
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Augmented Reality (AR) merupakan penggabungan benda-benda yang ada

di dunia maya (virtual) ke dalam dunia nyata dalam bentuk dua dimensi maupun

tiga dimensi yang dapat disentuh, maupun dilihat, dan juga dapat didengar.

Teknologi Augmented Reality ini sudah ada sejak tahun 1957 ketika seorang

penemu yang bernama Morton Heilig seorang sinematografer menciptakan sebuah

simulator yang disebut sensorama dengan visual, getaran dan bau. Augmented

Reality dapat diaplikasikan untuk semua indra, termasuk pendengaran, sentuhan

dan penciuman. Selain digunakan dalam bidang kesehatan, militer, pendidikan,

industri Augmented Reality juga telah diaplikasikan pada perangkat mobile.

Perkembangan Augmented Reality semakin banyak dan sudah

dikembangkan kedalam berbagai macam-macam bidang. Dalam bidang

pendidikan juga sudah banyak sekali pengembangan aplikasi Augmented Reality.

Namun masih sedikit aplikasi Augmented Reality yang menerapkan metode

markerless, sehingga tampilan yang disajikan masih kurang menarik karena

gambar yang dijadikan objek berupa kotak hitam bukan berupa gambar nyata.

Objek penelitian Augmented Reality dengan menerapkan metode Markerless ini

salah satunya dapat diterapkan pada komik. Dengan teknik Augmented Reality

maka komik konvensional dapat dinikmati dalam bentuk tampilan 3D.

Beberapa karya dari Mobile Augmented Reality yang pernah ada adalah

“Aplikasi Augmented Reality Tata Surya (Semua Planet mengelilingi matahari)

Menggunakan Mobile Android” (Ulfah Rohmah, 2011). Aplikasi ini memberi

gambaran tentang arah rotasi dan revolusi setiap planet. Selain itu, ada juga

beberapa penelitian yang sudah menggunakan metode markerless yaitu

“Pembangunan Aplikasi Kebudayaan Jawa Barat Berbasis Android Dengan

Menggunakan Teknologi Augmented Reality” (Sinta Noviantari, 2012). Aplikasi
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ini memberikan informasi tentang tempat-tempat kebudayaan di kota bandung

dengan menggunakan mobile.

Berdasarkan dari kedua penelitian di atas, masih ada beberapa kekurangan

yang bisa dikembangkan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ulfah Rohmah,

masih terdapat kekurangan dalam bentuk gambar yaitu ukuran gambar masih kecil

dan tidak dapat diperbesar. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Sinta

Noviantari, masih ada kekurangan pada tampilan yang tidak akurat pada sudut

pandang, jarak pengambilan gambar dan tambahan objek yang ada pada suatu

marker. Dari hasil penelitian di atas, maka penulis ingin mengembangkan sebuah

aplikasi Augmented Reality menggunakan pendekatan markerless pada komik,

yang selama ini komik hanya bisa dinikmati dalam bentuk buku ataupun gambar

baik itu berupa komik digital maupun non digital menjadi komik yang lebih

interaktif. Dengan menggunakan pendekatan markerless ini, nantinya penulis

akan menampilkan output berbentuk 3 Dimensi yang bisa dinikmati dari sudut

pandang yang berbeda, serta ukuran marker yang tidak ditentukan.

1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang diatas maka

dibuatlah suatu rumusan masalah pada penelitian ini yakni, “RANCANG

BANGUN MOBILE AUGMENTED REALITY PADA KOMIK 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. Bentuk animasi yang ditampilkan berbentuk 3 Dimensi.

2. Ukuran Marker tidak ditentukan

3. Objek yang digunakan hanya Komik Strip

4. Ruang lingkup aplikasi pada Android
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1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari tugas akhir ini diimplementasikan aplikasi

mobile augmented reality pada sebuah komik dengan pendekatan markerless

untuk kebutuhan entertainment atau hiburan kepada pembaca komik.

1.5. Sistematika Penulisan

Berikut merupakan rencana susunan sistematika penulisan laporan tugas

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

1. 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.

2. Bab II Landasan Teori

Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan

spesifikasi pembahasan penelitian yang akan diangkat, yang terdiri dari

pembahasan mengenai Android, Augmented Reality, marker, komik.

3. Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini membahas langkah-langkah yang dilaksanakan dalam

proses penelitian, yaitu tahapan penelitian, persiapan penelitian,

pengumpulan data, analisis data, perancangan dan implementasi beserta

pengujian pada aplikasi Mobile Augmented Reality.

4. Bab IV Analisa dan Perancangan

Bab ini berisi tentang analisa dari penelitian yang dilakukan dalam

tugas akhir ini sekaligus menerangkan perancangan rancang bangun

aplikasi mobile berbasis android dengan menggunakan teknologi

augmented reality pada penerapannya dalam komik.

5. Bab V Implementasi dan Pengujian

Bab ini membahas mengenai implementasi aplikasi yang telah

dibuat menggunakan teknologi augmented reality dan menguji hasil dari

rancangan yang telah dibangun.
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6. Bab VI Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan

tentang aplikasi mobile berbasis android dengan menggunakan teknologi

augmented reality pada komik dan beberapa saran sebagai hasil akhir dari

penelitian yang telah dilakukan.


