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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pada awalnya fungsi ponsel digunakan sebagai alat bantu 

manusia di dalam proses komunikasi, pengiriman teks percakapan,  

dan juga pengambilan gambar. Namun dengan semakin 

berkembangnya tekhnologi yang ada membuat  semakin banyak 

bermunculan tipe ponsel beserta isi kelengkapan software-nya. 

Sehingga penyajian gambar serta bermacam-macam penghitungan 

berbagai olah data sudah tersedia di dalam nya. Hal itu disebabkan 

karena semakin beragamnya kebutuhan manusia serta efisiensi dari 

ponsel tersebut yang dapat digunakan siapa saja, kapan saja, dan 

di mana saja. Tak terkecuali bagi para penggiat alam bebas yang 

berkecimpung di bidang susur goa (caving). 

 Saat akan melakukan penelusuran goa, adalah hal yang 

penting untuk mengetahui tipe goa, dan medan lorong yang nanti 

nya akan di masuki. Peta merupakan hal yang wajib di pahami baik 

objek gambar nya maupun penghitungan nya. Hal tersebut dapat 

meminimalkan terjadinya sesat di dalam goa. Oleh karena itu untuk 
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menghasilkan peta yang baik, akurat dan cepat dibutuhkan sebuah 

aplikasi yang dapat membantu dalam pengolahan data, dan dapat 

dibawa kemana saja seperti ponsel. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Bagi para penelusur goa, penghitungan setiap angka pada 

sebuah data sangatlah diperlukan ketelitian untuk mendapat kan 

hasil yang baik dalam proses pemetaan goa. Sejauh ini untuk 

menghitung data yang ada di lapangan adalah dengan cara manual, 

dimana belum ada sarana atau aplikasi untuk mempermudah dan 

mempercepat penghitungan data goa untuk diolah menggunakan 

ponsel. Oleh karena itu munculah gagasan untuk membuat aplikasi 

mengenai simulasi pemetaan goa secara planview dalam bentuk 

2D. 

 

1.3  Ruang Lingkup 

Dengan banyaknya aspek dalam membangun suatu Simulasi 

Pemetaan Goa Secara Planview bagi android, maka diperlukan 

batasan masalah yang jelas untuk menghindari kerancuan dan 



3 

 

ketidakjelasan dalam pembahasan. Adapun ruang lingkupnya 

adalah :  

 Aplikasi ini hanya bisa digunakan pada gadget ataupun ponsel 

dengan sistem operasi Android. 

 Aplikasi ini hanya bersifat Stand-Alone, artinya tidak 

dihubungkan dengan jaringan internet. 

 Penghitungan dan penampilan data peta pada aplikasi ini 

adalah secara Planview, yaitu pencitraan yang nampak dari 

atas. 

 Hasil dari pengolahan data aplikasi ini adalah berbentuk : 

1. Tampilan Data 

2. Image dua dimensi berupa garis sumbu utama 

(centerline). 

 Data yang telah diolah dapat disimpan dan juga dipanggil. 

Dimana data tesebut adalah data yang di dapat saat 

eksplorasi, dan hasil tampilan image. 

 Pengukuran sudut dapat dilakukan secara otomatis 
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1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dibuat simulasi pemetaan ini adalah sebagai 

sarana untuk membantu dan mempermudah penghitungan dan 

pembuatan sketsa awal gua. Dimana sket peta tersebut dapat 

sebagai gambaran medan yang akan di hadapi bagi para penelusur 

sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya sesat arah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


