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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini memuat teori-teori literatur yang berhubungan dengan permasalahan 

dan pembahasan. Teori-teori tersebut meliputi konsep dasar sistem, mobile 

development platform, hingga augmented reality. 

 

2.1  State of the Art 

Penelitian mengenai implementasi teknologi augmented reality pada beberapa 

media seperti majalah, buku, koran serta papan reklame semakin berkembang. 

Perkembangan implementasinya meliputi bidang pendidikan, hiburan serta 

pemasaran. 

Ide implementasi teknologi augmented reality dalam bidang pendidikan 

awalnya dilakukan oleh Hannes Kaufmann (Hannes Kaufmann et al., 2001) yang 

meneliti manfaat teknologi augmented reality dalam proses belajar di kelas dengan 

konsep augmented classroom. Penelitian yang dilakukan oleh Hannes Kaufmann 

terfokus pada pembuatan konstruksi 3 dimensi bangun ruang untuk pelajaran 

geometri matematika. Pembuatan konstruksi bangun ruang akan terlihat oleh pelajar 

dengan menggunakan head mounted display (HMD). Penelitian selanjutnya 

diterapkan oleh Billinghurst M. (Billinghurst M., 2002) dengan fokus pada penerapan 

augmented reality bidang pendidikan dengan membandingkan keefektifan perilaku 

pelajar dengan antar muka dari teknologi augmented reality yang disebut tangible 

interface (antar muka berwujud). 

Implementasi teknologi augmented reality selanjutnya yang lebih spesifik 

pada bidang anatomi mulai dikembangkan berbasis desktop dilakukan oleh Soon-ja 

Yeom (Soon-ja Yeom, 2011). Ide yang mendasari Yeom melakukan penelitiannya 

didasari pada survey yang dilakukannya mengenai sulitnya pelajar memahami 

struktur anatomi yang dikarenakan media pembelajarannya  berupa textbook, DVD 

interaktif, serta alat peraga lainnya. Penelitian yang dilakukan Yeom terfokus pada 

peran augmented reality dengan  teknologi haptic yaitu teknologi yang dapat 
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membuat user merasakan suatu benda secara virtual. Perangkat yang digunakan yaitu 

berupa komputer sebagai output dan Xbox 360 Kinect yang merupakan sistem 

pelengkap dari perangkat game Microsoft Xbox 360 sebagai kamera pendeteksi. 

Penelitian augmented reality berikutnya diterapkan pada perangkat mobile 

berupa tablet PC di lakukan oleh Dinesh Kumar (Dinesh Kumar, 2013). Penelitian 

tersebut menampilkan objek 3 dimensi dengan melakukan pendeteksian pada alat 

peraga anatomy sebagai markernya. 

Implementasi teknologi augmented reality di Indonesia pada bidang anatomi 

manusia beberapa mulai dikembangkan salah satunya oleh Alif Nourzamani (Alif 

Nourzamani, 2013) yang menghasilkan aplikasi desktop Magic Book yang 

merupakan teknologi augmented reality dengan metode marker based menggunakan 

ARToolkit. 

Aplikasi augmented reality  anatomi rangka manusia ini merupakan 

pengembangan dari aplikasi yang telah ada sebelumnya dimana pada aplikasi terdapat 

perbedaan positif sebagai kontribusi yang membedakan dari penelitian dan aplikasi 

yang sebelumnya telah ada. Konsep yang akan dipakai adalah melakukan 

pendeteksian marker dengan menggunakan kamera pada tablet PC dan menampilkan 

output pada layar tablet PC tersebut. Teknik yang digunakan pada penelitian ini 

adalah augmented reality dengan teknik markerless.  

 

2.2 Konsep Dasar Sistem 

Istilah sistem yang digunakan berbeda-beda namun semua sistem mempunyai 

beberapa persyaratan umum, yaitu sistem harus mempunyai elemen, lingkungan, 

interaksi antar elemen, interaksi antara elemen dengan lingkungannya dan yang 

terpenting adalah sistem harus mempunyai tujuan yang akan dicapai (Fitzgerald & 

Warren, 1998). 

Berdasarkan persyaratan ini, sistem dapat didefinisikan sebagai seperangkat 

elemen yang digabungkan satu dengan lainya untuk suatu tujuan bersama. Kumpulan 

elemen terdiri dari manusia, mesin, prosedur, dokumen, dan data atau elemen lain 

yang terorganisasi dari elemen-elemen tersebut. Elemen sistem disamping 
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berhubungan satu sama lain, juga berhubungan dengan lingkungannya untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Sistem adalah hubungan dari suatu bagian yang ditujukan untuk mencapai 

suatu tujuan. Sistem terdiri dari subsistem dan setiap bagian dari subsistem 

mempunyai peran yang berguna untuk menopang sistem yang lebih besar (Romney, 

2003). 

 

2.3 Aplikasi Mobile 

Aplikasi adalah program yang digunakan seseorang untuk melakukan  sesuatu 

pada sistem komputer.  Mobile dapat diartikan sebagai perpindahan yang mudah dari 

satu tempat ke tempat yang lain, misalnya telepon mobile berarti bahwa terminal 

telepon yang dapat berpindah dengan mudah dari satu tempat ke tempat lain tanpa 

terjadi pemutusan atau terputusnya komunikasi. Mobile Application merupakan 

aplikasi yang cara aksesnya menggunakan perangkat mobile (mobile device) seperti 

handphone, smartphone, tablets dan PDA phone.  

Aplikasi mobile merupakan aplikasi yang dapat digunakan  

walaupun pengguna berpindah dengan mudah dari satu tempat ketempat lain lain  

tanpa terjadipemutusan atau terputusnya komunikasi. Aplikasi ini dapat diakses 

melalui perangkat nirkabel seperti pager, seperti telepon seluler dan PDA. 

 

2.4 Anatomi Tulang Manusia  

Tulang manusia berbeda dengan tulang hewan dalam hal struktur, ketebalan, 

ukuran dan umur penulangan (osifikasi). Setiap manusia memiliki 190 tulang, dan 

tulang ini dibedakan menjadi tulang panjang, pendek, pipih dan tidak teratur. Tulang 

panjang kita dapati pada tangan dan kaki seperti humerus, radius, ulna, femur, tibia 

dan fibula. Tulang pendek meliputi tulang belikat/klavikula, metacarpal dan 

metatarsal (jari tangan dan kaki). Tulang pipih terdapat pada tulang-tulang atap 

tengkorak seperti frontal, parietal dan occipital. Tulang tidak teratur adalah tulang 

vertebra dan basis cranii. (Indriati, 2004)  
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Secara umum, rangka orang dewasa memiliki dua komponen struktur yang 

mendasar yaitu tulang spongiosa dan kompakta/kortikal. Struktur kompakta/kortikal 

terdapat pada bagian tepi tulang panjang meliputi permukaan eksternal. Pada bagian 

internal tulang, terdapat struktur spongiosa seperti jala-jala sedangkan bagian tengah 

tulang panjang kosong atau disebut cavitas medullaris untuk tempat sumsum tulang. 

(Indriati, 2004)  

Bagian persendian, tulang kompakta ditutupi oleh kartilago/tulang rawan 

sepanjang hidup yang disebut tulang subchondral. Tulang subchondral pada 

persendian ini lebih halus dan mengkilap dibanding tulang kompakta yang tidak 

terletak pada persendian. Contohnya adalah pada bagian distal humerus atau siku. 

Selain itu, tulang subchondral pada sendi juga tidak memiliki kanal Haversi. (Indriati, 

2004)  

 Bagian tulang vertebra, strukturnya porus dan dinamakan tulang trabecular 

atau cancellous. Daerah tulang trabecular pada rangka yang sedang tumbuh memiliki 

tempat-tempat sumsum merah, jaringan pembuat darah atau hemopoietic yang 

memproduksi sel-sel darah merah, putih dan platelet. Sumsum kuning berfungsi 

terutama sebagai penyimpan sel-sel lemak di kavitas medullaris pada tulang panjang, 

dikelilingi oleh tulang kompakta. Selama pertumbuhan, sumsum merah digantikan 

secara progresif oleh sumsum kuning di sebagian besar tulang panjang. (Indriati, 

2004)  

Bagian-bagian tulang panjang yang panjang dan silindris disebut diaphysis, 

sedangkan ujung proksimal dan distalnya terdapat epiphysis dan metaphysis. Jadi, 

diaphysis adalah batang tulang panjang, epiphysis adalah ujung akhir tulang panjang 

sedangkan metaphysis adalah ujung tulang panjang yang melebar ke samping. 

Semasa hidup, bagian eksternal tulang yang tidak berkartilago dilapisi oleh 

periosteum. Periosteum adalah membran dengan vaskularisasi yang memberi nutrisi 

pada tulang. Bagian internal tulang dilapisi oleh endosteum/membran seluler. Baik 

periosteum maupun endosteum adalah jaringan osteogenik yang berisi sel-sel 

pembentuk tulang. Pada periosteum yang mengalami trauma, sel-sel pembentuk 

tulang jumlahnya bertambah. Pada periostitis/trauma pada periosteum ditandai 
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dengan pembentukan tulang baru di permukaan eksternal tulang yang tampak seperti 

jala/trabekular. (Indriati, 2004)  

2.4.1 Struktur Molekuler Tulang  

Tulang manusia dan hewan sama-sama terdiri atas kolagen, molekul protein 

yang besar, yang merupakan 90% elemen organik tulang. Molekul-molekul kolagen 

membentuk serabut-serabut elastik pada tulang tapi pada tulang dewasa, kolagen 

mengeras karena terisi bahan anorganik hydroxyapatite. Kristal-kristal mineral ini 

dalam bentuk calcium phosphate mengisi matriks kolagen. Serabut-serabut protein 

dan mineral ini membuat tulang memiliki dua sifat, yaitu melunak seperti karet bila 

mineral anorganiknya rusak atau mengeras (bila direndam dalam larutan asam); atau 

retak dan hancur bila kolagen/organiknya rusak (bila direbus/dipanasi). (Indriati, 

2004)  

2.4.2 Histologi dan Metabolisme Tulang  

Histologi adalah studi jaringan pada tingkat mikroskopik. Tulang imatur dan 

matur berbeda strukturnya. Tulang imatur lebih primitif dalam istilah evolusi 

phylogenetiknya, berupa jaringan ikat yang kasar dan seperti jala kolagen, polanya 

random dan tidak teratur orientasinya. Tulang imatur lebih banyak memiliki 

osteocyte, biasanya terdapat pada tulang yang menderita tumor, pada penyembuhan 

fraktur dan pada rangka embrionik.  

Tulang kompakta tidak bisa diberi nutrisi melalui difusi permukaan 

pembuluh-pembuluh darah, sehingga memerlukan sistem Haversi. Tulang trabekular 

lebih porus dan menerima nutrisi dari pembuluh darah di sekitar ruang sumsum. 

Tulang dewasa baik yang kompakta maupun trabekular secara histologis adalah 

tulang lamela. (Indriati, 2004)  

Pemeriksaan makroskopik potongan melintang tulang kompakta umumnya 

menunjukkan 4 sampai dengan 8 cincin konsentris yang dinamakan lamella haversi. 

Pemeriksaan setiap lamella menunjukkan tumpukan paralel serabut kolagen. Serabut 

kolagen pada lamela berikutnya berorientasi ke arah yang berbeda. Perbedaan arah 

serabut-serabut kolagen ini menambah kekuatan struktur tulang. (Indriati, 2004)  
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Setiap batang potongan melintang tulang kompakta lamelar disebut sistem 

Haversi atau osteon berukuran 0,3 mm diameternya dan 3-5 mm panjangnya. Inti 

sistem Haversi adalah kanal Haversi dimana darah, limfe dan serabut saraf lewat. 

Kanal-kanal kecil tambahan disebut kanal-kanal Volkmann membelah jaringan tulang 

secara oblique pada sudut runcing di permukaan periosteal dan endosteal untuk 

menghubungkan kanal-kanal Haversi, membentuk jaringan yang menyuplai darah 

dan limfe ke sel-sel tulang panjang. (Indriati, 2004)  

Lubang-lubang kecil di dalam setiap lamela disebut lacunae. Setiap lacunae 

mempunyai sel-sel tulang disebut osteocyte. Nutrisi ditransport ke sel-sel ini melalui 

kanalikuli. Osteoblast adalah sel-sel tulang yang berfungsi untuk membentuk, sintesis 

dan deposit materi tulang, biasanya terkonsentrasi di bawah periosteum. Osteoblast 

membuat osteoid, matriks organik tak terkalsifikasi yang kaya kolagen. Kalsifikasi 

tulang terjadi sebagai kristal-kristal hydroxyapatite, komponen anorganik tulang. 

Ketika osteoblast dikelilingi matriks tulang, disebut osteocyte, sel-sel yang terletak di 

dalam lacunae dan bertanggung jawab memelihara tulang. (Indriati, 2004)  

Osteoklas bertugas mereabsorbsi tulang. Pembentukan kembali atau 

remodeling tulang terjadi pada tingkat seluler dimana osteoklas mereabsorbsi jaringan 

tulang dan osteoblast membangun jaringan tulang.  

2.4.3  Pertumbuhan Tulang  

Osteogenesis atau osifikasi terjadi pada dua lokasi: intramembraneous 

(contohnya pada tulang frontal dan parietal) dan endochondral (contohnya pada 

tulang iga, vertebra, basis cranii, tulang tangan dan kaki)., dimana osifikasinya 

melalui fase kartilago. Pertumbuhan tulang meluas dari lokasi penetrasi awal, yang 

menjadi foramen nutrisi. Membrana tipis bernama perichondrium mengelilingi 

kartilago pada tulang panjang. Osteoblast di bawah perichondrium pada tulang 

panjang fetus mulai mendeposit tulang di sekitar bagian luar batang kartilago. Sekali 

hal ini terjadi, membran ini disebut periosteum, jaringan ikat berserabut yang 

mendeposit tulang selapis demi selapis. Diameter tulang panjang meningkat, dan 

osteoklas pada permukaan endosteal mereabsorbsi tulang sedangkan osteoblas pada 
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periosteum mendeposit tulang. Proses pertumbuhan pada tulang melebar (diametrik) 

tulang panjang ini disebut pertumbuhan aposisional. (Indriati, 2004)  

 Pertumbuhan memanjang tulang panjang terjadi pada bidang epiphyseal oleh 

karenanya lokasi ini disebut bidang pertumbuhan yang terletak di antara metaphysis 

(pusat osifikasi primer) dan epiphysis (pusat osifikasi sekunder). Pertumbuhan 

memanjang ini menjauhi bagian tengah tulang yakni menuju proksimal dan menuju 

distal. Pertumbuhan memanjang tulang panjang berhenti ketika metaphysis menyatu 

dengan epiphysis. (Indriati, 2004)  

Sebelas minggu sebelum lahir, biasanya terdapat kurang lebih 800 pusat 

osifikasi. Terdapat 450 pusat osifikasi pada waktu lahir. Pusat osifikasi primer 

muncul sebelum lahir dan pusat osifikasi sekunder muncul sesudah lahir. Setelah 

dewasa, semua pusat osifikasi primer dan sekunder menyatu dan jumlah tulang 

menjadi 206 elemen. (Indriati, 2004) 

 

2.4.5 Bagian Tulang 

Alat gerak pasif pada manusia adalah tulang. Tulang adalah bahan yang hidup 

dan tumbuh. Tulang mempunyai kerangka protein. Kalsium memperkuat kerangka 

tersebut. Lapisan luar tulang mempunyai saraf dan jaringan pembuluh darah yang 

kecil. 

1. Fungsi tulang 

a.  Penyusun rangka; 

b.  Memberi bentuk tubuh; 

c.  Melindungi alat tubuh yang vital; 

d.  Menahan dan menegakkan tubuh; 

e.  Tempat melekatnya otot rangka (skelet); 

f.  Sumsum merah tulang membentuk sel-sel darah; 

g.  Sebagai cadangan mineral terutama Calsium dan Fosfat; 

h. Tempat menyimpan energi, yaitu simpanan lemak yang ada di sumsum 

kuning. 
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2.  Macam-macam tulang berdasarkan bentuknya: 

a.  Tulang Pipa atau Tulang Panjang (Long Bone) 

Sesuai dengan namanya tulang pipa memiliki bentuk seperti pipa atau tabung 

dan biasanya berongga. Tulang pipa terbagi menjadi tiga bagian yaitu: bagian tengah 

disebut diafisis, kedua ujung disebut epifisis dan diantara epifisis dan diafisis disebut 

cakra epifisis. Beberapa contoh tulang pipa adalah pada tulang tangan diantaranya 

tulang hasta (ulna), tulang pengumpil (radius) serta tulang kaki diantaranya tulang 

paha (femur), dan tulang kering (tibia). 

b.  Tulang Pipih (Flat Bone) 

Bentuk tulang yang kedua yaitu tulang pipih. Tulang pipih tersusun atas dua 

lempengan tulang kompak dan tulang spons, didalamnya terdapat sumsum tulang. 

Kebanyakan tulang pipih menyusun dinding rongga, sehingga tulang pipih ini sering 

berfungsi sebagai pelindung atau memperkuat. Contohnya adalah tulang rusuk 

(costa), tulang belikat (scapula), tulang dada (sternum), dan tulang tengkorak. 

c.  Tulang Pendek(Short Bone) 

Dinamakan tulang pendek karena ukurannya yang pendek dan berbentuk 

kubus umumnya dapat kita temukan pada pangkal kaki, pangkal lengan, dan ruas-ruas 

tulang belakang. 

d.  Tulang Tak Berbentuk (Irreguler Bone) 

Tulang tak berbentuk memiliki bentuk yang tak termasuk ke dalam tulang 

pipa, tulang pipih, dan tulang pendek. Tulang ini terdapat di bagian wajah dan tulang 

belakang. Gambar tulang wajah (bagian mandibula) di samping termasuk tulang 

irreguler. 

3. Macam-macam tulang berdasarkan jaringan penyusunnya dan sifat-sifat 

fisik tulang: 

a.  Tulang rawan 

Pada saat masih embrio, rangka manusia dan hewan vertebrata sebagian besar 

berupa tulang rawan (kartilago). Dalam perkembangannya, tulang rawan tersebut 

akan berubah menjadi tulang (tulang keras). Tulang rawan mengandung banyak zat 
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perekat berupa protein dan mengandung sedikit zat kapur sehingga bersifat lentur. 

Ada 3 jenis tulang rawan, yaitu: 

1.) Tulang rawan hialin; merupakan tulang rawa yang tersusun dari bahan yang 

seragam. Tulang rawan hialin terdapat pada dinding trakea, ujung tulang 

tungkai dan lengan anggota badan, sendi tulang, dan antara tulang rusuk dan 

tulang dada. 

2.) Tulang rawan elastis; bersifat lentur dan terdapat di hidung dan daun telinga. 

3.) Tulang rawan serabut; bersifat kuat, tetapi kurang lentur dibandingkan bentuk 

tulang rawan lainnya, terdapat pada antar ruas tulang belakang. 

b.  Tulang keras 

Tulang keras atau yang sering kita sebut sebagai tulang berfungsi menyusun 

berbagai sistem rangka. Tulang tersusun atas: 

1.) osteoblas: sel pembentuk jaringan tulang 

2.) osteosit: sel-sel tulang dewasa 

3.) osteoklas: sel-sel penghancur tulang 

 

2.4.6 Susunan Rangka Tubuh Manusia 

Tulang tulang yang menyusun rangka tubuh tersebut terdiri atas tiga 

kelompok besar, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. 

1. Tulang tengkorak 

Tulang-tulang tengkorak berbentuk pipih, saling berhubungan, dan 

membentuk rongga. Tulang-tulang ini mengelilingi dan melindungi otak yang ada di 

dalamnya. Tulang tengkorak terdiri atas tulang tengkorak bagian kepala (tempurung 

kepala) dan tulang tengkorak bagian muka (wajah). Tulang tengkorak bagian kepala 

(tempurung kepala) terdiri atas: 

a. Tulang kepala belakang (1 buah) 

b. Tulang ubun-ubun (2 buah) 

c. Tulang dahi (1 buah) 

d. Tulang baji (2 buah) 

e. Tulang pelipis (2 buah) 
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f. Tulang tapis (2 buah). 

Tulang tengkorak bagian muka terdiri atas: 

a. Tulang rahang atas (2 buah) 

b. Tulang rahang bawah (2 buah) 

c. Tulang langit-langit (2 buah) 

d. Tulang hidung (2 buah) 

e. Tulang pipi (2 buah) 

f. Tulang mata (2 buah) 

g.tulang pangkal lidah (1 buah). 

Hubungan antar tulang tempurung kepala merupakan hubungan tulang yang 

tak dapat digerakkan. Pada bayi yang baru lahir, kedua tulang ubun-ubun di kiri dan 

kanan belum menyatu sempurna. Seiring dengan  pertumbuhannya, tulang tengkorak 

bayi akan menyatu sempurna. 

 
Gambar 2.1 Struktur Tengkorak Manusia 

 

2. Tulang badan 

Kelompok berikut adalah tulang badan. Tulang badan terdiri atas kelompok 

tulang belakang. Tulang belakang berbentuk tulang pendek dan tulang berjumlah 33 

ruas. Ruas-ruas tulang belakang membentuk sumbu tubuh yang tidak lurus. Jika 
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dilihat dari samping, tulang belakang berbentuk melengkung. Lengkungan ini 

berfungsi untuk menunjang keseimbangan badan. Ruas tulang belakang saling 

berhubungan melalui saluran di tengah setiap ruas. Saluran tersebut melindungi 

sumsum tulang belakang yang terdapat di dalam sepanjang tulang belakang 

.  

Gambar 2.2 Struktur tulang Badan 

 

3. Kelompok tulang dada 

Tulang dada merupakan tempat melekatnya tulang rusuk bagian depan. Bentuk 

tulang dada pipih, panjang kurang lebih 15 cm, dan terletak di bagian tengah dada. 

Tulang dada mempunyai bagian yang terdiri atas: 

a. bagian hulu; 

b. bagian badan; 

c. bagian taju pedang. 

4. Kelompok tulang rusuk 

Jumlah tulang rusuk dua belas pasang. Tulang rusuk terdiri atas tiga jenis 

tulang, yaitu: 

a. Tulang rusuk sejati; berjumlah tujuh pasang dan melekat pada tulang 

punggung dan tulang dada. 
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b. Tulang rusuk palsu; berjumlah tiga pasang dengan bagian melekat pada 

tulang punggung, sedangkan bagian depan melekat pada tulang rusuk di 

atasnya. 

c. Tulang rusuk melayang; berjumlah dua pasang dengan bagian belakang 

melekat pada tulang punggung, sedangkan bagian depan melayang. Antara 

tulang dada, tulang punggung, dan tulang rusuk terbentuk rongga dada 

yang merupakan ruang bagi jantungdan paru-paru. Dengan demikian, 

tulang dada, tulang rusuk, dan tulang punggung berfungsi melindungi 

jantung dan paru-paru. 

5. Kelompok tulang bahu 

Gelang bahu terletak di kanan dan kiri tubuh, maing-masing tersusun atas 

tulang selangka dan tulang belikat. Tiap tulang selangka terletak di sebelah depan dan 

masing-masing menghubungkan gelang kanan dan kiri dengan tulang dada. Tulang 

belikat terletak di sebelah belakang dan berhubungan dengan tulang rusuk. Tulang 

belikat berbentuk segitiga pipih serta mempunyai tonjolan yang disebut paruh gagak. 

6.  Kelompok gelang panggul 

Gelang panggul tersusun atas: 

a. Tulang ilium atau tulang usus (2 buah) 

b. Tulang kemaluan (1 buah) 

c. Tulang duduk (2 buah) 

Ketiga tulang terebut bergabung menjadi satu. 

7. Tulang anggota gerak 

Tulang anggota gerak terdiri dari anggota gerak atas, yaitu tangan, dan gerak 

bawah yaitu kaki. Anggota gerak atas berhubungan dengan gelang bahu. 

a. Tulang anggota gerak atas tersusun atas: 

1.) Tulang lengan atas; berjumlah 2 buah 

2.) Tulang lengan bawah; terdiri atas 2 buah tulang hasta dan 2 buah tulang 

  pengumpil 

3.) Tulang pergelangan tangan; berjumlah 2 x 8 buah. 

4.) Tulang telapak tangan; berjumlah 2 x 5 buah 
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5.) Tulang ruas-ruas jari tangan; berjumlah 2 x 14 buah. 

Tulang lengan atas merupakan tulang anggota gerak atas yang paling panjang 

dan paling besar. Bagian atas berhubungan dengan tulang belikat, dan bagian bawah 

berhubungan dengan tulang hasta dan pengumpil. Tulang hasta terletak pada sisi 

kelingking, sedangkan tulang pengumpil terletak pada sisi ibu jari. 

b. Tulang anggota gerak bawah 

Tulang anggota gerak bawah (kaki) berhubungan dengan tulang gelang 

panggul. Anggota gerak bawah tersusun atas: 

1.) Tulang paha berjumlah 2 buah 

2.) Tulang tempurung lutut berjumlah 2 buah 

3.) Tulang kering berjumlah 2 buah dan tulang betis berjumlah 2 buah 

4.) Tulang pergelangan kaki berjumlah 2 x 7 buah 

5.) Tulang telapak kaki berjumlah 2 x 5 buah 

f) Tulang ruas-ruas jari kaki berjumlah 2 x 14 buah 

Tulang paha merupakan tulang yang paling panjang dan paling berat diantara 

tulang tubuh lainnya. 

 

2.5 Sistem Operasi iOS 

iOS (dikenal sebagai OS iPhone sebelum Juni 2010) adalah sistem operasi 

mobile milik Apple. Awalnya dikembangkan untuk iPhone, sejak itu telah diperluas 

untuk mendukung perangkat lain Apple seperti iPod touch, iPad dan Apple TV. 

Sistem operasi iOS tidak memberikan lisensi untuk instalasi pada pihak ketiga 

perangkat keras. Pada tanggal 31 Mei 2011, Apple App Store berisi lebih dari 

500.000 aplikasi IOS, yang kolektif telah diunduh lebih dari 15 miliar kali. Pada 

kuartal terakhir tahun 2010, Apple memiliki pangsa 26% dari pasar sistem operasi 

smartphone  dalam hal unit yang terjual, di belakang Google Android dan Nokia 

Symbian. Mei 2010, Apple menyumbang 59% dari web mobile konsumsi termasuk 

iPod Touch dan iPad di Amerika Utara. 

IOS didasarkan pada konsep manipulasi langsung, menggunakan multi-touch 

gestures . Elemen kontrol antarmuka terdiri dari slider, switch, dan tombol. Respon 
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terhadap input pengguna segera dan menyediakan antarmuka cairan. Interaksi dengan 

OS termasuk gerakan seperti menggesek, tekan, mencubit, dan mencubit dengan arah 

terbalik, yang semuanya memiliki definisi khusus dalam konteks sistem operasi IOS 

dan antarmuka multitouch. Internal accelerometers digunakan oleh beberapa aplikasi 

untuk menanggapi gemetar perangkat (salah satu hasil umum adalah perintah undo) 

atau berputar dalam tiga dimensi (satu hasil umum adalah beralih dari portrait ke 

modus lansekap). 

IOS berasal dari Mac OS X , yang mana saham Darwin, dan karena itu IOS 

merupakan sistem operasi Unix-like. Dalam IOS, ada empat bagian : 

1.       Lapisan Service 

2.       Lapisan Layanan inti (Core OS layer) 

3.       Lapisan Media, dan 

4.       Lapisan Cocoa Touch. 

 
Gambar 2.3 Susunan Lapisan Sistem Operasi iOS 

 

Versi saat ini dari sistem operasi (IOS 8.2) menggunakan kira-kira 850 

megabyte penyimpanan perangkat, bervariasi untuk setiap model. 

 

2.6 Augmented Reality  

1.  Definisi Augmented Reality  

Augmented reality (AR) atau dalam bahasa Indonesia disebut realitas 

tertambah adalah teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi dan 

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

benda maya tersebut dalam waktu nyata. Benda-benda maya berfungsi menampilkan 
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informasi yang tidak dapat diterima oleh manusia secara langsung. Hal ini membuat 

realitas tertambah berguna sebagai alat untuk membantu persepsi dan interaksi 

penggunanya dengan dunia nyata. Informasi yang ditampilkan oleh benda maya 

membantu pengguna melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam dunia nyata.  

Menurut definisi Ronald Azuma (Ronald Azuma, 1997), ada tiga prinsip dari 

augmented reality. Yang pertama yaitu augmented reality merupakan Penggabungan 

dunia nyata dan virtual, Yang kedua berjalan secara interaktif dalam waktu nyata 

(realtime), dan terdapat integrasi antarbenda dalam tiga dimensi, yaitu benda maya 

terintegrasi dalam dunia nyata. Dalam perkembangannya saat ini augmented reality 

tidak hanya bersifat visual saja, tapi sudah dapat diaplikasikan untuk semua indera, 

termasuk pendengaran, sentuhan, dan penciuman. Selain digunakan dalam bidang-

bidang seperti kesehatan, militer, industri manufaktur, augmented reality juga telah 

diaplikasikan dalam perangkat-perangkat yang digunakan orang banyak, seperti pada 

telepon genggam.  

Milgram dan Kishino dalam Billinghurst (Billinghurst, 2002) menjelaskan 

konsep augmented reality dalam teori mereka yang disebut dengan virtuality 

continuum yang dapat dilihat dalam Gambar 2.4: 

 
Gambar 2.4 Virtuality Continuum 

 

Milgram dan Kishino merumuskan kerangka kemungkinan penggabungan dan 

peleburan dunia nyata dan dunia maya ke dalam sebuah kontinuum virtualitas. Sisi 

yang paling kiri adalah lingkungan nyata yang hanya berisi benda nyata, dan sisi 

paling kanan adalah lingkungan maya yang berisi benda maya. Dalam augmented 

reality atau realitas tertambah, yang lebih dekat ke sisi kiri, lingkungan bersifat nyata 

dan benda bersifat maya, sementara dalam augmented virtuality atau virtualitas 

tertambah, yang lebih dekat ke sisi kanan, lingkungan bersifat maya dan benda 
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bersifat nyata. Realitas tertambah dan virtualitas tertambah digabungkan menjadi 

mixed reality atau realitas campuran. 

2.  Perkembangan Augmented Reality  

Penemuan tentang augmented reality berawal dari tahun 1957-1962. Seorang 

sinematografer, bernama Morton Heilig, menciptakan dan mempatenkan sebuah alat 

simulator yang disebut Sensorama dengan visual, getaran dan bau, kemudian tahun 

1966, Ivan Sutherland menemukan head-mounted display yang dia klaim adalah, 

jendela ke dunia virtual.  

Tahun 1975 ilmuwan bernama Myron Krueger menciptakan Videoplace yang 

memungkinkan pengguna, dapat berinteraksi dengan objek virtual untuk pertama 

kalinya. Tahun 1989, Jaron Lanier, memeperkenalkan Virtual Reality kepada publik 

dan menciptakan bisnis komersial pertama kali di dunia maya, Tahun 1992 

Augmented Reality dikembangkan untuk dapat melakukan perbaikan pada pesawat 

boeing, di tahun yang sama, LB Rosenberg mengembangkan Sistem Augmented 

Reality yang digunakan di Angkatan Udara AS yang disebut Virtual Fixtures, dan 

tahun 1992, Steven Feiner, Blair Maclntyre dan dorée Seligmann, memperkenalkan 

untuk pertama kalinya Major Paper untuk perkembangan Prototype Augmented 

Reality.  

Tahun 1999, Hirokazu Kato, mengembangkan ArToolkit di HITLab dan 

didemonstrasikan di SIGGRAPH, pada tahun 2000, Bruce.H.Thomas, 

mengembangkan ARQuake, sebuah Mobile Game Augmented Reality yang 

ditunjukan di International Symposium on Wearable Computers. 

Tahun 2008, Wikitude AR Travel Guide, memperkenalkan Android G1 

Telephone yang berteknologi Augmented Reality, tahun 2009, Saqoosha 

memperkenalkan FLARToolkit yang merupakan perkembangan dari ArToolkit. 

FLARToolkit memungkinkan kita memasang teknologi Augmented Reality di sebuah 

website, karena output yang dihasilkan FLARToolkit berbentuk Flash. Ditahun yang 

sama, Wikitude Drive meluncurkan sistem navigasi berteknologi AR di Platform 

Android. Tahun 2010, Acrossair menggunakan teknologi Augmented Reality pada I-

Phone 3GS.  
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3.  Cara Kerja Augmented Reality Berdasarkan Jenisnya  

Secara teori telah diungkapkan sebelumnya bahwa teknologi augmented 

reality bekerja dengan cara 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 (real time). Agar hal tersebut dapat 

dilakukan, user membutuhkan perangkat lunak (software) augmented reality dan 

peralatan (hardware) tertentu mulai dari yang sederhana sampai peralatan yang 

khusus. Berdasarkan kedua hal tersebut augmented reality dapat dibagi menjadi 

empat jenis, yaitu sebagai berikut:  

a.  Simple AR, objek dua dimensi atau tiga dimensi diciptakan oleh komputer dan 

diintegrasikan dengan objek atau lingkungan nyata/fisik secara langsung maupun 

tidak langsung (dilakukan pengeditan terlebih dahulu) kemudian ditampilkan 

dalam layar. Simple AR ini adalah penerapan teknologi Augmented Reality yang 

paling sederhana dan paling awal, meskipun begitu masih digunakan secara luas 

hingga saat ini contohnya dalam acara olahraga di televisi. 

b.  Marker Based AR, objek dua dimensi, objek tiga dimensi, teks, video maupun 

suara diproses menggunakan komputer dan webcam dan ditampilkan dalam layar 

maupun peralatan display khusus melalui pengenalan sebuah marker (penanda), 

setelah marker dikenali oleh komputer kemudian objek virtual yang sudah 

terdapat dalam library komputer ditampilkan diatas marker tersebut. 

Gambar 2.5 Alur dari Marker-Based 
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Ada dua jenis marker yang digunakan saat ini yaitu QR (Quick Response) 

code dan semacode. 

 
Gambar 2.6 Quick Response code dan semacode 

 

QR code adalah sejenis barcode dua dimensi yang memungkinkan kontennya 

untuk diterjemahkan dengan kecepatan tinggi. Sedangkan semacode adalah barcode 

yang berjenis data matriks. Marker based AR telah menjadi tren sejak awal tahun 

2010 hingga sekarang dan diimplementasikan pada berbagai media khususnya media 

cetak. 

c.  Markerless AR, umumnya diterapkan dalam mobile device seperti smartphone. 

Sesuai dengan namanya markerless AR tidak membutuhkan marker yang terlihat 

secara fisik untuk mengetahui posisi suatu objek. Sebagai gantinya, digunakan 

informasi dari GPS atau kompas dan cara ini dikenal dengan nama geotagging 

dan geolocation. Melalui geotagging dan geolocation yang bisa kita sebut 

sebagai marker yang tidak terlihat inilah konten seperti tulisan, video, maupun 

audio kemudian ditampilkan dilayar mobile device tersebut. Contoh aplikasi AR 

dalam smartphone yang menggunakan geotagging dan geolocation yiatu 

Wikitude Browser dan Layar.  

 

2.7 JavaScript 

JavaScript adalah  bahasa script (bahasa yang kodenya ditulis menggunakan 

teks biasa) yang ditempelkan pada dokumen HTML dan diproses pada sisi klien. 
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Adanya bahasa ini, kemampuan dokumen HTML menjadi semakin luas. Contohnya, 

dengan menggunakan JavaScript dimungkinkan untuk memvalidasi masukan-

masukan pada formulir sebelum formulir dikirim ke server. Selain itu, dengan 

menggunakan JavaScript juga dimungkinkan untuk mengimplementasikan tugas yang 

bersifat interaktif tanpa berhubungan dengan server. Beberapa contoh yang bisa 

dilakukan melalui JavaScript : 

1. Menampilkan jam lokal pada halaman web. 

2. Mengatur warna latar belakang halaman web. 

3. Mengganti gambar ketika pemakai menempatkan penunjuk mouse ke suatu 

gambar. 

4. Memvalidasi keabsahan data yang dimasukkan oleh pemakai. 

5. Menandai semua data yang akan dihapus dengan cara memberi tanda centang 

pada kotak cek. Hal seperti ini biasa disediakan pada pembaca e-mail yang 

berbasis web. 

 

2.8  Vuforia Qualcomm 

Vuforia Qualcomm merupakan library yang digunakan sebagai pendukung 

adanya teknologi Augmented reality pada iOS. Vuforia menganalisa gambar dengan 

menggunakan pendeteksi marker dan menghasilkan informasi 3D dari marker  yang 

sudah dideteksi via API. Programmer juga dapat menggunakannya untuk membangun 

objek 3D virtual pada kamera. Adapun contoh nyata pembuatan objek 3D dengan 

menggunakan vuforia adalah seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. 

 
Gambar 2.7  Objek Mobil 3D Virtual Yang Muncul Pada Kamera 
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Vuforia sangat membantu developer aplikasi augmented reality dalam 

membangun aplikasi karena kode dasar dari augmented reality sudah disediakan oleh 

library Vuforia support untuk iOS, Android dan Unity3D, library Vuforia   

mendukung para pengembang untuk membuat aplikasi yang dapat digunakan di 

hampir seluruh jenis smartphone dan tablet. Vuforia memiliki fitur markerless, 

dengan fitur ini pengguna atau pengembang aplikasi tidak perlu menggunakan 

marker konvensional berbentuk kotak hitam putih. Vuforia bisa menggunakan 

marker berwarna atau bergambar tanpa perlu bingkai hitam pada marker.  

Target atau marker pada Vuforia merupakan objek pada dunia nyata yang 

dapat dideteksi oleh kamera, untuk menampilkan objek virtual. Beberapa jenis target 

pada vuforia adalah:  

1. Image targets, contoh: foto, papan permainan, halaman majalah, sampul buku, 

kemasan produk, poster, kartu ucapan. Jenis target ini menampilkan gambar 

sederhana dari augmented reality.  

2. Frame markers, tipe frame gambar 2D dengan pattern khusus yang dapat 

digunakan sebagai potongan permainan di permainan pada papan.  

3. Multi-target, contohnya kemasan produk yang berbentuk kotak atau persegi. Jenis 

ini dapat menampilkan gambar sederhana augmented 3D.  

4. Virtual buttons, yang dapat membuat tombol sebagai daerah kotak sebagai sasaran 

gambar.  

 

2.8.1 Arsitektur Vuforia  

Vuforia SDK memerlukan beberapa komponen penting agar dapat bekerja 

dengan baik. Komponen-komponen tersebut antara lain:  

1. Kamera: Kamera dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap frame ditangkap dan 

diteruskan secara efisien ke tracker. Para developer hanya tinggal menentukan 

kapan kamera mulai menangkap gambar dan berhenti.  

2. Image Converter: Mengkonversi format kamera (misalnya YUV12) kedalam 

format yang dapat dideteksi oleh OpenGL (misalnya RGB565) dan untuk tracking 

(misalnya luminance).  
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3. Tracker: Mengandung algoritma computer vision yang dapat mendeteksi dan 

melacak objek dunia nyata yang ada pada kamera.  

4. Video Background Renderer: Me-render gambar dari kamera yang tersimpan di 

dalam state object. Performa dari video background renderer sangat bergantung 

pada perangkat yang digunakan  

5. Application Code: Menginisialisasi semua komponen di atas dan melakukan tiga 

tahapan yaitu:  

i. Query state object pada target atau marker baru yang terdeteksi.  

ii. Update logika aplikasi setiap input baru dimasukkan.  

iii. Render grafis 3 dimensi.  

6. Target Resources: Dibuat menggunakan online Target Manager. Assets yang 

diunduh berisi sebuah konfigurasi yang memungkinkan developer untuk 

mengkonfigurasi yang berisi database trackable.  

 

2.8.2  Target Manager  

Target Manager merupakan aplikasi web dari Vuforia Qualcomm yang 

berfungsi untuk mengubah gambar atau foto menjadi image target atau yang biasa 

juga disebut marker (penanda) yang nantinya akan diintegrasikan dan digunakan pada 

aplikasi Augmented Reality Vuforia SDK.  

Image target atau marker (penanda) harus memiliki kualitas yang baik agar 

library Vuforia bisa berhasil untuk mengenali marker. Image target yang baik harus 

memiliki syarat syarat seperti berikut:  

1. Banyak memiliki detail, seperti: Foto pemandangan, Foto aktifitas orang.  

2. Kontras yang baik antara gambar yang terang dan gelap.  

3. Tanpa pola yang berulang, seperti: Foto bebatuan dan rerumputan.  

4. Foto atau gambar harus dengan format 8- atau 24-bit PNG dan JPG, ukuran 

kurang dari 2 MB, mode RGB atau greyscale (bukan CMYK).  

Target Manager ini mengijinkan pengembang aplikasi untuk mengunggah 

gambar kemudian seteleh diproses oleh sistem, gambar tersebut dapat diunduh dan 

menghasilkan database dengan format *.unitypackage yang digunakan sebagai 
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marker. Setiap image target memiliki keunikan dan peringkat deteksi yang berbeda 

beda hal ini disebut natural features dan augmentable rating.  

 

2.8.3 Natural Features dan Augmentable Rating  

Library Vuforia menggunakan teknik atau metode deteksi Natural Features. 

Features mendefinisikan seberapa besar peringkat atau rating dari sebuah gambar 

marker (image target), semakin banyak features yang terdapat pada gambar marker 

maka semakin banyak pula augmentable rating dari sebuah gambar marker (image 

target). Augmentable rating mendefinisikan seberapa baik peringkat gambar dapat 

dideteksi dan dilacak menggunakan library Vuforia. Peringkat ini ditampilkan dalam 

Target Manager untuk setiap gambar yang di-upload.  

Augmentable rating menentukan mudah tidaknya suatu gambar marker yang 

akan digunakan untuk dilacak yang nantinya memunculkan objek tiga dimensi tepat 

berada di atas marker tersebut 

 
Gambar 2.8 Illustrasi features 

 

Gambar 2.8 menggambarkan illustrasi yang terlihat tanda “+” berwarna 

kuning merepresentasikan features yang dapat dideteksi sistem library Vuforia.  

Shape 1: Gambar lingkaran tidak memperoleh features karena tidak terdapat sudut.  

Shape 2: Gambar disamping memperoleh dua features karena terdapat dua sudut.  

Shape 3: Gambar persegi memperoleh 4 features disetiap sudut  

Augmentable rating dapat berkisar dari 0 sampai 5 untuk setiap gambar. 

Semakin tinggi augmentable rating dari image target, semakin kuat dan baik 

kemampuan deteksi dan pelacakan yang dikandungnya. Sebuah rating dari nol 

menunjukkan bahwa target tidak dapat dilacak sama sekali oleh sistem augmented 
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reality, sedangkan rating bintang 5 menunjukkan bahwa sebuah gambar dengan 

mudah dilacak oleh sistem augmented reality.  

 
Gambar 2.9 Feature dan augmentable rating 

Gambar 2.9 menggambarkan perbedaan antara dua marker atau image target, 

gambar dengan banyak lengkungan atau lingkaran memperoleh sedikit features dan 

menghasilkan rating yang sedikit. Gambar dengan tekstur atau pola bersudut tajam 

menghasilkan banyak features.  

 

2.9  Adobe Photoshop  

Adobe Photoshop, atau biasa disebut Photoshop, adalah perangkat lunak 

editor buatan Adobe Systems yang dikhususkan untuk pengeditan gambar / photo. 

Aplikasi serupa yang dapat ditemui selain Photoshop antara lain Corel Draw, 

Macromedia, dan Microsoft Photo Editor. Photoshop adalah salah satu dari banyak 

aplikasi yang banyak digunakan oleh para editor dan fotografer digital untuk meng-

edit hasil photo yang mereka ambil. Photoshop juga merupakan aplikasi pengedit 

photo yang paling banyak digunakan sehingga software ini dianggap sebagai 

pemimpin pasar (Market Leader) untuk perangkat lunak pengolah gambar. Bahkan 

dibeberapa versi terakhir Adobe Photoshop, software ini telah disertakan pula 
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software tambahan, Adobe ImageReady. Pada prinsipnya, Photoshop bisa dipakai 

untuk mendesain apa saja, entah itu poster atau gambar.  

 
Gambar 2.10 Tampilan Adobe Photoshop  

 

Adobe Photoshop dapat dikatakan sebagai software paling lengkap dan 

mumpuni fasilitasnya dibanding dengan yang lain. Aplikasi Adobe Photoshop bekerja 

dengan metode pemisah setiap komponen gambar menjadi layer yang berbeda, hal ini 

akan sangat memudahkan untuk berkreasi atau melakukan proses penyuntingan 

gambar.  

2.9.1  Peningkatan Fitur Setiap Versi Photoshop  

Versi terbaru photosop yang dirilis selalu ada fitur fitur baru yang 

ditambahkan mulai dari Photoshop versi 1.0 hingga versi Phostoshop CS 6 yang 

merupakan Photoshop paling anyar yang ada saat ini. Di photoshop CS 6 terdapat 

fitur “Camera RAW” untuk menciptakan foto yang lebih detail, sebenarnya fitur ini 

sudah ada sejak Photoshop CS 4, namun fitur ini terus dikembangkan hingga versi 

teranyar. Berikut adalah beberapa fitur yang ditingkatkan oleh Adobe Photoshop 

sejak versi 1.0 hingga Photoshop CS 6.  

1. Adobe Photoshop versi 1.0 tahun 1990  

Produk awal sehingga beberapa fitur hanya meliputi : Curves, Levels, Alatan 

Clone, serta pengaturan warna menggunakan Hue, Balance, dan Saturasi.  
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2. Adobe Photoshop versi 2.0 tahun 1991  

Versi ini telah didukung dengan beberapa fitur seperti CMYK, Duotone, dan 

alat Pen. Versi Photoshop 2.0 ini pulalah yang menjadi permulaan untuk sistem 

operasi MAC.  

3. Adobe Photoshop 2.5 tahun 1993  

Upgrade versi, serta penambahan beberapa palet.  

4. Adobe Photoshop 3.0 tahun 1994  

Versi 3.0 ini disokong oleh plattes tab yang membantu pengguna untuk 

menetapkan ruang kerja di Photoshop.  

5. Adobe Photoshop 4.0 tahun 1996  

Versi ini ada penambahan di sector penyesuaian layers dan action. Juga 

terdapat toolbar-toolbar baru.  

6. Adobe Photoshop 5.0 tahun 1998  

Ada 2 perubahan utama dalam versi ini, yaitu pengeditan teks dan 

membatalkan kemampuan yang sebelumnya. Di versi 5.0 pulalah ditambahkan 

Magnetik Lasso Tool.  

7. Adobe Photoshop 6.0 tahun 2000  

Versi ini memperkenalkan kepada pengguna dengan Layer Style dan Blending 

Option. Fitur yang membantu membuat kesan yang sangat cepat dan mudah. Adapula 

bentuk vector, memperbaharui antarmuka pengguna, dan penapis liquefy.  

8. Adobe Photoshop 7.0 tahun 2002  

Pengemasan fitur yang ada pada Photoshop versi 7.0 antara lain Healing 

Brush, Pembentukan teks penuh vector, mesin untuk lukisan yang diperbaharui.  

9. Adobe Photoshop CS tahun 2003  

Versi ini adalah versi pertama yang menggunakan nama CS (Creative Suite). 

Fitur fitur barunya antara lain : Arahan Shadow / Serlahan, Penggunaan persamaan 

arahan warna, Lens Blur, Realtime Histogram, Slice, Kumpulan Layer.  

10. Adobe Photoshop CS 2 tahun 2005  

Adobe Photoshop CS 2 merupakan produk Adobe terbaru pada tahun ini. Ini 

juga merupakan trend terbaru untuk membantu pengguna bekerja lebih baik bersama 
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kandungan-kandungan di Photoshop seperti bekerja dengan SmartObject, Red Eyes, 

Point, dll. Penambahan fitur yang terdapat di Photoshop CS 2 antara lain Mempunyai 

sambungan ke aplikasi Adobe Bridge 1.0, Image Warp, Spot Healing Brush, 

Pembetulan Lensa Penapis, Smart Sharpen, Smart Guides, serta sokongan HDR 

imaging.  

11. Adobe Photoshop CS 3 tahun 2007  

Photoshop CS 3 merupakan era dan langkah yang baru. Photoshop CS 3 

diklaim sebagai Photoshop paling ideal untuk seorang fotografer. Logo photoshop 

berbeda dengan versi sebelumnya yang menggunakan Bulu sebagai logo, Adobe 

Photoshop CS 3 menggunakan bentuk tipografi dengan huruf “Ps” berwarna putih 

dan berlatar belakang warna biru-gradien. Fitur baru yang terdapat di Photoshop CS 3 

antara lain Movie Paint, Vanishing Point dengan sokongan 3D, mendukung format 

DICOM, terintegrasi dengan MATLAB. 23  

12. Adobe Photoshop CS 4 tahun 2008  

Ini adalah versi terbaru yang dikeluarkan oleh Adobe pada tahun 2008 yang 

merupakan penyempurna dari versi sebelumnya. Versi CS 4 ini telah mencakup 

software print, mobile, interaktif, film, serta pembuatan video. 4 produk yang 

dikeluarkan oleh Photoshop CS 4 antara lain : Design Premium, Web Premium, 

Production Premium, dan Master Collection .  

13. Adobe Photoshop CS 5 tahun 2010  

Fitur-fitur terbaru yang terdapat di Photoshop CS 5 antara lain adalah Panel 

Mini Bridge yang berfungsi untuk mengelola koleksi foto-foto anda yang anda miliki 

di computer, adalah pula Brush Presets yang berguna untuk meng-edit foto digital 

siap pakai, juga Tool Presets untuk menyimpan brush yang pernah anda buat, Tool 

Tablet Pleasure disediakan bagi yang gemar melukis dengan menggunakan media 

Pen Tablet, yang terakhir terdapat Puppet Warp, Berfungsi untuk mengubah bentuk 

objek gambar dengan cara memberi tarikan tarikan pada objek gambar seperti 

layaknya Anda menarik objek objek yang terbuat dari plastik yang sangat lentur.  
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14. Adobe Photoshop CS 6 tahun 2012  

Photoshop CS 6 membawa beberapa fitur untuk pengeditan video. CS 6 juga 

membawa fitur Straighten dimana pengguna tidak perlu repot jika ingin mengukur 

kanvas. Cukup tarik garis dimana saja pada gambar, maka kanvas akan terorientasi 

sendiri.  

15. Adobe Photoshop CC tahun 2014 

Photoshop CC merupakan seri baru dari Adobe yang sudah tidak mengunakan 

label CS (Creative Suit) namun berganti menjadi CC (Creative Cloud). Sesuai dengan 

nama seri barunya ini, Terdapat beberapa fitur tambahan yang berhubungan dengan 

Cloud Computing yang dapat mengintegrasikan hasil output pada cloud storage 

sehingga memudahkan alur kerja saat bekerja dalam sebuah tim. 

 

2.10  Unity 3D  

Unity 3D adalah sebuah game engine yang berbasis cross-platform. Unity 

dapat digunakan untuk membuat sebuah game yang bisa digunakan pada perangkat 

komputer, Android, iPhone, PS3, dan X-Box. Unity adalah sebuah sebuah tool yang 

terintegrasi untuk membuat game, arsitektur bangunan dan simulasi. Unity bisa untuk 

games PC dan games online. Untuk games online diperlukan sebuah plugin, yaitu 

Unity Web Player sama halnya dengan Flash Player pada browser.  

Unity tidak dirancang untuk proses desain atau modelling, dikarenakan unity 

bukan tool untuk mendesain. Jika ingin mendesain, pergunakan 3D editor lain seperti 

3dsmax atau Blender. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan Unity, ada fitur audio 

reverb zone, particle effect, dan Sky Box untuk menambahkan langit.  

Fitur scripting yang disediakan, mendukung 3 bahasa pemrograman, 

JavaScript, C#, dan Boo.  
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Gambar 2.11 Tampilan Unity 3D 

 

Pada setiap project Unity terdapat sebuah Assets folder. Isi dari Assets folder 

ditampilkan dalam bentuk panel project dalam editor Unity. Assets folder adalah 

tempat untuk menyimpan semua komponen dari game seperti tingkatan game (level 

scenes), scripts, 3D models, teksture, dan file audio.  

Unity 3D merupakan sebuah tools yang terintegrasi untuk membuat bentuk 

obyek 3 dimensi pada video games atau untuk konteks interaktif lain seperti 

Visualisasi Arsitektur atau animasi 3D real-time. Lingkungan dari pengembangan 

Unity 3D berjalan pada Microsoft Windows dan Mac Os X, serta aplikasi yang dibuat 

oleh Unity 3D dapat berjalan pada Windows, Mac, Xbox 360, Playstation 3, Wii, 

iPad, iPhone dan tidak ketinggalan pada platform Android. Unity juga dapat 

membuat game berbasis browser yang menggunakan Unity web player plugin, yang 

dapat bekerja pada Mac dan Windows, tapi tidak pada Linux. Web player yang 

dihasilkan juga digunakan untuk pengembangan pada widgets Mac.  
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2.11  Autodesk Maya  

AutoDesk Maya adalah sebuah perangkat lunak grafik komputer 3 dimensi 

dibuat oleh Alias Systems Corporation (Diakuisisi oleh Autodesk, Inc. pada tahun 

2006). Maya digunakan dalam industri film dan TV, dan juga untuk permainan video 

komputer. Maya digunakan dalam pembuatan animasi Upin Ipin. Kelebihan dari 

program ini adalah proses pembuatan Animasi yang relatif lebih mudah dibandingkan 

perangkat 3 dimensi lainnya.  

 
Gambar 2.12 Autodesk Maya 2013 

 

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Autodesk Maya adalah software 3 dimensi 

yang populer dan terbaik pada masa kini, baik untuk modeling maupun animasi 

khususnya character modeling dan character animation. Sedemikian komersilnya 

software Maya, hingga kalangan desainer 3 dimensi bahkan Holywood 

menggunakannya dalam membuat karya mereka, baik untuk pembuatan video clip, 

film animasi seperti Finding Nemo, film pendek hingga karya besar berupa film 

kolosal semacam Lord Of The Ring. Bahkan Alias Wavefront, pemgembang software 

Maya, menerima penghargaan berupa piala Oscar untuk film tersebut. Sudah banyak 

kalangan yang mengakui bahwa gambar model yang dihasilkan begitu halus dan 

nyata serta animasinya sangat halus.  


