
 

 BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1. Surat Kabar 

Surat kabar atau Koran merupakan lembaran tercetak yang memuat laporan  

yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, 

isinya termasa/aktual, mengenal apa saja di seluruh dunia yang mengandung nilai-

nilai untuk diketahui khalayak pembaca (Effendy, 2004).  Teknologi pencetakan 

koran bergerak dengan lambat. Percetakan-percetakan pada awal abad kesembilan 

belas masih merakit setiap cerita secara manual sehuruf demi sehuruf dalam 

cetakan-cetakan yang disebut batangan-batangan dan mengepres setiap halaman 

selembar demi selembar. Akibatnya kebanyakan koran tidak dapat menerbitkan 

lebih dari beberapa ratus kopi. 

Sepanjang dasawarsa pertengahan abad kesembilan belas, sederetan 

teknologi industrial telah menimbulkan ledakan media cetak. Periode dari 1890 

sampai 1920 sering disebut sebagai zaman emas media cetak, dimana banyak 

perusahaan-perusahaan besar penerbitan yang berkembang dengan subur. 

Dan pada 1960-an type setting dan teknologi mencetak dengan komputer 

mulai diperkenalkan, sehingga bisa mengurangi biaya produksi secara cukup 

signifikan serta meningkatkan pemakaian warna dan grafik. Menjelang awal tahun 

1980-an, kebanyakan koran dan majalah sekali lagi mengalami perubahan besar 

dalam isi, desain dan teknologi. 

2.2. Anak 

Menurut hukum islam batas akhir seseorang disebut anak-anak ialah baligh, 

dimana "Baligh" diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti 

"sampai", maksudnya "telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan".  

Dalam Shahih Al-Bukhari, nomor 2664 disebutkan Ibnu Umar radhiallahu‘anhu 

meriwayatkan “Saya datang kepada Umar bin Abdul Aziz yang merupakan 

Khalifah pada waktu itu dan menyampaikan riwayat tersebut kepadanya. Ia 

berkata, “Usia ini (lima belas tahun) adalah batas antara anak-anak dan orang 
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dewasa.” Dan ia memerintahkan kepada para gubernurnya untuk memberikan 

tunjangan kepada siapa saja yang telah mencapai usia lima belas tahun”.  

2.3. Android 

Android adalah sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Google, 

berdasarkan kernel Linux dan dirancang terutama untuk perangkat mobile 

touchscreen seperti smartphone dan tablet. Android diresmikan pada tahun 2007, 

bersamaan dengan berdirinya Open Handset Alliance sebuah konsorsium 

perangkat keras, perangkat lunak, dan perusahaan telekomunikasi yang ditujukan 

untuk memajukan standar terbuka untuk perangkat mobile. Antarmuka pengguna 

Android didasarkan pada manipulasi langsung, menggunakan gerakan sentuhan 

yang secara longgar sesuai dengan tindakan dunia nyata, seperti menggesek, 

mengetuk dan mencubit, untuk memanipulasi objek di layar, bersama dengan 

keyboard virtual untuk input teks.  

Selain perangkat touchscreen, Google telah mengembangkan Android TV 

untuk televisi, Android Auto untuk mobil, dan Android Wear untuk jam tangan, 

masing-masing dengan antarmuka pengguna khusus. Varian Android juga 

digunakan pada game konsol, kamera digital, PC dan elektronik lainnya. 

Disamping itu produsen perangkat keras juga dapat manambahkan extensionnya 

sendiri kedalam Android sebagai kebutuhan produk mereka. Model 

pengembanganya yang sederhana menarik bagi vendor-vendor perangkat keras. 

Keuntungan utama dari Android adalah adanya pendekatan aplikasi terpadu. 

Pengembang hanya berkonsentrasi pada aplikasi saja, aplikasi tersebut dapat 

berjalan pada beberapa perangkat yang berbeda selama masih ditenagai Android. 

Tabel versi-versi Android dari tahap awal hingga sekarang dapat dilihat 

pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Versi Android  

Version Code Name Release Date 

8.1 

Oreo 

December 5, 2017 

8.0 August 21, 2017 

7.1 Nougat October 4, 2016 

https://en.wikipedia.org/wiki/Android_version_history#Android_8.1_Oreo_(API_27)
https://en.wikipedia.org/wiki/Android_Oreo
https://en.wikipedia.org/wiki/Android_version_history#Android_8.0_Oreo_(API_26)
https://en.wikipedia.org/wiki/Android_version_history#Android_7.1_Nougat_(API_25)
https://en.wikipedia.org/wiki/Android_Nougat
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Tabel 2.1. Versi Android (lanjutan) 

Version Code Name Release Date 

7.0 

 
August 22, 2016 

6.0 Marshmallow October 5, 2015 

5.1 

Lollipop 

March 9, 2015 

5.0 November 3, 2014 

4.4 KitKat October 31, 2013 

4.3 

Jelly Bean 

July 24, 2013 

4.2 November 13, 2012 

4.1 July 9, 2012 

4.0 

Ice Cream 

Sandwich 

October 19, 2011 

2.3 Gingerbread February 9, 2011 

2.2 Froyo May 20, 2010 

2.1 Éclair October 26, 2009 

1.6 Donut September 15, 2009 

1.5 Cupcake April 30, 2009 

(Sumber: Wikipedia, 2018) 

2.3.1. Arsitektur Android 

Secara  garis besar sistem operasi Android terbagi menjadi lima tingkatan: 

1. Linux Karnel  

Adalah kernel dasar Android tingkat ini berisi semua driver perangkat 

tingkat rendah untuk komponen-komponen hardware perangkat Android. 

2. Libraries  

Berisi semua kode program yang menyediakan layanan-layanan utama 

system operasi Android. Sebagai contoh library SQ Lite yang 

menyediakan dukungan database sehingga aplikasi Android dapat 

menggunakannya untuk menyimpan data. Library Webkit yang 

menyediakan fungsi-fungsi browsing webl, dan lain-lain. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Android_version_history#Android_7.0_Nougat_(API_24)
https://en.wikipedia.org/wiki/Android_version_history#Android_6.0_Marshmallow_(API_23)
https://en.wikipedia.org/wiki/Android_Marshmallow
https://en.wikipedia.org/wiki/Android_version_history#Android_5.1_Lollipop_(API_22)
https://en.wikipedia.org/wiki/Android_Lollipop
https://en.wikipedia.org/wiki/Android_version_history#Android_5.0_Lollipop_(API_21)
https://en.wikipedia.org/wiki/Android_version_history#Android_4.4_KitKat_(API_19)
https://en.wikipedia.org/wiki/Android_KitKat
https://en.wikipedia.org/wiki/Android_version_history#Android_4.3_Jelly_Bean_(API_18)
https://en.wikipedia.org/wiki/Android_Jelly_Bean
https://en.wikipedia.org/wiki/Android_version_history#Android_4.2_Jelly_Bean_(API_17)
https://en.wikipedia.org/wiki/Android_version_history#Android_4.1_Jelly_Bean_(API_16)
https://en.wikipedia.org/wiki/Android_version_history#Android_4.0_Ice_Cream_Sandwich_(API_14)
https://en.wikipedia.org/wiki/Android_Ice_Cream_Sandwich
https://en.wikipedia.org/wiki/Android_Ice_Cream_Sandwich
https://en.wikipedia.org/wiki/Android_version_history#Android_2.3.3_Gingerbread_(API_10)
https://en.wikipedia.org/wiki/Android_Gingerbread
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3. Android Runtime  

Kedudukanya setingkat dengan libraries, Android runtime menyediakan 

kumpulan pustaka inti yang dapat diaktifkan oleh pengembang untuk 

menulis kode aplikasi Android dengan bahasa pemrograman java. 

4. Application Framework  

Adalah semacam kumpulan class built-in yang tertanam dalam sistem 

operasi Android sehingga pengembang dapat memanfaatkanya untuk 

aplikasi yang sedang dibangun. 

5. Application  

Pada tingkat inilah kita akan bekerja, contoh aplikasi ini banyak ditemui 

seperti : Phone, Contact, Browse dan lain-lain. Seperti Aplikasi Android 

pada umumnya yang dapat di-download dan di-install dari market 

Android. Semua aplikasi yang anda buat terletak pada tingkat 

Application. 

2.4. Citra Digital 

Citra (image) istilah lain untuk gambar sebagai satu komponen multimedia 

memegang peranan penting sehingga bentuk informasi visual. Citra mempunyai 

karakteristik yang tidak dimiliki oleh data teks, yaitu citra kaya dengan informasi. 

Maksudnya tentu sebuah gambar dapat memberikan informasi yang lebih banyak 

dari pada informasi tersebut disajikan dalam bentuk kata-kata (tekstual). 

Rinaldi Munir (2004) menjelaskan bahwa citra merupakan fungsi malar 

(kontinu) dari intensitas cahaya pada bidang dwimatra. Secara matematis fungsi 

intensitas cahaya pada bidang dwimatra disimbolkan dengan f(x,y), yang dalam 

hal ini (x,y) merupakan koordiant pada bidang dwimatra dan f(x,y) intensitas 

cahaya (brightness) pada titik (x,y). Citra ada dua macam yaitu citra kontinu dan 

citra diskrit. Citra kontinu dihasilkan dari sistem optik yang menerima sinyal 

amalog, misalnya mata manusia dan kamera analog. Citra diskrit atau disebut juga 

citra digital dihasilkan melalui proses digitalisasi terhadap citra kontinu. Beberapa 

sistem optic dilengkapi dengan fungsi digitalisasi sehingga ia mampu 

menghasilkan citra diskrit, misalnya kamera digital dan scanner. 
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2.5.  Augmented Reality (AR) 

Augmented Reality (AR) atau dalam bahasa Indonesia disebut realitas 

tertambah adalah teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi dan 

ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata lalu memproyeksikan 

benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata. Benda-benda maya berfungsi 

menampilkan informasi yang tidak dapat diterima oleh manusia secara langsung. 

Hal ini membuat realitas tertambah berguna sebagai alat untuk membantu persepsi 

dan interaksi penggunanya dengan dunia nyata. Informasi yang ditampilkan oleh 

benda maya membantu pengguna melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam dunia 

nyata.  

Menurut definisi Ronald Azuma pada tahun 1997, ada tiga prinsip dari 

Augmented Reality. Yang pertama yaitu Augmented Reality merupakan 

penggabungan dunia nyata dan virtual, yang kedua berjalan secara interaktif 

dalam waktu nyata (realtime), dan yang ketiga terdapat integrasi antar benda 

dalam tiga dimensi, yaitu benda maya terintegrasi dalam dunia nyata. 

Bidang-bidang yang pernah menerapkan teknologi Augmented Reality 

adalah: 

1. Kedokteran (Medical) 

Teknologi pencitraan sangat dibutuhkan di dunia kedokteran, seperti 

misanya, untuk simulasi operasi, simulasi pembuatan vaksin virus, dll. 

Untuk itu, bidang kedokteran menerapkan Augmented Reality pada 

visualisasi penelitian mereka. 

2. Hiburan (Entertainment)  

Dunia hiburan membutuhkan sebagai penunjang efek-efek yang akan 

dihasilkan oleh hiburan tersebut.Sebagai contoh, ketika sesorang 

wartawan cuaca memperkirakan ramalan cuaca, dia berdiri di depan layar 

hijau atau biru, kemudian dengan teknologi Augmented Reality, layar 

hijau atau biru tersebut berubah menjadi gambar animasi tentang cuaca 

tersebut, sehingga seolah-olah wartawan tersebut, masuk ke dalam 

animasi tersebut. 
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3. Latihan Militer (Military Training)  

Militer telah menerapkan Augmented Reality pada latihan tempur 

mereka. Sebagai contoh, militer menggunakan Augmented Reality untuk 

membuat sebuah permainan perang, dimana prajurit akan masuk kedalam 

dunia game tersebut, dan seolah-olah seperti melakukan perang 

sesungguhnya. 

4. Engineering Design  

Seorang engineering design membutuhkan Augmented Reality untuk 

menampilkan hasil design mereka secara nyata terhadap klien. Dengan 

Augmented Reality klien akan tahu, tentang spesifikasi yang lebih detail 

tentang desain mereka. 

5. Robotics dan Telerobotics  

Dalam bidang robotika, seorang operator robot, mengunnakan 

pengendari pencitraan visual dalam mengendalikan robot itu. Jadi, 

penerapan Augmented Reality dibutuhkan di dunia robot. 

6. Consumer Design 

Virtual reality telah digunakan dalam mempromsikan produk. Sebagai 

contoh, seorang pengembang menggunkan brosur virtual untuk 

memberikan informasi yang lengkap secara 3D, sehingga pelanggan 

dapat mengetahui secara jelas, produk yang ditawarkan. 

Paul Milgram dan Fumio Kishino (dalam Vallino, 1998) merumuskan 

kerangka kemungkinan penggabungan dan peleburan dunia nyata dan dunia maya 

yang disebut Milgram's Reality-Virtuality Continuum. Seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 2.1, dimana pada sisi paling kiri adalah lingkungan nyata yang 

hanya berisi benda nyata, dan sisi paling kanan adalah lingkungan maya yang 

berisi benda maya. Dalam Augmented Reality, yang lebih dekat ke sisi kiri, 

lingkungan bersifat nyata dan benda bersifat maya, sementara dalam Augmented 

Virtuality, yang lebih dekat ke sisi kanan, lingkungan bersifat maya dan benda 

bersifat nyata. 
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Gambar 2.1. Mixed Reality  

(Sumber: Vallino, 1998) 

2.5.1. Marker 

Marker yaitu sebuah gambar dengan pola unik yang dapat diambil dengan 

kamera serta dapat dikenali oleh aplikasi AR. Marker dapat berupa foto sebuah 

objek nyata atau gambar buatan dengan pola unik. Marker ini menggunakan 

teknik pengenalan penanda atau fiducial marker. Menurut V. Geroimenko, marker 

telah mengalami beberapa kali evolusi yaitu: 1) Barcode, 2) QR code, 3) AR 

marker buatan (printed AR marker), 4) AR marker berupa gambar alami (natural 

printed AR marker) dan marker yang sebenarnya (real life marker, misal human 

face) seperti pada Gambar 2.2.  

 

Gambar 2.2. Evolusi Marker Augmented Reality  

(Sumber: Geroimenko, 2012) 
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2.5.2. Handheld Display 

Teknik ini menggunakan alat dengan display yang dengan mudah dapat di 

genggam pengguna (Tablet PC, PDA dan Telepon Genggam). Semua penerapan 

AR pada perangkat genggam menggunakan kamera untuk menggabungkan citra 

digital dengan lingkungan nyata, Handheld AR sangat menjanjikan untuk tujuan 

komersial. Dua kelebihan utama dari Handheld AR adalah mobilitas perangkat 

yang mudah dan salah satu perangkat genggam yang banyak digunakan (telepon 

genggam) telah banyak dilengkapi kamera. Adapun contoh penerapan AR dapat 

dilihat seperti pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3. Penerapan Augmented Reality pada Smartphone  

(Sumber: Furht, 2011) 

2.5.3.Markerless Augmented Reality 

Salah satu metode Augmented Reality yang saat ini sedang berkembang 

adalah metode "Markerless Augmented Reality", dengan metode ini pengguna 

tidak perlu lagi menggunakan sebuah marker untuk menampilkan elemen-elemen 

digital. Seperti yang saat ini dikembangkan oleh perusahaan Augmented Reality 

terbesar di dunia Total Immersion, mereka telah membuat berbagai macam teknik 

Markerless Tracking sebagai teknologi andalan mereka, seperti: 

1. Face Tracking 

Dengan menggunakan alogaritma yang mereka kembangkan, komputer 

dapat mengenali wajah manusia secara umum dengan cara mengenali 

posisi mata, hidung, dan mulut manusia, kemudian akan mengabaikan 
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objek-objek lain di sekitarnya seperti pohon, rumah, dan benda-

bendalainnya.  

2. 3D Object Tracking 

Berbeda dengan Face Tracking yang hanya mengenali wajah manusia 

secara umum, teknik 3D Object Tracking dapat mengenali semua bentuk 

benda yang ada disekitar, seperti mobil, meja, televisi, dan lain-lain. 

3. Motion Tracking 

Pada teknik ini komputer dapat menangkap gerakan, Motion Tracking 

telah mulai digunakan secara ekstensif untuk memproduksi film-film 

yang mencoba mensimulasikan gerakan. Contohnya pada film Avatar, di 

mana James Cameron menggunakan teknik ini untuk membuat film 

tersebut dan menggunakannya secara realtime. 

4. GPS Based Tracking 

Teknik GPS Based Tracking saat ini mulai populer dan banyak 

dikembangkan pada aplikasi smartphone (iPhone dan Android). Dengan 

memanfaatkan fitur GPS dan kompas yang ada didalam smartphone, 

aplikasi akan mengambil data dari GPS dan kompas 

kemudianmenampilkannya dalam bentuk arah yang kita inginkan secara 

realtime, bahkan ada beberapa aplikasi menampikannya dalam bentuk 

3D. Salah satu pelopor GPS Based Tracking adalah aplikasi yang 

bernama Layar. 

2.5.4. Natural Feature Tracking  

Natural Feature Tracking merupakan teknik pelacakan berdasarkan gambar 

yaitu dengan mendeteksi dan melacak bentuk-bentuk alami (natural) yang 

terdapat di dalam gambar itu sendiri. Seperti sudut-sudut, tepian, ataupun 

gumpalan, serta lain sebagainya tanpa menggunakan marker yang dirancang 

secara khusus (Cukovic dkk, 2015). Penanda yang berupa natural printed AR 

marker merupakan kategori markerless (Geroimenko, 2012). Adapun Metode 

Natural Feature Tracking dapat dilihat pada Gambar 2.4.   
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Gambar 2.4. Metode Natural Feature Tracking 

 (Sumber: Cukovic dkk, 2015) 

 Marker yang baik ialah yang memiliki tekstur yang rumit, artinya marker 

memiliki banyak bagian, bagian-bagian yang terdistribusi secara merata diseluruh 

gambar, jarak antar bagian kecil atau nol, obyek-obyek yang membentuk gambar 

yang memiliki sisi-sisi yang jelas dan kontras sekitar gambar tinggi (Setiawanto 

dan Winarno, 2015). 

2.6. Vuforia  

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) (Bagus, 2016).  

Vuforia menerapkan konsep natural features tracking untuk mendeteksi dan 

mengenali image target. Vuforia juga menerapkan metode FAST (Features from 

Accelerate Segmen Test). Metode ini menekankan pada pendeteksian terhadap 

titik-titik (interest fiew) atau sudut pada gambar. Kemudian dilanjutkan dengan 

proses analisa tepi untuk mendapatkan deteksi sudut yang tepat (Irma dkk, 2014). 
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AR Vuforia memberikan cara berinteraksi yang memanfaatkan kamera 

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.  

Menurut Harry (2016) Vuforia library menawarkan keuntungan sebagai 

berikut: 

1. Computer vision technology, untuk menyelaraskan marker dengan objek 

3D. 

2. Didukung oleh berbagai development tools, seperti Unity 3D dan Xcode. 

Bebas royalti, baik dalam pengembangan maupun penjualan. 

 

2.6.1. Cloud Computing 

 Cloud Computing merupakan suatu paradigma dimana suatu informasi 

secara permanen tersimpan di server (di Internet) dan tersimpan secara sementara 

di komputer pengguna (client) termasuk di dalamnya adalah desktop, computer 

tablet, notebook, sensor-sensor dan lain lain (J. Staten, 2008). Adapun Metode 

Cloud Computing dapat dilihat pada Gambar 2.5.   

 

Gambar 2.5. Metode Cloud Computing 

(Sumber: J. Staten, 2008) 

 Internet Cloud adalah suatu model komputasi di mana kapabilitas terkait 

teknologi informasi disajikan sebagai suatu layanan, sehingga pengguna dapat 
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mengaksesnya lewat Internet. Cloud Computing merupakan model yang dapat 

mendukung layanan “Everything as a sevice”. Sehingga dapat mengintegrasikan 

virtualized physical sources, virtualized infrastructure (Anggeriana, H., 2011). 

2.7. Unity 3D 

Unity adalah sebuah sebuah tools yang terintegrasi untuk membuat game, 

arsitektur bangunan dan simulasi (Bagus, 2016). Unity tidak dirancang untuk 

proses desain atau modelling, dikarenakan unity bukan tool untuk mendesain. Jika 

ingin mendesain, pergunakan 3D editor lain seperti 3dsmax atau Blender.  

Banyak hal yang bisa dilakukan dengan unity, ada fitur audio reverb zone, 

particle effect, dan Sky Box untuk menambahkan langit. Fitur scripting yang 

disediakan, mendukung 3 bahasa pemrograman, JavaScript, C#, dan Boo.  

2.8. C#  

C# adalah bahasa pemrograman baru yang diciptakan oleh Microsoft 

(dikembangkan di bawah kepemimpinan Anders Hejlsberg yang notabene juga 

telah menciptakan berbagai macam bahasa pemrograman termasuk Borland Turbo 

C++ dan Borland Delphi). Bahasa C# juga telah distandarisasi secara international 

oleh ECMA. C# memiliki empat tipe data built-in Nagel memaparkan empat jenis 

tipe data tersebut antara lain integer dan floating-point numbers, character, dan 

Boolean (Nugroho, 2013).  

C# adalah bahasa pemrograman Object Oriented dan memiliki class library 

yang sangat lengkap yang berisi prebuilt component sehingga memudahkan 

programer untuk men-develop program lebih cepat. Bahasa pemrograman C# 

dapat dibuat bermacam aplikasi seperti aplikasi console, aplikasi windows form, 

aplikasi web, aplikasi web services, dan aplikasi untuk mobile device.  

2.9. Multimedia 

Multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa media yang 

berbeda untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi dalam bentuk teks, 

audio, grafis, animasi, dan video (Suheri, 2006). 
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 Multimedia dapat digunakan dalam: 

1. Bidang pendidikan dalam penyampaian bahan pengajaran secara 

interaktif dan dapat mempermudah pembelajaran karena dididukung oleh 

berbagai aspek: suara, video, animasi, teks, dan grafik 

2. Bidang periklanan yang efektif dan interaktif 

3. Bidang jaringan dan internet yang membantu dalam pembuatan website 

yang menarik, informatif, dan interaktif. 

 

2.9.1. Komponen Multimedia 

 Menurut definisi yang terakhir berarti bisa diambil pemahaman bahwa 

terdapat empat komponen penting multimedia: 

1. Adanya komputer yang mengkoordinasikan apa yang dilihat dan 

didengar, yang berinteraksi dengan kita. 

2. Adanya link yang menghubungkan kita dengan informasi. 

3. Adanya alat navigasi yang memandu kita, menjelajah jaringan informasi 

yang saling terhubung. 

4. Multimedia menyediakan tempat kepada kita untuk mengumpulkan, 

memproses, dan mengkomunikasikan informasi dan ide kita sendiri. 

 

2.9.2. Objek Multimedia 

Multimedia memiliki beberapa objek, diantaranya : 

1. Teks, bentuk yang paling mudah dan efektif untuk menyampaikan pesan 

atau informasi. 

2. Grafis, bentuk berupa gambar yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan. 

3. Sound, bentuk objek yang ditangkap dengan sistem pendengaran. 

4. Video, bentuk objek yang ditangkap dengan sistem penglihatan. 

5. Hybrid, bentuk campuran atau penggabungan objek multimedia seperti 

Audio Video. 
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2.9.3. Multimedia Development Life Cycle (MDLC) 

Dalam pembuatan aplikasi interaktif ini, peneliti menggunakan metode 

Multimedia Development Life Cycle (MDLC) yang dikembangkan oleh Luther 

(1994). Menurut Luther, metode pengembangan multimedia terdiri dari enam 

tahap yaitu concept, design, material collecting, assembly, testing, dan 

distribution (Handayani,2011). Adapun metode pengembangan multimedia dapat 

dilihat pada Gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6 Tahap Multimedia Development Life Cycle (MDLC)  

(Sumber: Handayani, 2011) 

1. Concept 

Concept (pengonsepan) adalah tahap untuk menentukan tujuan dan siapa 

pengguna program aplikasi (identifikasi audiens). Tujuan dan pengguna 

akhir program berpengaruh pada nuansa multimedia sebagai pencerminan 

dari identitas organisasi yang menginginkan informasi sampai pada 

pengguna akhir. Karakteristik pengguna termasuk kemampuan pengguna 

juga perlu dipertimbangkan karena dapat mempengaruhi pembuatan 

desain. 

2. Design 

Design (perancangan) adalah tahap pembuatan spesifikasi mengenai 

arsitektur program, tampilan, dan kebutuhan material / bahan untuk 

program. 
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3. Material Collecting 

Material collecting (pengumpulan bahan) adalah tahap pengumpulan dan 

pengelompokan bahan yang sesuai dengan kebutuhan rancangan. Bahan-

bahan tersebut, antara lain gambar clip art, foto, animasi, video, audio, 

dll yang dapat diperoleh secara gratis atau dengan pemesanan kepada 

pihak lain sesuai dengan rancangan, ataupun dibuat sendiri dengan 

piranti lunak pembuat media yang diperlukan, disesuaikan dengan 

kebutuhan rancangan. 

4. Assembly 

Tahap assembly (pembuatan / penyusunan aplikasi) adalah tahap 

pembuatan semua objek atau bahan multimedia. Pembuatan aplikasi 

didasarkan pada tahap design, seperti storyboard dan struktur navigasi, 

atau bagan alir. Pada tahap ini biasanya menggunakan perangkat lunak 

authoring seperti Adobe Director dan Adobe Flash. 

5. Testing 

Tahap testing (pengujian) dilakukan setelah menyelesaikan tahap 

pembuatan (assembly) dengan menjalankan aplikasi/program dan 

melihatnya apakah ada kesalahan atau tidak. 

6. Distribution 

Pada tahap ini, aplikasi akan disimpan dalam suatu media penyimpanan. 

Jika media penyimpanan tidak cukup untuk menampung aplikasinya, 

kompresiter hadap aplikasi tersebut akan dilakukan. Tahap ini juga dapat 

disebut tahap evaluasi untuk pengembangan produk yang sudah jadi 

supaya menjadi lebih baik. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai 

masukan untuk tahap concept pada produk selanjutnya. 

2.10. Unified Modelling Language (UML) 

UML adalah sebuah alat bantu yang sangat handal di dunia pengembangan 

sistem berorientasi objek. Hal ini di sebabkan karena UML menyediakan bahasa 

pemodelan visual yang memungkinkan bagi pengembangan sistem untuk 

membuat cetak biru atas visi mereka dalam bentuk baku, mudah di mengerti serta 
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dilengkapi dengan mekanisme efektif untuk berbagi dan mengkomunikasikan 

rancangan mereka yang lain (Nugroho, 2005). Tujuan utama perancangan UML 

adalah: 

1. Menyediakan bahasa pemodelan Visual yang Ekspresif dan siap pakai 

untuk mengembangkan dan pertukaran model-model yang berarti. 

2. Menyediakan mekanisme perluasan dan spesialisasi untuk memperluas 

konsep inti. 

3. Mendorong pertumbuhan pasar kakas berorientasi objek. 

4. Mendukung spesifikasi independen bahasa pemograman dan proses 

pengembangan tertentu. 

5. Menyediakan basis formal untuk pemahaman bahasa pemodelan 

6. Mendukung konsep-konsep pengembangan level lebih tinggi seperti 

komponen, kolaborasi, framework dan pattern. 

UML menyediakan beberapa diagram yang disediakan dalam UML antara lain: 

1. Diagram Use case (Use case Diagram) 

2. Diagram Aktivitas (Activity Diagram) 

3. Diagram Sekuensial (Sequence Diagram) 

2.10.1. Use Case Diagram 

Menggambarkan sekumpulan use case dan actor dan hubungan antara 

mereka. Use Case diagram mempunyai peranan penting dalam pengorganisasian 

dan pemodelan behavior dari sistem. Use case menggambarkan fungsionalitas 

sistem atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sistem dari pandangan 

pemakai. Adapun Simbol Use Case Diagram dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Simbol Use Case Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1.  

 

Actor Menspesifikasikan himpuan peran yang 

pengguna mainkan ketika berinteraksi 

dengan use case. 

 

 



 
 

23 
 

Tabel 2.2. Simbol Use Case Diagram (lanjutan) 

No Gambar Nama Keterangan 

2.  Generalization Hubungan dimana objek anak 

(descendent) berbagi perilaku dan 

struktur data dari objek yang ada di 

atasnya objek induk (ancestor). 

3.  Use Case Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang menghasilkan 

suatu hasil yang terukur bagi suatu 

aktor 

(Sumber: Sholiq, 2006) 

2.10.2. Activity Diagram 

Diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan aliran 

fungsionalitas sistem. Pada tahap pemodelan bisnis, diagrama aktivitas dapat 

digunakan untuk menujukkan aliran kerja bisnis (business work flow). Adapun 

Simbol Activity Diagram dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3. Simbol Activity Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1.  Actifity Memperlihatkan bagaimana masing-

masing kelas antarmuka saling 

berinteraksi satu sama lain 

2.  Swimlane Menunjukkan siapa yang bertanggung 

jawab melakukan aktivitas dalam suatu 

diagram. 

3.  Initial Node Bagaimana objek dibentuk atau diawali. 
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Tabel 2.3. Simbol Activity Diagram (lanjutan) 

No Gambar Nama Keterangan 

4.  Final Node Bagaimana objek diselesaikan. 

5.  Control Flow Urutan perpindahan satu aktivitas. 

(Sumber: Sholiq, 2006) 

2.10.3. Sequence Diagram 

Diagram sekuensial atau sequence diagram digunakan untuk menunjukkan 

aliran fungsionalitas dalam use case. Diagram sekuensial adalah diagram yang 

disusun berdasarkan urutan waktu. Simbol Sequence Diagram dapat dilihat pada 

Tabel 2.4. 

Tabel 2.4. Simbol Sequence Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1.   

 

Object Object merupakan instance dari sebuah 

class dan dituliskan tersusun secara 

horizontal. Digambarkan sebagai sebuah 

class (kotak) dengan nama obyek 

didalamnya yang diawali dengan sebuah 

titik koma 

2.  Actor Actor dapat berkomunikasi atau 

berinteraksi dengan sistem. 

3.  Lifeline Lifeline mengindikasikan keberadaan 

sebuah object dalam basis waktu. Notasi 

untuk Lifeline adalah garis putus-putus 

vertical yang ditarik dari sebuah obyek. 

 

Object 
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Tabel 2.4. Simbol Sequence Diagram (lanjutan) 

No Gambar Nama Keterangan 

4.  Activation Activation dinotasikan sebagai sebuah 

kotak segi empat yang digambar pada 

sebuah lifeline. Activation mengindikasikan 

sebuah obyek yang akan melakukan sebuah 

aksi. 

5.  

          Message 

Message Message, digambarkan dengan anak panah 

horizontal antara Activation. Message 

mengindikasikan komunikasi antara object-

object. 

(Sumber: Sholiq, 2006) 

2.11. Blackbox Testing 

Blackbox testing merupakan pengujian yang memungkinkan software 

engineer mendapatkan serangkaian kondisi input yang sepenuhnya mengunakan 

semua persyaratan fungsional untuk suatu program (Pressman, 2005). Pengujian 

blackbox juga merupakan pendekatan komplementer yang memungkinkan besar 

mampu mengungkapkan kelas kesalahan dari pada metode whitebox. Pengujian 

blackbox berusaha menemukan kesalahan dalam kategori sebagai berikut: 

1. Fungsi-fungsi yang tidak benar dan hilang 

2. Kesalahan interface 

3. Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal. 

4. Kesalahan kinerja 

5.  Inisialisasi dan kesalahan terminasi 

2.12. User Acceptance Testing (UAT) 

User Acceptance Testing merupakan pengujian yang dilakukan oleh end-

user dimana user tersebut adalah pegawai instansi yang langsung berinteraksi 

dengan sistem dan dilakukan verifikasi apakah fungsi yang ada telah berjalan 

sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. 
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Menurut Lewis, setelah dilakukan system testing, acceptance testing 

menyatakan bahwa sistem software memenuhi persyaratan. Acceptance testing 

merupakan pengujian yang dilakukan oleh pengguna yang menggunakan teknik 

pengujian blackbox untuk menguji sistem terhadap spesifikasinya. Pengguna akhir 

bertanggung jawab untuk memastikan semua fungsionalitas yang relevan telah 

diuji. 

Acceptance testing biasanya berusaha menunjukkan bahwa sistem telah 

memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Pada pengembangan software dan 

hardware komersial, acceptance test biasanya disebut juga "alpha tests" (yang 

dilakukan oleh pengguna in-house) dan "beta tests" (yang dilakukan oleh 

pengguna yang sedang menggunakan atau akan menggunakan sistem tersebut). 

Acceptance testing mencakup data, environment dan skenario yang sama atau 

hampir sama pada saat live yang biasanya berfokus pada skenario penggunaan 

produk tertentu. 

Dari definisi di atas, user acceptance testing adalah pengujian yang 

dilakukan oleh pengguna dari sistem tersebut untuk memastikan fungsi-fungsi 

yang ada pada sistem tersebut telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan 

kebutuhan pengguna. 

2.13. Sejarah Riau Pos 

Surat kabar Riau Pos di terbitkan oleh PT. Riau Pos Intermedia. Terbit 

pertama kali sebagai harian pada tanggal 17 januari 1991 di gedung percetakan 

milik Pemda Riau di Jalan Kuantan Raya Pekanbaru. Edisi pertama bertepatan 

dengan meletusnya perang teluk I dengan sub judul “George Bush Yakin Tekan 

Gagal, Sadam Janjikan Kemenangan” dengan delapan halaman. 

Sebelum Riau Pos terbit sebagai surat kabar harian, surat kabar harian Riau 

Pos adalah sebuah koran mingguan. Pertama kali terbit tahun 1989. Penerbitnya 

adalah Yayasan Penerbitan dan Percetakan Riau Makmur, yang didirikan dengan 

akte notaris Syawal Sultan. Dalam sejarah perkembangan Riau Pos adalah 

kelanjutan dari surat kabar mingguan Warta Karya yang di ketuai oleh H.Imam 
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Munandar, Gubernur Riau waktu itu. Setelah bertahan selama beberapa 

bulan,akhirnya Warta Karya berhenti penerbitan. 

Akhirnya nama Warta Karya di ganti dengan Riau Pos, yang lebih komersil 

dan pengasuhnya juga berganti. Dalam tempo yang ingkat surat izin usaha 

penerbitan pers (SIUPP) keluar, dan Riau Pos terbit. Tak lama kemudian pindah 

ke Jalan Imam Bonjol. Namun hasilnya juga kurang baik, dan terbit hannya 

beberapa edisi Riau Pos kembali berhenti terbit. 

Penyebaran Koran Riau Pos semakin melebar, tahun pertama Riau Pos 

semakin melebar, tahun pertama Riau Pos hanya berkonsentrasi pada pasar Kota 

Pekanbaru dan sekitarnya saja. Maka pada tahun ke empat Riau Pos sudah mulai 

menjangkau daerah_daerah di Kabupaten lainnya di Riau, seperti kabupaten 

Kampar, Inhil, Dumai, Batam, dan Tanjung Pinang. 

Setelah sekian tahun Riau Pos berdiri, pada 5 maret 1997 Riau Pos di 

resmikan oleh gubernur Riau Soeripto dan Dahlan Iskan. Dengan demikian surat 

kabar Riau Pos bisa di kelola lebih baik supaya maju dan berkembang lebih maju.  

Riau Pos pertama kali terbit di mulai dengan oplah 2.500 eksemplar di tahun 

1991, terus merangkak menjadi 7.500 eks pada tahun 1992, 1.500 eks pada tahun 

1993, 2.000 eks pada tahun1996, 3.500 pada tahun 1997 dan pada tahun 1998 

menebus batas 5.0000 yaitu pada edisi lengsernya presiden Suharto tahun-tahun 

berikutnya oplah berkisar 35.000 per hari. 

2.13.1. Struktur Organisasi 

Bisnis perusahaan pers pada prinsipnya merupakan perpaduan dan 3 

bidang yang sangat penting.Diantaranya yaitu bidang keredaksian, percetakan dan 

perusahaan. Setiap bidang dituntut untuk menjalankan tugasnya masing-masing 

namun tetap memiliki kaitan erat antar satu dengan yang lain. Penyelesaian tugas 

dan tanggungjawab masing-masing sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. 

Namun antara perusahaan dan redaksi tidaklah dapat dicampuradukkan.  

Masing-masing bidang mengemban tanggungjawab serta peran dan tujuan 

yang sama, yaitu manajemen penerbitan pers. Idealnya harus mmampu 

menciptakan, memelihara dan menerapkan system kerja yang profesional, dengan 
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menumbuhkembangkan rasa kebersamaan diantara sesama personil. Secara 

sederhana organisasi perusahaan penerbitan Surat Kabar Riau Pos dapat dilihat 

pada Lampiran B. 

2.13.2. Visi dan Misi 

Adapun Visi Riau Pos adalah menjadi surat kabar yang benar-benar bisa di 

andalkan, Riau Pos koran Nasional dari Riau artinya Riau Pos ingin menjadi 

koran yang berdiri dan sama majunya dengan koran-koran nasional lain di tanah 

air, baik dalam kualitas isi dan produnya maupun dalam tampilan dan 

gebrakannya. 

Sedangkan Misi Riau Pos meliputi : 

1. Riau Pos tidak hanya ingin tampil sebagai sebuah media tetapi lebih 

dari itu juga ingi muncul sebagai sebuah kekuatan, sebuah lokomotif, 

sebuah institusi bisnis pers.  

2. Riau pos ingin menjadi kekuatan lain dan dapat tumbuh dan 

berkembang serta membangun suatu jaringan kehidupan pers yang 

lebih sehat, dinamis dan persepektif. 

2.14. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terkait ini diambil berdasarkan dari jurnal-jurnal yang terkait 

dengan topik yang diteliti oleh peneliti. Adapun beberapa penelitian yang terkait 

dapat dilihat pada tabel 2.5. 

Tabel 2.5. Penelitian yang Terkait 

No. Penelitian Hasil 

1. . Perbandingan metode Marker 

Based dan Markerless pada 

Augmented Reality. 

 

Oleh: Harry Frianota (2016) 

Penelitian ini menghasilkan penggunaan 

Augmented Reality dengan metode 

markerless memiliki tingkat keberhasilan 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

marker based. 
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Tabel 2.5. Penelitian yang Terkait (lanjutan) 

No. Penelitian Hasil 

2.  Analisa dan Implementasi Cloud 

Recognition dan Device Storage 

pada Augmented Reality Jenis 

Buah. 

 

Oleh: Muhammad Ichsan, 

Meyti Eka Apriani, dan Sandi 

Prasetyaningsih (2016) 

Penelitian ini menghasilkan 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. 

3.  Aplikasi Augmented Reality 

Game Edukasi untuk 

Pengenalan Organ Tubuh 

Manusia 

 

Oleh: Endah Sudarmilah, 

Pungky Ary Wibowo (2016) 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan 

bahwa penerapan aplikasi berhasil dicapai, 

dibuktikan dengan hasil sebanyak 83-90% 

responden menyatakan aplikasi mudah 

dioperasikan, menarik, dan materi mudah 

dipelajari sehingga dapat meningkatkan 

keinginan belajar. 

4.  Tinjauan Metode 

Pengembangan Perangkat Lunak 

Multimedia yang sesuai untuk 

Mahasiswa Tugas Akhir 

 

Oleh: Iwan Binanto (2015) 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan 

bahwa Metode Luther merupakan metode 

yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa 

yang sedang mengerjakan tugas akhir berupa 

pengembangan perangkat lunak multimedia. 

Selain itu tahapan yang ada di dalamnya 

dapat dilakukan secara tidak berurutan, tetapi 

dapat melompat sesuai dengan kebutuhan 

dan dapat berjalan secara paralel. 
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Tabel 2.5. Penelitian yang Terkait (lanjutan) 

No. Penelitian Hasil 

5.  Tinjauan Metode 

Pengembangan Perangkat 

Lunak Multimedia yang sesuai 

untuk Mahasiswa Tugas Akhir 

 

Oleh: Iwan Binanto (2015) 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa 

Metode Luther merupakan metode yang sesuai 

dengan kebutuhan mahasiswa yang sedang 

mengerjakan tugas akhir berupa 

pengembangan perangkat lunak multimedia. 

Selain itu tahapan yang ada di dalamnya dapat 

dilakukan secara tidak berurutan, tetapi dapat 

melompat sesuai dengan kebutuhan dan dapat 

berjalan secara paralel. 

6.  Evaluasi Kemampuan Sistem 

Pendeteksian Objek 

Augmented Reality secara 

Cloud Recognition. 

  

Oleh: Sari, Sulistyo dan 

Hantono (2014) 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa 

secara umum AR Cloud Recognition mampu 

mendeteksi objek dalam waktu 5-20 detik 

dengan Tingkat keberhasilan AR Cloud 

Recognition Vuforia dalam mendeteksi objek 

yaitu sebesar 66,66%. 

7.  Pengujian dan Evaluasi Buku 

Interaktif Augmented Reality 

ARca 3D 

 

Oleh: Kusuma, Ferdiana, dan 

Rudy (2014) 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa 

Semakin dekat jarak posisi smartphone dengan 

image target dan semakin vertikal sudut 

pendeteksian maka pendeteksian semakin baik. 

Selain itu Jenis prossesor dan kapasitas kamera 

mempengaruhi pendeteksian dan pelacakan. 

8.  Komparasi Marker Based 

Augmented Reality dan 

Markerless Augmented Reality 

Sebagai Media Periklanan 

Berbasis Website Dengan 

Menggunakan FLARToolkit 

 

Oleh: Chahya dan  

Nurhadiyono (2014) 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa 

Terdapat faktor yang mempengaruhi tingkat 

keberhasilan metode Augmented Reality yaitu 

jarak, sudut serta intensitas cahaya. Dari 

penelitian ini telah diketahui seberapa besar 

sudut optimal dan seberapa jauh jarak optimal 

pada kondisi cahaya redup, sedang dan terang. 
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Tabel 2.5. Penelitian yang Terkait (lanjutan) 

No. Penelitian Hasil 

9. . Penerapan Mobile Augmented 

Reality berbasis Cloud 

Computing pada Harian 

Umum Radar Banyumas. 

 

Oleh: Dhanar Intan, Ema 

Utami, dan Andi (2013) 

Penelitian ini menghasilkan aplikasi yang 

dapat diterima oleh masyarakat berdasarkan 

pengujian user acceptance, sedangkan 

berdasarkan hasil pengujian fungsional, 

scanning gambar sebagai penanda komplek 

dapat diterima dengan baik dan dapat berjalan  

di hamper semua smartphone. 

10.  Implementasi Teknologi 

Augmented Reality pada Koran 

Pikiran Rakyat. 

 

Oleh: Yogi Aditya (2012) 

Penelitian ini menghasilkan aplikasi yang 

interaktif dan dari pengujian yang dilakukan, 

gambar dapat diterapkan pada koran sesuai 

dengan rubik yang ada . 

11.  Augmented Reality Lifosfer 

sebagai Penunjang 

ComputerAided Learning 

(CAL) pada Multimedia 

Pembelajaran 

 

Oleh: M. Afdal (2012) 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa 

tingkat persentase penggunaan sangat setuju 

sebesar 81,87% diberikan oleh guru studi 

geografi dan 76,25% oleh siswa. 

(Sumber: Data Olahan, 2017) 

Kontribusi: 

Adapun kontribusi yang dilakukan penulis dalam penelitian ini dan 

membedakannya dengan penelitian terdahulu ialah:  

1. Adanya penambahan variabel pengujian aplikasi augmented reality 

meliputi pengujian berupa ukuran marker, kondisi marker dan resolusi 

kamera, hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah kedua faktor tersebut 

dapat mempengaruhi cepat lambatnya proses scanning image target 

dalam pengaplikasian program augmented reality ini. Adapun variabel 

pengujian pada penelitian terdahulu hanya meliputi sudut, jarak, dan 

intensitas cahaya.  
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2. Pengaplikasian multi marker, dimana aplikasi augmented reality dapat 

melakukan scanning lebih dari satu image target dalam waktu yang 

bersamaan, hal ini belum pernah diaplikasikan pada penelitian terdahulu 

yang penulis kutip.   

  


