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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Virtual Reality (VR) merupakan teknologi dalam bidang komunikasi dan 

informasi memungkinkan user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang 

disimulasikan oleh komputer sehingga user seolah-olah terlibat secara fisik. 

Virtual Reality sudah diterapkan dalam berbagai bidang seperti kedokteran, 

militer, hiburan, dan lain-lain. Virtual Reality juga telah diaplikasikan kedalam 

perangkat-perangakat yang digunakan oleh banyak orang seperti pada 

smartphone. 

Brosur adalah cetakan kertas yang berisi informasi mengenai produk, seperti 

gambar, ukuran, harga dan lain-lain. Dengan brosur, konsumen dapat melihat 

harga dan informasi seputar produk yang dipasarkan dengan mudah, biasanya 

brosur dibagikan kepada orang-orang sebagai media promosi. 

Pemasaran merupakan hal penting yang sangat perlu diperhatikan oleh 

setiap perusahaan karena melalui pemasaran, perusahaan bisa mengetahui sejauh 

mana produk yang mereka buat dapat dipasarkan serta bersaing dipasaran. Salah 

satu bisnis yang menjanjikan saat ini adalah bisnis di bidang property atau 

perumahan. Sejauh ini promosi melalui media brosur yang hanya menampilkan 

gambar atau konsep dalam bentuk 2D yang dibagikan kepada calon pembeli, 

kemudian pembeli harus mendatangi petugas untuk menanyakan tentang rumah 

yang ditawarkan. 

Dengan menggunakan teknologi Virtual Reality, brosur yang biasanya 

menggunakan kertas sebagai bahan dasarnya dan miniatur rumah yang biasa 

digunakan sebagai contoh rumah sebenarnya, dapat digantikan dengan model tiga 

dimensi yang ditampilkan menggunakan smartphone secara virtual, sehingga para 

pengusaha properti dapat menghemat biaya pembuatan brosur juga miniatur 

rumah menggantikannya dengan aplikasi brosur perumahan virtual reality ini. 

Masyarakat yang malas membaca serta yang biasanya hanya melihat lalu 

membuang brosur kertas pun jadi lebih tertarik dengan adanya aplikasi ini. 
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Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan maka penulis berusaha 

menjawab dengan membuat suatu aplikasi yang sesuai dengan kondisi tersebut 

sehingga dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk kemudahan dalam pemasaran 

perumahan. Maka penulis membuat tugas akhir ini dengan judul "RANCANG 

BANGUN APLIKASI BROSUR PERUMAHAN DENGAN VIRTUAL 

REALITY BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN GOOGLE 

CARDBOARD" 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan 

masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah Bagaimana membangun aplikasi 

virtual reality untuk brosur perumahan berbasis android menggunakan google 

cardboard? 

 

1.3 Tujuan 

Dalam penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk Menghasilkan aplikasi 

virtual reality pada brosur perumahan berbasis android menggunakan google 

cardboard. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk lebih memfokuskan pembahasan, yang menjadi batasan dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Menggunakan mobile application android. 

2. Model rumah yang dipakai sebanyak 4 model. 

3. Bagian Interior bisa dilihat pada model rumah. 

 

1.5 Metodologi 

Metodologi merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti dari 

mulai perumusan masalah sampai pada kesimpulan, yang membentuk sebuah alur 

yang sistematis sebagai pedoman penelitian agar hasil yang dicapai tidak 

menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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Metodologi penelitian yang digunakan adalah:  

a. Metode studi pustaka 

Metode studi pustaka dilakukan dengan mempelajari teori-teori literature 

dari buku-buku referensi, jurnal, skripsi ataupun data-data di internet yang 

berhubungan dengan objek penelitian sebagai bahan pemecahan masalah. 

b. Metode pengembangan perangkat lunak.  

1. Analisa Kebutuhan Sistem 

Tahap mengumpulkan kebutuhan secara lengkap kemudian menganalisis 

dan mendefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh aplikasi yang akan 

dibangun. 

2. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem dilakukan dengan merancang sistem berdasarkan hasil 

analisis yang telah dilakukan. Perancangan dilakukan untuk mendapatkan 

gambaran arsitektual perangkat lunak, gambaran data, dan gambaran prosedural. 

3. Implementasi Sistem 

Tahap implementasi hasil perancangan sistem ke dalam kode-kode dengan 

menggunakan bahasa pemrograman yang sudah ditentukan berdasarkan 

perancangan sistem yang telah dilakukan sebelumnya. 

4. Pengujian Sistem  

Tahap menggabungkan unit-unit program kemudian diuji secara 

keseluruhan untuk menentukan keberhasilan perangkat lunak. Pengujian akan 

dilakukan dengan cara blackbox untuk pengujian perangkat lunak yang tes 

fungsionalitas dari aplikasi yang bertentangan dengan struktur internal atau kerja. 

Metode ujicoba blackbox memfokuskan pada keperluan fungsional dari software. 

Karna itu ujicoba blackbox memungkinkan pengembang software untuk membuat 

himpunan kondisi input yang akan melatih seluruh syarat-syarat fungsional suatu 

program. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB 1 Berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penulisan, metodologi, dan sistematika 

penulisan. 

BAB 2 Mengenai dasar teori yang terdiri dari virtual reality, Brosur, Android, 

Google Cardboard dan Software grafis komputer seperti Blender, Unity 

3D, Sweet home 3D. 

BAB 3 Bab ini mengenai analisa dan perancangan sistem dimana berisikan 

analisa kebutuhan sistem yang terdiri dari analisa masalah, analisa 

kebutuhan hardware, kebutuhan software, kebutuhan fungsional, 

kebutuhan non- fungsional, serta perancangan sistem yang terdiri dari 

desain UML, desain interface, dan resource program. 

BAB 4 Berisikan implementasi sistem, evaluasi kerja dan pengujian 

mengunakan metode Blackbox. 

BAB 5 Berisikan Kesimpulan yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


