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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Teknologi komputasi saat ini telah banyak mengalami kemajuan yang 

terbilang pesat, khususnya pada teknologi komputasi bergerak. Kemajuan tersebut 

dapat kita rasakan dengan semakin bertambahnya penggunaan ponsel sebagai 

media komputasi dibandingkan hanya sekedar media untuk komunikasi telepon. 

Berbagai macam teknologi telah dikembangkan untuk membuat ponsel menjadi 

alat komputasi yang canggih, salah satunya adalah dikembangkannya location 

based service. 

Location based service atau yang dalam bahasa Indonesia biasa disebut 

layanan berbasis lokasi merupakan sebuah layanan dimana layanan tersebut 

memanfaatkan lokasi dari pengguna untuk menyuguhkan berbagai macam 

informasi. Indormasi yang diberikan tentu saja berbeda-beda bergantung pada 

aplikasi yang memanfaatkan layanan ini. Terdapat lima komponen yang 

mendukung aplikasi ini agar dapat bekerja dengan baik yaitu sebuah aplikasi yang 

dibuat oleh penyedia layanan, jaringan nirkabel untuk melakukan pertukaran data, 

penyedia konten,  komponen pendeteksi posisi dan tentu saja sebuah perangkat 

bergerak yaitu ponsel. Dari kelima komponen tersebut penyedia layanan 

mengembangkan banyak aplikasi di berbagai bidang mulai dari bidang kesehatan, 

entertainment bahkan pekerjaan. Hal ini sangat penting seiring dengan 

berkembangnya pasar ponsel di dunia.  

Disamping layanan berbasis lokasi, adapun teknologi yang juga 

dikembangkan di ponsel yaitu Augmented Reality. Augmented reality atau biasa 

disingkat AR adalah teknologi yang menggabungkan dunia nyata dengan data 

yang diperoleh dengan proses komputasi. Teknologi tersebut berjalan dengan 

menampilkan obyek maya dua dimensi maupun tiga dimensi ke dalam lingkungan 

nyata tiga dimensi kemudian memproyeksikan obyek maya tersebut dalam waktu 

nyata. Benda-benda maya menampilkan informasi yang tida dapat diterima oleh 

pengguna menggunakan inderanya sendiri. Hal ini membuat AR sesuai sebagai 
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alat untuk membantu persepsi dan interaksi penggunanya dengan dunia nyata. 

Pengembangan teknologi ini diantaranya dalam bentuk permainan dan jejaring 

sosial. 

Seiring dengan terus dikembangkannya komputasi bergerak, 

pengembangan aplikasi AR tidak berhenti sampai disitu. AR mulai digabungkan 

dengan layanan berbasis lokasi untuk lebih memudahkan pengguna memperoleh 

informasi yang lebih interaktif. Layanan berbasis lokasi berperan dalam 

mengidentifikasi posisi pengguna, mem proses kemudian memberikan informasi 

yang diperlukan oleh pengguna. Sedangkan AR menampilkan informasi tersebut 

agar lebih interaktif dari sisi pengguna. Untuk mendukung teknologi ini 

diperlukan ponsel yang canggih baik dari sisi perangkat keras maupun system 

operasinya. 

Android adalah sebuah sistem operasi berbasis linux untuk perangkat 

bergerak seperti ponsel dan komputer tablet. Sistem operasi ini awalnya 

dikembangkan oleh Android inc sebelum akhirnya dibeli oleh Google pada tahun 

2005. Kelebihan dari system operasi ini adalah dukungan perangkat keras dengan 

spesifikasi yang tinggi sehingga memungkinkan pengembang untuk membuat 

aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi. Selain itu system operasi ini juga 

bersifat open source. Dengan kelebihan yang dimiliki Android sebagai system 

operasi dengan kinerja yang tinggi dan Augmented Reality sebagai aplikasi 

penyedia informasi yang interaktif bagi pengguna, bagaimana jika teknologi 

Augmented Reality diimplementasikan pada platform Android?. 

Dari permasalahan diatas, maka dalam tugas akhir ini penulis 

mengembangkan teknologi AR sebagai media penyedia informasi lokasi gedung 

kampus III Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis berharap dapat 

memberikan bantuan pada pihak Universitas Muhammadiyah Malang dalam 

memberikan informasi kepada yang membutuhkannya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1) Bagaimana mengimplementasikan Web Service? 

2) Bagaimana mengimplementasikan Location Based Augmented Reality 

pada Android? 

3) Dapatkah Location Based Augmented Reality memberikan informasi yang 

akurat? 

 

1.3 Tujuan 

1) Mengimplementasikan Web Service sebagai jembatan komunikasi data 

Android dengan MySQL. 

2) Mengimplementasikan Location Based Augmented Reality pada Android. 

3) Mengetahui tingkat akurasi informasi dari sistem Location Based 

Augmented Reality 

 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, adapun batasan-batasan masalah yang ada dalam 

tugas akhir ini, sebagai berikut : 

a. Sistem ini hanya bekerja pada ponsel berbasis android yang didalamnya 

terdapat perangkat GPS (Global Positioning System), Accelerometer dan 

Magnetometer tertanam. 

b. Sistem bekerja pada penggunaan outdoor. 

c. Sistem tidak menginformasikan rute menuju suatu lokasi gedung. 

d. Tidak menangani akurasi dari GPS. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang dilakukan terbagi menjadi beberapa 

bagian sebagai berikut : 

a. Kajian Pustaka 

Mengumpulkan referensi yang dapat dimanfaatkan secara mudah, 

adapun mencakup referensi mengenai bahasa pemrograman Java pada 

platform Android yang akan digunakan dalam pembuatan aplikasi, konsep 
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database serta mempelajari dan mendalami mengenai konsep dasar 

pembuatan sistem dari aplikasi ini. 

b. Pengumpulan data  

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi secara 

langsung terhadap lokasi-lokasi gedung kemudian mengambil koordinat 

dari gedung tersebut menggunakan GPS untuk kemudian dicatat. 

 

c. Perencanaan aplikasi  

1) Merencanakan dan mendesain arsitektur dari sistem tersebut. 

2) Merencanakan dan mendesain database yang digunakan untuk sistem 

tersebut.  

3) Merencanakan fasilitas dan menu-menu yang ada pada aplikasi.  

d. Pembuatan Aplikasi 

Membuat suatu program aplikasi untuk menampilkan nama serta 

lokasi dari gedung kemudian ditampilkan pada view kamera dari ponsel, 

data mengenai lokasi koordinat dan nama gedung disimpan pada database 

MySQL. 

e. Penulisan Laporan 

Dalam penulisan laporan ini mengacu pada pedoman penulisan 

ilmiah dalam hal ini penulisan Tugas Akhir yang bentuk bakunya telah 

diatur oleh pihak Jurusan Teknik Informatika. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pembahasan, maka Tugas Akhir ini akan dibagi 

menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut : 

Bab I :  Pendahuluan 

  Pada bab ini berisi tentang pendahuluan, tujuan, rumusan masalah, 

batasan masalah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II :  Landasan Teori 

   Bab ini berisi tentang teori - teori dan prinsip - prinsip dasar yang 

digunakan sebagai landasan atau pedoman yang menunjang 

pembuatan Tugas Akhir. 
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Bab III :  Perancangan Sistem 

  Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana merancang dan 

membangun sistem informasi lokasi gedung kampus III Universitas 

Muhammadiyah Malang menggunakan teknologi Augmented Reality 

pada Android. 

 

Ban IV  :  Implementasi dan Pengujian 

  Membahas tentang implementasi fitur aplikasi dan pengujian kinerja 

sistem yang sudah terbentuk untuk mengetahui bahwa sistem yang 

dibuat ini bekerja baik. 

Bab V :  Penutup 

  Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

implementasi dalam Tugas Akhir ini. 

 


