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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Teknologi komputer yang berkaitan dengan perangkat antar muka 

komputer saat ini mengalami kemajuan sangat cepat. Seiring dengan 

berkembangnya teknologi perangkat keras pengendali tampilan, yang dapat 

dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan dalam bentuk 

visual. Penggambaran obyek visual dalam bentuk augmented reality (AR) adalah 

penggabungan antara obyek virtual dengan obyek nyata. Augmented Reality (AR) 

adalah suatu lingkungan yang memasukkan obyek virtual 3D kedalam lingkungan 

nyata. Sistem ini lebih dekat kepada lingkungan nyata (real). Karena itu, unsur 

reality lebih diutamakan pada sistem ini. Sistem ini berbeda dengan virtual reality 

yang sepenuhnya merupakan virtual environment (VR). AR mengijinkan 

penggunanya untuk berinteraksi secara real time dengan sistem. AR merupakan 

suatu konsep perpaduan antara virtual reality dengan world reality. Sehingga 

obyek-obyek virtual 2 Dimensi (2D) atau 3 Dimensi (3D) seolah-olah terlihat 

nyata dan menyatu dengan dunia nyata. Implementasi yang dapat digunakan untuk 

membangun augmented reality antara lain adalah menggunakan perangkat 

pustaka pemrograman yaitu Artoolkit. ARToolkit adalah software library, untuk 

membangun augmented reality (AR). ARToolkit memiliki kumpulan pustaka yang 

dapat digunakan untuk membangun aplikasi yang melibatkan overlay pencitraan 

virtual ke dunia nyata. Untuk melakukan ini, ArToolkit menggunakan pelacakan 

video untuk menghitung posisi kamera yang nyata dan mengorientasikan pola 

pada kertas marker. Setelah posisi kamera yang asli telah diketahui, maka virtual 

camera dapat diposisikan pada titik yang sama dan obyek 3D akan digambarkan 

diatas marker. Jadi ArToolkit memecahkan masalah pada AR yaitu, sudut pandang 

pelacakan obyek dan interaksi obyek virtual. ArToolkit juga dikembangkan 

menjadi NyarToolkit yang lebih mudah dalam penggunaannya. Oleh karena itu 

NyarToolkit digunakan dalam augmented reality pada smartphone android. 
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Dalam bidang Virtual reality telah digunakan dalam mempromosikan 

produk. Sebagai contoh, seorang pengembang menggunakan brosur virtual untuk 

memberikan informasi yang lengkap secara 3D, sehingga pelanggan dapat 

mengetahui secara jelas, produk yang ditawarkan yang diterapkan kedalam 

smartphone android agar  mempermudah konsumen menggakses informasi 

produk tersebut dan memberikan inovasi baru dalam mempromosikan sebuah 

produk. 

Dalam hal ini, penulis ingin memanfaatkan keunggulan augmented reality 

untuk membantu memvisualisasikan konsep abstrak yang lebih intuitif untuk 

meningkatkan pemahaman dalam menggambar suatu model objek. Walaupun 

augmented reality bukan teknologi baru, penulis merasa bahwa banyak orang dari 

berbagai kalangan kurang menyadari akan keunggulan teknologi ini. Sehingga 

penulis bertujuan membuat aplikasi ini guna membantu user serta 

memperkenalkan kepada masyrakat khususnya di kota Pangkalpinang tentang 

augmented reality. Agar masyarakat mengikuti perkembangan teknologi dengan 

adanya user yang menggunakan smartphone android dalam mempromosikan 

rumah. 

Oleh karena itu penulis mencoba membantu user untuk menyampaikan 

suatu informasi mengenai harga dan speksifikasi rumah yang mereka jual. 

Sehingga user tidak perlu membawa brosur atau selebaran(flyer) dalam setiap kali 

penyampaian informasi tentang rumah yang mereka jual. Serta membantu user 

dalam meminimalisir biaya pencetakan brosur atau selebaran(flyer) yang nantinya 

akan dibagikan kepada masyarakat. 

Maka dari itu, untuk mengimplementasikannya penulis mengambil judul “ 

PENERAPAN AUGMENTED REALITY UNTUK BROSUR RUMAH 

BERBASIS ANDROID DI GRAHA PURI ESTATE ”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam proposal pembuatan brosur 

rumah menggunakan Augmented Reality berbasis android yaitu sebagai berikut: 
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a. Bagaimana pembuatan brosur rumah dalam bentuk selebaran (flyer)? 

b. Bagaimana cara merancang Augmented Reality dalam pembuatan brosur 

rumah dengan menggunakan Nyar ToolKit berbasis android? 

c. Bagaimana bentuk antar muka aplikasi Augmented reality dalam melihat 

brosur rumah dengan menggunakan Nyar ToolKit berbasis android? 

d. Bagaimana cara menggunakan aplikasi Augmented reality dalam melihat 

brosur rumah dengan menggunakan Nyar ToolKit berbasis android? 

e. Pemodelan proyek seperti apa yang sesuai untuk merancang Augmented 

reality dalam pembuatan brosur menggunakan Nyar ToolKit berbasis 

android? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :  

a. Riset dilaksanakan di Perumahan Graha Puri Pangkalpinang         

tahun 2014 

b. Brosur hanya berisi harga dan speksifikasi rumah (harga disesuaikan 

pada saat riset). 

c. Brosur yang dibuat berisi informasi hanya sebatas rumah type 40 dan 

type 55. 

d. Dalam pembuatan aplikasi ini menggunakan 3ds max7, NyArToolKit, 

Blender, Android Eclipse Indigo. 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut: 

a. Memperkenalkan augmented reality dalam hal pembuatan brosur. 

b. Menampilkan objek 3D tepat di atas brosur berdasarkan marker yang 

telah ditentukan. 

c. Memberikan informasi kepada user dalam menggunakan smartphone 

android mengenai harga dan spesifikasi rumah dalam visualisasi yang 

lebih bervariasi dan modern. 

d. Sebagai alat bantu pelaku bisnis untuk memasarkan produk dalam 

visualisasi yang lebih bervariasi dan modern. 
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e. Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat dalam menempuh 

jenjang pendidikan Strata Satu (S1). 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Perencanaan 

1. Studi kelayakan 

Tabel perbandingan sistem yang lama dengan sistem yang akan 

dirancang terhadap perusahaan yang akan dibuat 

2. Meeting stakeholder 

3. Jenis penelitian dan pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian.  Pengumpulan data diperoleh dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Dokumentasi 

Data dokumentasi diperoleh langsung dari Pimpinan Perumahan Graha 

Puri Estate Pangkalpinang, berupa informasi seputar spesifikasi dan 

harga rumah. 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data yang berhubungan 

dengan proses penelitian, misalnya, minat tertinggi masyarakat dalam 

investasi rumah dan kendala (dari segi promosi) yang dihadapi 

perusahaan. 

c. Pengamatan (Observasi) 

Pengamatan dilakukan untuk memperoleh data dari lapangan berupa 

unit rumah. 

d. Penelitian Kepustakaan 

Penulisan dilakukan dengan mempelajari berbagai pustaka yang 

berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. 

1.5.2 Analisa system 

Pada tahap ini akan dilakukan analisa system yang sedang berjalan dalam 

perusahaan tersebut dan menganalisa system yang dihasilkan dalam pembuatan 
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aplikasi Augmented Reality berbasis android. Langkah-langkah proses analisa 

sistem yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Analisa kelemahan sistem berjalan 

Activity Diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja atau workflow 

sebuah proses bisnis dan urutan aktifitas di dalam suatu proses.  

b. Analisa kebutuhan Perangkat Lunak 

c. Analisa kebutuhan Perangkat keras 

d. Analisa Masukan 

Pada tahap ini dilakukan pemasukan data-data yang telah diperoleh untuk 

diproses pada tahap selanjutnya. 

e. Analisa Perancangan Sistem 

Use Case Diagram 

Use Case Diagram digunakan untuk menjelaskan manfaat sistem jika 

dilihat menurut pandangan orang yang berada di luar sistem atau actor. 

Use Case Description 

Use Case Description digunakan untuk mendeskripsikan secara rinci 

mengenai Use Case Diagram. Pada tahap ini dihasilkan keluaran berupa 

brosur rumah menggunakan augmented reality berbasis android, dalam 

bentuk visualisasi yang lebih bervariasi dan modern. 

1.5.3 Perancangan Sistem 

Pada tahap ini menggambarkan langkah-langkah perancangan sistem 

dalam bentuk flowchart.  Langkah-langkah proses perancangan sistem ini yaitu 

sebagai berikut: 

A. Perancangan User Interface 

Pada tahap ini menggambarkan tentang bagaimana hubungan antara 

pengguna (user) dengan sistem yang dibuat. 

B. Perancangan Masukan 

Pada tahap ini menggambarkan tentang langkah-langkah dalam pembuatan 

brosur penjualan rumah menggunakan augmented reality berbasis 

android. 
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C. Perancangan Tampilan 

Pada tahap ini menampilkan hasil dari brosur penjualan rumah 

menggunakan augmented reality berbasis android yang telah dibuat. 

1.5.4 Implementasi Sistem 

Proses dari implementasi sistem adalah urutan dari perancangan awal 

sampai akhir yang harus dilakukan dalam pembuatan sistem.  Hasil dari tahapan 

implementasi ini adalah suatu sistem pengolahan data yang sudah dapat berjalan 

dengan baik.  Langkah-langkah proses implementasi sistem ini yaitu sebagai 

berikut: 

a. Instalasi Perangkat Lunak 

Pada tahap ini menggambarkan langkah-langkah proses instalasi software 

3ds max7, Blender, Android Eclipse Indigo. 

b. Instalasi Perangkat Keras 

Pada tahap ini menggambarkan langkah-langkah proses instalasi 

NyArToolKit ke Smartphone Android. 

c. Pengujian 

Pada tahap ini menggambarkan uji coba brosur penjualan rumah 

mengggunakan augmented reality berbasis android. 

1.5.5 Analisa Perangkat yang di gunakan 

A. Analisa Perangkat Keras 

1. Laptop Toshiba Satelite L645 dengan speksifikasi sebagai berikut : 

 Processor Intel Core i3CPU M370 @2.40GHz 

 RAM 2GB 

 OS Windows 7 Home Premium 32-bit 

2. Smartphone Sony Xperia U T205 OS Ginger Bread versi 2.3.3 

B. Analisa Perangkat Lunak: 

1. 3ds max7 

2. NyArToolKit 

3. Blender 

4. Android Eclipse Indigo 
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1.5.6 Penulisan Skripsi 

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari penyusunan skripsi yaitu 

pembuatan laporan dari semua langkah-langkah yang telah dilakukan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran 

umum tentang penelitian yang dijalankan agar dapat dipahami isi laporan yang 

dibuat. Sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan dalam 

pembuatan aplikasi penerapan augmented reality untuk brosur rumah berbasis 

Android. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini membahas tentang kajian pustaka yang berisi tentang teori dasar 

serta berbagai pengetahuan yang mendukung pemecahan masalah pada 

pembuatan aplikasi penerapan augmented reality untuk brosur rumah berbasis 

Android. 

 

BAB III PEMODELAN PROYEK 

Pada bab ini membahas tentang perencanaan, pengembangan, pengujian dan 

pengumpulan data serta rencana anggaran biaya untuk membuktikan hipotesis 

dalam pembuatan aplikasi penerapan augmented reality untuk brosur rumah 

berbasis Android. 

 


