
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Mobile

Peranti Mobile (bergerak) atau dalam bahasa inggris disebut mobile device

adalah peralatan kecil yang memiliki kemampuan komputasi terbatas (Zaki,2008).

Peranti mobile sering juga disebut sebagai peranti genggam atau computer

genggam. Peranti mobile pada umumnya terdiri atas dua bagian, yakni layar

display sebagai peranti keluaran dan keyboard atau layar sentuh untuk peranti

masukan. Khususnya untuk peranti mobile yang sudah menggunakn teknologi

layar sentuh peranti layar visual selain berfungsi sebagai peranti keluaran juga

dapat berfungsi sebagai peranti masukan karna sifatnya touchscreen. Karena

fungsinya yang bervariasi, maka sebuah organisasi T38 dan DuPont Global

Mobility merumuskan defenisi standar dari peanti mobile (Zaki, 2008) yaitu:

1. Limited Data Mobile Device:peranti yang ukuranya kecil, umumnya

layarnya hanya mnampilkan teks, layanan data hanya terbatas ke SMS dan

WAP. Contoh peranti ini adalah telpon seluler.

2. Basic Data Mobile Device: Peranti yang ukuran layarnya menengah

(antara 120 x 120 hingga 240 x 240 pixel). Memiliki navigasi

menggunakan menu atau icon. Layanan yang ditawarkanya antara lain

email, daftar alamat, SMS, dan browser web. Contoh alat ini adalah

BlackBerry dan Smartphone.

3. Echanced Data Mobile Device: Peranti yang ukuran layarnya besar

(umumnya lebih besar dari 240 x 240 pixel), biasanya menggunakan pena

stylus untuk layar sentuhnya, dan memiliki fitur-fitur layanan dasar yang

dimiliki peranti sebelumnya ditambah adanya kemampuan untuk

menambah berbagai aplikasi seperti Microsoft Office versi mobile.
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2.2 Multimedia

Multimedia, ditinjau dari bahasanya terdiri dari dua kata yaitu multi dan

media. Multi memiliki arti banyak atau lebih dari satu. Sedangkan media

merupakan bentuk jamak dari medium juga diartikan sebagai  wadah, saran atau

alat. Istilah multimedia sendiri dapat diartkan sebagai transmisi data manupilasi

semua bentuk informasi baik berbentuk gambar, kata, video, music dan angka

dimana dalam dunia komputer , bentuk informasi tersebut diolah dalam bentuk

data digital. Multimedia sering digunakan dalam dunia hiburan. Selain dari dunia

hiburan, Multimedia juga diadopsi oleh dunia Game. Multimedia juga dapat

diartikan sebagai penggunaan beberapa media yang berbeda dalam

menyampaikan informasi berbentuk text, audio, grafik, animasi, dan video

(Suyanto,2005).

Multimedia dapat di definisikan menjadi 2 kategori, yaitu Multimedia Content

Production dan Multimedia Communication.

a. Multimedia Content Production

adalah penggunaan beberapa media (teks, audio, graphics,

animation, video dan interactivity) yang berbeda dalam menyampaikan

suatu informasi atau menghasilkan produk multimedia seperti video,

audio, musik, film, game, entertaintment, dll. Bisa juga dikatakan sebagai

penggunaan beberapa teknologi yang berbeda yang memungkinkan untuk

menggabungkan media (teks, audio, graphics, animation, video, dan

interactivity) dengan cara yang baru untuk tujuan komunikasi. Dalam

kategori ini media yang digunakan adalah :

1. Media teks/tulisan

2. Media audio/suara

3. Media video

4. Media animasi

5. Media gambar

6. Media Interaktif

7. Media spesial effect
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b. Multimedia Communication

adalah penggunaan media (massa), seperti televisi, radio, media

cetak dan internet untuk mempublikasikan atau menyiarkan dan

mengkomunikasikan material periklanan, publikasi, entertaintment, berita,

pendidikan, dll. Dalam kategori ini media yang digunakan adalah :

1. TV

2. Radio

3. Film

4. Media Cetak

5. Musik

6. Game

7. Entertainment

8. Internet

Dengan penggunaan multimedia, penyampaian informasi akan

menjadi lebih menarik dan mempermudah pengguna dalam mendapatkan

informasi tersebut. Seperti yang disebutkan dalam laporan hasil penelitian

yang dikeluarkan oleh Computer Technology Research bahwa seseorang

hanya akan mendapatkan 20% dari apa yang mereka lihat dan 30% dari

yang mereka dengar. Sedangkan melalui multimedia akan mendapatkan

50% dari apa yang mereka lihat dan dengar, sampai 80% dari apa yang

mereka lihat, dengar dan berinteraksi dengan pada waktu yang sama

(Suyanto,2005).

2.2.1  Elemen Multimedia

Komponen dalam multimedia terbagi dalam lima jenis yaitu :

1. Teks

Teks merupakan elemen multimedia yang menjadi dasar untuk

menyampaikan informasi, karena teks adalah jenis data yang paling

sederhana dan membutuhkan tempat penyimpanan yang paling kecil.

Teks merupakan cara yang paling efektif dalam mengemukakan ide-ide

kepada pengguna, sehingga penyampaian informasi akan lebih mudah

dimengerti oleh masyarakat. Jenis-jenis teks seperti Printed Text, yaitu
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teks yang dihasilkan oleh word processor atau word editor dengan cara

diketik yang nantinya dapat dicetak. Scanned Text yaitu teks yang

dihasilkan melalui proses scanning tanpa pengetikan. Dan Hypertext yaitu

jenis teks yang memberikan link ke suatu tempat / meloncat ke topik

tertentu.

2. Grafik (image)

Sangat bermanfaat untuk mengilustrasi informasi yang akan

disampaikan terutama informasi yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-

kata. Jenis-jenis grafik seperti bitmap yaitu gambar yang disimpan dalam

bentuk kumpulan pixel, yang berkaitan dengan titik-titik pada layar

monitor. Digitized picture adalah gambar hasil rekaman video atau kamera

yang dipindahkan ke komputer dan diubah ke dalam bentuk bitmaps.

Hyperpictures, sama seperti hypertext hanya saja dalam bentuk gambar.

3. Audio

Multimedia tidak akan lengkap jika tanpa audio (suara). Audio bisa

berupa percakapan, musik atau efek suara. Format dasar audio terdiri dari

beberapa jenis :

1. WAVE

Merupakan format file digital audio yang disimpan dalam bentuk

digital dengan eksistensi WAV

2. MIDI (Musical Instrument Digital Interface) MIDI memberikan cara

yang lebih efisien dalam merekam music dibandingkan wave,

kapasitas data yang dihasilkan juga jauh lebih kecil. MIDI disimpan

dalam bentuk MID.

4. Video

Video menyediakan sumber yang kaya dan hidup untuk aplikasi

multimedia. Dengan video dapat menerangkan hal-hal yang sulit

digambarkan lewat kata-kata atau gambar diam dan dapat

menggambarkan emosi dan psikologi manusia secara lebih jelas.
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5. Animasi

Animasi adalah simulasi gerakan yang dihasilkan dengan

menayangkan rentetan frame ke layer. Frame adalah satu gambar

tunggal pada rentetan gambar yang membentuk animasi.

2.3 Animasi

Animasi adalah serangkaian gambar yang bergerak dengan cepat secara

kontinu yang memiliki hubungan antara satu dengan lainya (yudistira dkk, 2007).

Ada dua metode animasi yaitu tradisional dan modern.

Animasi disebut juga “menghidupkan”, yaitu usaha untuk menggerakkan

sesuatu benda yang tidak bisa bergerak sendiri. Secara garis besar, animasi

computer dibagi menjadi dua kategori yaitu:

1. Computer Assisted Animation, animasi pada kategori ini biasanya

menunjuk pada sistem animasi 2D, yaitu mengkomputerisasi proses

animasi tradisional yang menggunakan gambaran tangan. Komputer

digunakan untuk pewarnaan, penerapan virtual kamera dan penataan data

yang digunakan dalam sebuah animasi.

2. Computer Generated Animation, pada kategori ini biasanya digunakan

untuk animasi 3 dimensi dengan program 3D seperti 3D Studio Max,

Maya, Autocad dan lain sebagainya. Tiga dimensi atau biasa disingkat 3D

atau disebut ruang, adalah bentuk dari benda yang memiliki panjang, lebar,

dan tinggi. Istilah ini biasanya digunakan dalam bidang seni, animasi,

komputer dan matematika.

Saat ini telah dikembangkan beberapa jenis animasi, yaitu animasi 2D dan

animasi 3D. Animasi 2D hanya menggunakan 2 sumbu pada bidang kartesius,

yaitu (x,y). Sedangkan animasi 3D telah menggunakan 3 sumbu pada bidang

kartesius (x,y,z). Animasi 3D mudah untuk di deskripsikan, tapi lebih sulit untuk

dikerjakan. Properties 3D model didefinisikan dengan angka-angka. Dengan

merubah angka bisa merubah posisi objek, rotasi, karakteristik permukaan, dan

bahkan bentuk. Animasi 3D lebih sulit dibuat dibandingkan animasi 2D. Faktor

yang membuat animasi 3D lebih sulit (Yudistira dkk, 2007) :
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a. Harus memvisualisasikan bentuk 3 dimensi.

b. Kemampuan processing untuk proses render objek 3D

c. Perlu cukup dana, kesabaran dan latihan

Animasi 3D membutuhkan proses yang relatif lebih sederhana

dibandingkan animasi 2D (cel animation) karena semua proses bisa langsung

dikerjakan dalam satu komputer. Secara garis besar proses animasi 3D bisa dibagi

4 tahap yaitu:

a. Modeling

Tahap ini adalah pembuatan objek-objek yang dibutuhkan pada tahap

animasi. Objek ini bisa berbentuk primitive object seperti sphere (bola), cube

(kubus) sampai complicated object seperti sebuah karakter dan sebagainya. Ada

beberapa jenis materi object yang disesuaikan dengan kebutuhannya yaitu:

polygon, spline, dan metaclay. Polygon adalah segitiga dan segiempat yang

menentukan area dari permukaan sebuah karakter. Setiap polygon menentukan

sebuah bidang datar dengan meletakkan sebuah jajaran polygon sehingga kita bisa

menciptakan bentuk-bentuk permukaan. Spline adalah beberapa kumpulan spline

yang membentuk sebuah lapisan kurva yang halus yang dinamakan patch. Sebuah

patch menentukan area yang jauh lebih luas dan halus dari sebuah polygon.

Metaclay dalam bentuk dasarnya, metaball berbentuk bola (sphere) yang bisa

digabungkan satu sama lain sehingga membentuk bentuk organik objek.

b. Animating

Proses animasi dalam animasi komputer tidak membutuhkan sang

animator untuk membuat inbetween seperti yang dilakukan dalam tradisional

animasi. Sang animator hanya menentukan atau membuat beberapa keyframe pada

objek yang akan digerakkan. Setelah proses keyframing dibuat, komputer akan

menghitung dan membuat sendiri inbetween secara otomatis.

c. Texturing

Proses ini menentukan karakterisik sebuah materi object dari segi texture.

Untuk materi sebuah object itu sendiri, kita bisa mengaplikasikan properti tertentu

seperti reflectivity, transparency, dan refraction. Texture kemudian bisa
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digunakan untuk membuat berbagai variasi warna pattern, tingkat

kehalusan/kekasaran sebuah lapisan objek secara lebih detail.

d. Rendering

Rendering adalah proses akhir dari keseluruhan proses animasi komputer.

Dalam rendering, semua data-data yang sudah dimasukkan dalam proses

modelling, animasi, texturing, pencahayaan dengan parameter tertentu akan

diterjemahkan dalam sebuah bentuk output. Dalam standard PAL system, resolusi

sebuah render adalah 720x576 pixels.

2.4 Android

Android adalah system operasi bergerak (mobile operating system) yang

mengadopsi sintem operasi linux, namun telah dimodifikasi (Dodit dkk, 2012).

Android diambil alih oleh google pada tahun 2005 dari Android, Inc sebagai

bagian strategi untuk mengisi pasar system operasi begerak.  Google mengambil

alih seluruh hasil kerja Android termasuk tim yang mengembangkan Android.

Google menginginkan agar Android bersifat terbuka dan gratis, oleh karena itu

hampir setiap kode program android diluncurkan berdasarkan lisensi open-source

Apache yang berarti bahwa semua orang yang ingin menggunakan Android

mendownload penuh source codenya.

Disamping itu produsen perangkat keras juga dapat manambahkan

extensionya 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.

Jumlah pengguna android berkembang sangat pesat. Hanya dalam waktu yang

sangan singkat jumlah pengguna android telah berhasil melalui jumlah pengguna

Apple, Symbian, Windows Mobile, Blackberry dan semua system operasi mobile

yang ada dimuka bumi ini. Singkatnya, Android telah menjadi system operasi

mobile yang paling banyak digunakan dimuka bumi ini (seng, 2011).
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2.4.1 Versi Android

Android telah mengalami update sejak diluncurkanya pertama kali (Dodit

dkk, 2012 ).

Tabel 2.1 versi android

Versi Android Diluncurkan Nama Kode

Beta 5 November 2007

1.0 23 September 2008

1.1 9 Februari 2009

1.5 30 April 2009 Cupcake

1.6 15 September 2009 Donut

2.0/2.1 26 Oktober 2009 Éclair

2.2 20 Mei 2010 Froyo

2.3 6 Desember 2010 Gingerbread

3.0 22 Februari 2011 Honeycomb

4.0.1 19 Oktober 2011 Ice Cream Sandwich

Sekitar pertengahan 2012 Jelly Bean

Sekitar 2013 KitKat
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2.4.2 Arsitektur Android

Agar lebih mudah memahami bagaimana android bekerja, berikut ini

bagian tingkatan-tingkatan system perasi android (Dodit dkk, 2012).

Gambar 2.1 Arsitektur Sistem Operasi Android (Dodit dkk, 2012)

Secara  garis besar system operasi android terbagi menjadi lima tingkatan

(Dodit dkk, 2012) :

1. Linux Karnel – adalah karnel 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 SQLite

yang menyediakan dukungan database sehingga aplikasi Android dapat

menggunakannya untuk menyimpan data. Library Webkit yang

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

3. Android Runtime – kedudukanya setingkat denga libraries, Android

runtime menyediakan kumpulan pustaka inti yang dapat diaktifkan oleh

pengembang untuk menulis kode aplikasi Android dengan bahasa

pemrograman java. Dalvik Virtual Machineaktifsetiap aplikasi Android

berproses (aplikasi android dikompilasi menjadi dalvik executable).
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Dalvik adalah mesin semu yang dirancang semu yang dirancang khusus

untuk Android yang dapat mengoptimalkan daya battery perangkat

bergerak dengan memori dan CPU terbatas.

4. Application Framework – adalah semacam kumpulan class built-in yang

tertanam dalam system operasi Android sehingga pengembang dapat

memanfaatkanya untuk aplikasi yang sedang dibangun.

5. Application – pada tingkat inilah kkita akan vekerja, contoh aplikasi ini

banyak ditemui seperti : Phone, Contact, Browse dan lain-lain. Seperti

Aplikasi Android pada uumnya yang dapat didownload dan diinstall dari

market Android. Semua aplikasi yang anda buat terletak pada tingkat

Application.

2.5 Brosur
Brosur adalah salah satu media penyimpanan informasi yang berfungsi

untuk memberikan penjelasan tentang tentang suatu produk, layanan, fasilitas

umum, profil perusahaan, sekolah, atau dimaksudkan sebagai sarana untuk

beriklan (Nova). Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) brosur adalah (1)

bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah yg disusun secara bersistem;

(2) cetakan yg hanya terdiri atas beberapa halaman dan dilipat tanpa dijilid; (3)

selebaran cetakan yg berisi keterangan singkat, tetapi lengkap (tentang

perusahaan atau organisasi).

2.6 Augmented Reality (AR)

Visi saya dimasa depan adalah bahwa setiap materi yang dicetak, dimulai

dari poster, paket yang dikirim, halaman dari koran, majalah atau buku, dapat

memberikan nilai bila dikombinasikan dengan kamera (Perey, 2011 dikutip dari

Mario, 2012) . Kombinasi dari system AR (Augmented Reality) dengan media

cetak akan memberikan nilai lebih dibandingkan dengan sesuatu yang hanya

dicetak saja atau konten digital saja (Mario, 2012). 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
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waktu nyata (Azuma,1997). Benda-benda maya berfungsi menampilkan informasi

yang tidak dapat diterima oleh manusia secara langsung. Hal ini membuat realitas

tertambah berguna sebagai alat untuk membantu interaksi penggunanya dengan

dunia nyata. Informasi yang ditampilkan oleh benda maya membantu pengguna

melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam dunia nyata. AR adalah cara baru dan

menyenagkan dimana manusia berinteraksi dengan computer, memberikan

pengalaman visualisasi yang alami dan menyenangkan ( Mario, 2012).

Ada tiga karakteristik yang menyatakan suatu teknologi menerapkan

konsep Augmented Reality (Slamet, 2012) yaitu :

1. Mampu mengkombinasikan dunia nyata dan dunia maya.

2. Mampu memberikan informasi secara interaktif dan realtime.

3. Mampu menampilkan dalam bentuk 3D (tiga dimensi).

Sistem ini berbeda dengan Virtual Reality (VR), yang sepenuhnya

merupakan virtual environment. Dengan bantuan teknologi Augmented reality

lingkungan nyata desekitar kita akan dapat beinteraksi dalam bentuk digital

(virtual). Informasi-informasi tentang objek dan lingkunagn disekitar kita dapat

ditabahkan kedalam system AR yang kemudian informassi tersebut ditampilkan

diatas layer dunia nyata secara real-time seolah-olah informasi tersebut adalah

nyata. Diantara bidang-bidang yang pernah menerapkan teknologi Augmented

Reality (Mario, 2012) 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 Augmented Reality

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, menggunakan 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.

2.6.1 Perangkat Keras untuk Teknologi Augmented Reality

Augmented Reality sebagai teknologi yang mampu memberikan informasi

atau gambaran tambahan secara virtual mengenai objek fisik pada dunia nyata,

memerlukan sebuah perangkat keras untuk melayani penerapanya Secara

mendasar ada tiga hal terpenting yang dibutuhkan dalam teknologi Augmented

Reality. Pertama, kamera untuk mengambil gambar dari lingkungan nyata, display

untuk menampilkan hasil akhir, dan yang terakhir perangkat untuk menyediakan

proses komputasi. Terdapat berbagai macam perangkat yang memenuhi

kebutukan tersebut (Slamet, 2012).
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Gambar 2.2 Perangkat kerasuntuk aplikasi AR (Slamet, 2012)

Gambar 2.2 menunjukan perangkat yang dibutuhkan pada aplikasi

augmented reality. Perangkat tersebut dari kanan ke kiri Head Mounted Display

(HMD), Tablet, PDA, dan smartphone. Peralatan tersebut bukan hanya berbeda

dari segi ukuran melainkan juga dari kehebatan CPU yang disediakan. Pada tugas

akhir ini augmented Reality lebih difokuskan pada pengembangan di perangkat

android.

2.7 Marker

Dalam pembuatan marker dalam hal  ini markerless diperlukan sebuah file

gambar.JPG yang nantinya akan di upload ke Vuforia, marker yang telah di

upload akan dinilai kualitasnya oleh system. Kemudian marker anda akan

diproses dan ditampilkan sekaligus diberi rating dengan tanda bintang. semakin

banyak bintang maka kualitas marker semakin baik. Gunakan marker dengan

warna kontras dan kaya texture untuk mendapatkan nilai terbaik (Mario, 2012).

Marker yang buruk akan sulit dideteksi device atau bahkan tidak bekerja, berikut

adalah contohnya:
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Gambar 4.5 Contoh marker

Gambar diatas merupakan contoh gambar yang baik dalam proses

pendeteksian marker. Gambar tersebut memiliki features yang tinggi, detail dan

ketajaman gambar tersebar disemua bagian gambar. Objek yang menyusun

gambar tersebut menghasilkan tepi yang tajam dan memberikan kontras yang

tinggi.

2.8 Metode Augmented Reality

Dalam teknologi augmented Reality ada istilah marker (penanda) yang

mana marker itu adalah sebuah pola yang yang digunakan untuk menampilkan

objek 3D yang ada di aplikasi Rugmented Reality. Yang mana untuk menampilkan

object 3D tersebut membutuhkan marker sebagai tracking object. Pada saat ini

ada dua metode yang digunakan yaitu metode markerbased dan metode

markerless ( Slamet, 2012)

2.8.1. Markerbased Augmented Reality

Metode Augmented Reality berbasis markerbased ini berjalan dengan

memindai tanda atau yang lebih sering disebut sebagai marker. Marker biasanya

merupakan ilustrasi hitam dan putih persegi dengan batas hitam tebal dan latar
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belakang putih (Slamet, 2012). Komputer akan mengenali posisi dan orientasi

marker dan menciptakan dunia virtual 3D .

Gambar 2.3 Tampilan Markerbased Augmented Reality (Slamet, 2012)

2.8.2 Markerless Augmented Reality

Markerless Augmented Reality merupakan salah satu metode Augmented

Reality tanpa menggunakan frame marker sebagai obyek yang dideteksi. Dengan

adanya Markerless Augmented Reality maka penggunaan marker sebagai tracking

object yang selama ini menghabiskan ruang, akan digantikan dengan gambar, atau

permukaan apapun yang berisi dengan tulisan, logo, atau gambar sebagai tracking

oject (obyek yang dilacak) agar dapat langsung melibatkan obyek yang dilacak

tersebut sehingga dapat terlihat hidup dan interaktif, juga tidak lagi mengurangi

efisiensi ruang dengan adanya marker (Yoze, 2012).

Gambar 2.4 Tampilan  Markeless Augmented Reality (Yoze, 2012)
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Jadi dengan metode markerless untuk menampilkan elemen-elemen

digital ataupun model 3D pada aplikasi augmented reality tidak perlu

menggunakan marker dengan bentuk hitam persegi dengan latarbelakang putih

sebagai tracking object seperti pada metode markerbased. yang mana hal ini akan

membutuhkan ruang pada object yang dilacak sehingga tampilan design dari

sebuah tracking object menjadi relative kurang menarik. Lain halnya dngan

metode markerless ini, kita bisa membuat marker dengan bentuk apapun tanpa

harus terpaku dengan bentuk yang itu-itu saja seperti pada metode markerbased

sehingga dengan markerless ini marker (penanda) menjadi jauh lebih menarik

karna dapat diimplementasikan dengan bentuk apapun. Penelitian tentang

teknologi augmented reality khususnya sebagai media penjualan rumah sudah

pernah dilakukan oleh (Adji Pratomo) dengan judul implementasi augmented

reality sebagai media penjualan rumah pada perumahan prima harapan regency

bekasi menggunakan artoolkit tapi kekuranganya adalah masih menggunakan

marker (penanda) dalam menampilkan model 3D dari design rumahnya.

Gambar 2.5 Contoh brosur menggunakan marker

Berbeda dengan metode markerless dalam menampilkan object 3D tidak perlu

lagi menggunakan marker sehingga tampilan dari design sebuah brosur akan

terlihat lebih menarik karna tidak perlu lagi mencetak marker pada brosur.
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Gambar 2.6 Contoh brosur menggunakan markerless

Seperti   yang saat ini dikembangkan oleh perusahaan Augmented Reality

terbesar didunia Total Immersion dan Qualcomm, mereka telah membuat berbagai

macam teknik Markerless Tracking sebagai teknologi andalan mereka (Mario,

2012), seperti Face Tracking, 3D Object Tracking, dan Motion Tracking.

a. Face Tracking

Dengan menggunakan algoritma yang mereka kembangkan,

computer dapat mengenali wajah manusia secara umum dengan cara

mengenali pposisi mata, hidung dan mulut manusia, kemudian akan

mengabaikan objek-obje lain disekitarnya seperti pohon, rumah dan

benda-benda lainy. Teknik ini pernah digunakan di Indonesia pada

pekanraya Jakarta 2010 dan Toy Story 3 Event.

b. 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.

c. Motion Tracking

Pada teknik ini computer dapat menagkap gerakan, Motion

Tracking telah mulai digunakan secara ekstensif untuk memproduksi film-

film yang mencoba mensimulasikan gerakan. Contohnya pada film avatar,

dimana James Cameron menggunakan teknik ini untuk membuat film

tersebut.
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2.9 Pengenalan Augmented Reality Sebagai Pengenal Objek

Seiring berkembangnya teknologi pemanfaatan teknologi Augmented

Reality pun mengalami perkembangan. Sebelumnya teknologi 3 dimensi

digunakan hanya dalam pembuatan film-film ataupun iklan pada televisi, dan

sekarang pemanfaatan tersebut telah dikembangkan untuk berbagai keperluan

yang lebih luas seperti media promosi, media pembelajaran, pengenalan objek,

sebuah prototype modeling ataupun presentasi rancang bangun (Mario, 2012) .

Pengguna memilih sudut pandang sesuai dengan kegiatan yang dilakukanya.

Augmented Reality memungkinkan pengguna secara realtime mendapatkan

informasi tentang suatu objek melalui kamera ponsel. Hal ini membuat

Augmented Reality sesuai sebagai alat untuk membantu persepsi dan interaksi

penggunaya dengan dunia nyata. Informasi yang ditampilakan oleh benda maya

membantu pengguna melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam dunia nyata (Mario,

2012).


