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BAB 1 

LATAR BELAKANG 

A. Latar Belakang

Marketing merupakan bagian yang penting bagi perusahaan agar dapat 

meningkatkan penjualan. Belakangan ini inovasi dalaam bidang marketing 

semakin berkembang. Semakin banyak media yang digunakan untuk 

memperkenalkan produk ke pasar. Yang terbaru adalah melalui media 

Interactive Digital Media, Augmented reality (AR). Peluncuran film 

“Avenger” yang baru dirilis menggunakan AR sebagai salah satu alat 

promosinya.(http://www.creativeguerrillamarketing.com/augmented-

reality/become-a-superhero-by-using-the-avengers-ar-app/, diakses 10 Mei 

2012) 

Interactive Digital Media (IDM) mulai marak akhir-akhir ini dalam 

dunia teknologi internasional. Penggunaan IDM sangatlah beragam ada yang 

digunakan untuk iklan, video games, smart phone dan lainnya. IDM sendiri 

adalah teknologi membuat penggunanya dapat berinteraksi secara langsung 

dan nyata dengan media yang digunakan. Media interaktif ini dibagi menjadi 

dua bagian yaitu teknologi Augmented reality (AR) atau realitas tertambah dan 

Virtual Reality (VR) atau realitas virtual.  

Menurut media CNN Tech, 6 Oktober 2011, teknologi AR adalah 

teknologi yang membuat benda-benda digital muncul dalam dunia nyata, 

sedangkan teknologi VR adalah teknologi yang membuat pengguna masuk 

http://www.creativeguerrillamarketing.com/augmented-reality/become-a-superhero-by-using-the-avengers-ar-app/
http://www.creativeguerrillamarketing.com/augmented-reality/become-a-superhero-by-using-the-avengers-ar-app/
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atau muncul di dalam dunia digital. Salah satu perbedaan dari kedua teknologi 

di atas adalah perangkat yang digunakan. Teknologi VR memerlukan alat 

yang canggih yang dapat memproyeksikan dunia digital dan mendeteksi 

keberadaan objek yang ada didalamnya, teknologi serupa digunakan oleh 

musem Bank Indonesia di Jakarta sebaagai media pembelajaran tentang 

sejarah uang di Indonesia, sedangkan teknologi AR hanya perlu menggunakan 

perangkat komputer sederhana yang dilengkapi dengan fasilitas kamera dan 

sudah dipasang program khusus untuk mendeteksi objek sudah didaftarkan 

beserta data yang akan ditampilkan, teknologi ini bekerja dengan cara yang 

hampir sama dengan teknologi bar code.  

Pertama, objek tertentu harus didaftarkan terlebih dahulu ke dalam 

sebuah program yang nantinya dipasang kedalam komputer, ketika komputer 

mendeteksi keberadaan objek tersebut maka komputer akan mengeluarkan 

data yang diperintahkan. Jika pada teknologi bar code data yang ditampilkan 

berupa angka dan sistem kerja dalam stok barang, pada teknologi AR data 

yang ditampilkan berupa benda digital. Benda digital tersebut dapat berupa 

gambar statis, gambar bergerak, gambar 3 dimensi dan juga suara. Ada dua 

jenis AR yaitu marker (menggunakan gambar hitam putih seperti bar code) 

dan juga markerless (dapat mendeteksi segala jenis bentuk). Inilah kelebihan 

teknologi AR, selain lebih murah untuk investasi peralatannya, lebih mudah 

untuk digunakan, lebih siap untuk dikembangkan secara teknologi, AR juga 

memberikan kecanggihan berupa proyeksi gambar dan suara yang dulunya hal 

kelihatan tidak mungkin, sekarang menjadi sebuah kenyataan. 
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Teknologi ini memiliki potensi besar untuk berkembang di pasar. Hal 

itu didukung dengan riset dari ABI Research (www.abiresearch.com), di 

Amerika Serikat pada Tahun 2008 nilai total pembelanjaan AR sebesar $ 

3.800.000 saat ini diperkirakan sebesar $ 6.000.000 dan diperkirakan Tahun 

2014 sebesar $ 350.000.000. 

Di Indonesia, teknologi semacam ini sudah mulai masuk pada Tahun 

2009 di Jakarta. Masuknya teknologi ini diawali oleh sebuah perusahaan 

advertising, PT. WIR Global yang melakukan kerja sama dengan perusahaan 

pembuat dan pengembang AR di Perancis, Total Immersion. PT. WIR Global 

mengusung nama AR & Co. Salah satu masalah dari perusahaan ini adalah 

hanya menjadi reseller atau penjual dari Total Immersion, Perancis. Jadi AR 

& Co masih belum dapat mengembangkan teknologi ini sendiri. Selain itu di 

Indonesia augmented reality mulai dimanfaatkan untuk promosi potensi 

daerah. (http://egov-rank.gunadarma.ac.id/V2/egovmedia/page/23, diakses 10 

Mei 2012) 

Salah satu bukti nyata dari kemampuan AR dalam meningkatkan 

angka penjualan di Indonesia, dialami oleh produk Teh Celup Sosro yang 

menggunakan teknologi AR, yang dibeli dari perusahaan AR & Co. seharga 

$20,000 dan mengalamai peningkatan penjualan sebesar 400%. 

(http://www.fokusindonesia.com/kategori/media.php?module=detailberita&id

=593, diakses 10 Mei 2012) 

http://www.abiresearch.com/
http://egov-rank.gunadarma.ac.id/V2/egovmedia/page/23
http://www.fokusindonesia.com/kategori/media.php?module=detailberita&id=593
http://www.fokusindonesia.com/kategori/media.php?module=detailberita&id=593
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Di Surabaya hanya ada 2 perusahaan yang dapat membuat dan 

mengembangkan teknologi AR secara mandiri. Perusahaan itu adalah SAM 

Design dan Webtocrat Motion. Adapun kelebihan yang dimiliki SAM Design 

adalah kredibilitas sebagai perusahaan penyedia jasa desain komunikasi visual 

yang sudah berdiri selama kurang lebih 10 Tahun lamanya, sedangkan 

Webtocrat memiliki kelebihan dari sisi teknologi AR yang sudah selangkah 

lebih maju yaitu dapat menciptakan teknologi marker maupun markerless. 

Webtocrat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi 

informasi dan multimedia. Perusahaan yang berdiri sejak 2 Agustus 2010 ini 

adalah pengembang dari berbagai macam teknologi seperti website, forum, 

database, 3D, animasi dan video. 

Pasar yang berusaha Webtocrat masuki dalam teknologi AR ini adalah 

perusahaan yang membutuhkan alat promosi untuk meningkatkan penjualan 

produk mereka. Khususnya, perusahaan yang memiliki daya beli yang tinggi 

dikarenakan angka investasi tidak kecil. Jadi sistem penjualan dari teknologi 

ini adalah business to business. 

Pada Tahun 2011 dari bulan Januari hingga Juni, Webtocrat Motion 

mulai menawarkan produk Augmented reality ke beberapa perusahaan di 

Surabaya dan sekitarnya, seperti Honda MPM Motor, AJBS Home 

Improvement Center, Museum Satwa Jatim Park 2, Polygon Cycle dan 

Universitas Ciputra. Namun, belum ada perusahaan yang membeli produk AR 

dari Webtocrat Motion. Ada 2 faktor yang bisa menjadi penyebab belum 

adanya perusahaan yang membeli produk AR dari Webtocrat Motion, (1) 
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faktor kredibilitas, usia perusahaan pada waktu itu belum 1 Tahun dan 

portfolio yang dimiliki belum banyak, (2) harga yang ditawarkan masih cukup 

mahal (25juta - 100juta rupiah per proyek). Penulis masih percaya akan 

potensi AR yang besar karena (1) perusahaan AR & Co. mampu menjual 

produk tersebut kepada lebih dari 50 perusahaan di Indonesia. 

(http://www.fokusindonesia.com/kategori/media.php?module=detailberita&id

=593, diakses 10 Mei 2012), (2) Qualcomm Incorporated atau yang lebih 

dikenal dengan NASDAQ: QCOM, pada tanggal 8 Mei 2011 baru saja 

meluncurkan sebuah platform (infrastruktur yang digunakan untuk 

pengembangan piranti lunak) untuk teknologi AR  

(http://www.qualcomm.co.id/news/releases/2011/05/18/qualcomm-umumkan-

peluncuran-platform-augmented-reality, diakses 10 Mei 2012), (3) Google 

sebagai salah satu raksasa teknologi dunia, mengembangkan kacamata khusus 

untuk memproyeksikan teknologi AR. Dengan adanya “Project Glass” yang 

dikembangkan oleh Google  itu berarti Google yakin bahwa AR masih akan 

terus berkembang pesat untuk beberapa Tahun kedepan. 

(http://www.creativeguerrillamarketing.com/advertising/will-googles-project-

glass-be-a-huge-hit-for-marketers/, diakses 10 Mei 2012) 

Dari paparan diatas, dipilih judul Studi Pengembangan Usaha 

Teknologi Interactive Digital Media Pada Perusahaan Webtocrat Motion 

Surabaya didasarkan pada: (1) hasil riset pasar AR yang sedang berkembang; 

(2) teknologi AR di Surabaya masih baru. Studi yang dilakukan ini akan 

menganalisis pengembangan produk sebagai bahasan utama yang juga diiringi 

http://www.fokusindonesia.com/kategori/media.php?module=detailberita&id=593
http://www.fokusindonesia.com/kategori/media.php?module=detailberita&id=593
http://www.qualcomm.co.id/news/releases/2011/05/18/qualcomm-umumkan-peluncuran-platform-augmented-reality
http://www.qualcomm.co.id/news/releases/2011/05/18/qualcomm-umumkan-peluncuran-platform-augmented-reality
http://www.creativeguerrillamarketing.com/advertising/will-googles-project-glass-be-a-huge-hit-for-marketers/
http://www.creativeguerrillamarketing.com/advertising/will-googles-project-glass-be-a-huge-hit-for-marketers/
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oleh pengembangan usaha, guna mengkokohkan infrastruktur perusahaan agar 

dapat berkembang dengan baik. Pengembangan produk akan mengembangkan 

produk Augmented Reality, sedangkan pengembangan usaha akan 

memperkuat posisi dengan menambah jumlah pekerja, menempati sebuah 

kantor dan kebutuhan operasional lainnya. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam studi 

kelayakan ini adalah: 

Apakah usaha Augmented reality dari Webtocrat Motion, berdasarkan 

aspek pemasaran, aspek hukum, aspek teknis, aspek manajemen dan sumber 

daya manusia dan aspek keuangan. layak untuk dikembangkan di kota 

Surabaya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui apakah usaha Interactive Digital Media dari usaha 

Webtocrat Motion dapat dikembangkan di kota Surabaya. 

 

D. Manfaat Studi Kelayakan Bisnis 

Manfaat dari Studi Kelayakan Bisnis antara lain: 

1. Bagi pihak pemilik usaha, sebagai alat pengambilan keputusan investasi 

yang layak. 
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2. Bagi pihak akademis, sebagai bahan referensi untuk pembuatan Studi 

Kelayakan Bisnis yang lain dan referensi untuk pengambilan keputusan. 

3. Bagi pihak pembaca, menambah pengetahuan dalam mengembangkan 

sebuah usaha khususnya dalam bidang jasa teknologi informasi. 

 

E. Batasan Penelitian 

Penelitian Studi Kelayakan Bisnis ini, memiliki batasan penelitian antara lain: 

1. Aspek yang digunakan adalah aspek pemasaran, aspek hukum, aspek 

teknis, aspek manajemen dan sumber daya manusia dan aspek keuangan. 

2. Metode penelitian akan menggunakan metode kualitatif. 

3. Data Keuangan yang digunakan adalah data per tanggal 31 April 2012 

4. Lokasi penelitian berada di kota Surabaya. 

5. Laporan keuangan perusahaan tidak tercatat dengan baik, hal itu 

dikarenakan penulis baru masuk ke dalam perusahaan dan melakukan 

kesepakatan kepemilikan baru pada bulan September 2011 dan pembuatan 

rekening bersama milik perusahaan baru dapat dilakukan pada bulan 

November 2011. Sebelumnya uang yang beredar berada dalam dua 

rekening pribadi, sehingga sangat sulit untuk melacak mana yang 

seharusnya merupakan transaksi perusahaan dan pribadi. 

  


