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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi komputer terus berkembang seiring berjalannya waktu, begitu 

pula dengan cara berinteraksi yang dilakukan dalam dunia digital. Diawali dari 

display berbasis teks (text based interface) yang masih terbatas pada command 

line hingga diciptakannya teknologi display Graphic User Interface (GUI). Dan  

teknologi baru pun terus bermunculan guna meningkatkan interaktifitas antara 

pengguna dengan komputer. 

Salah satu contoh dari perkembangan teknologi saat ini adalah Augmented 

Reality (AR).  

“Augmented Reality (AR) is a variation of Virtual Environments (VE), 

or Virtual Reality as it is more commonly called. VE technologies 

completely immerse aser inside a synthetic environment. While 

immersed, the user cannot see the realworld around him. In contrast, 

AR allows the user to see the real world, with virtual objects 

superimposed upon or composited with the real world. Therefore, AR 

supplements reality, rather than completely replacing it. Ideally, it 

would appear to the user that the virtual and real objects coexisted in 

the same space” [1]. 

Augmented Reality juga dapat diartikan sebagai teknologi yang 

menggabungkan antara benda maya dua dimensi atau tiga dimensi kedalam 

sebuah lingkungan nyata tiga dimensi lalu memproyeksikan benda maya tersebut 

secara real-time. 

Dalam perkembangannya, Augmented Reality telah merambah dalam 

beberapa bidang. Diantaranya adalah dunia game. Selama ini dalam sebuah game 

diperlukan Game Controller seperti Keyboard, Gamepad, Joystick, Wii Game 

Controller, dan sebagainya  yang berfungsi untuk mengendalikan atau 

menjalankan objek  yang terdapat dalam game. Namun dengan adanya teknologi 

ini, sebuah game yang berbasis Augmented Reality dapat menggunakan sebuah 
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Game Controller yang baru. Teknologi ini dapat menjadikan dunia game akan 

semakin berkembang. 

Namun di Indonesia untuk implementesai teknologi Augmented Reality  

dalam bidang game merupakan hal yang baru karena teknologi Augmented Reality 

sendiri baru ramai di Indonesia sekitar tahun 2010, kebanyakan digunakan dalam 

bidang komersial atau hanya sebatas pengenalan sebuah produk [2]. Sementara 

dalam bidang game hanya terbatas pada prototype atau tidak dipublish secara luas 

[3]. Oleh karena itu, pada tugas akhir ini akan dilakukan penelitian tentang 

pembuatan game Augmented Reality berbasis desktop. Game yang dipilih dalam 

penelitian ini adalah game Gitar Virtual berbasis Augmented Reality. Konsep dari 

game ini adalah pendeteksian interaksi pada marker sehingga ketika marker 

ditutup atau disentuh maka objek yang terdapat dalam game tersebut akan 

menimbulkan aksi tertentu. 

Dalam pengerjaan tugas akhir ini akan dibahas tentang perancangan dan 

implementasi Augmented Reality game Gitar Virtual menggunakan FLARToolkit 

dalam versi desktop. Game ini menggunakan Actionscript sebagai bahasa 

pemrogramannya. Sedangkan Augmented Reality–Toolkit library yang digunakan 

adalah FLARToolkit dan untuk interface digunakan library Flashpunk. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Bagaimana cara untuk mengenali marker yang digunakan ? 

b. Bagaimana cara untuk mengeluarkan suara dalam lingkungan 

Augmented Reality? 

c. Bagaimana cara membuat game Gitar Virtual berbasis Augmented 

Reality ? 

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan penyusunan Tugas Akhir ini adalah : 

a. Mengenali marker yang digunakan dalam game Gitar Virtual. 

b. Mengeluarkan suara dalam lingkungan Augmented Reality. 

c. Membuat game Gitar Virtual berbasis Augmented Reality. 
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1.4 Batasan Masalah 

Pada penyusunan Tugas Akhir ini, batasan permasalahannya adalah :  

a. Tugas akhir ini berpusat pada pembuatan game Gitar Virtual berbasis 

Augmented Reality. 

b. Menggunakan Library FLARToolkit dan FlashPunk. 

c. Menggunakan bahasa pemrograman ActionScript 3. 

d. Menggunakan tiga marker unik untuk membedakan aksi yang 

dieksekusi. 

e. Aplikasi ini berbasis desktop. 

f. Obyek yang ditampilkan merupakan primitive object 2 dimensi. 

 

1.5 Metodologi 

Tugas Akhir ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :  

a. Studi Literatur 

Pada tahapan ini, dilakukan pencarian referensi-referensi terkait  

mulai dari internet, jurnal, buku-buku, maupun sumber langsung. 

Referensi-referensi tersebut meliputi Augmented Reality, FlashPunk 

dan ActionScript3. Referensi–referensi tersebut digunakan untuk 

menentukan rancangan sistem dan metode yang digunakan dalam 

pengerjaan sistem. 

b. Perancangan Sistem  

Untuk perancangan system ini dibagi menjadi dua bagian besar, 

yaitu sistem yang mengolah Augmented Reality. Dan yang kedua adalah 

pada pembuatan game. Untuk lebih detailnya adalah sebagai berikut :  

 Mendeteksi marker dengan menggunakan Library FLARToolkit, 

selanjutnya akan dilakukan kecocokan dengan pattern marker, jika 

tidak cocok maka akan melakukan berulang kali hingga menemukan 

kecocokan pattern. 

 Kemudian dilakukan pendeteksian marker yang digunakan sebagai 

Game Controller pengganti Joystick.  

 Langkah terakhir adalah mengintegrasikan dengan game.  
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c. Implementasi Sistem 

Sedangkan implementasi system menyesuaikan dengan 

perancangan system, dimulai dari pengimplementasian sistem yang 

mendeteksi marker serta menangkap aksi pada marker, kemudian 

implementasi game, dan yang terakhir adalah komunikasi antara 

keduanya. 

d. Pengujian Sistem dan Analisa 

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap pendeteksian marker. 

Pengujian dilakukan dengan menampilakan objek pada marker. 

Kemudian dilakukan pengujian terhadap gameplay  dalam lingkungan 

Augmented Reality. 

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 

Untuk mempermudah dan memahami pembahasan penulisan skripsi tentang 

Game Gitar Virtual Berbasis Augmented Reality ini, maka sistematika penulisan 

disusun sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN  

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

metodologi yang digunakan, dan sistematika penulisan tugas akhir. 

BAB II.  LANDASAN 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 sistem yang 

dibuat. 
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BAB IV.  IMPLEMANTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas tentang implementasi fitur aplikasi game dan pengujian 

dari kinerja sistem yang telah terbentuk untuk mengetahui bahwa sistem 

yang dibuat berkerja dengan baik dan sesuai yang diharapakan. 

BAB V. PENUTUP 

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. 


