
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Augmented Reality atau AR adalah konsep pelapisan konten visual (i.e. grafik) di atas 

pemandangan dunia nyata seperti yang terlihat melalui sebuah kamera. Dalam aplikasi AR 

dibutuhkan suatu marker yang berfungsi sebagai penanda dimana gambar virtual itu akan 

ditampilkan seperti pada gambar 1.1 di bawah ini. Marker dibaca menggunakan algoritma NFT 

(Natural Feature Tracking), namun secara spesifik menggunakan metode FAST (Features from 

Accelerated Segment Test).   

 

Gambar 1.1  Contoh Augmented Reality 

Salah satu penerapan teknologi Augmented Reality dalam kehidupan nyata yaitu sebagai media 

periklanan digital. Iklan merupakan media promosi benda ataupun jasa,  salah satunya mencakup 

bidang  periklanan atau media promosi ponsel. Saat ini vendor masih menggunakan  media seperti 

reklame atau brosur dalam penyampaian informasi produknya dan menggunakan barang display 

sebagai contoh produk. Dengan implementasi teknologi AR di bidang ini, akan menarik minat 

 



 

 

pembeli  terhadap suatu jenis produk yang ditawarkan karena memudahkan pembeli untuk 

memahami sepesifikasi produk dengan hanya menggunakan brosur, serta mengurangi biaya 

promosi. Dengan sentuhan teknologi ini, pembeli cukup mengarahkan kamera smartphone di atas 

brosur, model ponsel akan divisualisasikan kedalam bentuk 3D yang ditampilkan di layar 

smartphone. Dengan bentuk visualisasi tiga dimensi (3D), model ponsel akan terlihat menarik dan 

memberikan informasi lebih terkait produk yang ditawarkan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pengamatan dan penelitian ada beberapa permasalahan yang  bisa diidentifikasi 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana menerapkan algoritma FAST (Features from Accelerated Segment Test), pada 

apikasi berbasis teknologi Augmented Reality. 

2. Bagaimana brosur dapat dikenali sebagai marker oleh sistem. 

3. Bagaimana menampilkan model 3D di atas marker. 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan skripsi dengan judul “Penerapan Algoritma FAST pada Aplikasi 

Iklan Digital Berbasis Teknologi Augmented Reality” adalah sebagai berikut: 

1. Menerapkan algoritma FAST (Features from Accelerated Segment Test) pada  aplikasi 

Augmented Reality.  

2. Menjadikan brosur sebagai marker yang dikenali oleh sistem. 

3. Serta menampilkan object 3D di atas marker. 

1.4  Batasan Masalah 



 

 

Agar pengerjaan tugas akhir ini lebih terarah, maka diperlukan pembatasan  masalah. Sehingga 

pembahasan dibatasi pada ruang lingkup : 

1. Pendeteksian marker hanya sampai pada tahap pendeteksian quadrilateral  outline atau 

letak dimana “interest point” itu berada, sehingga untuk menandai “interest point” 

menggunakan target manager yang berada pada SDK vuforia. 

2. Jenis produk yang diiklankan adalah produk smartphone. 

3. Media periklanan yang digunakan adalah brosur, dengan ukuran 15 x 21 cm. 

4. Brosur yang akan diteiti berjumlah 3 buah, 2 brosur dibuat secara manual dan 1 brosur 

menggunakan sample brosur yang sudah ada di pasaran . 

5. Metode AR yang digunakan menggunakan marker detection dan hanya menggunakan 1 

marker sebagai inputan, Dimana marker ini nantinya sebagai trigger untuk menampilkan 

object  bila marker tersebut benar dan sesuai dengan data acuan. 

6. Aplikasi  berjalan di OS Android, dengan spesifikasi versi OS di atas 2.3 serta hardware 

smartphone setara atau lebih dengan ARmV 7. 

7. Konten dalam iklan digital yaitu berupa model object produk berbentuk 3D. 

8. Bentuk marker merupakan persegi empat atau persegi panjang, dengan ukuran minimal 

631x634 pixel. 

9. Sistem berjalan dalam intensitas cahaya sedang (120 lux – 300 lux). 

10. Aplikasi bersifat stand alone, dimana tidak ada interaksi client-server. 

 

 

 

1.5  Metode Penelitian 



 

 

Prototyping merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang banyak 

digunakan. Dengan metode prototyping ini pengembang dan pelanggan dapat saling berinteraksi 

selama proses pembuatan sistem. Berikut tahapan-tahapan dalam Prototyping: 

1. Pengumpulan kebutuhan 

Diawali dengan pengumpulan literatur yang membahas tentang algoritma FAST serta 

Augmented Reality. 

2. Membangun prototyping 

Membangun prototyping dengan membuat perancangan user interface, perancangan 

marker, serta perancangan model 3D. 

3. Evaluasi prototyping 

Evaluasi ini dilakukan oleh pembimbing apakah prototyping yang sudah dibangun sudah 

sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah sesuai maka langkah 4 akan diambil. Jika tidak 

prototyping direvisi dengan mengulangu langkah 1, 2, dan 3. 

4. Mengkodekan sistem 

Dalam tahap ini prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa 

pemrograman java,dan menggunakan libraries vuforia. 

5. Menguji sistem 

Pengujian ini dilakukan dengan Black Box. 

 

 

 

6. Evaluasi Sistem 



 

 

Pembimbing mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi sudah sesuai dengan yang 

diharapkan . Jika ya, langkah 7 dilakukan; jika tidak, ulangi langkah 4 dan 5. 

7. Menggunakan sistem 

Perangkat lunak yang telah diuji dan diterima pembimbing siap untuk disempurnakan. 

 

1.6  Kerangka Penulisan 

Penulisan tugas akhir ini tersusun dalam 6 (enam) bab dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut:  

BAB I PENDAHULUAN  

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, maksud 

dan tujuan, waktu dan tempat, dan sistematika penulisan laporan kerja praktek. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dasar teori berisi tentang beberapa teori yang mendasari penyusunan laporan kerja praktek ini. 

Adapun yang dibahas dalam bab ini adalah teori yang berkaitan dengan aplikasi ini. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN  

Memberikan gambaran tentang pemodelan sistem, arsitektur sistem dan database dari sistem 

yang dijadikan objek. Sehingga bagaimana sistem pembaca marker yang ada nantinya akan 

berjalan, dan alur yang akan terdapat pada sistem disertai dengan algoritma FAST dalam 

melaksanakan penelitian serta menyelesaikan masalah yang dimulai dari perancangan data sampai 

kepada terselesaikannya masalah. 

BAB IV IMPLEMENTASI 

Berdasarkan rancangan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bab ini akan menjelaskan 

implementasi dari aplikasi iklan digital. 



 

 

BAB V PENUTUP 

Bab V berisi uraian tentang kesimpulan, usulan, solusi dan saran terhadap software yang hendak 

dibangun dan bila akan  dikembangkan lebih lanjut. 

 

1.7  Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran menggunakan model Flowchart sebagai berikut: 
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Gambar 1.2  Kerangka pemikiran 

 


