
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam buku yang berjudul “Disney Animation : The Illusion of Life” pada tahun 

1981, yang ditulis oleh Frank Thomas dan Ollie Johnston menganjurkan beberapa 

prinsip animasi tentang menggambar dan membuat animasi tradisional, yang menjadi 

acuan untuk animator dalam membuat gerakan animasi yang lebih hidup dan natural. 

Kemudian prinsip ini dirumuskan lebih lanjut oleh Jhon Lasseter (1987) menjadi yang 

lebih kita kenal sekarang, sebagai 12 prinsip dasar animasi. 

Seiring perkembangan teknik animasi yang digunakan menjadi lebih luas dan 

beragam, beberapa jenis animasi yang kita kenal seperti animasi 2D, animasi 3D, 

Stopmotion, dan Motion capture. Namun dari semua teknik yang digunakan apapun 

itu, 12 prinsip animasi tetap menjadi pedoman dan referensi setiap animator untuk 

membuat dan mengerjakan animasi. Oleh karena itu, penulis membuat sebuah buku 

yang berjudul “The art of Animation : 12 Principles”, dalam buku ini penulis 

merangkum dan mengilustrasikan setiap gerakan dari semua 12 prinsip animasi yang 

ada. Akan tetapi buku yang penulis buat masih sangat sederhana, hanya menampilkan 

informasi berupa tulisan dan gambar. 

Augmented Reality (AR) adalah suatu teknologi yang mempertemukan antara 

dunia nyata dan dunia virtual menggunakan bantuan suatu perangkat. Pengguna 

Augmnted Reality dapat melihat benda-benda virtual yang ditampilkan secara real time 

kedalam dunia nyata. Karena cara kerjanya yang menarik, pemanfaatan teknologi 
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Augmented Reality pada saat ini telah meluas ke berbagai macam aspek seperti aplikasi 

permainan, seni, sosial networking, edukasi dan masih banyak lagi yang lainnya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis memberikan suatu alternatif, sebuah 

aplikasi yang dapat memudahkan dalam memahami keduabelas prinsip animasi secara 

lebih sederhana. Dengan menggunakan teknologi Augmented Reality, aplikasi ini dapat 

menampilkan contoh dari masing-masing prinsip kedalam dunia nyata dalam bentuk 

animasi 3D yang dapat dilihat dari segala arah (180o) dan audio informasi untuk 

menjelaskan pengertian dari setiap prinsip, dengan menggunakan marker berupa buku 

yang penulis buat sendiri “The Art of Animation: 12 Principles”. Dibandingkan dengan 

hanya menggunakan buku yang menampilkan informasi sebatas tulisan dan gambar 

atau melihat video yang hanya bisa dilihat dari satu arah berbentuk 2D. Dengan 

memanfaatkan penerapan teknologi Augmented Reality ini maka diharapakan lebih 

membantu dalam memahami ke12 prinsip animasi dengan mudah dan menarik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan yaitu “Bagaimana membangun aplikasi berbasis Augmented Reality 

dengan marker berupa buku The art of animation : 12 principles”. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memanfaatkan teknologi augmented reality berbasis android yang menarik, 

interaktif, dan edukatif dengan menerapkan tiga gaya belajar (visual, auditori, 

dan kinestetik). 

2. Mengetahui dan memahami implementasi teknologi augmented reality 

berbasis android. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar pembahasan menjadi lebih terarah dan tidak menyimpang, batasan 

masalah diperlukan untuk memberikan batasan sesuai ruang lingkup penelitian yang 

akan dilakukan.  

Berikut adalah batasan masalah dalam penelitian ini: 

1. Aplikasi ini di implementasikan menggunakan Unity3D dan Vuforia. 

2. Aplikasi ini hanya menggunakan marker pada buku “The art of animation : 

12 principles”. 

3. Aplikasi ini hanya membahas 12 prinsip animasi berdasarkan buku Frank 

Thomas dan Ollie Johnston “Disney Animation: The Illusion of Life”, tanpa 

mengambil satupun contoh gambar ilustrasi yang ada. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik bagi penulis maupun orang 

lain adalah : 

1. Bagi masyarakat dapat menambah pengetahuan tentang 12 prinsip animasi 

sesuai dengan buku The art of animation : 12 principles secara interaktif dan 

lebih menaraik. 

2. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan keahlian dalam 

mengimplementasikan teknologi Augmented Reality pada buku The art of 

animation : 12 principles. 

3. Bagi mahasiswa atau peneliti lain, dapat menjadikan penelitian ini sebagai 

referensi penelitian mengenai augmented reality. 


