
 
 

 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah banyak 

mengubah cara pandang gaya hidup masyarakat dalam menjalankan aktivitas dan 

kegiatannya. Keberadaan dan peranan teknologi informasi dalam sistem 

pendidikan telah membawa era baru perkembangan dunia pendidikan, tetapi 

perkembangan tersebut belum diimbangi dengan peningkatan sumber daya 

manusia yang menentukan keberhasilan dunia pendidikan di Indonesia pada 

umumnya. 

Seiring dengan berkembangnya teknologi, media komunikasi dan informasi 

semakin banyak memberikan kemudahan terhadap pengguna untuk saling 

berinteraksi dan dimudahkan dalam segala hal. Handphone atau yang biasa 

dikenal dengan ponsel merupakan salah satu wujud dari perkembangan teknologi 

yang dapat mempersempit ruang dan waktu semakin hari semkin berkembang 

dengan pesat dalam berbagai aspke yang ada. Pada saat ini membuat para 

pengembang teknologi untuk terus melakukan pembuatan aplikasi-aplikasi yang 

bertujuan untuk memudahkan dan menarik para pemakai teknologi tersebut. 

Dalam era globalisasi yang semakin canggih ini perkembangan dalam hal 

teknologi. Teknologi komputer juga berkembang sangat pesat mengenai hardware 

serta softwarenya, yang digunakan secara terintegrasi untuk dimanfaatkan dalam 

menyampaikan informasi serta pengetahuan dalam bentuk visual. Hal ini terkait 

erat  dengan  teknologi  Augmented  Reality  merupakan  sebuah  terobosan  dan 

inovasi bidang multimedia dan image processing yang sedang berkembang. 

Teknologi ini mampu mengangkat sebuah benda yang sebelumnya datar atau 2D, 

seolah-olah menjadi nyata,bersatu lingkungan sekitarnya. (Arifitama, 2017:2). 

Pengaplikasian Augmented Reality memiliki daya tarik tersendiri karena 

keunikannya, mulai dari perorangan hingga tingkat perusahaan pun tertarik 

menggunakan aplikasi Augmented Reality, seperti perusahaan 

Lego,General,Electris, yang mengaplikasikan  AR untuk mempromosikan -

produknya. Augmented Reality ini juga dikembangkan oleh perusahaan- 

 



2 
 

 

perusahaan permainan konsol moderen untuk menambah daya tarik permainan, 

diantaranya adalah perusahaan Sony yang meluncurkan PSP Vita denga fitur AR 

dalam permainannya. 

Universitas Cokroaminoto Palopo merupakan salah satu tempat kampus 

swasta yang terletak di Jln. Latamecelling, Tompotika, Wara, Kota Palopo, 

Sulawesi Selatan Kode Pos 91911. Dengan fasilitas yang memadai serta accredits 

yang sangat baik di juga lingkungan yang bersih dan baik menjadikan Universitas 

Cokroaminoto Palopo menjadi pilihan terbaik  untuk calon mahasiswa baru untuk 

mendaftar dikampus tersebut. 

Universitas Cokoraminoto Palopo memiliki fasilitas yang sama dengan 

Universitas yang lain pada umumnya. Namun masih banyak calon mahasiswa 

yang belum mengetahui bagaimana keadaan dalam gedung Program Studi 

Informatika Universitas Cokroaminoto Palopo tersebut. Peristiwa ini masih 

menjadi masalah mendasar yang banyak dikeluhkan oleh sebagian calon 

mahasiswa  baru yang belum pernah kesana melihat fasilitas gedung  Program 

Studi Infomartika tersebut. Hal ini juga dapat dirasakan oleh petugas pelayanan 

kampus yang kesulitan menjelaskan tentang keadaan fasilitas kampus kepada 

calon mahasiswa baru tersebut.  

Berdasarkan permasalahan tersebut kita memerlukan promosi dengan cara 

membuat suatu desain 3D berbasis Augmented Reality untuk Program Studi 

Informatika. Rancangan tersebut dapat didesain menggunakan software-software 

3D yang telah ada dan meningkatkan eksistensi Program Studi Informatika 

Universitas Cokroaminoto Palopo sehingga semakin popular di masyarakat dan 

khususnya untuk calon mahasiswa baru. 

Untuk mempromosikan Program Studi Informatika Universitas 

Cokroaminoto Palopo menggunakan berbagai media pendukug, salah satunya 

adalah brosur, agar media pendukung pengenalan program Studi Informatika 

tersebut menjadi menarik dan interaktif maka akan memanfaatkan teknologi 

Augmented Reality berdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud untuk 

mengambil judul “Media Pengenalan Program Studi Informatika Universitas 

Cokroaminoto Palopo Berbasis Augmented Reality”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana membuat Media Pengenalan Program Studi Informatika 

Universitas Cokroaminoto Palopo Berbasis Augmented Reality? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Untuk merancang dan membangun Media Pengenalan Program Studi 

Informatika Universitas Cokroaminoto Palopo Berbasis Augmented Reality 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagi pihak yaitu; 

a. Bagi Universitas 

Membantu mempromosikan Program Studi Informatika Universitas 

Cokroaminoto Palopo. 

b. Bagi Mahasiswa 

Bisa menjadi sarana untuk calon mahasiswa baru bagi yang mau mendaftar 

Program Studi Informatika Universitas Cokroaminoto Palopo. 

c. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat 

dalam hal struktur dan fasilitas di Universitas Cokrominoto Palopo. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

1.   Universitas Cokroaminoto Palopo 

 Universitas Cokroaminoto Palopo (UNCP) yang populer dengan Nama 

Uncokro Palopo berdiri sejak 1 maret 1967. Perguruan ini pada awalnya dibina 

oleh yayasan perguruan tinggi Cokroaminoto Makassar berdasarkan akte notaris 

nomor: 33 tanggal 16 mei 1986 oleh notaris M.G. Ohorella, S.H. dengan nama 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  (FKIP) Universitas Cokroaminoto 

Makassar filial Pinrang, yang selanjutnya pada tanggal 24 januari 1976 diubah 

menjadi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Cokroaminoto 

Palopo berdasarkan surat keputusan koordinator kopetsi wilayah II Sulawesi, 

Maluku dan Irian Jaya nomor : II tahun 1976 tanggal 24 januari 1976. Pada tahun 

1995, yayasan perguruan tinggi Cokroaminoto Palopo juga membukan sekolah 

tinggi ilmu pertanian (STIPER) Cokroaminoto Palopo berdasarkan surat 

keputusan menteri penddikan dan kebudayaan Nomor : 014/D/O/1995  tanggal 23 

februari 1995. Dalam perkembangan selanjutnya, yakni pada tahun 2005, STKIP 

Cokroaminoto Palopo dan STIPER Cokroaminoto Palopo bergabung dan berubah 

bentuk menjadi Universitas Cokroaminoto Palopo berdasarkan surat keputusan 

manteri pendidikan Pendidikan Nasional Repoblik Indonesia 

Nomor:v95/D/O/2005 tanggal 6 juni 2005. 

 Fakultas Teknik Komputer (FTKom) merupakan salah satu dari empat 

fakultas yang ada dalam lingkungan Universitas Cokroaminoto Palopo (UNCP). 

Dasar penyelenggaraan FTKom adalah SK Menteri Pendidikan Nasional No. 

95/D/O/2005 tanggal 6 Juli 2005, bersamaan dengan peningkatan status dari 

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Cokroaminoto Palopo 

menjadi Universitas Cokroaminoto Palopo (UNCP). FTKom pada saat dibentuk 

sampai sekarang membina satu program studi yaitu program studi teknik 

Informatika. Walaupun hanya membina satu program studi, telah dibentuk dua 

konsentrasi yaitu: rekayasa perangkat lunak dan jaringan komputer yang tercermin 

pada mata kuliah pilihan yang disediakan. Di usia yang sudah mencapai sepuluh 

tahun, fakultas ini terus berupaya dan berbedah diri untuk mewujudkan visi, misi 
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dan tujuan fakultas secara komprehensif melalui pelaksanaan tridharma perguruan 

tinggi. 

2. Aplikasi  

Aplikasi  merupakan salah satu sebuah perangkat lunak komputer yang 

digunakan untuk menjalankan suatu perintah dari pengguna komputer. Aplikasi 

berasal dari kata Application yang artinya penerapan dan penggunaan. Secara 

istilah aplikasi adalah program siap pakai yang direka untuk melaksanakan suatu 

fungsi bagi pengguna aplikasi yang lain dan dapat digunakan oleh sasaran yang 

dituju. Aplikasi adalah suatu perangkat lunak komputer yang memanfaatkan 

kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu fungsi yang diinginkan 

pengguna( Fitriani, dkk, 2016:16). 

Secara istiliah pengertian aplikasi adalah suatu program yang siap untuk 

digunakan yang dibuat untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna jasa 

aplikasi serta penggunaan aplikasi lain yang dapat digunakan oleh suatu sasaran 

yang akan dituju. Sedangkan menurut kamus komputer eksekutif (2013), 

aplikasi mempunyai arti yaitu pemecahan masalah yang menggunakan salah satu 

teknik pemrosesan data aplikasi yang biasanya berpacu pada sebuah komputansi 

yang diinginkan atau di harapkan maupun pemrosesan data yang diharapkan. 

Sedangkan menurut KBBI aplikasi adalah penerapan dari rancang sistem untuk 

mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman 

tertentu ( Juansyah, 2015:2). 

Aplikasi berasal dari kata application  yaitu bentuk benda dari kata kerja 

apply yang dalam bahasa indonesia berarti pengolah. Secara istilah aplikasi 

komputer adalah suatu sub kelas perangkat lunak komputer yang menggunakan 

kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan 

pemakai. Contoh utama perangkat lunak aplikasi adalah pengolah kata, lembar 

kerja dan pemutar media. Kumpulan aplikasi komputer yang digabung menjadi 

satu paket biasanya disebut paket atau suite aplikasi (appliacaton suite). 

Contohnya adalah Microsoft Office dan Openoffice.org yang menggabungkan 

suatu aplikasi pengolah kata, lembar kerja, serta beberapa aplikasi lainnya. 

Aplikasi-aplikasi dalam suatu paket biasanya memiliki antar muka pengguna 

yang memiliki kesamaan sehingga memudahkan pengguna untuk mempelajari 
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dan menggunakan tiap aplikasi. Umumnya aplikasi-aplikasi tersebut memiliki 

kemampuan untuk saling berinteraksi sehingga menguntungkan pemakai. 

Contohnya, suatu lembar kerja dapat dimasukkan dalam suatu dokumen 

pengolah kata walaupun  dibuat pada aplikasi lembar kerja yang terpisah (Zaky 

2013:6). 

Menurut Pakpahan (2015:13), aplikasi adalah penggunaan dalam suatu 

komputer, instruksi (instruction) atau pernyataan (statement) yang disusun 

sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input menjadi output. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa aplikasi adalah 

sekumpulan perintah atau kode yang disusun secara sistematik untuk menjalankan 

suatu perintah yang diberikan oleh manusia melalui komponen atau hardware 

komputer yang digunakan oleh manusia dalam menjalankan program aplikasi, 

dengan demikian bisa membantu manusia untuk memberikan solusi dari apa yang 

diinginkandan suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan 

melaksanakan tugas khusus dari pengguna. 

3. Android 

Android adalah sistem operasi berbahasa Linux yang dirancang untuk 

perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet,  

Android awalnya dikembangkan oleh startup bernama Android. Inc. Pada tahun 

2005 sebagai bagian dari strategi memasuki ruang mobile, Google membeli 

Android dan mengambil alih tim pengembangnya. Setelah Android diantaranya 

Andy Rubin, Rich Milner, Nick Sears, dan Chris White berpindah ke Google 

(Wijayanto, 2018:1). 

Menurut Hanafi (2015:18), aplikasi pengenalan komputer dikembangkan 

pada Android  karena di masa depan sistem operasi ini memiliki potensi yang 

besar. Terdapat faktor pertimbangan untuk realisasi pembuatan aplikasi berbasis 

Android, yakni sebagai berikut : 

a. Faktor kecepatan, tingkat efisiensi aplikasi dalam menyajikan data, proses, 

dan memberikan output data secara cepat dan sesuai keinginan konsumen. 

b. Aspke produktivitas, kebermanfaatan aplikasi dalam peningikatan 

produktivitas pengguna. 
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c. Kreativitas desain, nilai tambah yang dapat menarik minta pengguna 

menggunakan aplikas tersebut. 

d. Fleksibilitas, aplikasi pada Android lebih memungkinkan untuk berfungsi 

dengan baik di segala kondisi. 

Android adalah sebuah kumpulan perangkat lunak untuk perangkat mobile 

yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi utama mobile. Android 

memiliki empat karakteristik sebagai berikut:   

a) Terbuka   

Android dibangun untuk benar-benar terbuka sehingga sebuah aplikasi 

dapat memanggil salah satu fungsi inti ponsel seperti  membuat panggilan, 

mengirim pesan teks, menggunakan kamera, dan lain-lain. Android 

menggunakan sebuah mesin virtual yang dirancang khusus untuk 

mengoptimalkan sumber daya memori dan perangkat keras yang terdapat di 

dalam perangkat. Android merupakan open source, dapat secara bebas diperluas 

untuk memasukkan teknologi baru yang lebih maju pada saat teknologi tersebut 

muncul. Platform ini akan terus berkembang untuk membangun aplikasi mobile 

yang inovatif. 

b) Semua aplikasi dibuat sama   

Android tidak memberikan perbedaan terhadap aplikasi utama dari telepon 

dan aplikasi pihak ketiga (third-party application). Semua aplikasi dapat 

dibangun untuk memiliki akses yang sama terhadap kemampuan sebuah telepon 

dalam menyediakan layanan dan aplikasi yang luas terhadap para pengguna. 

c) Memecahkan hambatan pada aplikasi   

Android memecah hambatan untuk membangun aplikasi yang baru dan 

inovatif. Misalnya, pengembang dapat menggabungkan informasi yang 

diperoleh dari web dengan data pada ponsel seseorang seperti kontak pengguna, 

kalender, atau lokasi geografis. 

d) Pengembangan aplikasi yang cepat dan mudah 

Android menyediakan akses yang sangat luas kepada pengguna untuk 

menggunakan library yang diperlukan dan tools yang dapat digunakan untuk 

membangun aplikasi yang semakin baik. Android memiliki sekumpulan tools 

yang dapat digunakan sehingga membantu para pengembang dalam 
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meningkatkan produktivitas pada saat membangun aplikasi yang dibuat. 

(Sumber : http://www.android.com ) 

Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai berbagai hal yang berkaitan 

dengan pengguna smartphone mulai dari anak-anak sampai yang lebih tua. Di 

dalam smartphone itu sendiri telah dibenamkan sistem operasi yang sering 

disebut Android. Menurut Saputra (2014:3), Android  adalah sistem operasi yang 

digunakan di smartphone  dan juga tablet PC. Android  juga merupakan subset 

perangkat lunak untuk ponsel yang meliputi sistem operasi. Middleware dan 

keyapplication yang di release oleh goolge. Saat ini disediakan Android SDK 

(Software Development Kit). 

Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan Android menyediakan akses 

yang sangat luas kepada pengguna untuk menggunakan library yang diperlukan 

dan tools yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi yang semakin baik. 

Android memiliki sekumpulan tools yang dapat digunakan sehingga membantu 

para pengembang dalam meningkatkan produktivitas pada saat membangun 

aplikasi yang dibuat. sehingga sebuah aplikasi dapat memanggil salah satu 

fungsi inti ponsel seperti  membuat panggilan, mengirim pesan teks, 

menggunakan kamera, dan lain-lain. Android menggunakan sebuah mesin 

virtual yang dirancang khusus untuk mengoptimalkan sumber daya memori dan 

perangkat keras yang terdapat di dalam perangkat. 

4. Augmented Reality 

Augmented Reality (AR) adalah sebagai media yang mampu menengahi ide 

antara manusia dan komputer, manusia dan manusia, serta komputer dan manusia. 

AR atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan realitas tertambah merupakan 

inovasi dan computer graphic yang dapat menyajikan visualisasi dan animasi dari 

sebuah model atau desain objek yang menggambarkan dunia maya 2D maupun 

3D kedalam dunia nyata (Fransiska, dkk 2017). 

Augmented Reality merupakan sebuah terobasan dan inovasi bidang 

multimedia dan image processing yang sedang berkembang. Teknologi ini 

mampu mengangkat sebuah benda yang sebelumnya datar atau 2D, seolah-olah 

menjadi nyata,bersatu lingkungan sekitarnya. (Arifitama, 2017:2). 
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Menurut Azuma  (dalam hanafi, 2015:13), menyatakan bahwa ada tiga 

prinsip dari Augmented Reality. Pertama yaitu AR merupakan penggabungan 

dunia nyata dan virtual, AR  berjalan secara interaktif secara real time, dan 

terdapat integrasi antar benda dalam tiga dimensi, yaitu benda maya yang 

terintegrasi dalam dunia nyata. Sistem AR kini telah dikembangkan untuk 

berbagai aplikasi, diantaranya yakni pada bidang hiburan, pendidikan, ilmu 

kedokteran, ilmu teknik, ilmu pabrik, dan lain sebagainya. 

Berdasarkan definisi diatas, secara sederhana AR bisa didefinisikan sebagai 

linkungan nyata yang ditambahkan objek virtual dengan integrasi teknologi 

komputer. Teknologi ini dapat menyajikan interaksi yang menarik bagi user, 

karena dengan adanya teknologi ini user dapat merasakan objek virtual yang 

seakan-akan benar-benar ada di lingkungan nyata. 

a. 3D (Tiga Dimensi) 

Animasi 3D menurut Pramuda dkk (2016). Adalah animasi yang dibuat 

berdasarkan sumbu X, Y, dan Z, objek dapat dibuat dari berbagai sudut pandang 

Animasi 3D pada umumnya dikerjakan melalui komputer dan sudah berupa file 

digital. Walaupun begitu, sketsa manual sangat diperlukan dalam Animasi 3D 

untuk dijadikan sebagai acuan. 

Kelebihan dari Animasi 3D adalah lebih realistis, banyaknya elemen yang 

dapat digunakan kembali (reusable). Serta proses animasi yang lebih cepat. 

Sementara itu, kekurangan Animasi 3D terdapat pada modal yang diperlukan, 

seperti dibutuhkan komputer dengan spesifikasi tinggi dan aplikasi grafis 3D 

yang mahal Selain itu terbatasnya kreatifitas yang dapat diterapkan juga 

termasuk kekurangan dari Animasi 3D. 

Secara visual, objek 3D dapat dilihat dari tiga sisi, contohnya sisi atas, 

kiri, dan depan. Atau kanan, bawah, dan depan. Dari gabungan ketiga sisi objek 

yang terlihat, oleh mata manusia divisualisasikan dalam bentuk perspektif 

(Victor, dkk 2016). 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan,3D dimensi atau ruang adalah 

bentuk dari benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. 
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b. Metode Augmented Reality 

Menurut hanafi (2015:14), terdapat 2 jenis metode pencitraan dalam 

Augmented Reality yakni: 

1) Marker Based Tracking 

Salah satu metode yang sudah cukup lama dikenal dalam teknologi 

Augmented Reality adalah Marker Based Tracking. Sistem dalam AR ini 

membutuhkan penanda (marker) berupa gambar yang dapat dianalisis untuk 

membentuk reality. Penanda gambar tersebutlah yang disebut dengan marker. 

Marker AR meiliki ciri khas yakni menggunakan fitur kamera pada device untuk 

menganalisa marker yang tertangkap untuk menampilkan objek virtual seperti 

video. Pengguna dapat menggerakan device untuk melihat objek virtual pada 

berbagai macam sudut yang berbeda. Sehingga user dapat melihat objek virtual 

dar berbagai sisi. Contoh Marker BasedAR tersaji pada gambar 1. 

 

Gambar 1. Contoh Marker Based AR 

Sumber : www.medium.com 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan Marker AR meiliki ciri khas yakni 

menggunakan fitur kamera pada device untuk menganalisa marker yang 

tertangkap untuk menampilkan objek virtual seperti video 

2) Markerless Augmented Reality 

Salah satu metode Augmented Reality yang saat ini sedang berkembang 

adalah Markelss Augmented Reality, dengan metode ini pengguna tidak perlu lagi 

menggunakan sebuah marker untuk menampilkan elemen-elemen digital. Contoh 

dari Markerless AR  adalah face tracking, 3D object tracking, dan motion 

tracking. Selain itu terdapat juga AR yang menggunakan GPS atau fitur compass 
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digital. Teknik GPS based tracking memanfaatkan fitur GPS dan kompas yang 

ada didalam smartphone, aplikasi akan menampilkan dalam bentuk arah atau 

tempat yang kita inginkan secara realtime. Contoh tersaji pada gambar 2. 

 

Gambar 2. Contoh Markerless AR 

Sumber : www.pinterest.com 

c. Komponen Augmented Reality 

Menurut Sylva(dalam Hanafi, 2015:16),  penerapan teknologi Augmented 

Reality memiliki beberapa komponen yang harus ada untuk mendukung kinerja 

dari proses pengolahan citra digital. Adapun komponen-komponen tersebut adalah 

sebagai. 

1) Scene generator 

Scene generator adaha device atau perangkat lunak yang bertugas untuk 

melakukan rendering. Rendering adalah proses membangun gambar atau objek 

tertentu dalam AR 

2) Tracking system 

Tracking system merupakan komponen yang terpenting dalam Augmented 

Reality. Dalam proses ini tracking dilakukan sebuah pendeteksian objek virtual 

dengan objek nyata degan pola tertentu 

3) Display 

Terdapatbeberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pembangunan 

sistem AR yaitu faktor resolusi, fleksibilitas, titik pandang, dan tracking area. 

Pada tracking area faktor pencahayaan menjadi hal yang perlu diperhatikan 

karena dapat mempengaruhi proses display. 
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4) AR devices 

AR dapat digunakan pada beberapa device seperti pada smartphone. Saat ini, 

beberapa aplikasi dengan teknologi AR telah bersedia pada Android, Iphone, 

Windows, Phone, dan lan sebagainya. Selain itu, AR juga dapat digunakan pada 

PC dan telivisi yang terhubung dengan kamera webcam. 

Teknologi Augmented Reality dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, 

salah satunya adalah pada bidang pendidikan. Pada penelitian ini, Augmented 

Reality akan diterapkan dalam media pembelajaran pengenalan komputer yakni 

untuk membantu penggambaran ilustrasi objek secara tiga dimensi. Aplikasi yang 

dikembangkan dalam penelitian ini menggunakan Metode Based Tracking. 

d. Aplikasi pendukung Augmented Reality 

1. Sketchup  

Sketchup adalah salah satu aplikasi program komputer untuk membuat 

desain grafis. Sketchup mulai berkembang pesat dan banyak digunakan. Salah satu 

kelebihannya adalah aplikasi ini dibagikan secara gratis oleh google sehingga 

tidak memerlukan pembelian software meskipun google juga mengeluarkan versi 

komersial. Kelebihan lainnya adalah interfacesketchup dibuat secara simpel dan 

mudah digunakan (Risdayanti, 2017:22). Maka dari itu fitur-fitur dalam sketchup  

sangat user friendly. Sketchup pertama kali dirilis oleh @Last Software pada 

tahun 2000. Sejak google mengakuisisi @Last Software pada tahun 2006, 

sketchup lebih dikenal dengan nama goolge sketchup dan telah berhasil 

berkembang dengan pesat. 

Bila dibandingkan dengan perangkat animasi desain 3D  lainnya seperti 3D 

Studio Max, AutoCAD Architecture, Lumon 3D kebanyakan digunakan oelh 

profesional desainer yang sudah dalam taraf perusahaan dan kelebihan pada tool-

tool yang terdapat didalamnya memang lengkap banyak namun dari segi 

penggunaannya untuk pemula ataupun beberapa praktisi pendidikan yang ingin 

belajar aplikasi tersebut kurang bersahabat serta tidak open source. Sedangkan 

google Sketchup  yang mana aplikasi tersebut bersifat open source, bagi pemula 

ataupun praktisi pendidikan aplikasi tersebut mudah digunakan, mempunyai tool-

tool yang tidak terlalu banyak namun sudah cukup untuk membuat model animasi 

3D serta membuat scene-scene gambar bergerak. 
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Sketchup merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat atau 

merancang suatu objek ke dalam bentuk 3D. Menurut Faiztyan, dkk (2015:208), 

sketchup adalah perangkat lunak pemodelan 3D yang dirancang untuk arsitek, 

insinyur sipil, pembuat film, pengembang permainan, aplikasi dan profesi lain 

yang terkait bidang 3D. Sedangkan menurut Manullang (2017:1), sketchup adalah 

program grafis yang mampu untuk membuat desain 3D. Ada membuat desain 

rumah , mendesain bangunan high rise building, desain landscape, desain ruko 

dan masih banyak lagi. 

Sketchup tetap memiliki kemampuan mendesain secara akurat bahkan 

mendekati permasalahan pada tingkatan abstrak yang menjadi target desain. 

Dengan kemampuannya mendesain secara akurat selayaknya CAD maka Sketchup 

memiliki “integrasi” terhadap program aplikasi CAD. 

Unity 3D merupakan sebuah tools yang terintegrasi untuk membuat bentuk 

objek 3D pada video games atau untuk interaktif lain seperti visualisasi arsitektur 

atau Animasi3Dreal time (Fransiska dan Akhriza, 2017). Lingkungan dari 

pengembangan Unity 3D berjalan pada Microsoft, Mac, Xbox 360, Playstation 3, 

Wii, Ipad device, Iphone device dan tidak ketinggalan pada platfrom Android. 

Unity juga dapat membuat game berbasis browser yang menggunakan Unityweb 

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

Unity3D salah satu game engine yang mudah digunakan, hanya membuat objek 

dan diberikan fungsi untuk menjalankan objek tersebut. Dalam setiap objek 

mempunyai variabel, variabel inilah yang harus dimengerti supaya dapat membuat 

game yang berkualitas. 

Menurut Saputra (2014:3), Unity 3D adalah sebuah aplikasi yang 

berintegrasi dengan banyak tools dan rapid workflowsyang digunakan untuk 

membuat 3D yang interaktif dan bersifat multi platform. Unity 3D juga 

memungkinan pengembangan untuk membuat objek, mengimport asset yang telah 

disedikan dari luar dan menggabungkan semuanya secara cepat dan efesien. 

Adapun kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh Unity 3D antara lain 

sebagai berikut : 

a. Kekurangan 

1) Memori yang digunakan banyak 
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2) Butuh penyesuaian yang agak kompleks pada saat mau develop game 2D 

tanpa bantuan plugin 

3) Perlu penyesuaian mengikuti gaya component based 

b. Kelebihan 

1) Gratis 

2) Multiplatform 

a. Kelebihan sketchup 

Menurut Khairunnisa (2016), Google Sketchup memiliki beberapa 

kelebihan diantaranya:  

1) Sketchup merupakan program gratis (freeware) yang dapat diunduh di situs 

resmi Sketchup.  

2) Sketchup merupakan program yang relatif mudah dipelajari dan mudah 

dalam pemakaiannya dibandingkan dengan program 3D lainnya 20  

3) Tampilan desain langsung terlihat bagus tanpa harus melakukan proses 

render terlebih dahulu.  

4) Program Sketchup dapat mengimpor tipe file seperti dwg, 3DS, dan semua 

tipe file gambar lainnya.  

b. Kekurang sketchup 

Menurut Khairunnisa (2016), Sketchup juga memiliki beberapa kekurangan, 

yaitu: 

1) Karena kesederhanaan Sketchup membuat pemodelan tingkat lanjut menjadi 

lebih sulit meskipun telah memakai plug-in. 

2) Terjadi crash apabila terdapat banyak permukaan patch dan vertex, hal ini 

terjadi apabila mengimpor pemodelan tingkat lanjut, misalnya pemodelan 

manusia dari 3Ds Max ke Sketchup.  

3) Tersedia dua versi Sketchup, yaitu Sketchup (gratis) dan Sketchup Pro yang 

harganya sekitar USD 459.00 sehingga kebanyakan orang kesulitan untuk 

mengunduh Sketchup versi berbayar karena biaya yang tinggi 

4) Gangguan terjadi ketika ada banyak tambalan dan tambalan (terjadi ketika 

model canggih, seperti model manusia, diimpor dari 3DS Max ke Sketchup). 

5) Gambar tidak memuaskan. 
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Dapat kita simpulkan Unity3D salah satu game engine yang mudah 

digunakan, hanya membuat objek dan diberikan fungsi untuk menjalankan objek 

tersebut. Dalam setiap objek mempunyai variabel, variabel inilah yang harus 

dimengerti supaya dapat membuat game yang berkualitas dan juga memungkinan 

pengembangan untuk membuat objek, mengimport asset yang telah disedikan dari 

luar dan menggabungkan semuanya secara cepat dan efesien. 

2. Vuforia 

Vuforia merupakan software untuk Augmented Reality yang dikembangkan 

oleh Qualcomm, yang menggunakan sumber yang konsisten mengenai komputer 

vision yang fokus pada image recognition (Fransiska dan Akhriza, 2017). 

Vuforia mempunyai banyak fitur-fitur dan kemampuan, yang dapat membantu 

pengembang untuk mewujudkan pemikiran mereka tanpa adanya batasan secara 

teknikal. Dengan support untuk IOS, Android, dan Unity3D, platfromvuforia 

mendukung para pengembang untuk membuat aplikasi yang dapat digunakan 

dihampir seluruh jenis smartphone dan tablet. Menurut Fernando (2013), 

pengembang juga diberikan kebebasan untuk mendesain dan membuat aplikasi 

yang mempunyai kemampuan antara lain : 

a. Teknologi komputer vision tingkat tinggi yang mengijinkan developer 

untuk membuat efek khusus pada mobile device. 

b. Terus-menerus menganali multiple image. 

c. Tracking dan detection tingkat lanjut. 

d. Solusi pengaturan database gambar yang fleksibel. 

Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan Vuforia mempunyai banyak 

fitur-fitur dan kemampuan, yang dapat membantu pengembang untuk 

mewujudkan pemikiran mereka tanpa adanya batasan secara teknikal. Dengan 

support untuk IOS, Android, dan Unity3D, platfrom vuforia mendukung para 

pengembang untuk membuat aplikasi yang dapat digunakan dihampir seluruh 

jenis smartphone dan tablet 

3. Coreldraw X7 

Coreldraw digunakan dalam pembuatan desain gambar, salah satu 

contohnya dalam pembuatan logo perusahaan. Coreldraw adalah sebuah program 

komputer yang melakukan editing pada garis vektor. Program ini dibuat oleh 
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Corel sebuah perusahaan software yang berkantor pusat di Ottawa, Kanada. 

Coreldraw memiliki kegunaan untuk mengolah gambar, oleh karena itu banyak 

digunakan pada pekerjaan dalam bidang publikasi atau percetakaan ataupun 

pekerjaan di bidang lain yang membutuhkan proses visualisasi. Seperti 

menciptakan desain logo atau simbol, terutama pembuatan logo dua dimensi 

karena kemudahannya dalam mengolah garis dan warna. Membuat desain 

undangan, brosur dan lain-lain. Sebagai alat untuk mendesain. Membuat cover 

buku juga dapat dilakukan di Coreldraw. Pembuatan gambar ilustrasi juga dapat 

dilakukan dengan Coreldraw. Gambar yang dihasilkan lebih berkualitas, terutama 

ketika berhubungan dengan lengkungan, garis, atau sudut. Ukuran yang diperoleh 

dijamin sangat akurat (Alimudin dan Faizal, 2016:4). 

Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan Coreldraw memiliki kegunaan 

untuk mengolah gambar. Seperti menciptakan desain logo atau simbol, terutama 

pembuatan logo dua dimensi karena kemudahannya dalam mengolah garis dan 

warna. Membuat desain undangan, brosur dan lain-lain. Sebagai alat untuk 

mendesain. 

5. Micrsofot Visio 2010 

Microsoft Visio 2010 digunakan untuk merancang serta menggambarkan 

alur kerja sistem yang akan dibuat secara sederhana. Melihat atau membuat suatu 

objek dari sudut pandang yang lain. Microsoft Visio 2010 menyediakan fasilitas 

yang dapat membantu dalam pembuatan diagram. Salah satu contoh yang dapat 

dibuat  menggunakan Microsoft Visio 2010 adalah diagram dan flowchart. 

Dengan menggunakan Microsoft Visio 2010 perancangan sederhana dapat dibuat 

dengan mudah. Microsoft Visio merupakan sebuah program aplikasi komputer 

yang sering digunakan untuk membuat diagram, diagram alir (flowchart), 

brainstorm dan skema jaringan yang dirilis oleh Microsoft Corporation (Pernama 

dan Sumaryana, 2018:364). 

Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan Microsoft Visio 2010 digunakan 

untuk merancang serta menggambarkan alur kerja sistem yang akan dibuat secara 

sederhana. Melihat atau membuat suatu objek dari sudut pandang yang lain.  
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6. Unified Modeling Language (UML) 

Menurut Rosa dan Shaluddin (2018), Unified Modeling Language (UML) 

merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah 

sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks khusus. Menurut Veronika  

dan Darnita (2015), Unified Modeling Language (UML) adalah sebuah bahasa 

yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang, dan 

mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Sedangkan menurut Suhendar dan 

Gunadi (2002), Unified Modeling Language (UML) merupakan sistem arsitektur 

yang bekerja dalam OOAD dengan satu bahasa yang konsisten untuk menentukan, 

visualisasi, mengkonstruksi, dan mendokumentasikan artifact yang terdapat 

dalam sistem software.  

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat di simpulkan UML adalah alat 

bantu untuk pemodelan  sistem dengan menggunakan OOAD. UML menyediakan 

bahasa pemodelan visual yang memungkinkan bagi pengembang sistem untuk 

membuat cetak biru rancangan sistem dalam bentuk buku, mudah dimengerti dan 

dilengkapi dengan mekanisme efektif untuk berbagi serta mengkomunikasikan 

rancangan sistem. 

a. Use Case Diagram  

Use case atau diagram use case merupakan pemodelan untuk kelakuan 

(behavior) sistem yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi 

antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. 

Use case diagram digunakan untuk memodelkan bisnis proses berdasarkan 

perspektif pengguna sistem. Use case diagram terdiri atas diagram untuk use case 

dan actor. Simbol use case diagram dapat dilihat pada tabel 1 berikut: 
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Tabel 1. Simbol use case diagram 
NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1 

 

Use Case 

Fungsionalitas yang disediakan sistem  

sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan 

antar unit atau aktor, biasanya dinyatakan 

dengan menggunakan kata kerja di awal 

frase nama use case 

 

 

2 

 

Actor 

Orang, proses, atau sistem lain yang 

berinteraksi dengan sistem informasi yang 

akan dibuat diluar sistem informasi yang 

akan dibuat itu sendiri, jadi walaupun 

simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi 

aktor belum tentu merupakan orang. 

Biasanya dinyatakan menggunakan kata 

benda di awal frase nama actor. 

 
3 

 

Association Komunikasi antara aktor dengan use case 

yang berpartisipasi pada use case atau use 

case memiliki interaksi dengan actor. 

4 <<extend>> Extend Relasi use case tambahan ke sebuah usecase 

dimana use case yang ditambahkan dapat 

berdiri sendiri walau tanpa use case 

tambahan itu. 

 

5 <<extend>> Include Relasi use case tambahan ke sebuah use 

case dimana use case yang ditambahkan 

memerlukan use case ini untuk menjalankan 

fungsinya atau sebagai syarat dijalankan use 

case ini 

Sumber: Shalahuddin dan Rosa (2018) 

b. Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima 

antar objek. Simbol sequence diagram dapat dilihat pada tabel 2 berikut: 
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Object
1 

Tabel 2. Simbol sequence diagram 
NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1 

 

Actor 

Orang, proses, atau sistem lain yang 

berinteraksi dengan sistem informasi yang 

akan dibuat diluar sistem informasi yang akan 

dibuat itu sendiri, jadi walaupun simbol dari 

aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum 

tentu merupakan orang. Biasanya dinyatakan 

menggunakan kata benda di awal frase nama 

aktor. 

 

2  Lifeline Menyatakan kehidupan suatu objek. 

 

3 
 

Object Menyatakan objek yang berinteraksi pesan. 

 

4 
 Waktu 

aktif 
Menyatakan objek dalam keadaan aktif dan 

berinteraksi pesan. 

5 <<create>> 

Pesan 

tipe 

create 

Menyatakan suatu objek membuat objek yang 

lain, arah panah mengarah pada objek yang 

dibuat. 

 

6 

1:nama_metode() 

 

Pesan 

tipe call 

Menyatakan suatu objek memanggil 

operasi/metode yang ada pada objek lain atau 

dirinya sendiri. 

Arah panah mengarah pada objek yang 

memiliki operasi/metode, karena ini 

memanggil operasi/metode maka 

operasi/metode yang dipanggil harus ada pada 

diagramkelas sesuai dengan kelas objek yang 

berinteraksi. 

 
7  

1:masukan 

Pesan 

tipe send 

Menyatakan bahwa suatu objek mengirimkan 

data/masukan/informasi ke objek lainnya, arah 

panah mengarah pada objek yang dikirimi 

8 

 

1:keluaran 

Pesan 

tipe 

return 

Menyatakan bahwa suatu objek yang telah 

menjalankan suatu operasi atau metode 

menghasilkan suatu kembalian ke objek 

tertentu, arah panah mengarah pada objek 

yang menerima  

 

Sumber: Shalahuddin dan Rosa (2018) 
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c. Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari 

sebuah sistem atau proses bisnis. Berikut adalah simbol dari activity diagram pada 

tabel 3 berikut: 

Tabel 3.Simbol activity diagram 

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1 

 

State awal 

Status awal aktivitas sistem, 

sebuah diagram aktivitas 

memiliki sebuah status awal. 

 

2 

 

Aktivitas 

Aktivitas yang dilakukan sistem, 

aktivitas biasanya diawali dengan 

kata kerja. 

 

3 
 

Percabangan/desicior 

Asosiasi percabangan dimana jika 

ada pilihan aktivitas lebih dari 

satu. 

 

4 

 

Penggabungan/join 

Asosiasi penggabungan dimana 

lebih dari satu aktivitas 

digabungkan menjadi satu 

 

5 

 

State akhir 

Status akhir yang dilakukan 

sistem, sebuah diagam aktivitas 

memiliki sebuah status akhir. 

 

6 
Nama swimlane 

 
 

Swimlane 
Memisahkan organisasi bisnis 

yang bertanggung jawab terhadap 

aktivitas yang terjadi. 

Sumber: Shalahuddin dan Rosa (2018). 

7. Pengujian black box testing 

Menurut Sutanto (2018), black box testing merupakan pengujian sistem 

yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak tersebut. Tester 

dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada 

sepesifikasi fungsional program. 

Menurut Harianto & Pratiwi, dkk (2019), pengujian black box 

testingberfokus pada persyaratan fungsional perangkta lunak. Dengan demikian 

pengujian black box testing memungkinkan perekayasa perangkat lunak 
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mendapatkan serangkaian kondisi input yang sepenuhnya menggunakan 

semua persyaratan fungsional untuk suatu program.  

Teknik pengujian blackbox testing hanya akan berfokus pada fungsionalitas 

sbuah sistem. Dimana dalam scenario pengujian, penguji akan mencoba semua 

fungsional sebuah sistem dengan kondisi yang telah didefinisikan di 

awal(Ramdani, 2018). 

Menurut Mustaqbal, dkk (2015), black box testing cenderung untuk 

menemukan hal-hal berikut : 

a. Fungsi yang tidak benar atau tidak ada. 

b. Kesalahan antarmuka (interface error). 

c. Kesalahan pada struktur data dan akses basis data. 

d. Kesalahan performansi (performance error). 

e. Kesalahan inisial sasi dan terminasi. 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini menunjuk pada beberapa hasil penelitian terdahulu yaitu : 

1. Hanafi (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Dan 

Perancangan Aplikasi Geometri Media Pembelajaran Geometri Mata 

Pembelajaran Matematika Berbasis Android Menggunakan Teknologi 

Augmented Reality”. Terkait dengan perkembangan teknologi yang semakin 

pesat terutama dalam pemenfaatan media smartphone dalam bidang 

pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang suatu software atau 

aplikasi mdia pembelajaran geometri yang dapat membantu dalam proses 

pembelajaran mata pelajaran matematika. 

2. Morang (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Aplikasi Visualisasi 3 

Dimensi Augmented Reality Dengan System Image Target Pada Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Bua”. Dengan perkembangan teknologi yang 

semakin pesat dalam berbagi aspek terutama dalam bidang pendidikan guna 

untuk mempermudah penyelesaian masalah dan pekerjaan manusia, di era 

globalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk membuat aplikasi visualisasi 3D 

Augmented reality. 
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3. Tahalli (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “ Pengembangan Aplikasi 

IAR (Iqra’ Augmented Reality) Berbasis Android Sebagai Media Belajar 

Makhorijul Huruf Hijayah Pada Mata Pembelajaran PAI Di SMK Negeri 1 

Magelang”. Pada saat ini teknologi yang dihasilkan dan digunakan dengan 

melihat kondisi dan permasalahan yang ada. salah satu teknologi yang 

sedang berkembang saat ini adalah teknologi augmented reality (AR). 

Teknologi AR ini dapat menyisipkan suatu informasi tertentu ke dalam 

dunia maya dan menampilkannya di dunia nyata dengan bantuan 

perlengkapan seperti webcam, Komputer , Android, maupun kacamata 

khusus. Teknologi ini banyak digunakan dalam pembuatan game edukasi 

maupun game lainnya, sehingga anak-anak atau siswa dapat lebih mengenal 

teknologi dalam bentuk aplikasi khususnya bagaimana cara membaca Al-

quran dengan baik dan benar. 

Berdasarkan beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian 

yang akan dilakukan sama-sama menggunakan teknologi Augmented Reality 

dengan perbandingan perbedaan dari segi materi media pembelajaran. Penelitian 

yang akan dilakukan adalah pembuatan media pengenalan komputer berbasis 

Android dengan bantuan aplikasi pembuat objek yang akan digunakan adalah 

Sketchup 3D serta aplikasi Unity. Aplikasi ini akan menampilkan materi secara 

dinamis dan dapat menampilkan visualisasi komponen serta perangkat computer 

secara konkret. 

2.3 Kerangka Pikir 

Universitas Cokroaminoto Palopo merupakan salah satu tempat kampus 

swasta yang terletak di Jln. Latamecelling, Tompotika, Wara, Kota Palopo, 

Sulawesi Selatan Kode Pos 91911. Memiliki fasilitas yang sama dengan 

Universitas yang lain pada umumnya. Namun masih banyak calon mahasiswa 

yang belum mengetahui bagaimana keadaan dalam gedung Program Studi 

Informatika Universitas Cokroaminoto Palopo tersebut. Peristiwa ini masih 

menjadi masalah mendasar yang banyak dikeluhkan oleh sebagian calon 

mahasiswa  baru yang belum pernah kesana melihat fasilitas gedung  Program 

Studi Informatika tersebut. Hal ini juga dapat dirasakan oleh petugas pelayanan 
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kampus yang kesulitan menjelaskan tentang keadaan fasilitas kampus 

kepada calon mahasiswa baru tersebut.   

Dilihat dari permasalahan maka penulis memberikan solusi dengan 

mengangkat judul “Media Pengenalan Program Studi Informatika Universitas 

Cokroaminoto Palopo Berbasis Augmented Reality”. Hasil yang diharapakan oleh 

penelitian ini adalah perancangan 3D yang dibuat dapat bermanfaat bagi 

Universitas Cokroaminoto Palopo tersebut.  

Berikut merupakan gambar kerangka pikir yang mendasari dilaksanakannya 

penelitian ini, yaitu pada gambar berikut : 

Universitas Cokroaminoto Palopo merupakan salah satu tempat kampus swasta 

yang terletak di Jln. Latamecelling, Tompotika, Wara, Kota Palopo, Sulawesi 

Selatan Kode Pos 91911 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kerangka Pikir 

  

Universitas Cokoraminoto Palopo memiliki fasilitas yang sama dengan 

Universitas yang lain pada umumnya. Namun masih banyak calon mahasiswa 

yang belum mengetahui bagaimana keadaan dalam gedung Program Studi 

Informatika Universitas Cokroaminoto Palopo tersebut peristiwa ini masih 

menjadi masalah mendasar yang banyak dikeluhkan oleh sebagian calon 

mahasiswa  baru yang belum pernah kesana melihat fasilitas gedung  Program 

Studi Informatika tersebut. 

Berdasarkan permasalahan tersebut kita memerlukan promosi dengan cara 

membuat suatu desain 3D berbasis Augmented Reality untuk Program Studi 

Informatika. Rancangan tersebut dapat didesain menggunakan software-

software 3D yang telah ada dan meningkatkan eksistensi Program Studi 

Informatika Universitas Cokroaminoto Palopo sehingga semakin popular di 

masyarakat dan khusunya untuk calon mahasiswa baru. 

 

Hasil yang diharapakan oleh penelitian ini adalah perancangan 3D yang dibuat 

dapat bermanfaat bagi kampus Universtas Cokroaminoto Palopo. 
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