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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Bisnis properti saat ini semakin menunjukkan perkembangan yang 

pesat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya permintaan pasar terhadap 

bisnis properti. Seiring dengan tingginya permintaan pasar berbanding lurus 

dengan banyaknya perusahaan yang menawarkan produknya dengan 

menggunakan berbagai macam cara baik dengan menggunakan bunga kredit 

yang sangat kecil ataupun melakukan pemasaran melalui media komunikasi 

baik cetak ataupun elektronik. Melalui media promosi tersebut tidak jarang 

calon pembeli masih merasa bingung untuk membayangkan gambaran atau 

bentuk rumah yang akan dibangun, karena segala bentuk promosi tersebut 

masih menggunakan objek dua dimensi (2D), yang mempunyai sudut 

pandang terbatas. Sehingga terkadang pembeli harus mendatangi kantor 

pemasaran untuk mendapatkan informasi ataupun gambaran yang lebih 

jelas, yang tentu saja memerlukan waktu dan biaya tambahan. 

Permasalahan diatas dapat diselesaikan dengan memanfaatkan 

kemajuan teknologi yang sedang berkembang dengan pesat saat ini. Salah 

satu tekonologi yang akhir-akhir ini mendapat sorotan adalah Augmented 

reality (AR). Augmented reality (AR) merupakan salah satu teknologi yang 

sedang berkembang sangat pesat hampir di seluruh dunia. Menurut Ronald 

Azuma pada tahun 1997, augmented reality adalah menggabungkan dunia 
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nyata dan virtual, bersifat interaktif secara real time, dan merupakan animasi 

3D.  

Teknologi Augmented reality merupakan sebuah teknologi visual yang 

menggabungkan objek atau dunia virtual ke dalam tampilan dunia nyata 

secara real time (Rozzling Stone, edisi maret 2008). Aplikasi Augmented 

reality (AR) bangunan berbasis android dapat membantu calon pembeli 

dalam mendapatkan gambaran rumah yang akan dibangun melalui tampilan 

objek tiga dimensi (3D), sehingga gambar terlihat lebih nyata, dan pembeli 

tidak perlu mendatangi kantor pemasaran untuk mendapatkan gambaran yang 

lebih jelas. 

Aplikasi Augmented reality untuk bisnis properti ini dibangun 

dengan tujuan dapat memudahkan dan juga menguntungkan bagi pengusaha 

properti serta calon pembeli atau pelanggannya. Aplikasi ini berisi tentang 

augmented reality dari tipe-tipe rumah yang umum dipasarkan baik tampilan 

luar dan dalam serta berisi informasi terkait yang dibutuhkan oleh pembeli. 

1.2. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana merancang dan membuat aplikasi augmented reality 

perumahan berbasis android? 

2. Bagaimana membuat augmented reality perumahan agar calon 

pembeli dapat melihat gambaran rumah dengan baik dan jelas serta 

lebih menarik dan interaktif. 
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1.3. Batasan Masalah 

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya 

penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian lebih 

terarah, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan software Unity3D yang 

berbasis pada Android. 

2. Aplikasi ini berjalan pada perangkat dengan OS Android dan isi 

dari aplikasi ini yaitu : 

a. AR Rumah 

Pada menu AR Rumah terdapat tiga tipe rumah yaitu 36,45, 

dan 70 yang terdiri dari tampak luar dan tampak dalam. 

b. Denah Lokasi 

c. Bantuan 

d. Tentang 

e. Keluar 

f. Spesifikasi umum yang dibutuhkan dalam informasi. 

3. Aplikasi dibangun menggunakan marker berupa gambar yang 

sesuai dengan model tiga dimensinya dan software Unity3D untuk 

pembuatan augmented reality. 

4. Aplikasi yang dibangun tidak mengutamakan modeling tiga 

dimensinya tetapi lebih menekankan pada penggunaan Augmented 

reality berbasis android. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Merancang dan membuat aplikasi augmented reality perumahan 

berbasis android. 

2. Membuat augmented reality perumahan agar calon pembeli dapat 

melihat gambaran rumah dengan baik dan jelas serta lebih menarik 

dan interaktif. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi Pengguna 

Aplikasi ini dapat membantu pengguna khususnya bagi 

pembeli yang ingin membeli rumah karena dengan aplikasi ini 

pembeli dapat mendapatkan informasi yang diperlukan tanpa harus 

mendatangi kantor pemasaran. Selain itu dengan adanya aplikasi 

ini pembeli dapat melihat bangunan rumah lebih nyata karena 

bangunan dibuat dalam betuk tiga dimensi yang digabungkan 

dengan teknologi Augmented reality sehingga lebih interaktif. 

b. Bagi Pengusaha 

Adanya aplikasi ini merupakan terobosan baru yang 

digunakan sebagai sarana promosi karena aplikasi ini menerapkan  

teknologi Augmented reality yang bisa dimanfaatkan sebagai 

langkah yang inovatif dalam mendiferensiasikan produk yang 

dihasilkan dengan kompetitor lainnya. Adanya aplikasi ini 
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diharapkan dapat membantu pengusaha dalam meningkatkan daya 

jual yang dimiliki untuk kalangan menegah ke atas, karena aplikasi 

ini merupakan terobosan baru yang digunakan sebagai sarana 

promosi.  

c. Bagi Peneliti 

Manfaat yang didapat bagi peneliti adalah dapat 

mengembangkan ilmu yang didapat dari perkuliahan serta ilmu dan 

pengetahuan baru yang tidak didapat dari perkuliahan. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan dalam penyusunan 

skripsi, maka perlu ditentukan sitematika yang baik dan benar. Sistematika 

penulisan ini dibagi dalam beberapa bab yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan mendeskripsikan mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat serta 

sistematika penulisan.         

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka meliputi dua bagian yaitu telaah penelitian dan 

landasan teori. Pada telaah penelitian berisi tentang hasil-hasil 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Sedangkan landasan teori berupa definisi-definisi penjelas 

yang mendukung penelitian. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab III mengemukakan metode penelitian yang akan dilakukan 

dalam perancangan dan implementasi dalam pembuatan augmented 

reality rumah. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab IV memaparkan tentang hasil-hasil tahapan penelitian, mulai 

dari analisis, desain, hasil testing dan implementasinya. 

BAB V PENUTUP 

BAB V berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang 

telah dilakukan. 


