan dibuat. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini memuat hasil pengujian aplikasi dan pembahasan terhadap aplikasi 

yang telah dibuat dan menjelaskan tentang aplikasi yang dibuat secara keseluruhan, 

serta pengujian yang dilakukan terhadap aplikasi tersebut apakah hasil yang didapat 

sudah sesuai dengan harapan yang didapat. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran. 

 


