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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 Pengunaan teknologi Augmented Reality pada aplikasi pengenalan monumen-

monumen bersejarah di kota Bandung berbasis Android. Dalam penelitian tersebut, 

peneliti merancang sebuah media pembelajaran untuk materi monumen-monumen 

bersejarah di kota Bandung. Peneliti menganggap bahwa dengan menggunakan 

Augmented Reality, dapat mendapatkan informasi secara realtime terhadap 

pengenalan monumen bersejarah dikota Bandung yang berbasis Android 

(Ardiyansyah, 2014). 

 Pengenalan sistem pencernaan berbasis Android, dengan menerapkan kedalam 

perangkat smartphone yang berbasis Android untuk menjalankan aplikasi Dimana 

dapat mengemukakan beberapa bagian organ tubuh serta sistem pencernaan pada 

manusia dalam bentuk 3D yang mempermudah dalam mempelajari organ-organ serta 

cara kerja sistem pencernaan yang disertai materi video dan (Zulham Adami & 

Budihartanti, 2016). 

 Pengembangan media pembelajaran interaktif mengenal tata surya dengan 

menggunakan teknologi Augmented Reality, aplikasi ini dibuat agar anak-anak lebih 

mengetahui tata surya  dengan tampilan objek planet yang dilengkapi video dan suara 

penguraian perincian setiap planet, sehingga proses pembelajaran dapat mencapai 

ketepatan dan daya guna (Dedynggego, Mohammad, & Moh.Affan, 2015). 
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 Pemakaian  teknologi Augmented Reality pada aplikasi katalog 3D desain 

rumah berbasis Android, objek rumah dibuat berupa 3D yang ada marker, objek 3D 

di ekspor ke aplikasi Vuforia dengan penerapan Unity, sehingga rumah yang 

ditampilkan akan terlihat lebih detail dan nyata dengan memindai marker ke sketsa 

dan foto dengan menggunakan ponsel berbasis Android (Adnin, Widiartha, & 

Suksmadana, 2016) 

 Rancang bangun aplikasi media informasi brosur Fakultas Ilmu Komputer 

Klabat dengan menggunakan Augmented Reality dalam bentuk video, aplikasi ini 

dibuat untuk memberikan tambahan informasi interaktif bagi masyarakat umum yang 

pengguna membutuhkan informasi tentang Fakultas Ilmu Komputer Klabat melalui 

brosur dan video sesuai marker yang digunakan. Aplikasi ini di implementasikan ke 

dalam smartphone yang berbasis Android. (Lengkong, K.Wahyudi, & Najoan S.H, 

2018). 

Tabel 2.1. Kesimpulan Tinjaun Pustaka 

No Nama Tahun Kesimpulan Penelitian 

1 Ardiansyah 2014 

Peneliti menganggap bahwa dengan menggunakan 

Augmented Reality, dapat mendapatkan informasi 

secara realtime terhadap pengenalan monumen 

bersejarah dikota Bandung yang berbasis Android  

2 

Zulham 

Adami & 

Budihartanti 

2016 

Mempermudah dalam mempelajari organ-organ 

serta cara kerja sistem pencernaan, yang disertai 

materi video sehingga menarik peminatan dalam 

mempelajari sistem pencernaan karena lebih 

interaktif yang berbasis Android 

3 

Dedynggego, 

Mohammad, 

& 

Moh.Affan 

2015 

Penelitian ini menggunakan video dan suara untuk 

menjelaskan spesifikasi planet sehingga proses 

pembelajaran dapat mencapai efisiensi dan 

efektifitas yang berbasis Android 
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No Nama Tahun Kesimpulan Penelitian 

4 

Adnin, 

Widiartha, & 

Suksmadana 

2016 

Aplikasi Augmented Reality dibuat menggunakan 

Unity dan 3D, objek rumah dijadikan marker yang 

di ekspor ke aplikasi Vuforia yang akan dipindai 

marker ke sketsa dan foto menggunakan ponsel 

berbasis Android 

5 

Lengkong, 

K.Wahyudi, 

& Najoan 

S.H 

2018 

Aplikasi ini dibuat untuk memberikan tambahan 

informasi interaktif bagi masyarakat umum yang 

pengguna membutuhkan informasi tentang 

Fakultas Ilmu Komputer Klabat melalui brosur 

dan video sesuai marker yang digunakan 

 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, yang dilakukan oleh Ardiansyah 

(2014) menggunakan Augmented Reality dapat mendapatkan informasi secara 

realtime (nyata), Zulham Adami & Budihartanti (2016) dan Deddynggego, 

Mohammad, & Moh.Affan (2015), peggabungan teori yang menggunakan video dan 

suara sehingga menarik pembelajaran dan lebih interaktif, aplikasi Augmented Reality 

memerlukan Unity 3D sebagai objek 3D untuk memindai gambar melalui telepon 

seluler berbbasis Android Adnin, Widiartha, & Suksmadana (2016), dan akan di 

gunakan sebagai alat penyampaian informasi seperti yang digunakan oleh Lengkong, 

K.Wahyudi, & Najoan.S.H (2018). 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Multimedia 

 Multimedia adalah perpaduan beragai macam format media yang berupa teks, 

gambar, video, animasi, dan audio yang telah dikemas menjadi file yang digunakan 
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untuk penyampaian informasi kepada publik (Prakosa, 2015). Menurut Nurhardian, 

Ferdiansyah, & Dwiyatno, (2015)  multimedia merupakan cara berkomunikasi dan 

menerima informasi yang lebih efektif dan mudah dipahami, multimedia terdapat 

lima elemen penting seperti teks, audio, gambar, animasi, dan video. 

 Lima elemen penting dalam multimedia menurut Almiktad, Isnanto, & 

Pertiwi Windasari, (2016) sebagai berikut: 

1. Teks 

Teks merupakan elemen multimedia yang menjadi dasar dalam 

penyampaian informasi, karena teks merupakan jenis data yang 

sederhana, teks merupakan cara yang paling efektif dalam 

mengemukakan ide-ide sehingga penyampaian informasi mudah 

dimengerti. 

2. Grafik 

Grafik merupakan gambaran untuk mengilustrasikan informasi yang ingin 

disampaikan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Grafik 

memiliki beberapa jenis yaitu bitmap dan pixel yang berkaitan dengan 

titik-titik pada layar monitor. 

3. Video 

Video merupakan sumber untuk membuat sebuah aplikasi multimedia, 

dengan video kita dapat menerangkan hal-hal yang sulit digambarkan 

lewat kata atau gambaran diam yang dapat menggambarkan emosi dan 

psikologis secara jelas 
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4. Audio 

Multimedia tidak akan lengkap jika tanpa audio, audio bisa berupa 

percakapan, musik, atau efek suara lainnya. 

5. Animasi 

Animasi adalah simulasi gerakan yang dihasilkan dengan menayangkan 

rentetan frame ke layer. Frame adalah salah satu gambar tunggal pada 

rentean gambar yang membentukan animasi. 

Menurut Riady, Sentinuwo, & Karouw, (2016), ada 2 jenis multimedia adalah: 

1. Multimedia Linier adalah suatu alat pengontrol multimedia yang 

dilengkapi untuk dioperasikan untuk pengguna 

2. Multimedia Interaktif adalah media yang menyajikan pesan yang dikemas 

secara terpadu untuk pembelajaran tertentu. 

2.2.2 Augmented Reality (AR) 

Augmented Reality adalah upaya kombinasi dunia nyata ke dunia virtual 

melalui komputer yang memungkinkan perspektif dengan menampilkan obyek virtual 

dengan cara mengajak user bahwa obyek virtual adalah bagian lingkungan nyata 

(realtime) yang bersifat interaktif dan merupakan animasi 3D (Saputro & Saputra, 

2014). Tujuan dalam pengunaan Augmented Reality adalah penyampaian infomasi 

pada dunia nyata dimana sistem AR menggabungkan dunia nyata sebagai dasar untuk 

menambahkan  data kontekstual agar pemahaman seseorang menjadi lebih jelas 

(Nugraha, Satoto, & Martono, 2014).  Selain menambahkan data kontekstual, realitas 

juga kemampuan untuk melenyapkan benda yang sudah ada dan meluaskan kalangan 
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gambar maya untuk mengendapkan kawasan nyata dari tatapan pemakai (Pratama & 

Anwar, 2013). 

Menurut Rahman, Ernawati, & Farady Coastera, (2014) ada 2 metode yang 

digunakan untuk membuat Augmented Reality yaitu: 

1. Marker based tracking adalah “Augmented Reality yang menerapkan 

marker untuk penanda obyek yang memiliki pola yang akan dibaca 

melalui kamera yang tersambung ke komputer, biasanya penanda obyek 

ini merupakan hitam putih persegi dengan batas warna hitam dan latar 

belakakang putih”. 

2. Markerless adalah “metode yang tidak perlu membuat sebuah marker 

untuk menampilkan elemen digital yang berbentuk posisi perangkat 

maupun lokasi”. 

2.2.3 Android 

Android membentuk perangkat mobile  yang berbasis Linux yang membekali 

para pengguna untuk menciptakan aplikasi sendiri dengan platform terbuka untuk 

para pengguna awalnya Google.inc membeli Android.inc yang merupakan perangkat 

lunak untuk mengembangkan aplikasi smartphone yang berbasis Android, dan 

dibentuknya Open Handset Alliance. (Listyorini, 2013). 

Android memiliki beberapa fitur seperti: 

1. Framework aplikasi, untuk pergantian komponen dan daur ulang aplikasi 

2. Browser terintegrasi berbasis engine Open Source WebKit. 

3. Multi-Touch, memiliki dukungan yang tersedia pada Handset terbaru. 
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4. Android mendukung pengunaan layar sentuh, kamera, pengukur kecepatan 

dan akselerasi grafis 3D 

2.2.4 Vuforia SDK 

Menurut penelitian Amin & Govilkar, (2015) platform vuforia menggunakan 

teknik pengenalan gambar yang superior, stabil, dan computer vision-based image 

recognition technique yang menyediakan beberapa fitur untuk kemampuan aplikasi 

mobile dan membebaskan pengembangan dari keterbatasan teknik. Platform vuforia 

terdiri dari komponen yang berbeda seperti Target Management, Cloud Target 

Database, dan Device Target Database. Seorang developer hanya upload gambar 

untuk target untuk melacak, sumber target kemudian diakses oleh aplikasi seluler 

baik melalui cloud atau langsung penyimpanan aplikasi ke seluler. 

Menurut Waruwu, Bayupati, & Darma Putra, (2015) vuforia adalah library 

atau SDK yang digunakan sebagai pendukung untuk membuat aplikasi AR di 

perangkat seluler seperti Android dan IOS. Vuforia menganalisis gambar dengan 

menerapkan detektor penanda dan memunculkan informasi seperti teks, video, dan 

obyek 3D atau animasi virtual kamera yang terdeteksi oleh vuforia API. Vuforia 

sangat membantu mengembangkan aplikasi Augmented Reality dalam pembuatan 

aplikasi karena kode dasar Augmented Reality disediakan oleh library Vuforia yang 

mendukung platform IOS, Android, dan Unity3D.  

Vuforia SDK mendukung berbagai jenis target, baik 2D dan 3D, termasuk 

konfigurasi multi-target, target silinder untuk melacak gambar pada permukaan 

silinder, target marker kurang gambar, bingkai penanda dan target pengenalan cloud 

untuk melacak target secara bersamaan.  
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1. Memberikan deteksi lokal yang lebih cepat terhadap target dengan 

kapasitas pelacakan 5 target secara bersamaan. 

2. Pelacakan yang efisien dalam kondisi cahaya rendah dan meskipun 

target dicakup sebagian. 

3. Kemampuan pelacakan yang diperluas, yang memungkinkan aplikasi 

untuk terus melacak target dan membantu mempertahankan referensi 

yang konsisten untuk augmentasi objek bahkan ketika target tidak lagi 

terlihat dalam tampilan kamera waktu nyata 

2.2.5 Unity 3D 

Unity 3D membentuk sebuah software yang terintegrasi untuk mengubah 

obyek 3D pada sebuah permainan. Salah satu keunggulan Unity 3D adalah multiple 

platform yang dapat dijalankan pada platform Android, IOS, Mac, serta Windows. 

Aplikasi Augmented Reality dalam membangun arsitektur aplikasi dengan 

menerapkan bahasa pemograman JavaScript, CS Script, dan Boo Script (Huda & 

Purwaningtias, 2017). 

2.2.6 Adobe Photoshop CS6 

Adobe Photoshop merupakan software yang dikhususkan untuk pengeditan 

foto atau gambar, dengan photoshop dapat mengubah dan memperbarui foto dan 

menambahkan efek dalam foto, sehingga sebuah foto dengan tampilan berbedan dan 

lebih menarik (Hartono & Rudjiono, 2015). 

2.2.7 Adobe Premiere Pro CS6 

Adobe Premiere membentuk software yang sering digunakan dalam 

pengeditan video. fungsi utama lebih untuk menata gambar, video, dan audio agar 
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kinerja multimedia lebih menarik. Adobe Premiere memiliki antarmuka yang sama 

dengan Adobe photoshop yang memberikan kemudahan pengguna untuk membuat 

efek-efek khusus yang dapat dari adobe (Nurhardian et al., 2015). 
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