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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1        Latar Belakang 

Augmented Reality adalah teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi dan 

ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata tiga dimensi lalu memproyeksikan benda-benda 

maya tersebut dalam waktu nyata. Tidak seperti realitas maya yang sepenuhnya menggantikan 

kenyataan, namun Augmented Reality hanya menambahkan atau melengkapi kenyataan (Harits 2010). 

Teknologi ini sangat berbeda dengan pendahulunya yaitu Virtual Reality yang mengacu pada 

penggabungan benda-benda dari dunia nyata kedunia maya. 

Dalam perkembangannya, Augmented Reality telah merambah ke dalam berbagai bidang dan 

salah satunya merupakan virtual 3D objek. Virtual 3D objek saat ini berkembang dengan pesat sehingga 

teknologi Augmented Reality dapat dengan mudah dikombinasikan dengan teknologi Objek 3D tersebut. 

Augmented Reality juga memungkinkan untuk membuat virtual 3D objek dimana objek virtual 

digabungkan kedalam lingkungan nyata. 

Namun untuk pembuatan mobile 3D katalog  dengan menggunakan teknologi Augmented 

Reality ini masih sedikit sekali dibandingkan dengan kalatog yang masih berada didalam batas-batas 

sebuah komputer. Oleh karena itu, teknologi ini akan memberikan angin segar bagi developer maupun 

user pengguna catalog, sehingga dapat membangun sebuah ikatan emosional yang lebih mendalam 

antara user dengan mobile catalog tersebut. 

Selama ini catalog berbasis Augmented Reality yang banyak dikembangkan adalah catalog 

berbasis PC misalnya catalog 3D berbasis desktop yang cara penggunannya masih dengan basis 

computer dan menggunakan kamera desktop. Namun dalam perkembangannya sering kali terdapat 

banyak kendala saat pembuatannya, karena catalog 3D tersebut akan memakan banyak resource dari 

device tersebut. 

Oleh karena itu, dalam pengerjaan tugas akhir ini akan dibahas tentang perancangan dan 

implementasi Augmented Reality Mobile 3D catalog  dengan menggunakan Unity sebagai toolkit dalam 

versi mobile. Game ini menggunakan eclipse dan VRML yang memang banyak digunakan untuk 

menciptakan berbagai macam object 3D sebagai bahasa pemrogramannya. Sedangkan Augmented 

Reality–Toolkit library yang digunakan adalah Unity. Unity merupakan suatu aplikasi yang digunakan 

untuk mengembangkan game multi platform yang didesain untuk mudah digunakan. Unity itu 

bagus dan penuh perpaduan dengan aplikasi yang profesional. Editor pada Unity dibuat degan 
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user interface yang sederhana. Editor ini dibuat setelah ribuan jam yang mana telah dihabiskan 

untuk membuatnya menjadi nomor satu dalam urutan rankking teratas untuk editor game. Grafis 

pada unity dibuat dengan grafis tingkat tinggi untuk OpenGL dan directX. Unity mendukung 

semua format file, terutamanya format umum seperti semua format dari art applications. Unity 

cocok dengan versi 64-bit dan dapat beroperasi pada Mac OS x dan windows dan dapat 

menghasilkan game untuk Mac, Windows, Wii, iPhone, iPad dan Android. 

 

1.2        Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan 

yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Bagaimana mengenali marker yang digunakan dalam Mobile 3D catalog ? 

b. Bagaimana menampilkan objek rumah 3D dalam lingkungan Augmented Reality ? 

c. Bagaimana mengimplementasikan 3D catalog  versi mobile dengan menggunakan 

Library Unity? 

 

1.3        Tujuan  

Adapun tujuan penyusunan Tugas Akhir ini adalah : 

a. Menghasilkan marker yang digunakan dalam Mobile 3D catalog. 

b. Menghasilkan objek rumah secara 3D dalam lingkungan Augmented Reality. 

c. Menghasilkan 3D catalog versi mobile yang mengimplementasikan teknologi 

Augmented Reality menggunakan library Unity. 

1.4        Batasan Masalah  

Pada penyusunan Tugas Akhir ini, batasan permasalahannya adalah :  

a. Augmented Reality dikembangkan berbasis mobile yang menggunakan OS android. 

b. Menggunakan Package Unity dan Blender dan VRML. 

c. Dalam penelitian ini hanya terdapat dua marker. 

d. Tugas akhir ini hanya konsentrasi pada penelitian Augmented Reality saja. 
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1.5        Metodologi 

Tugas Akhir ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :  

a. Studi literatur  

Pada tahapan ini dilakukan pencarian referensi-referensi yang terkait baik dari 

internet, buku-buku, dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian 

yang diambil. 

b. Perancangan Sistem  

Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem yang digunakan untuk membuat 

Mobile 3D catalog berbasis Augmented Reality. 

c. Implementasi Sistem  

Dalam system tersebut, untuk mendeteksi marker dan interaksinya digunakan 

Package Unity. Tampilan system menggunakan multimarker dengan satu 

objek yang berbentuk 3 dimensi dan interiornya. Ketika marker pertama di 

trigger maka akan muncul gambar objek rumah 3 dimensi, dan jika marker ke 

dua ditambahkan maka akan muncul gambar interior rumah tersebut.. 

 

d. Pengujian Sistem dan Analisa 

 Melakukan pengujian dengan menampilkan objek 3D pada marker. 

 Melakukan pengujian terhadap penambahan jumlah marker. 

e. Pembuatan Laporan 

Pada tahap ini dilakukan dokumentasi dari seluruh konsep, dasar teori, 

implementasi dan hasil yang telah didapatkan selama pengerjaan tugas akhir.  

 

 

 

 

 

 

1.6.       Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, laporan tugas akhir ini terdiri dari beberapa bagian yaitu : 
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BAB I.   PENDAHULUAN  

Bab ini berisi Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi 

yang digunakan, dan sistematika penulisan tugas akhir. 

 BAB II.   DASAR TEORI 

Bab ini berisi beberapa teori penunjang yang berhubungan dengan pokok bahasan yang 

mendasari pembuatan tugas akhir. 

 BAB III.   ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang analisa dan desain dari keseluruhan system yang dibuat. 

 BAB IV.   IMPLEMANTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas tentang implementasi fitur aplikasi Mobile 3D catalog dan pengujian 

dari kinerja sistem yang telah terbentuk untuk mengetahui bahwa system yang dibuat 

berkerja dengan baik dan sesuai yang diharapakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BAB V.  PENUTUP 
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Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil implementasi tugas 

akhir ini. 

 

 Daftar Pustaka 

 Merupakan daftar referensi yang digunakan dalam pembuatan Tugas Akhir. 

 


