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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1  Tinjauan Pustaka 

 Pustaka merupakan acuan utama dalam beberapa studi yang pernah dilakukan 

yang berkaitan dengan penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian yang digunakan 

sebagai acuan dalam penelitian ini. 

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Fathoni, dkk 2012 

melakukan penelitian dengan metode hand touch marker menggunakan aplikasi unity 

3D. Aplikasi menampilkan simulasi alat musik perkusi menggunakan media kertas 

marker yang memanfaatkan teknologi augmented reality. 

 Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Rahma Fida Fadhilah, dkk 2016  

melakukan penelitian dengan menggunakan user interface virtual button untuk objek 

piano, penelitian ini menggunakan touch button dan penyisipan animasi. 

Pada penelitian lain juga dilakukan oleh Surya David Pratama, 2017 

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

binatang tersebut berbasiskan android. 

 Dalam penelitian lain juga dilakukan oleh Khalissandy Khallis, 2018, dalam 

penelitian ini digunakan metode markerless dan user defined target. Aplikasi yang 

dihasilkan menampilkan objek 3D alat musik. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cahyo Dwi Pornomo, 2018 melakukan 

penelitian dengan metode animasi rigging menggunakan aplikasi unity 3D. Aplikasi 
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menampilkan karakter hewan beserta anatomi nya dan menampilkan audio animasi 

(bergerak), seolah-olah terlihat lebih hidup dan nyata. 

Adapun perbandingan dari penelitian yang sudah dilakukan tersebut dapat 

dilihat pada tabel 2.1. 

 Tabel 2.1 Data Perbandingan Penelitian. 

No Penulis Objek Metode 
Bahasa 

Pemrograman 
Platform Hasil 

1 Mochamad 

Fathoni, 

Eko Budi 

Cahyono 

dan Wahyu 

Andhyka 

kusuma 

(2012) 

Alat Musik 

Perkusi 

Hand 

touch 

marker 

 

C# Android Membuat alat 

musik perkusi 

menggunakan 

Augmented 

Reality  

2 Rahma Fida 

Fadhilah, 

Nanik 

Suciati, dan 

Wijayanti 

Nurul 

Khotimah 

(2016) 

 

Tuts      

Piano 

 

Marker 

based 

tracking 

 

C# 

 

Android Membuat 

aplikasi alat 

musik piano 

menggunakan 

Augmented 

Reality 

3 Surya David 

Pratama 

(2017) 

Binatang Marker 

based 

tracking 

 

C# 

 

Android Media 

pembelajaran 

pengenalan 

binatang 

menggunakan 

Augmented 

Reality 

4 Khalissandy 

Khallis 

(2018) 

Pengenalan 

Alat Musik 

Markerless C# 

 

Android Media belajar 

berbasis 

Android 
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Tabel 2.1 (Lanjutan) 

No Penulis Objek Metode Bahasa 

Pemrograman 

Platform Hasil 

5 Cahyo Dwi 

Purnomo 

(2018) 

Pengenalan 

Anatomi 

Hewan 

Animasi 

Rigging 

C# Android Visualisasi 

pengenalan 

anatomi 

hewan 

6 Irsan 

Tanjung 

(Diusulkan) 

3D Audio 

Speaker 

Distance 

Marker  

 

C# 

 

Android Menerapkan 

3D audio 

menggunakan 

Augmented 

Reality 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Audio 

   Audio (suara) adalah fenomena fisik yang dihasilkan oleh getaran suatu benda 

yang berupa sinyal analog dengan amplitudo yang berubah secara kontinyu terhadap 

waktu yang disebut frekuensi. 

Gelombang suara terjadi sebagai variasi tekanan dalam sebuah media, seperti 

udara. Gelombang tersebut tercipta dari bergetarnya sebuah benda, yang 

menyebabkan udara sekitarnya ikut bergetar. Udara yang bergetar kemudian diterima 

oleh telinga, menyebabkan gendang telinga manusia bergetar, kemudian otak 

menafsirkannya sebagai suara. Gelombang suara berjalan melalui udara, sama seperti 

gelombang yang terjadi di air. Bahkan, gelombang air lebih mudah untuk dilihat dan 

dimengerti, hal ini sering digunakan sebagai analogi untuk menggambarkan 

bagaimana gelombang suara berperilaku. 
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   Ada tiga bagian yang paling penting untuk audio : 

1. Panjang gelombang: Jarak antara titik manapun pada gelombang dan titik setara 

pada fase berikutnya. Secara harfiah, panjang gelombang adalah jarak yang 

digambarkan dgn huruf “T”. 

2. Amplitudo: atau kekuatan sinyal gelombang (intensity). Titik tertinggi dari 

gelombang bila dilihat pada grafik. Amplitudo tinggi biasa disebut sebagai 

volume yang lebih tinggi, diukur dalam dB. Nama perangkat untuk 

meningkatkan amplitudo disebut amplifier. 

3. Frequency: Frekuensi waktu yang dibutuhkan oleh gelombang bergerak dari 

satu fase ke fase berikutnya dalam satu detik. Diukur dalam hertz atau cycles per 

second. Semakin cepat sumber suara bergetar, semakin tinggi frekuensi. 

Frekuensi yang lebih tinggi ditafsirkan sebagai pitch yang lebih tinggi. 

  Audio diproduksi oleh sebuah objek yang bergetar, contohnya pengeras suara, 

alat musik, ataupun pita suara manusia. Getaran mekanik dari sebuah loudspeaker 

membuat pergerakan udara terdorong dan tertarik dari kondisi stabil, adanya gerakan 

mendorong dan menarik yang terus menerus dari sebuah speaker membuat tekanan 

udara berubah yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya sebuah gelombang suara. 

Sebuah gelombang suara dapat dideskripsikan oleh frekuensi dan amplitudo. 

Frekuensi 1 Hz berarti 1 cycle gelombang lengkap setiap satu detik. Satuan sebuah 

frekuensi adalah Hertz (Hz). Frekuensi yang dapat didengar manusia adalah 20 Hz 

sampai 20000 Hz. Dalam kenyataan praktis sebuah sumber suara selalu diproduksi 
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pada banyak frekuensi secara simultan. Amplitudo sebuah gelombang mengacu pada 

besarnya perubahan tekanan dan tingkat kerasnya (loudness) gelombang suara.  

(Binanto, 2010). 

2.2.2 Audio Digital 

   Audio digital merupakan versi digital dari suara analog. Pengubahan suara 

analog menjadi suara digital membutuhkan suatu alat yang disebut Analog to Digital 

Converter (ADC). ADC akan mengubah amplitudo sebuah gelombang analog ke 

dalam waktu interval (sampel) sehingga menghasilkan representasi digital dari suara. 

Berlawanan dengan ADC, Digital to Analog Converter (DAC) akan mengubah suara 

digital ke alat suara analog (speaker). Audio digital merupakan representasi dari suara 

asli (original sound). Dengan kata lain, audio digital merupakan sampel suara. 

Kualitas perekaman digital tergantung pada seberapa sering sampel diambil (angka 

sampling atau frekuensi dihitung dalam kiloHertz atau seribu sampel per detik). 

Tiga frekuensi sampling yang paling sering digunakan dalam multimedia adalah 

kualitas CD 44.1 kHz, 22.05 kHz, dan 11.025 kHz dengan ukuran sampel 8 bit dan 16 

bit.  

  Ukuran sampel 8 bit menyediakan 256 unit deskripsi range dinamis atau 

amplitudo (level suara dalam satu waktu), ukuran file dari audio digital berdurasi satu 

menit pada angka sampling dan resolusi yang umum. Kualitas perekaman digital 

tergantung pada seberapa sering sampel diambil dan berapa banyak angka yang 

digunakan untuk merepresentasikan nilai dari tiap sampel (bitdepth, ukuran sampel, 

resolusi, range dinamis). Semakin sering sampel diambil, semakin banyak data yang 
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disimpan mengenai sampel, semakin bagus resolusi dan kualitas suara yang 

ditangkap ketika diputar. Artinya, kualitas suara akan semakin tinggi. Semakin tinggi 

kualitas suara, semakin besar pula file yang dihasilkan. Reslusi sudio (8 bit atau 16 

bit) menemukan akurasi pendigitalan suara. Penggunaan 8 bit yang lebih besar untuk 

ukuran sampel akan menghasilkan hasil rekaman yang menyerupai versi aslinya. 

(Binanto, 2010). 

2.2.3 Audio Spasial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.1 Contoh Gambar Audio Spasial 

            Audio tiga dimensi (atau spasial) adalah fitur teknologi dimana memberikan 

efek suara layaknya seakan-akan nampak terdengar jelas seperti nyata dan terdengar 

dari semua sisi yang memainkan peran kunci dalam mewujudkan komunikasi 

mendalam di banyak aplikasi saat ini untuk telekonferensi, hiburan, permainan, 

panduan navigasi, dan realitas virtual (VR) / augmented reality (AR). Teknologi 

dalam menangkap suara spasial dan perekaman binaural menjadi tambahan bagi 
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pengguna perangkat seluler untuk menangkap suara yang berada di sekitarnya. Audio 

spasial bertujuan untuk menciptakan audio pada lingkungan disekitar, menjadi lebih  

realistis seperti Rekaman suara dan reproduksi suara, dua aspek ini penting dalam 

audio spasial, di mana tidak hanya konten audio tetapi juga dari sumber suara untuk 

menciptakan pengalaman yang mendalam.  

Rekaman binaural dan render merujuk secara khusus untuk merekam dan 

mereproduksi suara di dua telinga. Ini dirancang menyerupai sistem pendengaran dua 

telinga manusia dan biasanya berfungsi menggunakan headphone atau beberapa 

pengeras suara ,yaitu, pengeras suara stereo. menciptakan persepsi realistis suara 

dalam ruang 3D Dalam game dan hiburan pribadi, rendering binaural telah banyak 

diterapkan dalam aplikasi Augmented Reality (AR) / Virtual Reality (VR) seperti 

Oculus Rift dan Playstation VR Perekaman dan reproduksi Soundfield yang 

mengadopsi model berbasis fisik untuk menganalisis dan mengetahui bidang 

gelombang suara. Biasanya dirancang untuk bekerja dengan banyak mikrofon dan 

pengaturan speaker multi-saluran. Dengan teknik stereo konvensional, menciptakan 

ilusi lokasi untuk sumber suara terbatas pada ruang antara speaker kiri dan kanan. 

Namun, dengan lebih banyak saluran termasuk dan teknik pemrosesan sinyal canggih 

yang diadopsi, reproduksi bidang suara saat ini sistem dapat membuat bidang suara 

3D (full-sphere) dalam wilayah ruang yang luas. Dolby Atmos (Hollywood, CA, AS) 

dan Auro 3D (Mol, Belgia) adalah dua contoh perusahaan terkenal dalam hal ini, 

terutama digunakan dalam aplikasi bioskop dan home theater komersial. 
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Rekaman Binaural Dan Render. 

Manusia hanya memiliki dua telinga untuk merasakan suara dalam ruang 3D. 

digunakan dua mikrofon yang dipisahkan secara lokal untuk merekam audio ketika 

terdengar dan ketika diputar ulang pada headphone maka akan terasa sensasi suara 

3D untuk pendengar. Ini dikenal sebagai rekaman binaural, pendekatan khusus dari 

rekaman stereo dua saluran, di mana dua mikrofon ditempatkan di dua telinga baik di 

kepala manusia (dikenal sebagai rekaman subjek) atau kepala buatan (dikenal sebagai 

rekaman kepala boneka). Sistem audio binaural pertama diperkenalkan pada tahun 

1881 pada perangkat yang disebut Theatrophone oleh insinyur Perancis Clément 

Ader. Namun, tidak banyak yang berminat dalam hal teknologi ini. Saat ini, dengan 

ketersediaan headphone yang luas dan lebih murah metode perekamannya, telah 

memunculkan minat baru dalam suara spasial binaural.  

Suara yang diterima di dua telinga tersebar dan dibentuk oleh kepala, batang 

tubuh dan telinga manusia bersifat geometri, menghasilkan isyarat spasial untuk 

pendengaran binaural yang tersedia. Ini sepenuhnya ditangkap oleh HRTF, yang 

didefinisikan dalam domain frekuensi spasial yang menjelaskan perambatan suara 

dari titik khusus ke telinga pendengar, Untuk menghasilkan efek audio spasial dalam 

rendering binaural, kita dapat menggunakan rekaman secara langsung untuk 

mensimulasikan objek nyata atau menghasilkan objek virtual dengan menggabungkan 

sinyal mono dengan HRTF sesuai dengan posisi sumber virtual. (Jung Woo. Choi, 

2017). 
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2.2.4 Augmented Reality 

  AR merupakan variasi dari Virtual Environments (VE), atau yang lebih 

dikenal dengan istilah Virtual Reality (VR). Teknologi VR membuat pengguna 

tergabung dalam sebuah lingkungan virtual secara keseluruhan. Ketika tergabung 

dalam lingkungan tersebut, pengguna tidak bisa melihat lingkungan nyata di 

sekitarnya. Sebaliknya, AR memungkinkan pengguna untuk melihat lingkungan 

nyata, dengan objek virtual yang ditambahkan atau tergabung dengan lingkungan 

nyata. Tidak seperti VR yang sepenuhnya menggantikan lingkungan nyata, AR 

sekedar menambahkan atau melengkapi lingkungan nyata .(Ronald T. Azuma, 1997). 

Sejarah Augmented Reality (AR) 

 Sejarah augmented reality dimulai dari tahun 1957-1962, ketika seorang 

penemu yang bernama Morton Heilig, seorang sinematografer, menciptakan dan 

mempatenkan sebuah simulator yang disebut Sensorama dengan visual, getaran dan 

bau. Pada tahun 1966, Ivan Sutherland menemukan head-mounted display yang 

diklaimnya adalah, jendela ke dunia virtual. Tahun 1975 seorang ilmuwan bernama 

Myron Krueger menemukan Videoplace yang memungkinkan pengguna, dapat 

berinteraksi dengan objek virtual untuk pertama kalinya. Tahun 1989, Jaron Lanier, 

memeperkenalkan virtual reality dan menciptakan bisnis komersial pertama kali di 

dunia maya, Tahun 1992 mengembangkan augmented reality untuk melakukan 

perbaikan pada pesawat boeing, dan pada tahun yang sama, L.B. Rosenberg 

mengembangkan salah satu fungsi sistem AR, yang disebut virtual fixtures, yang 
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digunakan di Angkatan Udara AS Armstrong Labs, dan menunjukan manfaatnya 

pada manusia, dan pada tahun 1992 juga, Steven Feiner, Blair Maclntyre dan dorée 

Seligmann, memperkenalkan untuk pertama kalinya Major Paper untuk 

perkembangan Prototype augmented reality. 

Pada tahun 1999, Hirokazu Kato, mengembangkan ArToolkit di HITLab dan 

didemonstrasikan di SIGGRAPH, pada tahun 2000, Bruce. H. Thomas, 

mengembangkan ARQuake, sebuah Mobile Game AR yang ditunjukan di 

International Symposium on Wearable Computers (Ramadar Pelsri, 2014). 

2.2.5 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)  

2.2.6 Unity 3D 

Unity 3D adalah sebuah game engine yang berbasis cross-platform, sehingga 

unity dapat digunakan untuk membuat game yang bisa digunakan pada perangkat 

komputer, ponsel pintar Android, iPhone, Playstation, dan bahkan X-Box. Unity 

adalah sebuah tool yang terintegrasi untuk membuat game, arsitektur bangunan dan 
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simulasi. juga bisa dipergunakan untuk membuat sebuah plugin tambahan seperti 

halnya dengan yaitu Unity Web Player. ( Blackman Sue, 2011) 

2.2.7 Dolby Digital 

Dolby Digital beroperasi di dunia yang penuh dengan nol — informasi 

digital. Karena audio yang di dengar terdiri dari bentuk gelombang analog, bukan 

bentuk gelombang dan nol, langkah pertama dalam proses membuat trek audio Dolby 

Digital adalah mengubah sinyal analog asli menjadi informasi digital. Proses ini 

disebut encoding. Tetapi alih-alih hanya mengubah bentuk gelombang menjadi 

angka, Dolby Digital menganalisis audio asli dan secara cerdas menentukan bagian 

mana dari trek audio yang penting untuk dijaga dan bagian mana yang cenderung 

tidak di dengar.  

Dengan mempertahankan bagian-bagian penting dari trek audio dan 

menghilangkan data yang berlebihan, Dolby Digital memberikan suara multichannel 

yang sangat baik dengan kecepatan data yang rendah. Metadata adalah seperangkat 

instruksi yang dibuat selama produksi pemrograman dan dilakukan dalam bitstream 

Dolby Digital. Ini memastikan pengguna menikmati pengalaman audio berkualitas 

tinggi, baik saat pengguna mendengarkan sistem mono, stereo, atau 5.1-channel, dan 

juga memungkinkan pembuat konten menawarkan fitur tambahan sehingga Anda 

memiliki kontrol lebih besar atas pemutaran. 

Peran Setiap Saluran dalam 5.1 Suara. 

Saluran dalam campuran audio 5.1 melayani tujuan yang berbeda. Tiga 

saluran depan (Kiri, Tengah, dan Kanan) menyediakan dialog yang jernih, bersih, dan 
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penempatan suara layar yang akurat. Saluran surround kembar (Surround Kiri dan 

Surround Kanan) menciptakan perasaan berada di tengah-tengah aksi. Saluran Efek 

Frekuensi Rendah (LFE) menghasilkan efek bass yang dalam dan kuat yang dapat 

dirasakan serta didengar. Karena hanya membutuhkan sekitar sepersepuluh 

bandwidth dari masing-masing saluran lainnya, saluran LFE disebut sebagai saluran 

".1". 

Dolby Surround 7.1 adalah format audio baru untuk Bioskop yang didukung 

oleh Dolby CP650 dan CP750 Digital Cinema Processors itu meningkatkan jumlah 

saluran surround diskrit untuk menambah definisi ke array surround 5.1 saluran yang 

ada. 

 

                                     Tabel 2.2 Singkatan Saluran. 

Nama saluran Singkatan 

Kiri L 

Pusat C 

Kanan R 

Surround kiri Ls 

Surround kanan Rs 

Efek frekuensi rendah LFE 

Kembali surround kiri Bsl 

Kembali surround kanan Bsr 

Tuna Rungu HI 

Naratif tunanetra (Deskripsi Audio) VI-N 

 

Konfigurasi Saluran Teater 

Dua saluran diskrit baru ditambahkan di teater, Back Surround Left (Bsl) dan 

Back Surround Right (Bsr) seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1. Penggunaan 
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tambahan ini saluran surround memberikan fleksibilitas lebih besar dalam 

penempatan audio untuk diikat. 

Teater yang sudah ada yang ditransfer untuk Dolby Digital Surround EX ™ 

sudah memiliki kabel dan amplifikasi yang sesuai untuk saluran ini. Itu itu tidak 

kabel maka perlu menginstal saluran penguat tambahan dan kabel berjalan seperlunya 

untuk mengaktifkan saluran diskrit ini. Saluran Bsl dan Bsr dikalibrasi ke 82 dB, 

sama seperti dalam standar Instalasi Dolby Digital Surround EX. Saat digunakan 

dalam mode Dolby Surround 7.1, 82 dB menjadi level referensi untuk masing-masing 

dari empat saluran surround di keduanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar  2.2 Tata Letak Dolby Surround 7.1 
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Format Dolby Surround 7.1 atau mode dekode yang sesuai harus dipilih saat memutar 

konten 7.1. Jika prosesor bioskop dibiarkan dalam mode diskret 5.1 dengan konten 

7.1 (atau serupa dengan itu dalam mode Dolby Surround 7.1 dengan 5.1 diskrit 

Konten), audio yang salah akan dikirim ke speaker dinding belakang. 

(https://www.dolby.com/us/en/technologies/dolby-surround-7-1.html) 

https://www.dolby.com/us/en/technologies/dolby-surround-7-1.html

