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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini berisi bagian pendahuluan, yang mencakup latar belakang, rumusan 

dan batasan masalah, tujuan, metologi, serta sistematika pembahasan dari Tugas 

Akhir ini. 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam fisika dan matematika, dimensi ruang atau obyek secara informal 

didefinisikan sebagai jumlah minimum yang diperlukan untuk menentukan 

koordinat titik manapun di dalamnya. 2D adalah sebuah bentuk yang hanya 

memiliki 2 dimensi yaitu lebar dan tinggi, seperti lingkaran, segitiga, dll. 

Sedangkan 3D adalah sebuah bentuk atau benda yang memiliki tinggi, lebar dan 

panjang, seperti objek-objek di dunia nyata.  

B-spline adalah fungsi spline yang memiliki support minimal sehubungan 

dengan degree yang diberikan, smoothness, dan partisi domain. Istilah B-spline 

sering mengacu pada kurva spline parametrized oleh fungsi spline yang 

dinyatakan sebagai kombinasi linear dari B-splines. B-spline hanyalah sebuah 

generalisasi dari kurva Bézier, dan dapat menghindari fenomena Runge tanpa 

meningkatkan tingkat B-spline. 

NURBS, Non-Uniform Rational B-Splines, adalah representasi matematis dari 

geometri 3D yang secara akurat dapat menggambarkan bentuk apapun dari garis 

2D yang sederhana, seperti lingkaran, busur, atau kurva ke permukaan 3D yang 

paling kompleks yang bentuk bebas organik atau padat. Dibandingkan dengan 

metode 3D modeling yang lain seperti polygon dan mesh, NURBS adalah teknik 

terbaik yang tersedia untuk kurva halus dan desain permukaan, sehingga NURBS 

bisa digunakan dalam setiap proses dari ilustrasi dan animasi untuk manufaktur. 

Karena latar belakang NURBS yang memiliki teknik terbaik yang tersedia 

untuk kurva halus dan desain permukaan yang mendasari dilakukannya penelitian 

pengimplementasian metode NURBS terhadap 3D object. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas akan dilakukan sebuah penelitian dengan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana cara menghasilkan objek 3D dengan metode NURBS? 

b. Bagaimana mengimplementasikan metode NURBS sebagai metode untuk 

membentuk  permukaan yang halus? 

c. Bagaimana menguji metode NURBS untuk membuktikan sebagai metode 

dengan tingkat kehalusan tinggi? 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas tujuan yang ingin dicapai yaitu: 

a. Menghasilkan objek 3D dengan metode NURBS 

b. Mengetahui cara mengimplementasikan metode NURBS sebagai metode 

untuk membentuk permukaan yang halus 

c. Mengetahui cara menguji metode NURBS untuk membuktikan sebagai 

metode dengan tingkat kehalusan tinggi 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah diperlukan melihat luasnya ruang lingkup. Sehingga terdapat 

batasan terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun batasan masalah tersebut 

sebagai berikut: 

a. Analisa terbatas pada 2 objek 2D dengan banyak lekuk 

b. NURBS dikembangkan untuk membuat 3D objek 

c. Menggunakan bahasa pemrograman Java 

d. Menggunakan J3D 

 

1.5 Metodologi 

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir menggunakan 

metode waterfall  ini diantaranya: 

1.5.1 Studi Literature 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan mempelajari metode NURBS 

mulai dari konsep, algoritma hingga gambaran program. Dengan menggunakan 
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jurnal dan situs (website) di internet sebagai referensi atau metode kepustakaan 

dalam memperoleh teori-teori yang dibutuhkan. 

1.5.2 Mempelajari Prototype Yang Sudah Atau Pernah Ada 

Pada tahap ini mempelajari source code dari prototype aplikasi, 

menganalisa kelebihan dan kekurangannya, serta memilih mana yang harus 

digunakan dan mana yang harus dihilangkan 

1.5.3 Pernacangan Perangkat Lunak 

Pada tahap ini dilakukan perancangan program, di mana akan dilakukan 

perancangan proses sesuai kebutuhan dan gambaran pada tahap analisa dalam 

pembuatan objek 3D dengan metode NURBS.   

1.5.4 Implementasi Perangkat Lunak 

Pada tahap ini dilakukan proses implementasi dari perancangan perangkat 

lunak yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. 

1.5.5 Pengujian Program 

Pada tahap ini dilakukan pengujian di mana akan diketahui tingkat error 

dan success, tingkat performa dan fungsionalitas secara keseluruhan pada 

perangkat lunak tersebut. Jika .terjadi error, akan dilakukan pengujian ulang, 

mulai dari analisa hingga revisi pengujian, hingga perangkat lunak tersebut 

sampai pada tingkat layak digunakan 

. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan Tugas Akhir ini terdiri dari enam bab, yaitu pendahuluan, dasar teori, 

analisis masalah, analisis dan perancangan perangkat lunak, implementasi dan 

pengujian, serta penutup. 

 Bab I Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang pengambilan topic 

NURBS, rumusan masalah, tujuan dibuatnya program, batasan masalah pada 

penelitian, metodologi yang digunakan,dan sistematika pembahasan.  

 Bab II Landasan Teori, akan menguraikan konsep-konsep yang mendukung 

dan mendasari pelaksanaan Tugas Akhir ini, meliputi NURBS dan OpenGL.  

 Bab III Analisa dan Perancangan Sistem, akan membahas tentang dilakukan 

analisis terhadap algoritma dari NURBS yang akan digunakan, yang nantinya 
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akan diimplementasikan ke dalam perangkat lunak. Dan perancangan system yang 

dibuat. 

 Bab IV Implementasi dan Pengujian, akan berisi hasil implementasi perangkat 

lunak dari rancangan yang telah dibuat, serta hasil pengujian perangkat lunak 

 Bab V Penutup, berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran 

mengenai penelitian yang dilakukan pada Tugas Akhir 

 

 


