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ABSTRACT 

 

AUGMENTED REALITY FURNITURE WITH HOME-VIEW  

BASED ON CATALOG ANDROID BASED 

 

By 

YUDISTIRA FAZRI 

 

Furniture catalogs display items statically in 2-dimensional form only. Buyers often 

want to observe furniture in a real room. Home-View application in this study can 

display 3D furniture objects as they want. Home-View App has been developed 

with Augmented Reality technology. Application is developed using the Vuforia 

SDK library and User Defined Target (UDT) method in the Unity3D software. UDT 

is utilized to display 3D furniture on a target like magazine and book covers. Home-

View application has two menus namely Marker Katalog and HomeView. Marker 

Katalog serves as a method to view 3D furniture in a small form in the furniture 

catalog. HomeView serves as a way to view 3D furniture in the desired room. This 

application has a positioning feature on the x and y axis and rotating feature on the 

z axis. The application can run by displaying 3D furniture to its actual size at the 

HomeView menu and successfully displaying 3D furniture as listed on the catalog 

at the Marker Katalog menu. 

 

Keywords: augmented reality, furniture, user defined target, android. 

 

 



 

 

 

ABSTRAK 

 

AUGMENTED REALITY FURNITURE DENGAN HOME-VIEW 

BERDASARKAN KATALOG BERBASIS ANDROID 

 

Oleh 

YUDISTIRA FAZRI 

 

Katalog furniture hanya menampilkan barang-barang dalam bentuk 2 dimensi yang 

statis. Pembeli seringkali ingin melihat furniture yang dapat ditempatkan pada 

ruangan yang diinginkan. Aplikasi Home-View dalam penelitian ini dapat 

menampilkan objek furniture 3D yang dapat diatur lokasinya didalam ruangan 

secara aktual. Aplikasi Home-View telah dikembangkan dengan teknologi 

Augmented Reality. Pengembangan aplikasi menggunakan library Vuforia SDK 

dengan metode User Defined Target (UDT) pada software Unity3D. UDT 

digunakan agar aplikasi dapat menampilkan 3D furniture menggunakan gambar 

yang diinginkan pengguna sebagai target seperti sampul majalah atau buku. 

Aplikasi Home-View memiliki dua menu yaitu Marker Katalog dan HomeView. 

Marker Katalog berfungsi untuk melihat 3D furniture dalam bentuk kecil pada 

katalog furniture. HomeView berfungsi untuk melihat 3D furniture didalam 

ruangan yang aktual. Aplikasi ini memiliki fitur positioning terhadap sumbu x dan 

y dan fitur rotate terhadap sumbu z. Aplikasi dapat berjalan dengan menampilkan 

3D furniture sesuai ukuran aslinya pada menu HomeView dan berhasil 

menampilkan 3D furniture sesuai dengan furniture yang ada pada katalog pada 

menu Marker Katalog. 

 

Kata Kunci: augmented reality, furniture, user defined target, android. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Furniture atau bisa disebut dengan mebel merupakan perlengkapan rumah 

seperti meja, kursi, lemari, dan tempat tidur dan merupakan fasilitas atau 

sarana bagi berbagai kegiatan manusia dalam sebuah ruangan. Pada zaman 

Renaissans mulai dikenal sistem panel dan rangka konstruksi sehingga mebel 

menjadi lebih ringan dan mudah dipindahkan (Fatimah & Maharlika, 2014). 

Sudah membuktikan bahwa sejak zaman dahulu hingga sekarang, kegunaan 

dari furniture sangatlah tinggi. Semakin majunya zaman, banyaknya inovasi 

yang berkembang dalam pembuatan perlengkapan rumah seperti bentuk yang 

unik dan menarik, serta banyaknya fungsi hanya dengan satu alat saja. 

Minat dan kebutuhan dasar dalam melengkapi perabot rumah pada 

masyarakat telah menjadi kebutuhan primer selain sandang dan pangan. 

Penyedia perabot rumah dan furniture berlomba-lomba untuk membuat 

inovasi perabot rumah dan menggunakan media promosi yang beragam untuk 

menyebarluaskan produk mereka. Media promosi sangat diperlukan untuk 

mendekatkan barang penjualan kepada konsumen, oleh karena itu 

diperlukannya media tercetak maupun digital seperti katalog. Katalog atau 

katalogus dalam pengertian umum adalah daftar nama-nama, tempat dan 

barang-barang (Hardi & Hardianto, 2015). Dengan adanya katalog, dapat 



2 

 

 

menjadi media promosi dengan tujuan untuk mengingatkan kembali barang-

barang apa saja yang terjual dan menarik minat konsumen untuk membeli 

barang tersebut. Katalog akan memudahkan konsumen dalam mencari 

barang-barang perabot rumah yang mereka inginkan dengan berbagai jenis 

informasi dari barang tersebut seperti warna, ukuran, fungsi dan harganya. 

Pada umumnya, katalog yang diberikan untuk konsumen akan berbentu buku 

atau kartu dengan urutan produk terbaru mereka dan dibagikan secara Cuma-

cuma kepada konsumen. 

Dengan menggunakan katalog, konsumen harus membayangkan letak dan 

posisi serta keadaan setelah konsumen membeli barang tersebut. Oleh karena 

itu, diperlukannya sebuah teknologi agar konsumen dapat melihat sebuah 

furniture pada keadaan sebenarnya di dalam rumah mereka ketika telah 

membeli barang tersebut. Teknologi tersebut adalah Augmented Reality (AR) 

atau Realitas Tertambah. Augmented Reality (AR) adalah sebuah teknik 

dalam bidang ilmu komputer yang mengkombinasikan antara kondisi dunia 

nyata dengan data hasil komputasi dari sebuah komputer dalam bentuk grafis 

2D maupun 3D (Pratikno, 2015). AR dapat diartikan sebagai teknologi yang 

dapat menggabung antara dunia nyata dan benda maya dalam bentuk dua 

dimensi dan tiga dimensi secara langsung. Kita dapat melihat objek maya atau 

objek tidak nyata yang dapat diproyeksikan kedalam kehidupan kita sehari-

hari secara langsung. Teknologi AR telah ada dan dikembangkan sejak 1957 

– 1962, seorang penemu dan seorang sinematografer, bernama Morton Heilig. 

Ia membangun suatu prototype dari visi nya yang dinamakan Sensorama pada 

1962, bersama dengan lima film pendek untuk dipertunjukkan di dalamnnya 
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sembari melibatkan berbagai indera (penglihatan, pendengaran, penciuman, 

dan sentuhan) (Isnaini, Irjayana, Hidayanti, & Prawita, 2016). 

Dalam teknologi AR, pengguna dapat memproyeksikan benda maya dua 

dimensi atau tiga dimensi dengan berbagai cara, yaitu dengan menggunakan 

marker atau penanda dan markerless atau tanpa tanda. Marker pada 

umumnya berbentuk gambar persegi dengan warna hitam putih berisi gambar 

sebagai target untuk mengenali bentuk tersebut terhadap objek maya yang 

akan muncul pada augmented reality. Dengan memanfaatkan teknologi AR, 

salah satu pabrik penyedia furniture terbesar di dunia menggunakan teknologi 

AR sebagai media promosi furniture yang mereka miliki. Mereka bekerja 

sama dengan salah satu platform penyedia AR dan membuat sebuah aplikasi 

yang dapat memproyeksikan furniture dalam bentuk 3D di dunia nyata 

dengan tanpa penanda atau markerless. Aplikasi tersebut dapat membaca 

suatu permukaan datar dan langsung menampilkan furniture. Namun, tidak 

semua perangkat smartphone dapat menikmati aplikasi ini karena 

membutuhkan spesifikasi khusus terhadap smartphone agar fitur dalam 

membaca permukaan datar dapat dilakukan. 

Memanfaatkan teknologi yang dapat menggabungkan dunia nyata dan benda 

maya tersebut, katalog dari furniture dapat ditingkatkan fungsinya sebagai 

katalog virtual. Memanfaatkan fitur markerless pada platform Vuforia yaitu 

user-defined targets. Pengguna dapat menggunakan gambar apapun sebagai 

target dan membuat proyeksi gambar 3 dimensi dimanapun tanpa adanya 

spesifikasi khusus pada smartphone pengguna. Pengguna cukup men-scan 
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marker sebagai tempat melihat barang tersebut pada katalog dan men-scan 

gambar apapun untuk memunculkan furniture 3D dengan skala aslinya pada 

ruangan yang pengguna inginkan. Pengembangan aplikasi ini akan membuat 

pengguna dapat dengan mudah melihat tata letak furniture dalam bentuk tiga 

dimensi yang mereka minati secara langsung dan meninjau furniture pada 

marker di katalog. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Home-View dapat 

diterapkan dengan memanfaatkan teknologi Augmented Reality pada 

platform Vuforia berbasis Android?” 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menggunakan VuMark pada katalog. 

2. Menggunakan Markerless User Defined Target pada fitur Home-View. 

3. Menampilkan jenis furniture yaitu, kursi, lemari, meja, sofa, rak, tangga 

kecil dan tempat tidur. 

4. Pada Home-View menampilkan single object pada setiap furniture. 

5. Memiliki fitur positioning terhadap sumbu x dan y. 

6. Memiliki fitur rotate terhadap sumbu z. 

7. Sistem operasi Android minimum 5.0 Lollipop (API level 21). 

8. Dibuat dengan menggunakan Unity 3D dan menggunakan SDK Vuforia. 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Memanfaatkan User-Defined Target pada perangkat smartphone. 

2. Memperluas perangkat smartphone konsumen untuk penggunaan Home-

View. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mempermudah konsumen dalam melihat produk furniture. 

2. Membuat aplikasi yang bisa digunakan semua perangkat. 

 



 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Furniture 

Furniture atau dalam bahasa Indonesia artinya mebel adalah perlengkapan 

rumah yang berguna dalam seluruh kegiatan manusia yang memiliki fungsi 

tertentu dan juga dapat memperindah bagian interior rumah. Mebel dan 

furniture memiliki arti yang berbeda tetapi merujuk pada hal yang sama yaitu 

perlengkapan rumah. Pengertian mebel secara umum adalah benda pakai 

yang dapat dipindahkan, berguna bagi kegiatan hidup manusia, mulai dari 

duduk, tidur, bekerja, makan, bermain, dan sebagainya, yang memberi 

kenyamanan dan keindahan bagi pemakainya (Wibowo & Maulana, 2017). 

Di Indonesia sendiri, mebel umumnya diartikan sebagai perlengkapan rumah 

yang terbuat dari kayu, sedangkan furniture diartikan perlengkapan rumah 

yang terbuat dari apapun dan bentuk apapun seperti kursi yang terbuat dari 

plastik, lemari yang terbuat dari alumunium, dan lain-lainnya.  

 

B. Katalog 

Beberapa definisi katalog menurut ilmu perpustakaan yaitu:  

1. Katalog dalam pengertian khusus yakni yang dikenal dalam dunia 

perpustakaan, adalah daftar bahan pustaka atau koleksi yang dimiliki 
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oleh satu atau beberapa perpustakaan yang disusun menurut sistem 

tertentu (Hardi & Hardianto, 2015). 

2. Katalogisasi adalah proses pembuatan sarana penelusuran informasi pada 

koleksi yang dimiliki perpustakaan. Sarana penelurusan informasi 

berupa katalog tercetak baik berupa buku atau kartu maupun katalog 

digital menggunakan media komputer (Hermawan, 2010). 

Dari definisi diatas, dapat kita simpulkan katalog merupakan koleksi pustaka 

yang disusun secara sistematis sebagai daftar pustaka yang dimiliki oleh 

perpustakaan. Katalog telah menjadi kebutuhan utama dalam sebuah 

penjualan produk. Produk-produk yang ada dalam suatu rumah produksi akan 

lebih mudah tercatat dalam sebuah katalog dan juga dapat memudahkan 

konsumen dalam melihat produk-produk yang ada. Katalog juga dapat 

menjadi media promosi, perusahan-perusahaan besar penyedia barang 

biasanya akan memberikan katalog produk mereka secara percuma kepada 

konsumen yang telah datang ketempat mereka. Tidak hanya berisikan 

produk-produk, katalog yang diberikan juga berisi promo-promo menarik 

agar pelanggan tertarik untuk datang kembali dan membeli hingga menjadi 

anggota atau member agar mendapat keuntungan yang lebih. 

 

C. Objek 3 Dimensi (3D) 

Objek 3 Dimensi (3D) adalah sebuah benda/ruang yang memiliki panjang, 

lebar, dan tinggi yang memiliki bentuk (Adam, Lumenta, & Robot, 2014). 

Jika objek 2 dimensi hanya ada 2 sumbu yaitu x dan y, objek 3 dimensi 

menambahkan satu sumbu yaitu sumbu z dimana suatu objek akan dapat 



8 

 

 

diobservasi dalam 3 sistem salib sumbu sehingga membentuk sebuah objek 

seperti pada dunia nyata. 

 

D. Augmented Reality 

Augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan benda maya dua 

dimensi dan ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata tiga 

dimensi lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata 

(Adam, Lumenta, & Robot, 2014). Dari definisi tersebut, secara umum dapat 

diartikan sebagai teknologi yang menggabungkan objek maya 2 dimensi 

dan/atau 3 dimensi kedalam lingkungan secara waktu nyata. Dengan 

teknologi tersebut, kita dapat menambahkan sesuatu yang tidak nyata 

kedalam dunia nyata. Untuk menggabungkan objek maya kedalam waktu 

nyata, umumnya diperlukan marker atau penanda sebagai target munculnya 

objek maya tersebut. Dengan perkembangan yang cepat, kita tidak perlu lagi 

menggunakan marker sebagai target atau dapat disebut dengan markerless. 

1. Marker 

Marker merupakan penanda khusus yang dibuat seperti sebuah barcode 

atau bingkai hitam (Saurina, 2016). Dari definisi tersebut, dapat diartikan 

bahwa marker adalah sebuah target dimana objek maya akan tampil. 

Marker berbentuk persegi dengan warna hitam putih dengan garis tepi 

hitam dan berisi gambar sebagai penanda dari objek maya yang akan 

tampil.  
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2. Markerless 

Markerless adalah perkembangan dari marker, yaitu kita dapat 

menggunakan semua gambar berwarna sebagai target untuk 

menampilkan objek maya. Dengan adanya markerless, ruang lingkup 

pada augmented reality menjadi luas dan tidak hanya pada gambar 

hitam putih sebagai target. Teknik markerless yang akan digunakan 

adalah user-defined targets. Teknik yang cukup sama dengan 

menggunakan marker sebagai target. User-defined targets adalah 

teknik dimana pengguna dapat memilih sendiri target secara langsung 

dengan gambar target yang ada disekeliling pengguna dimanapun dan 

kapanpun. 

 

E. Android 

Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk 

perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan sabak elektronik. 

Android awalnya dikembangkan oleh Android, Inc., dengan dukungan 

finansial dari Google, yang kemudian membelinya pada tahun 2005. Sistem 

operasi ini dirilis secara resmi pada tahun 2007, bersamaan dengan 

didirikannya Open Headset Alliance, konsorsium dari perusahaan-

perusahaan perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi yang 

bertujuan untuk memajukan standar terbuka perangkat seluler. Ponsel 

Android pertama dijual pada bulan Oktober 2008. Android dipuji sebagai 

“platform mobile pertama yang Lengkap, Terbuka, dan Bebas” (Safaat, 2014) 

: 
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1. Lengkap (Complete Platform) 

Para desainer dapat melakukan pendekatan yang komprehensif ketika 

mereka sedang mengembangkan platform Android. Android merupakan 

sistem operasi yang aman dan banyak menyediakan tools dalam 

membangun software dan memungkinkan untuk peluang pengembangan 

aplikasi. 

2. Terbuka (Open Source) 

Platform Android disediakan melalui lisensi open source. Pengembang 

dapat dengan bebas untuk mengembangkan aplikasi Android sendiri 

menggunakan Linux kernel 2.6. 

3. Bebas (Free Platform) 

Android adalah platform atau aplikasi yang bebas develop. Tidak ada 

lisensi atau biaya royalti untuk dikembangkan pada platform Android. 

Tidak ada biaya keanggotaan diperlukan. Aplikasi untuk Android dapat 

didistribusikan dan diperdagangkan dalam bentuk apapun. 

Tabel 1. Perkembangan Sistem Operasi Android 

Versi Nama Kode Tanggal Rilis Level API 

8.1 
Oreo 

26 Oktober 2018 27 

8.0 21 Agustus 2017 26 

7.0 Nougat 22 Agustus 2016 24 

6.0 Marshmallow 19 Agustus 2015 23 

5.x Lollipop 15 Oktober 2014 21 

4.4.x Kitkat 31 Oktober 2013 19 

4.3.x 

Jelly Bean 

24 Juli 2013 18 

4.2.x 13 November 2012 17 

4.1.x 9 Juli 2012 16 

4.0.3 – 

4.0.4 
Ice Cream Sandwich 16 Desember 2011 15 
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Tabel 2. (lanjutan) 

Versi Nama Kode Tanggal Rilis Level API 

3.2 
Honeycomb 

15 Juli 2011 13 

3.1 10 Mei 2011 12 

2.3.3 – 

2.3.7 
Gingerbread 

9 Februari 2011 
10 

2.3 – 

2.3.2 
6 Desember 2010 

9 

2.2 Froyo 20 Mei 2010 8 

2.0 – 2.1 Eclair 26 Oktober 2009 7 

1.6 Donut 15 September 2009 4 

1.5 Cupcake 30 April 2009 3 

 

F. Vuforia SDK 

Vuforia merupakan Software Development Kit untuk membuat sebuah 

augmented reality pada sebuah perangkat mobile. Vuforia menggunakan 

kemampuan teknologi computer vision untuk mengenali dan membuat 

pelacakan individu dari objek yang ditangkap oleh kamera secara real-time 

(Ibañez & Figueras, 2013). 

Target sebagai media pada dunia nyata untuk menampilkan objek maya 

diinginkan akan dideteksi dengan kamera. Vuforia sendiri mempunyai 

bermacam target, sebagai berikut: 

1. Image Targets 

Menggunakan image targets adalah cara yang paling mudah dalam 

menampilkan objek maya yang akan ditampilkan, target tersebut dapat 

berupa sebuah kartu, foto dan sampul buku atau majalah. 
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2. Multi Targets 

Multi Targets atau bisa disebut juga dengan user-defined targets adalah 

target yang membebaskan pengguna menentukan sendiri target yang 

mereka inginkan. Target ini berbeda dengan image targets karena target 

ditentukan secara langsung oleh pengguna dengan menggunakan gambar 

apapun, kapanpun, dan dimanapun. 

3. VuMarks 

VuMarks adalah perkembangan dari barcode atau kode bar. Berbeda 

dengan kode bar, Vumarks dapat dibuat dengan berbagai bentuk dan 

warna sesuai keinginan kita. Dengan menggunakan VuMarks pula, akan 

meningkatkan keindahan dalam tampilan dibandingkan dengan kode bar. 

 

G. Unity 3D 

Unity Game Engine merupakan software yang digunakan untuk membuat 

video game 3D atau konten yang interaktif lainnya seperti, arsitektur visual 

dan real-time 3D animasi (Saputro & Saputra, 2015). Unity adalah suatu 

game engine yang terus berkembang. Engine ini merupakan salah satu game 

engine dengan lisensi source proprietary, namun untuk lisensi 

pengembangan dibagi menjadi 2, yaitu free (gratis) dan berbayar sesuai 

perangkat target pengembangan aplikasi (Kristian, Setiawan, & Kelanata, 

2015). Menurut definisi tersebut, Unity 3D adalah sebuah perangkat lunak 

yang dapat digunakan untuk membuat game 3D di berbagai platform seperti 

Android dan iPhone. Editor sederhana yang dibuat pada Unity 3D dan juga 

menghabiskan waktu ribuan jam menjadikan Unity 3D nomor satu dalam 
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editor game. Unity 3D juga mendukung 3 bahasa pemrograman yaitu 

JavaScript, C#, dan Boo. 

 

H. Blender 

Blender merupakan perangkat lunak untuk mendesain sebuah objek 3D dan 

juga membuat sebuah animasi 3D. Blender banyak digunakan karena sifatnya 

open source dan fitur yang ada cukup lengkap seperti fitur bone. Memang 

perangkat lunak open source tidak sebagus dan selengkap perangkat lunak 

berbayar karena diperuntukkan bagi para designer tanpa mengeluarkan biaya 

lebih dalam membuat animasi 3D. Dengan menggunakan Blender, kita dapat 

membuat desain rumah dengan memberikan tekstur yang akan memperindah 

desain rumah. Kelebihan yang terdapat pada Blender adalah dapat 

diintegrasikan pada game engine seperti Unity 3D. 

 

I. Skala Likert 

Dalam menanggapi kesulitan mengukur karakter dan kepribadian, Likert 

(1932) mengembangkan prosedur untuk mengukur skala sikap. Skala Likert 

yang asli menggunakan serangkaian pertanyaan dengan lima alternatif 

respons: sangat menyetujui (1), menyetujui (2), ragu-ragu (3), tidak setuju 

(4), dan sangat tidak setuju (5). Dia menggabungkan tanggapan dari 

serangkaian pertanyaan untuk menciptakan skala pengukuran sikap. (Boone, 

Jr. & Boone , 2012). Dengan begitu, terdapat bobot nilai pada setiap respons 

yang diberikan. 
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Tabel 3. Bobot Penilaian Skala Likert 

Bobot Penilaian 

Respons Pertanyaan Nilai 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Tidak Setuju (TS) 2 

Biasa (B) 3 

Setuju (S) 4 

Sangat Setuju (SS) 5 

 

Dilanjutkan dengan penentuan kategori interval tinggi, sedang atau rendah 

dengan menggunakan rumus: 

𝐼 =
100%

K
 

Keterangan: 

I : Interval 

K : Kategori Jawaban 

 

Kemudian untuk mengetahui persentase hasil interpretasi, skor tertinggi (Y) 

dihitung sebagai poin penilaian hasil dengan menggunakan rumus: 

Y = Bobot nilai tertinggi x jumlah responden 

Setelah nilai tertinggi diketahui, persentase hasil interpretasi dapat diketahui 

dengan menggunakan rumus: 

Rumus Indeks % = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟

𝑌
𝑥100% 

 



 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada Semester Ganjil Tahun Akademik 

2018/2019. Penelitian ini dilakukan di Jurusan Ilmu Komputer, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung yang 

beralamat di Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedong Meneng, Bandar 

Lampung. 

 

B. Alat Pendukung Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pendukung dan penunjang 

pelaksanaan penelitian, antara lain:  

1. Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras yang digunakan dalam membangun aplikasi mobile ini 

adalah satu unit laptop dengan spesifikasi:  

a. Laptop 

- Processor: Intel(R) Core(TM) i3-4030U CPU @ 1.90GHz 

(4CPUs), ~1.90GHz 

- Installed Memory (RAM): 6144 MB 

b. Smartphone 

- Operating System: Android v.8.1 Oreo 
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- CPU: Octacore 1.40GHz 

- Installed Memory (RAM): 2846 MB 

- Internal Memory: 23.31 GB 

- Kamera: 16 Megapixel 

2. Perangkat lunak (Software) yang digunakan dalam pengembangan sistem 

ini adalah:  

a. Operating System: Windows 10 Pro 

b. Blender 

c. Unity3D 

d. Visual Studio Community 2017 

e. StarUML 

 

C. Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Penelitian 

Gambar 1 menjelaskan kerangka penelitian yang berawal dari masalah yaitu 

konsumen yang akan mempertimbangkan membeli sebuah furniture ingin 

melihat barang secara real-time di ruangan dan tempat meletakkan furniture 

sesuai keinginan konsumen. Dengan dibutuhkannya aplikasi yang dapat 
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melakukan hal tersebut, aplikasi yang ada tidak dapat digunakan pada semua 

perangkat smartphone. Untuk menggunakan aplikasi tersebut, dibutuhkannya 

spesifikasi khusus pada kamera dan tidak semua smartphone memiliki 

spesifikasi ini. User-Defined Target dimanfaatkan sebagai pendekatan pada 

penelitian ini. Selanjutnya dilakukan identifikasi dengan melakukan 

pemanfaatan user-defined target untuk membuat fitur Home-View. Setelah 

diidentifikasi, ditetapkannya tujuan yaitu untuk membuat aplikasi yang dapat 

menampilkan furniture diruangan secara real-time yang dapat digunakan 

tanpa adanya spesifikasi tertentu pada perangkat smartphone berbasis 

Android. Kemudian dilakukan validasi atau pengujian aplikasi untuk 

mendapatkan hasil yang dinginkan yaitu aplikasi augmented reality furniture 

dengan fitur Home-View berbasis Android. 

 

D. Metodologi Penelitian 

Dalam pengembangan aplikasi ini, digunakan model extreme programming. 

Extreme Programming merupakan metodologi pengembangan cepat atau bisa 

disebut AGILE dalam pengembangan sistem informasi adalah sebuah 

pendekatan atau model pengembangan tersebut sehingga menjadi lebih 

adaptif dan fleksibel. Ada empat nilai utama yang menjadi ciri utama dalam 

metodologi Extreme Programming 
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Gambar 2. Tahapan Extreme Programming (Supriyatna, 2018) 

1. Planning 

Pada tahap ini, peneliti menentukan kebutuhan yang ada pada aplikasi 

dan mendefinisikan fungsi utama dari aplikasi tersebut. Tahapan ini 

meliputi perumusan masalah, analisis kebutuhan dan pengumpulan data. 

a. Perumusan Masalah 

Tahap ini merupakan proses merumuskan masalah penelitian. 

Perumusan masalah dan pembatasan masalah diperlukan agar 

penelitian yang dilakukan tidak keluar dari batasan masalah yang 

ada. 

b. Analisis Kebutuhan 

Pada tahap ini dilakukannya analisis kebutuhan aplikasi. 

Pengembang menganalisis kebutuhan apa saja yang diperlukan 

dalam aplikasi yang dikembangkan dan fungsi utama dalam sistem. 
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c. Pengumpulan Data 

Berdasarkan hasil analisis, disusunlah data-data yang diperlukan 

untuk pengembangan sistem. Data-data yang dikumpulkan akan 

digunakan dalam tahap desain serta pengkodean aplikasi. Data-data 

tersebut meliputi contoh data furniture yang akan digunakan 

sementara dalam pengembangan aplikasi pada penelitian ini. 

2. Desain 

Pada tahap ini pengembang mengimplentasikan ciri awal aplikasi dengan 

membuat desain yang nantinya diperlukan dalam tahap pengkodean 

aplikasi. Desain yang dibuat dalam penelitian ini adalah desain 

antarmuka, desain marker, desain 3D Furniture, dan desain katalog 

sebelum masuk tahapan mengkodekan sistem. Tahap pertama adalah 

pembuatan desain antarmuka untuk memaksimalkan tampilan, 

memudahkan pengembang dalam pemilihan posisi pada tombol dan 

membuat antarmuka menjadi mudah digunakan oleh pengguna atau user-

friendly. Lalu dibuatkannya desain marker dan diimplementasikan 

dengan aplikasi Adobe Illustrator. Kemudian dilanjutkan dengan 

membuat desain 3D furniture yang telah ditentukan dengan 

menggunakan aplikasi Blender. 

a. Antarmuka (Interface) 

Antarmuka sistem dibuat sebagai ciri awal aplikasi sebelum 

pengkodean. Pengembang membuat desain antarmuka untuk 

memudahkan dalam pengkodean antarmuka ditahap selanjutnya. 



21 

 

 

Pembuatan desain antarmuka disesuaikan dengan kebutuhan awal 

aplikasi. 

1) Menu Utama 

Menu utama adalah tampilan awal aplikasi setelah aplikasi 

dijalankan. Menu utama terdiri dari sub menu tentang, mulai, 

panduan dan keluar. Desain menu utama dapat dilihat pada 

Gambar 3. 

 

Gambar 3. Desain Menu Utama 

2) Menu Mulai 

Menu mulai adalah antarmuka yang menampilkan pilihan menu 

Marker Katalog atau HomeView. Pengguna dapat memilih salah 

satu menu sesuai dengan kebutuhannya. Desain menu mulai 

dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Desain Menu Mulai 

3) Marker Katalog 

Marker Katalog adalah tampilan kamera augmented reality 

setelah pengguna memilih menu Marker Katalog. Menu Marker 

Katalog akan menampilkan objek furniture 3D apabila 

memindai marker yang ada pada katalog. Desain Marker 

Katalog dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Desain Marker Katalog 

4) Kategori Barang dan Pilih Barang - Home View 

Kategori Barang pada Menu Home View adalah tampilan dari 

kategori-kategori barang yang dapat dipilih sebelum memulai 
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fitur Home View. Setelah memilih kategori, pengguna harus 

memilih barang yang akan ditampilkan pada fitur Home View. 

Desain Kategori Barang dan Pilih Brang dapat dilihat pada 

Gambar 6 dan Gambar 7. 

 

Gambar 6. Desain Kategori Barang – Home View 

 

Gambar 7. Desain Pilih Barang – Home View 

5) Home View 

Home View adalah adalah tampilan kamera augmented reality 

pada Vuforia SDK yang akan menampilkan objek furniture 3D 

dengan tanpa marker yang telah ditentukan. Pengguna dapat 

menggunakan gambar apapun sebagai pengganti marker dan 
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meletakan gambar tersebut posisi yang diinginkan. Desain 

Home View dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

Gambar 8. Desain Home View 

6) Menu Panduan 

Menu Panduan adalah tampilan panduan pengguna untuk menu 

marker katalog dan menu home view. Pengguna dapat 

mempelajari cara kerja aplikasi sebelum menggunakannya. 

Desain Menu Panduan dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

Gambar 9. Desain Menu Panduan 
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7) Marker Katalog dan Home View – Panduan 

Panduan Marker Katalog dan Home View adalah tampilan 

panduan-panduan penggunaan aplikasi secara detail. Sehingga 

pengguna dapat dengan mudah memahami penggunaan 

aplikasi. Desain Panduan Marker Katalog dan Home View dapat 

dilihat pada Gambar 10 dan Gambar 11. 

 

Gambar 10. Desain Panduan Marker Katalog 

 

Gambar 11. Desain Panduan Home View 

Pada menu ini terdapat sub menu Panduan Marker Katalog dan 

Panduan HomeView. Pengguna dapat memilih panduan secara 

terpisah antara menu Marker Katalog dan HomeView, sehingga 
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pengguna dapat dengan mudah mengaplikasi kedua menu 

tersebut. 

8) Menu Tentang 

Menu Tentang adalah tampilan informasi mengenai 

pengembang aplikasi dan informasi aplikasi. Desain Menu 

Tentang dapat dilihat pada Gambar 12. 

 

Gambar 12. Desain Menu Tentang 

b. Marker 

Marker dibuat untuk digunakan pada katalog furniture. Sebelum 

dibuat menggunakan Adobe Illustrator, desain dibuat dengan sketsa 

dasar untuk memudahkan dalam proses pembuatan marker. Desain 

marker dibuat sederhana dan memiliki banyak fitur yang diperlukan 

untuk pengenalan data marker. Contoh pembuatan desain marker 

dapat dilihat pada Gambar 13.  
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Gambar 13. Proses pembuatan desain marker 

c. 3D Furniture 

Sebelum masuk dalam tahap pengkodean, pengembang mendesain 

3D furniture yang telah dipilih. Desain 3D tersebut menggunakan 

aplikasi Blender. Proses desain 3D dimulai dengan membentuk 

objek secara rinci agar bentuk objek 3D sama dengan aslinya. 

Kemudian desain tersebut diberikan tekstur kayu atau warna agar 

material terlihat sama dengan tekstur asli furniture. Desain 3D 

menggunakan Blender dapat dilihat pada Gambar 14. 
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Gambar 14. Proses pembuatan 3D furniture pada aplikasi Blender 

3. Coding 

Pada tahapan ini, pengembang memulai proses pengkodean aplikasi. 

Dalam tahap pengkodean, data-data yang telah dikumpulan pada tahapan 

sebelumnya dikumpulkan dan dijadikan aplikasi yang lengkap. Proses 

pengkodean ini memiliki beberapa tahapan yaitu, pembuatan aplikasi, 

coding, packaging dan refactoring. 

a. Tahap Pembuatan Aplikasi 

Tahap pembuatan aplikasi, menggunakan software Unity3D yang 

telah terintegrasi dengan Android dan Vuforia SDK. Desain-desain 

3D furniture dan marker yang telah ada di-import kedalam software 

Unity3D. Desain antaramuka aplikasi diimplementasikan pada 

projek aplikasi. 3D furniture dan marker yang telah di-import 

dicocokan untuk pendefinisian pada saat membaca marker pada 

katalog. 
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b. Pengkodean Fungsi 

Pada tahap ini, fungsi-fungsi akan dibangun untuk penyempurnaan 

aplikasi. Fungsi tersebut seperti antarmuka agar dapat berpindah-

pindah. Fungsi slide pada menu panduan Marker Katalog dan 

HomeView. Fungsi pada marker katalog dibangun agar aplikasi 

dapat menampilkan 3D furniture. Kemudian pembuatan fungsi 

HomeView dengan memanfaatkan fitur User-Defined Target dan 

fungsi-fungsi pendukung lainnya. 

c. Packaging 

Dalam tahap ini, aplikasi yang telah selesai tahap pengkodeannya di-

build dan di-export menjadi format berkas apk yang dapat di-install 

pada perangkat android. Setelah tahap packaging, tahapan 

selanjutnya adalah testing atau pengujian aplikasi sebelum tahap 

release. 

d. Refactoring 

Dalam tahap ini, akan dilakukannya perubahan aplikasi yang tidak 

mengubah struktur internal aplikasi yang telah selesai. Tahapan ini 

dilakukan setelah aplikasi dievaluasi dan diuji untuk membuat 

aplikasi dapat diterima oleh para pengguna. Pada tahap ini, 

perubahan hanya dilakukan pada proses pengkodean dan tidak perlu 

mengulang proses awal seperti planning dan desain. 

e. Diagram Alir Tahapan Pembuatan Aplikasi. 

Diagram Alir berfungsi untuk memperlihatkan alur dari pembuatan 

aplikasi Augmented Reality dengan menggunakan software Unity3D 
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dan Vuforia SDK. Tahapan pembuatan aplikasi meliputi beberapa 

tahapan yaitu, desain 3D furniture, coding, packaging, dan 

refactoring dapat dilihat pada Gambar 15. 

 

 

Gambar 15. Diagram Alir Tahapan Coding 

4. Testing 

Pengujian yang dilakukan dalam pengembangan aplikasi ini yaitu 

pengujian dengan metode Black Box Testing. Metode black box testing 

merupakan teknik pengujian perangkat lunak yang berfokus pada domain 

informasi dari perangkat lunak tersebut. Pengujian ini berfokus pada 

fungsionalitas aplikasi tanpa memperhatikan struktur logika perangkat 

lunak. 

Apabila setelah pengujian masih terdapat kesalahan-kesalahan pada 

aplikasi, maka aplikasi akan diperbaiki lebih lanjut untuk memenuhi 
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kriteria yang ada. Oleh karena itu, perilisan aplikasi dilakukan jika telah 

memenuhi kriteria yang diinginkan. 

a. Rancangan Pengujian Black Box 

1) Pengujian Kompatibilitas 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kompatibiltas 

aplikasi terhadap versi Android yang akan diujikan. Rancangan 

pengujian dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rancangan Pengujian Kompatibilitas 

Skenario Pengujian Test Case Hasil yang Diharapkan 

Pengujian 

kompatibilitas versi 

Android 

Pengujian pada Android 

versi 5.0 (Lollipop) 

Kompatibel dengan 

Android versi 5.0 

(Lollipop) 

Pengujian pada Android 

versi 6.0 (Marshmallow) 

Kompatibel dengan 

Android versi 6.0 

(Marshmallow) 

Pengujian pada Android 

versi 7.0 (Nougat) 

Kompatibel dengan 

Android versi 7.0 

(Nougat) 

Pengujian pada Android 

versi 8.0 (Oreo) 

Kompatibel dengan 

Android versi 8.0 (Oreo) 

 

2) Pengujian Fungsionalitas 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui fungsi-fungsi yang 

ada pada aplikasi bekerja cukup baik dan sesuai dengan 

fungsinya. Rancangan pengujian dapat dilihat pada Tabel 5 s.d. 

Tabel 6. 
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Tabel 5. Rancangan Pengujian Fungsionalitas 

Skenario Pengujian Test Case Hasil yang Diharapkan 

Pengujian pada 

icon aplikasi 

Klik icon aplikasi pada 

Smartphone 

Menampilkan splash 

screen, lalu halaman 

utama aplikasi 

Pengujian pada 

Menu Utama 

aplikasi 

Pilih menu Mulai 
Menampilkan halaman 

Menu Kategori  

Pilih menu Panduan 
Menampilkan halaman 

kategori Menu Panduan 

Pilih menu Tentang 

Menampilkan halaman 

informasi aplikasi dan 

pengembang 

Pilih Keluar Keluar dari aplikasi 

Pengujian pada 

halaman menu 

Kategori 

Pilih Marker Katalog 
Menampilkan AR 

Kamera beserta tombol. 

Pilih HomeView 
Menampilkan halaman 

Kategori Jenis furniture 

Klik tombol Kembali 
Menampilkan halaman 

Menu Utama 

Pengujian pada 

Kategori Barang 

HomeView 

Pilih kategori jenis 

furniture 

Menampilkan halaman 

Pilih Barang 

Klik tombol Beranda 
Menampilkan halaman 

Menu Utama 

Klik tombol Kembali 
Menampilkan Menu Pilih 

Kategori 

Pengujian pada 

menu Pilih Barang 

Pilih barang 
Menampilkan AR 

Kamera beserta tombol 

Klik tombol Beranda 
Menampilkan halaman 

Menu Utama 

Klik tombol Kembali 
Menampilkan Menu 

Kategori Barang 

Pengujian pada 

Menu Panduan 

 

Pilih panduan Marker 

Katalog 

Menampilkan panduan 

penggunaan Menu 

Marker Katalog 

Pilih penduan HomeView 

Menampilkan panduan 

penggunaan Menu 

HomeView  

Klik tombol Kembali 
Menampilkan halaman 

Menu Utama 
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Tabel 6. (lanjutan) 

Skenario Pengujian Test Case Hasil yang Diharapkan 

Pengujian pada 

Menu Panduan 

Marker Katalog 

dan HomeView 

Menekan tombol Next 
Panduan bergeser pada 

tampilan selanjutnya 

Menekan tombol Previous  
Panduan bergeser pada 

tampilan sebelumnya 

Klik tombol Beranda 
Menampilkan halaman 

Menu Utama 

Klik tombol Kembali 
Menampilkan halaman 

Menu Kategori Panduan 

Pengujian fungsi 

swipe pada Menu 

Panduan Marker 

Katalog dan 

HomeView 

Melakukan swipe ke arah 

kanan 

Panduan bergeser pada 

tampilan selanjutnya 

Melakukan swipe ke arah 

kanan 

Panduan bergeser pada 

tampilan sebelumnya 

Pengujian AR 

Kamera 

Memindai marker pada 

katalog 

Dapat menampilkan 

objek 3D 

Memindai gambar yang 

diinginkan dengan kualitas 

gambar tinggi 

Dapat menampilkan 

objek 3D dengan ukuran 

nyata 

Menekan tombol Rotate 
Objek 3D berputar secara 

360 derajat 

Menekan tombol Zoom In 

/ Zoom Out 

Ukuran objek 3D 

membesar atau mengecil 

Menekan tombol Arah 

Panah 

Posisi objek 3D berubah 

sesuai arah tombol. 

Klik tombol Beranda 
Menampilkan halaman 

Menu Utaman 

Klik tombol Kembali – 

Marker Katalog 

Menampilkan halaman 

Pilih Kategori 

Klik tombol Kembali – 

HomeView 

Menampilkan halaman 

Pilih Barang 

 

3) Pengujian Pencahayaan 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pencahayaan 

yang dibutuhkan pada HomeView dari ukuran cahaya pada 
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permukaan di sebuah ruangan atau bisa disebut dengan Lux. 

Standar minimum pencahayaan ruangan yang digunakan 

berdasarkan SNI 6197:2011 yaitu 60 Lux untuk rumah tinggal. 

Rancangan pengujian dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Rancangan Pengujian Pencahayaan 

Skenario Pengujian Test Case Hasil yang Diharapkan 

Pengujian 

pendeteksian 

gambar yang 

digunakan pada 

HomeView 

berdasarkan tingkat 

cahaya 

Pengujian pada ruangan 

dengan tingkat cahaya 

kurang dari 5 Lux 

Aplikasi menampilkan 

3D furniture yang telah 

dipilih  

Pengujian pada ruangan 

dengan tingkat cahaya 

antara 5 hingga 10 Lux 

Aplikasi menampilkan 

3D furniture yang telah 

dipilih 

Pengujian pada ruangan 

dengan tingkat cahaya 

antara 10 hingga 20 Lux 

Aplikasi menampilkan 

3D furniture yang telah 

dipilih 

Pengujian pada ruangan 

dengan tingkat cahaya 

antara 20 hingga 30 Lux 

Aplikasi menampilkan 

3D furniture yang telah 

dipilih 

Pengujian pada ruangan 

dengan tingkat cahaya 

antara 30 hingga 40 Lux 

Aplikasi menampilkan 

3D furniture yang telah 

dipilih 

Pengujian pada ruangan 

dengan tingkat cahaya 

antara 40 hingga 50 Lux 

Aplikasi menampilkan 

3D furniture yang telah 

dipilih  

Pengujian pada ruangan 

dengan tingkat cahaya 

lebih dari 50 lux 

Aplikasi menampilkan 

3D furniture yang telah 

dipilih 

 

4) Pengujian Jarak 

Pegujian ini dilakukan untuk mengetahui jarak maksimum yang 

diperlukan pada menu HomeView agar 3D furniture tampil di 

dalam kamera AR. Rancangan pengujian dapat dilihat pada 

Tabel 8. 



35 

 

 

Tabel 8. Rancangan Pengujian Jarak 

Skenario Pengujian Test Case Hasil yang Diharapkan 

Pengujian 

pendeteksian 

gambar yang 

digunakan pada 

HomeView 

berdasarkan jarak 

Pengujian pada jarak 

kamera kurang dari 50 cm 

Aplikasi menampilkan 

3D furniture yang telah 

dipilih  

Pengujian pada jarak 

kamera antara 50 sampai 

dengan 100 cm 

Aplikasi menampilkan 

3D furniture yang telah 

dipilih 

Pengujian pada jarak 

kamera antara 100 sampai 

dengan 150 cm 

Aplikasi menampilkan 

3D furniture yang telah 

dipilih 

Pengujian pada jarak 

kamera antara 150 sampai 

dengan 200 cm 

Aplikasi menampilkan 

3D furniture yang telah 

dipilih 

Pengujian pada jarak 

kamera antara 200 sampai 

dengan 250 cm 

Aplikasi menampilkan 

3D furniture yang telah 

dipilih 

Pengujian pada jarak 

kamera lebih dari 250 cm 

Aplikasi menampilkan 

3D furniture yang telah 

dipilih 

 

b. Evaluasi 

Evaluasi dilakukan dengan melakukan pengujian tingkat 

penerimaan pengguna terhadap aplikasi augmented reality furniture 

dengan home-view melalui kuesioner. Pengujian ini diperlukan 

untuk mengetahui penilaian baik dan buruknya aplikasi yang 

dikembangkan. Jumlah responden sebanyak 25 orang. Penilaian 

pengujian ini menggunakan metode skala likert dengan range 

jawaban 5 = Sangat Setuju, 4 = Setuju, 3 = Biasa, 2 = Tidak Setuju, 

dan 1 = Sangat Tidak Setuju.  



 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. User Defined Target telah berhasil dimanfaatkan untuk fitur HomeView. 

2. Aplikasi berhasil memperluas perangkat android untuk dapat menikmati 

fitur HomeView. 

3. Aplikasi dapat menampilkan 3D furniture dengan ukuran aslinya pada 

fitur HomeView. 

4. Aplikasi berhasil menampilkan 3D furniture sesuai dengan furniture 

yang ada pada katalog. 

5. Hasil evaluasi dari para pengguna menunjukan bahwa pengguna sangat 

setuju aplikasi ini dapat digunakan dengan baik dan membantu pengguna 

dalam melihat 3D furniture dalam keadaan nyata. 

 

B. Saran 

Saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Berkerjasama dengan pihak produsen furniture agar aplikasi ini dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan produsen. 

2. Memperbaiki kesalahan pengubahan posisi 3D furniture yang tidak bisa 

mengubah posisi dari mana saja. 
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3. Memperbaiki kesalahan ukuran 3D furniture ketika menggunakan 

gambar dengan ukuran yang lebih besar dari ukuran A4. 

4. Pengembangan pada platform yang lain seperti IOS dan Windows. 
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