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BAB II.                                                                                             

TEORI DASAR 

 

2. 1. Tinjauan Penelitian 

Moh. Zikky, dkk pada tahun 2016 membuat jurnal yang memperkenalkan sistem 

pengenalan lingkungan kampus menggunakan virtual reality berbasis Unity 3D 

sebagai aplikasi pengolahan game[4]. Aplikasi yang dibuat menggunakan joystick 

atau controller fisik yang berguna untuk menggerakan tampilan pada virtual reality, 

dan menggunakan assets desain yang di buat menggunakan aplikasi SketchUp. 

Menggunakan mode karakter first person shooter atau karakter dengan sudut pandang 

pertama yang memudahkan pengguna untuk melihat keadaan sekitar. Riset ini 

diperoleh dengan tujuan memberikan penyajian teknologi Virtual reality secara  

mudah, murah namun efektif. Jadi untuk mengenalkan destinasi suatu tempat seperti  

tempat  wisata,  dunia pendidikan, fasilitas umum, dan sejenisnya, perangkat Virtual  

Reality yang sudah  bisa  dikembangkan  pada smartphone bisa  menjadi  solusi  yang 

sangat efektif.  

Yuan Mambu, dkk pada tahun 2019 membuat jurnal yang membuat game 

menggunakan virtual reality yang memanfaatkan mikrokontroller dan sensor 

gyroscope sebagai kontroller dari game tersebut. Namun kelemahan dari penelitian 

ini adalah masih digunakannya kabel sebagai media pengiriman data dari 

mikrokontroller menuju perangkat virtual reality yang membuat pengguna masih 

tidak dapat memainkan dari kejauhan. 

Oleh karena itu penulis akan membangun sistem olahraga dengan VR yang mengacu 

pada penelitian diatas, dengan memanfaatkan Unity 3D sebagai aplikasi pengolah 

game dan menggunakan masterplan kampus ITERA sebagai tampilan antarmuka. 

Penulis juga mengembangkan sistem controller yang berbasis tanpa kabel 

menggunakan modul bluetooth yang bertujuan agar pengguna tidak harus 

menggunakan joystick sebagai alat bantu untuk ber olahraga.  
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2. 2. Tinjauan Komponen 

 Mikrokontroller 2.2.1

Mikrokontroler merupakan sebuah perangkat yang dapat menhgerjakan suatu tugas 

dengan sistem komputasi tertentu. Mikrokontroler dilengkapi dengan chip 

mikroprosesor Sehingga biasa disebut dengan single chip mikroprosesor . 

Mikrokontroler merupakan system computer yang mempunyai satu atau beberapa 

tugas yang sangat spesifik[5] . Elemen mikrokontroller tersebut diantaranya adalah: 

1. Pemroses (processor)  

2. Memori (penyimpanan),  

3. masukan dan keluaran .      

Mikrokontroller mempunyai ruang untuk mengolah dan menyimpan tersendiri yang 

dinamakan memori. Memori terdiri dari dua jenis yaotu penyimpanan dan yang hanya 

digunakan untuk pembacaan atau biasa disebut EEPROM /ROM. 

 Arduino Uno 2.2.2

Arduino Uno adalah papan mikrokontroler berbasis mikroprosesor ATmega328P. 

Arduino Uno memiliki 14 pin masukan dan keluaran digital  dimana 6 di antaranya 

dapat digunakan sebagai keluaran pwm, 6 masukan analog, dan resonator  16 MHz, 

koneksi USB 2.0, kabel jack listrik, header ICSP dan tombol reset . Arduino Uno 

berisi semua yang dibutuhkan untuk mendukung mikrokontroler, sambungkan 

Arduino Uno dengan sumber daya listrik atau dengan USB 2.0 sebagai input dari 

source code  yang digunkan[6]. 

 Unity 3D 2.2.3

Unity adalah alat yang dikenal sebagai game engine atau aplikasi pengolah game 

yang dapat digunakan untuk merancang dan membangun games atau aplikasi berbasis 

mobile dengan berbagai keuntungan seperti teknologi grafis, audio, interaksi, dan 

networking. Unity 3D dapat mengolah berbagai karakteristik games seperti objek tiga 

dimensi, objek suara, tekstur objek, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan 
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teknologi game. Software ini berfokus kepada pengembangan perangkat lunak 

berbasis 3D dan 2 D interaktif seperti aplikasi simulasi, first person sight, dan lain 

sebagainya [7]. 

Unity 3D memiliki framework lengkap untuk pengembangan baik professional dan 

untuk pemula. Proses inti Unity 3D menggunakan beberapa pilihan dalam bahasa 

pemrograman, seperti contoh diantara nya C#, Java maupun Boo. Unity 3D editor 

menyediakan beberapa tools untuk mempermudah pengembangan Unity seperti 

terrain creator, beberapa UI tools yang dapat di gunakan, dan lain sebagainya serta 

monodevelop untuk proses pemrograman. 

 Visual Studio Code 2.2.4

 

 

Gambar 2. 1 Tampilan visual studio code 

Visual Studio Code adalah perangkat lunak yang sangat mudah digunakan, namun 

source code editor yang berjalan pada dekstop windows.muncul dengan pembangun 

dukungan untuk JavaScript, naskah, dan Node.jsd dan memilik array dan tipe daya 

yang beragam fitur tambahan yang tersedia untuk bahasa lain, termasuk C, C#, C++ , 

PHP, dan Phyton[8]. Editor ini adalah fitur lengkap lingkungan (IDE) yang dibangun 

untuk pengembang yang bekerja dengan teknologi berbasis cloud open source 

microsoft. 
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 Modul Bluetooth HC-06 2.2.5

Bluetooth merupakan teknologi komunikasi tanpa kabel yang bekerja pada 2.4 

Gigahertz, dengan license ISM ( Industry, Scientific, dan Medic ) dengan 

menggunakan frekuensi transleiver yang mampu menyediakan komunikasi data dan 

suara secara waktu nyata antara perangkat bluetooth dan perangkat lainnya. Perangkat 

bluetooth dapat bekerja dengan dengan jarak yang sempit dan terbatas sehingga 

hanya dapat menyadiakan komunikasi pair to pair atau antar perangkat. Jarak 

jangkauan yang optimal dari bluetooth kurang lebih 10 meter. Bluetooth HC-06 

dilengkapi dengan spesifikasi antara lain :  

1. Sensitivitas sampai dengan 80dBm ;  

2. Daya transmit sampai dengan 4dBm ; 

3. Beroperasi pada tegangan 1,8V-3,6V ;  

4. Dilengkapi dengan kontrol PIO 

Bluetooth HC-06 dilengkapi command set atau set perintah dalam melakukan 

perubahan baudrate, nama perangkat bluetooth, perubahan pin untuk penyandingan 

dan proses lain yang melakukan pemanfaatan jalur TX dan RX[9]. 

2. 3. Tinjauan Metode Pengujian 

Graybox  testing adalah  metode  pengujian  perangkat  lunak hasil  kombinasi  dari 

pengujian black box testing dan white box testing,  dimana pada awalnya program 

akan  diuji  bait  per  bait  kode  pemorgraman  dan  logika  yang  ada  di  dalam  

produk tersebut,  metode  pengujian  ini  dinamakan white  box  testing.  Selanjutnya  

setelah kode pemrograman sudah sesuai pengujian akan difokuskan ke fungsionalitas 

dari perangkat  lunak  yang  dibuat.  Dengan  menggunakan  kombinasi  kedua  

metode tersebut  maka  hasil  pengujian  lebih  terjamin  baik  dari  sisi  program  

maupun fungsionalitas[10] . 
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Metode graybox testing memiliki   kelebihan   dan   kekurangan seperti yang 

ditunjukkan pada Tabel 

 

Tabel 2. 1 Kelebihan dan kekurangan graybox testing 

Kelebihan Kekurangan 

Pengujian dilakukan langsung dari dua sudut 

pandang yaitu, engineer dan    pengguna 

sehingga    dapat menjamin  kehandalan  

sistem  baik  dari sisi program maupun 

fungsionalitas 

Durasi waktu pengujian akan bertambah 

dikarenakan pengujian dilakukan dua kali 

baik dari sisi program maupun fungsionalitas 

perangkat yang dibuat. 

 

 

  


