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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Beberapa acuan yang digunakkan dalam pengembangan sistem dan aplikasi 

ini yaitu sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Perbandingan Hasil Penelitian 

Penulis Objek Metode Konten AR Platform 

Nur Jazilah  

(2016) 

Panduan Wudhu Marker Based 

Tracking 

Animasi dan 

Button Rotasi 

Android 

Iwan Setya 

Nugraha, Kodrat 

Iman Satoto, 

Kurniawan Teguh 

Martono 

(2014) 

Tuts Piano Marker Based 

Tracking 

Touch Button Android 

Findi 

Irmaningsih, 

Sudarno 

(2017) 

Robot Marker Based 

Tracking 

Touch Button Android 

Nur Muhammad 

Al Ustadi 

(2016) 

Pengenalan 

Karakter 

Wayang 

Marker Based 

Tracking 

Rigging 

Animasi  

Android 

Yang diusulkan : 

Muhammad Syafi 

Praba Widianto 

 (2018) 

Pengenalan 

Tokoh Wayang  

Marker Based 

Tracking 

Interaksi Android 



7 
 

 
 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Interaksi Manusia dan Komputer  

Interaksi Manusia dan Komputer(IMK) atau HCI (Human Computer 

Interaction) merupakan disiplin ilmu pengetahuan yang mengulas tentang 

perancangan, implementasi, dan evaluasi sebuah aplikasi komputer interaktif. 

Pada konsep HCI telah dikembangkan berbagai aturan dan parameter yang dapat 

digunakan sebagai acuan pembuatan aplikasi di berbagai bidang, mulai dari 

aplikasi personal, aplikasi untuk bidang pemerintahan, hingga aplikasi untuk 

kurikulum pendidikan (Leavitt dan Shneiderman, 2013). 

Pada dasarnya istilah interaksi pada IMK adalah komunikasi antara user 

dengan komputer secara langsung maupun tidak langsung dimana komunikasi 

langsung melibatkan dialog dengan umpan balik (Feedback) dan kontrol selama 

pelaksanaan tugas atau kerja sedangkan kalau komunikasi tidak langsung dapat 

berupa background process atau proses batch.  

(www.gurupendidikan.co.id/interaksi-manusia-komputer) 

 

Gambar 2.1 Gambar Interaksi Manusia-Komputer 

 

http://www.gurupendidikan.co.id/interaksi-manusia-komputer
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2.2.2 Wayang  

Wayang adalah salah satu jenis kebudayaan Jawa yang telah ada dan dikenal 

oleh masyarakat Jawa sejak ±1500 tahun yang lalu. Kebudayaan Hindu masuk 

ke Jawa membawa pengaruh pada pertunjukan bayang-bayang, yang kemudian 

dikenal dengan pertunjukan wayang. Dalam penyebaran agama Hindu di pulau 

Jawa, para Brahmana menggunakan kitab Mahabarata dan Ramayan selain kitab 

Weda sehingga kedua kitab ini dikenal di masyarakat Jawa. Cerita wayang 

semula menceritakan petualangan dan kepahlawanan nenek moyang kemudian 

beralih ke cerita Mahabarata dan Ramayana. Pada zaman Hindu ini seni 

pewayangan semakin populer terutama dengan disalinya ke dalam bahasa Jawa 

Kuno. (Marina Puspitasari,2008:4) 

Wayang iu sendiri merupakan boneka tiruan orang yang terbuat dari pahatan 

kulit atau kayu yang dapat dimanfaatkan untuk memerankan tokoh dalam 

pertunjukan cerita wayang biasanya dimainkan oleh seseorang yang disebut 

dalang dengan iringan musik tradisional gamelan.  

2.2.3 Pandawa Lima  

Pandawa merupakan istilah dalam bahasa Sanskerta yang secara harfiah berarti 

anak Pandu, yaitu salah satu Raja Hastinapura dalam cerita Mahabarata. Dalam cerita 

Mahabarata juga ada gambaran yang mewakili karakter manusia di dunia, wayang juga 

tidak lepas dengan nafsu, baik nafsu baik maupun nafsu jahat. Dalam cerita Pandawa, 

nafsu baik diwakili oleh Pandawa dan nafsu jahat oleh Kurawa. Nafsu baik dan jahat 

tersebut bertempur dalam perang Baratayuda. Perang Baratayuda sendiri adalah 

adalah perangnya Pandawa yang tokoh baik dengan Kurawa yang tokoh jahat yang 

https://infowayangindonesia.blogspot.co.id/2018/02/sejarah-singkat-kehidupan-pandawa.html


9 
 

 
 

sesungguhnya Pandawa dan Kurawa masih saudara sepupu. Menurut Senawangi 

(2008: 228), perang Baratayuda bukan hanya perang memperebutkan takhta kerajaan 

Astina saja, tetapi juga merupakan perang antara yang baik dan yang batil. Antara 

kejujuran dan kebenaran melawan keserakahan dan kejahatan.  

2.2.4 Augmented Reality  

Ronald T. Azuma (1997) mendefinisikan augmented reality sebagai 

penggabungan benda-benda nyata danmaya di lingkungan nyata yang berjalan 

secara interaktif dalam waktu nyata (real time), dimana benda mayal terintegrasi 

dalam dunia nyata. Teknologi Augmented Reality (AR) dapat menyisipkan suatu 

informasi tertentu ke dalam dunia maya dan menampilkannya di dunia nyata 

dengan bantuan seperti webcam, komputer, HP Android, maupun kacamata 

khusus. 

Fungsi Augmented Reality (AR) adalah untuk meningkatkan persepsi 

seseorang dari dunia yang ada disekitaranya dan menjadikan sebagai dunia 

virtual dan nyata sebagai antarmuka yang baru yang mampu menampilkan 

informasi yang relevan dan sngat membantu dalam berbagai bidang. 

2.2.5 Vuforia  

Menurut Atmoko dan Basworo (2017) Vuforia adalah Augmented Reality 

Software Development Kit (SDK) untuk perangkat mobile yang memungkinkan 

pembuatan aplikasi AR. SDK Vuforia juga tersedia untuk digabungkan dengan 

Unity yaitu bernama Vuforia AR Extension for Unity. Vuforia merupakan SDK 

yang disediakan oleh Qualcomm untuk membantu para developer membuat 

aplikasi-aplikasi Augmented Reality (AR) di mobile phones (iOS, Android). 
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SDK Vuforia sudah sukses dipakai di beberapa aplikasi-aplikasi mobile untuk 

kedua platform tersebut.  

AR Vuforia memberikan cara berinteraksi yang memanfaatkan kamera pada 

mobile phones untuk digunakan sebagai perangkat masukan, sebagai mata 

elektronik yang mengenali penanda tertentu, sehingga di layar bisa ditampilkan 

perpaduan antara dunia nyata dan dunia yang digambar oleh aplikasi. Dengan 

kata lain, Vuforia adalah SDK untuk computer vision based AR.. 

2.2.6 Blender  

Menurut Lance Flavell (2010) Blender merupakan paket aplikasi pemodelan 

dan animasi tiga dimensi yang memiliki berbagai fungsi yang tidak dimiliki 

aplikasi tiga dimensi lainnya. Software Blender memiliki beberapa fitur yang 

tentunya berbuga bagi penggunanya, fitur yang ada seperti modeling, texturing, 

rigging dan masih banyak lagi. Tentunya  Blender juga mempunyai keunggulan 

yaitu dapat membuat game tanpa menggunakan program tambahan, karena 

blender sudah mempunyai Game Engine dan menggunakan Python sebagai 

bahasa pemrograman. 

2.2.7 Unity 

Unity adalah sebuah bentuk teknologi terbaru yang meringankan dan 

memudahkan game developer membuat game. Unity adalah sebuah game engine 

/ game authoring tool yang mendukung orang kreatif untuk membangun video 

game (Ryan Henson Creighton ,2011: 9). Unity mensupport pembuatan game 

dalam bentuk 2D dan 3D, tidak hanya itu saja unity juga mensupport pembuatan 
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animasi. Unity memiliki beberapa bahasa pemrograman yang sering digunakan 

yaitu java script, cs script (C#), boo script. Adapun kelebihan dari unity adalah 

unity termasuk game yang mensupport di berbagai platform atau multiplatform. 

Walaupun unity merupakan software multiplatform tetapi ada beberapa platform 

yang membutuhkan licensi untuk menjalankannya sedangkan platform yang 

lainnya bisa di akses secara gratis. 

2.2.8 Marker 

Marker adalah sebuah penanda atau gambar yang dapat di deteksi oleh 

sistem komputer lewat gambaran video pada imageprocessing, pengenalan pola 

dan teknik visi komputer. Sekali terdeteksi, maka akan didefinisikan skala yang 

tepat dan posepada kamera. Pendekatanini dinamakan marker based tracking, 

dan digunakan secara luas pada AR(Siltanen,2012). Setiap marker memiliki 

karakter tersendiri tergantung dari corak marker, semakin bagus corak marker 

yang disimpan dalam database Vuforia SDK maka akan lebih baik juga ketika 

melakukan tracking pada marker. 
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