
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Augmented reality atau dalam bahasa Indonesia disebut realitas tertambah

adalah teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi atau 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. Saat ini teknologi

Augmented reality sudah banyak di terapkan dalam berbagai aspek seperti pada

bidang kedokteran, hiburan, fashion, game, pendidikan, dan bisnis. Bahkan saat

sekarang ini teknologi Augmented reality tidak hanya bisa digunakan dalam

lingkungan desktop saja tapi juga sudah dapat di implemetasikan dalam dunia

mobile yang salah satunya pada sistem operasi Android.

Selama ini Augmented Reality diaplikasikan dengan menggunakan Marker

(Penanda) atau yang lebih dikenal dengan metode markerbased. Penggunaan

marker membuat penggunaan ruang pada obyek yang dilacak relatif kurang

menarik dikarenakan metode markerbased masih menggunakan penanda dengan

bentuk hitam dan putih persegi dengan batas hitam tebal dan latar belakang putih.

Teknologi Augmented Reality akan jauh lebih menarik bila obyek yang dilacak

berupa gambar atau halaman. Cara ini dikenal dengan metode markerless.

Markerless merupakan metode pada teknologi Augmented Reality yang

saat ini sedang berkembang, dengan metode ini pengguna tidak perlu lagi

menggunakan sebuah marker untuk menampilkan elemen-elemen digital. yang

mana dengan metode markerless ini kita dapat membuat marker dengan bentuk

apapun sehingga marker tidak terlihat kaku seperti pada metode markerbased. Hal

ini akan membuat aplikasi Augmented Reality lebih praktis dan bisa digunakan

dimanapun tanpa perlu mencetak marker. Ada berbagai macam teknik markerless



I-2

dalam pendeteksian objek yang dilacak, seperti 2D Objeck Tracking, Face

Tracking, 3D Objeck Tracking dan Motion Tracking.

Terkait penelitian dilakukan sebelumnya mengenai Augmented Reality

(AR) yang berjudul Implementasi augmented Reality sebagai Media Penjualan

Rumah pada Perumahan Prima Harapan Regency Bekasi Menggunakan Artoolkit

(Adji Pratomo 2012). Dalam penelitian ini untuk menampilkan elemen – elemen

digital 3D masih menggunakan marker atau yang dikenal dengan metode

markerbased sehingga perlu dilakkukan penelitian selanjutnya dengan mengganti

bentuk marker yang lebih menarik atau bahkan tanpa marker yang mana ini

dekenal dengan metode markerless.

Produk promosi seperti bisnis property atau perumahan saat sekarang ini

masih menggunakan media brosur untuk pemasaranya. Tetapi untuk brosur

perumahan pada saat ini masih menggunakan brosur biasa yang sudah banyak

digunakan oleh brosur perumahan lainya  sehingga pelaku usaha dituntut untuk

semakin kreatif dalam menciptakan strategi pemasaran. Dengan teknologi

Augmented Reality brosur biasa yang digunakan sebagai media promosi dapat

dijadikan media promosi yang lebih interaktif. Kombinasi system Augmented

Reality dengan media cetak (brosur) akan memberikan nilai lebih dibandingkan

dengan sesuatu yang hannya dicetak saja atau konten digital saja. Metode

pelacakan objek tracking dengan markerless dapat diimplementasikan pada media

brosur tanpa harus mencetak marker. Dengan metode markerless Brosur dapat

langsung dijadikan sebagai objek tracking sekaligus marker, hal ini akan

membuat aplikasi Augmented Reality lebih praktis dan dapat digunakan

dimanapun tnapa harus mencetak marker. Oleh karena itu dibuatlah penulisan

tentang “ Implementasi Mobile Augmented Reality Sebagai Media Penjualan

Rumah Dengan Pendekatan Markerless”.

1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang diatas maka

dibuatlah suatu rumusan masalah pada penelitian ini yakni bagaimana
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Implementasi Mobile Augmented Reality Sebagai Media Penjualan Rumah

dengan Pendekatan Markerless.

1.3. Batasan Masalah

Agar tugas akhir ini lebih terarah maka penulis membuat batasan

permasalahan pada tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Tidak mengambil studi kasus pada suatu perumahan.

2. Ukuran marker tidak ditentukan.

3. Aplikasi ini hanya diimplementasikan pada mobile android.

4. Tidak membahas pada bisnis perumahanya.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari tugas akhir ini dihasilkanya aplikasi Mobile

augmented reality sebagai media penjualan rumah dengan pendekatan markerless.

1.5. Sistematika Penulisan

Berikut merupakan rencana susunan sistematika penulisan laporan tugas

akhir yang akan dibuat. Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini meliputi:

Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian yang akan menguraikan hal-hal seperti;

latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan

penelitian, serta sistematika penulisan laporan tugas akhir.

Bab II Landasan Teori

Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan

spesifikasi pembahasan penelitian yang akan diangkat, yang terdiri dari

pembahasan mengenai Augmented Reality , Markerless, dan  system

operasi Android.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini membahas langkah-langkah yang dilaksanakan dalam

proses penelitian, yaitu tahapan penelitian, persiapan penelitian,



I-4

pengumpulan data, analisis data, perancangan dan implementasi beserta

pengujian pada aplikasi Mobile Augmented Reality sebagai media

penjualan rumah dengan pendekatan markerless.

Bab IV Analisa dan Perancangan

Bab ini berisi tentang analisa dari penelitian yang dilakukan dalam

tugas akhir ini sekaligus menerangkan perancangan aplikasi Mobile

Augmented Reality sebagai media penjualan rumah dengan pendekatan

markerless.

Bab V Implementasi dan Pengujian

Bab ini membahas mengenai implementasi aplikasi Mobile

Augmented Reality sebagai media penjualan rumah dengan pendekatan

markerless. dan menguji hasil dari rancangan yang telah dibangun.

Bab VI Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan

tentang aplikasi Mobile Augmented Reality sebagai media penjualan

rumah dengan pendekatan markerless. dan beberapa saran sebagai hasil

akhir dari penelitian yang telah dilakukan.


