
 

 

 

 

 

 

BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

Aplikasi AR museum dibuat dengan menerapkan teknologi augmented reality 

sehingga dapat menghasilkan suatu media informasi tambahan untuk objek-objek 

yang dipilih sehingga objek terlihat lebih informatif dan menarik. Proses 

pembuatan AR museum ini mengikuti tahapan-tahapan dari metode 

pengembangan perangkat lunak protyping method agar sistem yang dihasilkan 

sesuai dengan yang diharapkan.  

   

 

4.1 Analisis Kebutuhan 

 

 

Analisis kebutuhan merupakan tahap awal yang dimulai dalam proses 

pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan metode prototype (Materi-

1, 2010). Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengetahui dan mengumpulkan 

semua kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembangunan perangkat lunak. 

Tujuan mengetahui seluruh kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan 

perangkat lunak, yaitu supaya proses pengembangan perangkat lunak dapat 

berjalan dengan baik. Analisis kebutuhan terbagi menjadi 2 yaitu :  

a. Analisis kebutuhan user (user requirement) 

b. Analisis kebutuhan sistem (sistem requirement) 
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4.1.1 Analisis kebutuhan user  (user requirement) 

 

 

Analisis kebutuhan user dilakukan untuk mengetahui seluruh kebutuhan yang 

diperlukan oleh user terhadap sistem. Analisis kebutuhan user dilakukan dengan 

melakukan diskusi dan wawancara terhadap pihak penglola museum. Setelah 

analisis kebutuhan user dengan melakukan diskusi dan wawancara, maka 

diperoleh beberapa daftar kebutuhan user terhadap sistem. Adapun daftar 

kebutuhan user terhadap sistem yaitu : 

1. Sistem harus dapat memberikan informasi lebih jelas terhadap objek-objek 

di Museum Lampung yang dijadikan penelitian. 

2. Sistem harus dapat membuat objek-objek yang dijadikan penelitian lebih 

informatif dan menarik. 

3. Sistem harus dapat menciptakan komunikasi dengan user melalui interaksi 

yang ada pada sistem.   

 

 

4.1.2 Analisis kebutuhan sistem (sistem requirement) 

 

 

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengetahui seluruh kebutuhan yang 

diperlukan oleh sistem selama proses pengembangan perangkat lunak. Analisis 

kebutuhan sistem dilakukan untuk menentukan objek yang dijadikan penelitian 

serta memilih informasi yang cocok untuk masing-masing objek yang dipilih. 

 

1. Pemilihan Objek  

Pemilihan objek dilakukan dengan mengadakan diskusi dan wawancara 

kepada pihak pengelola museum mengenai objek-objek yang ada di 

Museum Lampung. Diskusi dan wawancara dilakukan dengan melakukan 
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tanya jawab kepada pihak pengelola museum Lampung untuk dapat 

memperoleh informasi yang diperlukan dalam pemillihan objek penelitian. 

Selain wawancara dan diskusi, pihak penggelola musem juga memberikan 

pinjaman buku-buku yang berisi informasi tentang objek-objek yang ada 

pada museum Lampung. Setelah semua informasi yang dibutuhkan 

terkumpul dan telah dipelajari dengan baik, maka proses selanjutnya 

adalah mempersempit ruang lingkup masalah dengan melakukan 

pemilihan objek yang dijadikan objek penelitian. Karena tidak semua 

objek yang ada di museum Lampung dibuatkan media informasi 

tambahannya, namun objek-objek yang dianggap perlu saja yang 

dibuatkan media informasi tambahannya. Hal ini dikarenakan objek yang 

terdapat di museum Lampung sangat banyak dan waktu penelitian sangat 

terbatas. Setelah dilakukan proses pemilihan melalui wawancara dan 

diskusi dengan pihak penggelola museum, maka diperoleh 5 buah objek 

yang dijadikan objek pada penelitian ini. Objek-objek tersebut yaitu  

maket rumah adat sesat agung, tengkorak manusia purba australopithecus, 

alat tenun bukan mesin, kulintang Lampung, dan harimau Sumatra. Objek-

objek tersebut dibuatkan media informasi tambahan sesuai dengan 

kebutuhan masing-masing objek.  

 

2. Penentuan jenis informasi untuk masing-masing objek 

Setelah proses pemilihan selesai dan diperoleh 5 objek yang dijadikan 

penelitian, maka tahap analisis kebutuhan sistem selanjutnya yang 

dilakukan adalah penentuan jenis informasi yang cocok dan sesuai untuk 

tiap-tiap objek penelitian. Latar belakang pemberian informasi tambahan 
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sesuai dengan kebutuhan masing-masing objek yaitu untuk menyatukan 

persepsi pengunjung terhadap objek-objek yang memiliki informasi 

kurang lengkap dan objek yang tidak terdapat informasi. Dengan adanya 

informasi tambahan sesuai dengan kebutuhan masing-masing objek, 

membuat para pengunjung mendapatkan informasi yang benar dan tepat 

dari masing-masing objek. Informasi tambahan untuk masing-masing 

objek sesuai dengan kebutuhannya masing-masing antara lain :   

 

a. Informasi Tambahan Maket Sesat Agung 

Latar belakang pemilihan objek maket sesat agung untuk dijadikan objek 

penelitian, karena pada objek maket sesat agung informasi yang 

disediakan kurang lengkap yaitu hanya berisi nama objek, tempat asal 

objek, dan bahan dasar pembuatan rumah adat sesat agung. Selain itu 

belum adanya informasi yang menjelaskan nama bagian-bagian bangunan 

yang dimilliki oleh rumah adat sesat agung serta fungsi-fungsi dari tiap-

tiap bagian bangunan. Oleh Karena itu objek ini dipilih menjadi objek 

penelitian dan dibuatkan informasi tambahanya berupa teks virtual berupa 

informasi umum mengenai deskripsi objek dan nama bagian bangunan 

rumah adat sesat agung serta fungsi dari masing-masing bagian.  

 

b. Informasi Tambahan Tengkorak Australopithecus 

Latar belakang pemilihan objek tengkorak manusia purba Australopithecus 

untuk dijadikan objek penelitian, karena pada objek manusia purba 

Australopithecus informasi umum yang disediakan mengenai manusi 

purba Australopithecus hanya sedikit dan kurang lengkap. Selain itu 
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pengunjung hanya dapat melihat objek berupa tengkorak manusia purba 

tanpa dilengkapi replika manusia purba Australopithecus secara utuh, 

sehingga pengunjung dapat melihat jika objek tengkorak manusia purba 

berbentuk seorang manusia purba yang utuh. Oleh karena itu objek ini 

dipilih menjadi objek penelitian dan dibuatkan informasi tambahannya 

berupa teks virtual berupa informasi umum objek seperti jenis manusia 

purba dan lokasi persebaran manusia purba serta objek 3 dimensi yang 

menggambarkan replika bentuk fisik dari manusia purba Australopithecus. 

 

c. Informasi Tambahan Alat Tenun Bukan Mesin 

Latar belakang pemilihan objek alat tenun bukan mesin untuk dijadikan 

objek penelitian, karena pada objek alat tenun bukan mesin tidak tersedia 

informasi tentang objek, hanya terdapat objek seperangkat alat tenun 

bukan mesin. Pengunjung juga hanya dapat melihat objek alat tenun bukan 

mesin tanpa mengetahui cara penggunaan alat dalam proses pembuatan 

kain tenun dengan menggunakan alat tenun bukan mesin. Selain itu tidak 

ada informasi yang menunjukan nama dari seperangkat alat yang dimiliki 

oleh alat tenun bukan mesin. Oleh karena itu objek ini dipilih menjadi 

objek penelitian dan dibuatkan informasi tambahan berupa teks vitual 

berisi informasi umum objek yang terdiri dari deskripsi umum objek dan 

simbol-simbol penunjuk nama seperangkat alat tenun bukan mesin. Selain 

itu ditampilkan video yang memperlihatkan proses penenunan kain 

menggunakan alat tenun bukan mesin melalui sebuah interface tambahan 

yang dibuat dengan menggunakan Macromedia Flash 8.  
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d. Informasi Tambahan Kulintang Lampung 

Latar belakang pemilihan objek kulintang Lampung untuk dijadikan objek 

penelitian, karena pada objek kulintang Lampung tidak terdapat informasi 

tentang objek, hanya terdapat foto objek dan objek nyata dari seperangkat 

alat kulintang Lampung. Penggunjung juga hanya dapat melihat objek 

kulintang Lampung tanpa mengetahui salah satu contoh musik tradisional 

Lampung yang dimainkan dengan menggunakan alat kulintang Lampung. 

Selain itu pengunjung juga tidak dapat mengetahui nama dari seperangkat 

alat kulintang Lampung karena tidak ada informasi yang menjelaskan 

nama dari seperangkat alat kulintang Lampung. Oleh karena itu objek ini 

dipilih menjadi objek penelitian dan dibuatkan informasi tambahan berupa  

teks virtual berisi informasi umum objek yang terdiri dari deskripsi umum 

objek dan simbol-simbol penunjuk nama seperangkat alat kulitang 

Lampung. Selain itu ditampilkan salah satu contoh musik tradisional 

Lampung yang dimainkan dengan alat kulintang Lampung melalui sebuah 

informasi tambahan yang dibuat dengan menggunakan Macromedia Flash 

Player 8.  

 

e. Informasi Tambahan Harimau Sumatra 

Latar belakang pemilihan objek harimau Sumatra untuk dijadikan objek 

penelitian, karena pada ruang koleksi fauna harimau terdapat berbagai 

jenis harimau seperi harimau belang, harimau Sumatra, dan banyak lagi, 

dimana iformasi yang ada tidak menjelaskan informasi mengenai masing-

masing jenis, hanya beberapa jenis saja. Di samping itu informasi yang 

ada juga kurang lengkap dalam menjelaskan objek harimau tersebut. 
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Selain itu menurut pengelola museum, objek fauna merupakan salah satu 

objek yang digemari oleh para pengunjung  khususnya pengunjung anak-

anak. Oleh karena itu objek ini dipilih menjadi objek penelitian yang 

dibuatkan informasi tambahan berupa teks virtual berisi informasi objek 

yang terdiri dari deskripsi objek, lokasi penemuan objek, dan status 

kepemilikan dari objek. Objek harimau Sumatra juga dibuatkan animasi 

serta objek 3 dimensi dari harimau Sumatra agar objek terlihat lebih 

informatif dan menarik. Namun objek fauna yang dijadikan penelitian 

hanya jenis harimau Sumatra. 

 

 

4.2 Perancangan 

 

 

Setelah  melakukan analisis kebutuhan yang meliputi analisis kebuthan user dan 

analisis kebutuhan sistem, maka tahap selanjutnya yang dilakukan adalah tahap 

perancangan sistem. Dalam tahap ini, hasil dari analisis user dan analisis sistem 

berupa user requirement dan system requirement dituangkan ke dalam sebuah 

perancangan. Perancangan ini menggambarkan sistem yang dibuat, sehingga 

pengguna dapat memperoleh gambaran dari sistem yang dibuat.  

   

 

4.2.1 Perancangan Use Case 

 

 

Berdasarkan hasil dari analisis kebutuhan user (user requirement) yang berupa 

daftar kebutuhan user, maka dibuat sebuah perancangan use case. Perancangan 

use case dibuat untuk menggambarkan daftar kebutuhan user terhadap sistem. 

Daftar kebutuhan tersebut digambarkan ke dalam sebuah diagaram use case.      



35 
 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 11. Use Case 

 

 

Use case merupakan gambaran aktifitas yang dapat dilakukan oleh sisem dan 

diterima oleh pengguna. Use case pada gambar 11. menjelaskan tentang aktivitas 

yang dapat dilakukan oleh user terhadap sistem AR museum. Aktifitas tersebut 

yaitu melihat objek 3 dimensi, melihat teks virtual, melihat animasi, melihat 

video, mendengar audio, dan melakukan interaksi dengan sistem.  

 

 

4.2.2 Perancangan Blok Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Blok Diagram 
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Blok diagram merupakan salah satu dari hasil analisis sistem yang 

menggambarkan unit-unit yang dibutuhkan oleh sistem. Blok diagram 

menggambarkan keterkaitan antar unit yang menjadi sebuah kesatuan sistem. 

Keterkaitan antar unit dapat dilihat dari garis yang menghubungkan antara unit 

yang satu dengan yang lain. Garis pada blok diagram menggambarkan aliran 

proses dimana marker diidentifikasi oleh kamera yang terhubung ke komputer, 

kemudian marker yang telah teridentifikasi diproses dengan unit pemrosesan 

komputer yaitu CPU, setelah itu ditampilkan di monitor berupa objek 3 dimensi 

yang dapat dilihat oleh para user yang menggunakan sistem ini.  

 

4.2.3 Perancangan flowchart aplikasi 

 

 

Mulai

Aktivasi dan Kalibrasi Kamera
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     Gambar 13. Flowchart Aplikasi 
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Flowchart aplikasi berisi tahapan-tahapan yang dikerjakan oleh sistem yang 

dibangun dengan menggunakan Software library ARToolkit. Tahapan- tahapan 

yang digambarkan pada flowchart berawal dari aktivasi dan kalibrasi kamera, 

pengarahan marker, identifikasi marker, inialisasi marker, hingga sistem meload 

objek-objek yang ada pada aplikasi. Dengan flowchart aplikasi, dapat dilihat 

dengan jelas proses-proses yang terjadi  pada sistem. Apabila aplikasi dijalankan, 

sistem mengaktifkan kamera secara otomatis dan melakukan kalibrasi kamera. 

Setelah itu, pengguna yang ingin menggunakan sistem ini kemudian mengarahkan 

marker yang telah disediakan ke arah kamera yang telah aktif. Marker yang 

diarahkan ke kamera kemudian diidentifikasi oleh kamera untuk dicocokan 

dengan pola marker yang ada pada sistem. Setelah identifikasi marker berhasil, 

maka sistem menampilkan objek-objek yang ada pada sistem. Apabila identifikasi 

belum berhasil, kamera tidak menampilkan objek yang ada pada sistem hingga 

identifikasi berhasil. Jika  aplikasi telah selesai digunakan, maka aplikasi dapat 

ditutup. Karena apabila aplikasi tidak ditutup maka sistem terus  aktif dan terus 

melakukan tracking marker. 

 

 

4.2.4 Perancangan User Interface 

 

 

Perancangan user interface AR museum dibuat sebagai gambaran yang digunakan 

pada proses pembuatan prototype aplikasi AR museum. Dengan adanya 

perancangan user interface aplikasi AR Museum, diharapkan proses pembuatan 

prototype dari aplikasi AR museum dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan 

yang diharapkan. Perancangan user interface aplikasi AR museum meliputi 
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perancangan user interface aplikasi sistem AR museum, perancangan fisik 

marker, perancangan user interface tambahan untuk audio dan video. 

 

 

4.2.4.1 Perancangan User Interface Aplikasi AR museum 

 

 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan sistem yaitu berupa penentuan objek 

penelitian dan penentuan inrformasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing 

objek, maka hasil tersebut dituangkan menjadi sebuah perancangan user interface 

aplikasi sistem. Perancangan user interface aplikasi sistem ini akan digunakan 

sebagai gambaran untuk pembuatan prototype. Perancangan user interface 

aplikasi AR museum meliputi perancangan informasi tambahan berupa teks 

virtual, perancangan informasi tambahan  berupa video, perancangan informasi 

tambahan berupa audio, perancangan informasi tambahan berupa animasi, dan 

perancangan informasi tambahan berupa objek 3 dimensi.  

 

1. Perancangan User Interface Teks Virtual ditunjukan Oleh Gambar 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Perancangan user interface berupa teks virtual 
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Pada gambar 14. menjelaskan perancangan user interface aplikasi AR museum 

berupa informasi tambahan berbentuk teks virtual. Marker diletakan tepat di 

tengah-tengah objek, agar teks virtual dapat ditampilkan tepat pada bagian objek 

yang akan diberikan informasi tambahan. Dalam perancangan ini marker yang 

digunakan berupa marker lipat yang terdiri dari 2 buah marker, marker pertama 

berfungsi untuk menampilkan teks virtual mengenai tambahan informasi umum 

objek, sedangkan marker kedua berfungsi menampilkan informasi berupa 

penunjuk nama-nama bagian bangunan rumah adat sesat agung. 

 

2. Perancangan User Interface Video Ditunjukan Oleh Gambar 15. 

 

Gambar 15. 
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Pada gambar 15. menjelaskan perancangan user interface aplikasi AR museum 

berupa video yang digunakan untuk menjelaskan objek berupa alat tenun. Marker 

diletakan di pagar luar objek alat tenun. Marker pertama menampilkan informasi 

umum objek alat tenun. Sedangkan marker kedua berisi teks yang memberikan 

petunjuk untuk menekan tombol video yang telah tersedia pada interface 

tambahan dari aplikasi AR museum audio dan video,  apabila tombol video 

ditekan maka tampil video proses tenun dengan menggunakan alat tenun bukan 

mesin.  

 

2. Perancangan User Interface Audio/ Suara Ditunjukan Oleh Gambar 16. 

 

 

Gambar 16. 
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Pada gambar 16. menjelaskan perancangan user interface aplikasi AR museum 

berupa audio/ suara yang digunakan untuk menjelaskan objek berupa alat musik 

Kulintang Lampung. Marker diletakan di pagar luar objek alat musik Kulintang 

Lampung. Marker pertama menampilkan informasi umum alat musik Kulintang 

Lampung. Sedangkan marker kedua menampilkan petunjuk untuk menekan 

tombol yang telah tersedia pada interface tambahan dari sistem aplikasi AR 

museum audio dan video, apabila tombol audio ditekan akan menampilkan salah 

satu contoh musik tradisional Lampung yang dimainkan dengan menggunakan 

alat musik Kulintang Lampung. 

 

4. Perancangan User Interface Animasi Ditunjukan Oleh Gambar 17. 

 

Gambar 17. 

Perancangan user interface berupa animasi 
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Pada gambar 17. menjelaskan perancangan user interface aplikasi AR museum 

berupa animasi yang digunakan untuk menjelaskan objek fauna harimau sumatra. 

Marker diletakan di luar kotak kaca objek fauna. Marker pertama menampilkan 

informasi berupa sejarah maupun informasi lain dari objek fauna harimau 

sumatra. Sedangkan marker kedua merupakan menampilkan animasi objek 

harimau yang bergerak. Hal ini supaya pengunjung dapat melihat objek fauna 

harimau sumatra yang bergerak di dalam hutan. 

 

5. Perancangan  User Interface berupa objek 3 dimensi 

Gambar 18. 

Perancangan  user interface berupa objek 3 dimensi 
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Gambar 18. menjelaskan perancangan user interface aplikasi AR museum berupa 

objek 3 dimensi yang dibuat untuk menjelaskan objek manusi purba 

Australopithecus. Marker diletakan di luar kotak kaca objek manusia purba. 

Marker pertama menampilkan informasi tambahan berupa teks virtual objek 

manusi purba. Sedangkan marker kedua menampilkan objek 3 dimensi dari 

replika manusia purba yang dibuat seolah- olah manusia purba tersebut menjadi 

seorang manusia purba yang utuh. 

 

 

4.2.4.2 Perancangan Marker 

 

 

Marker yang akan digunakan pada aplikasi AR museum yaitu berupa marker lipat 

yang terdiri dari 2 buah marker. Marker depan digunakan untuk menampilkan 

tambahan informasi umum objek, dan marker kedua digunakan untuk 

menampilkan informasi tambahan yang berupa teks virtual, objek 3 dimensi, 

video, audio, dan animasi. Selain itu terdapat juga marker sendok yang digunakan 

sebagai interaksi sistem aplikasi AR Museum. 

 

Berikut adalah rancangan fisik marker AR Museum, diantaranya : 

    

 

 

Gambar 19.Rancangan marker untuk objek miniatur Nuwou Sesat 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20.Rancangan marker untuk objek Alat Tenun Bukan Mesin 
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Gambar 21.Rancangan marker untuk objek Kulintang Lampung 

 

 

 

 

Gambar 22. Rancangan marker untuk objek harimau sumatra 

 

 

 

Gambar 23. Rancangan marker objek manusia purba Australopithecus 

 

 

 

 

 

Gambar 24.Rancangan marker sendok 
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Gambar 25. 
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Pada gambar 25. merupakan rancangan user interface yang berfungsi untuk 

menampilkan informasi tambahan yang berupa video dan audio. User interface 

yang dibuat berupa tombol-tombol, bila ditekan menampilkan audio dan video 

sesuai dengan fungsi dari tiap-tiap tombol. User interface ini membuat 

pengunjung dapat beriteraksi langsung dengan aplikasi AR museum yang 

menampilkan informasi tambahan berupa audio dan video. User interface ini 

dibuat menggunakan Macromedia Flash Player 8. 

 

 

4.3 Pembuatan Prototype 

 

 

Setelah tahap perancangan sistem AR museum yang meliputi perancangan 

aplikasi, perancangan marker, dan perancangan interface untuk video dan audio 

selesai, maka tahapan proses tahapan proses selanjutnya yang dilakukan adalah 

pembuatan prototype aplikasi AR museum (Materi-1, 2010). Di dalam pembuatan 

prototype aplikasi AR museum diperlukan beberapan sumber daya yang 

digunakan pada tahap pembuatan prototype AR museum.  

 

 

4.3.1 Sumber Daya Sistem  

 

 

Sebelum tahap pembuatan prototype aplikasi AR museum diperlukan beberapa 

sumber daya yang digunakan pada proses pembuatan prototype AR museum. 

Sumber daya tersebut digunakan dalam pembuatan informasi tambahan yang 

dibuat menurut kebutuhan dari masing-masing objek. Sumber daya yang 

dibutuhkan berupa informasi umum objek, objek 3 dimensi, contoh musik 

tradisional Lampung, video tenun dengan menggunakan alat tenun bukan mesin. 
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a. Informasi umum objek 

Sumber daya berupa informasi umum mengenai objek diperoleh dengan cara 

melakukan wawancara dengan pihak pengelola museum dan membaca 

beberapa buku yang berkaitan dengan objek yang telah dipilih untuk dijadikan 

objek penelitian.  

 

b. Objek 3 Dimensi 

Sumber daya berupa objek 3 dimensi diperoleh dengan cara melakukan 

perancangan objek 3 dimensi dengan menggunakan software Autodesk 3D 

Studio Max. 

 

c. Musik Tradisional Lampung 

Sumber daya berupa contoh musik tradisional Lampung diperoleh dengan 

meminta file yang berkaitan dengan musik tradisional Lampung. Dikarenakan 

file audio dari contoh musik tradisional Lampung telah tergabung dengan 

video Upacara adat tradisional Lampung, maka dilakukan proses pemisahan 

antara video dan audio dengan menggunakan Free Audio Ripper 4.5. Setelah 

file audio dipisahkan, maka sumber daya berupa musik tradisional Lampung 

siap digunakan dalam pembangunan aplikasi AR museum. 

 

d. Video Tenun menggunakan ATBM 

Sumber daya berupa video tenun menggunakan ATBM diperoleh dari pihak 

pengelola museum. Sama seperti sumber daya musik, sumber daya video juga 

dilakukan proses editing dikarenakan durasi video sangat lama yaitu sekitar 
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satu setengah jam. Karena apabila durasi terlalu lama, sistem menjadi lambat 

pada saat dijalankan. Selain itu apabila durasi video terlalu lama, 

menyebabkan pengunjung bosan. Proses pengeditan video ini dilakukakan 

dengan menggunakan Ulead Video Studio Plus 11.5. 

 

 

4.3.2 Coding Program 

 

 

Setelah semua sumber daya yang diperlukan terkumpul, maka dilakukan tahap 

coding. Coding dari aplikasi AR Museum menggunakan ARToolkit sebagai 

software library yang digunakan dalam pengembangan aplikasi AR Museum.  

 

a. Program Utama 

Berikut ini adalah potongan program yang berisi penjelasan mengenai semua 

library yang digunakan pada saat proses pembangunan sistem : 

 
#ifdef _WIN32 

#  include <windows.h> 

#endif 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <string.h> 

 

#ifdef __APPLE__ 

#  include <GLUT/glut.h> 

#else 

#  include <GL/glut.h> 

#endif 

 

#include <AR/config.h> 

#include <AR/video.h> 

#include <AR/param.h>   // arParamDisp() 

#include <AR/ar.h> 

#include <AR/gsub_lite.h> 

#include <AR/arvrml.h> 

 

#include "object.h" 
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Pada potongan baris program diatas terdapat perintah #include yang berfungsi 

untuk memanggil file library yang terdapat di dalam file header dalam program 

ini. Penggunaan library pada file header tersebut bertujuan untuk menggabungkan 

fungsi-fungsi dari library yang telah didefinisikan. 

 

b. Bagian Deklarasi Konstanta 

Kode program untuk konstanta berfungsi untuk mengatur posisi orientasi marker 

terhadap objek. Didalam kode program ini, dijelaskan bahwa bila objek terlalu 

dekat atau terlalu jauh dari marker, maka objek tidak dirender oleh kamera. 

Berikut adalah petikan source code: 

 
#define VIEW_SCALEFACTOR   0.025   

#define VIEW_SCALEFACTOR_1  1.0    

#define VIEW_SCALEFACTOR_4  4.0    

#define VIEW_DISTANCE_MIN  4.0    

 

c. Bagian Deklarasi Pengaturan Layar Kamera 

Kode program layar kamera berfungsi untuk mengatur besarnya layar kamera dan 

besarnya bit kualitas gambar. Dalam program ini, lebar layar kamera adalah 640 

dan panjang layar kamera adalah 480, dengan bit sebesar 32. Berikut adalah 

petikan source code: 

 
static int prefWindowed = TRUE; 

static int prefWidth = 640;      

static int prefHeight = 480;     

static int prefDepth = 32; 

 

 

 

d. Bagian Deklarasi Deteksi Marker 
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Kode program deteksi marker berfungsi untuk mendeteksi marker, yang 

digunakan oleh augmented reality brosur, apakah sesuai dengan template memory 

di ARToolkit. Dalam pendektesian, pola marker dijadikan threshold atau hitam 

putih, untuk pendektesian marker. Berikut petikan source code: 

 
static int   gARTThreshhold = 100; 

static long   gCallCountMarkerDetect = 0; 

 

 

e. Bagian Deklarasi Pengaturan Kamera 

 

Kode program kamera ini berfungsi untuk mendeteksi, apakah kamera telah 

terpasang di komputer atau tidak. Apabila kamera belum terpasang, maka ada 

peringatan bahwa kamera belum terpasang. Berikut adalah petikan source code: 

 
if (arVideoOpen(vconf) < 0) { 

     fprintf(stderr, "setupCamera(): Unable to open connection to 

camera.\n"); 

     return (FALSE); 

 } 

 

 

f. Perintah di Keyboard 

 

Kode program ini berfungsi untuk memberikan shortcut perintah untuk keluar dari 

augmented reality brosur. Perintah yang diatur di program adalah: 

 Q dan Esc : untuk keluar 

 ?   : Menampilkan Menu Help (pertolongan) 

 

Berikut adalah petikan source code untuk perintah keyboard : 

int mode; 

 switch (key) { 

  case 0x1B:      // Quit. 

  case 'Q': 

  case 'q': 

   Quit(); 

   break; 
  case 'C': 

  case 'c': 

   mode = arglDrawModeGet(gArglSettings); 
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   if (mode == AR_DRAW_BY_GL_DRAW_PIXELS) { 

    arglDrawModeSet(gArglSettings, 

AR_DRAW_BY_TEXTURE_MAPPING); 

    arglTexmapModeSet(gArglSettings, 

AR_DRAW_TEXTURE_FULL_IMAGE); 

   } else { 

    mode = arglTexmapModeGet(gArglSettings); 

    if (mode == AR_DRAW_TEXTURE_FULL_IMAGE)

 arglTexmapModeSet(gArglSettings, AR_DRAW_TEXTURE_HALF_IMAGE); 

    else arglDrawModeSet(gArglSettings, 

AR_DRAW_BY_GL_DRAW_PIXELS); 

   } 

   fprintf(stderr, "*** Camera - %f (frame/sec)\n", 

(double)gCallCountMarkerDetect/arUtilTimer()); 

   gCallCountMarkerDetect = 0; 

   arUtilTimerReset(); 

   debugReportMode(); 

   break; 

  case '?': 

  case '/': 

   printf("Keys:\n"); 

   printf(" q or [esc]    Quit demo.\n"); 

   printf(" c             Change arglDrawMode and 

arglTexmapMode.\n"); 

   printf(" ? or /        Show this help.\n"); 

   printf("\nAdditionally, the ARVideo library supplied 

the following help text:\n"); 

   arVideoDispOption(); 

   break; 

  default: 

   break; 

 } 

} 

 

 

g. Source Code Transformasi Objek dari Marker 

 
for (i = 0; i < gObjectDataCount; i++) {   

   k = -1; 

   for (j = 0; j < marker_num; j++) { 

    if (marker_info[j].id == gObjectData[i].id) { 

     if( k == -1 ) k = j; // First marker 

detected. 

     else if (marker_info[k].cf < 

marker_info[j].cf) k = j;  

    } 

   } 

   if (k != -1) { 

     

    //fprintf(stderr, "Saw object %d.\n", i); 

    if (gObjectData[i].visible == 0) { 

     arGetTransMat(&marker_info[k], 

          

gObjectData[i].marker_center, gObjectData[i].marker_width, 

gObjectData[i].trans); 

    } else { 

     arGetTransMatCont(&marker_info[k], 

gObjectData[i].trans, 

           

gObjectData[i].marker_center, gObjectData[i].marker_width, 

           

gObjectData[i].trans); 

    } 
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    gObjectData[i].visible = 1; 

    gPatt_found = TRUE; 

   } else { 

    gObjectData[i].visible = 0; 

   } 

  } 

   

   

  glutPostRedisplay(); 

 } 

} 

 

 

 

 

h. Source code untuk melakukan test vrml 

 

fprintf(stdout, "Pre-rendering the VRML objects..."); 

 fflush(stdout); 

    glEnable(GL_TEXTURE_2D); 

    for (i = 0; i < gObjectDataCount; i++) { 

  arVrmlDraw(gObjectData[i].vrml_id); 

    } 

    glDisable(GL_TEXTURE_2D); 

 fprintf(stdout, " done\n"); 

  

 // Register GLUT event-handling callbacks. 

 // NB: Idle() is registered by Visibility. 

 glutDisplayFunc(Display); 

 glutReshapeFunc(Reshape); 

 glutVisibilityFunc(Visibility); 

 glutKeyboardFunc(Keyboard); 

  

 glutMainLoop(); 

 

 return (0); 

} 

 

 

4.4  Aplikasi ARMULA 

 

 

Setelah tahap coding dan pembuatan informasi tambahan selesai, maka proses 

pembangunan sistem telah selesai dan dihasilkan sebuah sistem aplikasi ini diberi 

nama ARMULA, yang merupakan singkatan dari Augmented Reality Museum 

Lampung. Aplikasi ini menampilkan informasi tambahan berupa teks virtual, 

objek 3 dimensi, audio, dan video yang menampilkan kebutuhan informasi dari 

masing-masing objek. 
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4.4.1 Penggunaan Aplikasi ARMULA 

 

 

Langkah-langkah penggunaan Aplikasi ARMULA meliputi :  

 

1. Pemasangan perangkat tambahan yaitu berupa USB Camera Eksternal 

pada pc atau notebook yang dijalankan aplikasi ARMULA. Proses 

pemasangan USB Camera Eksternal memiliki prosedur yang harus 

dilaksanakan dengan baik supaya kamera dapat bekerja dengan baik yaitu:  

a. Melakukan instalasi driver dari USB Camera Eksternal pada pc atau 

notebook yang dijalankan aplikasi ARMULA. Hal ini supaya pada saat 

pemasangan, sistem dapat mengenali kamera tersebut. 

b. Memastikan bahwa kamera telah berfungsi dengan baik dan siap untuk 

menjalankan aplikasi ARMULA. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 

mengaktifkan kamera pada posisi standby. 

c.Apabila menggunakan notebook yang telah dilengkapi dengan fasilitas 

Web camera namun tetap ingin menggunakan kamera eksternal, kita perlu 

melakukan setting secara manual pada sistem operasi yang kita gunakan. 

Dalam hal ini saya menggunakan sistem operasi Windows Xp Sp2, maka 

pengaturan dilakukan pada control panel>printer and other 

hardware>scanners and cameras. Di sana terdapat 2 parameter fasilitas 

kamera yang sudah terinstal di dalam notebook. Hapus secara manual 

parameter web camera apabila ingin menggunakan USB web camera. Hal 
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ini bertujuan supaya USB Web camera yang aktif apabila aplikasi 

ARMULA dijalankan. Apabila parameter web camera notebook tidak 

dihapus, maka pada saat aplikasi ARMULA dijalankan, sistem 

mengkatifkan web camera pada notebook dan USB Web Camera dipakai 

menjadi tidak aktif. 

 

2. Jalankan aplikasi ARMULA dengan cara mengklik file ARMULA.exe 

yang terdapat pada folder ARMULA/bin dan INTERFACE.exe. 

 

3. Setelah file ARMULA.exe dijalankan, maka sistem mengkatifkan USB 

web camera secara otomatis. Pada saat kamera telah aktif, pengguna 

diminta untuk menentukan frame rate, color space, dan output size. Untuk 

frame rate kita pilih frame rate maksimal supaya hasil capture dari kamera 

lebih bagus. Frame rate digunakan untuk mengatur kecepatan kamera 

dalam menangkap sebuah objek. Semakin tinggi frame rate yang dimiliki 

oleh sebuah kamera, maka semakin baik gambar yang dihasilkan. Setelah 

mengatur frame rate kita tentukan color space, di sini ada 2 pilihan yang 

tersedia pada kamera ini. Yaitu RGB 24 dan 1420. Perbedaan antara RGB 

24 dan 1420 yaitu menentukan output size. Pada mode RGB 24, output 

size maksimal yang dihasilkan dapat mencapai 1600x1200 pixel. 

Sedangkan pada mode 1420 hanya dapat mencapai 640x480 pixel. 

Namun pada aplikasi ARMULA, resolusi kamera maksimal yang dapat 

digunakan hanya 1024x768 pixel. 
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Gambar 26. Pengaturan Output Size 

 

 

Setelah menentukan frame rate, color space dan output size klik tombol 

apply untuk mengaktifkan pengaturan yang telah dilakukan, setelah itu 

klik tombol OK untuk menyimpan pengaturan yang telah dilakukan dan 

klik tombol cancel untuk membatalkan pengaturan yang telah dilakukan. 

 

4. Setelah pengaturan yang ditentukan telah sesuai dengan keinginan, maka 

sistem melakukan proses loading untuk membaca file-file yang diload 

oleh sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 27. Loading Sistem 
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5. Setelah proses loading selesai, maka kamera aktif dengan otomatis dan 

siap menampilkan objek-objek yang ada pada sistem aplikasi ARMULA. 

Tanda kamera telah aktif yaitu kamera berada dalam keadaan standby dan 

membaca objek yang tersorot oleh kamera. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

    Gambar 28. Kamera Standby 

 

 

6. Setelah kamera aktif marker-marker dari sistem aplikasi ARMULA 

diarahkan ke kamera, kamera melakukan proses identifikasi pola marker. 

Kemudian setelah itu objek yang ada pada aplikasi ARMULA ditampilkan 

di layar monitor. Berikut adalah output dari aplikasi ARMULA : 
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a. Informasi tambahan di marker pertama Australopithecus   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 29. 

Informasi Tambahan Tengkorak Manusia Purba Australopithecus 

 

 

Pada gambar 29. merupakan output dari sistem aplikasi ARMULA yang 

ditampilkan pada marker pertama dari objek tengkorak manusia purba.  

Output berupa informasi yang berisi jenis dari manusia purba 

Australopithecus dan lokasi penyebarannya. Dengan tambahan informasi 

ini, kita dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang objek 

manusia purba sehingga objek terlihat lebih informatif dan menarik. 
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b. Informasi tambahan di marker kedua Australopithecus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 30. 

     Objek 3 Dimensi Manusia Purba 

 

 

Pada gambar 30. Menampilkan objek manusia purba yang sedang berdiri. 

Cara pandang setiap orang terhadap objek tengkorak manusia purba yang 

ada di museum berbeda-beda antara seseorang yang satu dengan yang lain. 

Ada yang memandang bahwa tengkorak merupakan suatu hal yang 

menyeramkan, ada yang memandang sebagai sebuah hal yang menambah 

pengetahuan. Dengan adanya informasi tambahan berupa objek 3 dimensi 

yang menampilkan manuisia purba diharapkan dapat lebih memperjelas 

informasi mengenai manusia purba itu sendiri, sehingga objek terlihat 

lebih informatif dan menarik. 
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i. Informasi tambahan di marker pertama harimau sumatra   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 31.  

Informasi Tambahan Objek Harimau Sumatra 

  

  

Pada gambar 31. Menampilkan informasi tentang objek harimau Sumatra 

berupa deskripsi objek, lokasi penemuan objek, dan status dari 

kepemilikan objek. Dengan informasi tambahan yang ditampilkan oleh 

aplikasi ARMULA dapat memberikan informasi secara lengkap kepada 

pengunjung mengenai objek harimau Sumatra. Di atas informasi tambahan 

juga ditampilkan objek 3 dimensi dari objek harimau Sumatra, sehingga 

objek tersebut terlihat lebih informatif dan menarik.   
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j. Informasi tambahan di marker kedua harimau sumatra   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 32.  

Objek 3 Dimensi Harimau Sumatra 

 

 

Pada gambar 32 menampilkan animasi harimau Sumatra yang sedang 

berjalan di sebuah hutan. Animasi ini bertujuan agar objek harimau 

Sumatra terlihat lebih menarik dibandingkan dengan sebelumnya. Objek 

fauna merupakan salah satu objek yang digemari oleh pengunjung, 

khususnya pengunjung yang berasal dari kalangan anak-anak. Dengan 

adanya media informasi tambahan ini objek harimau Sumatra terlihat lebih 

informatif dan menarik.  
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k. Informasi tambahan di marker pertama kulintang Lampung   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 33.  

Informasi Objek Kulintang Lampung 

 

 

Pada gambar 33 menampilkan informasi dari objek kulintang Lampung. 

Informasi yang ditampilkan berupa sejarah asal usul dari kulintang 

Lampung, yang menjelaskan bahwa kulintang Lampung adalah alat musik 

gamelan yang dibawa oleh transmigran dari desa purworejo yang 

bertransmigrasi ke desa bagelan kabupaten pringsewu. Setelah berada di 

Lampung alat ini mengalami akulturasi budaya dan disebut dengan nama 

kulintang Lampung. Selain itu terdapat juga simbol-simbol yang 

digunakan untuk menunjukan nama-nama dari alat musik kulintang 

Lampung tersebut. 
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Simbol-simbol ini diletakan pada tiap-tiap alat sesuai dengan namanya 

masing-masing. Simbol ini merupakan salah satu bentuk komunikasi 

visual yang terjadi antara pengguna dengan sistem. 

l. Informasi tambahan di marker kedua kulintang Lampung dan interface 

informasi audio   

 

 

 

 

 

                Gambar 34.            Gambar 35. 

                    Panah penunjuk audio         Interface informasi audio 

 

 

Pada gambar 34. menampilkan panah penunujuk berbentuk objek 3 

dimensi yang memberikan arahan kepada pengunjung apabila ingin 

mendengarkan informasi tambahan berupa audio yang berisi instrument 

musik Lampung yang dimainkan menggunakan kulintang Lampung, maka 

pengunjung dapat menggunakan interface pada gambar 35 dengan 

mengklik tombol dengar audio. Setelah tombol dengar audio diklik, 

interface menampilkan instrument musik yang dimainkan dengan alat 

kulintang Lampung. Dikarenakan alat ini hampir sama dengan alat musik 

tradisional jawa yaitu gamelan, banyak pengunjung yang mengira alat 

musik ini adalah gamelan, serta nada yang dihasilkan sama dengan nada 

gamelan jawa. Namun dengan adanya informasi tambahan berupa audio, 

penggunjung dapat memperoleh iformasi lebih jelas, serta mengetahui 

nada yang dihasilkan alat musik kulintang berupa musik tradisional 
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Lampung.  Informasi tambahan berupa audio pada alat musik kulintang 

Lampung membuat objek terlihat lebih informatif dan menarik. 

 

m. Informasi tambahan di marker pertama di ATBM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 36.  

Informasi Objek ATBM 

 

  

Pada gambar 36. Menampilkan informasi tentang alat tenun bukan mesin. 

Informasi yang ditampilkan berupa sejarah dan asal usul dari alat tenun 

bukan mesin. Pada informasi juga ditampilkan terdapat simbol-simbol 

penunjuk yang menunjukan nama bagian-bagian dari seperangkat alat 

tenun bukan mesin.  Simbol-simbol ini diletakan di tiap-tiap objek sesuai 

dengan namanya masing-masing. Sistem memberikan informasi kepada 

pengunjung dengan mencocokan simbol yang telah diberi nama pada 

informasi tambahan dengan alat-alat yang telah ditempel simbol sesuai 

dengan namanya masing-masing. Simbol-simbol ini merupakan salah satu 
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tekhnik komunikasi visual yang digunakan untuk menciptakan komunikasi 

antara pengguna dengan sistem, sehingga objek terlihat lebih informatif 

dan menarik. 

n. Informasi tambahan di marker kedua ATBM dan interface informasi video 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 37.             Gambar 38. 

     Panah Penunjuk Interface Video        Interface informasi video 

 

 

Pada gambar 37. menampilkan panah penunjuk berbentuk objek 3 dimensi 

yang memberikan arahan kepada pengunjung apabila ingin melihat 

informasi tambahan yang berupa video yang berisi proses penenunan kain 

dengan menggunakan alat tenun bukan mesin, maka pengunjung dapat 

menggunakan interfacfe pada gambar 38 dengan mengklik tombol lihat 

video. Setelah tombol lihat video pada interface diklik, interface 

menampilkan video yang berisi proses penenunan kain tapis dengan 

menggunakan alat tenun bukan mesin. Dengan adanya video ini, 

pengunjung dapat mengetahui cara penggunaan dari alat tenun bukan 

mesin, serta proses penenunan tapis menggunakan alat tenun bukan mesin. 

Dengan adanya informasi tambahan berupa video, objek alat tenun bukan 

mesin lebih terlihat informatif dan menarik, serta memeberikan informasi 

lebih kepada para pengunjung. 
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o. Informasi tambahan di marker pertama Nuwou Sesat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 39.  

Informasi Objek Miniatur Nuwou Sesat 

 

 

Pada gambar 39 menampilkan informasi objek miniatur Nuwou Sesat. Informasi 

yang ditampilkan berupa deskripsi objek dan bagian-bagian dari bangunan 

lengkap dengan fungsinya masing-masing. Pada objek miniatur Nuwou Sesat ini, 

informasi yang disediakan hanya berisi nama objek, asal objek, dan bahan 

pembuatan bangunan objek. Dengan adanya informasi tambahan ini, pengunjung 

dapat lebih jelas memperoleh informasi mengenai objek, sehingga objek terlihat 

lebih informatif dan menarik. 
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P. Informasi tambahan di marker kedua  Nuwou Sesat 

 

 

Gambar 40. 

Informasi Bagian Bangunan Objek Miniatur Nuwou Sesat 

 

 

Pada gambar 39 menampilkan informasi objek miniatur Nuwou Sesat. Informasi 

yang ditampilkan berupa panah penunjuk yang berisi nama dari bagian bangunan 

Nuwou Sesat. Pada objek miniatur Nuwou Sesat belum ada informasi yang 

menunjukan nama dari bagian bangunan Nuwou Sesat. Dengan adanya informasi 

tambahan ini, pengunjung dapat lebih jelas memperoleh informasi mengenai 
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objek mengenai nama bagian bangunan dari objek Nuwou seat, sehingga objek 

terlihat lebih informatif dan menarik. 

 

 

 

 

4.4.2 Interaksi Aplikasi ARMULA 

 

 

Pada sistem aplikasi ARMULA terdapat beberapa interaksi yang dapat 

memungkinkan pengguna untuk dapat berinteraksi langsung dengan sistem. 

Interaksi pada sistem aplikasi ARMULA ini menggunakan konsep interaksi direct 

manipulation, yaitu konsep interaksi yang memungkinkan pengguna dapat 

berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung dengan sistem. Adapun interaksi 

yang digunakan pada aplikasi ARMULA yaitu : 

a. Marker Lipat 

Marker lipat merupakan interaksi marker berupa dua buah marker yang 

disusun oleh sebuah karton yang dilipat. Marker bagian atas menampilkan 

informasi umum seputar objek, dan marker bagian bawah menampilkan 

informasi tambahan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap objek. 

Pengguna dapat melihat informasi umum pada bagian atas marker, dan 

membalik marker untuk melihat informasi tambahan pada marker bagian 

bawah. 
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               Gambar 41. Marker Lipat 

b. Marker Sendok 

Marker sendok merupakan interaksi marker berupa marker yang diberi 

penyangga menyerupai sendok. Marker ini menampilkan objek manusia 

purba dan harimau Sumatra. Pengguna dapat menggunakan marker ini 

dengan memegang penyangga dari marker dan mengarahkannya ke 

kamera, sehingga seolah-olah terlihat objek terangkat oleh marker . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Gambar 42. Marker Sendok 

 

c. Simbol Penunjuk 

Pada informasi umum objek alat tenun bukan mesin dan alat musik 

kulintang Lampung ditampilkan simbol-simbol yang menunjukan nama-
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nama dari masing-masing alat tersebut. Simbol-simbol berupa warna-

warna penunjuk nama alat diletakan pada objek asli yang berada di 

museum Lampung. Pengguna dapat berinteraksi dengan mencocokan 

warna yang telah ditampilkan pada informasi umum objek dengan warna 

yang ditempel pada tiap-tiap alat pada objek asli alat tenun bukan mesin 

dan kulintang Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gambar 43. Interaksi Simbol Penunjuk 

 

 

4.5 Pengujian Sistem 

  

 

Setelah sistem selesai dibangun dan dapat digunakan sesuai dengan tujuan 

pembuatan sistem, maka tahap selanjutnya yaitu melakukan pengujian terhadap 

sistem yang telah dibuat. Pengujian yang dilakukan diantaranya meliputi 

pengujian  Spesifikasi hardware pada saat aplikasi dijalankan. Pengujian 

dilakukan untuk dapat mengetahui spesifikasi hardware yang ideal untuk aplikasi 
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ini, sehingga performance aplikasi dapat berjalan dengan baik. Pada saat 

pengujian membutuhkan  kebutuhan yang meliputi :  

- Sistem operasi Windows XP Sp2 

- Software aplikasi ARMULA  

- Marker-marker ARMULA 

Tabel 1. Hasil Pengujian  

No. Spesifikasi Hardware 

 

Hasil Pengujian 

1. Notebook  

Prosesor : Dual-Core 2,1 GHz 

Ram       : 1,88 GB 

VGA      : Mobile intel 4 Series   

1 GB internal memory 

Kamera  : Built in camera 

Toshiba L510   Resolusi 640x480 

pixel    

 

 

- Waktu rata-rata yang diperlukan untuk 

menjalankan aplikasi yaitu sekitar 30 

detik. 

- Jarak Sorot masimal kamera pendek 

yaitu sekitar 20cm, dan intensitas sorot 

cahaya kamera tidak stabil. 

- Ukuran objek yang ditampilkan kecil. 

2. Notebook  

Prosesor : Dual-Core 2,1 GHz 

Ram       : 1,88 GB 

VGA    : Mobile intel 4 Series    

1 GB internal memory 

Kamera  : itech PC camera-168 

Resolusi 1024x768 pixel 

- Waktu rata-rata yang diperlukan untuk 

menjalankan aplikasi yaitu sekitar 30 

detik. 

- Jarak Sorot maksimal kamera lebih 

panjang yaitu sekitar 40cm, intensitas 

sorot cahaya kamera stabil. 

- Ukuran objek yang ditampilkan 

penuh. 

 

 

3. Personal Computer 

Prosesor : Celeron 2,13 GHz 

Ram       : 1 GB 

- Waktu rata-rata yang diperlukan untuk 

menjalankan aplikasi yaitu sekitar 2 

menit. 
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VGA      :  Ati Radeon 512 GB  

Kamera  : Ashima PC camera  

Resolusi 640x480 pixel    

 

 

- Jarak Sorot maksimal kamera lebih 

panjang yaitu sekitar 30cm, dan 

intensitas sorot cahaya kamera kurang 

stabil. 

- Ukuran objek yang ditampilkan 

penuh. 

 

Pengujian hardware dilakukan pada beberapa spesifikasi hardware yang telah 

disiapkan untuk proses pengujian. Pengujian hardware dilakukan untuk menguji 

spesifikasi hardware yang cocok dan ideal untuk menjalankan aplikasi sehingga 

performance aplikasi dapat berjalan dengan baik. Apabila spesifikasi hardware 

tidak sesuai, maka aplikasi tidak dapat berjalan dengan baik. Pengujian dilakukan 

dengan menjalankan aplikasi pada setiap spesifikasi hardware yang digunakan 

dalam proses pengujian.  

 

Hasil yang diperoleh pada saat pengujian yaitu waktu rata-rata setiap spesifikasi 

hardware untuk menjalankan aplikasi ARMULA, jarak sorot kamera terhadap 

objek, hingga ukuran objek yang ditampilkan oleh kamera. Semakin tinggi 

spesifikasi hardware menghasilkan waktu running rata-rata yang lebih singkat. 

Selain itu semakin baik resolusi dan ketajaman kamera, maka dapat menghasilkan 

jarak sorot kamera yang lebih jauh, lebih stabil, dan tampilan objek dapat terlihat 

secara penuh.    

 

Dari pengujian hardware diperoleh spesifikasi hardware  yang cocok dan ideal 

untuk menjalankan aplikasi ARMULA, yaitu spesifikasi hardware dengan 

menggunakan prosesor dual-core 2,1 GHz, RAM 1,88 GB, VGA Mobile Intel 4 
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series 1GB, dan Itech PC camera-168. Dengan spesifikasi ini, aplikasi ARMULA 

dapat berjalan dengan performance yang baik.  

 

 

Selain memperoleh spesifikasi yang sesuai dengan sistem, dalam proses pengujian 

juga ditemukan beberapa kelemahan yang dimiliki sistem. Kelemahan yang 

terjadi pada sistem dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya : 

 

1. Kamera  

Kamera tidak dapat menangkap pola marker dengan sempurna, sehingga 

sistem sering gagal mengenali pola marker. Pola marker yang akan 

dikenali oleh kamera tidak boleh tertutup dengan benda apapun. Jika pola 

marker terhalang, maka kamera tidak dapat mengenali marker yang 

diarahkan ke kamera, sehingga objek virtual tidak dapat muncul.  

 

Selain itu kamera juga hanya dapat membaca pola marker dengan jarak 

tertentu. Ketika marker bergerak menjauhi kamera, piksel yang ditangkap 

kamera berkurang dan tidak dapat mengidentifikasi pola marker dengan 

baik. Jarak yang tidak sesuai menyebabkan objek virtual yang muncul 

tidak stabil (kadang muncul, dan kadang tidak muncul). Jarak sorot 

kamera terjauh ditentukan dengan jenis resolusi dan frame rate dari 

kamera yang digunakan. Semakin tinggi resolusi yang dimiliki kamera, 

maka akan semakin jauh sorot yang dihasilkan kamera sehingga 

pergerakan objek sesuai dengan pergerakan marker. 

 

2. Spesifikasi hardware 
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Spesifikasi hardware berpengaruh terhadap objek virtual yang 

ditampilkan. Spesifikasi hardware yang berpengaruh meliputi penggunaan 

prosesor, RAM, dan VGA. Penggunaan prosesor dan RAM berpengaruh 

pada waktu loading sistem, Semakin tinggi spefikasi prosesor dan RAM 

maka semakin singkat waktu loading sistem. Selain itu penggunaan VGA  

juga  berpegaruh pada pergerakan objek virtual tehadap pergerakan 

marker. Semakin tinggi spesifikasi VGA yang digunakan, maka 

pergerakan objek virtual terhadap marker semakin baik. 

 

3. Marker 

Pola marker yang hampir sama mempengaruhi objek virtual yang 

ditampilkan. Pola marker yang hampir sama menyebabkan objek yang 

muncul tidak sesuai dengan objek yang seharusnya ditampikan oleh 

marker. Hal ini disebabkan oleh kesalahan dalam proses pengenalan dan 

pencocokan pola marker. Ketidaksesuain objek yang ditampilkan juga 

dipengaruhi oleh buffer memori yang ada pada aplikasi ini kurang baik. 

Sehingga sering terjadi ketidaksesuain objek yang ditampilkan.  

 

4. Intensitas cahaya 

Intensitas cahaya juga berpengaruh pada tampil atau tidaknya objek 

virtual. Objek virtual tidak akan muncul pada intensitas cahaya yang 

kurang dan intensitas cahaya yang terlalu terang.  Aplikasi ini 

membutuhkan intensitas cahaya yang normal, sehinga objek virtual dapat 

ditampilkan. Hal ini disebabkan ARToolkit membutuhkan intensitas 

cahaya yang ideal dalam proses pengidentifikasian marker. 
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4.6 Evaluasi Sistem 

 

 

Setelah dilakukan pengujian sistem yang meliputi pengujian hardware, maka 

tahap selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap sistem yang telah dibuat. 

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah setelah diberikan informasi 

tambahan, informasi mengenai objek menjadi lebih jelas. Evaluasi dilakukan 

dengan menyebar kusioner yang ada pada lampiran kepada 10 orang yang diambil 

secara acak. Hasil dari kuisioner berupa item-item pertanyaan, apakah pengguna 

memperoleh informasi yang lebih jelas terhadap objek yang telah diberikan 

informasi tambahan. Item-item pertanyaan dari kusioner yang diberikan yaitu 

sebagai berikut : 

 

1. Apakah anda memperoleh informasi lebih jelas terhadap objek Nuwou 

Sesat  setelah ditambahkan informasi tambahan berupa teks virtual? 

 

 

 

 

 

  

 

 

90 % 

10% 

Pertanyaan 1 

Ya

Tidak
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Hasil dari kusioner menyatakan, bahwa informasi yang diberikan objek 

Nuwou Sesat menjadi lebih jelas setelah ditambahkan informasi tambahan 

berupa teks virtual. Hasil tersebut digambarkan oleh grafik yang 

memperlihatkan 90% responden menjawab ya.  

 

2. Apakah anda memperoleh informasi lebih jelas terhadap objek manusia 

purba setelah ditambahkan informasi tambahan objek 3 dimensi? 

 

 

 

  

Hasil dari kusioner menyatakan, 

bahwa informasi yang diberikan 

objek Nuwou Sesat menjadi lebih jelas setelah ditambahkan informasi 

tambahan berupa objek 3 dimensi. Hasil tersebut digambarkan oleh grafik 

yang memperlihatkan 90%  responden menjawab ya.  

 

3. Apakah anda memperoleh informasi lebih jelas terhadap objek harimau 

sumatra setelah ditambahkan informasi tambahan berupa animasi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

90% 

10% 

Pertanyaan 2 

Ya

Tidak

90% 

10% 

Pertanyaan 3 

Ya

Tidak
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Hasil dari kusioner menyatakan, bahwa informasi yang diberikan objek 

harimau sumatra menjadi lebih jelas setelah ditambahkan informasi 

tambahan berupa animasi. Hasil tersebut digambarkan oleh grafik yang 

memperlihatkan 90% responden menjawab ya.  

 

4. Apakah anda memperoleh informasi lebih jelas terhadap ATBM setelah 

ditambahkan informasi tambahan berupa video? 

 

 

 

 

Hasil dari kusioner menyatakan, 

bahwa informasi yang diberikan 

objek ATBM menjadi lebih jelas setelah ditambahkan informasi tambahan 

berupa teks video. Hasil tersebut digambarkan oleh grafik yang 

memperlihatkan 100 % responden menjawab ya.  

 

5. Apakah anda memperoleh informasi lebih jelas terhadap objek kulintang 

Lampung  setelah ditambahkan informasi tambahan berupa audio? 

 

 

 

 

 

 

100% 

Pertanyaan 4 

Ya

Tidak

Pertanyaan 5 

Ya

Tidak
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Hasil dari kusioner menyatakan, bahwa informasi yang diberikan objek 

kulintang Lampung menjadi lebih jelas setelah ditambahkan informasi 

tambahan audio. Hasil tersebut digambarkan oleh grafik yang 

memperlihatkan 80% responden menjawab ya. Dari hasil kusioner juga 

terlihat 20% responden yang menjawab tidak, menurut para responden 

yang menjawab tidak, perlu ditambahkan informasi tambahan berupa 

video penggunaan alat kulintang Lampung. Menurut para responden, 

dengan adanya penambahan informasi berupa video, dapat mengetahui 

cara penggunaan dari alat musik kulintang.  

 

Berdasarkan hasil kuisioner yang dilakukan terhadap 10 orang yang diambil 

secara acak, dapat disimpulkan bahwa setelah adanya penambahan informasi pada 

tiap-tiap objek, membuat informasi mengenai objek menjadi lebih jelas.  Selain itu 

dengan adanya informasi tambahan pada tiap-tiap objek membuat objek menjadi 

lebih informatif dan menarik.  
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan hasil anilisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan : 

1. Penerapan tekhnologi augmented reality pada museum Lampung telah 

berhasil, yaitu dengan terciptanya aplikasi ARMULA. 

2. Dengan aplikasi ARMULA, informasi objek menjadi lebih jelas sehingga 

membuat objek menjadi informatif dan menarik. 

 

 

5.2 Saran 

 

 

1. Melakukan pengembangan objek dengan melakukan penelitian terhadap 

objek lain yang terdapat di museum Lampung. 
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2.Melakukan pengembangan desain animasi dan objek 3 dimensi sehingga 

aplikasi menjadi lebih baik dari penelitian sebelumnya. 

3. Menambahkan informasi tambahan berupa video pada objek kulintang 

Lampung untuk proses pengembangan selanjutnya. 

 

 


