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BAB II 

TIJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini memaparkan teori penunjang seperti State of the Art, Pengertian 

binatang, Penjelasan Augmented Reality, Voforia, Marker yang menjadi dasar 

dalam analisis hasil. 

2.1 State of the Art  

Banyak media yang mengangkat tema pengenalan binatang bagi Siswa TK 

seperti poster binatang dan buku-buku ensiklopedia. Hingga saat ini, media-media 

tersebut belum mampu menjadi media pengenalan binatang yang dapat menarik 

perhatian anak untuk melestarikan, melindungi, dan menyayangi binatang. Anak 

usia 5 sampai 7 Tahun mengalami masa keemasan yang merupakan masa dimana 

anak mulai peka untuk menerima rangsangan. Anak mudah sekali menangkap hal-

hal yang dianggap baru sehingga penting sekali untuk anak mempelajari tentang 

binatang. 

David Saputro Sugianto, Yetli Oslan, Harianto Kristanto dalam jurnalnya 

yang berjudul “Computer Aided Instruction Untuk Pembelajaran Pengenalan 

Bentuk untuk Anak Prasekolah Berbasis Augmented Reality” pada Tahun 2013 

mengatakan  Augmented Reality artinya menyatukan antara dunia nyata dan dunia 

maya dengan tujuan agar lebih mudah untuk dipahami secara visual serta 

menunjukan interaksi diantara keduanya. Konsep CAI, yaitu Computer Aided 

Instruction, dan SAMR Model, yaitu Subtitution Augmentation Modification 

Redefinition, menjadi payung utama dalam mengembangkan sistem pembelajaran. 

(David Saputro Sugianto, Yetli Oslan, Harianto Kristanto, 2013) 

Andria Kusuma Wahyudi, Ridi Ferdiana, Rudi Hartanto dalam jurnalnya 

yang berjudul “ARca: Perancangan Buku Interaktif Berbasis Augmented Reality 

pada Pengenalan dan Pembelajaran Candi Prambanan dengan Smartphone Berbasis 

Andrioid” pada Tahun 2013 yang mengatakan ARca adalah sebuah buku interaktif 

sebagai media pembelajaran yang diintegerasikan dengan Augmented Reality untuk 

meningkatkan minat pelajar dalam memepelajari Candi Prambanan. Penelitian ini 
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menggunakan buku sejarah sebagai media pembelajaran yang kemudian akan 

memunculkan informasi model 3 dimensi yang merepresentasikan objek Candi 

Prambanan yang sesungguhnya, audio, animasi dan text tambahan sebagai 

pelengkap informasi. ARca dirancang dengan teknik markerless-based sehingga 

tampilan antarmuka menjadi lebih menarik dan informatif. ARca dikembangkan 

menggunakan virtual button dimana user dapat berinteraksi dengan buku fisik 

melaui sentuhan pada buku. (Andria Kusuma Wahyudi, 2013). 

Aplikasi Augmented Reality Magic Book Pengenalan Binatang untuk Siswa 

TK ini merupakan aplikasi yang nantinya memvisualisasikan objek binatang dalam 

bentuk 3 dimensi dan dapat diimplementasikan pada platform Android. Aplikasi ini 

nantinya memperlihatkan objek 3 dimensi serta suara dari binatang dan memberi 

informasi yang jelas mengenai jenis binatang yang dipindai dengan kamera 

smartphone pada buku marker yang tersedia.  

2.2 Pengenalan Binatang 

Binatang adalah makhluk hidup yang mampu bergerak (berpindah tempat) 

dan mampu bereaksi terhadap rangsangan, tetapi tidak memiliki akal budi. Binatang 

bisa juga disebut dengan fauna maupun satwa yang terdapat di alam semesta. 

Binatang dapat bagi menjadi beberapa jenis berdasarkan makanan yang 

dimakan sehari-hari, yaitu:  

1. Herbivora adalah jenis binatang yang memakan makanan yang berasal dari 

tumbuh-tumbuhan seperti daun, kayu, biji, buah dan bunga. Contohnya 

kambing, gajah, sapi dan jerapah.  

2. Karnivora adalah jenis binatang yang memakan makanan berupa daging. 

Binatang ini disebut juga sebagai hewan predator. Contohnya anjing, 

macan, elang, harimau dan singa.  

3. Omnivora adalah jenis binatang yang memakan makanan baik berupa 

tumbuhan maupun daging. Contohnya tikus putih, gagak, ayam dan babi. 

2.3 Augmented Reality 

Augmented Reality (AR) adalah suatu teknologi yang menggabungkan 

benda maya dua dimensi dan ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan 
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nyata tiga dimensi lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu 

nyata, tidak seperti realitas maya yang sepenuhnya menggantikan kenyataan, 

namun Augmented Reality hanya menambahkan atau melengkapi kenyataan. 

Augmented Reality ini menggabungkan benda-benda nyata dan virtual objek yang 

ada, virtual objek ini hanya bersifat menambahkan bukan menggantikan objek 

nyata, sedangkan tujuan dari Augmented Reality ini adalah menyederhanakan objek 

nyata dengan membawa objek maya sehingga informasi tidak hanya untuk 

pengguna secara langsung. 

2.3.1 Sejarah Augmented Reality 

Sejarah Augmented Reality dimulai dari Tahun 1957-1962, ketika seorang 

penemu yang bernama Morton Heilig, seorang sinematografer, menciptakan dan 

memapatenkan sebuah simulator yang disebut Sensorama dengan visual, getaran 

dan bau. Pada Tahun 1966, Ivan Sutherland menemukan head-mounted display 

yang diclaim adalah, jendela ke dunia virtual. Tahun 1975 seorang ilmuwan 

bernama Myron Krueger menemukan Videoplace yang memungkinkan pengguna, 

dapat berinteraksi dengan objek virtual untuk pertama kalinya. Tahun 1989 Jaron 

Lanier, memeperkenalkan Virtual Reality dan menciptakan bisnis komersial 

pertama kali di dunia maya, Tahun 1992 mengembangkan Augmented Reality untuk 

melakukan perbaikan pada pesawat Boeing, pada Tahun yang sama, LB Rosenberg 

mengembangkan salah satu fungsi sistem AR, yang disebut Virtual Fixtures, yang 

digunakan di Angkatan Udara AS Armstrong Labs dan menunjukan manfaatnya 

pada manusia dan pada Tahun 1992 juga Steven Feiner Blair Maclntyre dan dorée 

Seligmann memperkenalkan untuk pertama kalinya Major Paper untuk 

perkembangan Prototype AR.  

Tahun 1999, Hirokazu Kato mengembangkan ArToolkit di HITLab dan 

didemonstrasikan di SIGGRAPH. Bruce.H.Thomas mengembangkan ARQuake, 

sebuah Mobile Game AR yang ditunjukan di International Symposium on Wearable 

Computers.  

Tahun 2008, Wikitude AR Travel Guide memperkenalkan Android G1 

Telephone yang berteknologi AR, Tahun 2009 Saqoosha memperkenalkan 
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FLARToolkit yang merupakan perkembangan dari ArToolkit. FLARToolkit 

memungkinkan kita memasang teknologi AR disebuah website, karena output yang 

dihasilkan FLARToolkit berbentuk Flash. Tahun 2009 Wikitude Drive 

meluncurkan sistem navigasi berteknologi AR di platform Android. Tahun 2010, 

Acrossair menggunakan teknologi AR pada I-Phone 3GS. 

Augmented Reality berkembang sangat pesat sehingga memungkinkan 

pengembangan aplikasi ini diberbagai bidang. Berikut ini contoh penerapan 

Augmeneted Reality diberbagai bidang. 

1. Kedokteran (Medical) 

Teknologi pencitraan sangat dibutuhkan di dunia kedokteran, seperti 

misalnya, untuk simulasi operasi, simulasi pembuatan vaksin virus, dan 

lainnya. Bidang kedokteran menerapkan Augmented Reality pada 

visualisasi penelitian.  

2. Hiburan (Entertainment) 

Dunia hiburan membutuhkan Augmented Reality sebagai penunjang efek-

efek yang akan dihasilkan oleh hiburan tersebut. Sebagai contoh, ketika 

seseorang wartawan cuaca memperkirakan ramalan cuaca, dia berdiri di 

depan layar hijau atau biru, kemudian dengan teknologi Augmented Reality, 

layar hijau atau biru tersebut berubah menjadi gambar animasi tentang 

cuaca tersebut, sehingga seolah-olah wartawan tersebut, masuk ke dalam 

animasi tersebut.  

3. Latihan Militer (Military Training) 

Militer telah menerapkan Augmented Reality pada latihan tempur mereka. 

Contoh, militer menggunakan Augmented Reality untuk membuat sebuah 

permainan perang, dimana prajurit akan masuk kedalam dunia game 

tersebut, dan seolah-olah seperti melakukan perang sesungguhnya. 

4.  Engineering Design  

Seorang Engineering Design membutuhkan Augmented Reality untuk 

menampilkan hasil desain mereka secara nyata terhadap klien. Klien akan 

tahu tentang spesifikasi yang lebih detail tentang desain mereka. 
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5. Robotics dan Telerobotics 

Bidang robotika, seorang operator robot menggunakan pengendari 

pencitraan visual dalam mengendalikan robot itu. Penerapan Augmented 

Reality sangat dibutuhkan di dunia robot. 

6.  Consumer Design 

Virtual Reality telah digunakan dalam mempromsikan produk. Contoh, 

seorang pengembang menggunkan brosur virtual untuk memberikan 

informasi yang lengkap secara 3D, sehingga pelanggan dapat mengetahui 

secara jelas produk yang ditawarkan. 

2.4 Augmeneted Reality Book 

Augmented Reality Book (AR-Book) atau yang dalam Bahasa Indonesia 

berarti buku berbasis Augmented Reality merupakan penggabungan antara buku 

biasa dengan teknologi Augmented Reailty. AR-Book secara garis besar memiliki 

dua komponen utama, yaitu buku yang dilengkapi dengan marker berjenis Quick 

Response Code (QRC) pada hampir setiap halamannya, dan yang kedua yaitu 

peralatan untuk menangkap marker dan menampilkan hasilnya. Alat tersebut dapat 

berbentuk hand held display (HHD), head mounted display (HMD), virtual retinal 

display (VRD), atau bahkan tampilan berbasis layar biasa. 

Buku berbasis Augmented Reality diciptakan pada Tahun 2001 dan lebih 

dikenal luas dengan nama The Magic Book. Nama The Magic Book sendiri berasal 

dari tiga nama pelopor pengembangan buku berbasis AR tersebut. Mereka adalah 

Mark Billinghurst, Hirokazu Kato, Ivan Poupyrev. Menurut Penelitian mereka The 

Magic Book setidaknya mendukung kolaborasi tiga hal berikut:  

1. Buku sebagai objek fisik  

Sama dengan menggunakan buku biasa, dapat dibaca seperti biasa sendiri 

atau bersama-sama. 

2.  Buku sebagai objek AR 

Pengguna dengan peralatan AR display dapat melihat objek virtual muncul 

diatas halaman buku tersebut.  

3.  Buku sebagai lingkungan virtual 
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Pengguna dapat bersama-sama masuk seutuhnya ke dalam dunia virtual di 

dalam buku tersebut.  

Augmented Reality Book termasuk dalam kategori sumber belajar yang 

didesain khusus, karena dikembangkan sebagai komponen dalam hal 

mempermudah pengguna memahami isi buku dengan cara menampilkan objek 

berupa 3 dimensi pada gambar 2 dimensi yang tertera pada buku.  Augmented 

Reality Book juga dapat dikatakan sebagai media karena berbentuk bahan cetakan 

yang dapat menampilkan informasi yang diperlukan. 

2.5 Vuforia 

Vuforia adalah Augmented Reality Software Development Kit (SDK) untuk 

perangkat mobile yang memungkinkan pembuatan aplikasi AR. SDK Vuforia juga 

tersedia untuk digabungkan dengan Unity yaitu bernama Vuforia AR Extension for 

Unity. Vuforia merupakan SDK yang disediakan oleh Qualcomm untuk membantu 

para developer membuat aplikasi-aplikasi Augmented Reality di mobile phones 

(iOS, Android). SDK Vuforia sudah sukses dipakai dibeberapa aplikasi-aplikasi 

mobile untuk kedua platform tersebut. Qualcomm Augmented Reality memberikan 

beberapa keuntungan seperti: 

a.  Teknologi computer vision untuk menyelaraskan gambar yang tercetak dan 

object 3D. 

b.  Mendukung beberapa alat development seperti Eclipse, Android, Xcode. 

Selain itu, QCAR juga menawarkan development dan distribusi yang gratis. 
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Gambar 2.1 Vuforia Structure  

(Sumber : https://developer.vuforia.com). 

Kemampuan registrasi citra memungkinkan pengembang untuk mengatur 

posisi dan virtual orientasi objek, seperti model 3D dan media lainnya, dalam 

kaitannya dengan gambar dunia nyata ketika hal ini dilihat melalui kamera 

perangkat mobile. Objek maya kemudian melacak posisi dan orientasi dari gambar 

secara real-time sehingga perspektif pengguna pada objek sesuai dengan perspektif 

mereka pada target image, sehingga muncul bahwa objek virtual adalah bagian dari 

adegan dunia nyata. 

2.6 Android 

Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler besutan Google yang 

berbasis Linux. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang 

untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri yang akan digunakan untuk bermacam 

peranti bergerak. 
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Gambar 2.2 Logo Android. 

(sumber: http://eyeson.co.za/wp-content/uploads/2014/04/android-logo.gif) 

Android pertama kali dikembangkan oleh perusahaan bernama Android 

Inc., dan pada Tahun 2005 diakuisisi oleh raksasa Internet Google. Android dibuat 

dengan basis kernel Linux yang telah dimodifikasi, dan untuk setiap release-nya 

diberi kode nama berdasarkan nama hidangan makanan. 

2.7 Marker 

Marker adalah real enviroment berbentuk objek nyata yang akan 

menghasilkan Virtual Reality, marker ini digunakan sebagai tempat Augmented 

Reality muncul. Proses pembuatan aplikasi AR diperlukan sebuah marker sebagai 

penanda untuk menampilkan suatu objek, pembuatan marker diperlukan sebuah file 

gambar dengan ekstensi Jpg yang nantinya akan diunggah ke situs resmi QCAR. 

Marker yang telah diunggah akan dinilai kualitasnya oleh sistem, semakin banyak 

rating dengan tanda bintang maka kualitas marker akan semakin baik. Marker yang 

digunakan harus cenderung memiliki warna kontras untuk mendapatkan rating 

terbaik, marker yang buruk akan sulit dideteksi device atau bahkan tidak bekerja. 

berikut ini beberapa jenis marker yang digunakan pada aplikasi Augmented Reality: 

1. Quick Response 

Quick Response (QR) Kode dua dimensi kode yang terdiri dari banyak kotak 

diatur dalam pola persegi, Biasanya QR ini berwarna hitam dan putih, kode QR 

diciptakan di Jepang pada awal 1990-an dan digunakan untuk melacak berbagai 

bagian dalam manufaktur kendaraan. 
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Gambar 2.3 Quick Response Code 

(Sumber: http://app.livakara.com/2013/11/barcode-studio-enterprise-151219530.html) 

QR digunakan sebagai link cepat ke website, dial cepat untuk nomor 

telepon, atau bahkan dengan cepat mengirim pesan SMS seperti pada gambar QR 

(quick response) Code. 

2. Fiducial Marker 

 Fiducial Marker adalah bentuk paling sering digunakan oleh teknologi AR 

karena marker ini digunakan untuk melacak benda-benda di virtual reality tersebut. 

 

Gambar 2.4 Fiducial Marker 

(Sumber: http://web.media.mit.edu/~enrico/research/research) 

 Kotak hitam dan putih digunakan sebagai titik referensi atau untuk 

memberikan skala dan orientasi ke aplikasi. Bila penanda tersebut deteksi dan 

dikenali maka Augmented Reality akan keluar dari marker ini seperti pada gambar 

2.5 Fiducial Marker. 

3. Markerless Marker 

Markerless Marker berfungi sama seperti Fiducial Marker namun bentuk 

Markerless Marker tidak harus kotak hitam putih. 
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Gambar 2.5 Markerless Marker 

(Sumber : http://www.arlab.com/blog/markerless-augmented-reality/)  

Markerless ini bisa berbentuk gambar yang mempunyai banyak warna 

seperti pada gambar 2.16 Markerless marker. 

2.8 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. Adapun 

fitur-fitur yang dimiliki oleh Unity 3D antara lain sebagai berikut: 

1.  Integrated Development Environment (IDE) atau lingkungan 

pengembangan terpadu.  

2. Penyebaran hasil aplikasi pada banyak platform.  

3.  Engine grafis menggunakan Direct 3D (Windows), OpenGL (Mac, 

Windows), OpenGL ES (iOS), dan proprietary API (Wii).  

4. Game Scripting melalui Mono. Scripting yang dibangun pada Mono, 

implementasi open source dari NET Framework. Selain itu pemrograman 

dapat menggunakan UnityScript (bahasa kustom dengan sintaks JavaScript-

inspired), bahasa C# atau Boo (yang memiliki sintaks Python-inspired). 
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Gambar 2.6 Unity 3D 

Unity 3D merupakan sebuah tools yang terintegrasi untuk membuat bentuk 

objek 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. 

2.9 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, 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. 
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Gambar 2.7 Autodesk Maya 2014 

(Sumber : http://forums.autodesk.com/t5/installation-hardware-os/maya-2014-crashes-when-

opening-images-on-opensuse-13-1/td-p/4657955) 

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.  

Maya sudah pasti memiliki keunggulan dibandingkan dengan software-

software sejenis lainnya. Salah satu hal yang paling menonjol dari Maya Modeling 

adalah kemampuannya untuk merealisaikan bentuk objek yang rumit dari suatu 

karakter. 

2.10 Adobe Photoshop 

Adobe Photoshop, atau biasa disebut Photoshop, adalah perangkat lunak 

editor buatan Adobe Systems yang dikhususkan untuk pengeditan gambar atau 

foto. 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 

melakukan editing hasil foto yang mereka ambil. Photoshop juga merupakan 
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aplikasi pengedit photo yang paling banyak digunakan sehingga software ini 

dianggap sebagai pemimpin pasar (Market Leader) untuk perangkat lunak pengolah 

gambar. Beberapa Versi terakhir Adobe Photoshop, software ini telah disertakan 

pula software tambahan, Adobe ImageReady. Pada prinsipnya, Photoshop bisa 

dipakai untuk mendesain poster atau gambar. 

 

 

Gambar 2.8 Adobe Photoshop CC 

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. 

2.10.1 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. 
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2.11 Deteksi Tabrakan (Occlusion Based Detection) 

Occlusion adalah hubungan antara suatu benda dengan benda lain jika 

dilihat dari suatu sudut pandang, ini tentunya mengurangi informasi antar objek 

dalam lingkungan 3D, karena jika dilihat dari satu sudut pandang maka lingkungan 

3D akan diproyeksikan kepada suatu bidang sehingga seolah-olah menjadi 

lingkungan 2D. 

Pengurangan dimensi ini menyebabkan informasi interaksi antar objek 

seperti keadaan bersinggungan, beririsan, atau berapa jarak antar objek akan 

menjadi ambigu seperti pada gambar. 

 

Gambar 2.9 Occlusion Yang Terjadi Karena Interaksi Antar Objek  (a)None 

(b)Proximity (c)Intersection (d)Enclosement (e)Containment 

Occlusion detection adalah metode untuk mendeteksi ada tidaknya 

occlusion dalam penampilan objek 3D. Occlusion detection hanya mendefinisikan 

keadaan dimana suatu marker tidak terdeteksi karena tertutup oleh benda lain 

sedangkan pada menggunakan occlusion detection berdasarkan posisi koordinat 2D 

dari dua objek yang ada. 

Interaksi occlusion based adalah sebuah desain interaksi eksosentris dimana 

dalam mendefinisikan event untuk menghasilkan aksinya menggunaka metode 

occlusion detection diatas. Desain interaksi yang menggunakan proyeks 2D dari 

objek 3D ini mengurangi kompleksitas yang diperlukan dalam mendesain interaksi 

dalam sistem AR lain yang menggunakan acuan bidang 3D. 
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Interaksi occlusion based merupakan salah satu desain interaksi 

menggunakan dimensi x dan y saja atau 2D. Pada sistem koordinat 3D di AR hal 

ini dapat dilakukan dengan melakukan menerapkan interaksi occlusion bas

  


