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BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Denah dan peta sama-sama menunjukkan suatu tempat atau 

wilayah. Perbedaan antara denah dan peta terletak pada luas wilayah 

yang ditunjukkan. Wilayah yang ditunjukkan oleh denah sangat terbatas. 

Sedangkan wilayah yang ditunjukkan peta sangat luas. Peta bisa 

menunjukkan wilayah kabupaten, provinsi, negara, dan benua. Bahkan, 

sebuah peta bisa menunjukkan wilayah seluruh dunia. 

Kemajuan di bidang teknologi khususnya di bidang 

computer mengakibatkan suatu peta maupun denah bukan hanya dalam 

bentuk nyata (pada selembar kertas, real maps, atau hardcopy), tetapi 

juga dapat disimpan dalam bentuk digital, sehingga dapat disajikan pada 

layar monitor yang dikenal dengan peta maya (Virtualmaps atau softcopy). 

Kebutuhan akan sebuah denah peta di AKAKOM sangat perlu 

mengingat luasnya area yang ada di dalam kampus. Hal ini memudahkan 

pengunjung yang belum pernah sama sekali mengunjungi AKAKOM dan 

ingin mencari letak salah satu gedung. Dan sangat menarik apabila peta 

tersebut disajikan dengan visual yang menarik, yaitu dalam bentuk 

multimedia yang interaktif. 
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 Dalam tugas akhir ini  akan membangun peta interaktif Denah 

Kampus AKAKOM di mana di dalamnya meliputi nama ruangan dan 

gambar dari ruangan yang ingin diketahui dengan tampilan interaktif. 

 

1.2  Tujuan 

Tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah untuk: 

1. Membuat aplikasi denah kampus AKAKOM dalam bentuk 

multimedia interaktif. 

2. Menghasilkan peta animasi yang bisa dijadikan referensi denah 

kampus. 

3. Memberikan informasi mengenai bangunan-bangunan fisik kampus 

AKAKOM untuk pengunjung yang sedang berkunjung ke kampus 

AKAKOM. 

1.3  Batasan Masalah 

Batasan permasalahan dari Tugas Akhir ini adalah : 

1. Pengumpulan data wilayah kampus AKAKOM yang dibagi menjadi 

empat lantai yakni lantai satu,sampai dengan lantai empat. 

2. Peta / denah hanya ditampilkan tiap lantai. 

3. Ada pencarian lokasi tempat / ruangan, untuk setiap lantai. 

4. Dapat menampilkan info ruangan, skala dan menggeser denah 

5. Berbasis desktop tanpa terkoneksi jaringan (stand alone) 

6. Menggunakan adobe flash dengan fitur action script-nya 

 


