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ABSTRAK

Dr. AgungSlametRiyadi ST., MMSI, 0312077602

APLIKASI AUGMENTED REALITY OBJEK BUNGA DAN POHON
BERBASIS ANDROID

Universitas Gunadarma, 2020.

Kata Kunci : Aplikasi, Augmented Reality, Android, Bunga, Pohon

(ix + 71 + Lampiran)

Perkembangan teknologi informasi terus merambah ke berbagai sektor termasuk
pada bidang edukasi, salah satunya adalah teknologi Augmented Reality (AR) yang dapat
dimanfaatkan sebagai media pembelajaran multimedia termasuk media pembelajaran
tumbuhan, seperti bunga. Hal ini dikarenakan sistem pembelajaran mengenai pengetahuan
bunga yang jarang diketahui oleh anak-anak melalui media-media konvensional seperti
papan tulis dan gambar-gambar yang terdapat di buku pengetahuan. Sementara untuk
menambah pengetahuan anak-anak sulit untuk dilihat secara langsung. Kelebihan dari
Augmented Reality adalah tampilan visual yang menarik, karena dapat menampilkan objek
3D beserta animasinya yang seakan-akan ada pada lingkungan nyata serta video mengenai
pohon dari bunga yang diharapkan dapat digunakan sebagai alternatif media pembelajaran
untuk mengenalkan tumbuhan atau bunga-bunga yang ada disekitar kita secara umum yang
mampu membuat pengguna tertarik mempelajarinya. Pada penelitian ini digunakan Unity
Game Engine untuk membangun aplikasi berbasis Android serta Vuforia SDK agar aplikasi
yang dibangun dapat menjadi aplikasi berteknologi Augmented Reality. Disertai dengan
gambar marker yang terdapat didalam buku pengetahuan yang apabila diarahkan ke aplikasi
dapat menampilkan visualisasi objek 3D seperti bunga blustru, bunga antanan, bunga pohon
terung, bunga matahari, dan bunga tulip. Aplikasi ini dapat bermanfaat bagi anak-anak yang
sedang belajar mengatahui tanaman yang ada disekitar kita tetapi jarang kita ketahui.

Daftar Pustaka (1996-2020)
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir ini penerapan Augmented Reality menjadi salah satu

pembahasan tersendiri   dan sering diperbincangkan di dunia pendidikan.

Terutama pada kalangan pendidik, dari mulai perguruan tinggi hingga sekolah

dasar (SD). Sehingga untuk pendidikan perguruan tinggi, sekolah menengah atas

(SMA), sekolah menengah pertama (SMP) maupun di sekolah dasar (SD) sudah

mengenal bentuk tiga dimensi yang ada  pada dunia maya tersebut. Dengan

adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat, terutama pada smartphone,

menuntut sistem  dan metode pembelajaran yang berubah dan berkembang

seiring dengan berjalannya waktu.

AR (Augmented Reality) merupakan salah satu metode pembelajaran yang

berkembang pada zaman sekarang ini, metode ini menggunakan penggabungan

dari berbagai benda–benda yang ada di dunia maya (virtual) ke dalam dunia

nyata dalam bentuk dua atau tiga dimensi, hasilnya yang dapat dilihat dan juga

didengar. Dengan adanya AR (Augmented Reality) tersebut dapat memberikan

peluang yang sangat baik di dalam proses belajar mengajar, karena dengan

diaplikasikannya metode tersebut menimbulkan pengalaman baru,  penjelahan

serta pembelajaran dengan cara yang berbeda dan unik bagi peserta didik,

sehingga proses belajar dan mengajar akan terus mengalami perbaikan dan

inovasi. Dengan adanya pemanfaatan AR ini untuk menambah media

pembelajaran pada buku pengetahuan anak-anak ini diharapkan dapat menambah

pengalaman  dalam pembelajaran yang dapat menambahkan minat membaca

pada anak-anak dengan buku pengetahuan sehingga dapat menerima informasi

dengan menarik. Berdasar pada uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk

membuat penulisan ilmiah dengan judul “Pemanfaatan Teknologi Augmented

Reality dalam Buku Pengetahuan Bunga dan Pohon”.



1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun beberapa batasan masalah dalam

penelitian ini, antara lain :

1. Pembuatan aplikasi ini menggunakan Blender 3D dan Unity 3D dengan

Augmented Reality Vuforia.

2. Aplikasi ini akan berjalan pada smartphone dengan sistem operasi

Android versi minimal Android 4.1 „Jelly Bean‟API Level 16.

3. Jumlah objek yang ditampilkan adalah beberapa pilihan dari gambar

bunga pada buku cetak Widya Wiyata Pertama Anak-Anak yang berjudul

Bunga dan Pohon dengan model 3D secara animasi, dan video :

a. Bunga Blustru

b. Bunga Antanan

c. Bunga Pohon Terung

d. Bunga Matahari

e. Bunga Tulip

4. Marker yang digunakan pada aplikasi ini adalah sebuah buku ensiklopedia

anak-anak Bunga dan Pohon pada halaman 13, 22, dan 23 yang telah

dilengkapi gambar bunga yang digunakan sebagai objek 3D pada

augmented reality.

5. Aplikasi ini dapat digunakan pada anak-anak yang sudah bisa membaca

dengan baik.

1.3 Tujuan Penulisan Ilmiah

Adapun tujuan dari  penulisan ilmiah ini adalah untuk mengembangkan

aplikasi AR sebagai alternatif guna untuk membantu dan memudahkan pengguna

(khususnya anak-anak) untuk mengetahui tentang bunga dan pohon disekitar kita

yang jarang diketahui dengan melihat bentuk dari animasinya sehingga terlihat

lebih menarik terhadap pengguna (khususnya anak-anak).

1.4 Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, terdapat beberapa metode yang digunakan untuk

menyelesaikan masalah, yaitu :

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah pada tahap ini mencari objek yang akan digunakan

sebagai objek 3D pada pemanfaatan AR dan buku pengetahuan anak-anak.



2.   Analisis

Mempelajari beberapa aplikasi yang sejenis dengan aplikasi yang akan

dikembangkan guna mendapatkan data dan informasi yang akan berguna

untuk pengembangan aplikasi penulisan ilmiah ini. Data dan informasi

didapatkan melalui referensi yang ada dari internet.

3. Perancangan

Pada tahap ini merancang tampilan aplikasi yang akan dibuat untuk tahap

membuat struktur navigasi serta diagram  untuk membuat menu dalam

aplikasi atau interface dari aplikasi serta cara menampilkan objek 3D dalam

penerapannya. Wadah objek selain diterapkan dari gambar pada buku

pengetahuan bunga dan pohon dibuat sebagai marker untuk menampilkan

bentuk tiga dimensi.

4. Pembuatan

Pada tahap ini merupakan pembuatan objek dengan menggunakan Blender

3D, untuk membuat objek menjadi teknologi Augmented Reality

menggunakan Unity 3D dengan Vuforia SDK dan Android SDK.

5. Uji Coba

Pada tahap ini akan dilakukan uji coba penggunaan aplikasi pada perangkat

smartphone berbasis android.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan ini, menyajikan gambaran umum mengenai

permasalahan tentang materi yang akan dibahas yang terdiri dari empat bab,

diantaranya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang, batasan masalah, tujuan, metode

penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang teori-teori dasar mengenai Augmented Reality,

Blender, Unity, Vuforia, Marker, Visual Studio Code, Android SDK serta hal

yang digunakan untuk mendukung pembuatan aplikasi.

BAB III PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI

Bab ini membahas tentang gambaran umum aplikasi, perancangan antar muka,

pembuatan model tiga dimensi dan pembuatan marker disertai implementasinya.

BAB IV PENUTUP



Bab ini berisi tentang kesimpulan mengenai aplikasi yang telah dibuat beserta

saran-saran yang bermanfaat untuk pengembangan lebih lanjut.





BAB II LANDASAN

TEORI

2.1 Augmented Reality

Augmented Reality (AR) atau dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi

realitas tambahan adalah sebuah teknik benda dua dimensi maupun tiga dimensi

ke dalam sebuah lingkup nyata lalu memproyeksikan benda-benda maya dalam

waktu nyata sehingga batas antara keduanya menjadi sangat tipis. Sistem ini

lebih dekat kepada lingkungan nyata (real). Dengan teknologi AR lingkungan

nyata disekitar akan dapat berinteraksi dalam bentuk digital (virtual). Informasi

tentang objek dan lingkungan sekitar dapat ditambahkan kedalam system AR

yang kemudian akan ditampilkan pada layar dunia nyata secara real-time

seolah-olah informasi tersebut nyata. Tujuan dari AR adalah mengambil dunia

nyata sebagai dasar dengan menggabungkan beberapa teknologi virtual dan

menambahkan data konstektual agar pemahaman manusia sebagai penggunanya

menjadi semakin jelas. Data konstektual ini dapat berupa komentar audio, data

lokasi, konteks sejarah, atau dalam bentuk lainnya.

Pada saat ini, AR telah banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti

kedokteran, militer, manufaktur, hiburan, museum, game pendidikan, pendidikan,

dan lain-lain. Augmented Reality adalah penggabungan benda-benda nyata dan

maya di lingkungan nyata, berjalan secara interaktif dalam waktu nyata, dan

terdapat integrasi antar benda dalam tiga dimensi, yaitu benda maya

terintegrasi dalam dunia nyata (Roedavan,2014). Pada penerapan Augemented

Reality ada tiga macam AR berdasarkan penggunaan marker atau sebagai penanda

objek nyata dengan kamera yang akan menghubungkan ke objek tiga dimensi

pada layar komputer maupun  ponsel, yaitu marker-based, markerless dan

location (lokasi). Dalam perkembangannya, AR telah ada dalam berbagai bidang

kehidupan. Diantaranya adalah:

6
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1. Kedokteran (Medical)

Pada bidang kedokteran, teknologi pencitraan sangat dibutuhkan, seperti

misalnya, sebagai simulasi  dalam penanganan operasi, simulasi

pembuatan vaksin virus, dll. Untuk itu,  bidang kedokteran menerapkan

Augmented Reality pada visualisasi penelitiannya.

2. Bisnis

Teknologi AR adalah teknologi baru yang sangat inovatif. Selain itu ada

juga yang menganggap pembuatan aplikasi AR ini membutuhkan biaya

yang tidak murah, sehingga pasti akan beranggapan bahwa perusahaan

yang menggunakan teknologi ini adalah perusahaan yang bonafit. Inilah

hal-hal yang akan diingat oleh masyarakat sehingga produk yang

dipromosikan dapat dengan mudah diketahui. Jika promosi berhasil

sehingga dapat meningkatkan pembelian dan memberikan brand image

yang lebih baik.

3. Engineering Design

Seorang engineering design membutuhkan Augmented Reality untuk

menampilkan hasil    design mereka secara nyata terhadap klien.

Dengan Augmented Reality klien akan tahu, tentang spesifikasi yang lebih

detail tentang desain mereka.

4. Hiburan (Entertainment)

Dunia hiburan membutuhkan Augmented Reality sebagai penunjang

efek-efek yang akan dihasilkan oleh hiburan tersebut. Salah satunya

adalah game Pokemon Go yang booming di tahun 2016. Berkat game ini,

teknologi AR semakin dikenal masyarakat umum yang awam akan

teknologi. Berkat Pokemon Go pula, anggapan bahwa teknologi

Augmented Reality adalah sebuah konten game masih melekat di sebagian

besar masyarakat hingga saat ini.

5. Latihan Militer (Military Training)
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Militer telah menerapkan Augmented Reality pada latihan tempur mereka.

Sebagai contoh, militer menggunakan Augmented Reality untuk

membuat sebuah   permainan perang, dimana prajurit akan masuk

kedalam dunia Game tersebut, dan seolah-olah seperti melakukan

perang sesungguhnya.

6. Pendidikan (Education)

Augmented reality tentunya telah digunakan  dalam bidang edukasi.

Sebagai contoh untuk memberikan informasi tambahan sebagai

pengetahuan yang lengkap secara tiga dimensi, sehingga anak-anak dalam

usia pembelajaran dapat mengetahui secara jelas visual yang diberikan

dengan media Augmented reality tersebut.

Dalam pembuatan AR beberapa komponen penting yang diperlukan dalam

pembuatan dan pengembangan aplikasi AR adalah sebagai berikut:

1. Komputer

Komputer berfungsi sebagai  perangkat yang digunakan untuk

mengendalikan semua proses yang akan terjadi dalam sebuah aplikasi

penggunaan komputer ini disesuaikan dengan kondisi dari aplikasi yang akan

digunakan. Kemudian untuk output aplikasi akan ditampilkan melalui layar

monitor maupun layar pada ponsel.

2. Marker

Marker atau dalam Bahasa Indonesia disebut juga penanda berfungsi sebagai

gambar (image) yang akan digunakan komputer untuk proses tracking pada

saat aplikasi digunakan. Komputer akan mengenali posisi dan orientasi dari

marker dan akan menciptakan objek virtual berupa objek tiga dimensi.

3. Kamera

Kamera merupakan perangkat yang berfungsi sebagai recording sensor.

Kamera terhubung dengan komputer dan akan memproses image yang

ditangkap oleh kamera. Apabila kamera mengangkap image yang

mengandung marker, maka aplikasi yang ada di komputer akan mengenali
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marker. Selanjutnya komputer akan meng-kalkulasikan  posisi  dan jarak

marker tersebut. Lalu, komputer akan menampilkan objek tiga dimensi di atas

marker tersebut.

Secara umum AR berfungsi untuk memvisualisasikan suatu objek dalam

waktu yang bersamaan (realtime). Adapun lebih spesifik lagi fungsi AR sebagai

berikut:

1. Mengkombinasikan objek fisik dan digital interface.

2. Menciptakan manipulasi dari model objek virtual. (Pratama, 2014)

Secara garis besar, skema kerja AR adalah sebagai berikut : video atau kamera

yang digunakan pada aplikasi AR menangkap image marker yang lebih dahulu

diidentifikasi. Setelah posisi dan orientasi marker terdeteksi maka hasil

perhitungan tersebut dimasukkan ke dalam matriks. Matriks ini kemudian dipakai

untuk menentukan virtual kamera relatif terhadap marker. (Rahmat,2011).

2.2 Buku Pengetahuan

Pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang.

Pengetahuan termasuk, tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep,

teori, prinsip dan prosedur yang secara Probabilitas Bayesian adalah benar atau

berguna. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui

dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul  ketika

seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian

tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya.

Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman

dan  potensi untuk menindaki; yang lantas melekat di benak seseorang. Pada

umumnya, pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai

hasil pengenalan atas suatu pola. Dimana informasi dan data sekadar

berkemampuan untuk menginformasikan atau bahkan menimbulkan kebingungan,

maka pengetahuan berkemampuan untuk mengarahkan tindakan. Ini lah yang
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disebut potensi untuk menindaki. Buku ilmu pengetahuan adalah buku yang berisi

informasi mengenai pengetahuan yang sifatnya belum banyak diketahui oleh

masyarakat secara umum dilihat dari isi hingga tujuan ditulisnya.

Buku yang digunakan sebagai acuan pemanfaatan AR ini adalah buku Widya

Wiyata Pertama Bunga dan Pohon yang merupakan sebuah ensiklopedia yang

didesain sesuai dengan tuntutan perkembangan anak masa kini. Dengan format

tanya jawab yang menarik khas anak-anak. Menyediakan pengetahuan dari empat

bagian yaitu kehidupan, alam, ilmu pengetahuan dan dunia sekitar. Buku ini dapat

menjawab pertanyaan sederhana dari anak-anak yang ingin mengetahui tentang

bunga dan pohon sebagai pengetahuan umum.

Gambar 2.1 Cover buku Bunga dan Pohon

Penulis memilih halaman 13 pada buku ensiklopedia sebagai media yang akan

digunakan untuk ditambah objek 3D pada AR camera.



11

Gambar 2.2 Halaman 13 buku Bunga dan Pohon

Penulis juga memilih halaman 22 hingga 23 sebagai marker atau dan objek 3D-

nya yang akan dibuat pada aplikasi AR camera bunga dan pohon.

Gambar 2.3 Halaman 22 dan 23 buku Bunga dan Pohon

2.3 Tiga Dimensi (3D)
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Tiga dimensi atau 3D adalah sebuah objek yang memiliki panjang, lebar, dan

tinggi yang memilki bentuk. 3D tidak hanya digunakan dalam matematika dan fisika

saja melainkan pada bidang grafis, seni, animasi, komputer dan lain-lain. 3D dapat

menggambarkan setiap objek yang terjadi pada tiga sumbu sistem koordinat cartesian.

Sebuah sistem koordinat Cartesian pada dasarnya adalah cara mudah menggambarkan

sumbu X dan Y. Dalam dua dimensi atau 2D terdapat dua sumbu, X untuk sumbu

horizontal dan Y untuk sumbuh vertikal, hal yang sama juga terdapat dalam dunia

3D, yaitu memiliki sumbu untuk koordinat yang akan digambar, tetapi dengan satu

pengecualian, ada sumbu ketiga yaitu sumbu Z, yang mewakili kedalaman.

Gambar 2.4. Perbedaan 3 dimensi dan 2 dimensi

2.4 Blender 3D

Blender adalah salah satu software opensource yang digunakan  untuk

membuat konten multi objek khususnya tiga dimensi. Ada beberapa kelebihan

yang dimiki blender dibandingkan software sejenis. Berikut kelebihannya:

1. Open Source
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Blender merupakan salah satu software open source, dimana kita bisa

bebas memodifikasi sourcecode untuk keperluan pribadi maupun komersial,

asal tidak melanggar General Public License (GNU) yang digunakan

Blender.

2. Multi Platform

Karena sifatnya yang open source, Blender tersedia untuk berbagai

macam sistem operasi seperti Linux, Mac dan Windows.

3. Update

Dengan status yang Open Source, Blender bisa dikembangkan oleh

siapapun. Sehingga update software ini jauh lebih cepat dibandingkan

software sejenis lainnya.

4. Free

Blender merupakan sebuah software yang Gratis. Karena terdapat

fitur-fitur yang mungkin tidak dapat dibeli, selain itu dengan di-gratiskannya

software ini, siapapun bisa berpartisipasi dalam mengembangkannya untuk

menjadi lebih baik.

5. Lengkap

Blender memiliki fitur yang lebih lengkap dari software 3D

lainnya. Blender tersedia fitur Video editing, Game Engine, Node

Compositing, Sculpting. Dan bukan lagi plugin, tapi sudah include atau di-

bundling.

6. Ringan

Blender relatif ringan jika dibandingkan software sejenis. Hal ini

terbukti dengan sistem minimal untuk menjalankan Blender. Hanya dengan

RAM 512 dan prosesor Pentium 4 dan VGA on board, Blender sudah dapat

berjalan dengan baik.

7. Komunitas Terbuka

Tidak perlu membayar untuk bergabung dengan komunitas Blender

yang sudah tersebar di dunia. Dari yang baru sampai yang sudah ahli terbuka
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untuk menerima masukan dari siapapun, selain itu mereka juga saling berbagi

tutorial dan file secara terbuka. Salah satu contoh nyatanya adalah OPEN

MOVIE garapan Blender Institute. Pada Gambar 2.3 diperlihatkan tampilan

splash screen Blender2.79.

Gambar 2.5. Splash Screen Blender 2.79

Blender memiliki banyak sekali fungsi yang mampu memudahkan

penggunaannya. Berikut ini beberapa fungsi dari Blender 3D:

1. Fungsi Rotasi

Fungsi Rotasi atau Rotate (R) berfungsi untuk merotasi pada objek.

2. Axis & Transformation Tools

Kunci dalam menguasai bidang 3D adalah dengan memahami

ruangnya. Di dalamnya terdapat suatu komponen primer yaitu Axis atau

yang biasa disebut dengan koordinat system (X,Y,Z). Sumbu ini berfungsi

menjadi sebuah penunjuk arah bagi komponen objek di suatu ruang.

Perubahan yang terjadi ini hanya mampu dibuat dengan transformasi

(move, rotate, scale) sebagai komponen tools.

3. Axis System

Axis System merupakan sebuah perwakilan yang disimbolkan dengan

sumbu X, Y , dan Z pada sebuah ruang.
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4.   3D Transformation

3D Transformation merupakan sebuah ctool yang digunakan untuk

mengontrol. Didalamnya terdiri dari control gerak, control rotasi, dan juga

control skala yang terdapat pada sebuah software 3D yaitu Move, Rotate,

dan Scale.

5. Fungsi Extrude

Extrude merupakan cara memperbanyak objek supaya bisa

menghasilkan sebuah bentuk sesuai yang kita inginkan.

6. Fungsi Pemotongan Objek

Pemotongan objek berfungsi untuk membentuk dan menghasilkan

sebuah objek yang lebih rapi sesuai dengan yang Anda inginkan.

2.5 Unity Game Engine

Unity Game Engine adalah software atau Game Engine yang digunakan untuk

membuat video game berbasis tiga dimensi dan dapat digunakan secara gratis,

selain untuk membuat game, Unity 3D juga dapat digunakan untuk membuat

konten yang interaktif lainnya seperti, visual arsitektur dan real-time 3D animasi,

selain sebagai Game Engine Unity 3D juga dapat digunakan sebagai sebuah editor

bagi Game yang sudah ada. Unity  3D dibuat dengan menggunakan bahasa

program C++, Unity 3D mendukung bahasa program lain seperti JavaScript, C#,

dan Boo. Pada dasarnya, Unity 3D merupakan game engine yang berbasis 3D.

Tetapi Unity juga bisa dalam membentuk game 2D. Unity menggunakan sistem

navigasi bebas dalam pembuatan game, sehingga pengguna dapat dengan mudah

untuk melihat setiap sisi 3D dalam pembuatan objek. Sama halnya seperti

menggunakan Blender 3D. Unity memiliki  kemiripan  dengan game engine

lainnya seperti, Blender Game engine, Virtools, Game studio. Adapun kelebihan

dari Unity 3D yaitu dapat dioperasikan pada platform Windows dan Mac Os dan

dapat menghasilkan  Game untuk Windows, Mac, Linux, Wii, iPad, iPhone,

google Android dan juga browser.
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Gambar 2.6. Logo Unity Game Engine

2.6 Vuforia Engine

(Sumber: logoeps.net, 2013)

Vuforia merupakan Augmented Reality Software Development Kit(SDK) untuk

perangkat mobile yang memungkinkan pembuatan aplikasi Augmented Reality.

Vuforia SDK memiliki keunggulan yaitu stabil dan efektif pada teknik pengenalan

gambar dan juga menyediakan beberapa fitur yang memungkinkan aplikasi dapat

berjalan pada perangkat telepon seluler. Vuforia terdiri dari beberapa bagian seperti

Target Manager System yang terdapat pada portal pengembang, berbasis data target

berbasis Cloud dan vuforia engine.

Aplikasi AR yang terbuat dari vuforia SDK terdiri dari kamera yang akan

menangkap frame dan mengirim konten ke pelacak, converter gambar bertugas

mengkonversi tiap gambar yang diambil oleh kamera kedalam bentuk format yang

cocok untuk rendering OpenGL ES dan untuk pelacakan interal, Tracker yang akan

memuat dan mengaktifasi lebih  dari satu set data dalam waktu bersamaan yang

sebenarnya berisikan algoritma dari visi komputer yang mendeteksi dan menelusuri

objek nyata dalam video kamera frames, render Video Background berguna untuk

me-render gambar di  kamera yang terdapat pada suatu objek, basis data pada

perangkat berguna untuk menyimpan marker target di dalam perangkat itu sendiri dan

yang terakhir basis data cloud yang menyimpan target pada sistem cloud. Vuforia



17

dapat digunakan pada iOS dan Android, yang juga dapat mengembangkan aplikasi

AR dalam Unity yang sangat mudah digunakan pada kedua platform.

Vuforia SDK menggunakan beberapa tipe target, 2D dan 3D, termasuk

pengaturan untuk target yang jumlahnya lebih dari satu (multi target), target

berbentuk silinder untuk mendeteksi gambar yang berada pada permukaan silinder,

target markerless, markerframe, dan pengenalan target berbasis cloud yang dapat

melacak lebih dari satu juta target secara simultan.

Berikut ini beberapa fitur yang dimiliki Vuforia SDK :

1. Mendeteksi dengan cepat target lokal dengan kapasitas melacak lima target secara

simultan.

2. Pendeteksian dalam keadaan kurang cahaya dan bahkan ketika target tertutupi

sebagian.

3. Kapasitas pelacakan yang tinggi, yang membuat aplikasi terus melacak target dan

membantu dalam menjaga konsistensi referensi tertambah dari suatu objek

bahkan  ketika target tidak lagi terlihat pada kamera.

Gambar 2.7. Logo Vuforia

(sumber: avrspot.com, 2018)
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2.7 Marker

Marker adalah sebuah penanda atau gambar yang dapat di deteksi oleh

sistem komputer lewat gambaran video pada image processing, pengenalan

pola dan teknik visi komputer. Sekali terdeteksi, maka akan didefinisikan

skala yang tepat dan pose pada kamera. Marker biasanya merupakan ilustrasi

hitam dan putih persegi dengan batas hitam tebal dan latar belakang putih.

Komputer akan mengenali posisi dan orientasi marker dan menciptakan dunia

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

Tracking ini sudah lama dikembangkan sejak 1980-an dan pada awal 1990-an

mulai dikembangkan untuk penggunaan Augmented Reality. Salah satu metode

Augmented Reality yang saat ini sedang berkembang adalah metode “Markerless

Augmented Reality”, dengan metode ini pengguna tidak perlu lagi menggunakan

sebuah marker untuk menampilkan elemen-elemen digital, dengan tool yang

disediakan Qualcomm untuk pengembangan Augmented Reality berbasis mobile

device, mempermudah pengembang untuk membuat aplikasi yang markerless

(Qualcomm, 2012). Pendekatan ini dinamakan marker based tracking, dan

digunakan secara luas pada AR (Siltanen,2012). Bentuk dari contoh marker dapat

dilihat pada Gambar 2.6.

Gambar 2.8. Penggunaan Marker

(Sumber: researchget.net, 2011)



19

Markerless untuk performa dalam object tracking, system markerless AR

bergantung dalam keadaan lingkungan daripada penggunaan marker fiducial

sehingga tidak didapati gangguan oleh marker yang memiliki bentuk sangat

berbeda dari lingkungan sekitar. Selain itu, AR sangat bergantung pada ke-

khususan dan sifat robust pada proses pencarian yang telah ada. Namun dalam

penggunaan sistem markerless AR, metode pelacakan (tracking) dan pendaftaran

(registrasi) marker akan menjadi semakin kompleks. Kesulitan dalam

pendaftaran marker pada sistem markerless AR dapat terbantu dengan hadirnya

Software Development Kit (SDK). SDK Vuforia merupakan salah satu SDK yang

dapat membantu pendaftaran marker berbentuk gambar (image) dengan teknologi

ter-muktahir seperti  penggunaan sistem cloud sebagai media penyimpanan

marker.

2.8 Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) ini adalah sebuah teks editor ringan yang

dibuat oleh Microsoft untuk sistem operasi multiplatform, artinya tersedia juga

untuk versi Linux, Mac, dan Windows. Teks editor ini secara langsung

mendukung bahasa pemrograman JavaScript, Typescript, dan  Node.js, serta

bahasa pemrograman lainnya dengan bantuan plugin yang dapat  dipasang via

marketplace Visual Studio Code (seperti C++, C#, Python, Go, Java, dst).
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Gambar 2.9. Logo Visual Studio Code

(Sumber: ladangtekno.com, 2019)

Microsoft Visual Studio Code adalah one-stop shop yang memungkinkan kita

fokus pada proses pengembangan dan melupakan tools baru. Berikut adalah

beberapa fitur pada Visual Studio Code:

1. Cross platform

Tersedia di macOS, Linux dan Windows artinya dapat bekerja pada sistem

operasi manapun tanpa khawatir belajar coding tools yang sama untuk sistem

yang berbeda-beda.

2. Lightweight

Tak perlu menunggu lama untuk memulai. mengontrol sepenuhnya bahasa,

tema, debugger, commands dan lain-lainnya sesuai keinginan. Ini dapat

dilakukan melalui extentions untuk bahasa populer seperti python, node.js,

java dan lain-lainnya di Visual Studio Code Marketplace.

3. Powerful editor

Memfungsikan fitur untuk source code editing yang sangat produktif, seperti

membuat code snippets, IntelliSense, auto correct, dan formatting.
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4. Code Debugging

Salah satu fitur yang ditawarkan Visual Studio Code adalah membantu

pengguna melakukan debug pada kode dengan cara mengawasi kode,

variabel, call stack dan expression yang mana saja.

5. Source control

Visual Studio Code memiliki integrated source control termasuk Git support

in-the-box dan penyedia source code control lainnya di pasaran. Ini

meningkatkan siklus rilis proyek secara signifikan.

6. Integrated terminal

Tiada lagi multiple windows dan alt-tabs. Dapat melakukan command-line

task sekejap dan membuat banyak terminal di dalam editor.

VS Code dapat digunakan secara langsung tanpa perlu ekstensi selama alur

pemrogramannya sudah didukung langsung. Disini letak kegunaan ekstensi

karena dapat menambah kemampuan dukungan alur pemrograman yang

diinginkan. Ekstensi VS Code ini banyak dibuat oleh pengembang-pengembang

pihak ketiga yang juga menjadi kontributor dari VS Code. VS Code digunakan

pada saat tahap pembuatan dimana external tools pada Unity3D menggunakan

VSCode pada saat pembuatan C# Script.

2.9 Android

Android adalah software platform yang open source untuk mobile device.

Android berisi sistem operasi, middleware dan aplikasi-aplikasi dasar. Android

menyediakan platform terbuka bagi para   pengembang untuk menciptakan

aplikasi. Basis OS Android adalah kernel linux 2.6 yang telah dimodifikasi untuk

mobile device.
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Gambar 2.10 Logo Android Terbaru

Sumber: theverge.com, 2019

Adapun definisi Android menurut beberapa para ahli sebagai berikut:

1. Teguh Arifianto (2011 : 1), android merupakan perangkat bergerak pada sistem

operasi untuk telepon seluler yang berbasis linux.

2. Menurut Hermawan (2011 : 1), Android merupakan OS (Operating System)

Mobile yang tumbuh ditengah  OS lainnya yang berkembang dewasa ini. OS

lainnya seperti Windows Mobile, iPhone OS, Symbian, dan masih banyak lagi.

Akan tetapi, OS yang ada ini berjalan dengan memprioritaskan aplikasi inti yang

dibangun sendiri tanpa melihat potensi yang cukup  besar dari aplikasi pihak

ketiga. Oleh karena itu, adanya ke-terbatasan dari aplikasi pihak ketiga untuk

mendapatkan data asli ponsel, berkomunikasi antar proses serta keterbatasan

distribusi aplikasi pihak ketiga untuk platform mereka.

3.   Android menurut Nazaruddin (2012 : 1) merupakan sistem operasi untuk telepon

seluler yang berbasis Linux. Android menyediakan platform terbuka bagi para

pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan o leh

bermacam peranti bergerak. Android umum digunakan di smartphone dan juga

tablet PC. Fungsinya sama seperti sistem operasi Symbian di Nokia, iOS di Apple

dan BlackBerry OS.
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4. Menurut Silvia, Haritman dan Muladi (2014:2) Android adalah platform open

source yang komprehensif dan dirancang untuk mobile devices. Dikatakan

komprehensif karena Android menyediakan semua tools dan frameworks yang

lengkap untuk pengembangan aplikasi pada suatu mobile device. Sistem Android

menggunakan database untuk menyimpan informasi penting yang diperlukan

agar tetap tersimpan meskipun device dimatikan.

2.9.1 Android Software Development Kit (Android SDK)

Android Software Development Kit adalah tools Applicaton Programming

Interface (API) yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi pada

platform Android menggunakan bahsa pemrograman Java. Android

Merupakan subset perangkat lunak untuk ponsel yang meliputi system

operasi, middleware, dan aplikasi kunci yang dirilis oleh Google. Saat ini

disediakan Android SDK sebagai alat bantu dan API untuk mengembangkan

aplikasi pada platform Android menggunakan bahasa pemrograman Java.

Sebagai platform aplikasi netral, Android dapat membuat aplikasi yang

dibutuhkan dimana aplikasi tersebut bukan aplikasi bawaan dari smartphone

atau tablet. Android SDK terdiri dari debugger, libraries, handset emulator,

dokumentasi, contohnya kode program dan tutorial. Di bawah ini merupakan

beberapa fitur yang terdpat pada Android SDK:

- Framework aplikasi yang mendukung pergantian komponen dan reusable.

- Dalvik Virtual Machine dioptimalkan untuk perangkat mobile.

- Integreted browser berdasarkan engine open source WebKit.

- Grafis yang dioptimalkan dan didukung oleh libraries grafis dua dimensi,

grafis dua dimensi, grafis tiga dimensi berdasarkan spesifikasi OPENGL

ES 1.0.

- Development Environment yang lengkap termasuk perangkat emulator,

tools untuk debugging, profil serta kinerja memori, dan plugin untuk IDE

Eclipse.
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2.10 Bahasa C#

Bahasa C# (CSharp) adalah bahasa pemrograman sederhana yang

digunakan untuk tujuan umum, dalam artian bahasa pemrograman ini dapat

digunakan untuk berbagai fungsi misalnya untuk pemrograman server-side

pada website, membangun aplikasi desktop ataupun mobile, pemrograman

game, dan sebagainya. Selain itu C# juga bahasa pemrograman yang

berorientasi objek, jadi C# juga mengusung konsep objek seperti inheritance,

class, polymorphism, dan encapsulation.

Dalam  praktiknya C# sangat bergantung dengan framework yang

sebut .NET FrameWork, framework inilah yang nanti digunakan untuk

mngecompile dan menjalankan code C#. C# dikembangkan oleh Microsoft

dengan merekrut Anders Helsberg. Tujuan dibangunnya C# adalah sebagai

bahasa pemrograman utama dalam lingkungan .NET FrameWork.

Dalam pemrograman C# memiliki 5 struktur dasar yang harus diingat,

yaitu:

- Resource (library)

Struktur pertama ini merupakan pendefinisian library apa yang harus

ada pada program atau library apa yang kita import.

- Namespace

Struktur kedua ini adalah nama dari project.

- Nama Class

Struktur ketiga ini berbicara tentang apa nama dari Class yang kita

buat dan bisa juga langsung diberi penanda seperti “Main Class” yang

menandakan bahwa Class tersebut Class utama.

- Deklarasi Method

Struktur keempat ini merupakan pendeklarasian methods sebagai

aawalan untuk menjalankan method atau perintah yanga ada di dalamnya.

Jika didefinisikan dengan “Main” akan method tersebut yang dijalankan

pertama kali oleh compiler.
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- Method atau Command

Struktur kelima ini adalah method atau method perintah yang kita

berikan untuk dieksekusi oleh compiler.



BAB III

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI

3.1 Gambaran Umum Aplikasi

Pemanfaatan teknologi Augmented Reality pada buku pengetahuan anak-anak

Bunga dan Pohon merupakan penggabungan yang bertujuan untuk menarik  daya

minat pengguna akan buku pengetahuan bunga dan pohon. Aplikasi ini memberikan

informasi mengenai model  3D bunga, dan informasinya. Dalam menggunakan

aplikasi ini dibutuhkan suatu marker yang telah disingkronisasi ke dalam database

yaitu berupa gambar dua dimensi pohon atau tumbuhan sesuai dengan bunganya

masing-masing yang akan menangkap objek Augmented Reality.

Pada bab ini dijelaskan bagaimana perancangan dan juga struktur pembuatan

pada aplikasi Augmented Reality Bunga dan Pohon yang dibagi menjadi beberapa

tahapan yaitu Perancangan Aplikasi, Pembuatan Aplikasi, dan Implementasi

Aplikasi. Aplikasi yang sudah dibuat akan dijalankan di ponsel bersistem operasi

android. Smartphone dengan sistem operasi Android dengan versi minimal 4.1 „Jelly

Bean‟ API Level 16 digunakan sebagai pendeteksi marker (gambar pohon 2D) yang

akan menampilkan model 3D bunga dari gambar pohon tersebut. Proses pembuatan

model objek 3D pada aplikasi ini menggunakan software Blender. Untuk pembuatan

aplikasi menggunakan software Unity 3D dan Augmented Reality SDK menggunakan

Vuforia SDK.

3.2 Perancangan Aplikasi

Pada sub bab ini akan dijelaskan tahapan-tahapan dalam perancangan pada

aplikasi Augmented Reality pada buku bunga dan pohon yaitu penggunaan struktur

navigasi non linear, penggunaan use case diagram, activity diagram, dan perancangan

User Interface aplikasi.

26
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3.2.1 Struktur Navigasi Non Linear

Struktur navigasi adalah sebuah jalur navigasi yang terjadi ketika aplikasi

dijalankan pada smartphone user sebagai alat bantu untuk merancang aliran

Augmented Reality Buku Pengetahuan Bunga dan Pohon berbasis android. Cara yang

digunakan dalam mendesain aliran aplikasi ini sebagai berikut seperti pada Gambar

3.1

Gambar 3.1 Struktur Navigasi Non Linier

Bagian awal dari struktur navigasi ini adalah splashscreen yang mana

merupakan navigasi linier dengan Menu Utama. Pada Menu Utama, user dapat
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memilih 2 menu yang tersedia yang merupakan navigasi hirarki. Pertama adalah

menu Mulai AR kemudian masuk ke pilihan AR kamera pada button bunga/pohon

untuk menampilkan informasi dan Objek 3D serta video player.

Selanjutnya pada menu kedua dari hirarki adalah menu Panduan, yaitu berisi

panduan cara menggunakan aplikasi serta infromasi mengenai aplikasi. Dan terakhir

menu keluar yaitu untuk keluar dari aplikasi.

3.2.2 Use Case Diagram

Diagram ini digunakan untuk menggambarkan perilaku user terhadap suatu

system. Diagram Use Case dari aplikasi AR bunga dan pohon ini ditampilkan pada

gambar 3.2

Gambar 3.2 Use Case Diagram

Pada  gambar 3.2, pengguna atau user sebagai actor yang menggunakan

aplikasi Bunga dan Pohon. Terdapat beberapa use case, yaitu memilih menu Mulai

AR dan memilih menu Panduan. Pada menu Mulai AR, pengguna dapat memilih

bunga/pohon yang akan dilihat kemudian akan melakukan tracking untuk melihat

objek 3D dan informasi objek. Pada menu Panduan, pengguna dapat membaca cara

penggunaan AR Kamera pada menu Mulai AR serta informasi mengenai aplikasi.
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3.2.3 Activity Diagram

Diagram ini memodelkan alur kerja sebuah proses dan urutan aktivitas dalam

suatu proses. Pada diagram ini, dapat dilihat gambaran aktivitas-aktivitas yang

dikerjakan oleh sebuah system dijelaskan tentang workflow (aliran proses) system

pada aplikasi Augmented Reality Bunga dan Pohon pada Gambar 3.3

Keterangan:

Gambar 3.3 Activity Diagram
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1.   User menjalankan aplikasi atau mengakses Aplikasi Augmented Reality

Bunga dan Pohon berbasis Android. System akan menampilkan Menu Utama

dari aplikasi tersebut.

2.   User memilih Menu AR yang akan digunakan untuk memilih bunga mana

yang akan ditampilkan.

3. Sistem akan menampilkan menu pilihan bunga.

4.   User akan memilih bunga

5. Sistem akan menampilkan tampilan AR Camera yang akan digunakan oleh

user.

6.   User membuka halaman buku yang akan dideteksi agar dapat menampilkan

objek 3D dari marker yang telah dipilih oleh user. User dapat memilih atau

mengakses button rotasi (kiri) untuk membuat objek bergerak atau tidak dan

juga user dapat mengakses button video play (kanan bawah) untuk memutar

video tentang bunga atau pohon tersebut.

7. Sistem akan mendeteksi marker tersebut (tidak), maka system akan kembali

untuk mendeteksi marker kembali.

8.   User dapat memilih atau mengakses button back (kembali).

9. Maka sistem akan menuju ke menu utama.

3.2.4 Perancangan User Interface Aplikasi

Pada sub bab ini membahas mengenai perancangan tampilan yang akan

diterapkan sebagai user interface aplikasi, pembuatan user interface ini langsung

dibuat pada aplikasi Unity 3D.

a.   Rancangan Tampilan Menu Utama

Pada tampilan Menu Utama, terdapat background gambar bunga sebagai

gambar dari tampilan awal serta teks merupakan nama dari aplikasi yaitu

“Bunga dan Pohon”. Kemudian terdapat 3  tombol  / Button diantaranya

Button1 yaitu tombol “Mulai AR” untuk masuk ke tampilan pilihan kamera

AR, Button2 yaitu tombol Panduan untuk masuk ke tampilan menu Panduan
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atau cara penggunaan aplikasi dan informasi mengenai aplikasi. Selanjutnya

yaitu Button3 sebagai tombol Keluar yaitu untuk menutup aplikasi. Tampilan

Menu Utama terdapat pada Gambar 3.4

Gambar 3.4. Rancangan Tampilan Menu Utama

b. Rancangan Tampilan Menu Mulai AR

Pada tampilan menu mulai AR terdapat perintah untuk memilih

salahsatu button, yaitu pada pilihan pada button 1, button 2, button 3, button

4, dan button 5 sesuai bunga yang diinginkan untuk melihat objek dari buku

bunga dan pohon, kemudian button 6 sebagai back button berfungsi untuk

kembali ke menu utama.
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Gambar 3.5 Rancangan Tampilan Menu Mulai AR

c. Rancangan Tampilan AR Camera

Pada tampilan AR Camera terdapat panel pada teks 1 yang berisi

informasi mengenai objek bunga, pada button 1 yaitu tombol rotasi berfungsi

untuk merotasi objek atau untuk membuat objek bergerak berputar, pada

button 2 yaitu video play button berfungsi  untuk menampilkan  video

mengenai bunga atau pohon. Terdapat AR kamera yang akan digunakan untuk

tracking objek pada buku, button 3 sebagai back button berfungsi untuk

kembali ke menu utama.
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Gambar 3.6 Rancangan Tampilan AR Camera

d. Rancangan Tampilan Menu Panduan

Pada menu panduan teks 1 sebagai judul dari menu, kemudian pada panel

untuk teks 2 terdapat penjelasan cara menggunakan aplikasi Bunga dan Pohon

serta pada teks 3 terdapat informasi mengenai aplikasi. Kemudian terdapat

button 1 sebagai Back Button yang berfungsi untuk kembali ke menu utama.

Gambar 3.7 Rancangan Tampilan Menu Panduan

e. Rancangan Tampilan Videoplayer

Pada tampilan videoplayer mengenai bunga dan pohon terdapat

videoplay bunga yaitu video mengenai bunga atau pohon, button 1 sebagai

button play untuk memulai video, pada button 2 digunakan untuk pause video

untuk memberi jeda pada video, button 3 yaitu button stop digunakan untuk

menghentikan video, button 4 sebagai back button untuk kembali ke menu

utama, dan slider sebagai track dari videoplayer.
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Gambar 3.8 Rancangan Tampilan Videoplayer

3.3 Pembuatan Aplikasi

Pada bagian sub-bab ini, akan diberikan langkah-langkah dalam pebuatan

aplikasi. Mulai dari membuat model objek, hingga membuat aplikasinya. Berikut

adalah bagiannya.

3.3.1 Pembuatan Model Objek 3D

Pada pembuatan model ini   penulis membuat lima bunga dari buku

ensiklopedia Bunga dan Pohon  pada halaman 13 dan  22 yaitu bunga antanan,

belustru, bunga pohon terung, bunga tulip dan bunga matahari. Model 3D tersebut

dibuat pada aplikasi blender 3D versi 2.79. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan

dari salahsatu model 3D yaitu bunga belustru berikut proses pembuatannya :

1. Pertama, buka aplikasi Blender 3D versi 2.79 sampai terbuka tampilan diawal

untuk menambahkan objek.
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Gambar 3.9 splashscreen Blender 3D versi 2.79

2. Siapkan gambar dari buku ensiklopedia bunga dan pohon pada halaman 13

dan 22 sebagai contoh objek 3d yang akan dibuat dalam bentuk 3d.

Gambar 3.10 Bunga Belustru (marker)

3. Kemudian tambahkan objek baru untuk membuat kelopak dari bunga dengan

add > mesh > plane
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Gambar 3.11 Add objek Blender 3D

Gambar 3.12 Plane pada blender 3d

4. Kemudian ke edit mode untuk mengubah bentuk dari sisi plane tersebut untuk

menyerupai sebuah kelopak dengan cara klik edit mode > edge select >

kemudian select sisi plane sampai berubah.
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Gambar 3.13 Edit mode Blender 3D

Gambar 3.14 Edge Select edit mode Blender 3D

Gambar 3.15 Bentuk kelopak bunga pada edit mode

5. Setelah itu untuk membuat kelopak lebih banyak hingga berbentuk sebuah

bunga dengan kembali ke object mode kemudian klik  kanan mouse pada

kelopak > shift+d untuk menduplikat kelopak atau sepal.
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Gambar 3.16 Kelopak bunga belustru di blender 3d

6.   Untuk memberi warna pada objek di blender 3d menggunakan texture dan

material. Untuk material menggunakan diffuse disamakan dengan warna dari

texture yang telah ditambahkan dari warna gambar bunga blustru.

Gambar 3.17 Setting texture dan material pada bunga
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7.  Untuk membuat bagian mahkota dan tangkai dari bunga tersebut dengan

menggunakan object dasar dari tabung atau cylinder dengan klik add >

cylinder kemudian ubah besar dengan scaling masing masing bagian sisi dan

sudut.

Gambar 3.18 Mahkota bunga di blender 3d

8. Kemudian melakukan penyatuan dari objek mahkota dan kelopak bunga

hingga tangkainya yang sudah diberi warna. Lalu export objek dari ekstensi

.blend menjadi .fbx

Gambar 3.19 Bunga belustru pada blender 3d

3.3.2 Pembuatan Database dan License Key (Marker)
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Setelah membuat objek 3D tersebut selanjutnya akan membahas

mengenai langkah-langkah pembuatan database untuk memasukkan data

marker yang akan digunakan dan juga license key-nya. Berikut ini adalah

proses pembuatannya :

1. Pertama, siapkan 5 gambar (5 pohon bunga) untuk dijadikan marker. Di

sini saya mengambil gambar pada buku ensiklopedia bunga dan pohon

halaman 13 dan 22 untuk dijadikan kunci pada saat pembuatan objek 3D

dan marker suatu objek seperti pada Gambar 3.15

Gambar 3.20 Marker bunga

2. Mengunjungi web atau membuka browser kemudian cari vuforia

developer atau mengunjungi https://developer.vuforia.com/ untuk

membuat  database dengan mengakses pada developer vuforia seperti

pada gambar 3.22.

Gambar 3.21 Mengakses vuforia developer
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3. Setelah membuka developer vuforia, melakukan register apabila belum

memiliki akun Vuforia pada web develop vuforia engine.

Gambar 3.22 Register Vuforia

4. Melakukan login apabila telah memiliki akun pada portal vuforia

developer.

Gambar 3.23 Login Vuforia

5. Jika sudah login, masuk kedalam develop maka akan terlihat 2 pilihan

yaitu License Manager dan Target Manager.
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Gambar 3.24 Develop vuforia

6. Memilih Target Manager dan menambahkan database. Memilih Type

Device dan memasukkan nama yang diinginkan.

Gambar 3.25 Membuat database

7. Memilih Add Target untuk menambahkan target marker dari hasil scan

buku ensiklopedia bunga dan pohon yang akan digunakan nantinya pada
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pembuatan AR unity.

Gambar 3.26 Add target

8. Memasukkan dengan ketentuan pada type yaitu Single Image dan

memilih browse file gambar yang ingin dijadikan marker. Memasukkan

ukuran (width 1) dan memasukkan nama marker tersebut yaitu antanan

untuk marker bunga antanan.

Gambar 3.27 Upload target marker
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9. Kemudian untuk men-download marker tersebut,   dapat dilakukan

dengan men-checklist semua target marker kemudian melakukan

Download Database(All).

Gambar 3.28 Download database

10. Kemudian membuat development key agar dapat digunakan atau

memanggil fungsi pada software unity.

Gambar 3.29 Get development key

11. Kemudian memilih nama yang sudah dibuat pada License Key. Pada

bagian tab License Key, dapat meng-copy dan menggunakan key

tersebut untuk mengakses database didalam software unity.
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Gambar 3.30 App name license key

Selanjutnya pengunduhan Vuforia SDK, dimana Vuforia SDK Package

adalah Software Development Kit yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi

augmented reality. Untuk mengunduh Vuforia SDK Package masuk ke URL :

https://developer.vuforia.com/downloads/sdk.

3.3.3 Pembuatan dan Scripting Program

Dalam langkah pembuatan aplikasi ini, saya menggunakan software

Unity. Dalam langkah pembuatan aplikasi akan dipaparkan langkah-langkah

pembuatan setiap scene yang akan dibutuhkan mulai dari scene menu utama,

menu mulai AR, menu panduan dan langkah membangun aplikasi tersebut.

Dalam pengerjaan ini saya menggunakan software Unity 2018.4.24f1 64 bit.

Berikut adalah langkah dasar membuka dan membuat project baru pada unity

3D:

1. Membuka software unity atau start program seperti Gambar 3.32
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Gambar 3.31 Splashscreen Aplikasi Unity

2. Membuat project baru dengan cara memilih New untuk membuat project baru

kemudian ubah nama project lalu pilih template 3D kemudian Create Project.

Gambar 3.32 New Unity Project
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Gambar 3.33 Tampilan Awal Unity

3. Setelah aplikasi berhasil dibuka, selanjutnya yaitu melengkapi setting unity

(Running Aplikasi) agar program yang akan dibuat  dapat dijalankan pada

platform Android dengan cara klik Edit > Preferences > External Tools >

Android SDK > browse.

Gambar 3.34 Sub Menu Preferences
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Gambar 3.35 Setting SDK Unity

4. Setelah berhasil mengimport SDK kedalam unity langkah selanjutnya adalah

mengubah setting aplikasi menjadi android dengan cara klik File lalu Build

Settings > Android > Switch Platform.

Gambar 3.36 Build Setting

5. Setelah berhasil mengubah pengaturan platform menjadi android langkah

selanjutnya yaitu mengaktifkan AR Camera Vuforia dengan cara klik file >

Build Setting . Android > Player Settings > XR Setting > checklist Vuforia

Augmented Reality.
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Gambar 3.37 Player Settings

Gambar 3.38 Setting Aktif AR Camera Vuforia

6. Selanjutnya membuat folder baru di dalam Assets dengan nama „user‟ dengan

cara double klik kiri pada mouse lalu create > folder > user, kemudian buat

lagi folder di dalam user yaitu untuk model, scene, resource, dan scripts.

Folder model digunakan untuk menyimpan objek 3D dengan ekstensi .fbx
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Gambar 3.39 Create folder pada Unity

Gambar 3.40 Assets Unity

7. Setelah membuat folder-folder yang dibutuhkan, selanjutnya meng-import

semua asset yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi bunga dan pohon

dengan cara drag and drop semua asset ke folder resource yang terapat pada

Unity. Setelah semua asset ter-import, kemudian menuju  ke tab inspector

dengan cara klik gambar tersebut dan tab inspector akan muncul pada bagian

kanan layar, lalu mengubah Texture Type menjadi Sprite (2D and UI) dan

mengubah bagian Sprite Mode menjadi Single.
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Gambar 3.39 Create folder pada Unity

Gambar 3.40 Assets Unity

7. Setelah membuat folder-folder yang dibutuhkan, selanjutnya meng-import

semua asset yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi bunga dan pohon
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Gambar 3.39 Create folder pada Unity

Gambar 3.40 Assets Unity

7. Setelah membuat folder-folder yang dibutuhkan, selanjutnya meng-import

semua asset yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi bunga dan pohon

dengan cara drag and drop semua asset ke folder resource yang terapat pada

Unity. Setelah semua asset ter-import, kemudian menuju  ke tab inspector

dengan cara klik gambar tersebut dan tab inspector akan muncul pada bagian

kanan layar, lalu mengubah Texture Type menjadi Sprite (2D and UI) dan

mengubah bagian Sprite Mode menjadi Single.
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Gambar 3.41 Pengaturan Inspector Image

Gambar 3.42 Tampilan hasil Import gambar dan video

8. Selanjutnya mengimport semua gambar atau objek 3D yang telah dibuat pada

blender dan sudah di-export menjadi ekstensi fbx ke dalam folder model

dengan cara drag and drop pada folder tersebut.
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Gambar 3.43 Assets Objek 3D

9. Membuat kode program pada folder Scripts yang akan digunakan untuk

button mulai, pilihan bunga, rotasi objek, panduan, kembali dan keluar.

Gambar 3.44 Tampilan hasil membuat Scripts

10. Selanjutnya membuat scene didalam folder scene dengan cara double klik

mouse kiri > create > scene. Aplikasi bunga dan pohon ini terdapat 7 scene

yang pertama scene untuk menu utama, kedua untuk panduan dan informasi

aplikasi, kemudian lima scene lainnya sebagai scene objek dari bunga dan

pohon.

Gambar 3.45 Scenes Aplikasi
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Berikut dijelaskan mengenai langkah-langkah pembuatan aplikasi Bunga

dan Pohon yang dibagi ke dalam masing-masing scene:

a. Main Menu

Pertama mebuat canvas baru dengan cara klik kanan pada tab

Hierarchy > UI > canvas, canvas berfungsi sebagai dasar dalam UI suatu

aplikasi. Jadi akan terus digunakan pada setiap scene. Kemudian

mengubah UI Scale Mode menjadi Scale with Screen Size, yang berfungsi

untuk ukuran canvas akan berubah menyesuaikan   ukuran layar

smartphone pengguna. Dengan mengatur Reference Resolution menjadi

2220 x 1080 sesuai dengan ukuran layar smartphone yang digunakan.

Gambar 3.46 Pengaturan Inspector Canvas
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Gambar 3.47 Pengaturan Ukuran Layar

Kemudian drag and drop gambar background sesuai dengan ukuran
canvas, mengimport button dan masukkan script program  ke dalam
button.

Gambar 3.48 Tampilan canvas

Kemudian membuat Script program pada scene 1 yaitu menu utama
dengan cara klik kanan > Create > C# Script kemudian beri nama
Menu_Manager.cs
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using System.Collections;

using System.Collections.Generic;

using UnityEngine;

public class Menu_Manager : MonoBehaviour {

public GameObject menupanel;

public GameObject playpanel;

void Start() {

menupanel.SetActive(true);

playpanel.SetActive(false); }

void Update(){  }

public void playbuttonClicked() {

menupanel.SetActive(false);

playpanel.SetActive(true); }

public void howtobuttonClicked() {

Application.LoadLevel("Panduan"); }

Menu_Manager.cs merupakan script yang berekstensi .cs atau C#

(CSharp) yang digunakan untuk membuat menu panel dan play panel pada

menu utama dapat berjalan dengan menggunakan button yang

menghubungkan antar menu pada scene menu utama maupun menu

panduan atau scene lainnya seperti pada saat mengakses AR Camera.
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Gambar 3.49 Tampilan Setting Button

b. Antanan (Objek 3D)
Selanjutnya membuat scene untuk objek 3D dengan AR camera yaitu

dengan cara berikut:

1. Import AR Camera, Image Target dan delete main camera di

dalam scene objek 3D dengan cara klik GameObject > Vuforia

Engine > AR Camera dan Image.
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Gambar 3.50 Setting Import AR Camera Objek 3D

2.   Klik AR Camera kemudian copy license key yang telah dibuat di

dalam vuforia dengan cara klik AR Camera > open vuforia engine

configuration di dalam inspector > copy app license key.

Gambar 3.51 Setting License Key vuforia

Gambar 3.52 License key
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3. Folder database vuforia yang terdapat marker-marker yang telah

didownload dari   database vuforia sebelumnya yang akan

digunakan sebagai image target.

Gambar 3.53 Database Marker Vuforia

4. Pilih masing-masing marker pada Inspector Image Target dengan

database yang telah diimport sebelumnya, kemudian sesuaikan

objek Image Target dengan objek 3D yang akan ditampilkan.

Gambar 3.54. Image Target

5.   Drag and drop objek 3D ke dalam image target, objek diseusaikan

dengan image target yang telah diimport kemudian atur posisi

objek 3D disesuaikan dengan posisi image target dan AR Camera.
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Gambar 3.55 Objek 3D

6. Kemudian membuat panel berisi informasi mengenai objek bunga

dan pohon pada scene AR Camera button untuk merotasi objek

saat ditampilkan  pada AR Camera, dan button untuk memulai

video player.

Gambar 3.56 Setting Button Rotate
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Berikut adalah Script program dimana untuk membuat objek

dapat bergerak putar pada saat objek terdeteksi pada tracking AR

Camera.

using System.Collections;

using System.Collections.Generic;

using UnityEngine;

public class Rotasi5 : MonoBehaviour{

public GameObject tulip2;

public bool isRotating;

void Start() {

isRotating = false; }

void Update() {

if (isRotating) {

tulip2.transform.Rotate(0, 20.0f*Time.delta
Time,0); } }

public void buttonRotate() {

if(!isRotating) {

isRotating = true; }

else {

isRotating = false; }

}}

Script pada rotasi berfungsi untuk membuat objek 3D

bertransformasi saat dilakukannya tracking sehingga dapat berjalan

berputar.
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Script pada rotasi berfungsi untuk membuat objek 3D

bertransformasi saat dilakukannya tracking sehingga dapat berjalan

berputar.
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Gambar 3.57 Tampilan scene setelah ditambah panel dan button

c. VideoPlayer (Scene 3)

Pada scene ini sebagai tambahan untuk menampilkan videoplayer dari

bunga dan pohon yang tersedia pada aplikasi ini, dimana pada saat

menekan tombol mulai video pada scene AR Camera, video dapat diputar

ketika menekan tombol  videoplay  pada scene AR Camera, kemudian

dapat di-pause maupun stop video dan terdapat Track atau slider yang

dapat digeser atau slide sesuai keinginan pengguna pada saat memulai

video.

Gambar 3.58 Setting videoplayer pada unity
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d. Panduan

Gambar 3.59 Tampilan Videoplayer

Pada scene ini terdapat panel yang berisi panduan atau cara

menggunakan aplikasi bunga dan pohon AR dan informasi mengenai

aplikasi ditambah dengan tombol untuk kembali ke menu utama.

Gambar 3.60 Tampilan Scene panduan

e. Build Aplikasi

Untuk membangun atau build aplikasi yang pertama adalah buka build

setting kemudian add open scene yaitu menambahkan scene satu persatu

dengan cara membuka scene lalu lakukan add open scenes. Selanjutnya



63

setelah semua scene sudah tersedia pada bagian Scenes In Build lalu klik

Build.

Gambar 3.61 Tampilan Setting Build Aplikasi

Setelah semua scene dan komponen dapat berjalan dengan baik lalu klik

file > build setting > build untuk membangun aplikasi android. Setelah Status

build menjadi „Suceeded‟ maka aplikasi berhasil dibangun menjadi bentuk

ekstensi .apk.

3.4 Uji Coba

Pada tahap Uji Coba, penulis menggunakan smartphone berbasis android

untuk menggunakan aplikasi yang telah di-build.

1.   Uji Coba Tampilan Menu Utama



64

Gambar 3.62 Hasil pengujian menu utama

2.   Uji Coba Tampilan AR Camera

Gambar 3.63 Hasil pengujian AR Camera

3.   Uji Coba Tampilan AR Camera Button Rotasi



65

Gambar 3.64 Hasil pengujian AR Camera button rotasi

4.   Uji Coba Tampilan Video Player

Gambar 3.65 Hasil pengujian AR Camera button videoplayer

3.4.1 Spesifikasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak
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Spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam
implementasi dan proses pembuatan aplikasi ini adalah sebagai berikut:

a. Spesifikasi Perangkat Keras yang digunakan untuk pembuatan aplikasi
1. Processor : Intel® Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz 2.71 GHz
2. Memori : 4.00 GB RAM
3.   VGA : Nvidia GeForce GT 920MX
4.   Hardisk : 1 TB SATA

b. Spesifikasi Perangkat Keras yang digunakan untuk    pengujian dan

implementasi aplikasi.

Tabel 3.1 Spesifikasi Alat Pengujian

No Brand OS RAM Processor Resolusi
1 Samsung J3 Android

5.1.0
1,5GB Spreadtrum

1.5 GHz
1280x720
Pixels

2 Brandcode B6s Android
5.1.0

1GB Quad-core
1.3 GHz

1280x720
Pixels

3 Samsung S9+ Android
9.0.0

6GB Octa Core
2.7 GHz

2960x1440
Pixels

c. Spesifikasi Perangkat Lunak yang digunakan di dalam PC untuk pembuatan
aplikasi
1. Microsoft Windows 10 64-bit
2. Blender 2.79b
3.   Unity 2018.4.24f1
4.   Android Studio 4.0 (SDK)
5.   Vuforia Engine 8.3.8

3.4.2 Hasil Pengujian

Pada bagian ini memberikan daftar ringkasan hasil akhir dari pengujian.
Detail pengujian dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2 Hasil Pengujian

No. Brand Layout Perform Tampilan AR
1 Samsung J3 Sesuai Lancar Sesuai
2 Brandcode B6s Sesuai Lancar Sesuai, tetapi
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tampilan kamera
berkedip

3 Samsung S9+ Sesuai Lancar Sesuai

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat diberikan kesimpulan

sebagai berikut :

1. Tampilan UI cukup baik, dapat ditampilkan sesuai dengan rancangan, tetapi

resolusi layar pada beberapa percobaan tidak sesuai atau menjadi blur, dan

kendala saat memasuki tampilan AR kamera pada Brandacode B6s karena

spesifikasi yang rendah.

2. Kecepatan respons saat tombol ditekan cukup baik dan lancar, hanya terdapat

jeda beberapa detik untuk semua perangkat yang telah diuji pada saat

membuka tampilan AR.

3.   Untuk objek 3D pada tampilan AR Kamera cukup baik dan sesuai rancangan

untuk perangkat yang diuji.

4. Secara keseluruhan aplikasi dapat berjalan dengan baik pada perangkat yang

memenuhi syarat spesifikasi minimal sstem operasi Android 4.1 (Jelly Bean).

3.5 Implementasi

Pada subbab ini membahas mengenai cara instalasi dan penggunaan aplikasi

pada smartphone Android.

3.5.1 Instalasi Aplikasi

Setelah selesai  pada tahap pembuatan  dan telah mem-build menjadi

sebuah aplikasi(apk), kemudian pindahkan aplikasi Bunga dan Pohon AR ke

dalam smartphone android. Setelah apk sudah tersedia pada smartphone,

selanjutnya menginstal aplikasi dengan cara menjalankan yaitu klik instal

Bunga dan Pohon AR apk sampai aplikasi terinstal (installed).
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Gambar 3.66 Screenshoot aplikasi terinstal

3.5.2 Cara Penggunaan Aplikasi

Setelah proses instalasi pada aplikasi selesai kemudian dilanjutkan dengan

proses penggunaan aplikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1.   Klik aplikasi Bunga dan Pohon AR pada smartphone Android.

2. Setelah klik icon aplikasi kemudian akan menuju ke tampilan menu

utama dari aplikasi dan memilih antara mulai ar, panduan atau keluar

dari aplikasi.

3.   Untuk mengetahui petunjuk penggunaan aplikasi klik panduan pada
menu utama setelah selesai kemudian kembali ke menu utama dengan
klik back button pada kanan atas.

4. Setelah itu lalu klik Mulai AR pada menu utama pilih salah satu
bunga, misalnya klik bunga Tulip.

5. Siapkan buku ensiklopedia bunga dan pohon pada halaman 16, 22,

atau 23 pada bagian pohon atau tunas dari salah satu bunga, kemudian

kamera akan mendeteksi marker dan objek akan tampil.
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6. Setelah itu klik button rotasi pada kiri atas yang berwarna hijau untuk

membuat objek berputar.

7. Kemudian klik button video play di atas panel informasi untuk

memulai video. User dapat melakukan play, pause, stop, dan melihat

acak track dari video. User dapat kembali ke menu utama.
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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pemanfaatan augmented reality pada buku ensiklopedia Bunga dan Pohon

menjadi aplikasi Android telah berhasil dibuat. Dalam aplikasi augmented reality

pengguna dapat mengetahui bentuk animasi 3D bunga dari pohon-pohon tersebut,

melihat informasi mengenai pohon dari bunga tersebut secara singkat, dapat melihat

bunga dan  pohonnya dalam bentuk videoplayer sehingga memberi kemudahan

kepada penggunanya khususnya anak-anak yang sudah bisa membaca untuk

mengetahui dan mempelajari seputar dunia tumbuhan pada buku ensiklopedia Bunga

dan Pohon dengan lebih menarik. Ukuran file aplikasi ini adalah 246,669 KB.

Aplikasi augmented reality Bunga dan Pohon dapat dijalankan smartphone

berbasis Android. Semakin baik resolusi kamera smartphone dan semakin dekat jarak

posisi smartphone dengan marker (buku ensiklopedia bunga dan pohon) semakin baik

dan semakin cepat. Untuk anak-anak yang sudah bisa membaca dapat menggunakan

aplikasi dengan baik. Aplikasi ini sudah diuji coba dan berjalan dengan baik pada

ketentuan minimal sistem operasi Android 4.1 „Jelly Bean‟API level 16.

4.2 Saran

Setelah dilihat secara keseluruhan dan telah diimplementasikan, aplikasi ini

dapat dikembangkan lebih baik lagi. Diharapkan pengembang dapat melakukan

penambahan objek dari gambar pada halaman buku lainnya, serta perbaikan pada

script dan assets untuk meminimalkan kapasitas ukuran aplikasi.
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LAMPIRAN

Listing Program

1. Membuat track pada video

using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine; using
UnityEngine.UI; using
UnityEngine.Video;
using UnityEngine.EventSystems;
public class track : MonoBehaviour, IPointerDownHandler, IPointerUpHandler
{

public VideoPlayer video;
Slider tracking;
bool slide = false;
void Start()
{

tracking = GetComponent<Slider>();
}
public void OnPointerDown(PointerEventData a){

slide = true;
}
public void OnPointerUp(PointerEventData a){

float frame = (float)tracking.value * (float)video.frameCount;
video.frame = (long)frame;
slide = false;

}
void Update()
{

if (!slide && video.isPlaying){
tracking.value = (float)video.frame / (float)video.frameCount; }

}}

2. Mengaktifkan back button pada menu panduan

using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

public class panduan : MonoBehaviour
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{
public GameObject panduanpanel;

// Start is called before the first frame update
void Start()
{

panduanpanel.SetActive(true);

}

// Update is called once per frame
void Update()
{

}

public void backbutton2Clicked()
{

Application.LoadLevel("main menu"); }
}

Marker Bunga dan Pohon
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Tampilan Antar Muka Aplikasi
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Tampilan Video Player
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