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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI 

2.1.  Tinjauan Pustaka 

Tabel 2.1 Referensi Penelitian 

Penulis Objek Metode 1 Metode 2 Hasil Platfrom 
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Library 
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d Al 
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2016 
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Reality 

Rigging 
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Android 

Surya 

David 

Pratama, 

2017 

Binatang Marker 
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tracking 

Multimedia Membuat 

visualisasi 

pengenalan 
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Android 

Wahyu 

Garbo 

Pratomo, 

2017 

Hewan Marker 

based 

tracking 

Rigging 
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Media belajar 

berbasis 

Android 

Android 

Riska 

Aprilia, 

2018 
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Kualitatif 
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2018 
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Marker 

based 

tracking 

Multi 

Marker 

Media 

pembelajaran 

interaktif 

dalam 

mengenali 

alat 

pembuatan 

keramik 

Android 
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Aplikasi ”Teknologi Rigging Untuk Animasi Di Objek Augmented 

Reality Pada  Aplikasi Pengenalan Pandawa Lima” yang dibuat oleh Nur 

Muhammad Al ustadi, 2016. Menerapkan teknologi rigging untuk animasi tokoh 

karakter Pandawa lima menggunakan Augmented Reality yang menggunakan 

metode marker base tracking. Animasi yang ditampilkan dapat diinteraksikan oleh 

pengguna sesuai dengan gerakan wayang dengan menggunakan rigging animasi.  

Aplikasi”Pengenalan Binatang Menggunakan Teknologi Augmented 

Reality Sebagai Media Pembelajaran” yang dibuat oleh Surya David Pratama, 

2017. Akan mengembangkan aplikasi tersebut, dengan menampilkan objek 

binatang 3D, menampilkan informasi, animasi, dan suara dari binatang tersebut 

berbasiskan android. 

Aplikasi”Pengenalan Perilaku Gerakan Hewan Menggunakan Agumented 

Reality Dengan Metode Animasi Rigging” yang dibuat oleh Wahyu Garbo 

Pratomo, 2017. Digunakan sebagai sarana belajar anak usia dini untuk lebih 

mengenal perilaku hewan dan nama hewan pada aplikasi. 

Aplikasi”Pembelajaran Muatan Lokal Kriya Keramik Dengan Teknik 

Putar Miring Di SMK N 1 Rota Bayat, Klaten, Jawa Tengah” di buat oleh Riska 

Aprilia, 2018. Mengetahui bagaimana tahapan-tahapan pembelajaran kriya 

keramik di SMK N 1 ROTA Bayat, Klaten, Jawa Tengah, mulai dari perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, analisis karya 

dan kendala yang dihadapi pada saat pembelajaran. 
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Dari usulan judul “Penggunaan Multi Marker Interaksi Objek Pada 

Augmented Reality Untuk Mengenalkan Alat Pembuatan Keramik” memiliki 

perbedaan pada objek yang ditampilkan, pada objek memiliki deteksi setuhan 

antar objek. Jika objek bersentuhan maka pada objek akan menampilkan sebuah 

interaksi dan animasi, interaksi dan animasi yang ditampilkan akan 

menggambarkan kegunaan alat. 

2.2.  Dasar Teori 

2.2.1. Augmented Reality 

Augmented Reality (AR) atau dalam bahasa indonesia Realitas 

Tertambah adalah teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi dan 

ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata tiga dimensi lalu 

memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata. (Panji,2014) 

Istilah Augmented Reality (AR) pertama kali ditemukan oleh peneliti 

Boeing, Tom Caudell, pada tahun 1990, dan teknologi tersebut pertama kali 

dibawa ke telepon genggam tahun 2004 oleh sejumlah peneliti Jerman. Gambaran 

kasar mengenai Augmented Reality (AR) pertama kali muncul pada tahun 1901, 

ketika L. Frank Baum dalam novelnya yang berjudul "The Master Key: An 

Electrical Fairy Tale" menjabarkan sebuah perangkat kacamata elektronik yang 

dapat memberikan informasi mengenai karakter seseorang. Namun, perjalanan 

nyata teknologi AR di dunia pertama kali dimulai tahun 1968, di mana Ivan 

Sutherland membuat sebuah sistem display yang dipasangkan di kepala untuk 

pertama kali. Tahun 1990, istilah AR pertama kali ditemukan oleh peneliti 

Boeing, Tom Caudell. Sementara itu, sejumlah grup peneliti asal Jerman 
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membawa teknologi AR ke dunia telepon genggam pada tahun 2004. (L. Adhi 

Bhaskara, 2016) 

2.2.2. Vuforia 

Vuforia adalah platform aplikasi Augmented Reality (AR) dan Mixed 

Reality (MR) cross-platform, dengan pelacakan dan kinerja yang kuat pada 

berbagai perangkat keras (termasuk perangkat seluler dan realitas campuran Head 

Mounted Displays (HMD) seperti Microsoft HoloLens). Integrasi Unity dari 

Vuforia memungkinkan membuat aplikasi dan game visi untuk Android dan iOS 

menggunakan alur kerja tarik-dan-jatuhkan. Vuforia mendukung banyak 

perangkat pihak ketiga (seperti kacamata AR / MR), dan perangkat VR dengan 

kamera belakang (seperti Gear VR). (Vuforia Documentation, 2018) 

2.2.3. Unity 3D 

Unity adalah sebuah tool yang terintegrasi untuk membuat game, 

arsitektur bangunan dan simulasi. Unity bisa untuk games PC dan games Online. 

Untuk games Online diperlukan sebuah plugin, yaitu Unity Web Player, sama 

halnya dengan Flash Player pada Browser. Unity tidak dirancang untuk proses 

desain atau modelling, dikarenakan unity bukan tool untuk mendesain. Jika ingin 

mendesain, pergunakan 3D editor lain seperti 3dsmax atau Blender. Banyak hal 

yang bisa dilakukan dengan unity, ada fitur audio reverb zone, particle effect, dan 

Sky Box untuk menambahkan langit. Fitur scripting yang disediakan, mendukung 

3 bahasa pemrograman, JavaScript, C#, dan Boo. Flexible and EasyMoving, 

rotating, dan scaling objects hanya perlu sebaris kode. Begitu juga dengan 
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Duplicating, removing, dan changing properties. Visual Properties Variables yang 

di definisikan dengan scripts ditampilkan pada Editor. Bisa digeser, di drag and 

drop, bisa memilih warna dengan color picker. Berbasis .NET. Artinya penjalanan 

program dilakukan dengan Open Source .NET platform, Mono. ( Muhammad 

Habibie,2012) 

2.2.4. Android 

Android adalah sistem operasi yang berbasis Linux untuk telepon seluler 

seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android menyediakan platform terbuka 

bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk 

digunakan oleh bermacam peranti bergerak. Awalnya, Google Inc. membeli 

Android Inc., pendatang baru yang membuat peranti lunak untuk ponsel. 

Kemudian untuk mengembangkan Android, dibentuklah Open Handset Alliance, 

konsorsium dari 34 perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan telekomunikasi, 

termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia. 

(psychologynewsweb,2017) 

2.2.5. Marker Based Tracking  

Ada beberapa metode yang digunakan pada Augmented Reality salah 

satunya adalah Marker Based Tracking. Marker biasanya merupakan ilustrasi 

hitam dan putih persegi dengan batas hitam tebal dan latar belakang putih. 

Komputer akan mengenali posisi dan orientasi marker dan menciptakan dunia 

virtual 3D yaitu titik (0,0,0) dan 3 sumbu yaitu X,Y,dan Z. Marker Based 

Tracking ini sudah lama dikembangkan sejak 1980-an dan pada awal 1990-an 
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mulai dikembangkan untuk penggunaan Augmented Reality. 

(withmygloria2nd,2013) 

Dalam AR atau MR, penanda adalah gambar atau objek yang terdaftar 

dengan aplikasi yang bertindak sebagai pemicu informasi dalam aplikasi. Ketika 

perangkat kamera mengenali penanda ini di dunia nyata (saat menjalankan 

aplikasi AR atau MR), ini memicu tampilan konten virtual atas posisi penanda 

dalam tampilan kamera. Pelacakan berbasis penanda dapat menggunakan berbagai 

jenis penanda yang berbeda, termasuk kode QR, penanda reflektif fisik, Target 

Gambar, dan tag 2D. Jenis penanda yang paling sederhana dan paling umum 

dalam aplikasi game adalah Target Gambar. Target Gambar adalah jenis penanda 

khusus yang digunakan dalam pelacakan berbasis Marker. Mereka adalah gambar 

yang telah didaftarkan secara manual, dan bertindak sebagai pemicu yang 

menampilkan konten virtual. Untuk target gambar, gunakan gambar yang 

mengandung bentuk berbeda dengan garis luar yang rumit. Ini mempermudah 

pengenalan gambar dan algoritme pelacakan untuk mengenalinya. (Vuforia 

Documentation, 2018). 

2.2.6. Alat Pembuatan Keramik 

Jenis dan fungsi peralatan untuk pembentukan benda keramik dapat 

dikelompokkan menjadi alat bantu, alat pokok, perlengkapan, dan peralatan 

keselamatan kesehatan kerja. Peralatan tersebut digunakan untuk kelancaran 

proses pembentukan benda keramik dengan berbagai keteknikan. (Budiyanto, 

2008) 


