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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Peta merupakan gambaran wilayah geografis bagian permukaan bumi 

yang disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta 

konvensional yang dicetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. 

Selama ini bentuk visualisasi cenderung hanya dalam bentuk peta 2 dimensi 

(2D), oleh karena itu agar lebih menarik dan informatif maka dibuat peta yang 

menyerupai keadaan real (sebenarnya) berupa peta 3 dimensi (3D). 

Umumnya, untuk menampilkan bentuk 3D dibutuhkan PC (personal 

computer) atau notebook. Tetapi PC sangat sulit dan berat untuk dibawa, 

sedangkan notebook memang didesain untuk digunakan secara mobile tetapi 

kurang nyaman saat dibutuhkan dalam waktu yang cepat.  

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi 

mengalami kemajuan yang sangat pesat. Perkembangan tersebut terjadi tak 

lepas dari kebutuhan manusia itu sendiri. Dengan teknologi, manusia 

dimudahkan dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan. Mobilitas manusia 

yang semakin tinggi berimbas pada gaya hidup di masyarakat.  

Tampilan-tampilan 3D saat ini sudah dapat ditampilkan tidak hanya 

pada platform PC dan notebook saja, smartphone berbasiskan sistem operasi 

android pun juga mampu menampilkan visualisasi 3D. Dimana smartphone 

merupakan salah satu perangkat yang ringan dan mudah dibawa. 

Sistem operasi Android adalah sistem operasi mobile yang tersedia 

secara bebas. Diperkenalkan pada tahun 2008 dan di tahun 2011 android telah 

menguasai 38% pasar smartphone dunia. Sehingga membuat Android menjadi 

sistem operasi mobile yang populer di dunia. 

Dengan adanya aplikasi mobile yang dapat menampilkan visualisasi 

3D pada smartphone, akan memudahkan baik mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang (UMM) ataupun masyarakat dalam mengetahui 

informasi lebih baik mengenai kampus 3 UMM. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari  latar  belakang  yang  telah  dikemukakan di atas, maka 

dirumuskan suatu masalah, yaitu: 

a. Bagaimana membuat aplikasi mobile pada perangkat seluler berbasis 

Android? 

b. Bagaimana menampilkan bangunan-bangunan di kampus 3 UMM  dalam  

bentuk gambar 3D pada layar perangkat seluler? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam pembuatan tugas akhir kali ini antara lain: 

1. OS yang digunakan pada perangkat seluler adalah Android dengan ARM 

v7. 

2. Perangkat lunak yang digunakan untuk membuat aplikasi ini adalah 

Unity3D. 

3. Bangunan yang divisualisasikan dalam bentuk 3D hanya yang berada di 

kampus 3 UMM. 

4. Tidak memvisualisasikan properti dan keadaan di dalam ruangan. 

5. Menggunakan sudut pandang orang pertama. 

6. Mapping menggunakan peta 2D terlebih dahulu kemudian di-overlay 3D. 

 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah terwujudnya 

pembuatan aplikasi mobile pada perangkat seluler berbasis Android serta 

memvisualisasikan bangunan-bangunan ke dalam bentuk 3D agar lebih 

menarik dan memudahkan pengguna dalam memahami tata letak bangunan di 

kampus 3 UMM. 

 

1.5 Metodologi 

1.5.1 Studi Literatur 

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari berbagai 

literatur, artikel maupun jurnal-jurnal penelitian yang berhubungan 

dengan Unity3D, dan Android pada mobile. 
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1.5.2 Survey 

Pengamatan dan pengumpulan objek-objek yang akan 

divisualisasikan dalam bentuk 3D, posisi objek, ketinggian tanah, dan 

lain-lain. 

 

1.5.3 Perancangan Sistem 

a. Pembuatan Objek 3D 

Proses pembuatan yang dilakukan untuk membuat objek 3D 

ini menggunakan Unity3D, yang mana engine ini dapat bekerja 

dalam semua platform. 

 

b. Pemberian Tekstur pada Objek 3D 

Setelah model 3D untuk objek telah dibuat, maka proses 

selanjutnya adalah penambahan tekstur untuk lantai, kusen, kaca, 

pagar, dll. 

 

c. Pembuatan Peta 

Pembuatan peta menggunakan Unity3D, meliputi terrain, 

posisi objek, jenis objek, dan jumlah objek yang dibutuhkan agar 

sesuai dengan kondisi sebenarnya.  

 

d. Peletakan Objek pada Peta 

Peletakan objek dalam bentuk 3D disesuaikan dengan posisi 

pada kondisi yang sebenarnya. Baik itu ketinggian dan juga arah 

objeknya. 

 

e. Penambahan First Person Control 

Menambahkan control view dengan sudut pandang orang 

pertama, dimana nantinya pengguna dapat menelusuri seluruh 

zona. 

 

f. Pembuatan Aplikasi Mobile 

Merancang user interface aplikasi dan menampilkan gambar 

3D yang telah dibuat pada layar perangkat seluler.  
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1.5.4 Pengujian 

Pengujian hasil pembuatan aplikasi dilakukan secara berulang 

kali agar dapat mengetahui apakah aplikasi telah sesuai dengan analisa 

dan perancangan yang telah dibuat. 

 

1.5.5 Penulisan Laporan 

Penulisan laporan mengacu pada Pedoman Penulisan Tugas 

Akhir yang bentuk bukunya telah ditentukan oleh pihak Jurusan 

Teknik Informatika. Laporan yang disusun digunakan sebagai 

dokumentasi agar memudahkan dalam pengembangan aplikasi mobile 

ini dikemudian hari. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian tugas akhir ini terdiri atas lima bagian pembahasan yaitu 

Pendahuluan, Landasan Teori, Analisa dan Perancangan Sistem, 

Implementasi dan Pengujian serta Penutup. Kelima bagian pembahasan 

tersebut adalah sebagai berikut:  

 

BAB I.  Pendahuluan  

Bab ini membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan, metodologi dan sistematika penulisan 

tugas akhir dengan judul Mobile Navigasi Jelajah Kampus UMM. 

  

BAB II.  Landasan Teori  

Bab ini membahas teori-teori yang menjadi dasar acuan atas 

pembahasan permasalahan yang ditulis dalam laporan Tugas 

Akhir.  

 

BAB III.  Analisa dan Perancangan Sistem  

Bab ini membahas rancangan sistem sesuai judul yang telah dibuat, 

rumusan masalah serta batasan masalah yang ditentukan. 

Perancangan sistem ini meliputi analisa ketinggian tanah, letak 

bangunan, arah bangunan, versi Android yang mendukung dan 



5 

 

faktor pendukung lain yang dijadikan dasar untuk implementasi 

pada bab IV. 

 

BAB IV.  Implementasi dan Pengujian 

Bab ini membahas tentang implementasi atau penerapan dan 

penjelasan dari rancangan sistem yang telah dibuat. Dimulai dari 

pembuatan objek 3D yang selanjutnya diimplementasikan pada 

perangkat seluler berbasis Android. Kemudian dilakukan pengujian 

untuk aplikasi yang telah dibuat.  

 

BAB V.  Penutup  

Bab ini berisi kesimpulan dan saran tentang hasil perancangan dan 

implementasi program. 


