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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penyampaian suatu informasi atau pengetahuan mulai dilakukan melalui 

bentuk visual dan melibatkan orang untuk dapat berinteraksi dengan sistem atau 

aplikasi. Melalui cara ini suatu informasi atau pengetahuan dapat disampaikan 

menjadi lebih interaktif. Hal ini dapat dilakukan oleh teknologi augmented reality 

atau yang biasa disebut dengan AR. Augmented reality dapat menggabungkan objek 

maya dan nyata di lingkungan nyata, berjalan secara interaktif dalam waktu nyata. 

Setiap benda atau objek nyata yang ada di lingkungan sekitar pasti memiliki 

komponen warna dan antar objek tersebut dapat memiliki warna yang beraneka 

ragam. Setiap warna dari objek tersebut pastinya memiliki nilai komposisi 

warnanya masing-masing. Untuk dapat mengetahui komposisi dari suatu warna 

yang diinginkan, bisa menggunakan bantuan tool color picker yang biasanya 

terdapat di dalam aplikasi pengeditan gambar. Namun cara ini memerlukan 

beberapa proses tahapan yang harus dilakukan. Pertama, dilakukan proses capture 

objek yang ingin diketahui komposisi warnanya. Kedua, foto objek tersebut harus 

dipindahkan ke penyimpanan komputer dan baru dibuka menggunakan aplikasi 

pengeditan gambar. Hal ini kurang mempermudah pengguna untuk mengetahui 

nilai komposisi warna objek secara langsung. 
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Berdasarkan uraian diatas, pada penelitian ini dikembangkan aplikasi yang 

menerapkan teknologi AR untuk membantu menampilkan percampuran warna 

beserta nilai komposisi secara langsung dan lebih interaktif. Pengguna hanya 

tinggal menscan marker warna menggunakan kamera, kemudian menggerakkan 

marker tersebut untuk mendapatkan warna yang sesuai dengan target objek nyata 

dan dapat langsung dibandingkan secara real-time.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumuskan masalah yang 

dihadapi adalah bagaimana membangun aplikasi percampuran warna berbasis 

android augmented reality dengan metode distance marker ? 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Untuk menghindari meluasnya masalah dalam pembahasan, maka perlu 

dibuat batasan permasalah. Adapun ruang lingkup masalah pada penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Tipe warna yang digunakan adalah warna untuk cahaya RGB (Red, Green, 

Blue). 

2. Skala nilai warna RGB yang digunakan dari 0 sampai 255. 

3. Marker yang digunakan berjumlah 4 buah, satu untuk marker yang akan 

menampilkan objek 3D dan tiga marker lain masing-masing untuk warna 

(merah, hijau, biru). 
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4. Percampuran warna menggunakan fungsi jarak antar 2 objek marker. 

5. Proses komputasi percampuran warna dimulai saat marker berdekatan. 

6. Bentuk visual objek 3D yang dimunculkan adalah kaleng cat. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan ruang lingkup yang telah diuraikan, tujuan 

dari penelitian ini adalah mengamati pengaruh jarak terhadap nilai warna antara 

marker objek dengan marker warna. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah diharapkan dapat 

mengenalkan percampuran warna dengan cara yang lebih interaktif. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara umum mengenai isi dari tiap bagian 

dalam skripsi ini, berikut sistematika penulisan skripsi : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi. 
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang digunakan sebagai acuan penelitian, serta 

menguraikan landasan teori tentang augmented reality, warna, marker, fungsi 

distance dan tools pendukung pembuatan aplikasi seperti unity 3D, vuforia sdk. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang deskripsi sistem yang akan dibuat, analisa sistem 

yang terdiri dari kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam membuat sistem 

serta perancangan sistem dengan menggunakan standarisasi UML dan perancangan 

antar muka aplikasi. 

BAB 4 IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas bagian pokok proses implementasi aplikasi dan berisi 

pengujian dari aplikasi yang telah dibuat serta pembahasan hasil pengujian. 

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan tentang sudah terpenuhinya atau belum tujuan dari 

penelitian. Selain itu berisi saran perbaikan untuk pengembangan aplikasi 

kedepannya. 


