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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Augmented reality adalah istilah yang dipakai untuk penyajian materi 

digital diatas dunia nyata [1]. Istilah Augmented Reality (AR) berbanding terbalik 

dengan istilah sejenis yang lebih populer, yaitu Virtual Reality (VR). Di dalam 

virtual reality, pengguna dibawa masuk ke dalam dunia maya dan dapat 

berinteraksi secara langsung dengan dunia itu. Augmented reality, sebaliknya, 

membawa dunia maya ke dalam dunia nyata dan pengguna dapat berinteraksi 

secara langsung dengan dunia maya. Data dan tampilan digital “ditambahkan” di 

atas dunia nyata untuk mendapatkan penyajian informasi yang lebih informatif 

[2]. Implementasi augmented reality di dalam perkembangan teknologi bisa 

dibilang masih berada di dalam tahap pengembangan, oleh sebab itu pengenalan 

publik akan teknologi ini juga masih minim. Namun sebenarnya augmented 

reality dapat diimplementasikan ke dalam banyak bidang kehidupan. Dalam 

tulisan ini dibahas salah satu kemungkinan implementasi augmented reality di 

dalam bidang interior atau desain produk. 

 Perkembangan interior dan desain produk di dunia juga berkembang pesat, 

contohnya di Amerika. Berdasarkan statistik dari Business and Institutional 

Furniture Manufacturer’s Association, perkembangan konsumsi furnitur di 

Amerika tahun 2010 ke 2011 mengalami kenaikan sebanyak 17.6% dan tahun 

2011 ke 2012 diperkirakan mengalami kenaikan sebanyak 7.5% [3]. Kenaikan 
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jumlah konsumsi furnitur tersebut haruslah didukung dengan rencana pemasaran 

yang menarik. Salah satu caranya adalah dengan pemanfaatan teknologi mobile 

yang berkembang lebih cepat lagi. Dari salah satu sumber disebutkan bahwa lebih 

dari 70% populasi dunia memiliki telepon genggam, perkembangan penjualan 

iPhone sendiri berkembang sebanyak 221% dari tahun 2007 hingga 2010 [4].  

 iPhone merupakan telepon genggam yang diproduksi oleh Apple Inc., 

salah satu perusahaan terbesar di industri komputer dan telepon genggam. Apple 

Inc., membuat sebuah sistem operasi berbasis bahasa pemrograman Objective-C, 

yang sekarang disebut iOS. Selain iPhone yang memakai iOS, Apple Inc., juga 

menggunakan iOS tersebut pada perangkat iPod Touch dan iPad. Dengan jajaran 

tiga produk andalan Apple Inc., pengguna iOS menjadi semakin banyak dan terus 

berkembang. Dengan dasar ini iOS dijadikan variabel pilihan di dalam tulisan ini.  

 Melihat perkembangan teknologi augmented reality, dunia furnitur, dan 

iOS, penggabungan antara ketiganya dijadikan penelitian di dalam tulisan ini. 

Dengan penggabungan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan solusi yang 

sesuai dan tepat guna dalam menjawab kebutuhan dari masalah yang ingin diteliti. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tugas akhir ini adalah 

perancangan suatu sistem aplikasi penayangan model furnitur dengan teknologi 

augmented reality yang berguna untuk membantu proses penjualan maupun 

pembelajaran mengenai furnitur. Pengguna dari aplikasi yang dirancang ini adalah 

calon pemakai produk furnitur yang ditawarkan oleh aplikasi. Dengan teknologi 
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augmented reality yang dijalankan dalam perangkat dengan iOS, pengguna dapat 

melihat secara utuh dalam bentuk 3D model-model furnitur yang ditawarkan oleh 

aplikasi. Dengan begitu, diharapkan interaksi tersebut dapat membantu proses 

penyampaian bentuk furnitur yang ditawarkan kepada pengguna apapun 

fungsinya. Dengan model-model 3D yang dibuat menggunakan komputer, 

pengguna mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai obyek yang 

bersangkutan. Dalam penelitian ini, bahasa pemrograman yang dipakai adalah 

Objective-C. 

   

1.3 Batasan Masalah 

 Dalam pengembangan aplikasi ARFurniture ditentukan beberapa batasan 

yang digunakan sebagai petunjuk agar aplikasi lebih terarah. Batasan-batasan 

yang terdapat dalam perancangan dan pengembangan aplikasi ARFurniture 

adalah sebagai berikut:  

1)    Aplikasi dikembangkan pada sistem operasi Macintosh. 

2)   Aplikasi dikembangkan dengan bahasa pemrograman Objective-C dengan 

Xcode 4.2. 

3)   Aplikasi dikembangkan untuk iOS versi 4.0 keatas dan hanya dapat 

berjalan pada perangkat iOS yang dilengkapi kamera. 

4) Aplikasi dikembangkan untuk menggunakan kamera belakang (rear 

camera) pada perangkat. 

5) Aplikasi menggunakan dua tipe penanda (marker) yaitu penanda kode 

batang 2D dan penanda pola, masing-masing empat buah. 
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6) Penelitian tidak membahas sisi teknik rendering model yang digunakan. 

Teknik rendering model ditangani oleh OpenGL ES. 

7) Penelitian hanya menggunakan empat buah model 3D yaitu bentuk kursi, 

meja, lampu, dan sofa. 

 

1.4 Metodologi 

 Dalam pelaksanaan penelitian tugas akhir ini digunakan beberapa metode 

yang dapat merancang sistem aplikasi yang menarik dan tahan uji (robust): 

1) Studi Pustaka 

Metode ini dilaksanakan dengan melakukan studi kepustakaan melalui 

membaca buku maupun artikel yang mendukung penulisan tugas akhir. 

2) Perancangan 

Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem permainan, mencakup desain 

model 3D, icon, dan lain sebagainya, yang berguna dalam keseluruhan 

sistem aplikasi. 

3) Pengkodean 

Pada tahap ini rancangan yang telah dibuat diimplementasikan  dalam 

bentuk kode program Objective-C. 

4) Pengujian 

Setelah proses pengkodean selesai maka dilakukan proses pengujian 

terhadap program yang dihasilkan untuk mengetahui apakah program 

sudah berjalan dengan benar dan sesuai dengan perancangan yang 

dilakukan. Proses pengujian ini dilakukan secara rekursif untuk 
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mendapatkan hasil yang maksimal. Selain itu, dilakukan pengujian oleh 

beberapa responden untuk mendapatkan umpan-balik yang berguna untuk 

penelitian. 

 

1.5 Tujuan 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji implementasi teknologi 

augmented reality untuk aplikasi pemodelan furnitur berbasis iOS. Disamping itu 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi dunia 

pendidikan terutama dalam bidang pemanfaatan teknologi augmented reality. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat merangsang penelitian teknologi augmented 

reality pada bidang-bidang lainnya seperti pendidikan, hiburan, telekomunikasi, 

dan sebagainya.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Laporan tugas akhir ini disusun menggunakan sistematika penulisan yang 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai latar belakang pemilihan 

topik yang dibahas pada tugas akhir ini.  Kemudian dilanjutkan dengan 

rumusan dan batasan masalah, diikuti dengan metodologi yang 

digunakan.  Pada akhir bab ini dijelaskan mengenai sistematika 

penulisan. 
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BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan untuk 

mendukung penyusunan tugas akhir ini. 

BAB III  PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai rancangan sistem aplikasi 

ARFurniture berbasis iOS. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisikan penjelasan mengenai implementasi aplikasi yang 

dirancang, penjelasan mengenai pengujian dan analisis hasil pengujian. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab terakhir, berisikan kesimpulan yang diperoleh 

dari penelitian yang dilakukan, serta saran untuk pengembangan lebih 

lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 




