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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1.  Penelitian Terdahulu 

2.1.1. Aplikasi AR Dengan menggunakan metode Marker Based Tracking 

untuk Memvisualisasikan Gedung-gedung pada kampus II Universitas Islam 

Negeri Alaudin Samata Gowa. 

 

Judul Aplikasi AR Dengan menggunakan metode Marker Based 

Tracking untuk Memvisualisasikan Gedung-gedung pada 

kampus II Universitas Islam Negeri Alaudin Samata Gowa. 

Penulis dan Tahun (Hamdah et al., 2012) 

Objek  Augmented Reality 3D dan Gedung 

Permasalahan UIN Alaudin Makasar yang dulunya aktivitas perkuliahan 

berada di kampus I dengan menempati gedung lama yang 

menempati gedung lama yang dimana gedung perkuliahan 

setiap jurusan se-fakultas terpisah. Sebagian Aktifitas kegiatan 

belajar mengajar dialihkan pada II Universitas Islam Negeri 

Alaudin Samata Gowa, yang dimana lokasi gedung kampus ini 

baru, dengan setiap gedung menempati per-fakultas dengan 

beberapa jurusan. 

Sasaran Masyarakat UIN Makassar para dosen dan mahasiswa 

Review Aplikasi ini dapat menampilkan gedung 3d sesuai marker yang 

sudah dikenali. Tampilan gedung 3d di tampilkan pada peta 

pembangunan UIN Makassar dengan teknik marker.  

 

2.1.2. Penerapan Augmented Reality Pada Brosur Yamaha Tjahaja Baru 

Untuk  Promosi Berbasis Android (Studi Kasus Di Yamaha Tjahaja Baru). 

 

Judul Penerapan Augmented Reality Pada Brosur Yamaha Tjahaja 

Baru Untuk Promosi Berbasis Android (Studi Kasus Di 

Yamaha Tjahaja Baru) 

Penulis dan Tahun ( Febri Hadi., 2018) 

Objek  Augmented Reality 3D dan Sepeda Motor 
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Permasalahan Membuat aplikasi mobile berbasis Augmented Reality untuk 

membantu mempromosikan desain sepeda motor terbaru 

Sasaran Showroom Yamaha dan Customer Yamaha 

Review Aplikasi ini dapat menampilkan desain Sepeda Motor yang 

dijual dan memungkikan untuk pembeli memilih dan melihat 

desain warna serta informasi dari Sepeda Motor yang 

dipromosikan  

 

2.1.3. Implementasi Markerless Augmented Reality Sebagai Media 

Informasi Koleksi Museum Berbasis Android (Studi Kasus : Museum 

Kalimantan Barat). 

 

Judul Implementasi Markerless Augmented Reality Sebagai Media 

Informasi Koleksi Museum Berbasis Android (Studi Kasus : 

Museum Kalimantan Barat) 

Penulis dan Tahun (Saputra, 2014) 

Objek  Augmented Reality 3D dan Museum 

Permasalahan Kurangnya media yang ada untuk memperoleh informasi 

sejarah suatu fosil di Museum Geologi Bandung, khususnya 

fosil purbakala. Banyaknya media yang tersedia, namun 

masih banyak kekurangan baik dari sisi media secara fisik 

maupun situasi dan kondisi yang kurang memungkinkan 

untuk mendapatkan informasi mengenai sejarah manusia 

purba tersebut dan juga keterbatasan fosil replika yang 

dimiliki pihak museum yang disebabkan dibutuhkan 

pengeluaran dana, waktu yang lama dalam pembuatan fosil 

replika, dan tidak adanya ruangan yang cukup untuk koleksi 

fosil yang lainnya. 

Sasaran Pengunjung Museum 

Review Aplikasi ini dapat menampilkan sebuah tampilan model 3D 

Fosil dan terdapat informasi serta video dengan 

memanfaatkan teknologi Augmented Reality  
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2.1.4. Penerapan Teknologi Augmented Reality Pada Katalog Rumah 

Berbasis Android (Studi Kasus Pt. Jashando Han Saputra). 

 

Judul Penerapan Teknologi Augmented Reality Pada 

Katalog Rumah Berbasis Android (Studi Kasus Pt. 

Jashando Han Saputra) 

Penulis dan Tahun ( Muntahanah., 2017) 

Objek  Augmented Reality 3D dan Rumah 

Permasalahan Augmented Reality sebagai media promosi Rumah 

Pt. Jashando Han Saputra 

Sasaran Pembeli Rumah 

Review Aplikasi ini dapat menampilkan informasi rumah, 

bentuk rumah dan denah ruangan secara 3 dimensi, 

dimana bentuk 3D ini akan ditampilkan pada sebuah 

marker atau gambar rumah yang ada pada katalog 

rumah 

 

2.1.5. Pengembangan Mobile Augmented Reality Brosur Wisata Olahraga 

Jakabaring Sport City Menggunakan Metode Addie. 

 

Judul Pengembangan Mobile Augmented Reality Brosur 

Wisata Olahraga Jakabaring Sport City Menggunakan 

Metode Addie 

 

Penulis dan Tahun ( Muhammad Ridho Ardiansyah, 2018) 

Objek  Augmented Reality 3D dan Brosur wisata 

Permasalahan Dalam media informasi Jakabaring Sport City 

Palembang memiliki kekurangan media informasi 

mengenai fasilitas dan keunggulan dari venue 

olahraga, baik dari wisatawan lokal maupun 

mancanegara. 

Sasaran Wisatawan Jakabaring Sport City 
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Review Aplikasi ini dapat menampilkan model 3D Gedung 

Sprot City,fasilitas dan informasi keunggulan dari 

venue olahraga 

 

2.2. Universitas 17 Agustus 1945 Subaraya 

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya adalah perguruan tinggi swasta di 

Surabaya, Indonesia yang didirikan pada 17 Agustus 1958. Universitas yang 

dinamai berdasarkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, untuk mewarisi 

semangat kebebasan bangsa. Didirikan secara resmi pada 30 Mei 1966, 

universitas ini termasuk universitas swasta tertua di Indonesia. Terletak di 

Surabaya, kota metropolitan terbesar kedua setelah Jakarta, terkenal dengan 

kehidupan dinamis dan kosmopolitan dari pelabuhan internasional dan pusat 

perdagangan Indonesia yang sibuk, terhubung dengan penerbangan langsung ke 

Guangzhou, Shanghai, Hong Kong, Singapura, Kuala Lumpur, Sydney, dan 

lainnya.  

 

2.3.1. Sejarah Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 

Badan penyelengara pendidikan adalah Yayasan Perguruan 17 agustus 

1945 Surabaya yang disingkat YPTA. YPTA didirikan pada tanggal 17 Agustus 

1954 yang pada awalnya membina SMA dan SGA. Yayasan didirikan oleh 

beberapa orang yang berpandangan nasionalis yang menyadari kondisi 

Gambar 2. 1 Denah Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi
https://id.wikipedia.org/wiki/Surabaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/17_Agustus
https://id.wikipedia.org/wiki/1958
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masyarakat dan bangsa Indonesia yang baru terlepas dari penjajahan. Para pendiri 

yayasan menyadari bahwa pada masa penjajahan Belanda maupun Jepang, 

masyarakat yang dapat menikmati pendidikan sangat terbatas. Oleh karena itu 

didirikan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dalam rangka : "Ikut seta 

mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mengentas masyarakat dari 

kebodohan dan kemiskinan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur". 

Pada tanggal 10 november 1958, YPTA membuka akademi administrasi Negara 

dan Niaga (AANN) dengan jumlah mahasiswa pada tahun pertama sebanyak 80 

orang. Pemilihan jurusan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu 

dan penetapan kurikulum sesuai dengan arahan dari Lembaga Administrasi 

Negara (LAN) di Jakarta. Pada tahun 1962 AANN Surabaya digabung dengan 

Universitas 17 Agustus 1945 (UNITA) Jakarta dengan kedudukan sebagai cabang 

dengan nama “Akademi Administrasi Negara dan Niaga Universitas 1945 Cabang 

Surabaya disingkat AKADIANN.  

Pada tahun 1964 AKADIANN berkembang menjadi Fakultas 

Ketatanegaraan dan Ketataniagaan (FKK). Selama periode 1963/1966 berdiri 

Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik Sipil, Fakultas Sosial Politik Jurusan 

Publisistik dan Fakultas Kedokteran Hewan. Semua fakultas tersebut bersatus 

terdaftar dan merupakan cabang dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.Dengan 

dibentuknya Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya dengan Akta Notaris 

R. Yuliman Reksohadi No. 14 tanggal 30 Mei 1966 dan mendasarkan pada UU 

No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 

302) Untag Surabaya memisahkan diri dan tidak lagi merupakan cabang dari 

Untag Jakarta. 

Pada tanggal 5 Oktober 1977 diterbitkan Surat Keputusan Rektor No. 

789/UNTAG/K/1977 yang menetapkan Statuta Untag Surabaya dan menyatakan 

tidak berlaku lagi Statuta Umum Universitas 17 Agustus 1945 Induk Jakarta yang 

ditetapkan di Semarang pada tanggal 6 Juli 1969. Dalam perjalanannya, Fakultas-

Fakultas tersebut ada yang mengalami perubahan, penutupan, perkembangan dan 

penambahan sampai keberadaannya yang sekarang. Dengan berlakunya UU No. 

2 Tahun 1989 (Lembar Negara tahun 1989 No. 6) tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, maka UU No. 2 Tahun 1961 dinyatakan tidak berlaku lagi. Statuta 

Untag Surabaya yang telah disahkan oleh Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI 

dengan SK. No.0722/u/1977, Tanggal 31 Desember 1977 pun harus disesuaikan 
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kembali. Statuta Untag Surabaya sekarang adalah statuta yang mengalami 

perubahan sesuai dengan perkembangan yang ada terutama UU No. 20 Tahun 

2003 dan PP No. 60. Tahun 1999 (untag-sby.ac.id). 

2.3. Augmented Reality 

 (Azuma,1997),Mendefisikan tentang Augmented Reality sebagai 

penggabungan objek nyata dan maya yang berada di lingkungan nyata , dijalankan 

secara interaktif dalam satu waktu di dunia nyata, dan terdapat hubungan antar 

object dalam 3 dimensi, yaitu object maya terhubung dengan dunia nyata. 

Penggabungan object nyata dan maya dimungkinkan dengan teknologi interface 

yang sama, interaktiv dimungkinkan melalui perangkat masukkan tertentu, dan 

hubungan yang baik memerlukan penjejakan yang efektif. Selain menambahkan 

object maya dalam lingkungan nyata, realitas tertambah juga bisa memiliki 

potensi menghilangkan object yang ada. seperti yang terlihat pada gambar 2.2 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.4. Marker Based Tracking 

Ada beberapa metode yang digunakan pada Augmented Reality salah 

satunya adalah Marker Based Tracking. Marker biasanya merupakan ilustrasi 

hitam dan putih persegi dengan batas hitam tebal dan latar belakang putih. (Haller, 

Michael, Mark Billinghurst, Bruce Thomas, 2009). 

Komputer akan mengenali posisi dan orientasi marker dan menciptakan 

dunia virtual 3D yaitu titik (0,0,0) dan 3 sumbu yaitu X,Y,dan Z. Marker Based 

Tracking ini sudah lama dikembangkan sejak tahun 80an dan pada awal 90an 

mulai dikembangkan untuk penggunaan Augmented Reality. 

Salah satu metode metode Augmentasi Reality yang saat ini sedang 

berkembang yaitu metode “Markerles Augmentasi Reality, dengan menggunakan 

Gambar 2. 2 Augemntasi Reality 
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metode ini pengguna tidak perlu lagi menggunakan sebuah marker untuk penanda. 

Seperti yang saat ini sedang berkembang Augmentasi Reality terbesar didunia 

yang telah membuat berbagai macam teknik-teknik markerles. Seperti Face 

Tracking, 3D object Trakcing,Motion Tracking,dan GPS Based Tracking.(Steven 

2010). 

1. Face Tracking 

Dengan Mengunakan algoritma yang telah berkembang, komputer 

dapat mengenali object wajah manusia secara umum dengan 

menggunakan cara mengenali posisi mata,hidung,bibir manusia. 

Kemudian akan mengabaikan object lain di sekitarnya. Seperti 

mobil,pohon,rumah dan benda luaran lainnya. 

2. 3D Object Tracking  

Berbeda dengan Face Tracking yang hanya mengenali wajah manusia 

secara umum, teknik dari 3D Object Tracking dapat mengenali bentuk 

object disekitarnya seperti mobil,pohon, rumah dan benda luaran lainnya. 

3. Motion Tracking  

Pada teknik Motion Tracking komputer dapat menangkap gerakan, 

Motion Tracking telah mulai digunakan secara ekstensif untuk membuat 

film-film yang harus menggunakan simulasi gerakan. 

4. GPS Based Tracking  

Teknik GPS Based Tracking saat ini mulai banyak digunakan pada 

aplikasi smartphone. Dengan memanfaatkan GPS dan kompas pada 

smartphone, aplikasi akan mengambil data dari GPS dan Kompas pada 

smartphone untuk kemudian akan menampilkan dalam bentuk arah yang 

diinginkan secara realtime, bahkan beberapa aplikasi sudah menampilkan 

secara 3D. 

 

2.5. Android 

Android merupakan sebuah sistem operasi yang basisnya menggunakan 

Linux untuk perangkat portable seperti smartphone dan komputer tablet. Android 

menyediakan platform terbuka bagi programmer yang ingin mengembangkan 

Aplikasi. Secara sederhana, android merupakan kombinasi dari tiga komponen, 

yaitu: 

1. Sistem operasi gratis dan open-source untuk mobile device. 

2. Development platform yang open-source untuk menciptakan aplikasi 

mobile. Device, khususnya smartphone yang menjalankan Android sebagai 

sistem operasinya dan aplikasi yang dibuat untuknya 
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2.6. Multimedia 

2.6.1. Definisi Multimedia 

Multimedia diambil dari kata multi dan media. Multi berarti banyak dan 

media berarti media atau perantara. Multimedia adalah gabungan dari beberapa 

unsur yaitu teks, grafik, suara, video dan animasi yang menghasilkan presentasi 

yang menakjubkan. Multimedia juga mempunyai komunikasi interaktif yang 

tinggi Bagi pengguna komputer multimedia dapat diartikan sebagai informasi 

komputer yang dapat disajikan melalui audio atau video, teks, grafik dan animasi 

(Janiansyah, 2009). 

 

2.6.2. Objek Multimedia 

Berdasarkan kata Multemedia,dapat diartikan bahwa multimedia adalah 

penyatuan dari banyaknya media menjadi satu. Media tersebut dapat didefinisikan 

sebagai objek pembentuk suatu multimedia. Objek-objek multimedia tersebut 

diantara lain : (Sutopo, 2003) 

1. Teks 

Teks adalah kesatuan bahasa yang memiliki isi dan bentuk, diwujudkan 

melalui tulisan, disampaikan oleh pengirirm guna menyampaikan pesan 

kepada penerima. 

2. Image 

Image adalah representasi grafis dan visual dari beberapa informasi yang 

dapat ditampilkan pada layar komputer atau dicetak. Manusia sangat 

berorientasi dengan objek visual (visual oriented), dan gambar merupakan 

sarana yang sangat baik untuk menyajikan informasi. Semua objek yang 

disajikan dalam bentuk grafik adalah bentuk setelah dilakukan encoding 

dan tidak mempunyai hubungan langsung dengan waktu. 

3. Animasi 

Animasi adalah kumpulan gambar yang diolah sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan gambar bergerak. Pergerakan gambar itu dibentuk dengan 

menampilkan urutan gambar yang berubah sedikit demi sedikit pada 

kecepatan yang tinggi, sehingga menghasilkan objek gambar statik yang 

dapat bergerak seperti hidup.  

4. Audio 

Dalam multimedia, salah satu elemen yang ada di dalamnya adalah audio 

atau suara. Berdasarkan pakar multimedia yang bernama Lu, pada tahun 

1999, mengatakan bahwa pengertian suara (audio) adalah sesuatu yang 

disebabkan perubahan tekanan udara yang menjangkau gendang telinga 

manusia. Sedangkan berdasarkan pakar yang lain, bernama Andleigh, 
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pada tahun 1995, mengatakan jika frekuensi tekanan udara berada pada 

jarak 20 sampai 20.000 Hz, telinga manusia mengidentifikasi sebagai 

suara. Jika suara diperdengarkan lebih cepat dari saat direkam maka akan 

menyebabkan suara menjadi abnormal. 

5. Full Motion dan Live Video 

Full motion video berhubungan dengan penyimpanan sebagai video clip, 

sedangkan live video merupakan hasil pemrosesan dari kamera. 

6. Interactive Link 

Sebagian dari multimedia adalah interaktif, dimana pengguna dapat 

menekan mouse atau objek pada screen seperti button, gambar, teks 

meyebabkan program melakukan perintah tertentu. Interactive link 

diperlukan bila pengguna menunjuk pada suatu objek atau button supaya 

dapat mengakses program tertentu. 

 

2.7. Adobe Photoshop CS6 

Photoshop merupakan aplikasi pengolah grafik yang  mampu  bekerja 

pada dua tipe grafik yaitu bitmap dan vector. Hal ini merupakan keunggulan dari 

aplikasi photoshop karena akan memudahkan pengguna dalam membuat, 

mengedit, serta mengimport desain  seni.  Adobe photoshop adalah aplikasi 

computer yang banyak digunakan oleh desainer grafis, akademisi, praktisi 

dibidang grafis. Hal ini karena dapat digunakan untuk memanipulasi gambar 

terlihat sempurna. (Wahanakom, 2011). 

 

2.8. Corel Draw x7 

Coreldraw adalah program desain grafis yang dikembangkan dan 

diterbitkan oleh Corel Corporation yang berguna sebagai alat bantu para seniman 

atau illustrator dalam menuangkan ide-ide dalam desain grafis seperti pembuatan 

buku, poster, pengeditan foto, dan sebagainya. Program coreldraw terbaru telah 

dirilis pada tahun 2008 dengan penampilan baru, peningkatan kemampuan, 

penggunaan yang lebih menyenangkan dan kemampuan untuk meningkatkan 

produktifitas para penggunanya. 

Kelebihan coreldraw dibidang desain grafis adalah penggunaan vektor 

dan layar dalam pembuatan setiap halamannya sehingga bisa mengubah salah satu 

objek gambar tanpa menggangu objek yang lainnya. (Wahanakom, 2009) 
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2.9. Vuforia QCAR 

Vuforia QCAR adalah software development kit (SDK) yang digunakan 

untuk menciptakan aplikasi augmented reality. Vuforia QCAR menyediakan 

application programming interfaces (API) dengan bahasa C#, C++, Java, 

Objective-C dan mendukung pengembangan aplikasi untuk platform iOS dan 

Android. 

Vuforia QCAR menggunakan teknologi Computer Vision untuk mengenali dan 

men-track target dan objek tiga dimensi, memungkinkan pengguna untuk 

memposisikan objek virtual bersama dengan gambar dunia nyata yang 

ditampilkan lewat layar kamera mobile device secara real-time. Objek virtual 

tersebut men-track posisi gambar dunia nyata tersebut sehingga objek dan 

lingkungannya dapat berkorespondensi dengan perspektif pengguna aplikasi, 

membuat objek virtual tersebut nampak selayaknya bagian dari dunia nyata. 

Setelah melakukan registrasi di website vuforia, pengembang aplikasi 

kemudian dapat mengunggah gambar inputan untuk dijadikan target yang ingin 

di-track. Tidak semua gambar dapat dipakai menjadi target. Akan dilakukan 

penilaian terlebih dahulu oleh web developer vuforia. Nilai skor target 

mendefinisikan seberapa baik suatu gambar dapat dideteksi dan dilacak 

menggunakan SDK Vuforia. Direpresentasikan dengan bintang, nilai skor sebuah 

gambar yang akan dijadikan target berkisar dari 0 hingga 5. Semakin banyak 

bintang, semakin kuat kemampuan deteksi dan pelacakan yang didapat. 

Atribut yang menjadi kriteria penilaian Vuforia disebut feature. Feature 

adalah sudut-sudut tajam yang ada di dalam gambar yang diunggah. Image 

analyzer Vuforia akan menampilkan hasil deteksi feature dengan tanda silang keci 

berwarna kuning. Untuk contoh penilaian, dapat dilihat di gambar di bawah ini : 

 

Gambar 2. 3 Vuforia 

Gambar diatas merupakan contoh gambar yang kurang baik untuk 

dijadikan target. Jumlah tanda silang kuning yang menandakan feature sedikit 

diakibatkan dua faktor, yakni kurangnya atau buruknya distribusi feature dalam 

gambar atau kontras gambar yang kurang baik. Gambar yang baik untuk dijadikan 

target oleh Vuforia adalah gambar yang memiliki sudut tajam yang detail. 
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Untuk contoh gambar dengan penilaian baik oleh Vuforia dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini . 

Dapat dilihat bahwa gambar tersebut memiliki banyak tanda silang kuning karena 

jumlah feature yang banyak. 

 

2.10. Unity 3D 

Unity adalah Software pengembang yang unik, dimana banyak developer 

menghabiskan waktunya untuk menulis kode. Unity lebih memfokuskan pada 

asset dari pada kode, dimana fokusnya adalah bagaimana meletakkan asset dalam 

12 ruang 3D atau 2D. Bagian project meliputi semua elemen dalam game yang 

dibuat, seperti models, scripts, levels, menu. Setiap project terdiri dari 1 hingga 

banyak scenes. Satu buah scene mewakili satu buah level atau tampilan dalam 

suatu game. GameObject adalah bagian terpenting dari Unity. GameObject adalah 

wadah untuk menampung fungsionalitas yang disebut komponen. GameObject 

biasanya terdiri dari lebih dari satu komponen. Komponen adalah komponen 

pembangun dari GameObject, dimana tanpa komponen, maka GameObject tidak 

akan berarti apapun. Komponen merepresentasikan entity, material data, script, 

dll. Komponen selalu terpasang di GameObject, tidak bisa berdiri sendiri. Terdiri 

dari material, texture, audio files maupun Prefab. Prefab adalah asset yang sudah 

didefinisikan menjadi template. Ketika meletakkan prefab ke dalam scene, maka 

sama dengan melakukan proses instantiasi. (Ratno, 2012). 

 

2.11. Dfusion Exporter 

DFusion Exporter merupakan perangkat lunak yang berupa plugin yang 

dapat terintregasi langsung kedalam software grafik komputer 3D, dalam hal ini 

Autodesk Maya 2011. DFusion Exporter digunakan untuk mengubah objek 3D 

yang telah kita buat ke folder baru dengan  ekstensi  file *.scene, *.mesh, dan 

*.material ( www.t-immersion.com, 2012). 

Gambar 2. 4 Vuforia 

http://www.t-immersion.com/
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2.12. Sketch Up 

SketchUp yaitu aplikasi pemodelan 3D intuitif yang memungkinkan 

Anda membuat dan mengedit model 2D dan 3D menggunakan metode “push and 

pull” yang telah dipatenkan. Menggunakan alat Push & Pull, desainer dapat 

mengekstraksi permukaan datar apa pun menjadi bentuk 3D. Yang harus Anda 

lakukan adalah klik pada objek dan kemudian seret sampai Anda menyukai apa 

yang Anda lihat. SketchUp merupakan program yang digunakan untuk berbagai 

proyek pemodelan 3D seperti arsitektur, desain interior, arsitektur lansekap, 

desain video game, dan desain terkait. Menurut ( Aryasuryawan , 2016 ) SketchUp 

adalah program yang digunakan untuk berbagai proyek pemodelan 3D seperti 

arsitektur, desain interior, arsitektur lansekap, dan desain video game, untuk 

menyebutkan beberapa kegunaannya. Program ini mencakup fungsi tata letak 

menggambar, perenderan permukaan, dan mendukung plugin pihak ketiga dari 

Gudang Ekstensi. Aplikasi ini memiliki berbagai aplikasi, termasuk di dunia 

arsitektur, desain interior, lansekap, dan desain video game. Sketchup juga 

menemukan kesuksesan dengan orang-orang yang ingin membuat, berbagi, atau 

mengunduh model 3D untuk digunakan dengan printer 3D. Sketchup dibuat pada 

tahun 1999 oleh Last Software. Pada tahun 2006, Google mengakuisisi SketchUp 

setelah Last Software membuat plugin untuk Google Earth yang menarik 

perhatian raksasa teknologi. Pada tahun 2012, Trimble Navigation (sekarang 

Trimble Inc.) memperoleh Sketchup dari Google dan memperluas aplikasi dengan 

meluncurkan situs web baru yang menjadi host plugin dan ekstensi . 

 

2.13. Blender 

Blender merupakan program pengolah animasi 3 Dimensi bersifat 

opensource. Dimana blender ini bebas untuk dikembangkan oleh penggunanya, 

dapat didistribusikan kembali dan bersifat ilegal. Pada blender terdapat video 

compositor untuk pembuatan animasi dan integrated game engine untuk 

pembuatan game. Karya yang dihasilkan dengan menggukan blender ini tidak 

bersifat royalty kepada developer serta dapat dipublikasikan baik dikomersilkan 

bahkan dibagikan gratis. Blender adalah salah satu dari sekian banyak program 

Modeling 3D dan Animasi, akan tetapi blender memiliki kelebihan sendiri 

dibandingkan prigram modeling 3D lainnya. Pada blender pengguna dapat 

membuat game tanpa tambahan lainnya, karena blender sudah memilik game 

engine sendiri serta menggunakan bahasa pemogrogaman python. Blender 

merender grafiknya menggunakan OpenGL yang bisa diguknakan berbagai 

macam sistem operasi seperti Linux, Windows, dan Mac OS. Pada tugas akhir ini 

aplikasi blender digunakan sebagai pengolah objek 3D binatang dan pohon . ( 

Reza Pahlevi Aditia , 2014 ). 

 


