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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1     LATAR BELAKANG 

Di era modern seperti sekarang ini, perkembangan teknologi informasi 

semakin cepat seiring dengan kebutuhan akan informasi. Saat ini telah banyak 

sistem informasi yang digunakan untuk menunjang suatu organisasi atau 

perusahaan. Oleh itu butuh berbagai aspek yang harus ditingkatkan dan 

ditambahkan agar organisasi tidak kalah dengan organisasi lain. 

Salah satu bentuk dukungan agar suatu organisasi terlihat modern dan 

mengikuti jaman adalah rancangan website dengan desain terbaik, fitur 

tercanggih dan juga fitur terlengkap. Dengan website dengan fitur yang canggih 

maka website tersebut secara tidak langsung akan ikut menggambarkan baik 

atau buruknya sebuah organisasi. 

Di dalam sebuah organisasi misalkan universitas, biasanya memiliki area 

yang luas, banyak gedung – gedung dan ruang – ruang dengan berbagai fungsi, 

baik untuk pembelajaran, birokrasi dan banyak fungsi lain, dengan banyaknya 

gedung dan bangunan maka akan butuh sebuah navigasi, salah satu bentuk 

navigasi agar memudahkan pengunjung atau yang berkepentingan tidak 

bingung maka dibutuhkan visualisasi street view 360 derajad yang interaktif. 

Dengan visualisasi street view interaktif ini diharapkan para pengunjung 

akan mudah untuk menggambarkan seluruh bangunan di seluruh wilayah 

tersebut, sehingga saat pengunjung datang mereka tidak lagi bingung harus 

melalui jalan mana menuju kemana. Website interaktif ini juga menggunakan 

dengan framework code igniter sehingga street view akan lebih interaktif dan 

menarik. 
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1.2  RUMUSAN MASALAH 

a. Bagaimana merancang street view panorama menggunakan kamera 

DSLR? 

b. Bagaimana mengimplementasikan hasil foto panorama kedalam website 

berbasis code igniter? 

c. Bagaimana menciptakan streat view di Universitas Muhammadyah 

Malang menjadi website yang interaktif ? 

1.3 TUJUAN 

Adapun tujuannya adalah : 

d. Untuk merancang street view panorama menggunakan kamera DSLR 

e. Untuk mengimplementasikan foto panorama kedalam website berbasis 

framework code igniter 

f. Untuk menciptakan street view di Universitas Muhammadiyah Malang 

menjadi website yang interaktif 

 

1.4 BATASAN MASALAH 

a. Streat view panorama hanya berlokasi di Universitas Muhammadiyah 

Malang 

b. Menggunakan Kamera DSLR untuk menciptakan foto panorama 

c. Foto panorama di implementasikan pada website untuk menciptakan street 

view 

d. Website menggunakan framework Code Igniter 

e. Website dibuat interaktif dengan informasi atau link pada lokasi/foto 

terkait 

 

1.5 METODOLOGI 

Metodologi memegang peranan penting guna mendapatkan data yang 

obyektif, valid dan selanjutnya digunakan untuk memecahkan permasalahan 

yang telah dirumuskan. 
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1.5.1  Analisa dan Pengumpulan Data 

Analisa dan pengumpulan data didapatkan dari tiga unsur sumber 

yang berupa :  

1.5.2 Studi Pustaka 

Merupakan tahapan untuk membuat website street view interaktif. 

Serta pemahaman tentang penerapan code igniter. Pemahaman 

konsep didapatkan dari pembelajaran dari berbagai jurnal dan media 

baik cetak maupun online. 

1.5.3 Observasi 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi 

Universitas Muhammadiyah Malang dan menentukan beberapa titik 

untuk pengambilan gambar panorama. 

1.5.4 Rancangan Sistem 

Rancangan sistem merupakan metode dimana website dikonsep 

dalam suatu rencana pembangunan. Berikut rencana dan rangan 

pembangunan website interaktif . 

1.5.5 Pengambilan foto panorama 

Foto panorama diambil menggunakan kamera DSLR dengan teknik 

menggabungkan beberapa foto menggunakan aplikasi foto editor 

hingga terbentuk sebuah panorama 360 derajat. Lokasi pengambilan 

foto adalah Universitas Muhammadiyah Malang di beberapa titik. 

 

1.6 Implementasi Website 

Beberapa foto yang telah terbentuk panorama akan di olah menjadi sebuah 

website street view yang interaktif menggunakan framework code igniter. 

Sehingga bisa digunakan untuk mempermudah mahasiswa, calon 

mahasiswa atau pengunjung mendapatkan informasi.  
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1.7  Pengujian 

Pengujian dilakukan dengan cara mensosialisasikan dan 

memperkenalkan website street view interaktif tersebut kepada 

beberapa mahasiswa dan masyarakat umum, dan dapat memberikan 

kritik dan saran sebagai pengembangan selanjutnya.  

Pengujian kedua menggunakan teknik black box dimana 

semua fungsi akan dites fungsinya dan dimana saja letak error dan 

bagaimana performanya 

 

 

 

2 JADWAL KEGIATAN 

Adapun jadwal pembangunannya sebagai berikut: 

 

KEGIATAN Bulan 

Ke-1 

Bulan 

 Ke-2 

Bulan 

Ke-3 

Pengumpulan data, referensi dan informasi    

Pengambilan gambar panorama    

Proses Editing gambar    

Perancangan desain interface & implementasi    

Pengujian dan Analisa hasil    

Pembuatan laporan akhir    

 

 

 

 

 


