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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar  Belakang   

Teknologi augmented reality menggabungkan objek virtual yang 

dibangun oleh komputer di dalam waktu nyata atau 3D. Augmented reality 

menggabungkan antara interaksi manusia dengan interaksi virtual komputer, 

interaksi dilakukan secra langsung oleh manusia dengan hasil interaksi dengan 

komputer. Augmented reality dapat di visualisasikan dalam bentuk objek atau 

informasi. Interaksi didalam augmented reality dapat dilakukan dengan cara 

menunjuk, mengenggam, menggeser dan memindah. Augmented reality  

membawa suatu teknologi untuk menggabungkan apa yang dilihat di dunia nyata 

dengan objek virtual hingga menghasilkan tampilan keduanya. Augmented 

reality telah diterapkan dalam beberapa bidang seperti permainan, pendidikan, 

manufaktur, kesehatan dan pemasaran. 

Di dalam permainan augmented reality mempunyai banyak variasi dan 

jenis khususnya di dalam permainan konvensional, permainan konvensional 

banyak yang menggunakan alat bantu untuk memainkannya seperti permainan 

ular tangga dan monopoly, alat yang digunakan di dalam permainan itu sendiri 

yaitu dadu, alat ini berguna untuk mengacak atau menentukan nilai dalam 

permainan konvensional yang menggunakan dadu. 

 Dadu jaman sekarang biasanya dari plastik. Jenisnya ada dua, dadu yang 

sempurna dan dadu tidak sempurna. Pada dadu sempurna siku garis pertemuan 

dua sisinya tajam, ukuranya pun harus tepat.Sedangkan dadu tak sempurna 

sering dimainkan sehari hari, misalnya monopoli atau ular tangga. Dadu ini 

punya garis pertemuan dua sisin sudutnya yang tumpul. Bila dadu sempurna 

dibuat dengan tangan, maka dadu tak sempurna dibuat dibuat dengan 

mesin.tetapi banyak yang menggunakan dadu tak sempurna dalam permainan 

konvensional. Pengacakan dadu (Dice Roll) itu sendiri ada yang menggunakan 

manual atau menggunakan mesin. 

Pengacakan dadu (Dice Roll) pada permainan dekstop banyak yang 

menggunakan dalam bentuk angka langsung, dan belum berbentuk dadu 3D atau 
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menggunakan Dadu dalam Augmented Reality. Dadu dalam augmented reality 

sendiri mempunyai beberapa cara interaksi melalui keyboard, mouse, dan pada 

marker. Interaksi melalui marker untuk mengacak dadu menggunakan deteksi 

(Occlusion). Deteksi Occlusion itu sendiri mengacu pada pergerakan marker 

untuk berinteraksi dengan obyek 3D pada Augmented Reality. 

 Dari latar belakang diatas yang mendasari dilakukannya penelitian untuk 

mengimplementasikan augmented reality pemutar dadu (Dice Roll), dengan 

tetap mengedepankan sisi interaksi antara manusia dengan dunia virtual yang 

dituangkan dalam bentuk interaksi pada marker (Occlusion) untuk 

menggerakkan dadu .Oleh karena itu, dalam pengerjaan tugas akhir ini akan 

dibahas tentang implementasi Dice Roller Augmented Reality dengan deteksi 

Occlusion menggunakan Vuforia dalam versi Android. 

1.2 Rumusan Masalah 

Augmented reality dikembangkan untuk penjembatan antara dunia nyata 

dengan dunia virtual, Dalam kebanyakan permainan konvensional menggunakan 

dadu menentukan langkah pemain, dari latar belakang diatas akan dilakukan 

sebuah penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara menampilkan objek 3D berikut tekstur dalam lingkungan       

Augmented reality android ? 

2. Bagaimana cara membangun aspek fisik deteksi Occlusion dalam 

Augmented reality? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah : 

1. Dapat membangun aplikasi Dice roller Augmented reality dengan 

pengendalian menggunakan marker. 

2. Membangun aspek fisik deteksi marker dalam Augmented reality. 
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1.4 Batasan Masalah 

Ruang lingkup dalam penelitian ini sangatlah luas sehingga perlu adanya 

batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti, adapun batasan masalah 

tersebut sebagai berikut: 

1. Augmented reality dikembangkan dalam ruang lingkup sistem operasi 

Android. 

2. Augmented reality dikembangkan untuk deteksi occlusion. 

3. Objek yang digunakan dalam penelitian ini hanya satu objek untuk objek 

utama (dadu) . 

1.5 Metodologi Penyelesaian 

Dalam pengerjaan penelitian ini, akan digunakan pendekatan 

eksperimental, yang dapat dikelompokkan kedalam beberapa kategori. 

1. Studi pustaka dan pengumpulan data 

Mengumpulkan berbagai literatur, artikel, contoh project maupun 

jurnal penelitian yang berhubungan dengan augmented reality. Disamping itu 

karena aplikasi ini akan diimplementasikan dalam mobile android, maka akan 

dipelajari juga library – library android yang mendukung augmented reality. 

2. Mempelajari prototype aplikasi game mobile yang sudah atau pernah ada 

Mempelajari source code dari prototype aplikasi, menganalisa 

kelebihan dan kekurangannya, serta memilah – milah mana yang harus 

digunakan dan mana yang harus dihilangkan. 

3. Membuat desain aplikasi 

Mengimplementasikan teknologi augmented reality dengan metode 

Occlusion detection ke dalam Augmented Reality. Sedangkan desain aplikasi 

berupa aksi dalam menutupi marker pada marker dadu untuk mengacak dadu. 

4. Mengimplementasikan desain aplikasi kedalam bahasa pemrograman 

Dalam tahap ini, desain aplikasi yang telah dibuat pada tahap 

sebelumnya diimplementasikan dalam sebuah bahasa pemrograman. Karena 
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konsep yang digunakan adalah aplikasi mobile, maka java dipilih sebagai 

bahasa pemrogramannya. 

5. Deployment dan uji coba aplikasi 

Aplikasi game ini akan diuji cobakan kedalam komputer. Jika dalam 

proses uji coba ini ditemukan bug atau hole program, maka aplikasi akan di-

maintenance untuk memperbaiki beberapa kekurangan yang ditemukan saat 

uji coba tersebut. 

1.6  Sistematika Penulisan 

       Sistematika penulisan dalam penyusunan tugas akhir ini digambarkan 

sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

Bab pendahuluan ini berisikan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian 

tentang apa yang akan diberikan didalam penulisan ini, maksud 

dan tujuan dari penulisan, metode penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II :Landasan Teori 

Bab ini menjelaskan tentang pengertian dari Virtual reality, 

Augmented Reality, Pemodelan 3D dan penelitian terkait. 

BAB III : Analisa Dan Perancangan Sistem  

Bab ini menjelaskan tentang analisis cara kerja dari  Augmented 

Reality, serta gambaran umum pembuatan sistem,  flowchart sistem 

untuk rancangan aplikasi dan pembuatan layout dari rancangan dari 

sistem tersebut. 

 BAB IV : Implementasi  Dan Pengujian Sistem 

Bab ini menjelaskan pengertian dari  implementasi sistem, tampilan 

dari sistem dan hasil pengujian dari sistem.  

BAB V : Penutup 

Bab ini merupakan bab terakhir yang mencakup kesimpulan dan 

saran. 


