
  

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Teknologi sangat berperan penting untuk menunjang setiap aktivitas 

kehidupan manusia dan mampu mempermudah untuk mendapatkan keperluan 

hidup sehari-hari. Kehadiran teknologi dalam mendukung kegiatan sehari-hari 

semakin terasa manfaatnya khususnya dari segi penyebaran informasi. Adapun 

contoh penerapan teknologi informasi ialah Augmented Reality (AR). 

Augmented Reality (AR) adalah teknologi sebagai pandangan langsung 

maupun tidak langsung dari objek fisik dari lingkungan dunia nyata yang telah 

ditingkatkan dengan menambahkan informasi yang dihasilkan komputer virtual ke 

dalamnya (Furht, 2011). Tidak seperti Virtual Reality (VR) yang sepenuhnya 

membenamkan pengguna di dalam lingkungan sintetis, dan tidak bisa melihat 

dunia nyata sekitar, Augmented Reality (AR) sekadar menambahkan atau 

melengkapi kenyataan (Azuma, 1997).  

Penerapan AR kini mulai banyak diterapkan pada media smartphone karena 

dirasa lebih praktis. Operating System (OS) pada smartphone sendiri kini hanya 

didominasi oleh Android dan iOS, android sendiri menurut data dari International 

Data Corporation (IDC) pada kuartal pertama tahun 2017 menjadi OS dengan 

Market Share terbesar di dunia yaitu dengan 85% dan disusul iOS dengan 14,7%. 

AR saat ini telah banyak diterapkan dalam berbagai bidang, diantaranya 

dalam bidang Entertainment dan Consumer Design (Valino, 1998). Media 

informasi dan promosi yang paling sering kita jumpai ialah surat kabar atau koran. 

Surat kabar merupakan lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di 

masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa 

atau aktual, mengenal apa saja di seluruh dunia yang mengandung nilai-nilai 

untuk diketahui khalayak pembaca (Effendy, 2004). 

PT. Riau Pos Intermedia merupakan salah satu perusahaan media massa 

cetak yang terbit di Riau. Surat kabar harian Riau Pos terbit untuk pertama kalinya 

pada tanggal 17 Januari 1991. Berdasarkan survei yang dilakukan Lembaga Riset 
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Roy Morgan pada tahun 2013, menunjukkan bahwa surat kabar harian Riau Pos 

menempati posisi pertama sebagai media massa cetak yang paling banyak dibaca 

di Provinsi Riau. Menurut hasil wawancara dengan Pimpinan Redaksi M. Hapiz, 

angka oplah penjualan surat kabar Riau Pos sendiri mencapai angka 75.000 

eksemplar per harinya.  

Ancaman terbesar bagi media massa cetak, khususnya PT. Riau Pos 

Intermedia ditengah sengitnya bisnis media massa saat ini ialah berkembangnya 

peran teknologi informasi, khususnya televisi dan internet sebagai sarana 

pemenuhan kebutuhan informasi bagi masyarakat. Selaras dengan hasil survey 

Nielsen Consumer Media View (CMW) pada tahun 2017 yang menunjukkan 

penetrasi surat kabar hanya berkisar 7%, kalah dibandingkan dengan Televisi 

(96%) dan Internet (44%). Selain itu rendahnya minat baca dikalangan masyarakat 

juga ikut menjadi faktor penyebab turunnya angka oplah penjualan surat kabar. 

Hasil studi "Most Littered Nation In the World" yang dilakukan oleh Central 

Connecticut State Univesity pada maret 2016, menempatkan Indonesia 

diperingkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Kedua faktor tersebutlah 

yang menyebabkan berkurangnya eksistensi surat kabar dikalangan masyarakat, 

sehingga berdampak pada angka pemasang iklan. Wawancara yang dilakukan 

terhadap Manager Pengembangan Pasar Bapak Asmawi (2017) menyebutkan 

bahwa hidup matinya sebuah perusahaan media massa cetak dipengaruhi oleh 

angka pemasang iklan.  

Selama ini angka pemasang iklan di surat kabar harian Riau Pos di dominasi 

oleh instansi pemerintah dan perusahaan swasta yang mencapai persentase 70%, 

sedangkan institusi pendidikan hanya berkisar 15-20%. Berdasarkan data 

perusahaan, angka pembaca direntang usia dibawah 14 tahun hanya berkisar 12%, 

hal inilah yang membuat minat pihak luar khususnya institusi pendidikan dalam 

memasang iklan yang ditargetkan untuk kalangan anak-anak berkurang. Adapun 

pembaca loyal suatu surat kabar didominasi oleh kalangan usia 40 tahun keatas. 

Barina (2010) menyatakan penyampaian informasi melalui koran hanya berupa 

teks dan gambar, hal itu menjadi salah satu alasan bagi anak-anak dan remaja 
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untuk tidak memilih koran sebagai tempat pencari informasi dan lebih memilih 

media online dan menonton televisi.  

PT. Riau Pos Intermedia sendiri sudah melakukan berbagai usaha dalam 

menarik minat pihak luar khususnya institusi pendidikan dalam memasang iklan, 

mulai dari membuat rubik khusus anak-anak dan remaja, menyediakan paket 

media group dalam beriklan, hingga mengurangi biaya iklan hingga setengahnya, 

hanya saja itu tidak berdampak signifikan. Oleh karena itu perlu adanya inovasi 

untuk menarik minat pembaca, khususnya anak-anak. Karena jika perusahaan 

media cetak tidak melakukan berbagai strategi dan inovasi dalam menyikapi 

perkembangan zaman, dipastikan eksistensi surat kabar bakal musnah, atau 

setidaknya kehilangan jumlah pembaca loyal dalam jumlah besar (Supadiyanto, 

2013). Dengan memanfaatkan teknologi AR, penyampaian informasi akan lebih 

menarik dan interaktif yaitu dengan menampilkan objek multimedia kedalam 

setiap konten, sehingga pengguna merasa seakan-akan informasi muncul secara 

langsung seperti objek fisik ke dalam dunia nyata, sehingga akan menambah 

pengalaman yang lebih realistis dan fantastis (Wang, Lai, 2012). Selain itu dengan 

pemanfaatan teknologi AR diharapkan dapat memperkenalkan kembali surat 

kabar dikalangan anak-anak guna meningkatkan angka minat baca dan menarik 

antusias pihak luar khususnya institusi pendidikan untuk memasang iklan yang 

berdampak pada keuntungan bagi perusahaan.  

Dari hasil penelitian terdahulu terkait AR yang sudah pernah dilakukan, 

diantaranya ialah Dhanar, dkk (2013) dengan judul Penerapan Mobile Augmented 

Reality berbasis Cloud Computing pada Harian Umum Radar Banyumas, dimana 

berdasarkan hasil pengujian fungsionalitas sistem menunjukkan scanning gambar 

sebagai penanda komplek dapat diterima dengan baik dan hasil pengujian user 

acceptance menunjukkan aplikasi dapat diterima oleh masyarakat. Dan penelitian 

yang dilakukan Ichsan, dkk (2016) dengan judul Analisa dan Implementasi Cloud 

Recognition dan Device Storage pada Augmented Reality Jenis Buah, 

menunjukkan hasil aplikasi yang dikembangkan dengan metode cloud recognition 

menghasilkan ruang penyimpanan marker yang lebih besar dengan ukuran file 

.apk yang lebih ringan dibandingkan dengan metode device storage. Bondan dan 
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Bowo (2014) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan 

pada Augmented Reality ialah jarak, sudut serta intensitas cahaya. Sedangkan 

penerapan AR dengan metode Markerless menggunakan konsep Natural Features 

Tracking dirasa lebih modern dibandingkan penggunaan QR Code dan Barcode 

(V. Geroimenko, 2012). 

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan di atas, penulis ingin 

mengembangkan suatu aplikasi mobile untuk memperluas penggunaan teknologi 

Augmented Reality pada berita anak surat kabar harian Riau Pos menggunakan 

metode Markerless Augmented Reality dengan konsep Natural Features Tracking 

berbasis Cloud Computing, dengan harapan adanya aplikasi ini dapat menambah 

minat pihak luar khususnya institusi pendidikan untuk memasang iklan serta ikut 

memperkenalkan kembali media massa surat kabar pada kalangan anak-anak. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka 

penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut, “Bagaimana 

mengimplentasikan Mobile Application Augmented Reality sebagai media 

informasi dan promosi pada Berita Anak berbasis Cloud Computing pada surat 

kabar harian Riau Pos?”. 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan batasan-batasan agar tidak 

menyimpang dari apa yang telah direncanakan, adapun batasan masalah dalam 

penulisan Tugas Akhir ini : 

1. Data yang digunakan hanya berupa berita anak. 

2. Ruang lingkup aplikasi berbasis Android, dengan versi android minimum 

yaitu Android Kitkat 4.1. 

3. Metode Pengembangan sistem yang digunakan adalah metode 

Multimedia Development Life Cycle (MDLC) dengan menggunakan 

diagram Unified Modeling Language (UML) sebagai tools yaitu Use 

Case Diagram, Activity Diagram dan Sequence Diagram. 
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4. Metode Multimedia Development Life Cycle (MDLC) yang digunakan 

meliputi tahap Concept, Design, Material Collecting, Assembly, dan 

Testing, tanpa meliputi tahap Distribution. 

5. Pembuatan aplikasi mengunakan Unity 3D dengan library Vuforia SDK. 

6. Pengujian fungsional aplikasi menggunakan metode Blackbox Testing 

dan User Acceptance Test (UAT), sedangkan pengujian kinerja AR 

berdasarkan faktor ukuran, kondisi marker, jarak, sudut serta intensitas 

cahaya. 

7. Konten berita bersifat statis, tidak dapat diupdate secara realtime. 

1.4. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Membangun aplikasi mobile berbasis Augmented Reality pada berita 

anak surat kabar harian Riau Pos. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemindaian image 

target. 

3. Mengetahui spesifikasi hardware dan software yang direkomendasikan 

dalam menjalankan program aplikasi. 

1.5.  Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut: 

1. Dapat meningkatkan oplah penjualan surat kabar harian Riau Pos. 

2. Dapat menarik minat pihak luar khususnya institusi pendidikan untuk 

memasang iklan. 

3. Dapat menarik minat baca anak dan memerkenalkan kembali media 

massa surat kabar. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan penelitian tugas akhir ini akan diuraikan 

menjadi enam bab yaitu: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan tentang teori yang berasal dari jurnal, buku 

serta studi kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam 

pembuatan tugas akhir ini. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang 

dilakukan dalam penyusunan tugas akhir meliputi Concept, Design, 

Material Collecting, Assembly, Testing dan Pembuatan Laporan. 

BAB IV   ANALISA DAN PERANCANGAN  

Pada bab ini menjelaskan analisa dan perancangan aplikasi meliputi 

perancangan menggunakan Unified Modeling Language (UML)  

seperti Use Case Diagram, Sequence Diagram, dan Activity Diagram, 

perancangan Storyboard dan Interface sistem. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai batasan implementasi, 

lingkungan implementasi dan hasil dari implementasi. Serta 

menjelaskan pengujian perangkat lunak dan hasil pengujian. 

BAB VI  PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian tugas akhir serta saran –

saran yang diperlukan untuk pengembangan evaluasi selanjutnya. 

 


