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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Di masa sekarang waktu menjadi hal yang mewah bagi masyarakat perkotaan. Mereka 

dipusingkan dengan pekerjaan yang menumpuk dan kesibukan lainnya, sehingga tidak banyak 

waktu luang yang mereka dapatkan saat liburan tiba bahkan hanya untuk pergi ke kebun 

binatang bersama anak mereka. [1] 

Pada akhir September 2015 Google meluncurkan sebuah inisiatif bersifat edukasi dimana 

pihaknya mengirim ribuan anak sekolah untuk melakukan karyawisata secara gratis ke tempat-

tempat menarik di seluruh dunia, bahkan hingga ke luar angkasa. Tentunya, karyawisata 

tersebut bukanlah karyawisata yang dilakukan secara nyata, melainkan karyawisata yang 

dilakukan dengan masuk ke dunia virtual-reality dengan starting point-nya ruangan kelas 

tempat dimana para siswa belajar. Google menamai program edukasi yang menggunakan 

platform virtual-reality ini dengan nama “Expeditios”. Program ini sendiri menggunakan 

perangkat headset berupa  Google Cardboard dan View-Master terbaru buatan Mattel, yang 

dapat membuat sebuah smartphone menjadi sebuah lensa yang berukuran lebar. Ekspedisi 

yang dilakukan diantaranya kunjungan atau petualangan ke Antartika, hutan hujan, museum 

hingga ke ruang angkasa. Seperti halnya karyawisata yang dilakukan di dunia nyata, guru tetap 

bertugas menjadi pemimpin dari karyawisata. Sebelum program ini diterapkan ke dalam kelas, 

tentunya para guru akan mendapatkan pelatihan terlebih dahulu tentang bagaimana 

menggunakan perangkat terkait.[2] Virtual Reality (VR) merupakan teknologi dalam bidang 

komunikasi dan informasi memungkinkan user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang 

disimulasikan oleh komputer sehingga user seolah-olah terlibat secara fisik.[3] Virtual Reality 

sudah diterapkan dalam berbagai bidang seperti kedokteran, militer, hiburan, dan lain-lain. 

Virtual Reality juga telah diaplikasikan kedalam perangkat-perangakat yang digunakan oleh 

banyak orang seperti pada smartphone.[4] 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan pada paragraph di atas penelitian ini 

bertujuan untuk membuat aplikasi Virtual Reality yang berjenis visualisasi arsitektur dengan 

studi area kebun binatang pada umumnya dan diharapkan hasil penelitian dapat memberikan 
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wawasan tambahan berupa konsep baru dalam menyampaikan informasi seputar kebun 

binatang dan dengan memanfaatkan teknologi Virtual Reality. Selain itu dengan adanya  

fasilitas pemodelan 3D diharapkan pengunjung dapat mengetahui visualisasi tempat/letak dari 

kebun binatang yang dituju. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam 

penulisan tugas akhir ini adalah bagaimana merancang dan membangun Virtual Zoo berbasis 

Virtual Reality menggunakan Google Cardboard. 

 

1.3 Tujuan 

Dalam penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk menghasilkan aplikasi Virtual reality Virtual 

Zoo berbasis android menggunakan google cardboard 

 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk lebih memfokuskan pembahasan, yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah:  

1. Ada 3 jenis binatang yang di buat meliputi Gajah, Rusa, dan Badak. 

2. Smartphone yang memiliki gyroscope. 

3. Hewan bisa berintraksi jika didekati akan mengeluarkan suara. 

4. Hewan bisa bergerak, duduk, berdiri, berjalan, dan menggerakan kepalanya. 

5. Model kebun binatang menggunakan acuan dari kebun binatang Dartmoor Zoological 

Park  

 

1.5 Metodologi Penelitian 

 Metodologi merupakan tahapan-tahapan yang di lakukan oleh peneliti dari mulai 

perumusan masalah sampai pada kesimpulan, yang membentuksebuah alur yang sistematis 

sebagai pedoman penelitian agar hasil yang dicapai tidak menyimpang dari tujuan yang 

telah di tetapkan sebelumnya. 

Metode yang di gunakan adalah: 

a. Metode studi pustaka 
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Metode studi pustaka di lakukan dengan mempelajari teori-teori literature dari buku-

buku referensi, jurnal, skripsi ataupun data-data di internet yang berhubungan dengan 

objek penelitian sebagai bahan pemecahan masalah. 

b. Metode pengembangan perangkat lunak 

1. Analisa Kebutuhan Sistem 

 Tahap mengumpulkan kebutuhan secara lengkap kemudian menganalisis 

dan mendefinisikan kebutuhan yang harus di penuhi oleh aplikasi yang akan 

dibangun. 

2. Perancangan Sistem 

 Perancangan sistem di lakukan dengan merancang sistem berdasarkan hasil 

analisis yang telah di lakukan. Perancangan sistem di lakukan untuk mendapatkan 

gambaran arsitektur perangkat lunak, gambaran data, dan gambaran prosedur. 

3. Implementasi Sistem 

 Tahap implementasi hasil perancangan sistem ke dalam kode-kode dengan 

menggunakan bahasa pemrograman yang sudah ditentukan berdasarikan 

perancangan sistem yang telah dilakukan sebelumnya. 

4. Pengujian Sistem 

 Tahap menggabungkan unit-unit program kemudian diuji secara 

keseluruhan untuk menentukan keberhasilan perangkat lunak. Pengujuan akan di 

lakukan denngan cara blackbox untuk pengujuan perangkat lunak yang tes 

fungsionalitasnya dari aplikasi yang bertentangan dengan struktur internal atau 

kerja. Oleh karena itu ujicoba blackbox memungkinkan pengembang software 

untuk membuat himpunan kondisi input yang akan melatih seluruh syarat-syarat 

fungsional suatu program. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB 1 Berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penulisan, metodologi, dan sistematika penulisan. 

BAB 2 Mengenai dasar teori yang terdiri dari virtual reality, Brosur, Android, Google Cardboard 

dan Software grafis komputer seperti Blender, Unity 3D, Sweet home 3D. 
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BAB 3 Bab ini mengenai analisa dan perancangan sistem dimana berisikan analisa kebutuhan 

sistem yang terdiri dari analisa masalah, analisa kebutuhan hardware, kebutuhan 

software, kebutuhan fungsional, kebutuhan non- fungsional, serta perancangan sistem 

yang terdiri dari desain UML, desain interface, dan resource program. 

BAB 4 Berisikan implementasi sistem, evaluasi kerja dan pengujian mengunakan metode 

Blackbox. 

BAB 5 Berisikan Kesimpulan yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


