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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

      Perkembangan teknologi semakin pesat pada saat ini. Kemajuan ini 

menjadikan teknologi komputer semakin mendominasi. Tidak sedikit metode – 

metode pembelajaran segala aspek kehidupan berbasis android, maupun hal yang 

menarik lainnya pada komputer. peran teknologi komputer semakin hari semakin 

meningkat. Banyak masyarakat yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk 

mendengarkan audio atau musik melalui speaker atau headset  yang sudah 

mendukung teknologi dolby digital untuk tipe speaker stereo ataupun surround. 

Teknologi  audio telah  berkembang  pesat,  baik  yang  digunakan  pada public 

entertainment seperti  bioskop  juga  pada private entertaiment untuk  kepentingan 

pemutaran film dan gamming.  

Audio 3D atau efek audio 3D (tiga dimensi) adalah sekelompok  efek 

suara yang dapat memanipulasi suara yang dihasilkan oleh speaker stereo, speaker 

surround-sound, speaker-array, atau headphone. Pada saat mendengarkan audio 

tersebut maka pendengar akan merasakan sensasi suara yang terdengar dari segala 

arah baik dari kiri maupun kekanan secara berulang-ulang. Bahkan jika mendengar 

suara dari kiri dan kanan saja maka akan bisa merasakan dimensi jarak sumber 

suara tersebut.   
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Pengembang aplikasi yang menerapkan teknologi augmented reality 3d audio 

itu sendiri masih tidak terlalu banyak, maka dengan dibuatnya aplikasi ini akan 

membantu user pengguna mengetahui kekuatan audio maupun jarak yang dihasilkan 

pada marker speaker dengan tipe audio mono, stereo, dan surround melalui arah yang 

berbeda, selain itu pengguna juga dapat berinteraksi secara langsung dengan obyek 

3d yang ditampilkan pada kamera smartphone. 

Adapun teknologi 3d audio ini menggunakan augmented reality bertujuan 

untuk  menghasilkan output audio untuk mengetahui decibel audio dan jarak 3D 

marker dengan kamera AR yang  mampu  merepresentasikan  suara  yang dihasilkan 

di sekeliling pendengar berdasarkan dengan presepsi manusia terhadap audio  itu  

sendiri. Berdasarkan  presepsi  manusia  terhadap  audio, output yang dihasilkan 

memberikan kesan yang nyata bagi pendengarnya. 

1.2   Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, adapun rumusan 

masalah yang diperoleh adalah bagaimana penerapan teknologi augmented reality 

pada aplikasi 3D audio berbasis android menggunakan unity 3D?  

1.3  Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup penelitian ini antara lain : 

1. Obyek yang ditampilkan meliputi 3D audio speaker, dengan tipe speaker 

sebagai berikut:  

- Stereo 2 Speaker  

- Mono 1 Speaker. 
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- Surround 5.1 Channel.  

2. Marker yang digunakan berjumlah 3 buah berupa kertas dengan background 

yang berbeda-beda, mewakili tipe speaker atau headset. 

3. Audio yang digunakan berupa musik mp3 yaitu 2 channel suara yang 

diletakkan  pada speaker. 

4. Ukuran marker yaitu tinggi 341  px dan lebar 340 px, ukuran marker itu sendiri 

menggunakan software Adobe Photoshop CS6. 

5. Objek yang ditampilkan berupa konfigurasi speaker. 

6. Aplikasi dapat dijalankan pada perangkat mobile berbasis android dengan versi 

4.1.x keatas. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan ruang lingkup yang telah di jabarkan, tujuan 

yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk membangun sebuah aplikasi 

teknologi augmented reality berbasis android untuk menerapkan simulasi 3D audio 

mono , stereo, dan surround dengan kombinasi speaker atau headset. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Dengan adanya aplikasi ini masyarakat umum dapat mengetahui jenis audio 

yang diterapkan pada speaker untuk memilih tipe speaker yang bagus untuk 

keperluan seperti menonton film, mendengarkan musik  ataupun bermain game 

dengan speaker yang sudah mendukung teknologi dolby digital. 

2. Sebagai sarana pengetahuan 3d audio di dalam teknologi augmented reality. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam melihat dan mengetahui pembahasan dari skripsi 

ini secara menyeluruh maka perlu dibuat sistematika yang merupakan kerangka dan 

pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang 

lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menjadi acuan primer dalam penelitian ini 

serta landasan teori dari permasalahan yang diambil, juga landasan teori dari 

perangkat lunak, perangkat keras dan bahasa pemrograman yang digunakan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Menganalisis sistem dalam aplikasi yang dibangun dimulai dari aspek-aspek 

yang berkaitan serta merancang sistem dimulai dari segi analisis kebutuhan, terdiri 

dari kebutuhan masukan, proses, keluaran, perangkat keras, dan perangkat lunak, 

selanjutnya berisi pemodelan-pemodelan dengan diagram-diagram, sampai berisi 

desain tampilan yang dapat mempermudah pengguna layanan dalam penggunaan 

sistem.  
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN  

Mengimplementasikan hasil analisis dan perancangan yang telah dibuat 

sehingga diketahui apakah sistem yang dibangun sudah memenuhi persyaratan 

sebagai aplikasi yang dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan serta menjawab permasalahan yang dihadapi sampai 

mengetahui keunggulan dan kekurangan dari sistem yang dirancangan dengan yang 

sudah ada, serta hasil implementasi diikuti pengujian telah mencapai tujuan yang 

diinginkan dalam pembuatan aplikasi ini. 


