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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas mengenai teori-teori yang berhubungan dengan 

sistem yang nantinya akan dibuat. Landasan teori ini mencangkup kebudayaan 

Kalimantan Selatan, Augmented Reality, Android. 

2.1. Budaya Kalimantan Selatan 

Budaya memiliki arti yang luas, tidak hanya mencangkup pada adat istiadat, 

tari-tarian ataupun hasil kesenian lainnya. Budaya merupakan suatu keseluruhan 

yang sangat kompleks yang terdiri dari kepercayaan, kesenian, pengetahuan, 

keilmuan, moral, adat istiadat dan hukum serta kebiasaan-kebiasaan lainnya yang 

didapatkan oleh seseorang sebagai bagian dari anggota masyarakat. Budaya 

merupakan hasil pemikiran manusia sebagai makhluk sosial [7].  

Kalimantan Selatan sebagai bagian dari negara Indonesia juga telah diakui 

sebagai budaya nasional. Kebudayaan nasional sendiri adalah kebudayaan-

kebudayaan daerah yang disatukan oleh negara. Oleh karena itu budaya Kalimantan 

Selatan juga termasuk aset bangsa yang wajib dijaga dan dilestariakan. 

Kebudayaan Kalimantan Selatan sangat lekat kaitannya dengan ajaran 

dalam agama Islam, karena masyarakat Kalimantan Selatan mayoritas beragama 

Islam. Kebudayaan Kalimantan Selatan berkembang paralel dengan sejarah asal-

usul suku Banjar dan Dayak di Kalimantan Selatan. Kebudayaan di Kaliamntan 

Selatan sendiri banyak dipengaruhi unsur dari melayu karena melayu merupakan 

etnik yang paling dominan kemudian unsur-unsur melayu tersebut digabungkan 

dengan unsur Bukit, Ngaju, dan Maanyan. 

Budaya yang ada di Kalimantan Selatan memiliki keunikannya sendiri 

dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Indonesia, mulai dari pakaian adat, 

rumah adat, alat musik tradisional, tari-tarian, senjata tradisional, bahasa dan lagu 

tradisionalnya. 

Suku asli yang ada di Kalimantan Selatan adalah suku Banjar dan suku 

Dayak. Setiap suku juga menggunakan bahasa daerah masing-masing, tetapi yang 

lebih dominan adalah suku Banjar dan bahasa Banjar. Rumah adat Kalimantan 
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Selatan adalah rumah Bubungan Tinggi atau biasa disebut rumah Banjar. Di 

Kalimantan Selatan terdapat empat pakaian adat yang biasanya digunakan untuk 

pernikahan yaitu baamar gulung pancar matahari, bagajah gamuling baular lulut, 

kubaya panjang dan kun galung pacinan. Selain itu juga terdapat kain batik khas 

Kalimantan Selatan yang disebut kain Sasirangan. Selain itu Kalimantan Selatan 

memiliki senjata tradisionalnya sendiri yaitu sungga, mandau, sarapang, keris 

banjar, dan parang. Sedangkan untuk tarian daerah dan lagu daerah telah di list 

dalam table berikut. 

Tabel 2.1 Tarian Adat 

Tarian Adat 

Baksa Dadap Garah Rahwana Ning Tak Ning Gung 

Baksa Hupak Hantak Sisit Paris Tangkawang 

Baksa Kambang Hanoman Radap Rahayu 

Baksa Kantar Japin Batuah Rudat 

Baksa Kupu-Kupu Atarung Japin Bujang Marindu Sinoman Hadrah 

Baksa Lilin Japin Dua Saudara Tantayungan 

Baksa Panah Japin Hadrah Tanggui 

Baksa Tameng Japin Kuala Tameng Cakrawati 

Baksa Tumbak Japin Rantauan Tirik Kuala 

Balatik Japin Pasanggrahan Tirik Lalan 

Baleha Japin Sisit Topeng Kelana 

Batarasulan Kuda Gepang Topeng Wayang 

Bogam Ladon Topeng 

Dara Manginang Maayam Tikar  

 

Tabel 2.2 Lagu Tradisional 

Lagu Tradisional 

Judul Pencipta 

Ampar-ampar Pisang Hamiedan AC. 

Paris Barantai  H. Anang Ardiansyah 
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Ampat Lima H. Anang Ardiansyah 

Sapu Tangan Babuncu Ampat Zaini 

Baras kuning Dino Sirajudin & Rasni Darusman 

Pambatangan H. Anang Ardiansyah 

Roma atau Paris D. Zauhidhie & Ruslan Faridi 

Anak Pipit Hamiedan AC. 

Batasmiyah H. Anang Ardiansyah 

Dandaman Banua Syarifuddin, MS 

Do’a Gasan Uma Syarifuddin, MS 

Kakamban Habang H. Anang Ardiansyah 

Uma Abah H. Anang Ardiansyah 

Kambang Goyang H. Anang Ardiansyah 

Karindangan Nanang Irwan 

Pamali Enos Karli 

Batimung Nanang Irwan 

Ancapi Badatang Hadi Pradana 

Siti Ropeah A. Hamid 

Harta Warisan Nanang Irwan 

Di Banua Urang Farhan N. 

Tatangis  Hamiedan A. 

Sanja Kuning H. Anang Ardiansyah 

Sapu Tangan Babuncu Ampat Zaini 

Ranjang Wasi Nanang Irwan 

Rumah Banjar  Rustam R. 

Pangeran Suriansyah H. Anang Ardiansyah 

Oh Dimapa Nanang Irwan 

Nyanyian Sungai A. Hamka 

Nanang wan Galuh Santa Hoky 

Maras Di Aku A. Hamid 

Marista A. Hamid 

Maampar Sajadah A. Hamka 

Latifah H. Anang Ardiansyah 
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Kuta Martapura Khaidir Ali 

Kilau Utas Nanang Irwan 

Kawin Lari A. Hamid 

 

2.2. Augmented Reality 

Augmented Reality atau biasa juga disebut sebagai realitas tertambah adalah 

suatu teknologi baru pada bidang multimedia. Augmented Reality dapat 

didefinisikan sebagai sebuah teknologi yang dapat mengkombinasikan atau 

menggabungkan hal-hal yang terdapat di dunia nyata dengan dunia maya, serta 

memiliki sifat interaktif [1].  

Tujuan diciptakannya Augmented Reality ini adalah untuk menambahkan 

pengertian dan juga informasi yang terdapat di dunia nyata. Augmented Reality 

menjadikan dunia nyata sebagai dasar lalu menggabungkan teknologi-teknologi 

lain dengan cara menambahkan data kontekstual sehingga pemahaman pengguna 

menjadi lebih jelas [8]. 

Terdapat tiga karakteristik dasar dalam Augmented Reality yaitu, interaksi 

yang berjalan di waktu nyata atau real-time, menggabungkan dunia nyata dan 

virtual serta bentuk obyek yang dihasilkan berupa model tiga dimensi [9]. 

Dalam pembuatan dan pengembangannya Augmented Reality memerlukan 

beberapa komponen yaitu komputer, marker dan kamera. Komputer berfungsi 

untuk mengontrol proses-proses yang akan terjadi dalam pembuatan sebuah 

aplikasi. Penggunaan komputer harus disesuaikan dengan kondisi aplikasi yang 

nantinya digunakan. Lalu output aplikasi akan ditampilkan melalui monitor [4].  

Berdasarkan penggunaan marker, Augmented reality dapat dibedakan 

menjadi dua jenis yaitu marker dan markerless [10]. Marker dapat berupa sebuah 

gambar dengan pola yang unik dan rumit atau foto dari sebuah objek nyata. Marker 

Augmented Reality dapat dikaitkan dengan pengenalan pola yang 

mengkalkulasikan skala, orientasi dan posisi dari objek Augmented Reality. 

Sedangkan markerless adalah metode Augmented Reality tanpa menggunkan 

marker buatan atau dapat dikatakan menggunakan objek di dunia nyata sebagai 

marker. 
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Sebuah marker dapat dikatakan baik apabila marker dapat dengan mudah 

dikenali dan bersifat reliable dalam kondisi apapun [11]. Misalnya saja dengan 

posisi kamera berpindah-pindah dan dalam kondisi cahaya yang redup akan tetapi 

marker masih bisa terbaca oleh sistem Augmented Reality. Marker juga disarankan 

memiliki tekstur yang unik dan rumit. 

Prinsip kerja marker pada Augmented Reality cukup mudah dipahami, baik 

itu marker-based ataupun markerless. Aplikasi Augmented Reality yang digunakan 

akan mencari kecocokan dengan marker yang sudah diidentifikasi, setelah itu 

aplikasi akan melakukan aksi tertentu. Misalnya saja ketika aplikasi men-scan 

marker tertentu, maka aplikasi akan menampilkan informasi yang terdapat pada 

marker yang sudah diidentifikasi. Selanjutnya, aplikasi Augmented Reality dapat 

menampilkan informasi yang terdapat di dalam, seperti menampilkan teks, fakta-

fakta sejarah, memainkan audio atau video, menampilkan model 3D dan sebagainya 

[12]. 

Sedangkan kamera memiliki fungsi untuk recording sensor pada marker. 

Apabila kamera menangkap gambar atau image yang sudah berisi marker, maka 

aplikasi akan mengkalkulasi jarak dan posisi marker. Lalu, aplikasi akan 

menampilkan informasi seperti teks, model 3D, memainkan audio atau video dan 

sebagainya [4]. 

Tools yang digunakan untuk pengembangan dan pembuatan Augmented 

Reality antara lain adalah Unity 3d, Vuforia, dan Blender. Selain tools tersebut 

masih banyak lagi sebenarnya tools yang bisa digunakan untuk membuat dan 

mengembangkan Augmented Reality. 

Unity 3D adalah sebuah game engine/authoring tools yang berfungsi untuk 

mempermudah game developer dalam membuat game. Bahasa yang digunakan 

oleh unity 3D adalah c# script, java script dan boo. Ketika membuat sebuah game 

menggunakan unity 3D, setiap level-nya akan didefinisikan sebagai sebuah scene 

berupa area, nantinya area tersebut dapat diakses user ketika memainkan game. 

[13]. 

Lisensi unity 3D dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu lisensi free (gratis) 

dan lisensi paid (berbayar) sesuai dengan perangkat target untuk pengembangan 

aplikasi. Penggunaan aplikasi berlisensi gratis diperbolehkan untuk 
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mempublikasikan aplikasi mereka tanpa harus membayar biaya royalti ke pihak 

Unity 3D. Tetapi penggunaan pada versi free (gratis) dibatasi dengan pengurangan 

beberapa fitur atau bonus modul tertentu yang dihilangkan [14]. 

Keunggulan dari unity 3D yaitu dapat menangani grafik 2D dan 3D. Namun 

unity 3D ini lebih berfokus pada pembuatan grafik 3D. Platform yang dapat 

ditangani unity 3D antara lain Windows, MacOS, PS3, Xbox 360, Wii, Android 

dan IOS [14]. 

Blender merupakan sebuah aplikasi komputer grafik 3D gratis dan bersifat 

open-source yang digunakan untuk pembuatan animasi visual efek, film, aplikasi 

3D yang interaktif, maupun video game [15]. 

Blender dapat dioperasikan di berbagai sistem operasi seperti Windows, 

Linux dan MacOS karena blender sendiri bersifat open source. Blender merupakan 

software yang cukup ringan jika disandingkan dengan software sejenis. Itu terbukti 

dengan hanya membutuhkan RAM sebesar 512mb dan prosesor minimal Pentium 

4 serta dengan VGA on-board saja maka blender sudah dapat berjalan dengan 

lancar, namun tentu saja blender tidak dapat digunakan secara maksimal [16]. 

Vuforia merupakan sebuah Augmented Reality Software Development Kit 

(SDK) yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan membuat aplikasi 

Augmented Reality di perangkat mobile. Vuforia dapat dikombinasikan dengan 

Unity 3D dengan menggunakan SDK yang telah disediakan vuforia. Vuforia sendiri 

dibuat oleh Qualcomm dengan tujuan untuk membantu para developer-developer 

aplikasi mobile seperti Android dan IOS membuat aplikasi Augmented Reality [17]. 

Vuforia menggunakan sebuah teknologi bernama Computer Vision agar 

dapat mengenali serta melacak sebuah marker ataupun image dan objek 3D 

sederhana secara real-time [18]. 

 

2.3. Android 

Android merupakan sebuah sistem operasi berbasis Linux yang terdiri dari 

sistem operasi, aplikasi dan middleware untuk perangkat mobile. Developer bisa 

dengan bebas mengembangkan aplikasi karena pihak Google mendukung hal 

tersebut. Pada awalnya, perusahaan Google membeli Android yang merupakan 

pendatang baru dalam bidang pembuatan software untuk perangkat mobile. Untuk 
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mengembangkan Android maka 34 perusahaan software, hardware dan 

telekomunikasi membentuk Open Handset Alliance, dari 34 perusahaan itu terdapat 

beberapa perusahaan besar seperti Google, Intel, HTC, Motorola, T-Mobile, Nvidia 

dan Qualcomn [19]. 

Pada tanggal 5 November 2007 saat perilisan perdana Android, bersama 

dengan Open Handset Alliance, Google menyatakan mendukung pembuatan dan 

pengembangan open source Android pada perangkat mobile. Selain itu, Google 

juga merilis beberapa kode Android yang berlisensi Apache, yaitu sebuah lisensi 

software dan open platform pada perangkat mobile [19]. 

Sekarang hampir semua vendor besar smartphone sudah mengembangkan 

dan memproduksi smartphone mereka sendiri yang berbasis Android, seperti 

Samsung, Sony, HTC, Asus Zenfone, LG, Xiaomi, Motorola, Vivo, Oppo dan 

masih banyak lagi vendor lainnya. Hal tersebut disebabkan karena Android sendiri 

merupakan sistem operasi yang sifatnya open source sehingga dapat dipakai dan 

didistribusikan oleh vendor manapun [20]. 

2.3.1. Arsitektur Android 

Arsitektur Android terdiri dari beberapa bagian yaitu Applications, 

Application Framework, Android Runtime, Libraries dan Kernel Linux. Arsitektur 

tersebut dapat dilihat lebih jelas pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 2.1 Arsitektur Android [19] 
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2.3.2. The Dalvik Virtual Machine 

Dalvik Virtual Machine merupakan salah satu elemen kunci dari Android. 

Android bukan dijalankan pada Java Virtal Machine (JVM) tetapi dijalankan pada 

DVM. DVM bersifat “register based” sedangkan JVM bersifat “stack based”. 

Untuk menangani tugas tingkat rendah seperti threading, keamanan, dan proses 

serta manajemen memori maka DVM menggunakan kernel Linux. Untuk 

menjalankan aplikasi, semua hardware yang berbasis Android akan dijalankan 

dengan menggunakan mesin virtual [19]. 

 

2.3.3. Android SDK 

Android SDK adalah sebuah tools API (Application Programming 

Interface) yang digunakan untuk mengembangkan sebuah aplikasi pada Android 

dengan menggunakan bahasa pemprograman Java. Android sendiri adalah subset 

software untuk ponsel yang terdiri dari middleware, sistem operasi dan aplikasi 

kunci yang dirilis oleh Google [19]. Beberapa fitur-fitur penting yang terdapat di 

Android yaitu: 

a) Framework bersifat reusable atau mendukung penggantian komponen. 

b) Untuk perangkat mobile Virtual Dalvik Machnine dioptimalkan. 

c) Integrated browser yang didasarkan pada engine open source WebKit. 

d) Di dukung oleh libraries grafis 2D dan 3D yang didasarkan pada spesifikasi 

OpenGL 1.0 serta grafis yang dioptimalkan. 

e) Untuk penyimpanan data terdapat SQLite. 

f) Mendukung gambar (JPG, PNG, GIF, MP3, MPEG4), GSM Telephone, 

audio dan video (tergantung hardware). 

g) Support EDGE, 3G, WiFi dan Bluetooth (tergantung hardware). 

h) Kamera, kompas, GPS, dan accelerometer (tergantung hardware). 

i) Lingkungan development yang cukup lengkap seperti perangkat tools untuk 

debugging, emulator, profil dan kinerja memori. 

 

2.3.4. JSON 

JSON (JavaScript Object Notation) adalah sebuah format yang digunakan 

untuk pertukaran data, misalnya seperti XML. Dengan formatnya yang sederhana 



13 
 

maka JSON sangat mudah dimengerti oleh manusia. Tidak hanya manusia, JSON 

juga dapat dengan mudah dimengerti oleh sebuah mesin. Format ini dibuat dan 

didasarkan pada JavaScript, Standar ECMA-262 Edisi ke-3 Desember 1999. JSON 

menggunakan gaya bahasa yang sudah umum digunakan oleh programmer 

golongan C termasuk C, C++, C#, Java, JavaScript, Python, Perl dan lain-lain [19]. 

 

2.4 Multimedia Development Life Cycle 

Metode Multimedia Development Life Cycle atau biasa disebut MDLC 

merupakan sebuah metode untuk pengembangan aplikasi multimedia. Aplikasi 

Pengenalan budaya Kalimantan Selatan dengan menggunakan teknologi 

Augmented Reality berbasis Android dapat digolongkan sebagai aplikasi 

multimedia karena di dalamnya terdapat data-data yang menggunakan gambar, 

foto, audio dan video [21]. Metode ini memiliki 6 tahapan, yaitu concept (konsep), 

design (desain/rancangan), material collecting (pengumpulan materi), assembly 

(penyusunan dan pembuatan), testing (uji coba) dan distribution (menyebarluaskan) 

[6]. Tahapan pengembangan dalam metode ini antara lain adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 2.2 Multimedia Development Life Cycle 

1. Concept (Konsep) 

Pada tahap ini akan dilakukan identifikasi tentang perkiraan apa saja 

kebutuhan yang diperlukan dan dilakukan analisis tentang teknologi 

multimedia yang akan dibuat serta dikembangkan. 
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2. Design (Desain / Rancangan)  

Merupakan tahap dimana proyek multimedia akan dijabarkan secara rinci, 

misalnya seperti apa saja yang akan dilakukan dan bagaimana proyek akan 

dibuat. Pada tahap ini proses desain, navigasi dan pembuatan naskah harus 

secara lengkap dibuat. Selain itu pada tahap ini juga harus diketahui 

bagaimana hasil akhir dari proyek yang dibuat. 

3. Obtaining Content Material (Pengumpulan Materi)  

Dalam tahap ini akan dilakukan pengumpulan data yang dibutuhkan 

misalnya seperti image, audio dan video. Data yang diperlukan dapat 

diperoleh dari perpustakaan, internet, ataupun pembuatan khusus untuk 

aplikasi ini. 

4. Assembly (Penyusunan dan Pembuatan) 

Pada tahap ini semua objek multimedia akan dibuat dan dirangkai menjadi 

satu-kesatuan yang utuh sesuai dengan storyboard, flowchat dan struktur 

navigasi yang sudah dibuat pada tahap desain. 

5. Testing (Uji Coba) 

Setelah keempat tahapan selesai maka akan dilakukan uji coba. Hal ini 

bertujuan agar proyek yang sudah dibuat apakah sudah berfungsi dengan 

baik atau belum. 

6. Distribution (Menyebarluaskan) 

Tahap penggandaan dan penyebaran hasil proyek yang sudah dibuat kepada 

pengguna. Tahap ini juga dapat disebut dengan tahap evaluasi untuk 

pengembangan produk yang sudah jadi supaya menjadi lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




