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 BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi pada era 

globalisasi dan serba modern. Hal ini menjadikan teknologi sebagai kebutuhan 

dalam mempermudah aktifitas manusia sehari-hari. Salah satu diantaranya adalah 

teknologi 3D. 3D merupakan proses untuk membentuk sebuah gambar dari sebuah 

model yang dibentuk oleh perangkat lunak animasi, model tersebut berisi data 

geometri, titik pandang, tekstur dan cahaya yang diperlukan untuk membuat 

gambar yang utuh. Format file 3D berupa .obj, .3ds, .fbx, dan .x3d. 

Dalam konteks ini, 3D dapat diterapkan dalam media pengenalan dan 

pembelajaran dengan membuat visualisasi objek file berbentuk 3D, karena dapat 

memberikan informasi yang dapat menggambarkan ilustrasi dari sudut pandang 

panjang, lebar, dan tinggi objek tersebut. Salah satu media pengenalan berupa 

penyampaian informasi yang belum diterapkan dengan teknologi 3D khususnya 

dalam hal mengenal bakteri. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk 

menerapkan teknologi 3D sehingga diharapkan dapat memberikan kemudahan dan 

relevansi untuk pendukung media pengenalan dan pembelajaran agar lebih baik 

secara kualitas maupun kuantitas kepada pengguna (user). Dengan tujuan untuk 

memberikan manfaat dan kemudahan terhadap pengguna dalam mengenal, 

mengetahui dan memahami.  
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Dari penjelasan yang telah diuraikan, maka diajukan penelitian sebagai 

bahan penyusunan skripsi yang berjudul “Visualisasi 3D untuk Pengenalan Bakteri 

Berbasis Android”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada diatas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana membangun aplikasi berbasis android yang 

dapat menampilkan informasi tentang bakteri, dan objek berupa bakteri dengan 

format file 3D. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Agar pembahasan pada penelitian ini nantinya tidak melebar maka 

diberikan ruang lingkup seperti berikut : 

1. Aplikasi dijalankan pada perangkat mobile dengan platform android versi 

4.3.x keatas. 

2. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah C#. 

3. Software untuk pembuatan aplikasi ini menggunakan Unity. 

4. Aplikasi ini menampilkan informasi tentang pengertian bakteri, bentuk 

bakteri, dan peranan bakteri dalam kehidupan. 

5. Informasi berupa teks, gambar, dan objek 3D. 

6. Terdapat 4 objek 3D bakteri yang akan ditampilkan yaitu : 

a. 3 objek Bentuk Bakteri : basil, kokus, dan spirilum. 

b. 1 objek Struktur Sel Bakteri. 
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7. Terdapat 4 format file 3D yang akan ditampilkan yaitu .obj, .3ds, .fbx, dan 

.x3d. 

8. Pengguna aplikasi ini dapat melihat informasi tentang bakteri. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan sebuah aplikasi yang 

dapat membuat visualisasi 3D yang optimal <FPS> pada spesifikasi smartphone 

medium. 

   

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan pengguna dapat mengenal 

bakteri melalui informasi dalam bentuk teks, gambar, dan objek 3D. 

 


