
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

 Saat ini  perkembangan teknologi  informasi  mengalami kemajuan yang

sangat pesat, Pada bidang 3D modeling dan animasi telah di kenal dengan nama

teknologi  Augmented  reality atau  AR,  di  mana  di  mungkinkan  untuk

menggabungkan keadaan virtual dengan keadaan nyata. Penggunaan AR saat ini

telah  menyebar  ke  berbagai  aspek  kehidupan  dan  di  proyeksikan  sehingga

mengalami  sebuah  perkembangan  yang  signifikan.  Hal  ini  di  karena  kan

penggunaan  AR  sangat  adiktif  dan  menarik  serta  memudahkan  penggunanya

untuk  mempresentasikan  sebuah  desain,  memperkenalkan  sebuah  produk,  atau

seperti yang sedang viral belakangan ini yaitu diproyeksikan dalam sebuah game

seperti pokemon go.

Teknologi AR sendiri sudah banyak berkembang di berbagai bidang, salah satunya

berkembang  untuk  mempromosikan  sebuah  produk,  pada  dasarnya  produk  sebuah

perusahaan atau usaha tertentu menggunakan brosur atau katalog sebagai media promosi

bagi produknya, Akan tetapi seiring berkembangnya jaman serta teknologi sebuah brosur

atau katalog yang hanya dengan tulisan dan gambar  akan sangat membosankan sehingga

tidak  jarang  calon  konsumen  atau  pembeli  enggan  atau  malas  memperhatikan  dan

membaca katalog produk tersebut.  Oleh karena itu bagaimana jika katalog tersebut di

bawa ke dunia virtual Reality, dengan inovasi baru katalog tersebut akan di proyeksikan

ke dalam bentuk visual 3D melalui media kamera pada  smartphone android,  sehingga
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katalog  tersebut  dapat  menampilkan  bentuk  produk  mebel  lebih  realistis  serta

memberikan antusias positif bagi calon pembeli.

Akan  tetapi  jika  hanya  menampilkan  obyek produk saja  mungkin  sudah  banyak

program atau aplikasi AR sekarang yang mengadopsi fungsi tersebut. Oleh sebab itu akan

di  buat  aplikasi  katalog berbasis  AR tersebut  lebih interaktif  dengan menambah fitur

vitual  button  atau  tombol  virtual  pada  lingkungan obyek  augmented  reality  sehingga

konsumen atau calon pembeli bisa berinteraksi dengan aplikasi katalog berbasis teknologi

augmented reality tersebut.

Mebel sendiri merupakan benda yang menunjang fungsi dari isi rumah yang mana

terdiri dari meja, kursi atau pun lemari. di mana seiring perkembangan jaman betuk, gaya

dan rupanya pun sudah bermacam macam dan biasanya di promosikan dengan katalog

berbentuk buku ataupun brosur. Oleh karena itu saya menjadikan katalog mebel sebagai

studi kasus penerapan teknologi  augmented reality beserta fiturnya  virtual button pada

katalog mebel tersebut.

Dengan alasan tersebut di atas, maka skripsi ini memiliki judul “PENERAPAN 

TEKNOLOGI AUGMENTED REALITY DENGAN FITUR VIRTUAL BUTTON”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang

akan dibahas adalah :

1. Bagaimana menerapkan teknologi augmented reality pada katalog perusahaan

mebel.

2. Bagaimana penerapan virtual button atau tombol virtual pada obyek AR.
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1.3. Ruang Lingkup

Agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik, maka sekiranya perlu dibuat

batasan masalah agar penelitian ini dapat lebih terarah demi tercapainya tujuan

dari dibuatnya penelitian ini. Adapun ruang lingkup permasalahan dari penulisan

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. aplikasi berjalan pada smartphone dengan platform android.

2. Aplikasi menampilkan obyek 3D pada camera smartphone.

3. Aplikasi  membutuhkan  target  gambar  yang  telah  di  beri  marker untuk

menampilkan bentuk 3D dari produk mebel pada kamera.

4. Terdapat  4  virtual button atau tombol virtual untuk berinteraksi dengan

obyek produk mebel itu sendiri yaitu, tombol putar kiri dan kanan tombol

informasi produk dan tombol harga.

5. Untuk memberi  marker pada  katalog,  gambar  di  convert menggunakan

SDK vuoria.

6. Obyek muncul pada kamera ketika di arahkan pada gambar yang telah di

marker.

7. Terdapat jumlah 10 sampai 15 produk dalam aplikasi untuk menyesuaikan

ukuran dari aplikasi itu sendiri.

8. Untuk membuat obyek atau animasi 3D menggunakan 3Dmax.

9. Lingkup produk mebel yang di tampilkan meliputi kursi, sofa, lemari dan

tempat tidur.
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1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menjadikan  katalog  mebel  konvensional

menjadi  marker  dan  dapat  digunakan  untuk  mempresentasikan  produk  dalam

lingkungan  augmented  reality  dan  menerapkan  fitur  virtual  button  untuk

menambahkan interaksi antara pengguna dengan obyek mebel dalam bentuk 3D

via smartphone berbasis android.

1.5. Manfaat Penelitian

  Adapun  manfaat  dari  penelitian  ini  adalah  meningkatkan  informasi

mengenai  pengembangan  aplikasi  augmented  reality beserta  beragam fiturnya,

khususnya fitur virtual button pada augmented reality itu sendiri.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada

skripsi  ini  secara  menyeluruh,  maka  perlu  dikemukakan  sistematika  yang

merupakan  kerangka  dan  pedoman  penulisan  skripsi.  Adapun  sistematika

penulisannya adalah sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian  awal  memuat  halaman  sampul  depan,  halaman  judul,  halaman

persetujuan  dosen  pembimbing,  halaman  pengesahan,  halaman  persembahan,

halaman motto, halaman kata pengantar, halaman daftar isi,  halaman daftar isi,
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halaman  daftar  tabel,  halaman  daftar  gambar,  halaman  daftar  lampiran,  dan

abstraksi.

2. Bagian Utama Skripsi

Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini  terdiri  dari  latar  belakang,  rumusan  masalah,  batasan  masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA dan DASAR TEORI

Bab tinjauan pustaka ini meliputi :

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

A. Telaah Penelitian yang berisi tentang hasil –hasil penelitian terdahulu yang

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

B. Dasar Teori berisi tentang teori-teori yang mendasari pembahasan secara

mendetail, dan berupa definisi atau model sistematis yang ada kaitannya

dengan ilmu atau masalah yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab  ini  penulis  mengemukakan  tentang  metode  penelitian  yang

dilakukan oleh penulis  dalam membuat  aplikasi  tersebut.  Agar  sistematis,  Bab

Metode Penelitian Meliputi :

A. Peralatan pendukung.

B. Alur penelitian (dilengkapi dengan pemodelan diagram Flowchart).

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN
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Bab ini  terdiri  dari  gambaran  tahapan  penelitian,  analisis  dan  hasilnya.

Pembahasan hasil  penelitian serta analisa dari  program jadi yang ada di dalam

aplikasi tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab  ini  berisi  kesimpulan  dan  saran  dari  seluruh  penelitian  yang  telah

dilakukan.  Kesimpulan  dapat  dikemukakan  masalah  yang  ada  pada  penelitian

serta hasil dari penyelasaian penelitian yang bersifat analisis obyektif. Sedangkan

saran berisi jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada.
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