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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

  

Pada Bab ini akan membahas tentang analisa dan perancangan sistem virtual reality. 

Dimana analisa meliputi analisa masalah, kebutuhan fungsional, dan kebutuhan non-fungsional. 

Pada bagian perancangan sistem akan dibahas tentang perancangan aplikasi dengan menggunakan 

Finite State Automata. 

 

3.1 Analisa Sistem 

Untuk mengembangkan sebuah perangkat lunak dengan baik dibutuhkan beberapa tahapan, 

salah satunya analisa sistem dari aplikasi yang akandibangun. Tujuan dari analisa sistem ini untuk 

mempelajari dan memahami sistem kerja aplikasi yang sudah ada untuk melihat masalah yang ada, 

batasan dalam pengembangan, dan peluang yang mungkin dapat dikembangkan. 

 

3.1.1 Analisa Hardware 

Hardware atau perangkat keras merupakan komponen dalam sistem komputer yang secara 

fisik dapat dilihat dan diraba keberadaanya. Pada pembuatan aplikasi virtual reality ini hardware 

yang digunakan adalah untuk membangun aplikasi sebagai berikut : 

a. Jenis Perangkat : acer ASPIRE 4738 

b. Prosesor : Intel Core i3 – 370M 

c. VGA : intel HD graphic 

d. RAM : 4GB 

e. Kapasitas HDD : 500GB 

f. Mouse 

g. Keyboard 

 

3.1.2 Analisa Kebutuhan Software 

Software atau perangkat lunak merupakan suatu program yang digunakan dalam komputer 

berupa intruksi-intruksi (perintah) yang dapat dimengerti oleh komputer. Pada pembuatan aplikasi 

virtual reality ini hardware yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Sistem operasi : Windows 8 

b. Game Engine : Unity3D 4.6 
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c. Cardboard SDK untuk Unity 

d. 3D Maker : Blender 2.73 

e. Android SDK 

 

3.1.3 Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional adalah jenis kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang 

nantinya dilakukan oleh sistem. Kebutuhan fungsional juga berisi informasi-informasi apa saja 

yang harus ada dan dihasilkan oleh sistem. Pada aplikasi virtual reality yang akan dibangun 

memiliki kebutuhan fungsional sebagai berikut: 

a. Sistem menyediakan menu utama 

b. Sistem dapat menampilkan objek 3D 

c. Sistem dilengkapi dengan karakter user dalam bentuk first-person untuk berkeliling map. 

d. Sistem dapat menerima masukan dari user melalui joystick, selanjutnya sistem merespon. 

 

3.1.4 Kebutuhan Non-Fungsional 

Kebutuhan non-fungsional adalah batasan-batasan yang harus disediakan oleh sistem. Pada 

aplikasi virtual reality yang akan dibangun memiliki kebutuhan fungsional sebagai berikut: 

a. Sistem dibuat untuk  mobile berbasis Android 

b. Sistem memiliki tampilan menarik. 

c. Sistem dibangun dengan software Unity 3D. 

 

3.1.5 Deskripsi Sistem 

Aplikasi ini dibuat sebagai media pengenalan kebun binatang teknologi VR terutama pada 

anak – anak. Aplikasi ini dibangun menggunakan unity3D dengan SDK google cardboard dan 

beberapa script menggunakan Bahasa pemograman C#. 

Aplikasi virtual reality ini menggunakan smartphone sebagai display untuk menampilkan 

lingkungan virtual, google cardboard sebagai alat bantu untuk melihat display lingkungan virtual 

pada smartphone tampak nyata, dan joystick untuk navigasi pengguna di dalam lingkungan virtual. 

Pada menu utama terdapat tiga menu yang dapat dipilih oleh pengguna yakni play, tutorial, dan 

exit. Menu play jika ingin masuk ke lingkungan virtual, menu tutorial untuk melihat cara 

menggunakan aplikasi dan cara menavigasi didalam lingkungan virtual, sedangkan exit untuk 

keluar dari aplikasi.  
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3.2 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem dilakukan dengan merancang sistem berdasarkan hasil analisis yang telah 

dilakukan. Perancangan dilakukan untuk mendapatkan gambaran arsitektual perangkat lunak, 

gambaran data, dan gambaran prosedural. 

 

3.2.1 Embedded Rules FSM 

Diagram keadaan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk representasi dari FSM. 

Diagram ini secara visual menggambarkan tingkah laku yang dimiliki oleh sistem kontrol yang 

kompleks kedalam bentuk yang lebih sederhana dan relatif mudah dipahami. Dalam diagram ini, 

state-state yang terdapat pada sebuah sistem digambarkan sebagai lingkaran yang diberi label unik, 

sedangkan transisi state yang diakibatkan oleh event tertentu direpresentasikan sebagai anak panah 

yang berasal dari state yang ditinggalkan menuju state yang aktif. Setiap transisi yang terjadi 

umumnya juga diikuti oleh aksi yang dilakukan oleh sistem yang dirancang. Secara praktis setiap 

diagram state yang dirancang akan selalu memiliki sebuah transisi awal (inisial) yang menuju salah 

satu state sejak sistem kontrol tersebut mulai dihidupkan. 

FSM Aplikasi Virtual Reality Virtual Zoo 

 

Gambar 3.1 FSM Aplikasi 

 

Pada Gambar 3.1 merupakan desain aplikasi dengan FSM. User memulai aplikasi dengan masuk 

ke Zoo tersebut dengan menggerakan analog stick untuk melakukan action, untuk berjalan 

mengelilingi Zoo user bisa bebas bergerak tanpa harus di batasi. User juga bisa mengubah 

pandangan dengan menggerakan smartphone. 
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3.2.2 Desain Interface Program 

Pada Desain interface program akan menggambarkan tampilan awal dari sebuah sistem. 

Bagaimana sistem akan dibuat dan bentuk dari output yang dihasilkan oleh sistem. 

 

Gambar 3.2 Map Zoo 

Gambar 3.2 merupakan gambaran simulasi pada peta lingkungan virtual dan komponen 

pendukungnya pada aplikasi yang akan di bangun. 
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Gambar 3.3 Tampilan Menu utama 

Pada Gambar 3.3 merupakan gambaran tampilan menu utama aplikasi dimana terdapat 3 tombol 

pilihan play untuk memainkan, tutorial untuk menampilkan bantuan cara control, dan exit untuk 

keluar dari aplikasi. 

 

Gambar 3.4 Tampilan Menu Turorial 

Pada Gambar 3.4 merupakan gambaran tampilan menu tutorial aplikasi, dimana terdapat bantuan 

untuk user cara bagaimana mengontrol karakter bergerak dan berinteraksi. 

 

3.2.3 Perancangan Model Objek 

 Pemodelan objek adalah proses membuat objek yang ada pada kenyataan menjadi objek 

virtual yang dipresentasikan menjadi objek 3D. Berikut rancangan model binatang yang akan di 

tampilkan pada aplikasi.  
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1. Badak 

Badak jawa sangat senang berendam dalam Lumpur, dimana dia dapat diam berdiri tegak didalam 

kubangan selama 4 sampai 6 jam. Badak hidup soliter atau sepasang dengan pasangannya saja. 

Apabila badak merasa terancam maka badak akan mengeluarkan suara untuk mengitimidasi musuh 

yang mendekat. 

 

Gambar 3.5 Gambar Perancangan Objek Badak 

2. Gajah 

Gajah sangat suka dengan kubangan atau genangan air. Gajah hidup berkelompok, gajah betina 

menghabisakan hidupnya dalam kelompok keluarga. Gajah mengeluarkan suara melalui laring dan 

di teruskan oleh belalai. Gajah mengeluarkan suara saat sedang senang, dalam keadaan sulit, atau 

agresif. 

 

Gambar 3.6 Gambar Perancangan Objek Gajah 

3. Rusa 

Rusa suka hidup di hutan terbuka, padang rumout, savanna semak dan bahkan rusa dapat di jumpai 

pada aliran sungai serta daerah yang berawa. Rusa merupakan satwa yang memiliki perilaku social, 

terlihat dari cara hidup rusa yang berkelompok. Rusa hidup secara berkelompok setiap kelompok 

terdiri dari 5 sampai 6 ekor rusa. Aktivitas rusa di habitatnya terdiri dari ingesti, beristirahat, 

bergerak, investigative dan grooming. Aktivitas beristirahat rusa dengan berbaring di bawah 

pohon, semak atau hutan. Rusa akan mengeluarkan suara untuk memanggil kelompoknya atau 

untuk mengintimidasi musuh. 

 

 

Gambar 3.7 Gambar Perancangan Objek Rusa 


