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BAB II 

LANDASAN TEORI 

1.1 Tinjauan Studi 

          Penelitian ini memiliki Tinjauan studi dari peneletian penelitian sebelumnya yang 

membahas tentang metode dan proses perancangan aplikasi yang dijadikan arah langkah 

dan pedoman dalam penelitian yang dapat mempermudah peneliti dalam mengerjakan 

penelitian ini. Penelitian yang terdahulu juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur agar 

menghasilkan penelitian yang lebihbaik dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. 

Sehingga peneliti mengambil beberapa referensi dalam penelitian ini yang seseuai 

dengan Aplikasi Katalog dan penggunaan teknologi Aughmented Reality pada android. 

 

Menurut Andre Tri Saputra, Nugroho dalam jurnal Informatika dan RPL, 

Fakultas Teknik,Universitas Wahid Hasyim pada tahun 2019 yang berjudul “Penerapan 

Teknologi Augmented Reality pada Katalog Mebel Kompas Jati Jepara Berbasis 

Androidd” menjelaskan bahwasanya: Dengan menggunakan teknologi Augmented 

reality diharapkan menjadi solusi dalam promosi penjualan mebel yang menarik dan 

dapat menjadi pembeda dalam media promosi di era yang serba digital ini. 

Selain dapat mengefisiensikan waktu dalam melakukan promosi ke konsumen, 

Produsen juga diuntungkan dengan minim nya jumlah biaya yang dikeluarkan disaat 

melakukan promosi yang akan ditawarkan, karena didalam Teknologi Augmented 

Reality ini bisa menampilkan bentuk real atau nyata barang mebel yang akan dipasarkan 

dan hanya menggunakan smartphone dan katalog yang tersedia. Berbeda dengan 

sebelumnya yang hanya menggunakan gambar dalam bentuk 2 dimensi. Dan jika 

memakai contoh barang secara langsung (sample) tentu akan menekan banyak biaya 

dan waktu dalam proses pengerjaannya. Didalam teknologi ini juga terdapat fitur seperti 

animasi, rotasi , perbesar (zoom) dan posisi fitur tersebut akan digunakan oleh produsen 

dalam menunjukan detail barang mebel yang akan dipromosikan. Sehingga pembeli 

dapat melihat produk secara lebih jelas dan sesuai yang diinginkan, sehingga 

meyakinkan pembeli dalam menentukan produk, sehingga mengurangi kesalahan dalam 

menentukan barang yang akan dipilih. Didalam penelitian ini menggunakan metode 

pengembangan perangkat lunak yaitu waterfall.Metode ini melakukan pendekatan 

secara sistematis dan urut mulai dari level identifikasi kebutuhan system hingga tahap 
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analisis pengujian sistem. Berdasarkan hasil pengujian dan hasil rekapitulasi dapat 

disimpulkan bahwasanya aplikasi Kompas Jati Jepara ini memudahkan pembeli untuk 

melihat barang mebel secara real pada katalog yang disediakan sebelum membeli 

barang mebel. [6] 

Menurut Lailatul Husniah, Fendy Saputro, Eko Budi Cahyono dalam jurnal 

KINETIK, Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2016 Yang berjudul “ 

Interaktif Augmented Reality Untuk Katalog penjualan Rumah Berbasis Android” 

Menjelaskan bahwasanya Pertumbuhan bisnis property di Indonesia setiap tahun 

mengalami peningkatan, namun tidak banyak pihak yang pengembang property di 

Indonesia yang memanfaatka beragam teknologi Augmented Reality (AR) sebagai 

media promosi untuk memasarkan produk, rata-rata masih menggunakan brosur dan 

media gambar 2 dimensi. Pada penelitian ini berfokus pada pembuatan katalog 

penjualan rumah menggunakan teknologi augmented reality dengan menambahkan 

berbagai fitur yang belum ada dalam penelitian sebelumnya. Beberapa fitur yang 

ditambahkan diantaranya adalah meruba warna cat tembok, pintu dan jendela pada 

objek rumah 3D, sehingga user dapat merubah warna sesuai dengan warna yang telah 

disediakan. Katalog penjualan rumah menggunakan teknologi AR yang dikembangkan 

berjalan pada platform android mobile dan dibuat dengan memanfaatkan aplikasi Unity. 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah SDLC waterfall. Yang menunjukan 

hasil pengujian menunjukan bahwa aplikasi ini dapat berjalan sesuai dengan yang 

direncanakan dan dapat dijalankan dengan baik. [7] 

 

Menurut Citra Arum Sari, I Ketut Gede Darma Putra, I Putu Arya Dharmaadi 

pada jurnal MERPATI, Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Udayana 

pada tahun 2018 yang berjudul “ Penerapan Augmented Reality dalam Visualisasi 

Katalog Apartemen Berbasis Android” menjelaskan bahwa hunian apartemen menjadi 

tempat tinggal yang paling disukai oleh masyarakat umum, sehingga pengembang 

property banyak melakukan pembangunan apartemen. Pengembangan apartemen yang 

begitu pesat mengakibatkan persaingan dalam melakukan inovasi dalam pemasaran, 

Sehingga diperlukan bagaimana cara pemasaran yang lebih inovatif untuk menarik 

minat pembeli. Penerapan teknologi Augmented Reality dalam katalog pemasaran 

apartemen dalam bentuk aplikasi berbasis Android. Denah didalam sebuah apartemen 
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dalam katalog akan divisualisasikan melalui model tiga dimensi dengan penambahan 

beberapa informasi dan berbagai macam fitur-fitur yang interaktif. Aplikasi akan 

ditambahkan dengan marker dinamis. Aplikasi memiliki 3 tampilan diantaranya Main 

menu, About dan Panduan. Dua fitur untuk memutar objek tiga dimensi dari 0-360 

derajat. Aplikasi di tes pada dua smartphone dengan spesifikasi berbeda. Dengan hasil 

pengujian menunjukan bahwa aplikasi yang telah dibuat berhasil memudahkan 

pengguna dalam melihat hasil visualisasi dari katalog tanpa harus mendatangi 

apartemennya secara langsung. [8] 

 

Dari ketiga penelitian diatas, semakin jelas bahwa teknologi augmented 

reality mampu menambah dan memperjelas informasi  kepada konsumen atau pembeli 

yang berimbas pada peningkatan daya tarik terhadap suatu produk atau objek. Dapat 

disimpulkan dalam menggunakan teknologi augmented reality untuk media promosi 

katalog mebel masih memiliki banyak kelebihan dan kekurangan, yang akan menjadi 

acuan dan arah langkah dalam penelitian ini, agar nantinya penelitian ini menjadi lebih 

baik dari penelitian penelitian sebelumnya. 

1.2 Tinjauan Pustaka 

1.2.1 Mebel Jepara 

Mebel adalah segala bentuk peabotan dan perlengkapan yang digunakan untuk 

memenuhi fungsi Ruang di dalam sebuah rumah, baik yang terbuat dari kayu, bambu, 

besi, aluminium, rotan, plastik, karet, kaca, fiber dan lain lain. 

Mebel jepara adalah segala bentuk hasil/ produk usaha yang terbuat dari kayu 

baik itu perabot rumah tangga, relief, patung, sourvenir, kusen pintu dan jendela, 

flooring , gazebo, kaligrafi dan lain-lain.Produk mebel dari bahan lain seperti rotan , 

bamboo dan besi biasanya dikatakan sebagai produk kerajinan meskipun dalam 

perkembangannya produk mebel dari jenis ini suda mulai diproduksi secara besar 

besaran. Perabot dari plastic aluminium biasanya dikatakan sebagai barang pabrik 

yang dibuat masal dan modelnya terbatas. Di jepara, pemasaran barang-barang jenis 

ini tidak pernah menyatu dengan produk mebel dari kayu karena sasaran pembelinya 

berbeda. [9] 
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1.2.2 President Furniture 

PT President Furniture adalah salah satu produsen utama dan Eksportir furnitur 

taman Jati Kualitas Tinggi.President Furniture didirikan pada tahun 1996, sebagai 

Perusahaan Indonesia. Yang mengelola semua operasi harian, bekerja bersama dengan 

sebuah tim. Di setiap minggunya menghasilkan 4 hingga 5 Kontainer yang siap 

diekspor ke berbagai negara di Eropa dan Amerika Serikat juga di Timur Tengah. 

President Furniture memiliki prioritas untuk menjadi lebih dari sekadar pemasok 

lebih banyak komoditas. Menghasilkan nilai besar pada hubungan jangka panjang. PT 

President Furniture berkomitmen untuk berkontribusi pada masalah pemasaran, dan 

organisasi. Karena profil pembeli bisa berbeda, dari penjual satuan ke grosir, dari 

spesialis ke pedagang, President Furniture menghabiskan banyak waktu 

mendengarkan dan berusaha menemukan apa yang benar-benar dilakukan. 

President Furniture sangat fokus pada kualitas. Setiap tahun  menghadirkan lebih 

dari 30 model, dengan gaya berbeda. Dengan adanya  tim kualitas kami yang 

mengontrol setiap produk di setiap tahap produksi, dan menganalisis kedua model baru 

yang ada. Kombinasi desain asli dan personal, dengan keandalan dan kualitas tinggi 

secara terus-menerus, menjamin margin keuntungan tinggi bagi pembeli. 

PT. President Furniture adalah salah satu perusahaan furnitur terbaik di 

Indonesia. Sebagai produsen yang memproduksi berbagai produk diantaranya adalah 

bangku taman jati, meja taman jati, kursi taman jati, furnitur ruang makan luar 

ruangan, tempat duduk jati yang dalam, furnitur kayu jati, Bantal untuk outdoor 

furniture dan Rotan Sintetis Rotan. kami juga membuat desain custom furniture taman 

jati. 

1.2.3 Augemnted Reality 

     Menurut Andre Kurniawan Pamoedji, Maryuni, Ridwan Sanjaya, Augmented 

Reality dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Realitas tambahan adalah 

sebuah teknik yang menggabungkan benda maya dua dimensi maupun tiga dimensi 

kedalam sebuah lingkup nyata tiga dimensi lalu memproyeksikan benda-benda 

maya tersebuat dalam waktu nyata. Augmented Reality tidaklah seperti Virtual 

Reality yang sepenuhnya menggantikan kenyataan, Augmented Reality hanya 
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sekedar menambahakan atau melengkapi kenyataan.  Dalam perkembanganya 

Augmented Reality telah digunakan pada beberapa bidang kehidupan, bidang – 

bidang yang telah menggunakan Augmented Reality antara lain: Kedokteran 

(Medical), Hiburan (Entertaiment), Latihan Militer (Military Training), 

Manufaktur, game. Untuk menghasilkan augmented reality terbuat dari beberapa 

bagian penting yang dibutuhkan dalam pmembangun dan mengemgembangan 

aplikasi augmented reality adalah sebagai berikut:   

1. Komputer  Komputer memiliki fungsi sebagai alat yang dibutuhkan untuk 

mengatur segala proses yang mana terjadi di sebuah aplikasi  penggunaan 

komputer ini disamakan dengan keadaan dari aplikasi yang akan digunakan. 

Lalu untuk hasil keluaran dari aplikasi dapat dilihat dengan layar monitor 

maupun layar pada ponsel.  

2.  Marker adalah sebuah penanda demgan memiliki pola tertentu yang dapat 

dijadikan pendeteksi oleh kamera, yang menghasilkan objek 3D .  

3. Kamera  

Kamera adalah alat yang memiliki fungsi sebagai recording sensor. Kamera 

terhubung dengan komputer dan nantinya akan memproses gambar yang 

dilihat dan ditandai oleh kamera. Apabila kemera berhasil mendapatkan 

gambar yang sama dengan marker, maka aplikasi yang berada di komputer 

akan mengenali gambar tersebut sebagai marker. Sehingga komputer akan 

memperhitungkan dimana posisi dan jarak marker tersebut. Kemudia, 

komputer akan menampilkan objek 3D di atas marker tersebut. [10] 

 

1.2.4 Blender 

       Blender adalah perangkat lunak yang mengelola objek 3 dimensi (3D) untuk 

menghasilkan animasi 3D, yang dapat dijalankan di berbagaimacam OS 

diantaranya adalah windows, macintosh dan linux. Blender juga sama seperti 

perangkat lunak 3D lainya seperti 3DS Max, maya dan  

lightwave, tetapi blender memiliki perbedaan yang cukup signifikan seperti projek 

kerja di blender yang dapat dikerjakan hampir pada semua perangkat lunak 3D 

komersial lainnya, yang mempunyai tampilannya yang dapat dikendalikan sesuai 
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yang dibutuhkan, mempunyai simulasi physics yang baik dan menggunakan uv 

yang lebih mudah. [11] 

1.2.5 Unity 3D 

      Unity merupakan sebuah mesin pembuat game yang digunakan untuk 

merancang, mengimplementasikan, dan membuat video game. Unity juga 

digunakan untuk membuat game multiplatform yang pengoperasianya mudah 

untuk digunakan. Unity mempunyai beberapa layanan pendukung yang dapat 

dimanfaatkan untuk membuat game atau aplikasi yang diantaranya yaitu:  

 Project  

Project merupakan kumpulan dari beberapa komponen dari aplikasi yang 

akan dirancang. Pada suatu project biasanya terdiri dari asset, package, 

scene, dan lain-lain yang saling mendukung untuk platform tertentu. 

  Asset  

Asset adalah objek yang dapat menyimpan dari Game Object , desain, 

dan lain-lain yang dapat diimport dari berbagaimacam sumber lainya 

seperti project lama atau dari aplikasi lain. 

 Package  

Package adalah hasil dari asset-asset yang dijadikan satu.Package 

memiliki fungsi membantu pengguna untuk mengorganisasikan assetnya 

agar mudah dicari. 

 Scene  

Scene dapat dibilang layer yang merepresentasikan dari aplikasi yang 

sedang dirancang. Scene juga dapat diuraikan sebagai level dari 

permainan. Scene juga berupa menu dari suatu aplikasi atau option 

lainnya yang ada.  

 Vuforia SDK  

Vuforia digunakan untuk menjadi alat untuk menganalisis dan mengenali 

marker secara langsung dengan menggunakan teknologi computer 

vision. Cardboard SDK Cardboard SDK merupakan package yang akan 

diimport ke dalam unity sebagai sebagai view pada program yang sedang 

dikembangkan. [12] 
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1.2.6 Vuforia 

Vuforia adalah SDK yang sudah disediakan oleh Qualcomm untuk 

mempermudah para development aplikasi Android dan iOS yang menggunakan 

teknologi augmented reality. Vuforia juga mempunyai banyak kelebihan yang 

dapat ditawarkan, diantaranya adalah image target. Image target yang ada disini 

maksudnya vuforia dapat menganalisis target berupa gambar (tidak harus berupa 

QRCode). Tetapi tidak semua gambar dapat menjadi marker, vuforia menyediakan 

Target Management System (TMS) yang nantinya akan menilai baik buruknya 

sebuah gambar yang akan digunakan sebagai marker. Penilaian tersebut 

dikalkulasikan dari jumlah bintang yang dihasilkan (mulai dari 1 bintang hingga 5 

bintang), jika bintang yang dikalkulasikan semakin banyak maka kualitas gambar 

yang digunakan juga semakin baik. [13] 

1.2.7 Android  

      Android merupakan salah satu sistem operasi berbasis Linux yang digunakan 

untuk perangkat mobile atau Smartphone, Android sendiri merupakan sistem 

operasi open source yang dibuat dan dikembangkan oleh google dan mempunyai 

aplikasi yang mempunyai platform terbuka bagi para pengembang android untuk 

membuat suatu aplikasi yang diinginkan. 

Di awal kehadiranya, Google Inc hanya membeli saham Android Inc. yang 

merupakan pendatang baru dalam membuat peranti lunak untuk ponsel atau 

smartphone. lalu untuk menjadikanya sebagai Android, kemudian dibentuklah 

Open Handset Alliance, konsorsium terdiri dari 34 perusahaan peranti keras. Pada 

saat perilisan perdana Android, 5 November 2007, Android bertengger bersama 

Open Handset Alliance menyatakan aspirasinya dalam mendukung pengembangan 

open source pada perangkat mobile. Di lain pihak, Google merilis kode-kode 

Android di bawah lisensi Apache, sebuah lisensi perangkat lunak dan open platform 

perangkat seluler. [14] 

1.2.8 Pemodelan UML 

Unified Modelling Languange (UML) adalah keluarga notasi grafis yang 

didukung oleh meta – model tunggal, yang membantu pendeskripsian dan desain 

sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun menggunakan 

pemrograman berorientasi objek (OO). [15] 
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UML memiliki tujuan utama dalam mendesain sebuah sistem, adapun tujuannya 

adalah sebagai berikut : 

1. Menyediakan pengguna (sebagai analisis dan desain sitem) bahasa 

permodelan visuala yang sangat ekspesif sehingga dapat dikembangkan 

dan dapat melakukan pertukaran model yang bermakna. 

2. Menyediakan sebuah mekanisme yang berfungsi untuk memperluas 

konsep utama. 

3. Memberikan pemahaman dasar untuk sebuah bahasa permodelan. 

4. Mendukung suatu konsep dalam pembangunan tingkat yang lebih 

tinggi seperti perpaduan, pola dan komponen pada sistem. 

 

1.2.9 Use Case Diagram 

Use case diagram memvisualisasikan interaksi satu aktor atau lebih pada sistem, 

baik yang dilakukan aktor terhadap sistem maupun yang dilakukan sistem 

terhadap aktor. Selain itu diagram ini juga berfungsi untuk mengtahui semua 

fungsi yang terdapat di dalam sistem dan menjelaskan tentang siapa saja yang 

berhak menggunakan fungsi – fungsi tersebut [16]. Komponen pembentuk 

diagram use case adalah : 

a) Aktor (actor), menggambarkan pihak – pihak ynag berperan dalam 

sistem. 

b) Use case,  aktifitas / sarana yang disiapkan oleh bisnis / sistem. 

c) Hubungan (link), aktor mana saja yang terlibat dalam use case ini 

 

Tabel 2. 1 Pemodelan Use Case Diagram 

No. Simbol Nama Keterangan 

1. 
 

Use Case Menggambarkan proses yang dapat 

dilakukan oleh aktor dan juga 

fungsionalitas yang disediakan sistem 

sebagai unit – unit yang saling 

bertukar pesan antar unit dan aktor. 
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2. 

 

Actor Mengidentifikasi entitas di luar 

sistem yang memakai sistem. 

3.  Association Mengindikasikan aktor mana yang 

berinteraksi dengan use case dalam 

suatu siste 

4. 

 

Include 

dan 

Extend 

Merupakan indikator yang 

meggambarkan jenis relasi dan 

interaksi antar use case 

5. 
 

Generalization Menggambarkan hubungan turunan 

antara use case atau antar aktor 

 

 

Gambar Use Case Diagram 1 
 

1.2.10 Squance Diagram 

    Interction diagram menunjukkan bagaimana kelompok – kelompok objek 

saling berkolaborasi dalam beberapa behavior. UML memiliki beberapa 

bentuk diagram dan yang paling umum digunakan adalah sequence 

diagram. 
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Sebuah sequence diagram, secara khusus, menjabarkan behavior 

sebuah skenario tunggal. Diagram tersebut menunjukkan sejumlah objek 

conoth dan pesan – pesan  yang melewati objek – objek ini didalam use 

case. Sequence diagram digunakan ketika kita ingin melihat behavior 

beberapa objek di dalam use case tunggal. Sequence diagram sangat bagus 

unutk memperlihatkan kolaborasi antar objek, tetapi mereka tidak terlalu 

bagus pada definisi yang rinci tentang behavior. 

Tabel 2. 2 Pemodelan Squace Diagram 

No. Simbol Nama Keterangan 

1. 

 

Object Menggambarkan sebuah pos -

pos suatu objek yang 

pengirim dan penerima 

(mesage). 

2. 

 

Lifeline Menytakan kehidupan suatu 

objek 

3. 

 

Waktu 

Aktif 

Menyatakn objek dalam 

keadaan aktif dan sedang 

berinteraksi, semua yang 

terhubung dengan waktu aktif 

ini adalah sebuah tahapan 

yang dilakukan didalamnya. 

4. 

 

Pesan tipe 

create 

Menyatakan suatu objek yang 

membuat objek lan, arah 

panah mengarah pada objek 

yang dibuat. 
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5. 

 

Pesan tipe 

call 

Menyatakan suatu objek yang 

memanggil operasi / metode 

yang ada pada objek lain atau 

drinya sendiri. Arah panah 

mengarah pada objek yang 

memiliki fungsi operasi. 

7. 

 

Pesan tipe 

input 

Menyatakan suatu objek telah 

menjalankan suatu operasi 

atau metode yang 

menghasilkan suatu masukan 

kepada objek tertentu, arah 

8. 

 

Pesan tipe 

return 

Menyatakan suatu objek telah 

menjalankan suatu operasi 

atau metode yang 

menghasilkan suatu 

kembalian kepada objek 

tertentu, arah panah 

mengarah pada objek  yang 

menerima kembalian 
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Gambar 2. 1 Contoh Gambar Squance Diagram 

 

1.2.11 Activity Diagram 

Activity diagram adalah teknik untuk  menggabarkan logika prosedural 

bisnis, proses bisnis dan alur kerja. Dalam beberapa hal, diagram ini 

memainkan peran nirip sebuah diagram alir, tetapi perbedaan prinsip antara 

diagram inidan notasi diagram alir adalah diagram ini mendukung behavior 

paralel. Activity Diagram lebih memfokuskan diri pada eksekusi dan aur 

sistem dari pada bagaimana sistem itu dirakit. Activity Diagram 

menunjukkan aktivitas siste dalam bentuk kupulan aksi – aksi. 

Tabel 2. 3 Pemodelan Activity Diagram 

No. Simbol Nama Keterangan 

1. 

 

Activity Menggambarkan aktivitas yang 

diakukan oleh sistem 
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2. 

 

Decision Menggambarkan asosiasi 

percabangan dimana jika ada 

pilihan aktivitas lebihndari satu 

3. 

 

Join Menggambarkan 

penggabungan kembli aktivitas 

yang paralel. 

4. 

 

Initial 

state 

Menggambarkan titik awal 

siklus hidup elemen 

5. 

 

Final 

state 

Menggambarkan titik akhir 

yang menjadi kondisi akhir dari 

suatu elemen. 

 

 

Gambar 2. 2 Contoh Activity Diagram 

 

 



20 
 

 
 

1.2.12 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan 

1. Mempermudah pembeli dalam menerapkan contah 
gambar futniture secara virtual dengan suatu objek 
didalam ruangan. 

2. Peneliti dapat menetapkan bahwa penggunaan metode 
Classic life cycle (Waterfall) dalam perancangan Aplikasi 
Katalog mebel menggunakan Augmented Reality di 
PT.Presiden Furniture pada smartphone Android. 

Metode Penelitian 

Metode yang akan digunakan Waterfall. 

Kebutuhan Aplikasi menggunakan 
Blender, Unity, Vuvoria. 

Analisa 
Sistem 

Perancangan 
Sistem 

Pembangunan 
Sistem 

Uji 
Coba 

Hasil 
Pengujian 

                  Rumusan Masalah 

1. Apa yang bisa dilakukan 
perusahaan dalam 
meningkatkan penyampaian 
informasi kepada pembeli 
secara 3D.  

2. Bagaimana penerapan metode 

Clasic Life Cycle (waterfall) 

pada teknologi Augmented 

Reality di Android. 

Pemeliharaan 

Pengumpulan Data 

1. Observasi 
2. Studi Pustaka 
3. Wawancara 

Berhasil 

Tidak 
Berhasil 

EVALUASI DAN VALIDASI 

Dilakukan dengan pengujian 
responden dari ahli materi, 
ahli media, calon pembeli 

Implementasi 

Pembeli Furniture ini 
nantinya dapat mengakses 

aplikasi di play store 


