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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penyelidikan yang pernah ada sebelumnya digunakan sebagai rujukan dan 

tumpuan dari segi kelebihan maupun kekurangan aplikasi tersebut. Berikut 

beberapa kajian yang terkait dengan penelitian penulis. 

Penelitian dari Ariyati & Misriati (2016), yang memiliki judul Perancangan 

Animasi Interaktif Pembelajaran Asmaul Husna. Penelitian itu bertujuan untuk 

mengenalkan asmaul husna dan artinya pada siswa taman kanak-kanak, hasil dari 

riset ini membuktikan bahwa perangkat pembelajaran interaktif dibutuhkan untuk 

menunjang kemajuan perkembangan pendidikan, selain itu dengan adanya aplikasi 

tersebut membuat siswa menjadi lebih mengenal asmaul husna dan artinya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Noor, Yussof, Yusof, & Ismail (2018), yang 

berjudul “Gamification and Augmented Reality Utilization for Islamic Content 

Learning : The Design and Development of Tajweed Learning”. Penelitian tersebut 

bertujuan untuk mengenalkan huruf tajwid kepada anak-anak agar dalam 

memahami Al Qur’an dapat dengan tepat sesuai dengan makna yang terkandung di 

dalamnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan augmented 

reality pada media pembelajaran tajwid Al Qur’an terbukti memotivasi dan memicu 

siswa-siswi aktif dalam proses belajar-mengajar serta dapat lebih memahami cara 

membaca Al Qur’an. 

Dalam penelitian Pengembangan Media Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam Berbasis Augmented Reality yanf dilakukan oleh Hakim (2018) Penelitian 

tersebut bertujuan sebagai sarana pembelajaran Pendidikan Agama Islam tentang 
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tata cara shalat dan bacaan dari shalat itu sendiri dengan menggunakan media 

Augmented Reality. Hasil dari penelitian tersebut adalah dengan mempergunakan 

augmented reality, proses pembelajaran pendidikan agama islam tersebut dapat 

mudah dipahami karena dapat melihat tata cara gerakan maupun pelafalan secara 

langsung dari smartphone. 

Selain itu penelitian dari Hadi, Ismail & Wahyuni (2015), yang berjudul 

“Pembuatan Aplikasi Mobile Pembelajaran Agama Islam Pada Madrasah 

Ibtidaiyah Tawang Berbasis Android.” Penelitian diatas bertujuan untuk 

mengembangkan aplikasi pembelajaran pendidikan agama Islam yang berisi 

tentang pelajaran tanda baca tajwid, surat-surat pendek dan bacaan shalat melalui 

perangkat smartphone android. Hasil dari penelitian ini adalah dengan memakai 

perangkat android, sistem belajar mengajar di kelas dapat membuat siswa-siswi 

tertarik dengan program pengajaran dan lebih mengerti, namun sistem belajarpun 

juga dapat dilakukan diluar sekolah, dengan menggunakan aplikasi android 

tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnais, Prasetyawan, & Sucipto (2018), 

dengan judul “Aplikasi Edukasi Cerita Rakyat Lampung Pada Perangkat Android 

menggunakan metode MDLC.” Tujuan dari penelitian ini adalah memperkenalkan 

cerita-cerita sejarah dari daerah Lampung. Hasil dari penelitian ini mampu 

meningkatkan minat baca anak karena menarik, menyenangkan dan membuat 

mereka terkesan dengan aplikasi yang dikembangkan melalui metode mdlc 

tersebut. Dalam metode multimedia development life cycle itu sendiri terdapat 6 

tahapan perancangan berupa desain, konsep, pengumpulan materi, perancangan, uji 

coba, distribusi. 
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Tabel 2.1 merupakan tinjauan penelitian pustaka berlandaskan pada jurnal 

ataupun referensi lain yang digunakan pada penelitian penulis. 

Tabel 2.1: Tinjauan Pustaka 

No Penulis Tahun Kesimpulan 

1 Ariyati & Misriyati 2016 Media pembelajaran interaktif 

tentang asmaul husna dapat 

menunjang perkembangan 

pendidikan dan dapat lebih mengerti 

tentang asmaul husna. 

2 Noor, Yussof, Yusof 

& Ismail 

2018 Dengan menampilkan bacaan tajwid 

menggunakan augmented reality 

memudahkan pengguna mengenali 

dan mempelajari bacaan dari aplikasi 

3 Hakim 2018 Proses belajar menjadi lebih interaktif 

dengan memanfaatkan augmented 

reality 

4 Hadi, Ismail & 

Wahyuni 

2015 Pengembangan aplikasi android dapat 

mudah dipergunakan dimanapun 

berada, karena bersifat mobile 

5 Zulkarnais, 

Prasetyawan & 

Sucipto 

2018 Pada MDLC ada 6 tahap yaitu desain, 

konsep, pengumpulan materi, 

perancangan, uji coba, distribusi. 

 

Bersumber pada penelitian sebelumnya, proyek augmented reality yang 

akan dikembangkan penulis diharapkan mampu membuat proses belajar mengajar 

pendidikan agama islam tentang asmaul husna menjadi interaktif dan dapat lebih 

mengenal asmaul husna seperti penelitian yang dilakukan oleh Ariyati & Misriati 

(2016). Pembuatan aplikasi ini menampilkan bacaan tajwid dan arti dari asmaul 

husna serta cara mengamalkannya (Noor et al., 2018). Dalam pembuatannya, 

penerapan ini dikembangkan pada perangkat android agar proses belajar mengajar 

dapat dengan mudah digunakan secara mobile (Hadi et al., 2015) dengan metode 

MDLC yang memiliki 6 tahapan yaitu konsep, desain, pengumpulan materi, 
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perancangan, uji coba dan distribusi seperti penelitian dari Zulkarnais, Prasetyawan 

& Sucipto (2018). 

2.2 Landasan teori 

Berikut adalah teori-teori yang dimanfaatkan dalam penelitian penulis, 

dimana teori tersebut mampu mempertegas teori penulis dalam melakukan 

penelitian. 

2.2.1 Multimedia  

Kolaborasi banyaknya atau berbagai media berupa video, gambar, teks 

maupun suara secara Bahasa disebut dengan Multimedia (Setiawati, Supriadie, 

Alinawati, & Darmawan, 2017). Kharisma, Kurniawan dan Wijaya (2015) 

menerangkan agar mendapat desain luaran dalam bentuk yang lebih beragam 

pengguna dapat memanfaatkan multimedia. Luaran atau hasil dapat berupa gambar 

3D, photo, video, animasi atau suara. Menurut Hakim & Utami (2016) garis, 

bentuk, tekstur, ruang, ukuran dan warna merupakan unsur-unsur desain atau 

rancangan. 

1. Garis (line) 

Garis merupakan elemen bentuk yang menyambungkan antar satu titik 

dengan lainnya sehingga terlihat pola garis yang berbentuk lengkung 

(curve) atau lurus (straight) yang dapat memberi kesan teratur, dapat 

menjadikan focus pandangan dan memberi kesan pergerakan serta 

mempunyai suatu karakter. 

2. Bentuk (Shape) 

Merupakan instrument garis yang diletakkan dengan berdekatan dan 

mmpunyai diameter, tinggi serta lebar. 
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3. Tekstur (Texture) 

Corak dari suatu dasar benda sering disebut dengan tekstur, yang 

mampu dirasakan dengan cara dilihat atau diraba dalam visualisasinya 

4. Ruang 

Ruang disebut dengan jeda antara suatu objek. Lazimnya digunakan 

untuk membagi atau menyatukan komponen layout. 

5. Ukuran 

Ukuran merupakan besaran atau kecilnya suatu hal yang dapat dilihat 

sebagai pembanding ukuran suatu bentuk dengan lainnya. 

6. Warna 

Komunikasi simbolik dan penting ialah warna karna dapat dilihat 

langsung. Warna dibagi dalam 2 jenis yaitu RGB yang berasal dari sinar  

dan CMYK yang keluar dari unsur cat. 

Martono, Nurhayati & Permana (2016) menerangkan jika termuat elemen-

elemen pendukung multimedia yaitu: 

1. Teks 

Susunan huruf yang terbentuk dan menjadi sebuah kalimat yang mampu 

menerangkan materi kepada pembacanya disebut dengan teks. 

2. Grafik 

Adalah still image seperti foto serta gambar. Pandangan manusia sangat 

mengarah pada gambar atau visual dimana itu merupakan sarana yang 

tepat dalam penyajian informasi. 

 

 

Sofyan Wanandi. Aplikasi Augmented Reality Asmaul Husna Pendidikan Agama Islam Berbasis Android pada
Siswa Kelas I Sekolah Dasar.
UIB Repository©2019



12 
 

 

Universitas Internasional Batam 

3. Animasi 

Animasi merupakan penyusunan gerak dari bermacam media maupun 

objek yang dimodifikasi dengan gerakan transisi, efek, serta suara yang 

harmonis terhadap animasi tersebut. 

4. Audio 

Penyajian audio maupun suara merupakan metode lain dalam 

memperjelas definisi suatu informasi. Suara mampu menjelaskan 

karakter suatu gambar, seperti efek suara. 

5. Video 

Merupakan elemen multimedia yang paling kompleks karena proses 

memberikan informasi dengan lebih komunikatif jika dibandingkan 

dengan still image. 

6. Interactive Link 

Beberapa dari multimedia adalah interaktif, yaitu user dapat memerintah 

objek layaknya kursor pada pointer yang melakukan perintah tertentu 

pada program. Penerapan media interaktif saat ini contohnya dapat 

ditemukan pada layar monitor di beberapa titik rumah sakit yang 

digunakan untuk keperluan akses informasi kepada publik 

2.2.2 Multimedia Development Life Cycle (MDLC) 

Multimedia Development Life Cycle atau yang biasa disingkat dengan 

sebutan MDLC adalah sebuah metode pengembangan sistem, dalam hal ini adalah 

sistem berbasis multimedia. Menurut Prasetyo & Bastian, (2017) Tahap 

pengembangan dari MDLC dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut. 
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Gambar 2.1: Tahapan Pengembangan Multimedia Development Life Cycle 

1. Concept 

Concept dalam Bahasa Indonesia adalah konsep yaitu tahapan pembuatan 

konsep dari proyek yang nantinya akan dibuat oleh pengembang. Hasil dari 

konsep ini nantinya berupa gambaran maupun poin penting yang bertujuan 

untuk menunjukkan tujuan proyek yang akan dicapai. 

2. Design 

Design atau rancangan adalah tahapan dimana pengembang menjabarkan 

rincian yang akan dilakukan dan bagaimana tahapan proyek akan dibuat. 

Pada tahapan ini pengembang membuat rancangan navigasi menu dan 

gambaran dari user interface lainnya. Pada tahapan ini pengembang patu 

mempunyai gambaran bagaimana hasil akhir dari proyek. 

3. Material Collecting 

Material Collecting atau pengumpulan data adalah proses dimana 

kebutuhan proyek baik berupa materi suara, gambar maupun teks. 

Kemudian data-data tersebut dikumpulkan dan disajikan agar nantinya lebih 

memudahkan dalam pembuatan proyek. 
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4. Assembly 

Assembly atau penyusunan dan pembuatan yaitu waktu dimana proyek 

multimedia diproduksi. Materi dan juga berkas-berkas pendukung yang 

sudah terkumpul selanjutnya disusun menyesuaikan konsep yang dibuat 

sebelumnya. Dalam tahap ini dihasilkan proyek yang telah disusun 

berdasarkan konsep sebelumnya. 

5. Testing 

Testing atau pengujian merupakan tahapan dimana dilakukan setelah 

pembuatan proyek selesai. Tahapan ini dilaksanakan dengan menjalankan 

proyek, dalam tahapan ini bertujuan untuk memahami apakah proyek yang 

dirancang telah tepat digunakan untuk proses pembelajaran. Pada tahapan 

uji coba ada beberapa jenis salah satunya adalah blackbox testing. Jaya 

(2018) menerangkan bahwa blackbox testing ialah teknik uji aplikasi yang 

difokuskan dalam detail fungsional aplikasi. Pengetahuan bahasa 

pemrograman tidak diperlukan dalam pengujian ini, sehingga 

menjadikannya sebagai keuntungan. 

6. Distribution 

Distribution merupakan tahap saat proyek telah dibuat akan dijadikan file 

installer (.apk) dan di salurkan kepada pengguna. Pada penelitian ini hasil 

proyek akan di unggah ke google drive dan kemudian link yang telah ada 

akan disebarluaskan. Google drive digunakan karena dapat menyimpan data 

dalam cloud secara gratis karena diberikan layanan sebesar 5 GB untuk 

setiap akun google, setelah itu link yang telah ada dapat disebarluaskan 

dengan berbagai media seperti youtube, Instagram dan jejaring lainnya 
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seperti pada penelitian dari Harmanto, (2017) dengan judul 

“Mengembangkan Media Animasi Pembelajaran Detail Konstruksi 

Bangunan Gedung 2 Lantai Menurut Standar Perencanaan Struktur Dengan 

3D Google Sketchup”. 

2.2.3 Pendidikan 

Proses perubahan tindakan dan perilaku seorang atau kelompok dalam 

upaya untuk mendewasakannya dengan memberikan pelajaran disebut dengan 

Pendidikan seperti yang tercatut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut 

Nurdiana & Suryadi (2018), pendidikan merupakan mekanisme pembelajaran yang 

diraih oleh manusia dalam hal ini yaitu siswa-siswi, dan proses yang berlangsung 

dengan terus menerus disebut juga dengan proses pendidikan. Dalam memperoleh 

pendidikan dapat dengan pendidikan formal maupun informal, proses pembelajaran 

dengan sistem belajar yang telah disiapkan secara tersusun dan tertata dengan 

dirancang dari instansi pendidikan dkatakan dengan pendidikan formal, sedangkan 

pelajaran atau pendidikan yang didapati dari perilaku setiap waktu yang dialami 

langsung atau didapat dari mengamati orang lain disebut dengan pendidikan non 

formal (Nurdiana & Suryadi, 2018) . Saat ini pendidikan formal di Indonesia 

khususnya jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas menganut sistem 

pendidikan yang disebut sebagai kurikulum 2013. 

Kurikulum 2013 disusun oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 

KTSP dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada setiap jenjang 

pendidikan, Kurikulum 2013 diterapkan saat tahun pelajaran pelajaran 2013/2014 

dengan berjenjang dan pelaksanaanya yang masih dibatasi bagi sekolah yang telah 

mampu dalam menerapkan sistem ini dan sekolah yang memiliki akreditasi “A” 
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(Ningrum & Sobri, 2015). Kurikulum ini mengedepankan konsep pendekatan 

saintifik yaitu pengamatan, pertanyaan, bernalar, percobaan dan berkomunikasi, 

dengan adanya model pembelajaran tersebut membuat siswa maupun guru harus 

bersikap aktif saat proses belajar-mengajar dan juga memanfaatkan perangkat 

pembelajaran secara maksimal agar proses berlangsungnya pendidikan dapat 

terlaksana dengan baik (Yanti, Arifin, Silaban, & Tarigan, 2018). Termasuk dengan 

materi PAI pada materi Asmaul Husna dapat dibuat dengan memanfaatkan 

perangkat media pembelajaran. 

Perantara atau pengantar merupakan media yang berasal dari istilah lati 

medius, selain itu perantara atau pengiring pesan dari pemberi kepada penerima 

disebut juga dengan media dalam bahasa arab. Oleh karena itu Mustofa & 

Suhendar, (2014) menyimpulkan bahwasanya media adalah suatu bentuk benda 

atau elemen yang berguna dalam mengalirkan pesan dari pemberi pada penerima 

sehingga mampu menstimulasi pemikiran, rasa, minat dan perhatian dalam belajar. 

Media pembelajaran adalah fasilitas penyajian pesan pembelajaran dari guru 

kepada siswa, yang bersifat membantu proses belajar mengajar. Saat ini media 

pembelajaran banyak bentuknya dari manual hingga dengan pemanfaatan teknologi 

yang ada saat ini. 

Gunawan (2015) mengatakan sistem pembelajaran yang manual membuat 

anak-anak jenuh dan akhirnya terhambat dalam belajar, karena proses belajar-

mengajar belum menggunakan media belajar interaktif itu sendiri, sehingga 

membuat anak-anak lambat untuk memahami materi yang ada, kemudian minat 

anak dalam belajar berkurang karena rasa malas untuk membaca buku yang telah 

disediakan sebelumnya. Audience tidak hanya melihat dan mendengar informasi 
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yang diberikan, tetapi ikut terlibat langsung secara langsung denga media disebut 

juga dengan media pembelajaran interaktif (Mashuri, Ertikanto, & Suana, 2015). 

Menurut Istiqomah & Mubarok (2018), Fungsi dan manfaat dalam media 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1. Mampu memotivasi belajar, karena proses belajar mengajar lebih memikat 

atensi siswa. 

2. Penjelasan materi yang diajarkan dapat lebih spesifik sehingga membuat 

siswa memahami dan menguatkan penguasaan materi serta mencapai tujuan 

dari materi yang diajarkan. 

3. Proses belajar bervariasi, karena tidak didasarkan pada komunikasi verbal 

berupa kata-kata saja dari pengajar kepada yang diajarkan. 

4. Aktivitas selama kegiatan belajar-mengajar akan banyak dilakukan oleh 

siswa-siswi, tidak hanya mendengar namun dapat mengamati objek, 

mendemonstrasikan dan melakukan langsung atau memerankannya. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan jika pengaplikasian media 

saat kegiatan belajar mempunyai pengaruh cukup besar pada alat-alat indra, siswa 

yang belajar dengan hanya mendengar akan beda tingkat penangkapannya dan lama 

ingatan yang bertahan disbanding siswa yang melihat serta mendengarkan dan 

mempraktekan langsung dalam belajar. 

2.2.4 Augmented Reality 

Realitas tertamban ialah teknologi cukup menarik saat ini untuk 

dikembangkan pada perangkat smartphone, menurut Widodo, Setiawan, & 

Rostianingsih (2016) Augmented reality atau disingkat dengan AR merupakan 

ragam bentuk dari Virtual Reality, dimana merupakan penggabungan objek real dan 
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fiksi di kehidupan saat ini yang berjalan secara interaktif dengan waktu yang 

berlangsung saat itu juga dan memiliki integrasi antar objek yang ada didalamnya. 

Menurut Aditama, Adnyana, & Ariningsih, (2019), Augmented reality 

memiliki fungsi untuk meningkatkan pemahaman terhadap lingkungan sekitar dan 

menjadikan lingkungan virtual dan nyata dalam antar muka yang baru dan 

menampilkan informasi yang dapat berupa gambar 3 dimensi, audio, video atau 

dalam bentuk lainnya. Pada penelitian ini juga menerangkan tentang prinsip kerja 

Augmented Reality, berikut merupakan cara kerja dari Augmented Reality 

1. Kamera mendapatkan data marker dalam dunia nyata kemudian 

mengirim informasi dari marker ke perangkat. 

2. Software atau aplikasi pada perangkat akan mempelajari bentuk marker 

setelah itu mendeteksi dalam database. 

3. Jika data marker berhasil didapati, kemudian software akan melakukan 

penghitungan matematis untuk menghitung posisi relative kamera 

dengan marker. 

4. Setelah kalkulasi dilakukan maka bentuk gambar akan ditampilkan pada 

posisi yang tepat dan berada pada marker, lalu dimunculkan ke layar 

untuk dilihat bersamaan pada dunia nyata. 

Menurut Sembiring, Sapriadi, & Brahmana, (2016) augmented reality dapat 

memberikan informasi data yang relevan dan dapat membantu di bermacam objek, 

seperti pendidikan, kedokteran, militer, permainan dan hiburan. Pada 

pengaplikasiannya, augmented reality memerlukan marker sebagai target untuk 

scan dan menampilkan gambar atau objek, saat ini jenis markerless adalah yang 
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sedang banyak berkembang karena tidak harus berbentuk kotak dan berwarna hitam 

putih. 

Menurut Dedynggego, Mohammad, & Affan (2015), penggunaan marker 

pada aplikasi augmented reality ada beberapa jenis yaitu: 

1. Quick Response (QR) disusun berdasar kumpulan kotak-kotak yang dibuat 

ke bentuk square, biasanya QR memiliki warna hitam putih. Pada tahu 

1990-an kode QR dibuat untuk melacak komponen-komponen dalam 

kendaraan. Saat ini QR kode digunakan sebagai tautan cepat untuk 

mengakses website, panggilan cepat ke nomor tertentu, atau bahkan 

mengirim pesan langsung kepada seseorang. Berikut adalah contoh dari QR 

kode (lihat gambar 2.2). 

 

Gambar 2.2: Contoh marker kode QR 

2. Fiducial Marker yaitu model yang sering dipakai pada teknologi augmented 

reality. Kode marker ini berbentuk kotak hitam dan putih yang dipakai 

sebagai acuan referensi pada aplikasi. Biasanya marker ini memiliki tepian 

atau border berwarna hitam persegi dan pada tengah bagian objek diberi 

gambar hitam beralas warna putih. Berikut adalah contoh fiducial marker 

(lihat gambar 2.3). 
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Gambar 2.3: Contoh fiducial marker 

3. Markerless Marker mempunyai peran seperti QR dan Fiducial marker, 

namun perbedaan terletak pada bentuknya yang tidak selalu hitam putih 

marker ini dapat berupa grafik yang memiliki banyak warna sehingga 

pembuatan marker lebih mudah dengan menggunakan gambar-gambar 

yang ada. Berikut adalah contoh markerless marker (lihat gambar 2.4). 

 

Gambar 2.4: Contoh markerless marker 

2.2.5 Android 

Sistem operasi yang didasarkan pada kernel Linux yang bersifat open source 

dan digunakan pada banyak perangkat seperti ponsel, televisi, jam tangan hingga 

perangkat lainnya dikenal dengan sebutan Android. Adanya sistem operasi yang 

bersifat terbuka memiliki empat keuntungan, yang pertama yaitu sistem operasi 
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yang tidak berbayar atau gratis. Kedua, kebebasan untuk merubah sistem yang telah 

ada. Ketiga, pengguna tidak harus menggunakan software berbayar yang hanya bisa 

bersinergi dengan perangkat yang berbayar lainnya dari perusahaan yang sama. 

Keempat, dalam pengembangannya banyak pengguna yang ikut mengembangkan 

sistem operasi yang bersifat open source sehingga selalu diperbaharui dan sistem 

keamanan pun akan lebih baik lagi (Budiman & Sharif, 2017).  

Novac, Novac, Gordan, Berczes, & Bujdoso, (2017) mengatakan bahwa 

android adalah sistem operasi atau platform terkemuka yang bersifat open source 

dari google. Versi pertama dari android adalah 1.0 yang diluncurkan pada 

November 2007, kemudian sejak 2009 setiap versi android yang dikembangkan 

diberi kode nama berdasarkan makanan penutup, berikut adalah versi-versi android 

dari awal hingga tahun 2019 : Alpha (1.0), Beta (1.1), Cupcake (1.5), Donut (1.6), 

Éclair (2.0-2.1), Froyo (2.2-2.3), Honeycomb (3.0-3.2.6), Ice Cream Sandwich 

(4.0-4.0.4), Jelly Bean (4.1-4.3.1), Kitkat (4.4-4.4.4), Lollipop (5.0-5.1), 

Marshmallow (6.0-6.0.1), Nougat (7.0-7.1.2), Oreo (8.0-8.1), Pie (9.0). 

Android memfasilitasi platform yang bersifat open source bagi developer 

untuk mengembangkan aplikasinya agar dapat dijalankan pada berbagai jenis 

device android (Melian & Hermawan, 2018). Oleh karena itu terdapat bermacam 

aplikasi tidak terkecuali aplikasi media pembelajaran dari berbagai pengembang 

yang dapat dijumpai pada marketplace android yaitu google playstore. 

2.2.6 Unity 

Nugroho & Pramono (2017) mengatakan unity ialah platform perluasan 

yang bersifat fleksibel dan mampu digunakan untuk mengembangkan game di 

berbagai perangkat baik 2D maupun 3D secara langsung. Bukan hanya berguna 
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dalam pembuatan game, unity juga mampu dipergunakan dalam mengembangkan 

aplikasi. Kemampuan lain dari unity adalah unity dapat di extract dalam bentuk 

.exe, web, Android, Ios, Xbox hingga Playstation. 

Unity memiliki kecepatan dan efisiensi dalam membuat / create object, 

import assets, dan mengurutkan semuanya dengan code. Pengguna dapat dengan 

melakukan simple drag and drop motion yang terhubung dengan script, 

menetapkan variabel atau menciptakan multi-part assets yang rumit. Javascript, C# 

dan Boo merupakan bahasa pemrograman yang digunakan dalam Unity, pembuatan 

game atau aplikasi di unity adalah dengan mendeklarasikan tiap level sebagai scene 

dimana itu adalah area akses pengguna saat memainkan aplikasi atau permainan itu 

sendiri (Adi, Arta, Buana, & Cahyawan, 2016). 

Menurut Murtikah & Djuniadi (2016), terdapat banyak hal yang menarik 

dari Unity dibandingkan dengan game engine lainnya yaitu: 

1. Unity memberikan workflow atau alur kerja yang mudah. Alur kerja dapat 

membuat pengembang fokus pada pengerjaannya sehingga kinerja menjadi 

lebih cepat, dan memungkinkan untuk menjadikan projek lebih menarik. 

Alur kerja ini meliputi integrated editor, asset workflow, scene building, 

rapiditeration, scripting, networking 

2. Memiliki kualitas fitur yang tak kalah dari game engine lainnya, beberapa 

kualitas yang ditawarkan pada unity adalah material, rendering, lighting, 

special effect, terrains, audio, physics dan artificial intelligence. 

3. Multiplatform, dalam satu game engine unity ini dapat membuat aplikasi 

untuk berbagai platform baik untuk smartphone hingga console. 
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4. Mekanisme animasi AI dan karakter, unity dapat membuat bermacam 

animasi sesuai yang diinginkan pengembang mulai dari animasi diam 

ditempat, berjalan, lari, melompat hingga menyerang musuh. 

5. Performance Aplikasi, dari contoh-contoh fitur yang diterangkan 

sebelumnya membuktikan unity mempunyai performa yang mumpuni, 

namun tetap stabil dan tidak terlalu berat.  

2.2.7 Vuforia  

Vuforia merupakan SDK (Software Development Kit) yang dibuat dan 

dikembangkan Qualcomm dalam mndukung para developer untuk 

mengembangkan aplikasi berbasis teknologi augmented reality agar lebih interaktif 

dan terlihat nyata (Nugraha & Handayani, 2017).  

Vuforia adalah SDK yang menggunakan layar perangkat sebagai lensa yang 

menampilkan augmented reality dimana dunia nyata dan virtual menjadi satu. 

Algoritma dari Vuforia ditargetkan pada recognizing dan tracking berbagai benda 

termasuk fiducial (frame marker), image target, bahkan objek 3D. Untuk 

mengakses Vuforia harus mendaftar dan membuat marker pada website Vuforia 

yaitu developer.vuforia.com, kemudian SDK (Software development kit) yang telah 

dibuat pada website diunduh dan di install pada aplikasi pengembang (Indriani, 

Sugiarto, & Purwanto, 2016). 

Menurut Agushinta, Jatnika, Medyawati, & Hustinawaty (2017) dalam 

pembuatan marker yang telah diunggah pada website Vuforia, nantinya akan diberi 

nilai (rating) berupa bintang berskala 1 sampai 5 yang diberikan secara otomatis 

dari vuforia, jika gambar berkualitas baik sebagai marker maka akan diberi bintang 

yang banyak, sebaliknya jika gambar berkualitas tidak baik maka akan mendapat 
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sedikit bintang. Penilaian ini berfungsi untuk menentukan apakah marker mudah 

dikenali atau tidak nantinya pada aplikasi. 

2.2.8 Autodesk Maya  

Autodesk maya merupakan perangkat lunak pengolah objek 3 dimensi 

grafis yang dapat dijalankan pada windows, macOS dan linux, aplikasi ini di buat 

Alias Systems Corporation dan sekarang dilanjutkan serta dibesarkan lagi oleh 

Autodesk Inc. Aplikasi ini berguna untuk merancang 3D interaktif baik dalam 

pembuatan asset video game, film animasi maupun visual effect (Pratama, 

Pragantha, & Kristyadi, 2018). 

Autodesk maya merupakan perangkat animasi 3D yang mempunyai fitur 

terkini dan komperehensif. Saat menggunakan Autodesk maya, pengguna dapat 

membuat pemodelan hingga animasi 3 dimensi, Autodesk maya memberikan 

kemudahan alat untuk animasi, pemodelan, simulasi dan bentuk lainnya untuk 

membantu pengguna membuat objek yang mumpuni (Rahman, Hidayat, & 

Yanuttama, 2017).  

Menurut Putra, Kridalukmana, & Martono (2017), Maya merupakan 3D 

modeling, animasi, pembuatan efek serta solusi rendering yang telah digunakan 

dalam berbagai hal mulai dari berbagai produk hingga penggunaan pada film. Sejak 

versi terakhir yang ada maya memiliki penambahan pada tampilan antar muka dan 

juga mengalami perkembangan, antarmuka yang dimiliki tersebut sangat sederhana 

dari label yang jelas, memiliki petunjuk yang lengkap dan anatamuka yang dapat 

diubah sehingga memudahkan pengguna dalam menggunakannya. 
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2.2.9 Corel Draw Graphics Suite 

Bakti, Hasibuan, Sianturi, & Sianturi, (2016) mengatakan bahwa 

perusahaan yang berbasis di Ottawa, Kanada telah membuat aplikasi pengolah 

grafik berbentuk vector yang sekarang dikenal dengan Corel Draw. Aplikasi ini 

awalnya dibuat untuk windows 2000 dan yang lebih baru sedangkan versi untuk 

Linux dan macOS pernah dikembangkan, namun dihentikan karena memiliki 

penjualan yang rendah disbanding pada sistem operasi windows. 

Astuti (2015) menjelaskan bahwa Corel Draw adalah software grafis 

pengolah vector yang biasa dipakai untuk ilustrasi dan publikasi. Vector adalah 

gambar yang terdiri dari garis, sehingga gambar vector mempunyai kelebihan jika 

akan diperbesar ukuranya tidak akan menurunkan kualitas dari gambar tersebut. 

Beberapa fitur yang terdapat pada Corel Draw adalah shape tool, bezier, pen tool, 

polygon tool, shadow, power clip dan beberapa tool lainnya yang dapat 

memudahkan dalam desain.
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