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BAB I PENDAHULUAN 

1. 1. Latar Belakang  

Program Studi Sistem Informasi merupakan salah satu progam studi yang 

ada dalam Fakultas Ilmu Komputer yang yang berada di gedung Henricus 

Constant. Program studi ini dibawah Fakultas Ilmu Komputer, berada di gedung 

Henricus Constant Lantai delapan. Saat ini fasilitas dan perlengkapan Progam 

Studi Sistem Informasi mulai dilengkapi, diantaranya ruang untuk kegiatan 

perkuliahan dan perlengkapan penunjang praktek. Untuk memperkenalkan 

Progam Studi  Sistem Informasi ini, calon mahasiswa membutuhkan pengenalan 

sebagai bekal dasar untuk memulai perkuliahan di progam studi Sistem Informasi. 

Informasi diantaranya bisa didapat dari web UNIKA Soegijapranata dan bisa juga 

dari PTMB (Pembekalan Terpadu Mahasiswa Baru). Akan tetapi dari sumber 

informasi yang diperoleh,  mahasiswa baru masih merasakan belum mendapat 

informasi dengan lengkap karena mungkin malas untuk memperhatikan ataupun 

malas membuka dan membaca informasi melalui web. Oleh sebab itu dibutuhkan 

penyampaian informasi lebih lanjut dengan metode lain yang lebih menarik. 

Dari perkembangan teknologi, kemudian tercipta teknologi Virtual Reality. 

Virtual Reality adalah teknologi yang dapat menampilkan suasana tiga dimensi 

dan mampu membawa penggunanya masuk kedunia nyata yang ditampilkan oleh 

dunia maya tersebut sehingga pengguna merasa berada di lingkungan nyata[1]. 

Virtual Reality dalam sistem game menggunakan metode "pseudo driver" untuk 

menghasilkan penglihatan stereo untuk tampilan 3D dari perangkat lunak[8].  

Lingkungan dunia maya tersebut disimulasikan oleh suatu perangkat keras dan 
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perangkat lunak sebagai pendukungnya. Dengan  pemanfaatan teknologi Virtual 

Reality proses eksplorasi suatu tempat dapat tersampaikan dengan lebih menarik. 

Untuk itu perlu dibuat aplikasi menggunakan teknologi Virtual Reality untuk 

eksplorasi Progam Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer pada gedung 

Henricus Constant UNIKA . Eksplorasi dengan menggunakan teknologi Virtual 

Reality tersebut bertujuan untuk mengenalkan lokasi dan menyampaikan 

informasi sehubungan dengan perkuliahan Progam Studi Sistem Informasi 

Fakultas Ilmu Komputer. Dengan menampikan simulasi penjelajahan pada 

Progam Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer dan beberapa tempat 

penting yang harus dikenal mahasiswa, aplikasi "GoExplore" dapat menjadi 

metode alternatif untuk menyampaikan informasi suatu lokasi yang mungkin 

masih belum dikenal oleh mahasiswa baru. Tidak hanya menampilkan simulasi 

lokasi saja, tambahan fitur alur cerita dalam proses menyampaikan informasi 

terhadap mahasiswa, aplikasi "GoExplore" akan menjadi lebih menarik dan lebih 

menantang untuk diselesaikan. 

1. 2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang didapat, agar tidak 

terlalu meluas maka diberikan perumusan permasalahan sebagai berikut: 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana aplikasi Virtual Reality dapat menjadi alat untuk mempermudah 

explorasi tempat?  
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2. Bagaimana pembuatan aplikasi Virtual Reality agar dapat digunakan untuk 

mengeksplorasi tempat?  

3. Bagaimana supaya aplikasi Virtual Reality dapat menarik untuk dimainkan? 

Batasan Masalah 

1. Penulis membatasi lokasi yang akan digunakan hanya di Program Studi 

Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer gedung Henricus Constant 

UNIKA dan gedung Mikael dan Yutinus bagian administrasi. 

2. Pemakaian Google Cardboard sebagai alat bantu visual dalam 

menyampaikan simulasi pada aplikasi. 

 

1. 3. Tujuan Penelitian 

Dari  latar belakang serta rumusan masalah yang didapat,  penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Mengembangkan aplikasi Virtual Reality dengan menambahkan fitur yang 

mendukung eksplorasi tempat.  

2. Membuat game dengan memanfaatkan teknologi aplikasi Virtual Reality 

sebagai media untuk menyampaikan informasi visual untuk eksplorasi 

tempat.  

3. Mengetahui alur game pada aplikasi Virtual Reality yang menarik untuk 

diselesaikan pemain. 

 




