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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Dengan peningkatan ketersediaan perangkat imaging device yang semakin 

murah dengan konsumsi daya yang semakin rendah, maka terjadi peningkatan 

yang pesat dalam integrasinya dengan perangkat mobile seperti laptop, Personal 

Digital Assistants (PDA), Smartphone ataupun perangkat lainnya. Kombinasi 

kemampuan komputasi mobile, kemampuan imaging,  bermacam sensor dan akses 

network membuka jalan untuk berbagai aplikasi baru, seperti alat bantu navigasi 

pejalan kaki, sistem informasi mobile, dan berbagai aplikasi lain . 

Location Based Service (LBS) adalah kemampuan untuk mencari letak 

geografis dari mobile device dan menyediakan layanan berdasarkan lokasi yang 

diperolehnya. Konsep LBS ini menghasilkan layanan informasi yang dapat 

dicocokkan dengan lokasi keberadaaan calon penerima informasi dikarenakan 

penerima dapat mengasosiasikan pengetahuan atau informasi yang didapat dengan 

keberadaannya. Ini merupakan fitur penting penentuan lokasi pada aplikasi 

layanan informasi lokasi dan kontekstual menggunakan AR (Augmented Reality) 

berbasis Android yang nantinya akan dibuat (Ardiansyah:2011). 

AR (Augmented Reality) adalah upaya untuk menggabungkan benda-

benda yang ada didunia maya (virtual) kedalam dunia nyata dalam bentuk 2 

dimensi maupun 3 dimensi yang dapat disentuh, maupun dilihat, dan juga dapat 

didengar yang dibuat oleh komputer sehingga batas keduanya menjadi sangat 

tipis. Kemudian benda-benda tersebut diproyeksikan kedalam waktu nyata. 

Penggunaan AR (Augmented Reality) pada aplikasi yang akan dibuat ini tentunya 

akan memudahkan pengguna dalam mencari lokasi tanpa harus memanfaatkan 

map atau peta. Teknologi AR (Augmented Reality) ini digunakan sebagai 

penampil dari objek lokasi di sekitar penguna aplikasi nantinya dalam bentuk live 

view (Julianto:2010) . 

 Application Program Interface atau sering disingkat API adalah 

sekumpulan perintah, fungsi, dan protokol yang dapat digunakan oleh 
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programmer saat membangun perangkat lunak untuk sistem operasi tertentu. API 

hampir mirip dengan programming library (Pratama R Mudafiq:2012). Dalam hal 

ini penulis akan menggunakan Wikitude API untuk menampilkan augmented 

reality dan Google Maps API untuk menampilkan peta pada aplikasi yang akan 

dibuat. 

Maka dengan adanya aplikasi layanan ini penulis mencoba untuk menyusun 

tugas akhir dengan membuat suatu sistem “ APLIKASI LAYANAN LOKASI 

DAN KONTEKSTUAL MENGGUNAKAN AUGMENTED REALITY 

BERBASIS ANDROID ” agar nantinya pengguna mobile device dapat dengan 

mudah mengakses informasi dimanapun mereka berada, mengingat semakin 

berkembangnya mobile device dizaman sekarang ini. Pada penelitian sebelumnya 

pengembang telah membuat aplikasi pencarian lokasi dan jarak SPBU didaerah 

Tangerang Selatan yang juga menggunakan teknologi Augmented Reality. Dengan 

teknologi Augmented Reality pengguna tidak hanya mendapatkan informasi saja, 

tetapi pengguna dapat berinteraksi pada objek maya pada lingkungan nyata, dalam 

hal ini adalah tampilan kamera (Eko Prasetyo A.S:2012).  

Tugas Akhir ini akan memanfaatkan kemampuan dan fasilitas yang telah ada 

tersebut untuk membangun sebuah aplikasi yang membantu pengguna untuk 

mengenali daerah disekitarnya dalam hal ini pengembang akan membuat 

aplikasi yang mengetahui gedeung-gedung yang berada disekitar kampus 3 

Universitas Muhammadiyah Malang. Sebuah aplikasi untuk mendeteksi 

tempat-tempat yang ada disekitar. Aplikasi yang akan dibuat menggunakan 

teknologi Augmented Reality (AR), Global Positioning System (GPS), Location 

Based Service (LBS). 

 Selain itu pada proyek tugas akhir ini akan ditambahkan fitur seperti 

mapview untuk menambah pengalaman pengguna aplikasi, sehingga pengguna 

tidak hanya melihat objek daerah-daerah sekitar hanya dengan tampilan AR 

(Augmented Reality) melainkan juga dengan tampilan dalam bentuk peta 

(mapview). Dengan adanya tampilan dalam bentuk peta ini, pengguna nantinya 

bisa memperkirakan dimana posisinya saat itu. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Bagaimana membangun sebuah aplikasi Android yang 

memanfaatkan teknologi kamera, sensor accelerometer, GPS  dan 

LBS 

b. Bagaimana mengintegrasikan gambar dunia nyata dari kamera dan 

GPS menjadi satu-kesatuan aplikasi Augmented Reality 

1.3 TUJUAN 

Adapun tujuan penyusunan Tugas Akhir ini adalah : 

a. Mampu membangun sebuah aplikasi Android yang memanfaatkan 

teknologi kamera, sensor accelerometer, GPS  dan LBS  

b. Mampu mengintegrasikan gambar dunia nyata dari kamera dan GPS 

menjadi satu-kesatuan aplikasi Augmented Reality 

1.4 BATASAN MASALAH 

Adapun batasan masalah dari perumusan masalah di atas :  

a. Gedung dan fasilitas umum yang dapat dideteksi atau diketahui 

informasinya hanya gedung yang ada dalam database aplikasi dan di 

khususkan untuk gedung disekitar kampus 3 Universitas 

Muhammadiyah malang. 

b. Aplikasi yang akan dibuat menggunakan GPS assisted sebagai 

penentu dan akurasi lokasi pengguna 

c. Aplikasi yang akan dibuat juga menggunakan sensor accelerometer 

untuk membantu GPS dalam menentukan arah 

d. Aplikasi yang akan dibuat ini akan menampilkan objek maya 

penentu lokasi pada tampilan dunia nyata dalam hal ini adaah 

tampilan kamera. 
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1.5 METODOLOGI 

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini diantaranya : 

1. Studi Literatur  

Pada tahap ini dilakukan pendalaman buku-buku literatur yang 

berhubungan dengan pembuatan aplikasi Android, dasar dari teknologi 

augmented reality, dasar dari teknologi GPS, penggunaan sensor dalam 

aplikasi Android, mengakses data dari google places, penggunaan google 

map pada Android, dan berbagai literature lain yang berhubungan dengan 

pembuatan aplikasi. 

2. Perancangan Perangkat Lunak  

Perancangan perangkat lunak aplikasi Augmented Reality. 

3. Pembuatan Perangkat Lunak 

Dari perancangan perangkata lunak tersebut dibuat sebuah aplikasi 

pendeteksi gedung sekitar dengan berbagai fitur yang dimilikinya. 

4. Integrasi Keseluruhan Perangkat Lunak 

Dari perangkat lunak yang telah dibuat kemudian diintegrasikan dengan 

data dunia nyata mengenai informasi gedung, posisi gedung, koordinat 

device, dan penyesuaian petunjuk arah dengan peta yang ada. Lalu 

dijalankan pada perangkat Android phone. 

5. Pengujian Dan Analisa Perangkat Lunak 

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap aplikasi apakah sudah sesuai 

dengan rancangan awal yang telah dibuat sebelumnya atau tidak. Jika 

terdapat hal yang tidak sesuai akan dilakukan analisa kesalahan dan 

selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan melakukan pembenaran sistem  

pada aplikasi dengan mengulangi proses pengerjaan pada tahap-tahap 

tertentu sesuai dengan kesalahan yang terjadi. 

6. Pembuatan Laporan Proyek Akhir 

Tahap ini merupakan tahap terakhir yaitu melakukan penulisan laporan 

dan detail tentang proyek akhir yang dibuat. 
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1.6  SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika pembahasan dari Proyek Akhir ini direncanakan sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, 

metodologi, serta sistematika penulisan dari Proyek Akhir ini. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan 

penyelesaian Proyek Akhir, yang didapatkan dari berbagai macam 

buku serta sumber-sumber terkait lainnya yang berhubungan 

dengan pembuatan Proyek Akhir ini. 

 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas mengenai perancangan sistem, meliputi 

perancangan hirarki, perancangan proses, dan perancangan user 

interface. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menyajikan dan menjelaskan seluruh hasil dan analisa 

dalam pembuatan Proyek Akhir ini dan mengujicoba hasil integrasi 

aplikasi dengan kenyataan. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari uji coba perangkat lunak, dan saran 

untuk pengembangan, perbaikan serta penyempurnaan terhadap 

aplikasi yang telah dibuat. 

 

 


