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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 Untuk mendukung karya ilmiah ini tersusun dengan rapi dan benar, maka 

penulis akan mengutip beberapa jurnal pendukung yaitu:  

Menurut penelitian Nugroho & Pramono (2017) yang berjudul “Aplikasi 

Mobile Augmented Reality Berbasis Vuforia Dan Unity Pada Pengenalan 

Objek 3D Dengan Studi Kasus Gedung M Universitas Semarang” yang 

menjelaskan bahwa 3D adalah objek yang di rancang yang mempunyai tiga 

dimensi geometris  yaitu panjang, tinggi dan lebar sampai memiliki bentuk. 

Kemajuan di bidang komputer grafik khususnya 3D sudah bisa dirasakan dengan 

terciptanya feature dan kemudahan yang baru saja diluncurkan oleh vendor 

dengan tujuan untuk menarik konsumen. Tujuan penelitian yang dikerjakan 

adalah untuk membantu mahasiswa dalam memahamami bagaimana sebuah objek 

tiga dimensi mempumyai kordinat sumbu kartesius. Aplikasi ini telah sukses 

diimplementasikan dengan bukti pengujian sistem yang sudah dilakukan antara 

lain, proses unggah aplikasi telah terpasang baik di smartphone, aplikasi berjalan 

dengan baik, deteksi marker yang sesuai apabila markernya berbeda maka tidak 

akan muncul.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yusuf & Soepriyanto (2017) 

dengan judul penelitiannya “Rancang Bangun Animasi Protokol Routing Jenis 

Distance Vector dan Link State Menggunakan Teknologi Augmented Reality” 

yang menjelaskan augmented reality meupakan teknologi yang dikembangkan 

untuk mengaitkan benda maya dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi dengan 

objek virtual dalam waktu yang nyata dengan menghasilkan suatu pandangan baru
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terhadap lingkungan yang nyata. Hasil dari animasi yang didalamnya terdapat 

teknologi augmented reality dikemas dalam bentuk android package (apk) untuk 

memudahkan pemahaman pengguna. Aplikasi ini memiliki balikan atau feedback 

yang baik dengan bukti testing yang telah dilakukan dengan penilaian sebagai 

berikut: menampilkan animasi protokol routing jenis distance vector dan link stae 

yang jawab setuju 11 orang dan yang jawab tidak setuju 4 orang, animasi berjalan 

lancar yang setuju 9 orang dan tidak 5 orang.   

Menurut penelitian Hamim, Nurlaily, & Nugroho (2016) dalam 

laporannya yang berjudul “YOKOM ( Yogya Komik ): Inovasi Komik 

Interaktif Berbasis Augmented Reality Sebagai Media Pengenalan 

Kebudayaan Yogyakarta Bagi Siswa Sekolah Dasar” menyebutkan untuk 

medukung pembuatan augmented reality sebagai media pengenalan kebudayaan, 

dapat menggunakan metode penelitian 4D (four-D) dan untuk tahap 

pengembangannya meliputi pra-produksi, produksi dan pasca produksi. Tujuan 

dari penelitian ini adalah agar karya ilmiah yang akan di teliti lebih terarah. Hasil 

penerapan Yogya Komik untuk siswa sekolah dasar kelas vi adalah sebagai 

berikut : penyampaian materi lebih inovatif, tersedianya informasi yang sesuai 

dengan kurikulum    

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahadi (2014) dalam judul 

penelitiannya “Pengukuran Usability Sistem Menggunakan Use Questionnaire 

Pada Aplikasi Android” menjelaskan android merupakan rancangan sistem 

operasi dengan sumber terbuka yang menggunakan kode lisensi apache, android 

digunakan pada perangkat seluler dengan model layar sentuh atau manipulasi 

langsung seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android membolehkan 



8 

 

                          Universitas Internasional Batam 
Fendy. Perancangan Augmented Reality (AR) Lapisan Bumi dan Lapisan Atmosfer Berbasis Android sebagai Media 

Pembelajaran pada Anak Sekolah Dasar. 

UIB Repository©2019 

perangkat lunak untuk menkonversi secara bebas karena android memiliki sumber 

yang terbuka dan lisensi perizinan. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari fakta 

apakah android telah memenuhi aspek usability dan  apakah android memang 

mudah digunakan atau tidak. Hasil rekap nilai dari 25 responden menunjukkan 

rata-rata nilai di atas tiga, sehingga dapat disimpulkan perangkat lunak aplikasi 

android memang mudah digunakan dan memiliki aspek usability. 

 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fatimah & Mufti (2014) dengan 

laporan yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran IPA-Fisika 

Smartphone Berbasis Android Sebagai Penguat Karakter Sains Siswa” 

menjelaskan sains atau IPA dinyatakan memiliki tiga karakteristik antara lain 

produk ilmiah, proses ilmiah, dan sikap ilmiah, sains atau IPA dinyatakan 

memiliki tiga karakteristik karena dalam pelajarannya menjelaskan sains atau IPA 

merupakan sekumpulan ilmu yang terbentuk secara sistematis yang tidak hanya 

dinyatakan adanya fakta tetapi di lengkapi juga dengan adanya metode ilmiah dan 

sikap ilmiah yang melalui proses penemuan atau inkuiri. Untuk mengembangkan 

ketiga karakteristik dalam materi sains atau IPA ini maka diperlukan inovasi 

dalam pembelajaran tersebut, salah satu inovasi yang cocok untuk 

mengembangkannya adalah media pembelajaran berbasis android. Android 

diyakinin dapat menjadi media pembelajaran yang menarik karena siswa-siswi 

dapat belajar dengan cara yang berbeda dengan menggunakan android. Selain 

tidak terpacu oleh waktu dan tempat, sistem belajar juga menjadi lebih menarik. 

Media pembelajaran ini telah terbukti bisa membantu proses belajar siswa-siswi 

menjadi lebih menarik dan tidak terpacu oleh waktu dengan bukti sebagai berikut: 

nilai rata-rata yang di dapat dengan sampel 30 pelajar mendapatkan nilai 3178 
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dengan rata-rata 4,91 sehingga dapat dinyatakan dengan kriteria sangat baik 

dengan presentase 96.30%.  

 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Afdal, Irsyad, & Yanto (2018) 

dalam laporannya yang berjudul “Penerapan Teknologi Augmented Reality 

Pada Media Pembelajaran Lapisan Permukaan Bumi Berbasis 3D” 

menyebutkan bahwa untuk mendukung pembelajaran supaya berjalan efektif, kita 

dapat menggabungkan seluruh komponen yang berhubungan untuk saling 

mendukung agar tergapainya tujuan pembelajaran. Oleh sebab itu diperlukan 

suatu media pelajaran, salah satu media yang diyakini tersebut adalah media 

augmented reality. Augmented reality adalah rancangan aplikasi yang melibatkan 

antara dunia maya dengan dunia nyata dalam bentuk tiga dimensi maupun dua 

dimensi yang kemudian diproyeksikan dalam lingkungan nyata dalam waktu yang 

sama. Untuk mengetahui hasil dari ketepatan dalam menyampaikan materi, telah 

dilakukan uji coba terhadap beberapa responden dengan hasil 81,87% yang 

diinterprestasikan dalam kategori sangat setuju diberikan oleh guru dan 76,25% 

yang diinterprestasikan dalam kategori sangat setuju diberikan oleh siswa. 
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Tabel 2.1: Tinjauan pustaka 

 

No Penulis Tahun Kutipan 

1 Nugroho & Pramono 2017 Penerapan 3D dapat digunakan sebagai 

sarana media pembelajaran. 

2 Yusuf & Soepriyanto 2017 Penerapan teknologi augmented reality 

yang dikemas dalam bentuk android 

package (apk). 

3 Hamim & Nugroho 2016 Untuk mendukung pembuatan augmented 

reality dapat menggunakan metode 

penelitian 4D (four D). 

4 Rahadi 2014 Sistem android lebih mudah digunakan 

sehingga dapat dipakai sebagai media 

pembelajaran.   

5 Fatimah & Mufti 2014 Media pembelajaran berbasis android 

dapat dipakai dimana saja tanpa harus 

terpacu oleh waktu, tempat dan lebih 

menarik. 

6 Afdal, Irsyad, dan 

Yanto 

2018 Media pembelajaran yang didukung oleh 

augmented reality dapat mendukung 

perkembangan minat, kreativitas belajar 

siswa-siswi, dan dapat membantu guru 

dalam proses pembelajaran. 
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Berdasarkan penelitian di atas, penulis akan merancang sebuah objek tiga 

dimensi (3D) untuk sarana media pembelajaran seperti yang dilakukan oleh 

Nugroho & Pramono (2017), kemudian rancangan animasi yang didalamnya 

terdapat teknologi augmented reality ini akan dikemas dalam bentuk android 

package (apk) seperti yang dilakukan oleh Yusuf & Soepriyanto (2017). Untuk 

memudahkan pemakaian media pembelajaran ini penulis menggunakan sistem 

android seperti yang dilakukan oleh Rahadi (2014) dengan menggunakan sistem 

android media pembelajaran ini akan lebih menarik, tidak terpacu oleh waktu dan 

tempat seperti yang dilakukan oleh Fatimah & Mufti (2014). Maka dari itu penulis 

akan merancang sebuah aplikasi media pembelajaran berbasis augmented reality 

(AR) dengan menggunakan metode penelitian 4D (four D) seperti yang dilakukan 

Hamim & Nugroho (2016) dengan tujuan mengembangkan minat belajar, 

kreativitas siswa-siswi dan membantu guru dalam proses ngajar mengajar seperti 

yang dilakukan oleh Afdal, Irsyad, & Yanto (2018). 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Metode Penelitian 4D 

 Untuk mendukung laporan ini supaya tersusun dengan rapi dan terrencana 

penulis menggunakan metode penelitian 4D (Four D Model) antara lain adalah 

pendefinisian (define), perancangan (design), pengembangan (develop) dan 

penyebaran (disseminate). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setyawan 

(2017)  menjelaskan pembagian 4D yaitu:  

1. Pendefinisian 

Tahap pendefinisian ini diperoleh dari hasil muatan materi di silabus. 

Materinya bisa dikutip dari buku panduan sesuai dengan komptensi dasar. 

2. Storyboard 

Tahap ini merupakan tahap untuk mengolah hasil yang didapat dari 

pendefinisian. Cara mengolahnya adalah dengan cara merancang storyboard 

agar penyusunan pekerjaan bisa tersusun rapi. 

3. Pengembangan atau Implementasi 

Pada tahap pengembangan yang perlu dilakukan adalah menguji ke 

validasi, setelah itu akan diujicobakan kepada mahasiswa. Setelah 

pengembangan terpenuhi baru bisa lanjut ke langkah penyebaran.  

4. Penyebaran atau Implementasi 

Langkah penyebaran ini dapat dijalani apabila karya ilmiah ini telah di 

validasi dan di uji coba serta sudah di revisi terlebih dahulu. Setelah itu karya 

ilmiah baru bisa dipublikasi dengan cara menyerahkan file karya ilmiah ini 

kepada dosen untuk digunakan dalam proses belajar mengajar.    



13 

 

                          Universitas Internasional Batam 
Fendy. Perancangan Augmented Reality (AR) Lapisan Bumi dan Lapisan Atmosfer Berbasis Android sebagai Media 

Pembelajaran pada Anak Sekolah Dasar. 

UIB Repository©2019 

2.2.2 Multimedia 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Darmawan, Setiawati, Supriadie, 

& Alinawati (2016) menjelaskan multimedia mempunyai arti yaitu banyak, 

bermacam-macam, dan medium. Sedangkan yang dimaksud dengan medium 

adalah sebagai sarana untuk menyampaikan pesan maupun informasi dalam 

bentuk tulisan, suara, dan video. Menurut Quraish, Kridalukmana & Martono 

(2017) multimedia dapat digunakan sebagai media komunikasi dan penyampaian 

informasi seperti koran, majalah dan televisi. Multimedia bisa dijadikan media 

komunikasi dan penyampaian informasi karena semua element yang diperlukan 

sudah terdapat di dalam multimedia, elemen tersebut adalah gambar, tulisan, foto, 

video dan suara. Kemudian dari semua elemen tersebut digabungkan dan 

dikontrol menggunakan sistem komputer secara interaktif. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan Kharisma, Kurniawan, & Wijaya (2015) multimedia dibagi 

menjadi  5 unsur yaitu: 

1. Teks 

Menurut penelitian Setiyalin & Hendriyanto (2017) teks merupakan 

kombinasi huruf yang terbentuk dari satu kata atau kalimat yang berfungsi 

untuk membantu menyampaikan panduan atau pedoman kepada pengguna. 

Kebutuhan teks tergantung dari segi pemakaiannya dan teks merupakan data 

yang paling mudah disimpan dan dikendalikan dalam multimedia Kharisma, 

Kurniawan, & Wijaya (2015). 

 

 

 



14 

 

                          Universitas Internasional Batam 
Fendy. Perancangan Augmented Reality (AR) Lapisan Bumi dan Lapisan Atmosfer Berbasis Android sebagai Media 

Pembelajaran pada Anak Sekolah Dasar. 

UIB Repository©2019 

2. Gambar 

Gambar adalah media visual yang mempunyai fungsi cukup besar karena 

gambar dapat menyajikan dan meringkas data secara akurat. Gambar sering 

digunakan sebagai layar belakang untuk mendukung tulisan agar menarik 

perhatian. Menurut Siregar (2018) gambar terbagi dalam dua cara 

penyimpanan yaitu:  

1. Gambar Bitmap 

Gambar bitmap yaitu gambar yang tercipta dari susunan kumpulan 

titik titik. Kualitas gambar bitmap akan semakin bagus apabila jumlah 

pixel pada gambar bitmap semakin banyak juga. 

2. Gambar Vektor 

Gambar vektor merupakan gambar yang tersusun dari kurva, garis, 

dan bidang yang berbasis dengan perhitungan matematis. Apabila gambar 

vektor di zoom in dan zoom out gambar vektor tidak akan mengalami blur 

dan pecah. 

3. Suara 

Suara pada multimedia dapat dijalankan apabila telah memiliki 

kemampuan teknologi, perangkat keras, dan perangkar lunak. Jenis-jenis 

format suara dalam multimedia formatnya antara lain waveform, audio, aiff 

dat, ibf, mod, rni, sbi, snd, voc, au, MIDI soundtrack, compact disk audio, dan  

mp3 file.   
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4. Video  

Salah satu teknologi yang dapat menyediakan gambar bergerak yaitu 

video,  video berperan penting dalam aplikasi multimedia karena memiliki 

sumber daya yang kaya dan hidup. Berikut adalah beberapa macam video 

yang dapat digunakan sebagai objek link dalam aplikasi multimedia yaitu live 

video feeds, videotape, videodisc, dan digital video. 

5. Animasi  

Pada multimedia terdapat animasi, yang dimaksud dengan animasi adalah 

penggunaan komputer untuk menghasilkan gerak pada layar. Animasi ini 

sendiri dikelompokkan menjadi beberapa macam yaitu animasi sel, animasi 

frame, animasi sprite, animasi lintasan, animasi splin, animasi vector, animasi 

karakter, animasi computational, dan morphing. 

Menurut Kusantati, Marlina & Wiana (2014) multimedia dipisahkan dalam  

dua kategori antara lain: 

1. Multimedia Linier merupakan multimedia yang tidak dilengkapi dengan 

alat pengontrol dan berjalan secara berurutan. Contoh: TV dan Film. 

2. Multimedia Interaktif merupakan multimedia yang dilengkapi dengan alat 

pengontrol. Contoh: multimedia interaktif aplikasi game dan CD interaktif. 
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2.2.5 Model Tiga Dimensi (3D) 

 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Herriyance & Dahria (2018) 

menjelaskan 3D merupakan objek yang menggunakan tiga ukuran yaitu panjang, 

lebar dan kedalaman yang disimbolkan dengan sumbu x, y dan z secara geometri, 

dan 3D tidak hanya dipakai dalam bidang matematika dan fisika tetapi dipakai 

juga dalam bidang grafis, seni, animasi dan komputer. Selain itu 3D juga sering 

terkait dalam hal-hal lain antara lain spesifikasi kualitatif tambahan (grafis, 3D 

video, film 3D, kacamata 3D dan suara 3D) istilah ini biasa dipakai ketika 

menunjukkan kesesuaian jangka waktu suatu objek. Dalam model 3D ada hal 

yang perlu diperhatikan juga yaitu: 

1. Polygonal dan Nurbs 

Polygonal adalah tipe pemodelan yang dibentuk melalui vertex per vertex, 

sekumpulan vertex ini yang akan menghasilkan sebuah objek 3D (Sitohang & 

Nurjayadi, 2018). Nurbs merupakan jenis pemodelan parametik yang biasa 

dipakai dalam grafik komputer (Anam, Hadi, & Manik, 2016).  

2. Texture dan 3D Animasi 

Texture merupakan material yang dikasih dengan tujuan agar objek 

karakter dan objek property bisa terlihat nyata. Sedangkan yang dimaksud 

dengan 3D animasi yaitu objek yang dirancang yang bisa berputar dan 

berpindah dalam ruang 3D seperti objek nyata (Wahyudi, Budiardjo, & 

Andrianto, 2019) 

.  
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2.2.6 Android 

Menurut Putra, Nugroho, & Puspitarini (2016) android merupakan sistem 

operasi yang di rancang untuk perangkat mobile yang mencakup middleware, 

aplikasi dan sistem operasi. Platform android bersifat terbuka agar pengembang 

aplikasi dapat menciptakan aplikasi mereka sendiri tanpa harus memikirkan biaya 

royalti maupun didistribusikan dalam bentuk apapun. Android mulai 

dikembangkan oleh Android, Inc., yang didukung oleh Google. Pada tahun 2007 

sistem operasi ini resmi dirilis barengan didirikanya Open Headset Alliance, 

perangkat lunak, perangkat keras dan telekomunikasi. Awal pertama android 

dijual adalah oktober 2008, kemudian di bulan april sampai mei 2013 sebuah 

survey menyebutkan platform terpopuler bagi pengembang adalah android dengan 

pengguna 71% (Adli, Mukhtar, & Amien, 2018).  

2.2.7 Augmented Reality (AR) 

 Menurut penilitian Wardani (2015a) menjelaskan bahwa augmented 

reality (AR) merupakan rancangan teknologi yang menyatukan benda maya ke 

dalam lingkungan nyata tiga dimensi (3D) kemudian menampilkannya dalam 

waktu yang nyata. Augmented reality juga berfungsi untuk menambahkan atau 

melengkapi kenyataan dengan mengijinkan pemakainya untuk berinteraksi secara 

waktu sebenarnya terhadap sistem. 

 Perancangan aplikasi augmented reality memerlukan sebuah tanda khusus 

agar bisa menampilkan objek yang kita rancang, tanda khusus ini disebut dengan 

marker. Dalam augmented reality terdapat beberapa marker yaitu: 
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1. Quick Response Code (QRC) 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Permana, Nurhayati & Martono 

(2016) menjelaskan yang di maskud dengan quick response code merupakan 

jenis barcode atau tanda khusus dua dimensi yang di ciptakan oleh Denso 

Wave dari divisi Denso Corporation perusahaan dari jepang dan dikenalkan 

pada tahun 1994. Fungsi dari quick response code adalah agar dalam 

menyampaikan informasi bisa cepat, begitu juga dengan sebaliknya agar bisa 

mendapat respon dengan cepat juga. Quick response code berbeda dengan 

barcode satu dimensi yang menyimpan informasi secara horizontal, 

perbedaan dari quick response code dengan yang satu dimensi adalah quick 

response code dapat menyimpan informasi baik secara horizontal maupun 

vertikal. Selain itu quick response code juga bisa menyimpan teks 

alfanumerik, kana, kanji, simbol, hiragana, kontrol kode, dan biner (lihat 

Gambar 2.1). 

 

Gambar 2.1: Quick Response Code (QRC) 
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2. Fiducial Marker 

Menurut penelitian yang diteliti oleh Wardani (2015b) yang di maksud 

dengan fiducial marker  adalah sebuah tanda khusus yang didalam tanda 

khusus tersebut terdapat kumpulan titik acuan yang berfungsi untuk 

memudahkan komputasi dari penilaian parameter-parameter yang dibutuhkan 

dalam penyusunan. Agar pola marker augmented reality bisa menampilkan 

informasi dalam objek 3d, ada beberapa aturan yang harus di ikuti dalam 

merancang pola marker augmented reality yaitu: 

1. Model harus persegi berbingkai hitam. 

2. Selain warna hitam putih, sistem masih bisa kenali warna lain. 

3. Ukuran dalam pola marker tidak boleh melebihi dari 631x634 pixel. 

Penanda yang memakai 2D atau dua dimensi barcode yang digunakan 

untuk mengenali objek dan mengetahui hubungan antara posisi kamera 

dengan penanda, dan dinyatakan paling gampang dan bekerja dengan baik 

dalam fiducial marker adalah penanda matriks (lihat Gambar 2.2). 

 

Gambar 2.2: Fiducial Marker 
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3. Markerless Marker 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hidayat & Nurjayadi (2015) 

menjelaskan markerless marker adalah salah satu metode augmented reality 

yang tidak memakai bingkai marker untuk dijadikan objek yang dapat 

dideteksi. Cara kerja markerless marker adalah dengan cara melacak objek 

atau tracking object dalam bentuk gambar, tulisan, logo dengan melibatkan 

secara langsung objek yang dilacak sehingga terlihat lebih hidup dan 

interaktif. Sedangkan menurut penelitian Maldanop, Nurhidayati & Ibrahim 

(2017) markerless marker terdiri dari beberapa macam antara lain yaitu: 

1. Face Tracking menggunakan wajah manusia sebagai marker dengan 

bantuan algoritma komputer. 

2. 3D Object Tracking dapat mengenali semua benda disekitar kita dalam 

bentuk 3D seperti gedung, motor dan lain-lain. 

3. Motion Tracking mensimulasikan gerakan. 

4. GPS Based Tracking cara kerja dari cara ini adalah aplikasi akan membaca 

data dari GPS lalu menampilkan arah tujuan secara realtime dan ada juga 

aplikasi yang menampilkannya secara tiga dimensi (lihat Gambar 2.3). 

 

Gambar 2.3: Markerless Marker 
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 Sebelum ada markerless marker untuk menscan target gambar harus 

menggunakan marker dengan ciri hitam persegi dan latar belakangnya putih 

seperti markerbased. Markerbased memerlukan ruang di objek untuk dilacak 

sehingga membuat tampilan tracking object menjadi kurang menarik. Dengan 

adanya markerless marker sekarang, perusahaan Total Immersion telah 

banyak membuat markerless tracking seperti face tracking, motion tracking 

dan 3d objek (Djamaludin & Nugroho, 2017).  

2.2.8 Autodesk Maya 

 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putra, Kridalukmana, & Martono 

(2017) menjelaskan autodesk maya adalah software yang dirancang untuk 

keperluan merancang tiga dimensi (3D) modeling, efek, animasi, serta menjadi 

solusi render untuk digunakan dalam segala hal mulai dari perfilman sampai 

dengan desain produk. Perkembangan antar muka maya terus bertambah sejak 

autodesk maya terakhir dikembangkan, untuk penggunaannya autodesk maya  

dapat diubah dan sangat sederhana. Petunjuk aplikasi ini sudah sangat lengkap 

dan labelnya jelas sehingga membuat aplikasi maya mudah digunakan dan 

memliki kelebihan yaitu dalam merancang animasi autodesk maya lebih mudah 

digunakan (Prabowo, Purnawan, Kadek, & Rusjayanthi, 2016). 

2.2.9 Vuforia 

 Menurut pemdapat Yunizar & Fajri (2018) yang dimaksud dengan vuforia 

adalah software untuk mendukung augmented reality (AR) dalam hal 

menggunakan sumber yang konsisten mengenai komputer vision yang fokusnya 

ke image recognition. Fitur-fitur vuforia sangat banyak begitu juga dengan 

kemampuannya, dimana vuforia dapat membantu pengembang dalam hal 
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mewujudkan pemikiran mereka tanpa adanya batas dalam hal teknikal. Karena 

vuforia sudah didukung oleh  iOS, android dan unity maka pengembang dapat 

membuat aplikasi untuk digunakan di hampir semua smartphone dan tablet. 

Qualcomm merupakan pengembang vuforia SDK, dimana vuforia SDK ini 

digunakan untuk membantu pengembang dalam menciptakan aplikasi atau game 

yang memiliki teknologi augmented reality agar aplikasi atau game terlihat 

interaktif dan lebih hidup.  

2.2.10 Unity 

 Menurut pendapat Nugroho (2016) menjelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan unity adalah software teknologi yang memiliki kinerja tinggi dan fleksibel 

sampai tahap end-to-end platform yang dimana kegunaanya untuk membuat 

aplilkasi interaktif yang kaya dengan pengalaman dua dimensi (2D), tiga dimensi 

(3D), Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality. Software engine ini di perkuat 

dengan 819n penyatuan garis dan dilengkapi dengan fitur editor yang lengkap 

yang berfungsi untuk mengembangkan game atau aplikasi yang bagus dan 

bertujuan untuk mudah diterapkan dibeberapa platform antara lain perangkat 

mobile, personal komputer, embedded sistem dan sistem hiburan rumah. 

Sedangkan menurut Suhendar & Fernando (2016) menjelaskan yang di maksud 

dengan unity adalah sebuah perangkat lunak yang dirancang dengan tujuan untuk 

dapat menciptakan atau mengembangkan video game. Adapun beberapa fungsi 

yang disediakan dalam game engine ini antara lain yang mencakup mesin render 

yang berfungsi untuk merender grafis, physics engine yang berfungsi untuk 

membuat objek tiga dimensi lalu mengubahnya layaknya benda nyata yang bisa 
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terpengaruh gravitasi, bisa tabrakan, memiliki suara, script, kecerdasan buatan, 

jaringan, streaming, manajemen memory, threading dan amimasi grafik. 

2.2.11 Photoshop 

 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Farell, Saputra, & Novid (2018) 

Menjelaskan salah satu perangkat lunak yang berguna untuk mengolah gambar 

berbasis bitmap adalah photoshop, karena photoshop merupakan salah satu 

software yang memiliki tool dan efek yang lengkap untuk menghasilkan foto atau 

gambar dengan kwalitas yang tinggi. Photoshop juga merupakan perangkat lunak 

yang di pakai untuk memodifikasi gambar atau foto baik modifikasi objek secara 

sederhana maupun modifikasi yang sulit. Sedangkan menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Nurajizah & Aziz (2018) salah satu software yang bisa diandalkan 

dengan fitul yang handal dan kemudahannya untuk memodifikasi gambar atau 

foto adalah photoshop, perangkat lunak ini dianggap sebagai pemimpin pasar 

karena perangkat lunak ini banyak digunakan oleh fotografer digital dan 

perusahaan iklan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Punuindoong & Meidia 

(2017) menyebutkan software adobe photoshop cs6 merupakan perangakat 

gambar digital ke tiga belas buatan Adobe Systems dengan rancangan yang 

dikhusukan untuk memodifikasi gambar atau foto serta penciptaan efek dengan 

tampilan dan fitur editing foto yang baik dengan interface yang modern dan 

menarik. 
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2.2.12 Adobe Premiere Pro 

Aplikasi adobe premiere pro merupakan aplikasi yang cukup terkenal 

dalam mengedit video. Aplikasi tersebut banyak dipakai oleh perusahaan yang 

bergerak di bidang produksi animasi atau sinetron, dan broadcasting. Salah satu 

contohnya adalah BBC dan The Tonight Show Pura, Darmawiguna & Putrama 

(2017). Menurut penelitian Rossalyna & Ardoni (2017) aplikasi adobe premiere 

pro mempunyai efek video yang bisa dipakai untuk menganimasikan video 

maupun audio dan dalam adobe premiere pro terdapat beberapa fitur yaitu 

capture (perekam), trim (alat pemotong), dan title (pembuat teks). Sedangkan 

menurut penelitian Terttiaavini, Saputra & Fitriani (2017) menjelaskan aplikasi 

adobe premiere pro merupakan aplikasi yang digunakan untuk membentuk point-

point penting dalam pengeditan video satu file sehingga menjadi satu kesatuan file 

yang komplet dan aplikasi adobe premiere pro terdapat beberapa efek yaitu efek 

tulisan, latar belakang, dan lagu. 


