
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. 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 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,

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.

2.1.1. Perangkat Augmented Reality

Beberapa perangkat yang digunakan dalam teknologi Augmented Reality :

A. Marker, merupakan objek nyata yang digunakan sebagai penghubung antara

dunia nyata dan maya dan sebagai alat berinteraksi dengan sistem (Mark

Fiala. Artag,2005). Marker adalah pola yang dibuat dalam bentuk gambar dan

dicetak dengan mesin printer yang akan dikenali oleh perangkat kamera.

Marker yang paling sederhana dan bekerja dengan sangat baik yaitu marker

matrix. Penanda matrik menggunakan objek 2D barcode sederhana yang

dipakai untuk mengenali sebuah objek dan untuk menentukan hubungan

antara posisi kamera dengan marker tersebut.
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Gambar 2.1 Marker 2D untuk sistem Tracking

B. Head Mounted Display (HMD), merupakan perangkat kamera yang di

pergunakan dalam AR dan terdapat dua jenis perangkat head mounted display,

yaitu ;

a. Opaque HMD, merupakan suatu alat yang memungkinkan pengguna

melihat objek maya dengan cara menutup salah satu mata untuk mendapatkan

gambaran maya yang ditangkap oleh kamera berdasarkan hasil rekaman.

Gambar 2.2 Opaque HMD

b. See-Through HMD, merupakan suatu alat yang memungkinkan kita

melihat objek maya langsung dengan ke dua mata kita. Karena objek maya

langsung ditampilkan ke dalam layar.
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Gambar 2.3 See-Through HMD

(Replicating Augmented Reality objects formulti-userinteraction, Faculty of

Mathematics and Natural Science University of Groningen)

2.1.2. Metode Augmented Reality

A. Marker Based Tracking

Ada beberapa metode yang digunakan pada Augmented Reality salah

satunya adalah Marker Based Tracking. Marker biasanya merupakan

ilustrasi hitam dan putih persegi dengan batas hitam tebal dan latar

belakang putih. Komputer akan mengenali posisi dan orientasi marker dan

menciptakan dunia virtual 3D yaitu titik (0,0,0) dan 3 sumbu yaitu

X,Y,dan Z. Marker Based Tracking ini sudah lama dikembangkan sejak

1980-an dan pada awal 1990-an mulai dikembangkan untuk penggunaan

Augmented Reality.

B. 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,



II-5

mereka telah membuat berbagai macam teknik Markerless Tracking

sebagai teknologi andalan mereka, seperti Face Tracking, 3D Object

Tracking, dan Motion Tracking.

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

objek-objek lain di sekitarnya seperti pohon, rumah, dan benda-benda

lainnya. Teknik ini pernah digunakan di Indonesia pada Pekan Raya

Jakarta 2010 dan Toy Story 3 Event.

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 kemudian

menampilkannya 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.
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2.2. Android

Android adalah system operasi bergerak (mobile operating system) yang

mengadopsi sintem operasi linux, namun telah dimodifikasi. 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 (Ciu Bun

seng, 2011).

2.2.1 Versi Android

Android telah mengalami update sejak diluncurkanya pertama kali (Dodit,

2012).
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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

4.1 9 Juli 2012 Jelly Bean

4.4 31 Oktober 2013 Kit Kat

2.2.2 Arsitektur Android

Gambar 2.4 Arsitektur Sistem Operasi Android
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Secara  garis besar sistem operasi android terbagi menjadi lima tingkatan :

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).

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.

2.3. Komik

2.3.1. Pengertian Komik

Kata komik berasal dari bahasa Inggris “comic” yang berarti segala sesuatu

yang lucu serta bersifat menghibur (Kamus Lengkap Inggris –Indonesia, 1991).
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Komik adalah gambar-gambar dan lambang-lambang lain yang terjukstaposisi

(saling berdampingan) dalam urutan tertentu, bertujuan untuk memberikan

informasi dan atau mencapai tanggapan estetis dari pembaca. (Scott McCloud,

1993).

“Sequential Art” (seni yang berurutan), demikian pakar komik Will Eisner

menyebut komik. Gambar-gambar jika berdiri sendiri dan dilihat satu persatu

tetaplah hanya sebuah gambar, akan tetapi ketika gambar tersebut disusun secara

berurutan, meskipun hanya terdiri dari dua gambar, seni dalam gambar tersebut

berubah nilainya menjadi seni.

Dalam konteks ini menurut McCloud, pengertian “Sequential Art” oleh

Eisner untuk komik masih terlalu umum. Kata “Sequential Art” juga bisa dipakai

untuk animasi, mengingat animasi juga merupakan rangkaian gambar atau seni

yang berurutan dan menjadi satu kesatuan utuh. Disini McCloud

menggarisbawahi perbedaan mendasar antara komik dan animasi film adalah

bahwa rangkaian animasi berurutan oleh waktu sedangkan komik dipisahkan oleh

panel yang tersusun saling berdampingan (juktaposisi). Animasi dan film

ditampilkan secara bersamaan pada satu frame yang sama dengan urutan waktu

tertentu. Sedangkan komik harus ditampilkan pada frame yang berbeda dengan

member jarak pada masing-masih frame atau panel. Jarak pada komik

2.3.2. Jenis-Jenis Komik

Adapun beberapa jenis komik adalah sebagai berikut :

a. Kartun (Cartoon)

Jenis Komik ini isinya hanya berupa satu tampilan, komik ini didalamnya berisi

beberapa gambar tokoh yang digabungkan dengan tulisan- tulisan. Tujuan komik

ini biasanya mengandung unsur kritikan, sindiran, dan humor. Sehingga dari

gambar(kartun/tokoh) dan tulisan tersebut mampu memberikan sebuah arti yang

jelas sehingga pembaca dapat memahami maksud dan tujuannya dari komik

tersebut. Contoh : Kita bisa melihat di koran-koran ataupun majalah, di dalam

komik Koran maupun majalah biasanya menampilkan gambar kartun dari sosok
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seoarang tokoh tertentu yang intinya berupa kritikan, sindiran, bahkan cerita lucu

yang menghibur.

b. Komik Potongan (Comic Strip)

Komik potongan adalah penggalan-penggalan gambar yang di gabungkan menjadi

satu bagian / sebuah alur cerita pendek (cerpen). Tetapi isi dari ceritanya tidak

harus selesai disitu bahkan ceritanya bisa di buat bersambung dan di buat

sambungan ceritanya lagi. Komik ini biasanya terdiri dari 3-6 panel bahkan lebih.

Komik Potongan (Comic Strip) ini biasanya disodorkan dalan tampilan harian

atau mingguan disebuah surat kabar, majalah maupun tabloid/buletin. Penyajian

komik potongan ini ceritanya juga dapat berisi cerita yang humor, cerita yang

serius nan asik untuk dibaca setiap epsisodenya hingga tamat ceritanya. Contoh :

Godam gadungan di dalam Koran Panji Koming di dalam koran Kompas

c. Komik Tahunan (Comic Annual)

Komik ini biasanya terbit setiap 1 bulan sekali bahkan bisa juga 1 tahun sekali.

Penerbit bisanya akan menerbitkan buku-buku komik baik itu cerita putus maupun

serial. Contoh : M&C Gramedia, PMK, Mizan, Terant, BumiLangit, Jagoan

Comic, Marvel Comics, DC Comics, etc.

d. Komik Online (Webcomic)

Komik Online adalah komik yang dipublikasikan pada internet. Komik Online

biasanya lebih menguntungkan dari pada komik media cetak, karena dengan biaya

yang sangat relatif lebih murah komik ini bisa disebar luaskan dan di baca oleh

siapa saja. Contoh : http://www.gibug.com, http://www.kaptenbandung.com

e. Buku Komik (Comic Book)

Buku komik adalah suatu cerita yang berisikan gambar-gambar, tulisan dan cerita

yang dikemas dalam sebuah buku. Buku Komik (Comic Book) ini sering kita

jumpai bahkan mungkin sering kita baca. Comic book sering kali disebut sebagai

komik cerita pendek, yang biasanya di dalam komik ini berisikan 32 halaman,
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tetapi ada juga komik yang berisi 48 halaman dan 64 halaman, komik ini biasanya

berisikan cerita lucu, cerita cinta(cerita remaja), superhero(pahlawan) dan lain-

lain. Berikut beberapa jenis komik buku :

1. Komik Kertas Tipis (Trade Paperback)

Buku komik ini berukuran seperti buku biasa, tidak terlalu lebar dan besar.

Walau berkesan tipis namum bisa juga dikemas dengan menggunakan

kualitas kertas yang baik/bagus sehingga penampilan/penyajian buku ini

terlihat menarik. Apalagi dengan gambar dan warna yang cantik, membuat

buku komik ini sangat digemari. Contoh : Gundala, Godam, Si Buta Dari

Gua Hantu, Lamaut Kapten Bandung, Caroq, Gina Gunturgen, Blacan,

Zantoro, Marvel dan DC Comics.

2. Komik Majalah (Comic Magazine)

Buku komik berukuran seperti majalah (ukuran besar), biasanya

menggunakan tipe kertas yang tebal dan keras untuk sampulnya. Dengan

ukuran yang besar tersebut tentunya dengan misalkan 64 halaman bisa

menampung banyak gambar dan isi cerita. Contoh : Tintin, Lucky Luke,

Asterik/Obelik

3. Komik Novel Grafis (Graphic Novel)

Komik Novel Grafis ini isi ceritanya lebih panjang dan komplikasi serta

membutuhkan tingkat berpikir yang lebih dewasa untuk pembacanya. Isi

buku bisa lebih dari 100 halaman. Bisa juga dalam bentuk seri atau cerita

putus.

f. Komik Ringan (Comic Simple)

Komik yang satu ini adalah komik yang biasanya dibuat dari hasil karya sendiri

yang di fotokopi dan di jilid sehingga menjadi sebuah komik. Alternative ini

sangat mendukung dalam pembuatan komik, karena hanya bermodal ide dan

keahlian menggambar di tambah pengeluaran yang sangat ringan. Sang pencipta
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komik ini bisa ikut berpartisipasi dalam membuat komik, hal ini bisa dijadikan

langkah awal untuk menjadi seorang komikus. Contoh : Kakek Bejo

(pragatcomic.com)

g. Buku Instruksi dalam format Komik (Instructional Comics)

komik ini biasanya di gunakan dalam media pembelajaran. Banyak sekali sebuah

buku panduan atau instruksi yang di buat dalam format Komik, bisa dalam bentuk

Buku Komik, Poster Komik, atau tampilan lainnya. Biasanya pembaca buku ini

akan lebih mudah cepat mengerti dari pada menggunakan buku panduan yang

tidak bergambar. Dengan menggunakan gambar maka pembaca bisa menguti step

by step yang tertera pada komik. Dengan adanya gambar yang di muat dalam

format komik, buku bisa menjadi lebih menarik dan menyenangkan.

2.4. Multimedia

Multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa media yang

berbeda untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi dalam bentuk text,

audio, grafis, animasi, dan video. (Agus Suheri, 2006)

Multimedia dapat digunakan dalam:

1. Bidang periklanan yang efektif dan interaktif

2. Bidang pendidikan dalam penyampaian bahan pengajaran secara interaktif

dan dapat mempermudah pembelajaran karena dididukung oleh berbagai

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

3. Bidang jaringan dan internet yang membantu dalam pembuatan website yang

menarik, informatif, dan interaktif

Multimedia mampu:

1. Mengubah mengubah tempat kerja. Dengan adanya teleworking, para

pekerja dapat melakukan pekerjaanya tidak harus dari kantor. Contoh

software yang mendukung teleworking/ telecommuting Netmeeting!

2. Mengubah cara belanja. Homeshopping/ teleshopping dapat dilakukan

dengan menggunakan internet, kemudian barang datang dengan

sendirinya.
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3. Mengubah cara bisnis. Nokia membuat bisnis telepon seluler, banyak

perusahaan menggunakan sistem jual beli online, bank menggunakan cara

online-banking.

4. Mengubah cara memperoleh informasi. Orang-orang mulai menggunakan

internet dan berbagai software untuk mencari informasi. Misalnya:

membaca koran online, menggunakan software kesehatan, belajar gitar

dari software dan masih banyak lagi.

5. Mengubah cara belajar. Sekolah mulai menggunakan komputer

multimedia, belajar online, menggunakan e-book. Internet Multimedia

juga mulai bersaing dengan televisi dan radio.

2.4.1. 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.

2.4.2. 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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6. Animasi, berupa kumpulan gambar yang diolah sedemikian rupa sehingga

muncul pergerakan

2.4.3. Metode Pengembangan Multimedia

Dalam pembuatan aplikasi interaktif ini, peneliti menggunakan metode

aplikasi multimedia yang dikembangkan oleh Luther (1994). Menurut Luther,

metode pengembangan multimedia terdiri dari enam tahap yaitu concept, design,

material collecting, assembly, testing, dan distribution. (Tri Kusuma Handayani,

2011)

Gambar 2.5 Tahap Pengembangan Multimedia Menurut Luther (1994)

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, gaya, tampilan, dan kebutuhan material / bahan untuk

1. Concept

2. Design

3.Material
Collecting

4. Assembly

5. Testing

6. Distribution
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program. Spesifikasi dibuat serinci mungkin sehingga pada tahap berikutnya

(material collecting dan assembly) tidak diperlukan pengambilan keputusan baru,

cukup menggunakan keputusan yang sudah ditentukan pada tahap ini. Jenis

design dalam tahap ini di antaranya adalah:

1. Design berbasis media, seperti: storyboard atau flowchart view.

2. Design Struktur Navigasi.

3. Design berorientasi objek, seperti: CAD, GIS, dll.

Biasanya salah satu atau lebih design di atas diterapkan, seperti: storyboard

dan struktur navigasi, atau dengan flowchart view.

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.
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6. Distribution

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

Jika media penyimpanan tidak cukup untuk menampung aplikasinya, kompresi

terhadap 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.

2.5. Animasi

Animasi merupakan kumpulan gambar yang diolah sedemikian rupa

sehingga menghasilkan gerakan Animasi mewujudkan ilusi (illusion) bagi

pergerakkan dengan memaparkan atau menampilkan satu urutan gambar yang

berubah sedikit demi sedikit (progressively) pada kecepatan yang tinggi. Animasi

digunakan untuk memberi gambaran pergerakan bagi sesuatu objek. Ia

membolehkan sesuatu objek yang tetap atau statik dapat bergerak dan kelihatan

seolah-olah hidup.

Animasi multimedia merupakan proses pembentukan gerak dari berbagai

media atau objek yang divariasikan dengan efek-efek dan filter, gerakan transisi,

suara-suara yang selaras dengan gerakan animasi tersebut

Animasi di dalam sebuah aplikasi multimedia dapat menjanjikan suatu visual

yang lebih dinamik serta menarik kepada penonton karena ia memungkinkan

sesuatu yang mustahil atau kompleks berlaku di dalam kehidupan sebenar

direalisasikan di dalam aplikasi tersebut.

Animasi dapat berbentuk dua dimensi, tiga dimensi ataupun melalui

pelbagai kesan khas. Walaupun apa juga bentuk animasi yang digunakan, ia

mampu menghasilkan perbedaan dalam program yang mendukungnya kerana sifat

manusia menyukai sesuatu yang dinamik dan bukannya statik. Walaupun

demikian, proses penghasilan animasi bukanlah sesuatu yang mudah. Diperlukan

pengalaman, kemahiran serta kepakaran yang tinggi bagi tujuan penghasilan.

Pakar animasi yang juga sering dikenali sebagai animator diperlukan dalam

jumlah yang banyak bagi menghasilkan suatu animasi yang berkualiti tinggi.
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Animasi komputer melanjutkan grafik komputer untuk menambahkan dimensi

masa untuk menunjukkan pergerakan (motion)

Animasi pada saat ini banyak dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan

dalam berbagai kegiatan dari mulai kegiatan santai sampai serius, dari mulai

sebagai fungsi utama sampai fungsi tambahan atau hiasan. Animasi dibangun

berdasarkan manfaatnya sebagai perantara atau media yang digunakan untuk

berbagai kebutuhan di antaranya :

1. Media Hiburan, Animasi digunakan untuk menghibur penonton atau

pengguna animasi tersebut, sehingga memberikan kepuasan. Animasi sebagai

media hiburan biasanya digarap dengan sangat serius karena sebagai produk

dagangan yang memiliki harga jual. Sebagai media hiburan, animasi digarap

sebagai project. Contoh :Film, Video Klip, Games.

2. Media Presentasi, Animasi digunakan untuk membuat menarik perhatian para

auden atau peserta presentasi terhadap materi yang disampaikan oleh

presenter. Dengan penambahan animasi pada media presentasi membawa

suasana presentasi menjadi tidak kaku. Dengan penambahan animasi

diharapkan dapat tercapai penyampaian informasi atau terjadinya komunikasi

yang baik dalam kegiatan presentasi.

Fungsi animasi dalam presentasi diantaranya :

1. Menarik Perhatian dengan adanya pergerakan dan suara yang selaras

2. Memperindah tampilan presentasi

3. Memudahkan susunan presentasi

4. Mempermudah penggambaran dari suatu materi

3. Media Iklan/Promosi, Animasi sebagai media iklan atau promosi dibangun

sedemikian rupa agar pemirsa atau penonton tertarik untuk membeli atau

memiliki atau mengikuti apa yang disampaikan dalam alur cerita dari animasi

tersebut.

Contoh : Iklan Produk, Penyuluhan Kesehatan, Iklan Layanan Masyarakat

4. Media Ilmu Pengetahuan, Animasi memiliki kemampuan untuk dapat

memaparkan sesuatu yang rumit atau komplek atau sulit untuk dijelaskan

dengan hanya gambar atau kata-kata saja. Dengan kemampuan ini maka
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animasi dapat digunakan untuk menjelaskan suatu materi yang secara nyata

tidak dapat terlihat oleh mata, dengan cara melakukan visualisasi maka materi

yang dijelaskan dapat tergambarkan. Selain itu animasi sebagai media Ilmu

Pengetahuan dapat dijadikan sebagai perangkat ajar yang siap kapan saja

untuk mengajarkan materi yang telah dianimasikan, terutama dengan adanya

teknologi interaktif pada saat ini baik melalui perangkat komputer ataupun

perangkat elektronik lainnya.Pada Perangkat Komputer media ini dikenal

dengan istilah CAI atau Computer-Aided Intruction atau Computer-Assisted

Intruction.

Contoh :

a. Animasi Dokumenter Dinosaurus

b. Pembelajaran Fisika

c. Pembelajaran Shalat dan Cara Baca Al-Qur’an

d. Perjalanan Dalam Dunia Maya

e. Ensiklopedi Jagat Raya

f. Darah Dalam Tubuh Manusia

5. Media Bantu/Tools, Animasi sebagai media bantu atau tools digunakan

sebagai perangkat penuntun atau petunjuk dalam melakukan sesuatu. Sebagai

media bantu, animasi akan terlihat menonjol atau memberikan daya tarik atau

memunculkan fokus baru terhadap sesuatu yang perlu dibantu.

Contoh :

a. Pedoman Penggunaan TV dan Alat Elektronic

b. Petunjuk cara penggunaan Aplikasi

c. Petunjuk Tata Cara Penggunaan Produk

6. Media Pelengkap, Animasi digunakan sebagai pelengkap atau tambahan atau

hiasan pada suatu tampilan yang digunakan untuk mempercantik atau

menarik pada objek yang ditampilkan.

Contoh : Tombol Animasi, Banner, Bingkai/Frame, Tulisan.
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2.5.1. Animasi 3D

Dalam animasi 3D, perangkat lunak menciptakan dunia virtual ke bentuk

tiga dimensi dan perubahan (gerakan) dihitung dari tiga absis (x, y, dan z). Hal ini

membuat image atau objek yang akan diciptakan terlihat tampak muka, belakang,

samping atas dan bawah, serta dapat bergerak mendekati dan menjauhi pemirsa,

atau dalam sumber cahaya virtual dan sudut pandang. Memungkinkan pemirsa

untuk menjelajahi dan melihat seluruh bagian objek dari semua sudut. Teknik

pemodelan animasi 3D, yaitu:

1. Animasi cahaya, yaitu perubahan posisi intensitas cahaya serta efek yang

menyertainya.

2. Animasi kamera, yaitu pengaturan titik pandang dengan perubahan posisi

kamera.

3. Animasi modifier, yaitu perubahan bentuk objek.

4. Animasi system particle, yaitu pengaturan parameter objek untuk

mempengaruhi gerak partikel. Sebagai contoh, efek spin yang berfungsi

merotasikan partikel keluar terus menerus.

5. Animasi track view, yaitu pengaturan kontrol animasi yang berkaitan dengan

gerakan objek yang dianimasikan.

2.5.2. Pemodelan 3D

Dalam grafik komputer 3D, 3D modelling adalah proses mengembangkan

matematika, representasi dari setiap tiga dimensi benda (baik benda mati maupun

hidup) melalui perangkat lunak khusus. Melihat objek secara tiga dimensi berarti

melihat objek dalam bentuk sesungguhnya. Penggambaran 3D akan lebih

membantu memperjelas maksud dari rancangan objek, karena bentuk

sesungguhnya dari objek yang akan diciptakan divisualisasikan secara nyata.

Penggambaran 3D merupakan pengembangan lebih lanjut dari penggambaran

2D.( Tri Kusuma Handayani, 2011)
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Gambar 2.6 Perbandingan Tampilan Objek 2D dan 3D

Perbedaan antara grafik 2D dan 3D dapat dilihat dari karakteristiknya. Pada

umumnya, grafik 3D merupakan penyempurnaan dari grafik 2D yang telah

melalui serangkaian proses. Karakteristik dari grafik 2D antara lain: memiliki

tampilan gambar yang datar (flat), perspektif, hanya memiliki warna dasar, berupa

struktur garis, menggunakan outline, memiliki frame layar yang terbatas, tidak

menggunakan lighting, biasanya menggunakan shading, objek berada pada

koordinat XY. Sedangkan karakteristik dari grafik 3D antara lain: memiliki variasi

warna yang lebih banyak, memiliki layar tampilan yang lebih luas, objek berada

dalam bidang XYZ, dapat menggunakan teknik lighting, dapat menimbulkan

gambar yang timbul (tidak flat), memiliki tampilan yang dramatis.
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Gambar 2.7 Proses Pemodelan 3D

Proses pemodelan 3D membutuhkan perancangan yang dibagi dengan

beberapa tahapan untuk pembentukannya. Seperti objek apa yang ingin dibentuk

sebagai objek dasar, metoda pemodelan objek 3D, pencahayaan dan animasi

gerakan objek sesuai dengan urutan proses yang akan dilakukan. (Tri Kusuma

Handayani, 2011) Adapun tujuan dan fungsi dari masing-masing bagian tersebut

adalah proses yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Motion Capture / Model 2D

Adalah langkah awal untuk menentukan bentuk model objek yang akan

dibangun dalam bentuk 3D. Dalam tahap ini, proses penentuan objek 2D memiliki

pengertian bahwa objek 2D yang akan dibentuk merupakan dasar pemodelan 3D.

2. Dasar Metode 3D Modelling

Ada beberapa metode yang digunakan untuk pemodelan 3D di antaranya ada

jenis metode pemodelan objek yang disesuaikan dengan kebutuhannya seperti

NURBS dan polygon. Polygon modelling merupakan bentuk segitiga dan

segiempat yang menentukan area dari permukaan sebuah karakter. Sedangkan
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modelling dengan NURBS (Non-Uniform Rational Bezier Spline) merupakan

metode paling populer untuk membangun sebuah model organik yang kurvanya

dapat dibentuk dengan hanya tiga titik saja.

3. Proses Rendering

Rendering adalah proses akhir dari keseluruhan proses pemodelan ataupun

animasi komputer. Dalam rendering, semua data-data yang sudah dimasukkan

dalam proses modelling, animasi, texturing, pencahayaan dengan parameter

tertentu akan diterjemahkan dalam sebuah output. Bagian rendering yang sering

digunakan, yaitu:

1. Field rendering, sering digunakan untuk mengurangi strobing effect yang

disebabkan gerakan cepat dari sebuah objek dalam rendering video.

2. Shader, adalah sebuah tambahan yang digunakan dalam 3D software

tertentu dalam proses special rendering. Biasanya shader diperlukan untuk

memenuhi kebutuhan special effect tertentu seperti lighting effect,

atmosphere dan fog.

4. Texturing

Proses texturing ini untuk menentukan karakteristik sebuah materi objek

dari segi tektur. Texture kemudian bisa digunakan untuk mengcreate berbagai

variasi warna pattern, tingkat kehalusan / kekasaran sebuah lapisan objek secara

detail.

5. Image and Display

Merupakan hasil akhir dari keseluruhan proses dari pemodelan. Biasanya

objek pemodelan yang menjadi output adalah berupa gambar untuk kebutuhan

koreksi pewarnaan, pencahayaan, atau visual effect yang dimasukkan pada tahap

texturing pemodelan.


