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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Furniture 

2.1.1 Pengertian 

Mebel atau furnitur adalah perlengkapan rumah yang mencakup semua 

barang seperti kursi, meja, dan lemari. Mebel berasal dari kata movable, yang 

artinya bisa bergerak. Pada zaman dahulu meja kursi dan lemari relatif mudah 

digerakkan dari batu besar, tembok, dan atap. Sedangkan kata furniture berasal 

dari bahasa Prancis fourniture (1520-30 Masehi). Fourniture mempunyai asal kata 

fournir yang artinya furnish atau perabot rumah atau ruangan. Walaupun mebel 

dan furniture punya arti yang beda, tetapi yang ditunjuk sama yaitu meja, kursi, 

lemari, dan seterusnya. Dalam kata lain, mebel atau furnitur adalah semua benda 

yang ada di rumah dan digunakan oleh penghuninya untuk duduk, berbaring, 

ataupun menyimpan benda kecil seperti pakaian atau cangkir. Mebel terbuat 

dari kayu, papan, kulit, sekrup, dll. [1]
 

2.1.2 Fungsi 

Mebel akan terasa fungsinya jika tidak ada di rumah. Kita akan terpaksa 

duduk berselonjor, tidur di lantai dan kedinginan, membuka laptop di lantai. 

pakaian tergeletak di lantai, kaki cepat kesemutan, tidur dan bekerja juga tidak 

nyaman, barang-barang berantakan. Terasa manfaat mebel atau furniture 

membuat rumah kita nyaman untuk beristirahat, bekerja, serta membantu rumah 

kita menjadi lebih rapi. 

Itu sebabnya furniture atau mebel berumur sangat tua dan masih bertahan 

hingga sekarang. Mebel tertua yang ditemukan sampai saat ini adalah mebel pada 

situs di Oarkney, peninggalan zaman neolithic sekitar tahun 3100–2500 SM 

(Sebelum Masehi). [1] 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kursi
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http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lemari&action=edit&redlink=1
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http://id.wikipedia.org/wiki/Pakaian
http://id.wikipedia.org/wiki/Cangkir
http://id.wikipedia.org/wiki/Kayu
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Papan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kulit_(bahan)&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sekrup
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2.1.3 Makna 

Mebel bukan hanya bermanfaat untuk kenyamanan dan kerapian rumah 

saja tetapi juga mengusung makna-makna sosial yang menegaskan status sosial. 

Memang ada kursi yang berfungsi sebagai tempat duduk semata, tetapi ada kursi 

yang menegaskan kekuasaan. Karena itu dikenal kursi raja, kursi direktur, tahta. 

Dalam Bahasa Indonesia juga dikenal istilah "berebut kursi" yang artinya 

"berebut kekuasaan". Karena kursi juga mempunyai arti kekuasaan, maka kursi 

kekuasaan berlainan dengan kursi yang hanya sebagai tempat duduk. Kursi Raja 

penuh dengan ukir-ukiran yang rumit. Dan di istana, kursi raja paling bagus dan 

paling besar. Kursi bawahan raja, harus lebih sederhana dan kecil, walaupun 

secara finansial mampu menyediakan kursi yang lebih bagus. 

Bagaimana makna mebel pada zaman sekarang, dimana sudah jarang ada 

status raja. Kursi bisa dijadikan sarana menyampaikan status ekonomi seseorang. 

Seseorang tidak nampak kaya sampai dia menampakkannya dalam bentuk mebel 

yang mewah. Biasanya mebel mewah itu adalah mebel klasik. Mebel minimalis 

juga bisa mewah jika bahannya mahal, misalnya dari kayu jati berdiameter besar 

dan berukuran besar. Tanpa berbicara secara verbal, kursi sudah berbicara bahwa 

pemilik mebel ini adalah orang kaya. [1] 

a. Sejarah Mebel di Barat 

Sejarah mebel dideteksi dari artefak, atau peninggalan prasejarah atau bisa 

terlihat dari gambar-gambar peninggalan kuno. Jika diurutkan secara kronologis, 

sejarah mebel ini dimulai dari zaman neolitikum, klasik, Eropa Modern Awal, 

Neoklasik abad 19, Amerika Utara Awal, Modern, Zaman Hijau, Kontemporer. 

 Mebel zaman Neolitikum 

Di desa Skara Brae, Orkney, Scotlandia Utara, terdapat situs rumah kuno 

peninggalan zaman Neolitikum 3100–2500 sebelum Masehi. Menariknya, di 

rumah batu terdapat perlengkapan yang cukup lengkap. Ada lemari pakaian, 

tempat tidur, lemari tundan, tempat duduk dari batu, dan wadah kerang. 

Lemari pakaian menjadi mebel yang cukup penting pada waktu itu. Hal ini 

terlihat dari posisinya yang terletak di dekat pintu masuk. Pada lemari 

pakaian ini diletakkan pahatan bulat terbuat dari batu. 
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 Mebel zaman klasik 

Furnitur awal ditemukan pada abad ke-8 SM di Phrigian, Bukit Midas, di 

Gordion, Turki. Potongan ditemukan di sini termasuk meja dan tatahan yang 

berdiri. Ada juga peninggalan yang masih bertahan dari Siriah abad 9-8 

Sebelum Masehi dari istana Nimrud. Karpet paling awal yang kini ditemukan 

adalah Karpet Pazyryk. Karpet ini ditemukan di sebuah makam beku di 

Siberia dan kira-kira peninggalan dari abad 6 SM, dan 3. Furnitur Mesir Kuno 

juga ditemukan kembali. Kira-kira peninggalan dari milenium 3 SM berupa 

tempat tidur di Tarkhan. Ditemukan pula tempat tidur dan kursi berlapis emas 

dari makam Ratu Hetepheres, dan banyak contoh (kotak, tempat tidur, kursi). 

Desain furnitur yang sudah maju ditemukan di Yunani Kuno di milenium 2 

Sebelum Masehi, termasuk tempat tidur dan kursi klismos. Desain mebel juga 

juga terlihat pada gambar vas Yunani. Pada tahun 1738 dan 1748, terdapat 

program penggalian Herculaneum dan Pompeii. Lantas ditemukan furnitur 

Romawi. Letusan Vesuvius 79 AD ikut membantu pengawetan furniture 

ini.[1] 

b. Sejarah Mebel di Asia 

Mebel di Asia agak berbeda dengan mebel Barat. Mebel Asia 

mengembangkan gayanya tersendiri, walaupun kadang dipengaruhi oleh Barat 

karena interaksi warga Asia dengan warga Barat melalui kolonialisme, pendidikan 

dan informasi. Mebel Asia dengan gayanya sendiri, lahir dari Indonesia (terutama 

Jepara, Bali), China, Jepang, Pakistan, India, Burma, Korea, Monggolia. 

Indonesia mempunyai gaya mebel yang unik dengan aneka ragam hias 

ukir yang beragam. Ornamen yang beraneka. Pusat mebel ukir di Indonesia adalah 

Jepara. Pada tahun 2004, Kabupaten Jepara memiliki 3.539 unit produksi usaha 

mebel yang terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan 

Penanaman Modal. Usaha skala kecil yang belum terdaftar diperkirakan 15.000 

unit usaha. Keseluruhannya menyerap kira-kira 85.000 tenaga kerja. [1] 
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2.2 Tiga Dimensi 

Tiga dimensi atau biasa disingkat 3D atau disebut ruang, adalah bentuk 

dari benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. [2] Istilah ini biasanya 

digunakan dalam bidang seni, animasi, komputer dan matematika. 3D tidak hanya 

digunakan dalam matematika dan fisika saja melainkan dibidang grafis, seni, 

animasi, komputer dan lain-lain. 

Konsep tiga dimensi atau 3D menunjukkan sebuah objek atau ruang 

memiliki tiga dimensi geometris yang terdiri dari: kedalaman, lebar dan tinggi. 

Contoh tiga dimensi suatu objek / benda adalah bola, piramida atau benda spasial 

seperti kotak sepatu. 

Istilah "3D" juga (dan salah) yang digunakan (terutama bahasa Inggris) 

untuk menunjukkan representasi dalam grafis komputer (digital), dengan cara 

menghilangkan gambar stereoscopic atau gambar lain dalam pemberian bantuan, 

dan bahkan efek stereo sederhana, yang secara konstruksi membuat efek 2D 

(dalam perhitungan proyeksi perspektif, shading). 

 Karakteristik 3 Dimensi 

Mengacu pada tiga dimensi spasial, bahwa 3D menunjukkan suatu titik 

koordinat Cartesian X, Y dan Z. Penggunaan istilah 3D ini dapat digunakan di 

berbagai bidang dan sering dikaitkan dengan hal-hal lain seperti spesifikasi 

kualitatif tambahan (misalnya: grafis tiga dimensi, 3D video, film 3D, kacamata 

3D, suara 3D). Istilah ini biasanya digunakan untuk menunjukkan relevansi 

jangka waktu tiga dimensi suatu objek, dengan gerakan perspektif untuk 

menjelaskan sebuah "kedalaman" dari gambar, suara, atau pengalaman taktil. 

Ketidakjelasan istilah ini menentukan penggunaannya dalam beberapa kasus yang 

tidak jelas juga yaitu penggunaannya tidak hanya pada contoh-contoh diatas 

melainkan (sering dalam iklan dan media). 
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2.3 Augmented Reality 

2.3.1 Pengertian Augmented Reality 

Realitas tertambah, atau kadang dikenal dengan singkatan bahasa 

Inggrisnya AR (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.[3] Tidak seperti realitas maya yang sepenuhnya menggantikan kenyataan, 

realitas tertambah sekedar menambahkan atau melengkapi kenyataan. [4][5]
 

Benda-benda maya menampilkan informasi yang tidak dapat diterima oleh 

pengguna dengan inderanya sendiri. Hal ini membuat realitas tertambah sesuai 

sebagai alat untuk membantu persepsi dan interaksi penggunanya dengan dunia 

nyata. Informasi yang ditampilkan oleh benda maya membantu pengguna 

melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam dunia nyata. 

Realitas tertambah dapat diaplikasikan untuk semua indera, termasuk 

pendengaran[6][7], sentuhan, dan penciuman. Selain digunakan dalam bidang-

bidang seperti kesehatan, militer, industri manufaktur, realitas tertambah juga 

telah diaplikasikan dalam perangkat-perangkat yang digunakan orang banyak, 

seperti pada telepon genggam. 

2.3.2 Sejarah Augmented Reality 

Konsep pertama augmented reality dikenalkan oleh Morton Heilig, 

seorang cinematographer pada tahun 1950an. Ketika itu Augmented Reality 

membutuhkan sebuah alat yang besar sebagai alat output. Alat output dapat 

berupa yang dipasang ditubuh kita (dikenal dengan nama HMD, Head Mounted 

Device), ada juga yang berupa monitor, seperti monitor TV, LCD, monitor ponsel, 

dll. Alat HMD pertama kali ditemukan pada tahun 1968 oleh Ivan Sutherland dari 

Harvard University. Augmented reality dengan input berupa sensor GPS 

diperkenalkan pada tahun 2003 dari hasil penelitian Loomis, dkk pada karya 

ilmiahnya Personal guidance system for the visually impaired using GPS, GIS, 

and VR technologies, pada tahun 1994. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Dua_dimensi
http://id.wikipedia.org/wiki/Tiga_dimensi
http://id.wikipedia.org/wiki/Tiga_dimensi
http://id.wikipedia.org/wiki/Waktu_nyata
http://id.wikipedia.org/wiki/Waktu_nyata
http://id.wikipedia.org/wiki/Realitas_maya
http://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Militer
http://id.wikipedia.org/wiki/Manufaktur
http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_genggam
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Pada tahun 1996, Rekimoto dalam karya ilmiahnya Augmented Reality 

Using the 2D Matrix Code. In Proceedings of the Workshop on Interactive 

Systems and Software memperkenalkan marker 2D untuk pertama kalinya. Dua 

tahun kemudian ARtoolkit, augmented reality library pertama kali diluncurkan 

oleh Kato. 

Pada tahun 2009 Lab MIT(Mistry, dkk) meneliti sixth sense project dan Wear 

Ur World – A Wearable Gestural Interface dimana augmented reality di 

implementasikan pada kehidupan sehari-hari.
 
[8] 

2.3.3 Prinsip Kerja Augmented Reality 

Sistem Augmented Reality bekerja berdasarkan deteksi citra dan citra yang 

digunakan adalah marker. Prinsip kerjanya sebenarnya cukup sederhana. Kamera 

yang telah dikalibrasi akan mendeteksi marker yang diberikan, kemudian 

mengenali dan menandai pola marker, kamera akan melakukan perhitungan 

apakah marker sesuai database yang dimiliki. Bila tidak, maka informasi marker 

tidak akan diolah, tetapi bila sesuai maka informasi marker akan digunakan untuk 

me-render dan menampilkan objek tiga dimensi yang telah dibuat sebelumnya. [9] 

2.3.4 Unity 

Unity adalah ekosistem pengembangan game: mesin rendering yang kuat 

terintegrasi dengan satu set lengkap alat intuitif dan alur kerja yang cepat untuk 

membuat 3D interaktif dan konten 2D, penerbitan multiplatform mudah, ribuan 

kualitas, aset siap pakai di Toko Aset dan komunitas berbagi pengetahuan. 

Untuk pengembang dan studio independen, ekosistem demokratisasi Unity 

menghemat waktu dan biaya untuk menciptakan permainan yang unik dan indah. 

Mereka menggunakan Unity untuk membangun penghidupan melakukan apa yang 

mereka suka: menciptakan permainan yang hook dan menyenangkan pemain pada 

platform apapun. [10] 

2.3.5 Vuforia SDK 

Vuforia adalah Augmented Reality Software Development Kit (SDK) untuk 

perangkat mobile yang memungkinkan pembuatan aplikasi Augmented Reality. 

Dulunya lebih dikenal QCAR (Qualcomm Company Augmented Reality). Ini 
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menggunakan teknologi Computer Vision untuk mengenali dan melacak gambar 

planar (Targer Imgae) dan objek tiga dimensi sederhana seperti kotak secara real-

time. 

Kemampuan registrasi citra memungkinkan pengembang untuk mengatur 

posisi dan virtual oriantasi objek, seperti model tiga dimensi dan media lainnya, 

dalam kaitannya dengan gambar nyata ketika dal ini dilihat melalui kamera 

perangkat mobile. Objek maya kemudian melacak posisi dan orientasi dari gambar 

secara real-time sehingga perspektif pengguna muncul bahwa objek virtual adalah 

bagian dari adegan dunia nyata. 

SDK Vuforia mendukung berbagai jenis target dua dimensi dan tiga 

dimensi termasuk target gambar markerless. Konfigurasu multi target tiga dimensi  

dan marker frame. Fitur tambahan dari SDK termasuk deteksi Oklusi lokal 

menggunakan tombol virtual. Vuforia menyediakan Application Programming 

Interfaces (API) di C++, Java, Objective C. SDK mendukung pembangunan untuk 

iOS dengan kompatibilitas yang perangkat mobile seperti iPhone, iPad dan 

perangkat  Android dengan versi OS 2.2 Atau lebih. [11] 

2.3.6 Vuforia API Reference 

Vuforia API reference berisi informasi tentang hirarki kelas dan fungsi 

member dari QCAR SDK. Sistem QCAR SDK ditampilkan seperti pada gambar 

dibawah ini :  

 

 

 

Gambar 2.1 Sistem High-level Vuforia 
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2.3.7 Arsitektur Vuforia  

Vuforia SDK memerlukan beberapa komponen penting agar dapat bekerja 

dengan baik. Komponen-komponen tersebut antara lain : 

a. Kamera 

Kamera dibutukkan untuk memastikan bahwa setiap frame yang ditangkap 

dan diteruskan secara efisien ke tracker. Para developer hanya tinggal 

memberi tahu kamera kapan mereka mulai menangkap dan berhenti 

b. Image Converter 

Mengkonversi format kamera (misalnya YUV12) kedalam format yang dapat 

dideteksi oleh OpelGL (misalnya RGB565) dan untuk tracking (misalnya 

luminance). 

c. Tracker 

Mengandung algoritma computer vision yang dapat mendeteksi dan melacak 

objek dunia nyata yang ada pada video kamera. Berdasarkan gambar dari 

kamera, algoritma yang berbeda bertugas untuk mendeteksi trackable baru 

dan mengevaluasi virtual button. Hasilnya akan disimpan dalam state object 

yang akan digunakan oleh video background renderer dan dapat diakses dari 

application code. 

d. Video Background Renderer 

Me-render  gambar dari kamera yang tersimpan didalam state object. 

Performa dari video background renderer sangat bergantung pada device 

yang digunakan. 

e. Application Code 

Menginisialisasi semua komponen diatas dan melakukan tiga tahapan penting 

dalam application code seperti : 

1. Query state object pada target baru yang terdeteksi atau marker. 

2. Update logika aplikasi setiap input baru dimasukkan. 

3. Render grafis yang ditambahkan (augmented). 

f. Target Resources 

Dibuat menggunakan on-line Target Management System. Assets yang 

diunduh berisi sebuah konfigurasi xml – config.xml – yang memungkinkan 
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developer untuk mengkonfigurasi beberapa fitur dalam trackable dan bindary 

file yang berisi database trackable.  

 

 

Sebuah aplikasi Vuforia SDK berbasis AR menggunakan layar perangkat 

mobile sebagai lensa atau cermin ke dunia augmented dimana dunia nyata dan 

maya tampaknya hidup berdampingan. Aplikasi ini membuat kamera 

menampilkan gambar langsung pada layar untuk mewakili pandangan dari dunia 

fisik. Objek Virtual 3D kemudian ditampilkan pada kamera dan mereka terlihat 

menyatu di dunia nyata. Gambar 2.2 memberikan gambaran umum pembangunan 

aplikasi dengan Qualcomm AR Platform. Platform ini terdiri dari SDK Vuforia 

dan Target System Management yang dikembangkan pada portal QdevNet. 

Seorang pengembang meng-upload gambar masukan untuk target yang ingin 

dilacak dan kemudian men-download sumber daya target, yang dibundel dengan 

App. [11] 

2.3.8 Marker 

Marker adalah suatu pola yang dibuat dalam bentuk gambar yang akan 

dikenali oleh kamera. Marker adalah kunci dari Augmented Reality (AR). 

Informasi marker akan digunakan untuk menampilkan objek. Dalam 

Gambar 2.2 Diagram Aliran Data Vuforia 
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pembuatannya marker yang baik, citra atau pola gambar memiliki sifat sebagai 

berikut : 

1. Kaya detail, misalnya, pemandangan jalan, sekelompok orang, kolase dan 

lainnya. 

2. Memiliki kontras yang baik, yaitu, memiliki daerah terang dan gelap, 

ataupun remang. 

3. Tidak ada pola berulang, misalnya banyak kotak yang berukuran sama 

dalam satu gambar atau pola marker. 

4. Gambar harus 8 atau 24-bit dengan format PNG dan JPG dengan ukuran 

kurang dari 2MB. Format JPGs harus RGB atau GrayScale (tidak CMYK). 

File gambar *.JPGs ini nantinya akan di-upload ke vuforia, marker yang telah 

di-upload  akan dinilah kualitasnya oleh sistem, berikut adalah contohnya : 

 

 

Pada gambar 2.5 adalah contoh gambar yang sangat baik dalam proses 

pendeteksian marker. Gambar tersebut memiliki features yang tinggi dan 

ketajaman gambar tersebar di semua bagian gambar. Objek yang tersusun tersebut 

menghasilkan tepi yang tajam dan memberikan kontras tinggi.
 
[11] 

2.3.9 Metode Pengenalan Pola Gambar 

Qualcomm sebagai salah satu pengembang Augmented Reality melakukan 

proses pendeteksian marker menggunakan pengenalan pola gambar. Metode yang 

digunakan dalam QCAR adalah Natural Features Tracking dengan metode FAST 

Corner Detection yaitu pendeteksian dengan mencari titik-titik (interest point) 

atau sudut-sudut (corner) padasuatu gambar. Istilah corner dan interest point 

sering diguakan secara bergantian. Pertama-tama dilakukan penteksian tepi 

(edge), kemudian dilakukan analisa tepi untuk mendapatkan pendeteksian sudut 

Gambar 2.3 Contoh Marker 



II-11 

 

(corner) secara cepat. Algoritma ini kemudian dikembangkan, sehingga deteksi 

tepi secara eksplisit tidak lagi diperlukan. Misalnya mendeteksi kelengkukan 

dalam gradient gambar. Pada saat itu juga ternyata bagian-bagian yang tidak 

berbentuk sudut (corner) terdeteksi juga sebagai bagian dari gambar, misalnya 

titik-titik kecil pada latar belakang gelap mungkin terdeteksi. Titik-titik ini yang 

disebut interest point namun istilah corner tetap digunakan. [11] 

2.3.10 Natural Feature Tracking and Detection 

 Ponsel adalah platform kinerja rendah dengan sumber daya yang sangat 

terbatas dibandingkan dengan komputer. Akibatnya, keterbatasan ponsel dalam 

setiap aspek harus diperhitungkan ketika mengembangkan sebuah teknologi AR. 

Banyak AR solusi, yang dirancang khusus untuk ponsel, menggunakan penanda 

berbasis pelacakan untuk menimbulkan estimasi dan mengkoordinasikan 

ekstraksi. Pendekatan ini bekerja dengan cukup baik dan menyederhanakan proses 

pelacakan, sehingga bagi pengguna akhir, lingkungan harus dipersiapkan terlebih 

dahulu. hal ini membuat prosedur pengembangan menjadi rumit tetapi membawa 

fleksibilitas sehingga setiap benda dengan tekstur yang cukup-rinci dapat dengan 

mudah dilacak. 

 Dalam metode ini informasi yang diperlukan untuk tujuan pelacakan dapat 

diperoleh dengan cara optical-flow berbasis pencocokan template atau 

korespondensi fitur. "Optical flow atau aliran optik adalah pola gerakan jelas 

benda, permukaan, dan tepi dalam adegan visual yang disebabkan oleh gerakan 

relatif antara pengamat (mata atau kamera) dan adegan". Korespondensi fitur 

bekerja lebih baik dan lebih efektif daripada pencocokan template karena mereka 

bergantung pada pencocokan fitur lokal. Mengingat korespondensi tersebut, pose 

secara kasar dapat dihitung dengan estimasi yang kuat yang membuatnya cukup 

sensitif terhadap oklusi parsial, blur, refleksi, perubahan skala, kemiringan, 

perubahan iluminasi atau kesalahan pencocokan. Salah satu unsur diterapkan 

pendekatan pelacakan fitur alami didasarkan pada versi modifikasi dari SIFT dan 

FERN fitur deskriptor. SIFT sangat baik dalam mengekstrak tetapi prosesor 

intensif bekerja karena komputasi, sementara FERN menggunakan klasifikasi 

fitur, yang cepat tetapi membutuhkan kapasitas memori yang besar.Dalam hal ini 
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pelaksanaan SIFT dan FERN telah terintegrasi, tetapi dengan signifikan 

modifikasi untuk membuat sebuah sistem pelacakan cocok untuk ponsel. 

 
 

 

Gambar diatas adalah gambar bagaimana alur kerja SIFT dan FERN dari 

teknik pelacakan. [11]
 

Gambar 2.3 Alur SIFT dan FERN 


