
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi yang semakin maju di era modern saat ini, kemajuan 

pesat teknologi informasi diciptakan untuk mendukung manusia dalam melakukan 

aktifitas sehari-hari agar lebih efektif dan efisien. Peranan teknologi informasi pada 

aktifitas manusia begitu besar, teknologi informasi telah menjadi perubahan-

perubahan mendasar pada struktur, operasi, dan manajemen organisasi, berkat 

teknologi ini, berbagai kemudahan dapat dirasakan oleh manusia. 

 Berkembangnya teknologi informasi tentu saja di manfaatkan oleh setiap 

perusahaan ataupun instansi, salah satunya di kampus Universitas Cokroaminoto 

Palopo utamanya pada Fakultas Teknik Komputer dalam membuat media promosi 

yang inovatif untuk menarik minat calon mahasiswa baru dalam memilih jurusan. 

Media promosi yang di lakukan pun beragam dan di desain semenarik mungkin 

untuk menjadikan daya tarik lebih oleh penggunanya melalui beberapa media, salah 

satunya adalah smartphone android. 

 Penggunaan smartphone android saat ini tentu saja tidak asing lagi bagi setiap 

orang, hampir setiap kalangan telah memiliki smartphone mulai dari kalangan anak-

anak usia dini, hingga oran tua. Indonesia adalah "raksasa teknologi digital Asia 

yang sedang tertidur". Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa 

adalah pasar yang besar. Pengguna smartphone (di) Indonesia juga bertumbuh 

dengan pesat. Lembaga riset digital marketing Emarketer memperkirakan pada 

2018 jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang. 

Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia akan menjadi negara dengan pengguna aktif 

smartphone terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika (Indah. 

2015). Dengan demikian media promosi ini  sangat efektif untuk di lakukan melalui 

smartphone, salah satu bentuk pemanfaatan teknologi sebagai media promosi 

adalah pemanfaatan teknologi Augmented Reality (AR) pada smartphone android. 

 Nadira, dkk.  (2016:1) mengemukakan pendapatnya bahwa Augmented Reality 

(AR) adalah realita yang ditambahkan ke suatu media. Media ini juga dapat berupa 
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kertas, sebuah marker atau penanda contohnya seperti brosur yang diarahkan ke 

kamera. Teknologi ini tidak sepenuhnya menggantikan sebuah realitas, tapi 

menambahkan sebuah atau beberapa benda-benda maya dalam bentuk 3 dimensi 

sehingga tampilan visualnya lebih menarik. 

 Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian 

untuk menerapkan teknologi Augmented Reality (AR) Sebagai pengenalan Fakultas 

Teknik Komputer Universitas Cokroaminoto Palopo menggunakan smartphone 

android. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka didapatkan rumusan masalah yaitu 

“Bagaimana visualisasi arsitektur Gedung Fakultas Teknik Komputer Unversitas 

Cokroaminoto Palopo berbasis aplikasi Augmented Reality (AR) pada smartphone 

android?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Menghasilkan aplikasi pada smartphone android untuk visualisasi arsitektur 

gedung Fakultas Tekniik Komputer sebagai media promosi yang mudah di akses 

oleh mahasiswa baru berbasis Augmented Reality (AR  Universitas Cokroaminoto 

Palopo. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dengan adanya aplikasi Augmented Reality (AR) ini 

yaitu:  

1. Bagi Mahasiswa 

a. Sebagai referensi pembuatan media promosi selanjutnya berbasis Augmented 

Reality (AR) yang lebih berkembang lagi. 

b. Mengetahui pemanfaatan smartphone android sebagai media pengenalan 

Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokroaminoto Palopo 

2. Bagi Universitas 

a. Sebagai satu acuan untuk mengembangkan media pengenalan utamanya bagi 

fakultas masing-masing untuk memberikan informasi melalui aplikasi 

smartphone android. 
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b. Mendapatkan alternatif baru dalam memperkenalkan dan mempromosikan 

Kampus Universitas Cokroaminoto Palopo.  

3. Bagi Siswa/i 

a. Mempermudah siswa/I untuk mencari informasi tentang sarana dan prasarana 

di Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokroaminoto Palopo melalui visual 

3 dimensi.  

4.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori digunakan untuk menyeleksi masalah-masalah yang akan diangkat 

menjadi topik penelitian serta untuk menjelaskan bagaimana kedudukan masalah 

dalam tempatnya yang lebih luas. 

1. Pengertian Aplikasi 

Aplikasi adalah istilah yang digunakan untuk pengguna komputer bagi 

pemecahan masalah. Biasanya istilah aplikasi dipasangkan atau digabungkan 

dengan suatu perangkat lunak (Tirtobisono, 2009:2). 

 Pengertian aplikasi didefenisikan oleh Muthohari (2016:158), bahwa aplikasi 

adalah penggunaan dalam suatu komputer, intruksi (instruction) atau pernyataan 

(statement) yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses 

input menjadi output. Aplikasi dapat diartikan juga sebagai program komputer yang 

dibuat untuk menolong manusia dalam melakukan tugas tertentu. Aplikasi 

merupakan software yang berfungsi untuk melakukan berbagai bentuk pekerjaan 

atau tugas-tugas tertentu seperti penerapan, penggunaan dan penambahan data. 

 Jadi dapat di simpulkan bahwa aplikasi merupakan suatu perangkat lunak atau 

program yang siap untuk digunakan yang dibuat untuk melaksanankan suatu fungsi 

bagi pengguna jasa aplikasi serta penggunaan aplikasi lain yang dapat digunakan 

oleh suatu sasaran yang akan dituju. 

2. Augmented Reality (AR) 

Augmented Reality merupakan sebuah terobosan dan inovasi di bidang 

multimedia dan image processing yang sedang berkembang. Teknologi ini mampu 

mengangkat benda yang sebelumnya datar atau dua dimensi seolah-olah menjadi 

nyata, bersatu dengan lingkungan sekitarnya. 

Azuma 1997 (dalam Arifitama, 2017;1) menyatakan bahwa Augmented Reality 

merupakan pengembangan dari virtual reality memiliki konsep yang berbeda. 

Ketika virtual reality menarik pengguna seakan masuk  ke dalam lingkungan 3 

dimensi, maka Augmented Reality menambahkan realita yang ada dan nyata di 
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dunia  kita dengan objek yang terangkat (augmented), dimana teknologi ini seakan 

menghilangkan dunia maya 3 dimensi, menyatu dengan dunia nyata. 

Teknologi Augmented Reality merupakan salah satu trobosan yang digunakan 

akhir-akhir ini di bidang interaksi. Penggunaan teknologi ini akan sangat membantu 

dalam menyampaikan informasi kepada pengguna. Augmented Reality merupakan 

teknologi interaksi yang menggabungkan dunia nyata dan dunia maya (Apriyani 

dan Gustianto, 2015:14). 

 

 

Gambar 1. Augmented Reality 

Sumber : Roxanne Aguacito (2018) 

 

 Wardani (2015) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa Augmented 

Reality (AR) adalah teknologi yang menggabungkan benda maya ke dalam sebuah 

lingkungan nyata tiga dimensi dan menampilkannya dalam waktu nyata. Tidak 

seperti realitas maya yang sepenuhnya menggantikan kenyataan, Augmented 

Reality (AR) hanya sekedar menambahkan atau melengkapi kenyataan dengan 

mengijinkan penggunanya untuk berinteraksi secara realtime terhadap sistem. 

Teknologi Augmented Reality (AR) sangat bagus jika dimanfaatkan pada sebuah 

media pembelajaran dan katalog yang berupa objek baik dua dimensi mapun tiga 

dimensi, seperti halnya Aksara Jawa yang menuntut daya visualisasi dari pengguna, 

selain itu Augmented Reality (AR) mampu menggabungkan benda maya (objek 

maya) kedalam lingkungan nyata yang mampu ditampilkan secara realtime yang 

akan menarik pemahaman anak serta memotivasi untuk belajar tanpa ada unsur 

paksaan. 

Augmented Reality (AR) merupakan penggabungan dunia nyata dengan dunia 

maya, yang mana mempunyai tujuan untuk memberikan interaksi terhadap 
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penggunanya, serta memberikan kesan realistis namun tak sepenuhnya mewakili 

dunia nyata. 

 

Gambar 2. Teknologi Augmented Reality 

Sumber : ETH Zurich (2017) 

a. Vuforia SDK 

Vuforia SDK merupakan sebuah software development kit SDK yang 

dikeluarkan oleh Qualcomm, untuk pengembangan aplikasi di bidang computer 

vision, khususnya teknologi virtual reality dan augmented reality. Teknologi yang 

di usung oleh Qualcomm sebagai pengembang adalah dari sisi pembuatan target, 

penempatan target marker, dan konfigurasi SDK dasar dari teknologi augmented 

reality. 

Contoh dari target marker adalah penanda yang sudah di buat melalui Vuforia 

berbentuk barcode, tiba-tiba muncuk objek virtual 3 dimensi ketika ponsel pintar 

atau tablet diarahkan ke kertas penanda tersebut. 

 

Gambar 3. Image Target Vuforia 

Sumber : Vuforia (2020) 
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b. Unity 2017 

Dalam membuat aplikasi Augmented Reality (AR) maka dibutuhkan aplikasi 

Unity3D, karena Unity3D merupakan sebuat aplikasi multiplatform yang dapat 

membuat aplikasi dengan file exe, apk dan lain-lain yang dapat digunakan di 

berbagai sistem operasi. Unity3D merupakan sebuah platform pengembangan game 

2 dimensi maupun 3 dimensi yang dapat digunakan pengembang baru maupun 

pengembang yang sudah berpengalaman (Arifitaman, 2017:10). 

 

Gambar 4. Tampilan Situs Unity3D 

Sumber : Unity (2020) 

 

c. SkechUp 

Google SketchUp adalah program grafis 3D yang dikembangkan oleh Google 

yang mengombinasikan seperangkat alat (tools) yang sederhana, namun sangat 

handal digunakan dalam desain grafis 3D di dalam layar komputer. Program grafis 

ini berhasil menjadi pendatang baru di dunia grafis 3D yang disegani dan mampu 

menyamai keunggulan berbagai perangkat lunak grafis 3D lainnya yang terlebih 

dahulu dikenal (Setiawan, 2011:6). Google Skechup adalah program grafis yang 

mampuni untuk membuat desain 3 dimensi. Ada banyak hasil yang bisa kita buat 

dengan program grafis andal ini, misalnya membuat desain rumah, mendesain 

bangunan high rise bulding, desain landscape, desain ruko dan masih banyak lagi 

(Mannulang, 2019:1). Selain aplikasinya yang mudah untuk digunakan, Google 

SkechUp juga memiliki kelebihan yaitu bisa di dapatkan secara gratis. 
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d. Marker 

 Ada beberapa metode yang digunakan pada Augmented Reality salah 

satunya adalah Marker Based Tracking. Marker biasanya merupakan ilustrasi hitam 

dan putih persegi dengan batas hitam tebal dan latar belakang putih. (Haller, dkk. 

2009). Marker atau penanda memiliki ciri khusus untuk menampilkan objek sesuai 

dengan yang terdaftar pada marker tersebut. Marker akan dikenali melalui kamera 

kemudian menampilkan elemen real dan objek virtual sekaligus di dalamnya ke 

dalam layar smartphone (Perwitasari, 2018:11). 

3. Defenisi Visualisasi 

Visualisasi (Visualize) di tinjau dari segi bahasa berasal dari kata “Visual” yang 

artinya : penampakan atau “Suatu yang berkenaan dengan penglihatan”. Sedangkan 

menurut istilah visualisasi adalah “Proses penggambaran suatu informasi agar dapat 

mudah dicerna, di pelajari dan dipahami. Arti dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2012: 1549), visualisasi diartikan sebagai berikut : Pengungkapan 

gagasan atau perasaan dengan menggunakan bentu gambar, tulisan (kata dan 

angka), peta, grafik, dan sebagainya. Secara umum visualisasi adalah rekayasa 

dalam pembuatan gambar, diagram atau animasi baik yang bersifat abstrak maupun 

nyata untuk menampilkan suatu informasi. Binus (2005) Visualisasi adalah sebagai 

berikut:  

a. Metode penggunaan komputer untuk mentransformasi simbol menjadi 

geometrik. 

b. Memungkinkan peneliti mengamati simulasi dan komputasi. 

c. Memberikan cara untuk melihat yang tidak terlihat. 

d. Memperkaya proses penemuan ilmiah dan mengembangkan pemahaman yang 

lebih dalam dan tak diduga. 

e. Dalam berbagai bidang telah merevolusikan cara ilmuwan meneliti sains. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli disimpulkan bahwa visualisasi adalah 

penggambaran suatu informasi yang berupa gambar, animasi, video dan 

lainnya yang dapat digunakan untuk penyampaian materi pelajaran di sekolah. 
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4. Smartphone Android 

 Smartphone adalah telepon genggam atau mobile versi modern terbaru yang 

mimiliki kelebihan dimana spesifikasi software dan hardware lebih pintar, fungsi 

yang lebih cerdas dan fitur fitur yang lebih smart dari ponsel versi biasa 

sebelumnya. Menurut Gary B, Thomas J & Misty E, 2007, smartphone adalah 

telepon yang internet enabled yang biasanya menyediakan fungsi Personal Digital 

Assasint (PDA), seperti fitur kalender, agenda , buku alamat, kalkulator, dan 

catatan. 

Menurut Gandhewar dan Sheikh (2010), Android adalah tumpukan perangkat 

lunak untuk ponsel perangkat yang mencakup sistem operasi, middleware dan 

aplikasi utama. Sejak itu rilis publik resmi, Android telah menangkap bunga 

dari perusahaan, pengembang dan khalayak umum. Sejak saat itu hingga 

sekarang, ini platform perangkat lunak terus ditingkatkan baik dari segi fitur 

atau yang didukung perangkat keras dan, pada saat yang sama, diperluas ke 

yang baru jenis perangkat yang berbeda dari aslinya ponsel yang dituju. Google 

masuk ke dalam pasar ponsel bukan sebagai produsen handset, tetapi dengan 

meluncurkan platform mobile yang disebut sebagai "Android" untuk perangkat 

seluler seperti Smart ponsel, PDA, dan buku netto pada 5 November 2007 

5. Pengujian BlackBox 

 Blackbox  testing merupakan kebalikan dari whitebox testing dimana software 

tester tidak memiliki akses source code atau mengetahui implementasi dari program 

tersebut untuk mencari adanya kesalahan pada program dan juga tidak diharuskan 

memiliki pengetahuan tentang programing dan implementasinya, ketika melakukan 

blackbox testing, tester akan berinteraksi dengan user interface yang menyediakan 

input dan memeriksa outputnya, juga menguji performa program atau menguji 

function-function yang tidak bekerja dengan benar (Morang, 2016:12). 

a. Keuntungan Blackbox Testing 

Adapun keuntungan dari Blackbox  Testing yaitu; 

1) Cocok dan efisien untuk source code dengan skala besar. 

2) Menguji program dari sudut pandang user 

3) Software tester dalam jumlah yang banyak dapat menguji program tersebut tanpa 

harus memiliki pengetahuan tentang programing. 

b. Kerugian Blackbox Testing 

Adapun kerugian dari Blackbox Testing yaitu; 
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1) Software tester hanya menjalankan beberapa scenario pengujian yang terpilih 

2) Pengujian yang tidak efisien karena Software tester  memiliki pengetahuan yang 

terbatas tentang program 

3) Pengujian yang tidak spesifik karena tidak memiliki akses ke source code 

6. Unified Modeling Language (UML)  

Unified Modeling Language merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan 

komunikasi mengenai sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks 

pendukung. Unified Modeling Language terdiri atas banyak elemen-elemen grafis 

yang digabungkan menbentuk diagram  (Rahadi 2017:2).  

 Unified Modeling Language (UML) didefiniskan oleh Suhendar dan Gunadi 

(2002:24) merupakan sistem arsitektur yang bekerja dalam OOAD dengan satu 

bahasa yang konsisten untuk menentukan visualisasi, mengkonstruksi, dan 

mendokumentasikan artifact yang terdapat dalam sistem sofware. Dapat 

disimpulkan bahwa Unified Modeling Language (UML) adalah suatu model yang 

dapat membantu untuk membuat suatu perancangan sebelum membuat suatu sistem 

atau aplikasi. 

a. Use Case Diagram 

Use case diagram mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih 

aktor dengan sistem yang akan dibuat. Dengan kata lain, Use case Diagram 

digunakan untuk mengetahui fungsi-fungsi apa saja yang terdapat di dalam sistem 

dan siapa saja yang berhak mengakses fungsi tersebut. Use case diagram 

menjelaskan manfaat sistem jika dilihat menurut pandangan orang yang berada 

diluar sistem (actor). Diagram ini menunjukan fungsionalita suatu sistem atau kelas 

dan bagaimana sistem berinteraksi dengan dunia luar. 

Use Case diagram didefiniskan oleh Suhendar dan Gunadi (2002:51) dapat 

digunakan selama proses analisis untuk menangkap requirements sistem dan untuk 

memahami bagaimana sistem seharusnya bekerja. selama tahap desain, Use Case 

Diagram menetapkan perilaku (behavior) sistem saat di impelentasikan. dalam 

sebuah model mungkin terdapat satu atau beberapa Use Case Diagram. Model use 

case dapat dijabarkan dalam diagram use case, tetapi perlu diingat, diagram tidak 
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indetik dengan model karena model lebih luas dari diagram dan juga use case harus 

mampu mengambarkan urutan aktor yang menghasilkan nilai terukur. 

Tabel 1. Simbol Use Case Diagram 

No Nama Gambar 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 tidak mandiri. 

3 Include  

<<include>> 

 

Menspesifikasikan bahwa use case 

sumber secara eksplisit. 

4 Generalitization 

 

Hubungan dimana objek anak 

(descendent) berbagi perilaku dan 

struktur data dari objek yang ada di 

atasnya objek (ancestor). 

5 Extend <<extend>> 

---------- 

Menspesifikasikan bahwa use case 

sumber secara eksplisit. 

6 Association 

 

Menghubungkan antara objek satu 

dengan objek lainnya. 

 

7 System 

 

Menspesifikasikan paket yang 

menampilkan system secara terbatas. 

8 Use Case 

 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan system yang 

menghasilkan suatu hasil yang 

terukur bagi suatu actor. 

9 Collaboration 

 

Interkasi aturan-aturan dan elemen 

lain yang bekerja sama untuk 

menyediakan perilaku yang lebih 

besar dari jumlah dan elemen-

elemennya (sinergi). 

10 Note 

 

Eleme fisik yang eksis saat aplikasi 

dijalankan dan mencerminkan suatu 

sumber daya komputasi. 

 

Sumber: Sudarmawan (dalam Morang, 2014) 
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b. Symbol Activity Diagram 

 Activity diagram menggambarkan aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem 

atau proses bisnis. Activity diagram menggambarkan aktivitas sistem bukan apa 

yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh system. 

Tabel 2. Simbol Activity Diagram 

No Nama Gambar Keterangan 

1 Activity 

 

Memeperlihatkan bagaimana 

masing-masing kelas antar muka 

saling berinteraksi satu sama lain. 

2 Action 

 

State dari system yang 

mencerminkan eksekusi dari suatu 

aksi. 

3 Initial Node 
 

Bagaimana objek dibentuk atau di 

wakili. 

4 
Activitiy Final 

Node 
 

Bagaimana objek dibentuk atau 

dihancurkan. 

 

5 
Activity Final 

Node 
 

Satu aliran yang pada tahap tertentu 

berubah menjadi beberapa aliran 

 

Sumber: Sudarmawan (dalam Morang, 2014) 

c. Class diagram 

 Class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-

kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Class diagram memiliki apa yang 

disebut atribut dan metode atau operasi. Atribut merupakan variabel-variabel yang 

dimiliki oleh suatu kelas. Metode atau operasi adalah fungsi-fungsi yang dimiliki 

oleh suatu kelas.  

 Selama proses analisis, Class Diagram memperlihatkan aturan-aturan dan 

tanggung jawab entitas yang menentukan perilaku sistem. selama tahap desain, 

Class Diagram berperan dalam menangkap struktur dari semua kelas yang 

membentuk arsitektur sistem yang dibuat (Suhendar, 2002:51). 
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Tabel 3. Class Diagram 

No Nama Gambar Keterangan 

1 Kelas 

 

Kelas pada struktur system 

2 Antar Muka 

 

Sama dengan konsep interface 

dalam pemrograman 

berorientasi objek. 

3 Asosiasi 

 

Relasi antar kelas dengan 

makna umum, asosiaso 

biasanya juga disertai dengan 

multiplicity. 

4 
Asosiasi 

Berarah 

 

Relasi antar kelas dengan 

makna keas yang satu 

digunakan oleh kelas yang lain. 

Asosiasi biasanya juga disertai 

dengan multiplicity. 

5 Generalisasi 

 

Relasi antarkelas dengan 

makna generalisasi spesialisasi. 

6 Kebergantungan 

 

Relasi antar kelas dengan 

makna kebergantungan 

antarkelas. 

 

Sumber: Rivansyah (dalam Salahuddin Rosa 2018) 

d. Symbol Sequence Diagram 

 Secara mudahnya Sequence Diagram adalah gambaran tahap demi tahap, 

termasuk kronologi (urutan) perubahan secara logis yang seharusnya dilakukan 

untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan Use case Diagram Haviluddin (Suendri 

2013:3).  

 Sequence Diagram didefiniskan oleh Suhendar dan Gunadi (2002:51) 

menjelaskan interaksi objek yang disusun dalam suatu urutan waktu. diagram ini 

secara khusus berasosiasi dengan use case. Sequence Diagram memperlihatkan 

tahap demi tahap apa yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan sesuatu didalam 

use case. tipe diagram ini sebaiknya digunakan diawal tahap desain atau analisis 

kerena kesederhanaanya dan mudah untuk dimengerti. 
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Tabel 4. Simbol Sequence Diagram 

No Nama Gambar Keterangan 

1 Lifine 

 

Objek entity, antarmuka yang 

saling berinteraksi. 

 

2 Message 

 

Spesifikasi dari komunikasi 

antar objek yang memuat 

informasi-informasi tentang 

aktifitas yang terjadi. 

 

3 Message 

 

Spesifikasi dari komunikasi 

antar objek yang memuat 

informasi tentang aktifitas yang 

terjadi. 

 

Sumber: Sudarmawan (dalam Morang, 2014) 

7. Flowchart 

Flowchart atau bagan alir, awal mulanya memang berkembang dari industry 

computer yaitu untuk menggambarkan urutan proses penyelesaian masalah. Namun 

seperti kata pepatah lama bahwa “satu gambar adalah sejuta kata” maka suatu 

flowchart dapat dengan muda menjelaskan suatu urutan-urutan proses yang relatif 

rumit bila diuraikan dalam kata-kata. Dengan visualisasi maka adanya bottleneck 

(penumpukan) atau ketidak-efesienan dari suatu proses dapat terdeteksi untuk 

dilakukan perbaikan. Oleh karena itu flowchart juga diterima di kalangan lain 

(manufaktur, sain, militer, manajemen, dsb.). flowchart sangat berguna khususnya 

untuk menjelaskan urut-urutan proses yang pelaksanaannya mempunyai banyak 

option pilihan atau percabangan (Dewantoro, 2005: 12). 

Flowchart adalah representasi secara simbolik dari suatu algoritma atau 

prosedur untuk menyelesaikan suatu masalah, dengan menggunakan flowchart 

akan memudahkan pengguna melakukan pengecekan bagian-bagian yang 

terlupakan dalam analisis masalah, disamping itu flowchart juga berguna sebagai 

fasilitas untuk berkomunikasi antara pemrogram yang bekerja dalam tim suatu 

proyek. Flowchart membantu memahami urutan-urutan logika yang rumit dan 

panjang. Flowchart membantu mengkomunikasikan jalannya program ke orang 

lain (bukan pemrogram) akan lebih mudah (Santoso dan Nurmalina, 2017). 
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2.2 Hasil Penelitian yang  Relevan 

 Penelitian studi literatur yang dilakukan pada hasil penulisan karya ilmiah, 

sebagai sumber referensi dan bahan acuan terhadap sistem yang akan dibuat. Hasil 

penelitian di bawah ini sangat relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan 

baik dari segi rancang maupun objek penelitiannya meskipun diterapkan pada 

sistem yang berbeda. 

Tabel 5. Hasil Penelitian yang Relevan 

No. 

Penulis 

Pertama, 

(tahun) 

Judul Hasil 

1 Perwitasari, 

(2018) 

Teknik Marker Based 

Tracking Augmented 

Reality Untuk 

Visualisasi Anatomi 

Organ Tubuh Manusia 

Berbasis Android 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mempelajari teknik Marker Based 

Tracking Augmented Reality Anatomi 

Organ Tubuh Manusia menggunakan 

pendekatan User Center Design 

(UCD). Pengujian aplikasi 

menggunakan Usability Test. Hasil dari 

Usability Test menunjukkan pengguna 

dapat melihat informasi anatomi organ 

dengan sangat jelas dan pengguna 

sangat tertarik menggunakan aplikasi 

yang dibuat karena memberikan 

pengalaman yang berbeda dalam 

belajar. 

 

2 Sari, (2018) Penerapan Augmented 

Reality dalam 

Visualisasi 

Katalog Apartemen 

Berbasis Android 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat 

katalog apartemen menjadi lebih 

interaktif. Penelitian yang dihasilkan 

adalah sebuah aplikasi android 

bernama i-Apartment. 

 

3 Meidelfi, 

(2018) 

Visualisasi 3D Gedung 

dengan Konsep Virtual 

Reality Berbasis 

Android 

Penelitian ini bertujuan merancang dan 

membangun aplikasi virtual reality 

gedung jurusan Teknologi Informasi 

Politeknik Negeri Padang berbasis 

Android dengan metode penelitian 

kuantitatif yang menghasilkan aplikasi 

virtual reality gedung. 

 

4 Lenurra, 

(2017) 

Penerapan Teknologi 

Augmented Reality 

Sebagai Media 

Promosi Apartemen 

Dengan Metode 

Markerless 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menghasilkan aplikasi visual 3D 

Mempermudah para pelaku bisnis 

dalam melihat jenis apartemen melaui 

aplikasi, sehingga tidak perlu lagi 

membuang waktu untuk dating 

langsung ke lokasi tersebut. 
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2.3 Kerangka Pikir 

Skema kerangka pikir dalam penelitian dapat dilihat pada gambar yang 

disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Skema Kerangka Pikir 

Pembuatan aplikasi Augmented Reality untuk Visualisasi Fakultas 

Teknik Komputer UNCP menggunakan metode Marker berbasis 

Android 

Masalah saat ini adalah bagaimana membuat aplikasi berbasis 

Augmented Reality (AR) pada smartphone android untuk membuat 

video dan objek 3 (tiga) dimensi sebagai media promosi Fakultas 

Teknik Komputer Universitas Cokroaminoto Palopo 

Berdasarkan permasalah tersebut, maka solusi yang ditawarkan penulis 

adalah menghasilkan aplikasi pada smartphone android sebagai media 

pengenalan fakultas yang mudah di akses oleh calon mahasiswa baru 

berbasis Augmented Reality (AR) untuk pengenalan Fakultas Teknik 

Komputer Universitas Cokroaminoto Palopo. 

 

Dengan adanya Aplikasi Augmented Reality ini dapat mempermudah 

penggunanya untuk mengetahui bagaimana bentuk dan fasilitas yang 

tersedia di Fakultas Teknik Komputer UNCP 

Pembuatan Aplikasi Augmented Reality sebagai media visualisasi 

Fakultas Teknik Komputer UNCP  yang dapat di pergunakan sebagai 

media promosi kampus utamanya pada Fakultas Teknik Komputer itu 

sendiri 


