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ABSTRAK
Perkembangan teknologi mobile yang terus meningkat, membuat berbagai macam variasi pengembangannya, salah
satunya: Augmented Reality berbasis mobile. Aurasma adalah salah satu aplikasi  mobile yang mendukung pengembangan
Augmented Reality (AR). Penelitian ini memfokuskan kepada pengembangan AR untuk membuat brosur interaktif bidang
perumahan.
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PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi Augmented Reality yang

semakin banyak digunakan di berbagai bidang, salah
satunya sebagai brosur interaktif. Perkembangan teknologi
ini juga berpengaruh terhadap perkembangan bisnis
perumahan di Indonesia. Beberapa penelitian yang ada
telah berhasil membuat desain interaktif gambar 3d
menggunakan teknologi Augmented Reality(AR).
Beberapa penelitian tersebut antara lain: AR bisnis
properti berbasis android menggunakan unity 3d dimana
berdasarkan kuisioner responden developer CV. Yamas
Lestari dan masyarakat Menggungan RT 03 RW 03
Ngemplak Boyolali menyukai adanya brosur interaktif ini
(Putri, 2014),  AR untuk brosur Rumah Bogor Nirwana
Residence menggunakan Blender dan OpenSpace3D juga
mendapatkan respon yang memuaskan dari responden
(Anugerah, 2013), Brosur yang menggunakan AR
menggunakan Flartoolkit mempunyai kelebihan lebih
menarik bagi konsumen (Prisambodo , 2008).

Teknologi Augmented Reality Mendukung Periklanan
Teknologi Augmented Reality adalah suatu teknologi

yang menggabungkan antara dunia virtual dengan dunia
nyata ini semakin membuat seni periklanan menjadi
semakin menarik. Teknologi AR ini awal dikembangkan
oleh Ronald T. Azuma (1997) mendefinisikan bahwa
augmented reality sebagai penggabungan benda-benda
nyata dan virtual di lingkungan nyata secara real time.

Perkembangan AR saat ini sangat membantu dalam
bidang pendidikan, pelatihan, perbaikan atau
pemeliharaan, manufaktur, militer, permainan dan hiburan,
hal ini karena AR dirasakan dapat menampilkan informasi
yang relevan dan lebih menarik. AR memiliki keuntunnga
dimana pengguna serasa dapat melihat dan menyentuh
benda-benda digital dan dapat berinteraksi dengan elemen-
elemen digital (Lazuardy, 2012).

Dalam beberapa tahun ini, perkembangan AR menjadi
fenomenal, teknologi ini menjadi salah satu pilihan yang
menarik untuk diimplementasikan dalam industri bisnis.
Teknologi AR menjadi pilihan menarik bagi pelaku bisnis
terutama perusahaan besar untuk menarik perhatian
masyarakat luas. Menyajikan sebuah program menarik
dengan memberikan pengalaman yang baru bagi
masyarakat dalam bereksperimen terhadap sesuatu
menjadi salah satu metode marketing tool yang bisa
dilakukan. Sehingga metode advertising konvensional
telah tergantikan menjadi advertising berbasis teknologi
telah mulai dilakukan, perusahaan mulai menilik sesuatu
yang canggih dan lebih interaktif untuk mempromosikan
produk mereka (Lee, 2013).

Penelitian ini membahas tentang penggunaan teknologi
AR sebagai media brosur interaktif dengan menggunakan
teknologi AR yang sederhana berbasi mobile
menggunakan Aurasma.

Aurasma
Beberapa teknologi AR telah dikembangkan antara lain

menggunakan Flar Toolkit, Unity 3d, OpenSpace3D,
Vuforia dimana dengan teknologi ini pengguna harus
mengimplementasikan AR dengan membangun
pemrograman yang rumit. Saat ini sudah banyak
dikembangkan beberapa teknologi AR dengan model drag
n drop, dimana pengguna bisa mengimplementasikan AR
tanpa menggunakan bahasa pemrograman. Teknologi ini
juga mendukung AR berbasis mobile. Beberapa teknologi
tersebut adalah Aurasma, Augment, CraftAR,  Metaio
Creator , Layar dan lain lain.

Aurasma adalah salah satu industri terkemuka aplikasi
augmented reality, pengembangan yang dilakukan sangat
mendukung penggunaan perangkat mobile yang telah
diimiliki oleh jutaan orang. Aplikasi Aurasma daat dibuat
melalui perangkat komputer atau smartphone, melalui
aplikasi ini, pengguna bisa membangun AR dan
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Overlays

berekperiment dengan banyak hal. Aurasma sangat
mendukung untuk digunakan sebagai media interaktif
karena konten digital yang ditampilkan bisa berupa url,
video, gambar 2D atau 3D dan animasi. Langkah yang
mudah dan wizard sehingga sangat membantu bagi
pengguna yang masih awam dalam AR. Kelebihan lain,
dengan Aurasma pengguna bisa berbagi dengan pengguna
lainnya (Aurasma). Aurasma sifatnya tidak berbayar.
Langkah-langkah untuk mengimplementasikan Aurasma,
adalah (Creating Auras in Aurasma):

 Membuat Auras melalui aplikasi mobile (aplikasi
Aurasma didukung oleh perangkat mobile
berbasis Android/IOS), seperti yang terpaprkan
dalam gambar 1.

Gambar 1. Langkah membuat Aura dalam Aurasma
apps (Creating Auras in Aurasma)

 Membuat Auras melalui aurasma studio yang
terhubung dengan internet, seperti yang
terlihatkan dalam gambar 2.
1. Membuat akun, akun ini diperlukan untuk

membuat aura yang bisa di share ke
pengguna lain, website:
https://studio.aurasma.com/register

2. Menjadikan gambar yang bisa dijadikan
sebagai trigger image (marker) AR. Gunakan
file jpeg atau png dengan ukuran file lebih
kecil dari 5,000,000 total pixels, hindari
gambar yang jarang, gelap, berulang, kabur
atau gambar reflektif dan bisa menggunakan
lokasi GPS sebagai marker

3. Membuat konten AR yang ingin ditampilkan
(overlay). Konten bisa berupa Multiple
overlays, Video (direkomendasikan : mp4,
flv, tapi juga mendukung : .mov, .wmv,
mpg1, mpg2), gambar 2D,  Model 3D
(format collada .dae)4. Membuat Channel, jika ingin membuat agar
Aura bisa digunakan oleh pengguna lain,
maka digunakan channel publik.

5. Buat Aura dengan mengikuti isntruksi yang
diperintah (Pilih trigger, channel dan
overlay).

Gambar 2. Langkah membuat Aura dalam Aurasma
Studio

METODOLOGI
Untuk mengimplementasikan brosur interaktif

perumahan yang menjadi uji coba dalam penelitian ini ada
beberapa tahapan,
Tahap persiapan yang harus dilakukan adalah sebagai
berikut, seperti yang terlihat dalam gambar 3

1. Mempersiapkan brosur perumahan, dalam salah
satu atau beberapa gambar yang sangat mencolok
(misal : gambar perumahan tampak depan)
digunakan menjadi trigger image (marker) AR,
sehingga saat smartphone pengguna disorotkan
pada gambar tersebut maka akan ditampilkan
model 3d perumahan.

Gambar 3. Contoh brosur untuk marker

2. Mempersiapkan konten model 3d, file ini bisa
dibuat dari software modelling 3d seperti Maya,
3dSmax, blender. File yang nantinya menjadi
konten ini disimpan dalam bentuk file format
.dae. File ini menggunakan OpenCollada yang
support untuk 3dsMax. Gabungkanlah file
tersebut dengan gambar mapping yang diperlukan
(format dalam png) dan file hasil render (format
juga png, beri nama file hasil render ini dengan
thumbnail). Ketiga file tersebut disimpan dalam
bentuk TAR menggunakan 7Zip.

Login
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Gambar 4. File 3dsmax

Gambar 5. File hasil render

Ilustrasi persiapan pembuatan konten AR yang
berupa model 3d seperti yang terlihat dalam
gambar 6.

Gambar 6. File Rumah (dalam bentuk .tar)

File Rumah (dalam bentuk.tar) seperti yang digambarkan
dalam gambar 6 inilah yang digunakan sebagai overlay.

Dalam mengimplementasikan brosur interaktif ini
menggunakan AuraStudio yang terkoneksi dengan
internet, karena tidak semua perangkat mobile mendukung
overlay untuk 3d.
Tahap implemetasi, langkahnya adalah:

1. Mengupload trigger image
2. Mengupload overlay
3. Menyimpan
4. Share

HASIL
Hasil dari ujicoba implementasi AR

menggunakan Aurasma ini, jika smartphone tersebut

diarahkan pada gambar yang dijadikan trigger
image/marker maka akan terlihat gambar model rumah 3d.
Ini yang disebut Augmented Reality

Cara untuk mengakses Aura adalah sebagai berikut
 Pembuat Aura, yakni pengguna yang membuat Aura

tersebut.
Tahapannya adalah :
1. Install Aura
2. Buka Aplikasi Aura
3. Login
4. Arahkan smartphone pada gambar marker

 Calon Konsumen, adalah pengguna yang ingin
melihat Aura tersebut tapi bukan yang membuat
Aura. Tahapannya adalah :
1. Install Aura
2. Buka Aplikasi Aura
3. Cari channel/nama Aura
4. Klik Follow
5. Arahkan smartphone pada gambar marker

Setelah langkah tersebut, maka gambar AR akan terlihat
pada smartphone tersebut. Gambar 7 adalah hasil dari
ujicoba pada penelitian ini.

(a) (b)
Gambar 7a. Gambar model 3d berbentuk kotak
(hilang warna tekturnya)
Gambar 7b. Gambar model 3d berbentuk rumah
(hilang beberapa bangunan rumah dan warna
tekturnya)

Berdasarkan hasil ujicoba yang telah dilakukan, terlihat
ketidak berhasilan yang sempurna, hal ini dikarenakan :
 Beberapa file mapping dari model 3d tidak

lengkap
 Sehingga mengakibatkan hasil konversi model 3d

ke dalam bentuk DAE kurang sempurna.

Hasil tersebut tidak sama dengan yang telah dicontohkan
oleh Aurasma (gambar 8), karena tidak ada file yang tidak
lengkap dan fomat konversi bentuk DAE telah sempurna.



Seminar Nasional Pengembangan Aktual Teknologi Informasi (SENA BAKTI)
Gedung Techno Park,

Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur
2 Desember 2015

R2.5-4

Gambar 8. Model terlihat jelas

KESIMPULAN
Versi Open Collada yang digunakan sangat berpengaruh
kelengkapan dan kerumitan bangunan sebuah model 3d
serta kelengkapan file tekstur baik untuk saat render
ataupun mapping juga mepengaruhi hasil yang ada.
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