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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap tahun Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya menggelar 

penerimaan mahasiswa baru yang pesertanya berasal dari seluruh Indonesia. 

Sebelum memasuki kegiatan perkuliahan, mahasiswa diwajibkan mengikuti 

program orientasi mahasiswa serta pengenalan kampus yang diselenggarakan 

kurang lebih 1 minggu. Namun kualitas materi yang diberikan, waktu yang 

disediakan, serta kondisi fisik dan psikis mahasiswa pada masa orientasi menjadi 

penghalang dalam penyerapan informasi pengenalan kampus. Pengetahuan 

mengenai lokasi gedung kampus akan menjadi kebutuhan mahasiswa dalam 

menunjang setiap kegiatan selama berada di kampus. Sasaran informasi 

pengenalan gedung kampus bukan hanya terbatas untuk civitas akademika saja, 

tetapi dibutuhkan juga oleh masyarakat umum yang baru pertama kali singgah di 

kampus serta mahasiswa yang sedang melaksanakan studi banding di Universitas 

17 Agustus 1945 Surabaya dalam mencari lokasi gedung yang akan dituju. 

Berdasarkan permasalahan yang telah teridentifikasi, maka aplikasi berbasis AR 

dengan metode Marker Based Tracking menjadi solusi dalam memperkenalkan 

kampus Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya kepada pengguna, baik untuk 

kalangan civitas akademika maupun masyarakat umum. Konsep dari aplikasi ini 

adalah pengenalan sarana dan gedung-gedung kampus melalui kamera yang 

terpasang pada smartphone pengguna. Dengan mengarahkan kamera smartphone 

kepada brosur promosi pengguna akan mendapatkan informasi mengenai tempat 

yang pengguna inginkan. Misalnya jika pengguna mengarahkan kamera 

smartphone kepada brosur gedung Teknik atau gedung Q, pengguna mendapatkan 

informasi bentuk gedung secara 3d, tahun berdirinya fakultas dan jurusan yang 

tersedia. Aplikasi dibangun menggunakan Unity 3D, tools terintegrasi untuk 

membuat bentuk objek 3 dimensi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan indikator yang ada di latar belakang, maka ditemukan 

rumusan masalah dari penelitian aplikasi Media Pengenalan  Gedung Universitas 

17 Agustus 1945 Surabaya Pada Brosur sebagai berikut :  

1. Bagaimana cara mengimplementasikan sebuah objek nyata kedalam bentuk 

animasi dengan menggunakan aplikasi Media Pengenalan  Gedung 

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Pada Brosur ? 

2. Bagaimana cara membuat sebuah objek visual 3D beserta informasi 

mengenai gedung Universitas yang ada kedalam aplikasi Media Pengenalan  

Gedung Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya? 
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3. Bagaimana melakukan ujicoba dan analusis pengujian aplikasi ke user? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada proposal ini yaitu : 

1. Pembuatan model 3D bangunan/gedung dibatasi hanya gedung-gedung 

utama dari setiap fakultas dan gedung utama universitas sebagai pendukung 

kegiatan mahasiswa seperti gedung rektorat, graha widya dan graha wiyata. 

2. Interaksi yang dibuat hanya menampilkan bentuk 3D dari suatu objek yang 

sudah dibuat dalam tugas akhir ini hanya untuk gedung. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian perancangan aplikasi Media Pengenalan  

Gedung Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Pada Brosur berbasis augmented 

reality ini sebagai berikut :   

1. Membuat aplikasi media pengenalan  gedung universitas 17 Agustus 1945 

Surabaya pada brosur berbasis augmented reality berdasarkan Objek 

gedung yang ada. 

2. Mengenalkan aplikasi pengenalan gedung universitas 17 Agustus 1945 

Surabaya kepada pengguna 

3. Menguji dan menganalisa aplikasi pengenalan  gedung universitas 17 

Agustus 1945 Surabaya kepada pengguna. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari aplikasi ini adalah sebagai berikut : 

1. Mahasiswa, tamu universitas dan  masyarakat  dapat  menjelajahi dan 

berinteraksi di aplikasi 3D sehingga dapat mengetahui serta mengenal 

kampus UNTAG dengan lebih mudah. 

2. Pihak universitas dapat menjelaskan dengan mudah dan lebih interaktif 

dengan menggunakan  Augmented  Reality Technology. 

 

 

 

 

 


