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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Pada Penelitian ini menggunakan referensi yang berhubungan 

dengan obyek penelitian sebelumnya, yaitu : 

Muhammad Maghfur (2016) Permasalahan Penelitian ini ada 3 

macam sebagai berikut : 

1. Sistem informasi yang bisa menunjukkan letak obyek-obyek 

kuliner dan infrastruktur pendukungnya yang terdapat di Kota 

Kediri. 

2. Sistem dapat menentukan posisi dan tujuan lokasi. 

3. Seberapa efektif aplikasi ini berguna untuk masyarakat. 

 

Kurinus Mala (2015) melakukan penelitian menggunakan 

metode Location Based Service untuk menampilkan posisi pengguna, 

lokasi agen bus, dan pemesanan tiket bus. Penelitian menggunakan 

smartphone berbasis Android dan menggunakan layanan web sehingga 

pengguna harus terhubung ke jaringan komunikasi untuk dapat 

menggunakan aplikasi ini. 
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Soraya Inayah Fidran (2014) membahas tutorial senam yoga 

dan pilates menggunakan teknik animasi beserta keterangan di setiap 

slide animasi. 

 

Penulis  

Parameter 
Judul Objek Deskripsi  Metode 

Muhammad 

Maghfur 

(2016) 

UN PGRI KEDIRI 

System informasi 

geografis kuliner kota 

Kediri berbasis android 

Kuliner di kota 

kediri  
Pencarian makanan 

daerah khusus Kota 

Kediri yang berbasis 

Google MAP 

GIS 

 

Kurinus Mala  

(2015)  

STMIK 

AKAKOM 

Aplikasi Location Based 

Service PencarianAgen 

Bus Di Wilayah 

Yogyakarta Berbasis 

Android Menggunakan 

Web Service 

Agen Bus 

 

Menampilkan lokasi 

agen bus dan pemesanan 

tiket bus. 

 

LBS 

Sis Pinaryo (2015) 

STMIK 

AKAKOM 

Aplikasi Pencarian Polsek 

Di Yogyakarta Berbasis 

Android Menggunakan 

Metode Haversine 

Kantor Polsek Menampilkan lokasi 

polsek, peta, dan rute 

antara user. 

Haversine 

Dika Agustina 

(2014) 

UIN SUNAN 

KALIJAGA 

System informasi 

geografis kuliner berbasis 

android menggunakan 

haversine formula di kota 

Yogyakarta 

Kuliner di kota 

Yogyakarta  

Mengunakan data 

MySQL untuk 

pengumpulan data 

kuliner berbasis Android 

dan di permudah 

tampilan Google MAP 

Haversine 

 

 

Soraya Inayah 

Fidran 

(2014) 

STMIK AMIKOM 

Aplikasi paduan senam 

yoga dan pilates berbasis 

android 

Kesehatan Aplikasi ini menjelaskan 

cara senam 

menggunakan dalam 

bentuk JPG dan beserta 

keterangannya 

Java 

PHP 
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2.2  Dasar Teori 

2.2.1 Animasi 

Sekilas tentang Animasi adalah gambar bergerak berbentuk 

dari sekumpulan objek (gambar) yang disusun secara beraturan 

mengikuti alur pergerakan yang telah ditentukan pada setiap 

pertambahan hitungan waktu yang terjadi. Gambar atau objek yang 

dimaksud dalam definisi di atas bisa berupa gambar manusia, hewan, 

maupun tulisan. 

Dalam perancangan berbagai karakter yang akan dibuat harus 

sesuai dengan karakter yang digambarkan oleh naskah. Berawal dari 

gambar-gambar secara kasar kemudian mulai disempurnakan oleh 

seorang desainer. 

Pengertian Animasi 2D & 3D Animasi 2D merupakan  dimensi 

panjang dan lebar dalam satu bidang datar, jadi hanya ada panjang dan 

lebar saja tanpa adanya dimensi tebal. Bidang dua dimensi dapat 

digambarkan dengan sumbu X dan Y. Agar dapat tampil dengan 

sempurna, gambar yang akan ditampilkan dengan teknik ini harus 

memiliki nilai koordinat x dan y minimum 0 dan maksimum sebesar 

resolusi yang digunakan. Macam - Macam objek 2D : Line, Circle, 

arc, polygon, text, section, rectangle, ellips, star, helix. 

Animasi 3D Merupakan adanya dimensi tebal pada gambar 

sehingga menjadikan gambar jauh lebih nyata dari pada gambar 2D. 
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Biasanya bidang tiga dimensi dinyatakan dengan sumbu X Y dan Z. 

Representasi dari data geometrik 3 dimensi sebagai hasil dari 

pemrosesan dan pemberian efek cahaya terhadap grafika komputer 2D. 

Tiga Dimensi, biasanya digunakan dalam penanganan grafis. 3D 

secara umum merujuk pada kemampuan dari sebuah video card (link). 

Saat ini video card menggunakan variasi dari instruksi-instruksi yang 

ditanamkan dalam video card itu sendiri (bukan berasal dari software) 

untuk mencapai hasil grafik yang lebih realistis dalam memainkan 

game komputer. Konsep tiga dimensi atau 3D menunjukkan sebuah 

objek atau ruang memiliki tiga dimensi geometris yang terdiri dari: 

kedalaman, lebar dan tinggi. 

Karakteristik 3D Mengacu pada tiga dimensi spasial, bahwa 

3D menunjukkan suatu titik koordinat Cartesian X, Y dan Z. 

Penggunaan istilah 3D ini dapat digunakan di berbagai bidang dan 

sering dikaitkan dengan hal-hal lain seperti spesifikasi, kualitatif 

tambahan (misalnya: grafis tiga dimensi, 3D video, film 3D, kacamata 

3D, suara 3D). Macam-macam objek 3D : Box, sphare, cyllinder, tube, 

dan pyramid. 
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2.2.2 Metode Animasi dengan Teknik Image 

Teknik image merupakan teknik paling dasar dalam pembuatan animasi 

dimana beberapa buah gambar (image) dalam satu model dengan penempatan 

posisi yang berbeda digabungankan menjadi satu. Dengan teknik ini, gambar 

kelihatan bergerak yang pada dasarnya merupakan kumpulan dari beberapa 

gambar yang disusun secara berurutan dan dijalankan dalam waktu yang 

relatif singkat. Satuan yang biasa digunakan untuk perhitungan ini adalah 

Frame per Second (FPS), dimana semakin tinggi FPS maka semakin banyak 

gambar yang digunakan dalam waktu 1 detik. 

 

2.2.3 UML(Unified Modeling Languange) 

UML adalah sebuah bahasa yang menjadi standar dalam 

industri untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan system 

piranti lunak. UML juga dapat diartikan sebagai himpunan struktur 

atau teknik untuk pemodelan desain program berorientasi objek 

(OOP).  


