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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada tahun 2008, Indonesia mengalami peningkatan terbesar, dalam penjualan 

mobil, bahkan Indonesia menempati, peringkat pertama dalam penjualan mobil, 

dibandingkan dengan Negara ASEAN lainnya. Peningkatan penjualan mobil di 

Indonesia mencapai 40%, sedangkan 6 negara ASEAN lainnya hanya mengalami 

penaikan penjualan 12,9%. Hal ini disimpulkan, berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh salah satu koran terbesar di Indonesia yaitu koran Kompas. Pada 

tahun 2009 ini, menurut hasil penelitian koran Kompas, Indonesia mengalami 

penurunan penjualan mobil, mencapai 30%, sedangkan Thailand, Singapura, dan 

Malaysia hanya turun sekitar 0,5% - 17%.
1)

  Berdasarkan penelitian, yang 

dihasilkan oleh koran Kompas tersebut, perusahaan otomotif Indonesia, harus 

lebih meningkatkan penjualan mobil mereka pada tahun 2010, oleh karena itu, 

sebuah perusahaan mobil harus melakukan promosi produk mereka lebih menarik 

dan lebih interaktif lagi. 

Media periklanan, adalah media yang baik untuk mempromosikan suatu produk. 

Media periklanan bisa berbentuk, iklan di TV, brosur, spanduk, billboard, media 

Koran, dll. Berdasarkan survei, yang dilakukan di Amerika Serikat, lebih dari 

70% iklan di TV tidak interaktif terhadap pelanggan
2)

, selain itu media tersebut, 

membutuhkan biaya yang mahal untuk pembuatannya. untuk media TV, menurut 

juru bicara Indosiar, biaya iklan di TV untuk 30 detik adalah 2 Juta sampai 20 
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Juta
3)

, sehingga iklan di TV dibuat hanya berdurasi 30 detik, untuk menghemat 

biaya publikasi. Iklan di TV yang terlalu singkat, membuat iklan di TV, tidak 

menjadi interaktif untuk pelanggan, karena pelanggan hanya melihat produk tanpa 

mengetahui lebih detail tentang isi produk.  

Media periklanan yang lainnya yang sering digunakan perusahaan adalah, 

billboard dan banner. Media ini cukup baik untuk mempromosikan produk, tetapi 

ada kelemahan dalam media tersebut, media iklan ini, tidak bisa mewakili semua 

informasi yang ada dalam produk, bahkan media ini menurut, Justin Michie 

Seorang penulis di Amerika Serikat, Media tersebut, membutuhkan ongkos 

produksi yang mahal, dan mempunyai limitasi waktu dalam mempromosikan 

produk, sehingga promosi produk tidak menjadi effektif. 
4) 

Salah satu media yang baik, mempunyai ongkos produksi yang murah, serta 

mewakili semua informasi yang dibutuhkan konsumen, adalah media brosur.  

tetapi media tersebut  hanya media iklan yang menggunakan pengambaran 2D, 

sehingga pelanggan, tidak bisa mengetahui secara utuh produk yang ditawarkan. 

Menurut Cahyo Pramono, seorang pengamat dan praktisi manajemen, berdasarkan 

survey yang dilakukannya kepada 700 orang, kebanyakan mereka, membaca 

brosur rata-rata kurang dari 12 menit. Selebihnya, hanya dipegang dan sebelum 30 

menit, brosur tersebut sudah tertinggal di meja atau masuk tong sampah.
5)

  

sehingga media brosur tidak terlalu menarik untuk pelanggan. Salah satu solusi 

alternatif, agar media brosur tersebut menjadi interaktif dan lebih baik adalah, 

dengan penerapan augmented reality pada brosur tersebut, sehingga pelanggan, 

tidak hanya melihat produk tersebut secara gambar, tetapi pelanggan bisa melihat 

produk tersebut secara virtual 3D yang digabungkan dengan objek nyata, sehingga 
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pelanggan dapat melihat produk mobil tersebut secara utuh dan detail, seperti 

tentang spesifikasi dan keunggulan dari produk tersebut, karena augmented reality 

adalah, media penggabungan antara objek 3D dengan lingkungan nyata. 

Menurut Chris Maloney seorang mobile marketing, yang telah menggunakan 

augmented reality dalam promosi produknya, augmented reality telah merubah 

cara kita dalam melakukan strategi pemasaran.
6)

 menurut Ronald T. Azuma,  

mengapa AR begitu menarik, karena objek virtual, dapat menunjukan informasi 

yang tidak secara langsung, dapat dipikirkan manusia secara masuk akal.
7)

 

 Jadi penerapan augmented reality pada brosur bisa menjadi media interaktif yang 

menarik, sehingga terjadi peningkatan penjualan terhadap produk. Media tersebut 

juga bisa menekan ongkos produksi, karena hanya bermodal komputer, webcam 

dan brosur dengan marker khusus yang berpola, untuk menampilkan objek 3D. 

Beberapa perusahaan mobil,yang sudah menggunakan brosur berteknologi 

augmented reality adalah Nissan dan BMW, dan menurut survey yang dilakukan 

oleh Funkandelic Advertising, pelanggan merasa tertarik dengan media promosi 

yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.
8)

 Oleh karena itu, augmented reality 

adalah solusi alternatif yang baik, untuk mempromosikan produk. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan diatas, bagaimana menerapkan augmented reality pada brosur mobil, 

sehingga brosur tersebut dapat menmpilakan objek 3D secara virtual, sehingga 

didapat brosur mobil yang lebih baik, lebih lengkap dan lebih menarik untuk 

pelanggan.  

1.3 Batasan Masalah  

Batasan masalah pada peniltian ini adalah : 

a. Output yang dihasilkan adalah, menampilkan mobil 3D secara virtual, dengan 

memberikan informasi tentang spesifikasi mobil, keunggulan, harga mobil 

tersebut, eksterior dan interior mobil. 

b. Media periklanan yang diterapkan AR adalah brosur yang telah disisipkan 

marker, sehingga pelanggan dapat mengetahui bentuk mobil secara virtual. 

c. Software Library yang digunakan adalah ArToolKit. 

d. Metode yang digunakan adalah Spiral Model of Development and 

Enhancement 

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan augmented reality pada 

brosur, sebagai media periklanan mobil secara virtual yang lebih baik dan 

menarik dari media publikasi periklanan yang lainnya, sehingga pelanggan mau 

membaca brosur, dan tercapainya promosi produk dalam brosur tersebut. 
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1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah, sebagai terobosan baru untuk, perusahaan-

perusahaan di Indonesia, terutama perusahaan otomotif, dalam mempromosikan 

produk mobil mereka yang terbaru, sehingga media promosi, tidak tergantung 

pada media periklanan yang konvensional. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Augmented Reality
9)

 

Secara umum, augmented reality (AR) adalah penggabungan antara obejek virtual 

dengan objek nyata. Sebagai contoh, adalah saat stasiun televisi, menyiarkan 

pertandingan sepak bola, terdapat objek virtual, tentang skor pertandingan yang 

sedang berlangsung.  

Menurut Ronald Azuma pada tahun 1997, augmented reality adalah 

menggabungakan dunia nyata dan virtual, bersifat interaktif secara real time, dan 

merupakan animasai 3D. 

Paul Milgram dan Fumio Kishino pada tahun 1994, mendefinisikan Milgram’s 

Reality-Virtuality Continuum. Mereka menggambarkan sebuah kontinum yang 

membentang dari lingkungan nyata untuk untuk lingkungan virtual murni. Mereka 

menyimpulkan bahwa augmented reality lebih dekat ke lingkungan nyata dan 

augmented virtuality lebih dekat ke lingkungan virtual.  
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2.1.1 Sejarah Augmented Reality
10) 

Sejarah tentang augmented reality dimulai dari tahun 1957-1962, ketika seorang 

penemu yang bernama Morton Heilig, seorang sinematografer, menciptakan dan 

memapatenkan  sebuah simulator yang disebut Sensorama dengan visual, getaran 

dan bau. Pada tahun 1966, Ivan Sutherland menemukan head-mounted display 

yang dia claim adalah, jendela ke dunia virtual. Tahun 1975 seorang ilmuwan 

bernama Myron Krueger menemukan Videoplace yang memungkinkan pengguna, 

dapat berinteraksi dengan objek virtual untuk pertama kalinya. Tahun 1989, Jaron 

Lanier, memeperkenalkan Virtual Reality dan menciptakan bisnis komersial 

pertama kali di dunia maya, Tahun 1992 mengembangkan Augmented Reality  

untuk melakukan perbaikan pada pesawat boeing, dan pada tahun yang sama, LB 

Rosenberg mengembangkan salah satu fungsi sistem AR, yang disebut Virtual 

Fixtures, yang digunakan di Angkatan Udara AS Armstrong Labs, dan 

menunjukan manfaatnya pada manusia, dan pada tahun 1992 juga, Steven Feiner, 

Blair Maclntyre dan dorée Seligmann, memperkenalkan untuk pertama kalinya 

Major Paper untuk perkembangan Prototype AR. 

Pada tahun 1999, Hirokazu Kato, mengembangkan ArToolkit di HITLab dan 

didemonstrasikan di SIGGRAPH, pada tahun 2000, Bruce.H.Thomas, 

mengembangkan ARQuake, sebuah Mobile Game AR yang ditunjukan di 

International Symposium on Wearable Komputers.  

Pada tahun 2008, Wikitude AR Travel Guide, memperkenalkan Android G1 

Telephone yang berteknologi AR, tahun 2009, Saqoosha memperkenalkan 

FLARToolkit yang merupakan perkembangan dari ArToolkit. FLARToolkit 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DSteven_Feiner%26action%3Dedit%26redlink%3D1&prev=/search%3Fq%3DAugmented%2BReality%26hl%3Did%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D9hV%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhjN2HVjKdNutVXXCYNqKfX9gjCYNQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DBlair_MacIntyre%26action%3Dedit%26redlink%3D1&prev=/search%3Fq%3DAugmented%2BReality%26hl%3Did%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D9hV%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhh2qxq29hX01vvWTvH0Ly_0GxveFA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DDoree_Seligmann%26action%3Dedit%26redlink%3D1&prev=/search%3Fq%3DAugmented%2BReality%26hl%3Did%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D9hV%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhhHmkYBjx7EgjIjcn6mw2hm6r27Nw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/SIGGRAPH&prev=/search%3Fq%3DAugmented%2BReality%26hl%3Did%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D9hV%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhj1WqVF1QE91ahoyaSW5Y5sUq_xMg
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Symposium_on_Wearable_Computers
http://www.youtube.com/watch?v=8EA8xlicmT8
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memungkinkan kita memasang teknologi AR di sebuah website, karena output 

yang dihasilkan FLARToolkit berbentuk Flash. Ditahun yang sama, Wikitude 

Drive meluncurkan sistem navigasi berteknologi AR di Platform Android. Tahun 

2010, Acrossair menggunakan teknologi AR pada I-Phone 3GS.  

2.1.2 Augmented Reality dan Virtual Reality
11) 

Virtual reality, adalah teknologi tentang spectrum yang luas. Ada tiga definisi 

tentang virtual reality, yang pertama virtual reality adalah komputer yang 

menghasilkan output 3D dengan grafis yang tinggi. Definisi yang kedua adalah, 

virtual reality adalah dunia 3D yang interaktif, karena seorang pengguna bisa 

berinteraktif dengan komputer secara real time. Definisi yang ketiga adalah, 

virtual reality adalah dunia maya, yang penggunanya dapat memasuki dunia 

virtual tersebut.  

Perbedaan dari augmented reality dan virtual reality hanya dari cara kerja 

immersiveness  sistem. Virtual reality, mempunyai lingkungan virtual yang lebih 

dalam dari augmented reality, karena virtual reality mengkontorol alam bawah 

sadar indera manusia. Sebaliknya augmented reality, menggabungkan antar objek 

nyata dan objek virtual. 

Milgram dan Kishino 1994 Milgram, Takemura et al. 1994, menjelaskan 

bagaimana cara kerja augmented reality dan virtual reality saling berkaitan.  

 

 

Gambar 1. Milgram's Reality-Virtuality Continuum 
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Dunia nyata, dan dunia virtual, berada di dua ujung continuum dengan wilayah 

tengah yang disebut mixed reality (AR). Augmented reality, berada di dekat dunia 

nyata (real environment), dengan persepsi AR lebih cenderung ke dunia nyata. 

Augmented virtuality adalah istilah yang diciptakan oleh Milgram, untuk 

mengindentifikasi sistem, yang sebagian besar sistemnya, memasukkan objek 

nyata ke objek virtual.  

 

2.1.3 Aplikasi Augmented Reality  

Bidang-bidang yang pernah menerapkan teknologi augmented reality adalah: 

a. Kedokteran (Medical) 

Teknologi pencitraan sangat dibutuhkan di dunia kedokteran, seperti misanya, 

untuk simulasi operasi, simulasi pembuatan vaksin virus, dll. Untuk itu, bidang 

kedokteran menerapkan augmented reality pada visualisasi penelitian mereka.  

b. Hiburan (Entertainment) 

Dunia hiburan membutuhkan augmented reality sebagai penunjang efek-efek 

yang dihasilkan oleh hiburan tersebut. Sebagai contoh, ketika sesorang wartawan 

cuaca memperkirakan ramalan cuaca, dia berdiri di depan layar hijau atau biru, 

kemudian dengan teknologi augmented reality, layar hijau atau biru tersebut 

berubah menjadi gambar animasi tentang cuaca tersebut, sehingga seolah-olah 

wartawan tersebut, masuk ke dalam animasi tersebut.  

c. Latihan Militer (Military Training) 
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Militer telah menerapkan augmented reality pada latihan tempur mereka. Sebagai 

contoh, militer menggunakan augmented reality untuk membuat sebuah 

permainan perang, dimana prajurit masuk kedalam dunia game tersebut, dan 

seolah-olah seperti melakukan perang sesungguhnya.  

d. Engineering Design 

Seorang engineering design membutuhkan augmented reality untuk menampilkan 

hasil design mereka secara nyata terhadap klien. Dengan augmented reality klien 

dapat mengtahuo, tentang spesifikasi yang lebih detail tentang desain mereka.  

e. Robotics dan Telerobotics 

Dalam bidang robotika, seorang operator robot, mengunnakan pengendari 

pencitraan visual dalam mengendalikan robot itu. Jadi, penerapan augmented 

reality dibutuhkan di dunia robot.  

f. Consumer Design 

Virtual reality telah digunakan dalam mempromsikan produk. Sebagai contoh, 

seorang pengembang menggunkan brosur virtual untuk memberikan informasi 

yang lengkap secara 3D, sehingga pelanggan dapat mengetahui secara jelas, 

produk yang ditawarkan.   

2.2. ArToolkit 

ArToolkit adalah software library, untuk membangun augmented reality (AR). 

Aplikasi ini adalah aplikasi yang melibatkan overlay pencitraan virtual ke dunia 

nyata.
 12)

 Untuk  melakukan ini, ArToolkit menggunakan pelacakan video, untuk 
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menghitung posisi kamera yang nyata dan mengorientasikan pola pada kertas 

marker secara realtime. Setelah, posisi kamera yang asli telah diketahui, maka 

virtual camera dapat diposisikan pada titik yang sama, dan objek 3D dapat 

digambarkan diatas marker. Jadi ArToolkit memecahkan masalah pada AR yaitu, 

sudut pandang pelacakan objek dan interaksi objek virtual. 
13) 

 

2.2.1 Proses Kerja ArToolkit
14) 

ArToolkit menggunakan tehnik visi komputer untuk mengkalkulasikan sudut 

pandang kamera nyata ke marker yang nyata. Ada lima langkah, dalam proses 

kerja ArTookit, Pertama  kamera, mencari marker, kemudian marker yang 

dideteksi dirubah menjadi binary, kemudian black frame atau bingkai hitam 

terdeteksi oleh kamera. Langkah kedua adalah, kamera menemukan poisisi 

marker 3D dan dikalkulasikan dengan kamera nyata. Langkah ketiga, kamera 

mengindentifikasi marker, apakah pola marker sesuai dengan templates memory. 

Langkah ke empat, dengan mentrasformasikan posisi marker. Langkah kelima, 

objek 3D di render diatas marker. Berikut, adalah gambar secara detail proses 

cara kerja ARToolkit. 
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Gambar 2. Proses Cara Kerja ArToolkit 

2.3 Grafis 3D Komputer
15)

 

Grafis 3D komputer adalah, grafis yang menggunakan tiga dimensi, dalam 

mengambarkan data geometris, yang tersimpan dalam komputer.  

Sejarah 3D komputer dimulai pada tahun 1960, William Fetter mempersentasikan 

hasil kerjanya dengan menggunakan komputer bergrafis, di Boeing. Kemudian 

pada tahun 1976, animasi pertama  di dunia yang bernama Futureworld 

diperkenalkan oleh Ed Catmull dan Fred Parke dari University Utah. Animasi 

Futureworld berisi tentang muka manusia dan tangan manusia.  

 

2.3.1 Proses Kerja 3D 

Proses dalam membuat 3D di komputer, dapat diurutkan menjadi tiga langkah, 

yaitu sebagai berikut : 



13 
 

a. 3D Modeling adalah langkah yang menjelaskan proses bentuk dari objek. 

Pembuatan 3D modeling dilakukan oleh animator-animator, menggunakan 

3D Modelling Tool, model juga bisa digunakan dari simulasi fisik secara 

virtual.  

b. Layout dan Animation adalah proses yang menjelaskan pergerakan (motion) 

dan penempatan (Placement) objek di scene. Metode yang sering digunakan 

dalam pergerakan dan penemapatan adalah keyframing, inverse kinematic, 

dan motion capture.  

c. 3D Rendering  adalah langkah memproduksi animasi. Dalam proses ini, 3D 

Object dirubah menjadi Image atau Video.  

 

2.4 Bahasa Pemograman C++
16) 

Bahasa C++ atau yang dulunya adalah bahasa C merupakan, perkembangan dari 

bahasa BCPL, yang dikembangkan oleh Martin Richard pada tahun 1967. 

Kemudian, pada tahun 1970, Ken Thompson mengembangkan bahasa C menjadi 

bahasa B. Selanjutnya bahasa B, dikembangkan kembali menjadi bahasa C oleh 

Dennis Ritchie di tahun 1970an di Bell Telephone Laboratories yang sekarang 

menjadi AT&T Bell Laboratories. Kemudian dimulai dari tahun 1979 sampai 

tahun 1983, Bjarne Stroustruup mengembangkan bahasa C menjadi C with clasess 

atau yang lebih dikenal sekarang adalah sebagai bahasa C++.  
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2.4.1 Kelebihan dan Kekurangan C++
 

Adapun, kelebihan dan kekurangan bahasa pemograman C++, adalah sebagai 

berikut : 

A. Kelebihan bahasa C++ 

a. Bahasa C++, tersedia di semua jenis komputer 

b. Kode bahasa C sifatnya adalah portable dan fleksibel untuk semua jenis 

komputer. 

c. Bahasa C++, hanya menyediakan sedikit kata kunci, hanya terdapat 32 

kata kunci.  

d. Proses executable bahasa C++, lebih cepat. 

e. Dukungan pustaka yang banyak. 

f. C++ adalah bahasa terstruktur 

g. Bahasa C++, termasuk bahasa tingkat menengah.  

h. Bahasa C++, mendukukung OOP atau Object Oriented Program. 

 

B. Kekurangan Bahasa C++ 

a. Banyaknya operator serta fleksibilitas program, terkadang membuat 

programmer bingung.  

b. Pada pemula, umumnya sulit menggunakan pointer. 

 

2.5 Periklanan Brosur
17)

 

Media periklanan adalah sarana yang tepat untuk mempromosikan produk. Salah 

satu media periklanan yang sering digunakan, perusahaan untuk mempromosikan 
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produk adalah brosur, karena brosur dikenal hemat biaya dan bisa mewakilkan 

informasi-informasi keunggulan produk.  

Tetapi, banyak perusahaan yang tidak dapat membuat brosur, secara efektif dan 

menarik, sehingga menurut penelitian yang dilakukan oleh praktisi periklanan 

Cahyono pramono, dari 700 orang yang di survei, kebanyakan dari mereka, 

memegang brosur tidak lebih 12 menit, dan sisanya masuk tong sampah.[5] 

Menurut lembaga periklanan Amerika yaitu Professional Advertising, ada dua 

tipe, dalam pembuatan brosur. Tipe pertama adalah, tipe tujuan dalam membuat 

brosur tersebut. Dalam tipe ini, brosur harus didesain untuk menarik minat 

pelanggan baru. Brosur tersebut, harus mempunyai daya tarik dan dapat 

memancing emosi pelanggan. Brosur yang baik juga harus mempunyai judul yang 

besar, memiliki visual yang kuat, dan ajakan yang jelas untuk bertindak. Brosur 

harus bisa membangun minat seorang pelanggan dan dapat membuat seorang 

pelanggan baru, untuk membeli produk kita. Brosur juga harus disertai, instruski 

kepada pelanggan untuk membeli produk yang ada di brosur tersebut.  

Tipe kedua adalah, brosur yang didesain untuk memberikan informasi yang detail 

kepada pelanggan. Dalam brosur ini diberikan momor customer service yang bisa 

digunakan pelanggan untuk menanyakan spesifikasi produk lebih jelas. Dalam 

membaut brosur, ada 15 unsur yang harus dipenuhi, karena tanpa 15 unsur 

tersebut, brosur iklan tidak memberikan hasil yang effektif.  

1. Brosur tersebut dibuat untuk pelanggan dan brosur tersebut dibuat untuk 

menjual suatu produk. Brosur, bukanlah sebuah dekorasi sebuah perusahaan, 
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brosur adalah sebuah investasi pemasaran, jadi sebuah brosur haruslah 

menjual.  

2. Sampul utama sebuah brosur harus dapat menarik perhatian pelanggan, dan 

mengandung unsur provokatif, yang dapat memainkan emosi pelanggan, 

sehingga pelanggan menjadi membeli produk tersebut. Karena hampir 80%, 

orang tidak membaca brosur, bila halaman utama brosur tersebut tidak 

menarik.  

3. Ikuti naskah periklanan yang baik. Sebuah perusahaan, harus mengetahui 

kenginan pelanggan dan tunjukkan bagaimana produk di brosur tersebut dapat 

memenuhi keinginanan pelanggan.  

4. Sebuah brosur harus mempunyai keuntungan untuk pelanggan. Sebuah 

brosur, harus dapat memikat pelanggan dapat memotivasi pelanggan untuk 

membeli produk tersebut.  

5. Sebuah brosur harus mempunyai feature atau tambahan-tambahan yang 

menguntungkan untuk seorang pelanggan.  

6. Sebuah perusahaan, harus memperhatikan gambar dan tulisan di brosur 

tersebut, gambar yang ada di brosur, harus menarik dan tulisan di brosur 

harus membuat seorang pelanggan menjadi bersemangat untuk membeli 

produk, karena brosur yang baik membuat perusahaan tersebut terlihat 

professional. 

7. Tulisan di brosur harus jelas dibaca oleh pelanggan, karena tulisan 

mempengaruhi keberhasilan brosur.  

8. Brosur harus memiliki halaman informasi, yang memuat testimoni pelanggan-

pelanggan lama, yang sudah mencoba produk tersebut sebelumnya.  
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9. Bahasa yang digunakan jangan terlalu halus, guanakan bahasa yang ajakan 

untuk menggunakan produk anda secara tegas, sehingga pelanggan dapat 

mengikuti apa yang diisntruksikan di brosur tersebut.  

10. Jangan gunakan kata-kata “Jika” atau “Mungkin”.  

11. Jangan terlalu sering menggunakan kata-kata “saya”, “kami”, atau 

“perusahaan kami”, ganti kata-kata tersebut dengan “kamu” atau “kalian”, 

pelanggan hanya peduli, bagaimana membuat hidupnya lebih baik, bukan 

membaca tentang bagaimana hebatnya perusahaan tersebut.  

12. Jangan menanyakan hal-hal yang terlalu terbuka. Buat pertanyaan kepada 

konsumen, yang konsumen menjawab “ya, itu saya”.  

13. Pada akhirnya, sebuah brosur harus mempunyai gambar dan kata-kata yang 

menjual, dan sebuah brosur bukanlah sebuah dekorasi sebuah perusahaan.  

14. Jangan merasa malu dalam penjualan.  

15. Brosur tidak dapat menutup penjualan sebuah produk. Brosur hanya 

memperkenalkan sebuah produk dari perusahaan.  

 

2.6 Mobil
18)

 

Mobil adalah kendaraan motor beroda, yang digunakan untuk mengangkut 

penumpang. Sebagian besar, definisi dari mobil adalah mobil dirancang berjalan 

di jalan besar atau kecil, dan mempunyai tempat duduk satu sampai delapan 

orang, dan memliki empat roda.  
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2.6.1 Sejarah Mobil 

Ferdinand Verbiest, seorang anggota Jesuit mission in China, merancang mobil 

dengan tenaga uap pada tahun 1672 yang di desain untuk mainan kaisar china. 

Mobil tersebut tidak dapat membawa, penumpang, tetapi mobil tersebut dipercaya 

sebagai awal terciptanya mobil.  

Leonty Shamshurenkov, seorang petani Rusia, merancang sebuah alat beroda 

empat yang menggunakan odometer pada tahun 1752. Pada tahun 1769, seorang 

ilmuwan bernama Nicholas Joseph Cugnot mengklaim telah menciptakan sebuah 

kendaraan tanpa ditarik oleh kuda, tetapi penemuan dia, diragukan oleh banyak 

orang, sehingga pada tahun 1801 seorang ilmuwan yang mengembangkan, 

penemuan Nicholas, dia membuat sebuah kendaraan uap, walaupun uap yang 

dihasilkan oleh kendaraan tersebut tidak bertahan lama.  

Pada tahun 1780 Ivan Kulibin, seorang penemu dari Rusia menemukan kendaraan 

tiga roda. Kendaraan tersebut berbeda, dari kendaraan sebelumnya, karena Ivan, 

memasang flywheel, gearbox dan bearings di kendaraan roda tiganya, tetapi hasil 

penemuannya ini tidak dikembangkan olehnya.  

François Isaac de Rivaz,  seorang desainer dari swiss pada tahun 1806 

menemukan mesin pembakaran untuk pertamakalinya, yang menggunakan 

campuran hidrogen dan oksigen dan digunakan untuk mengembangan mobil 

pertama didunia.  

Pada tahun 1881, penemu asal Perancis Gustave Trouvé, menemukan mobil roda 

tiga, yang menggunakan tenaga listrik. Mobil ini, untuk pertama kali 

diperkenalkan di pameran listrik internasional di Paris.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Jesuit_China_missions
http://en.wikipedia.org/wiki/Leonty_Shamshurenkov
http://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Isaac_de_Rivaz
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&ie=UTF-8&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Gustave_Trouv%25C3%25A9&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhgo-xg4nMDJuj_moa4Q_gU3L-998g
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Mobil Modern, dipercaya dikembangkan oleh ilmuwan asal Jerman yaitu Karl 

Benz. Karl Benz mengembangkan mobil dengan mesin empat tak pada tahun 

1885, dan mendapatkan hak paten pada bulan Januari 1885. Dari sejak tahun 

1885, mobil terus dikembangkan berdasarkan penelitian yang dikembangkan oleh 

Karl Benz. Sehingga mobil, sampai pada tahun 2007, mencapai 806 Juta unit di 

seluruh dunia. 

 

2.7 Spiral Model of Development And Enhancement 
19)’

 

Model spiral diusulkan oleh Barry W.Boehm. Model spiral adalah model 

perangkat lunak evolusioner yang menggabungkan antara sifat iteratif model 

prototype dengan cara kontrol dan aspek sistematis model sequensial linear. 

Model iterasi dimulai dengan tingkah laku yang memungkinkan pengembang, 

mengembangkan perangkat lunak dengan lebih bertahap. Perangkat lunak 

dikembangkan dalam deretan pertambahan. Selama iterasi, rilis inkremental bisa 

dikembangkan dengan model prototype/kertas kemudian dikembangkan menjadi 

sebuah sistem yang lebih lengkap.  

2.7.1 Tahapan Pengembangan Model Spiral 

Tahapan pengembangan dalam model spiral adalah sebagai berikut : 

a. Komunikasi pelanggan 

Dalam tahapan ini ditugaskan untuk, melakukan komunikasi pelanggan, 

tentang kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan.   
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b. Perencanaan 

Dalam tahapan perencanaan, kita ditugaskan untuk mendefinikan ketepatan 

waktu dari sebuah proyek. 

c. Analisis resiko 

Analisis resiko adalah tahapan dimana kita harus, menganalisis resiko 

manajemen dan teknis yang mungkin terjadi. 

d. Perekayasaan 

Perekayasaan adalah tugas yang dibutuhkan untuk, membangun satu atau 

lebih dari representasi perangkat lunak tersebut. 

e. Konstruksi dan peluncuran 

Konstruksi dan peluncuran adalah tugas yang dibutuhkan dalam 

mengkonstruksi dan membangun penelitian.  

f. Evaluasi pelanggan 

Dalam tahapan terakhir, adalah tugas untuk mendapatkan umpan balik dari 

pelanggan.  

 

  

 

 

Gambar 3.Tahapan Pengembangan Model Spiral 
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Dari gambar diatas, proses dimulai dari inti bergerak searah dengan jarum jam, 

mengelilingi spiral. Lintasan pertama putaran menghasilkan perkembangan 

spesifikasi produk. Putaran selanjutnya digunakan untuk mengembangkan sebuah 

prototype dan secara bertahap mengembangkan versi perangkat lunak yang lebih 

baik dan canggih. Masing-masing lintasan yang melalui daerah perencanaan, 

menghasilkan penyesuaian pada rencanaan proyek. Biaya dan jadwal disesuaikan 

berdasarkan umpan balik dan evaluasi dari pelanggan, manager proyek bisa 

menambah jumlah iterasi sesuai dengan yang dibutuhkan.  

 

2.7.2 Kelebihan dan Kelemahan Model Spiral 

A. Kelebihan dari model spiral adalah, sebagai berikut : 

 Dapat disesuaikan agar, perangkat lunak bisa dipakai. 

 Cocok untuk pengembangan perangkat lunak, berskala besar. 

 Pengembang dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan aktif 

terhadap resiko di setiap tingkat evolusi, karena perangkat lunak terus 

berkerja selama dalam proses.  

 Menggunakan prototype sebagai mekanisme pengurangan resiko dan pada 

setiap keadaan di dalam evolusi produk. 

 Tetap mengikuti langkah-langkah dalam kehidupan klasik, dan 

memasukkanya ke dalam kerangka kerja iteratif. 

 Membutuhkan pertimbangan langsung terhadapa resiko teknis sehingga 

mengurangi resiko, sebelum menjadi permasalahan serius.  
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B. Kelemahan dari model spiral adalah, sebagai berikut : 

 Sulit untuk meyakinkan pelanggan bahwa, pendekatan evolusiner ini, bisa 

dikontrol. 

 Memerlukan penaksiran resiko yang masuk akal, dan menjadi masalah 

serius, jika resiko tidak sesuai.  

 Butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini.  
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 10 Maret 2010 – 30 April 2010 di Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung. 

3.2 Alat dan Bahan 

A. Kebutuhan Minimal Hardware Dalam Membangun Sistem 

a. PC atau Laptop dengan Processor 2 GHZ atau lebih. 

b. Kapasitas Random Access Memory (RAM) 512 Mb. 

c. Harddisk dengan ruang kosong 4 Gb atau lebih. 

d. VGA Card AGP 128 MB 64 Byte. 

e. Camera atau Webcam 2.5Hz Frame Rate, 5 Mb Pixel.  

 

B. Kebutuhan Minimal Hardware Dalam Menjalankan Sistem 

a. PC atau Laptop dengan Processor 1 GHZ atau Lebih 

b. Kapasitas Random Acess Memory (RAM) 128 MB 

c. Hardisk dengan ruang kosong 100 Mb 

d. VGA Card 32 Mb Onboard atau VGA Card 

e. Camera atau Webcam 2.5Hz Frame Rate, 5 Mb Pixel 
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C.  Kebutuhan Software Penunjang 

a. Microsoft Visual Studio 

b. Autodesk 3D Studio MAX 7.0 

c. Microsoft Windows XP SP 2 

d. ArToolkit Software Library 

 

D.  Kebutuhan Media Penunjang 

a. ArToolkit Marker 

b. Brosur 

 

3.3 Metode Penelitian  

Langkah – langkah dalam penerapan augmented reality pada brosur untuk media 

periklanan mobil secara virtual, adalah sebagai berikut :  

1. Melakukan komunikasi dengan pelanggan, tentang brosur mobil yang 

diinginkan, kemudian melakukan analisis, tentang kebutuhan yang 

diinginkan oleh pelanggan. 

2. Melakukan pendefinisian sumber daya dan juga ketepatan waktu, dalam 

perancangan sistem. 

3. Melakukan analisis resiko, yang mungkin terjadi, sehingga dapat 

meminimalisir resiko yang ada. 

4. Melakukan perekayasaan sistem, dengan membuat desain DFD, Use Case, 

alur algoritma, desain Interface, dan desain marker.  
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5. Melakukan pengujian, terhadap brosur yang ada, sehingga kebutuhan 

pelanggan terpenuhi. 

6. Melakukan Evaluasi dari Pelanggan, terhadap brosur.  

 

3.4 Proses Alur Kerja Brosur Augmented Reality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Konsep Brosur Augmented Reality 
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Gambar 5. Gambar Interaksi User 

Proses brosur augmented reality diatas menjelaskan bahwa, user melakukan 

interaksi, dengan cara mengarahkan brosur mobil di LCD Monitor atau LCD TV 

yang sudah terhubung ke komputer PC, yang memiliki software library 

ArToolkit, dan juga terhubung ke webcam atau video kamera. Interaksi yang 

terjadi kepada user adalah, user dapat melihat objek bagian luar virtual mobil, dan 

membalikan brosur bila user ingin melihat bagian dalam mobil, dan fitur-fitur lain 

dalam mobil. 

Untuk melihat semua isi produk, maka pelanggan disiapkan klise yang berguna 

untuk melihat warna-warna mobil, dan juga fitur-fitur lainnya, yang ada didalam 

mobil. Berikut adalah rancangan brosur, dengan klise.  

 

 

Brosur Mobil 

LCD Monitor /  

LCD TV 

Webcam / Video Camera 

Objek Virtual 

PC Komputer 


