
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sejak pertama kali komputer ditemukan, penelitian terus dilakukan untuk 

mengembangkan ataupun menciptakan hal baru dalam berinteraksi dengan dunia 

maya yang ada pada komputer. Sejalan dengan perkembangan tersebut, terdapat 

perkembangan teknologi realitas maya (virtual reality) yang menyajikan 

pengalaman baru dalam berinteraksi secara visual.  

Virtual Reality adalah teknologi yang digunakan oleh pengguna untuk 

berinteraksi dengan lingkungan simulasi komputer baik berdasarkan objek nyata 

maupun animasi. Pada perkembangannya virtual reality memiliki cabang baru yang 

lebih baik dari pada virtual reality itu sendiri. Cabang baru yang dimaksud adalah 

teknologi augmented reality. 

Augmented Reality bisa diterapkan untuk berbagai bidang sesuai dengan 

kebutuhan. Salah satunya pada perangkat smartphone berbasis android. Dimana 

sudah ada beberapa aplikasi yang menggunakan teknologi augmented reality, 

seperti aplikasi park me right. Aplikasi tersebut membantu pengguna untuk 

mengingat tempat parkir kendaraannya dengan memanfaatkan teknologi 

augmented reality. 

Melihat dari  perkembangan teknologi yang ada saat ini, kebutuhan 

masyarakat akan komunikasi dan akses informasi sangatlah berkembang. 
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Smartphone telah menjadi gaya hidup masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, 

hingga orang tua. Dimanapun mereka berada smartphone adalah barang yang selalu 

dibawa, bahkan saat berwisata kesuatu tempat.  

Salah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi adalah kebun binatang 

Gembira Loka. Gembira Loka merupakan salah satu tempat wisata keluarga yang 

menyuguhkan keindahan alam, satwa dan beberapa wahana permainan.  

Setiap pengunjung yang datang akan mendapatkan peta yang berisi 

informasi tentang lokasi binatang dan beberapa fasilitas umum. Akan tetapi peta 

yang diberikan masih dalam bentuk kertas dan papan, tentunya dengan bentuk peta 

kertas dan papan tidak dapat menujukan posisi pengunjung.  

Dengan semua perkembangan dan fenomena yang ada maka diperlukan 

sebuah aplikasi yang dapat memberikan solusi lain dalam hal memberikan 

informasi tentang lokasi binatang dan fasiitas yang ada di kebun binatang gembira 

loka. Aplikasi yang dibuat menggunakan teknologi Augmented Reality sehingga 

dapat membantu dan memberikan pengalaman unik dalam mencari lokasi yang 

diinginkan selama berwisata di kebun binatang Gembira Loka. Selain itu juga dapat 

membantu pengunjung mengetahui posisinya di dalam lokasi kebun binatang 

Gembira Loka 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah 

untuk kasus ini adalah membangun aplikasi mobile menggunakan teknologi 

Augmented Reality dengan metode markerless yang dapat memberikan informasi 

lokasi binatang dan fasilitas umum yang ada di kebun binatang Gembira Loka. 
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1.3 Ruang Lingkup 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, diperoleh gambaran dari aplikasi 

yang akan dikembangkan, maka dibuat batasan masalah sebagai berikut : 

1. Metode Augmented Reality yang digunakan ialah Markerless Augmented 

Reality. 

2. Objek lokasi binatang dan fasilitas yang akan di tampilkan adalah  lokasi 

binatang dan fasilitas berdasarkan data dari website www.gembiralokazoo.com 

yang diakses tanggal 15 Januari 2016. Dimana untuk lokasi binatang berjumlah  

36 lokasi dan untuk fasilitas berjumlah 32 lokasi. 

3. Terdapat 2 tipe pencarian yang dapat digunakan yaitu dengan Maps dan 

menggunakan Augmented Reality 

4. Jarak maksimal objek yang dapat di lihat saat menggunakan pencarian 

augmented Reality  adalah 500 meter. 

5. Jalan yang akan ditampilkan adalah jalan-jalan resmi yang ada didalam lokasi 

kebun binatang Gembira Loka 

6. Bahasa yang digunakan pada aplikasi yang akan dikembangkan adalah bahasa 

Indonesia 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan ruang lingkup yang ada, tujuan dari 

penelitian ini adalah menghasilkan sebuah aplikasi mobile yang berjalan di platform 

android yang memberikan informasi lokasi binatang di kebun binatang Gembira 

Loka yang dapat menampilkan lokasi menggunakan Google Maps maupun 

menggunakan Augmented Reality, dimana metode yang digunakan adalah metode 
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markerless. Selain itu juga dapat memberikan informasi lokasi pengguna dan juga 

jarak antara pengguna dan lokasi yang dituju. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Harapan dari manfaat penelitian ini adalah dapat memberikan solusi lain 

kepada pengguna dalam menemukan lokasi binatang yang ada di Kebun Binatang 

Gembira Loka. Dimana tampilan yang akan disajikan berbentuk Augmented Reality 

dan peta, serta dapat memberikan informasi posisi pengguna didalam lokasi Kebun 

Binatang Gembira Loka.  

1.6 Sistematika Penulisan 

Penyusunan Penelitian ini berdasarkan sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

1.6.1 BAB 1 : PENDAHULUAN 

Pembahasan pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah,  ruang lingkup, tujuan  penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan skripsi. 

1.6.2 BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Pembahasan pada bab ini memeparkan beberapa sumber yang dijadikan 

acuan penelitian  dan dasar teori yang mendasari penulisan penelitian ini. 

1.6.3 BAB 3 : METODE PENELITIAN 

Pembahasan pada bab ini mengenai analisis metode atau teknologi yang 

digunakan untuk mengerjakan penelitian ini. Selain itu juga berisi perancangan 

sistem yang akan dibuat. 
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1.6.4 BAB 4 : IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan pada bab ini memeparkan implementasi dari sistem yang 

dirancang pada bab sebelumnya. Kemudian pada bab ini juga berisi pembahasan 

tentang sistem yang dibuat dan juga pengujian  sistem yang dibuat, apakah susah 

sesuai dengan tujuan penelitian ini.  

1.6.5 BAB 5 : PENUTUP 

Pembahasan pada bab ini mengenai kesimpulan penelitian berdasarkan rangkaian 

penelitian yang telah dilakukan. Selain itu juga memuat saran yang diberikan untuk 

dijadikan acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 


