
 
 

 

BAB I 

PEMBAHASAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi saat ini telah memberikan dampak yang sangat 

besar dalam dunia teknologi informasi dan telekomunikasi. Berbagai macam cara 

yang bisa ditempuh untuk mengetahui perkembangan teknologi yang terjadi yaitu 

salah satunya dengan menggunakan komputer sebagai sarana untuk melakukan 

pengolahan data dan informasi begitu juga dengan perguruan tinggi yang menjadi 

bagian dari kehidupan yang cenderung semakin meningkat dan berkembangnya 

teknologi pada kehidupan masyarakat. 

Beberapa teknologi saat ini yang digunakan perguruan tinggi sebagai 

media informasi, mulai dari teknologi cetak, audio visual, komputerisasi, sampai 

teknologi gabungan antara teknologi cetak dengan teknologi komputerisasi 

(Rahayu, 2016). Saat ini teknologi hasil gabungan cetak dan teknologi komputer 

dapat diwujudkan dengan salah satu cara yaitu dengan teknologi augmented 

reality. 

Augmented reality ialah teknologi yang mencampurkan objek virtual 2 

ukuran ataupun 3 ukuran jadi area nyata 3 ukuran, setelah itu memproyeksikan 

objek tersebut secara real time (Arusoaie A, 2010). Objek virtual menunjukkan 

data dalam wujud tag serta objek virtual, serta data tersebut cuma bisa dilihat 

lewat kamera ponsel ataupun PC. Sistem dalam augmented reality bekerja dengan 

menganalisis objek yang ditangkap oleh kamera secara real time. Kenyataan 

virtual bisa membagikan pengalaman berbeda kepada pengguna serta bawa 

pengguna ke area virtual (Fredrik P. 1999). 

Brosur merupakan salah satu media informatif yang terdiri dari satu atau 

beberapa halaman yang digunakan oleh banyak orang untuk promosi dan 

pengenalan, baik itu produk ataupun jasa. Brosur bersifat tidak berkala dan 

terbitannya selesai dalam sekali terbit. Dimana sering terlihat orang membagikan 

brosur entah itu di jalan, pertokoan, ataupun ketika kita berkunjung ke suatu 

perusahaan atau institusi, kita bisa dengan mudah mendapatkan brosurnya. Dalam 

brosur biasanya dimuat informasi atau penjelasan tentang produk, jasa, atau profil 

yang jelas tapi ringkas dan menarik untuk membangun citra yang baik dari 
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perusahaan atau institusi tersebut. Walaupun kelihatannya bersifat tradisional, 

namun kenyataannya menggunakan brosur sebagai media promosi dan 

pengenalan juga cukup efektif dalam menarik perhatian masyarakat umum. 

Apalagi jika brosur dibuat unik dengan variasi teks dan gambar di dalamnya, akan 

semakin menarik perhatian orang pada produk atau jasa yang ditawarkan. 

Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokroaminoto Palopo yang setiap 

tahunnya menerima ratusan mahasiswa dari seluruh wilayah Sulawesi selatan 

khususnya daerah Luwu Raya dan sekitarnya. Sebagai salah satu sarana promosi 

dan pengenalan yang dilakukan saat ini masih menggunakan brosur yang 

disebarkan lewat media sosial dalam bentuk 2D. Permasalahan yang selama ini 

muncul yaitu mahasiswa belum bisa melihat informasi secara visual pada brosur 

yang sudah disebar. Di kampus brosur di buat hanya memuat informasi gambar 

dan teks dan dicetak ke dalam lembaran buku sehingga mahasiswa tidak bisa 

melihat informasi yang berbentuk secara digital. Sehingga bisa dibuat brosur 

semenarik mungkin untuk menarik perhatian calon mahasiswa ataupun 

masyarakat luas di mana saja dan kapan saja.  

Dari brosur yang sudah ada, perlu diperkaya dengan teknologi augmented 

reality sehingga mahasiswa selain melihat informasi gambar dan teks mahasiswa 

juga dapat melihat informasi secara digital dalam bentuk video dan suara dengan 

smartphone android dengan memanfaatkan teknologi augmented reality yang 

akan diterapkan pada brosur sebagai marker. Dengan menggunakan teknologi 

Augmented Reality metode yang hasilnya kurang maksimal, biaya yang besar, 

ruang yang tidak sedikit itu dapat diminimalisir, sehingga dapat menjadi metode 

promosi brosur yang lebih menarik. Karena augmented reality mampu 

memberikan pengalaman dan pemahaman yang lebih mendalam bagi calon 

mahasiswa atau masyarakat. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil tugas 

akhir yang berjudul “Pengembangan Brosur Interaktif Fakultas Teknik Komputer 

Universitas Cokroaminoto Palopo Dengan Teknologi Markeless Augmented 

Reality” sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan Fakultas Teknik 

Komputer dalam menyampaikan promosi kepada mahasiswa dan masyarakat luas, 
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agar calon mahasiswa dan masyarakat dapat melihat informasi secara digital 

dalam bentuk video dan suara dengan smartphone android mereka. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasakan latar belakang di atas, ditetapkan permasalahan pada 

penelitian ini adalah “bagaimana mengembangkan brosur interaktif Fakultas 

Teknik Komputer Universitas Cokroaminoto Palopo dengan teknologi Markeless 

Augmented Reality?” 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengembangkan brosur interaktif Fakultas Teknik Komputer Universitas 

Cokroaminoto Palopo dengan teknologi Markeless Augmented Reality. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:  

1. Bagi penulis dapat dijadikan sarana untuk melatih kemampuan yang dimiliki 

penulis tentang penggunaan teknologi Augmented Reality dalam pembuatan 

media promosi dan media pembelajaran. 

2. Bagi Universitas, dapat membantu dalam melakukan promosi kepada calon 

mahasiswa atau masyarakat untuk melihat informasi secara digital dalam 

bentuk video dan suara pada brosur. 

3. Bagi Akademik, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber 

informasi dan referensi dalam pengembangan penelitian berikutnya dan 

menumbuhkan budaya penelitian agar terjadi inovasi pembelajaran terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan.  
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  BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori berisi topik-topik yang akan di bahas dalam penyusunan 

proposal ini, penulis akan menjelaskan materi-materi yang akan berhubungan 

dengan judul penelitian yang telah diajukan. 

1. Perancangan 

Perancangan didefinisikan oleh Syahputra 2015 (dalam Laila, 2018:8) 

adalah proses untuk membuat suatu website, baik yang berhubungan dengan 

internet ataupun tidak. Sedangkan menurut Rifai (2016:35) Perancangan adalah 

tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem, yaitu pendefinisian dari 

kebutuhan-kebutuhan fungsional serta persiapan untuk rancang bangun 

implementasi, yakni menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. 

Perancangan merupakan penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau 

pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh 

dan berfungsi perancangan sistem dapat dirancang dalam bentuk bagan alir sistem 

(system flowchart), yang merupakan alat bentuk grafik yang dapat digunakan 

untuk menunjukan urutan-urutan proses dari sistem. 

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis merupakan penguraian suatu 

pokok secara sistematis dalam menentukan bagian, hubungan antar bagian serta 

hubungannya secara menyeluruh untuk memperoleh pengertian dan pemahaman 

yang tepat. 

2. Aplikasi 

Fitur lunak aplikasi merupakan subkategori fitur lunak pc yang memakai 

keahlian pc langsung buat melaksanakan tugas- tugas yang dimohon oleh 

pengguna. Umumnya dibanding dengan fitur lunak sistem yang mengintegrasikan 

bermacam guna pc namun tidak secara langsung mempraktikkan fungsi- fungsi 

tersebut buat melaksanakan tugas- tugas yang menguntungkan pengguna 

(Nazrudin Safaat H, 2012). 

Aplikasi merupakan perlengkapan aplikasi spesial serta terintegrasi bagi 

gunanya. Bagi (Asropudin: 2013), aplikasi merupakan fitur lunak yang terbuat 
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oleh industri pc buat melaksanakan tugas tertentu, semacam Ms. Word Excel 

(Sutabri, 2012). 

Aplikasi merupakan fitur lunak yang terbuat buat penuhi kebutuhan 

bermacam aktivitas serta mencerna informasi jadi data yang bermanfaat untuk 

warga. Dengan menempatkan aplikasi pada server hingga aplikasi bisa diakses 

kapanpun serta dimanapun (R. Abdullah. 2015). 

Dari pengertian di atas penulis menyimpulkan Aplikasi adalah software 

atau alat terapan yang dibuat untuk mengerjakan tugas-tugas khusus. 

3. Brosur 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995: 146), brosur adalah bahan 

informasi tertulis mengenai suatu masalah yang disusun secara bersistem dan juga 

cetakan yang hanya terdiri dari beberapa halaman, dilipat tanpa dijilid. Brosur 

atau pamflet merupakan salah satu media iklan dalam bentuk cetak, secara umum 

brosur yang digunakan sebagai sarana beriklan memiliki fungsi yang informative. 

Artinya bahwa brosur harus bisa membawa informasi dari produk atau jasa yang 

tengah ditawarkan. Berikut contoh iklan komersial dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Contoh Brosur 

(Sumber : Fakultas Teknik Komputer)  

Menurut pengamat marketing Bambang (2014:1), menyebarkan brosur 

dikatakan efektif jika disebarkan pada sasaran yang tepat. Kalau tidak tepat 

sasaran walaupun murah biaya promosinya akan sia-sia. Meski tergolong 

tradisional, pemanfaatan brosur sebagai media beriklan juga memiliki banyak 

keunggulan, yaitu sederhana namun langsung pada point -nya, sehingga calon 

mahasiswa atau masyarakat bisa langsung memahami maksud yang disampaikan. 
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4. Augmented Reality 

Teknologi augmented reality ialah upaya buat mencampurkan dunia nyata 

dengan dunia maya yang terbuat oleh pc, sehingga batasan antara keduanya sangat 

kecil (Muklis, 2012). Augmented reality (AR) ialah varian dari virtual 

environment (VE) ataupun yang lebih diketahui dengan virtual reality (VR), serta 

virtual reality mengacu pada kondisi dimana seluruh pengguna terletak dalam 

sesuatu area virtual. Dalam area ini, pengguna sendiri tidak bisa memandang 

dunia nyata di dekat mereka. Dibanding dengan AR, AR masih bisa memandang 

dunia nyata, sebaliknya objek virtual cuma ditampilkan di area nyata. Oleh sebab 

itu, AR cuma ialah aksesoris kenyataan, bukan pengganti (Pamodji, 2012). 

Augmented reality juga mulai menantang pasar dunia. Salah satu kegunaan 

AR Adara Yutuk berbisnis. Banyak perusahaan mulai menggunakan AR sebagai 

media released mempromosikan produk. Misalnya sebuah perusahaan mobil yang 

ingin memamerkan produknya akan menggunakan AR, dengan desain yang mirip 

dengan produk yang diperlihatkan kepada calon pembeli. Ini adalah efisiensi yang 

sangat unik, karena dengan AR, tenaga penjualan tidak perlu membawa produk 

berukuran besar, cukup membawa smart phone dan brosurnya ke calon pembeli 

untuk dipindai (Pamodji, 2012). 

Augmented reality (AR) adalah istilah lingkungan yang menggabungkan 

dunia nyata dan dunia maya yang diciptakan oleh komputer, sehingga batas antara 

keduanya menjadi sangat sempit. Sistem lebih dekat dengan lingkungan nyata 

(real). Oleh karena itu, prioritas diberikan pada kenyataan dalam sistem ini 

(Brian, 2012). 

Augmented reality (AR) merupakan teknologi yang menggabungkan benda 

maya dua dimensi dan / atau tiga dimensi menjadi lingkungan nyata tiga dimensi, 

kemudian memproyeksikan benda-benda maya tersebut secara real time (Perdana 

Putra, 2012). 

Menurut definisi di atas, Augmented Reality secara sederhana dapat 

diartikan sebagai kombinasi objek virtual yang digabungkan dengan teknologi 

komputer dan lingkungan nyata. Teknologi ini dapat memberikan interaksi yang 

menarik kepada pengguna, karena dengan menggunakan teknologi ini, pengguna 

dapat merasakan objek virtual seolah-olah benar-benar ada di lingkungan nyata. 
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5. Android 

Android adalah sistem operasi Linux untuk perangkat seluler. Android 

pada awalnya dikembangkan oleh perusahaan start-up bernama Android.Inc. Pada 

tahun 2005, sebagai bagian dari strateginya untuk memasuki dunia seluler, Google 

mengakuisisi android dan mengambil alih tim pengembangannya. Setelah 

Android.Inc menjadi grup Google, pendiri android termasuk Andy Rubin, Rich 

Milner, Nick Sears dan Chris White semuanya pindah ke Google (Developer, 

2015). 

Android secara sederhana didefinisikan sebagai perangkat lunak yang 

digunakan pada perangkat seluler yang dilengkapi dengan sistem operasi, 

middleware, dan aplikasi utama yang dikeluarkan oleh Google. Dengan cara ini, 

Android mencakup seluruh aplikasi, dari sistem operasi hingga pengembangan 

aplikasi itu sendiri. Pengembangan aplikasi pada platform Android menggunakan 

bahasa pemrograman Java dasar. Namun dalam arti sempit, Android terbatas pada 

sistem operasi (Tim EMS, 2015). 

Android adalah open source, sama halnya jika menggunakan sistem 

operasi Linux dengan berbagai distro. Kita bisa mendownload sistem operasi 

android secara gratis. Jika Anda ingin tahu bagaimana kode program sebenarnya 

digunakan. Atau yang lebih penting, kita harus memodifikasi sistem operasi 

android. Ini legal dan diizinkan. Untuk mengembangkan Android, OHA (Open 

Handset Alliance) didirikan, yang terdiri dari 34 perusahaan perangkat keras, 

perangkat lunak, dan telekomunikasi, termasuk Google, HTC Intel, Motorola, 

Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia (Tim EMS, 2015). 

Android pertama kali dirilis pada November 5, 2007. Android dan OHA 

telah menyatakan bahwa itu mendukung pengembangan open source di perangkat 

seluler. Google meluncurkan Nexus One sekitar, September 2007 yang 

merupakan ponsel pintar (smart phone) yang menggunakan Android sebagai 

sistem Operasinya. HTC Corp.'s personal data, 2008. Banyak supplier yang 

sekarang menggunakan system operator (Supardi, 2017). 

6. Marker 

Marker atau tanda adalah pola atau tanda yang terdiri dari kumpulan titik 

referensi yang dapat dikenali kamera. Penanda Adalah Kunci AR Anda dapat 
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menggunakan Photoshop, CorelDraw, dan perangkat lunak lain untuk membuat 

tanda. Spidol Yang digunakan prejudice persegi. Setelah membuat mark, langkah 

selanjutnya adalah memperkenalkan mark, Vuforia, yang akan menghasilkan kode 

sumrup berupa document. File ini adalah konfigurasi tag yang diupload (Hanan et 

al. 2018). 

Marker atau tanda adalah pola yang dibuat berupa gambar yang sudah 

dicetak di printer dan nantinya dikenali oleh kamera. Penanda ArToolkit adalah 

gambar yang terdiri dari gambar garis dan pola. Tanda biasanya Berwarna Hitam 

dan Putih. Cara pembuatannya sederhana, Namun ketebalan marks yang akan 

dibuat harus diperhatikan, ketebalan marks tidak boleh kurang dari 25% panjang 

kontur, and agar prose pendeteksian marks bisa lebih akurat. Nama Hiro di foto 

itu hanyalah sebuah perbedaan. Objek Putih Adalah latar belakang dan digunakan 

sebagai lokasi objek yang dirender. (Andriyadi danAnggi, 2012). 

Intensitas warna objek memiliki warna yang lebih rendah (lebih gelap), 

dan latar belakang memiliki intensitas yang lebih tinggi (lebih cerah). Namun, 

kenyataannya mungkin sebaliknya, yaitu objek memiliki intensitas tinggi dan latar 

belakang intensitas rendah. Jika gambar tidak terlihat sangat terang (putih) atau 

tidak terlalu gelap (hitam), kombinasi ini biasanya bergantung pada sifat latar 

belakang, tetapi di antara keduanya, objek yang sama mungkin tampak lebih 

terang atau lebih terang daripada latar belakang pada gambar. Gelap, tergantung 

pada kegelapan atau warnanya, merupakan latar belakang yang cerah. (Andriyadi 

dan Anggi, 2012). 

Markernya berupa gambar hitam putih dengan bentuk persegi. Dengan 

menggunakan tag ini, Anda dapat melacak proses penggunaan aplikasi. Komputer 

akan mengenali posisi dan arah marker dan membuat objek virtual berupa objek 

3D yaitu pada titik (0, 0, 0) dan 3 sumbu (X, Y, Z). (Fathoni dan Mochammad et 

al, 2012) 

7. Marker Augmented Reality 

Penanda augmented reality adalah jenis augmented reality yang dapat 

mengenali penanda dan mengenali pola dari penanda tersebut, sehingga 

menambahkan objek virtual ke lingkungan nyata. Markernya adalah ilustrasi 
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persegi panjang hitam putih dengan sisi hitam tebal, pola hitam di tengah persegi, 

dan latar belakang putih (Pamoedji, 2017). 

Titik koordinat virtual pada logo digunakan untuk menentukan posisi 

objek virtual yang ditambahkan ke lingkungan nyata. Posisi objek virtual tegak 

lurus dengan logo. Objek maya berdiri sejajar dengan sumbu Z dari koordinat 

penanda maya dan tegak lurus dengan sumbu X (kanan atau kiri) dan sumbu Y 

(depan atau belakang). Pamoedji (Pamoedji, 2017). 

Salah satu kelemahan marker AR adalah marker yang digunakan harus 

selalu terlihat dari sudut kamera. Setelah kamera berpindah ke sudut pandang lain 

dan marker menghilang dari pandangan, marker AR kehilangan kemampuannya 

untuk memprediksi posisi dan orientasi kamera yang digunakan. Meskipun 

mungkin kamera menunjuk ke lokasi di mana sistem AR harus menggambar 

objek yang disempurnakan. Kerugian ini tidak ada pada penanda AR. Sistem AR 

yang benar-benar tidak bertanda masih dapat memprediksi lokasi dan orientasi 

kamera, bahkan jika kamera bergerak ke sudut pandang lain. (Arief, I., 2012). 

8. Vuforia Augmented Reality SDK 

Vuforia adalah kit pengembangan perangkat lunak (SDK) augmented 

reality untuk perangkat seluler yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi 

augmented reality. Vuforia menggunakan teknologi visi komputer untuk 

mengenali dan melacak gambar datar (gambar target) dan objek 3D sederhana 

(seperti kotak) secara real time. Fungsi daftar gambar memungkinkan pembuat 

untuk mencari dan mengarahkan objek secara virtual, seperti model 3D dan media 

yang lain, relatif terhadap gambar dunia nyata yang saat ini dilihat melalui kamera 

perangkat smartphone. 

Objek virtual kemudian melacak posisi dan arah gambar secara langsung, 

sehingga perspektif penonton terhadap objek tersebut sesuai dengan perspektif 

mereka tentang "target gambar", sehingga memberikan kesan bahwa objek virtual 

adalah bagian dari pemandangan dunia nyata. SDK mendukung berbagai jenis 

target 2D dan 3D, termasuk gambar target "tanpa tanda", konfigurasi multi-target 

3D, dan bentuk target fidusia yang dapat dialamatkan (disebut bingkai target). 

Fungsi lain dari SDK mencakup penggunaan "kunci virtual" untuk deteksi oklusi 
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lokal, runtime gambar pemilihan target, dan kemampuan untuk membuat dan 

mengkonfigurasi ulang kumpulan pemrograman target pada waktu proses. 

Vuforia menyediakan C++, Java, Objective-C dan Net application 

programming interface (API). Dengan memperluas ke mesin game Unity. Dengan 

cara ini, SDK mendukung pengembangan lokal untuk iOS dan Android, serta 

pengembangan aplikasi AR portabel untuk dua platform di Unity. Aplikasi AR 

dikembangkan menggunakan Vuforia karena kompatibel dengan prosesor 

ARMv6, termasuk iPhone (4 / 4S), iPad dan ponsel Android dan tablet yang 

menjalankan Android OS 2.2 atau lebih tinggi, serta prosesor ARMv6 FPU atau 7 

(floating point), kompatibel dengan berbagai perangkat seluler. Peralatan di 

dalamnya kapasitas pemrosesan (Santos, 2014). 

9. Unity 3D 

Banyak sekali peminat yang menginginkan hasil kreatif dalam pembuatan 

software berbasis game ataupun aplikasi sehingga banyak software house yang 

bersedia untuk mengembangkan software engine. Terdapat software engine yang 

berbayar dan tidak berbayar.  

Unity 3D merupakan suatu software engine yang digunakan untuk 

mengembangkan game multi-platform yang mudah untuk digunakan. Editor pada 

Unity 3D dibuat dengan user interface yang sederhana dan mudah dipahami. 

Grafis pada Unity 3D dibuat dengan grafis tingkat tinggi untuk OpenGL dan 

DirectX. Unity mendukung semua format file, terutama format umum seperti 

format dari art applications. Unity cocok dengan versi 64-bit dan dapat beroprasi 

pada Mac OS dan Windows. Tampilan Unity 3D dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Tampilan Unity 3D 

Sumber: docs.unity3d.com 
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Seperti kebanyakan software engine lainnya, Unity 3D dapat mengolah 

beberapa data seperti objek tiga dimensi, suara, teksture, dan lain sebagainya. 

Keunggulan dari Unity 3d dapat menangani grafik dua dimensi dan tiga dimensi. 

Namun software ini lebih terkonsentrasi pada pembuatan grafik tiga dimensi. Dari 

beberapa software engine yang sama-sama menangani grafik tiga dimensi, Unity 

3D dapat menangani lebih banyak. Beberapa diantaranya yaitu Windows , MacOS 

X, iOS, PS3, wii, Xbox 360 dan Andorid yang lebih banyak daripada software 

engine lain seperti Source Engine, GameMaker, Unigine, id Tech 3 Engine, id 

Tech 4 Engine, Blender Game Engine, NeoEngine, Quake Engine, C4 Engine atau 

Software engine lain.  

Unity 3D memiliki kerangka kerja (framework) lengkap untuk 

pengembangan professional. System inti engine ini menggunkaan beberapa pilihan 

bahasa pemrograman, diantaranya C# javascript maupun boo. Unity 3D editor 

menyediakan beberapa alat untuk mempermudah pengembangan yaitu Unity Tree 

dan terrain creator untuk mempermudah pembuatan vegitasi dan terrain serta 

MonoDevelop untuk proses pemrograman. 

10. Unified Modeling Language (UML) 

Rosa dan Shalaudiin (2015:137) mendefinisikan UML sebagai bahasa 

visual yang digunakan untuk memodelkan dan mengkomunikasikan sistem 

menggunakan diagram dan teks khusus. UML adalah bahasa yang telah menjadi 

standar industri untuk memvisualisasikan, mendesain, dan mendokumentasikan 

sistem perangkat lunak. Namun, UML dapat digunakan untuk memodelkan 

aplikasi proses dalam Visual Basic. Berikut ini adalah berbagai diagram UML: 

1) Use Case Diagram 

Kasus penggunaan adalah deskripsi fungsi sistem dari perspektif 

pengguna. Kasus penggunaan menggambarkan interaksi khas antara pengguna 

sistem dan sistem itu sendiri melalui cerita tentang penggunaan sistem, dan 

dengan demikian berfungsi. Use case juga dapat dikatakan sebagai rangkaian atau 

uraian kelompok yang saling berkaitan dan membentuk sistem tertata yang 

dijalankan atau diawasi oleh peserta. Simbol use case diagram ditunjukkan pada 

tabel berikut: 
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Tabel 1. Use case diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Actor Menspesifikasikan himpunan peran yang 

pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan 

use case. 

2 
 

Dependency 

 

Hubungan dimana perubahan yang terjadi 

pada suatu elemen mandiri (independent) akan 

mempengaruhi elemen yang bergantung 

padanya elemen yang tidak mandiri 

(independent). 

3 
 

Generalization 

 
Hubungan dimana objek anak (descendent 

berbagi perilaku dan struktur data dari objek 

yang ada diatasnya objek induk (ancestor). 

4 
 

Include 

 

Menspesifikasikan bahwa use case sumber 

secara eksplisit.  

5 

 

Extend 

 

Menspesifikasikan bahwa use case target 

memperluas perilaku dari use case sumber 

pada suatu titik yang diberikan. 

6  Association 

 

Menghubungkan antara objek satu dengan 

objek lainnya. 

7 

 

Sistem 

 

Menspesifikasikan paket yang menampilkan 

sistem secara terbatas. 

8 

 

Use Case 

 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu 

hasil yang terukur bagi suatu aktor. 

9 

 

Note 

 

Elemen fisik yang eksis saat aplikasi 

dijalankan dan mencerminkan suatu sumber 

daya komputasi. 

Sumber: Rosa dan Shalahuddin (2015:156) 

2) Class Diagram 

Diagram kelas sangat membantu untuk memvisualisasikan struktur kelas 

dari sistem. Diagram kelas sangat membantu untuk memvisualisasikan struktur 

kelas dari sistem. Ini karena kelas adalah deskripsi sekelompok objek dengan 

properti, perilaku (operasi), dan hubungan yang sama. Selain itu, diagram kelas 

dapat memberikan tampilan global dari sistem. Simbol diagram kelas ditunjukkan 

pada tabel berikut: 
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Tabel 2. Class diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 
 

Generalization Hubungan dimana objek anak (descendent) 

berbagi perilaku dan struktur data dari objek 

yang ada di atasnya objek induk (ancestor). 

2 

 

Narcy 

Association 
Upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih 

dari 2 (dua) objek. 

3 Class1

 

Class 

 
Himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut 

serta operasi yang sama. 

4 

 

collaboration 

 
Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan 

sistem yang menghasilkan suatu hasil yang 

terukur bagi semua aktor. 

5 

 

Realization Operasi sebenarnya yang dilakukan oleh objek. 

6 
 

Dependency 

 

Hubungan yang berubah pada elemen 

independen akan mempengaruhi elemen yang 

bergantung pada elemen dependen. 

7  Association 

 
Tautkan objek satu sama lain. 

Sumber: Rosa dan Shalahuddin (2015:167) 

3) Activity Diagram 

Diagram aktivitas adalah teknik untuk menggambarkan logika proses, 

proses bisnis, dan alur kerja dalam banyak kasus. Perlu dicatat di sini bahwa 

diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem, bukan perilaku peserta. Oleh 

karena itu, sistem dapat menyelesaikan aktivitasnya. Simbol berikut sering 

digunakan saat membuat diagram aktivitas: 

Tabel 3. Activity diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Actifity 

 

Memperlihatkan bagaimana masing-masing 

kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama 

lain. 

2 

 

Action 

 

State dari sistem yang mencerminkan eksekusi 

dari suatu aksi. 

3 
 

Intital Node 

 

Bagaimana objek dibentuk atau diawali. 

4 
 

Actifity Final 

Node 

Bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan. 

 

5 

 

Fork Node Satu aliran yang pada tahap tertentu berubah 

menjadi bebarapa aliran. 

Sumber: Rosa dan Shalahuddin (2015:167) 
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4) Sequence Diagram 

Diagram sekuens digunakan untuk mendeskripsikan perilaku dalam 

skenario, dan diagram tersebut menunjukkan banyak objek contoh dan pesan yang 

ditempatkan di antara mereka dalam kasus penggunaan. Komponen utama 

diagram sekuens terdiri dari objek yang ditulis dalam kotak persegi panjang yang 

disebut pesan dan diwakili oleh garis dengan panah, sedangkan waktu diwakili 

oleh kemajuan vertikal. Simbol diagram sequence berikut dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4. Sequence diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

LifeLine 

 

Objek entity, antarmuka yang saling 

berinteraksi. 

2 
 

Message Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang 

memuat informasi-informasi tentang 

aktivitas yang terjadi. 

3 

 
 

Message 

 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang 

memuat informasi-informasi tentang 

aktivitas yang terjadi. 

Sumber: Rosa dan Shalahuddin (2015:167) 

11. Penelitian Pengembangan 

Penelitian pengembangan adalah penelitian yang digunakan untuk 

pengembangan dan verifikasi produk. Riset dan pengembangan biasanya disebut 

riset dan pengembangan (R&D). Menurut Setyosari (2010:214), penelitian 

pengembangan adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan 

memvalidasi produk pendidikan. 

Sukmadinata 2009 (dalam Potter (2010:1) menyatakan bahwa riset dan 

pengembangan adalah proses atau langkah pengembangan produk baru atau 

peningkatan rasionalitas produk yang sudah ada. Penelitian pengembangan 

merupakan proses untuk mengembangkan suatu produk baru atau 

menyempurnakan produk yang telah ada dan validasi produk tersebut untuk 

mengetahui layak atau tidak untuk diimplementasi pada proses belajar. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian 

pengembangan merupakan rangkaian proses untuk menghasilkan atau 

menyempurnakan produk yang ada, kemudian menurut teori pengembangan ada 
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produk pembelajaran tersebut diverifikasi melalui beberapa proses atau tahapan 

untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan tujuannya. 

12. Metode Waterfall 

Pressman (2015:42) Mengemukakan bahwa model air terjun merupakan 

model klasik, Sistematis, dan sekuensial dalam perangkat lunak arsitektur. Nama 

model sebenarnya adalah "Urutan model linear". The model initially revealed the 

"classic life cycle" Atamed Falls. Model ini termasuk dalam model umum 

software engineering, pertama kali diperkenalkan oleh Winston Royce sekitar 

tahun 1970-an, sehingga secara umum dianggap sudah ketinggalan zaman, tetapi 

merupakan model yang paling banyak digunakan dalam software engineering. 

Model tersebut menggunakan pendekatan sekuensial sistematis. Stop aviation 

terena karena berbagai tahapan yang dilalui harus menunggu selesainya tahapan 

sebelumnya dan melaksanakannya secara berurut. 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode yang 

yang pengerjaan  dari tahap demi tahap yang dilalui harus  menunggu  selesai  

tahap sebelumnya  dan  dikerjakan  secara  berurutan karena tahap tersebut tidak 

bisa kembali  atau  mengulang  tahap  berikutnya. 

 

Gambar 3. Model Waterfall (Saputra dan Agustin :2012) 

Penjelasan Model Waterfall: 

1. Perancangan Sistem (System Engineering) 

Perancangan sistem sangat diperlukan karena perangkat lunak 

biasanya merupakan bagian dari suatu sistem yang lebih besar. Pembuatan 

sebuah perangkat lunak dapat dimulai dengan melihat dan mencari apa yang 

dibutuhkan oleh aplikasi sistem informasi kehamilan berbasis android ini. 
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2. Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak (Software Requirement Analysis) 

Analisis kebutuhan perangkat lunak yang akan dilakukan di sistem 

informasi kehamilan berbasis android ini seperti kebutuhan perangkat keras 

dan perangkat lunaknya serta analisis kebutuhan yang lainnya menggunakan 

UML. 

3. Perancangan (Design) 

Pada tahap ini, memulai perancangan yang dapat dimulai dari melihat 

fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi sistem informasi kehamilan berbasis 

android ini nantinya, seperti desain interface, desain sistem menggunakan 

UML dan desain interface dan desain database di MySQL. 

4. Pengkodean (Coding) 

Tahapan memulai pengkodean yang dapat dimulai dari melihat fitur-

fitur yang terdapat pada aplikasi sistem informasi kehamilan berbasis android 

nantinya. penulisan bahasa program atau impelentasi dari tahapan design agar 

perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh mesin 

5. Pengujian (Testing) 

Proses pengujian aplikasi sistem informasi kehamilan berbasis android 

ini untuk mengetahui tingkat kesalahan yang ada pada sistem dan sudah 

berjalan atau tidak sesuai dengan yang di harapkan, serta pengujian interface 

nya berjalan sesuai dengan kebutuhan user.  

Pengujian sistem yang akan digunakan di penelitian ini adalah 

blackbox. Blackbox adalah Pengujian terhadap fungsionalitas atau non-

fungsionalitas software atau sistem tanpa mengacu pada struktur internal dari 

aplikasi sistem informasi kehamilan berbasis android ini.  

2.2 Penelitian yang Relavan 

Bahan penelitian yang ada dan relevan dengan penelitian ini digunakan 

untuk membantu dalam mempersiapkan penelitian sebagai acuan dan 

pengembangan, penelitian yang relevan sangat membantu dalam penyusunan 

kerangka berfikir. 

1. Penelitian M. Madani, Setyanto dan Sofyan (2018) dengan penelitian berjudul 

Penerapkan Augmented Reality Pada Media Promosi (Brosur) STMIK 
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Bumigora Mataram Berbasis Android. Dengan memanfaatkan teknologi 

augmented reality, informasi pada brosur yang biasa digunakan untuk 

memberikan informasi kepada pembaca dapat ditambahkan dalam bentuk 

informasi digital yang berupa video dan suara yang ditampilkan secara digital 

dengan bantuan smartphone android dan menjadikan brosur sebagai marker. 

Adapun teknik untuk perancangan augmented reality menggunakan teknik 

marker based tracking. Aplikasi ini dijalankan pada smartphone android 

kemudian akan melacak dan mendeteksi marker yang terdapat pada brosur, 

setelah marker terdeksi konten video akan muncul dan dapat dijalan. Dengan 

adanya aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi yang 

lebih baik. 

2. Penelitian Z Nadira, H Sujaini, HS Pratiwi (2016) dengan penelitian berjudul 

Implementasi Augmented Reality Pada Brosur Teknik Informatika Universitas 

Tanjungpura Menggunakan Metode Marker. Penelitian ini menerapkan 

Marker yang digunakan adalah brosur Teknik Informatika Universitas 

Tanjungpura yang berisi beberapa marker. Aplikasi ini dapat bermanfaat bagi 

calon mahasiswa yang memerlukan informasi tentang Teknik Informatika 

Universitas Tanjungpura. Dari tiga hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa 

aplikasi yang dibangun dapat menampilkan semua objek 3D dari gedung dan 

ruangan dan dapat membantu calon mahasiswa untuk menda patkan informasi 

yang belum didapatkan pada brosur. 

3. Penelitian oleh Arista, P. D (2016) dengan penelitian berjudul Pengembangan 

Brosur Interaktif ARYappi Berbasis Augmented Reality sebagai media Iklan 

SMK Yappi Wonosari. penelitian menunjukkan bahwa hasil dari keempat 

aspek tersebut antara lain: (1) functional suitability memperoleh nilai 100 % 

(memenuhi standar kualitas AquA); (2) performance efficiency dalam 

penggunaan CPU memperoleh rata-rata 4,5% dan penggunaan memori tidak 

menyebabkan memori leak ; (3) compatibility memperoleh nilai 100% (sangat 

baik); (4) usability memperoleh 81.3% (sangat baik). Dari hasil pengujian 

menunjukkan bahwa perangkat lunak ARYappi layak digunakan sebagai 

media iklan SMK Yappi Wonosasi. 
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4. Penelitian Safwan K, Dianradika P, (2020) dengan judul penelitian 

Pengembangan Multimedia Interaktif Pembelajaran Instalasi Sistem Operasi 

Komputer  Dengan Adobe Flash Cs6. Hasil penelitian yakni; (1) pada kondisi 

awal pembelajaran cenderung didominasi oleh pendidik dengan 

menggunakan metode ceramah yang mengakibatkan peserta didik lebih 

banyak pasif, akibatnya peserta didik terkadang merasa jenuh tanpa memberi 

kesempatan pada peserta didik untuk terlibat aktif dalam pembelajaran; (2) 

proses pengembangan multimedia intraktif pembelajaran Instalasi Sistem 

Operasi Komputer mengacu pada model Mardika yaitu analisis, desain 

pembelajaran, produksi multimedia, validasi ahli, revisi, uji coba produk dan 

(3) produk yang dihasilkan berupa multimedia intraktif pembelajaran Instalasi 

Sistem Operasi Komputertelah valid, efektif dan praktis digunakan sebagai 

media pembelajaran mata kuliah sistem operasi komputer di Program Studi 

Teknik Informatika Universitas Cokroaminoto Palopo yang dianalisis 

menggunakan teknik deskriftif kuantitatif. 

5. Penelitian Faldi T, Rusmala, Hardiana, (2020) dengan judul penelitian 

berjudul Rancang Bangun Aplikasi Pengenalan Profil Sekolah SMKN 1 

Palopo Menggunakan Teknologi Augmented Reality Berbasis Android. 

Perancangan sistem menggunakan perancangan Unifield Modelling Language 

(UML), yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, dan sequence 

diagram. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, 

observasi, dan studi pustaka. Metode penelitian menggunakan metode 

penelitian Research and Development (R&D) yaitu metode penelitian yang 

bertujuan menghasilkan produk tertentu serta menguji efektivitas produk. 

Teknik pengujian yang dilakukan pada aplikasi ini adalah teknik pengujian 

black box testing. Dapat disimpulkan dengan adanya aplikasi ini membantu 

siswa dalam mengetahui gedung SMKN 1 Palopo secara nyata. 

Perbedaan pada penelitian yang penulis lakukan dalam penggunaan 

aplikasi brosur interaktif menggunakan teknologi augmented reality berbasis 

android, memiliki kesamaan dengan peneliti yang lain yaitu juga menggunakan 

unity 3D, bahasa pemprograman C# dan Vuforia sebagai Database untuk 

penyimpanan data-data marker untuk menampilkan objek visual dari informasi 
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yang ada. Akan tetapi, pembeda dari penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu 

penulis membuat dan merancang aplikasi brosur interaktif menggunakan 

teknologi augmented reality berbasis android menampilkan lokasi dari kampus 

yang ditujukan yang di hubungkan ke google maps serta dapat langsung 

terhubung ke whatsapp dari bagian pmb dari fakultas. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis menarik kesimpulan 

untuk merancang dan membuat penelitian dengan judul pengembangan brosur 

interaktif Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokroaminoto Palopo dengan 

menggunakan teknologi Augmented Reality, dengan menambahkan fitur video 

playback, link ke website fakultas dan kampus dan link ke whatsapp panitia 

penerimaan mahasiswa baru.  

2.3 Kerangka Pikir 

Penelitian dimulai dengan ditemukannya masalah yang solusinya adalah 

dikembangkannya brosur interaktif berbasis augmented reality di Fakultas Teknik 

Komputer Unviersitas Cokroaminoto Palopo. Software yang dikembangkan diuji 

kualitasnya menggunakan perangkat uji kualitas perangkat lunak, yaitu: functional 

suitability dan usability testing. Selain itu juga dilakukan validasi ahli materi dan 

ahli media untuk perangkat lunak tersebut. Bagan kerangka memberikan 

gambaran tentang hubungan antar variabel penelitian (kualitas perangkat lunak). 

Bagan dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kerangka Pikir 

Dengan menggunakan teknologi Augmented Reality dirancang sebagai media promosi 

Fakultas Teknik Komputer, sehingga dapat menjadi metode promosi yang lebih 

menarik karena augmented reality mampu memberikan pengalaman dan pemahaman 

yang lebih mendalam bagi pengguna. 

Untuk menghasilkan sebuah aplikasi yang dapat menampilkan informasi secara 

digital dalam bentuk video dan suara dengan smartphone android dengan 

memanfaatkan teknologi augmented reality yang akan diterapkan pada brosur sebagai 

marker. 

Brosur sebagai salah satu media promosi dianggap kurang memadai dari segi 

visualisasi produk. Tidak semua informasi fakultas dapat di masukan dalam brosur, 

sehingga masyarakat dalam hal ini calon mahasiswa kurang memahami gambar yang 

terdapat pada brosur karena keterbatasan gambar dalam brosur. 


