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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Pesatnya perkembangan teknologi masa kini salah satunya dibuktikan dengan 

banyaknya inovasi hebat yang ditemukan, termasuk di bidang teknologi komputer. 

Hal ini telah membawa perubahan yang signifikan pada dunia multimedia 

dikarenakan hampir semua media visual elektronik berlomba untuk menerapkan 

teknologi Tiga Dimensi (3D).  

Visualisasi 3D semakin banyak digunakan dalam dunia komputer, karena 

objek yang ditampilkan tampak lebih nyata seperti aslinya bila dibandingkan 

dengan visualisasi Dua Dimensi (2D). Jika pada visualisasi 2D hanya ada dua 

parameter, panjang dan lebar, maka pada visualisasi 3D ada satu parameter lagi, 

yaitu kedalaman. Visualisasi 3D hanya dapat menampilkan objek, tetapi tidak dapat 

digerakkan. Maka dari itu diperlukan simulasi untuk menggerakkan objek tersebut.  

Pengertian simulasi 3D hampir mirip dengan visualisasi 3D, hanya saja ada 

parameter tambahan yaitu user input. Dimana user input berisi nilai yang digunakan 

untuk mengerakkan objek tersebut. Dalam hal ini, simulasi 3D dapat diterapkan 

pada beberapa bidang seperti pendidikan, penelitian, dll. Contoh penerapan dalam 

bidang penelitian seperti membuat simulasi benda jatuh dari ketinggian tertentu, 

membuat simulasi mobil bergerak, membuat simulasi bandul sederhana, dan masih 

banyak lagi. Simulasi 3D sendiri memerlukan beberapa komponen seperti 

application programming interface (API) untuk menampilkan objek pada layar 
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komputer, dan physics library untuk mengerakkan objek. API juga bermacam-

macam jenisnya, seperti Open Graphics Library, DirectX, Vulkan, dll (List of 3D 

Graphics Libraries, 2019).  

Physics library adalah perangkat lunak komputer yang memberikan 

simulasi perkiraan sistem fisik tertentu, seperti dinamika tubuh kaku (termasuk 

deteksi tabrakan), dinamika tubuh lunak, dan dinamika fluida, yang digunakan 

dalam domain grafis komputer, video game dan film. Penggunaan utama mereka 

adalah dalam video game (biasanya sebagai middleware), dalam hal ini simulasi 

dilakukan secara real-time. Istilah ini kadang-kadang digunakan secara lebih umum 

untuk menggambarkan sistem perangkat lunak apa pun untuk mensimulasikan 

fenomena fisik, seperti simulasi ilmiah kinerja tinggi. Contoh dari physics library 

diataranya Box2D, Bullet, Newton Game Dynamics, Open Dynamics Engine, 

PhysX, dll (Physics Engine, 2019).  

Persamaan gerak bandul 3D dinyatakan dalam persamaan diferensial biasa. 

Karakteristik persamaan diferensial biasa umumnya dapat diselesaikan 

menggunakan metode analitik. Namun, pada bentuk kompleks diferensial biasa 

tidak dapat dengan mudah ditentukan penyelesaian analitiknya. Oleh karena itu, 

dikembangkan berbagai metode numerik untuk menyelesaikan persamaan 

diferensial biasa seperti Metode Euler dan Metode Runge-Kutta. Metode Runge-

Kutta orde 4 merupakan metode numerik yang sering digunakan untuk 

menyelesaikan persamaan diferensial. Berdasarkan ekspansi dari fungsi deret 

Taylor, metode Runge-Kutta orde 4 memiliki galat pemotongan yang minimum 

sehingga menghasilkan solusi yang baik. 
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Dalam penelitian ini penulis membuat simulasi bandul 3D menggunakan 

Open Source Library API Open Graphics Library atau yang biasa disingkat 

OpenGL, dan physics library Open Dymanics Engine atau biasa yang disingkat 

OpenDE atau ODE dan perhitungan numerik bandul 3D menggunakan metode 

Runge-Kutta orde 4. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, pembuatan simulasi 3D dapat dilakukan 

menggunakan bermacam-macam Open Source Library dan perhitungan numerik 

menggunakan bermacam-macam metode numerik. Dalam penelitian ini penulis 

hanya menggunakan API OpenGL, dan physics library ODE serta perhitungan 

numerik menggunakan metode Runge-Kutta orde 4. 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk : 

a) Membuat simulasi 3D menggunakan Open Source Library API OpenGL dan 

physics library ODE. 

b) Membuat perhitungan numerik bandul 3D menggunakan metode Runge-Kutta 

orde 4. 

c) Membandingkan hasil simulasi 3D dengan hasil perhitungan numerik. 

 

1.4. Metode Pengumpulan Data  

Dalam penelititan ini digunakan dua metode pengumpulan data, yaitu:  
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a. Studi Literatur  

Langkah awal penelitian adalah dengan mengumpulkan informasi tentang 

macam-macam bandul seperti bandul sederhana, bandul teredam dan bandul 3D. 

Serta mengumpulkan informasi tentang physics library Open Dynamics Engine 

(ODE), API Open Graphics Library (OpenGL) dan metode Runge-Kutta orde 4 

yang digunakan dalam penelitian ini.  

b. Eksperimen  

Eksperimen dalam penelitian ini yaitu membuat simulasi bandul 3D dan 

membuat perhitungan numerik bandul 3D menggunakan metode Runge-Kutta 

orde 4, serta membandingkan hasil simulasi 3D dengan pehitungan numeriknya. 

 

1.5. Sistematika Penulisan  

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini sebagai berikut:  

BAB I Pendahuluan yang mendeskripsikan latar belakang visualisasi 3D, 

simulasi 3D, API, physics library, metode numerik, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.  

BAB II Landasan teori yang berisi tentang macam-macam bandul, API 

OpenGL, physics libray ODE, dan  metode Runge-Kutta orde 4.  

BAB III Metode penelitian berisi proses penelitian secara lengkap dalam 

membuat simulasi bandul 3D dan membuat perhitungan numerik bandul 3D 

menggunakan metode Runge-Kutta orde 4.  

BAB IV Hasil dan pembahasan berisi tentang hasil penelitian dalam 

membuat simulasi bandul 3D, hasil perhitungan numerik bandul 3D dan 
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membandingkan hasil simulasi 3D dengan perhitungan numerik metode Runge-

Kutta orde 4, berupa data beserta pembahasan analisanya.  

BAB V Penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian beserta saran untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


