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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Dalam kehidupan sehari-hari peta sangat dibutuhkan 

ketika kita baru pertama kali akan memasuki atau belum 

memahami suatu wilayah, terlebih lagi wilayah tersebut sangat 

luas dan dipenuhi dengan gedung-gedung besar dan jalan yang 

bercabang-cabang. Namun pada kenyataannya peta 2D yang 

sudah banyak tersedia belum bisa membantu kita dalam 

memberikan petunjuk arah. Hal tersebut dikarenakan informasi 

yang disediakan dalam peta 2D tersebut sangat sedikit, yaitu 

hanya berupa nama wilayah atau jalan, bentuk jalan-jalan raya 

diwilayah tersebut, simbol untuk suatu objek. Namun seperti 

bangunan-bangunan dan jalan-jalan besar hingga yang paling 

kecil yang ada sebenarnya, tidak diinformasikan secara 

keseluruhan didalam peta 2D.  

  Saat ini mulai dibangun dan dikembangkan aplikasi peta 

3D, yang akan memberikan informasi lebih detail untuk  

menutupi kekurangan peta 2D dalam memberikan informasi 

tentang suatu wilayah. Peta 3D dapat menampilkan bentuk fisik 

suatu gedung, jalan, dan semua yang ada di wilayah tersebut. 
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dengan itu, pengguna lebih banyak mendapatkan informasi 

mengenai wilayah tersebut.  

1.2 Rumusan Masalah 

  Dari latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi 

permasalahan dari penelitian ini adalah membuat Aplikasi Peta 

3D VISUALISASI GEDUNG STMIK AKAKOM YOGYAKARTA sebagai 

petunjuk lokasi.  

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam tugas akhir ini adalah: 

1. Prototipe kelas, yaitu menampilkan susunan kelas dan 

warna dari kelas tersebut. 

2. User hanya bisa melihat peta gedung dan prototype 

kelas beserta isinya. 

3. Pada setiap menu gedung user dapat memutar gedung 

dengan menggunakan menu arah. 

4. Gedung yang berputar hanya sesuai sumbu x dan y 

(kearah kanan dan kiri). 

5. Pada halaman admin , admin dapat melakukan 

perubahan warna kelas dan penataan ruang.  

6. Aplikasi yang digunakan untuk membuat objek 3d 

adalah blender. 



3 
 

 
 

7. Aplikasi yang digunakan untuk membuat animasi 

adalah iclone. 

8. Macromedia director tidak bisa digunakan untuk 

membuat objek 3d. 

9. Sw3dC adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk 

mengeksport objek 3d dengan format obj menjadi 

w3d. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat prototype ruang 

kelas kampus STMIK AKAKOM YOGYAKARTA. 

 


