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ABSTRAK
Tulisan ini membahas tentang cara pembuatan aplikasi yang menggunakan konsep
Augmented Reality. Program aplikasi dibuat untuk memperkenalkan ketujuh warisan dunia
dengan menggunakan teknologi Augmented Reality. Augmented Reality merupakan teknologi
yang menggabungkan benda maya dua dimensi maupun tiga dimensi ke dalam sebuah
lingkungan nyata tiga dimensi. Aplikasi dibuat dengan sederhana dan cukup menarik, sehingga
masyarakat dapat dengan mudah menggunakan aplikasi tersebut. Penggunaan aplikasi ini akan
dibantu dengan menggunakan camera pada smartphone sebagai pendeteksi marker sebagai
implementasinya. Bangunan ketujuh warisan dunia dibuat dalam bentuk tiga dimensi yang
diharapkan dapat menghasilkan objek bangunan secara baik dan detail. Aplikasi yang dibuat
diharapkan dapat menambah pengentahuan umum tentang tujuh warisan dunia, dan dapat
dijadikan tempat yang bisa dikunjungi sebagai objek wisata dunia.
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PENDAHULUAN
Terlalu banyak kekayaan alam dan peninggalan peninggalan sejarah dari abad sebelumnya
sehingga kita harus tahu mengenai warisan dunia baik buatan manusia maupun alam.
Keindahan alam dan peninggalan sejarah ini dikelompokkan menjadi beberapa daftar warisan
dunia. Tujuh warisan dunia tersebut terdiri dari Tembok Besar China, Petra, Patung Kristus
Penebus, Machu Picchu, Chichen Itza, Colosseum, dan Taj Mahal.
Pengenalan warisan dunia tersebut dengan menggunakan teknologi Augmented Reality.
Teknologi Augmented Reality ini dapat menampilkan objek virtual pada dunia nyata secara
real-time.Augmented Reality dapat diterapkan secara luas pada media-media tertentu
diantaranya pada computer desktop, smartphone maupun website. Aplikasi serupa mungkin
pernah dibuat sebelumnya, akan tetapi penulis akan membuatnya dengan konsep yang
berbeda, yaitu dengan menampilkan efek suara dan marker yang unik agar lebih menarik.
Aplikasi yang dibuat dengan menggunakan media desktop dan software pendukungnya yaitu
Blender sebagai modeling objek tiga dimensi, photoshop untuk membuat marker, dan unity
sebagai tahap akhir untuk membuat aplikasi berbasis Augmented Reality.

METODE PENELITIAN

Augmented Reality
Augmented Reality(AR) adalah teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi
dan ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata tiga dimensi lalu
memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata.Tidak seperti realitas maya
yang sepenuhnya menggantikan kenyataan, realitas tertambah sekedar menambahkan atau
melengkapi kenyataan. Ronald T. Azuma (1997) mendefinisikan Augmented Reality sebagai
penggabungan benda-benda nyata dan maya di lingkungan nyata, berjalan secara interaktif
dalam waktu nyata, dan terdapat integrasi antarbenda dalam tiga dimensi, yaitu benda maya
terintegrasi dalam dunia nyata. Penggabungan benda nyata dan maya dimungkinkan dengan
teknologi tampilan yang sesuai, interaktivitas dimungkinkan melalui perangkat-perangkat
input tertentu, dan integrasi yang baik memerlukan penjejakan yang efektif.
Sedangkan menurut Stephen Cawood & Mark Fiala dalam bukunya yang berjudul
Augmented reality: a practical guide, mendefinisikan bahwa Augmented Reality
merupakan cara alami untuk mengeksplorasi objek 3D dan data, AR merupakan suatu
konsep perpaduan antara virtual reality dengan world reality. Sehingga obyek-obyek
virtual 2 Dimensi (2D) atau 3 Dimensi (3D) seolah-olah terlihat nyata dan menyatu
dengan dunia nyata.Pada teknologi AR, pengguna dapat melihat dunia nyata yang ada di
sekelilingnya dengan penambahan obyek virtual yang dihasilkan oleh komputer.
Dalam buku “ Handbook of Augmented Reality”, Augmented Reality bertujuan
menyederhanakan hidup pengguna dengan membawa informasi maya yang tidak hanya
untuk lingkungan sekitarnya, tetapi juga untuk setiap melihat langsung lingkungan dunia
nyata, seperti live-streaming video. AR meningkatkan pengguna persepsi dan interaksi
dengan dunia nyata. Berikut gambaran umun tentang proses cara kerja Augmented Reality
yang menggunakan webcam dan komputer sebagai medianya.
Seiring berjalannya waktu, teknologi Augmented Reality ini mengalami perkembangan
sehingga memungkinkan perkembangan aplikasi di berbagai bidang. Maka bidangbidang yang menerapkan teknologi Augmented Reality yaitu :

1. Navigasi Telepon Genggam
Dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini, telah banyak integrasi Augmented
Reality yang dimanfaatkan pada telepon genggam.Saat ini ada tiga Sistem Operasi
telepon genggam besar yang secara langsung memberikan dukungan terhadap
teknologi Augmented Reality melalui antarmuka pemrograman aplikasinya
masing-masing.Untuk dapat menggunakan kamera sebagai sumber aliran data
visual, maka Sistem Operasi tersebut mesti mendukung penggunaan kamera
dalam modus pratayang.Augmented Reality adalah sebuah presentasi dasar dari
aplikasi-aplikasi navigasi.Dengan menggunakan GPS maka aplikasi pada telepon
genggam dapat mengetahui keberadaan penggunanya pada setiap waktu.Khusus
untuk Sistem Operasi iPhone dan Android, ada dua pemain besar (Layar dan
Wikitude) di dunia Augmented Reality.

2. Kedokteran (Medical)
Teknologi pencitraan sangat dibutuhkan di dunia kedokteran, seperti misanya,
untuk simulasi operasi, simulasi pembuatan vaksin virus, dan lainnya.Untuk itu,
bidang kedokteran menerapkan Augmented Reality pada visualisasi penelitian
mereka.
3. Hiburan (Entertainment)
Dunia hiburan membutuhkan Augmented Reality sebagai penunjang efek-efek
yang akan dihasilkan oleh hiburan tersebut. Sebagai contoh, ketika sesorang
wartawan cuaca memperkirakan ramalan cuaca, dia berdiri di depan layar hijau
atau biru, kemudian dengan teknologi augmented reality, layar hijau atau biru
tersebut berubah menjadi gambar animasi tentang cuaca tersebut, sehingga
seolah-olah wartawan tersebut, masuk ke dalam animasi tersebut.
4. Latihan Militer (Military Training)
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.

Android
Menurut Lee (2011,p2) Android adalah mobile operating system yang memodifikasi
sistem operasi Linux yang dibuat oleh Google dan Open Handset Alliance(OHA). Sistem
operasi ini pertama kali diperkenalkan dengan nama yang sama yaitu Android,inc. Pada
tahun 2005, Google berencana untuk memasuki dunia mobile, Google membeli Android dan
mengambil alih pengembangannya. Google menginginkan agar android bersifat bebas dan
gratis.
Sebagai Open Source dan bebas dalam memodifikasi, di dalam android tidak ada
ketentuan yang tetap dalam konfigurasi Software dan Hardware. Fitur- fitur yang didapat
dalam Android antara lain :
1. Storage - Menggunakan SQLite, database yang ringan, untuk sebuah penyimpanan data.
2. Connectivity - Mendukung GSM/EDGE, IDEN, CDMA, EV-DO, UMTS, Bluetooth
(termasuk A2DP dan AVRCP), WiFi, LTE, dan WiMax.
3. Messaging –Mendukung SMS dan MMS
4. Web Browser – Berbasiskan open-source WebKit, bersama mesin Chrome’s V8
JavaScript
5. Media support – Termasuk mendukung untuk beberapa media berikut : H.263, H.264
(dalam bentuk 3GP or MP4), MPEG-4 SP, AMR, AMR-WB (dalam bentuk 3GP), AAC,
HE-AAC (dalam bentuk MP4 atau 3GP), MP3, MIDI, Ogg Vorbis, WAV, JPEG, GIF,
dan BMP.
6. Hardware support – Sensor akselerasi, Kamera, Kompas Digital, Sensor Kedekatan, GPS.
7. Multi-touch –Mendukung multi-touch screens
8. Multi-tasking – Mendukung aplikasi multi-tasking
9. Flash-support – Android 2.3 mendukung Flash 10.1
10. Tethering – Mendukung pembagian dari koneksi Internet sebagai wired/wireless hotspot

Tujuh Warisan dunia
1. Tembok Besar China
Tembok Besar China merupakan tembok yang memanjang dan berliku-liku
menyusuri puncak pegunungan dari barat ke timur.Tembok ujung barat berpangkal dari
Benteng Jiayu di Provinsi Gansu, Tiongkok Barat, sedangkan ujung timurnya terletak di
pinggir Sungai Yalu, Provinsi Liaoning Tiongkok Timur Laut, China. Tembok Besar
China dikonstruksikan pada periode Dinasti Ming sepanjang 8.851 km. Tembok Besar
China didirikan untuk membentengi Kekaisaran China Kuno dari serangan bangsa
Mongolia dari arah utara. Tembok ini juga dipakai untuk mengamankan jalur Sutra, jalur
bisnis utama pada masa itu.Tembok Besar China dibangun dengan menggunakan batu
besar yang disisipi dengan tanah dan batu pecahan.
Tembok Besar China mempunyai ketinggian rata-rata 980 meter di atas
permukaan laut. Tinggi temboknya adalah 8 meter, dengan lebar bagian atasnya 5 meter
dan lebar bagian bawahnya 8 meter.Tembok ini menghubungkan menara suar, menara
pengintai, dan pintu gerbang menjadi sebuah garis pertahanan.Di sisi dalam tembok
dibangun pintu dan tangga untuk naik turun.Pada tahun 1987, Tembok Besar China
masuk dalam daftar Situs Warisan Dunia UNESCO. [3]
2. Petra
Petra adalah sebuah kota yang didirikan dengan ukiran dinding-dinding pada
tebing berbatu di Yordania. Kata Petra berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah
Batu.Petra merupakan ibukota kerajaan Nabatean yang dibangun oleh Raja Aretas IV
pada tahun 9 SM hingga tahun 40 Masehi.Situs ini ditemukan oleh penggelana Swiss
yang bernama Johann Ludwig Burckhardt pada tahun 1812.Petra Yordania ini ditetapkan
sebagai Warisan Dunia oleh UNESCO pada tanggal 6 Desember 1985.Petra Yordania
merupakan simbol dari Teknik dan Perlindungan.

3. Collosseum
Colloseum merupakan arena gladiator yang dibangun 2.000 tahun yang lalu, pada
masa kejayaan Kekaisaran Romawi.Colloseum dibangun di Roma, Italia, pada tahun 72
M oleh Walikota Vespasian pada masa Domitianus. Bangunan tersebut kemudian
diselesaikan oleh anaknya, Titus, pada tahun 80 M. Colloseum dibangun dengan panjang
lebih kurang 201 meter, lebarnya 171 meter, dan tingginya 49 meter. Luas seluruh
bengunannya sekitar 2,5 ha. Arenanya terbuat dari kayu berukuran 86 m x 54 m, dan
ditutupi pasir.Banguan yang memiliki 4 lantai ini dapat menampung sekitar 50.000 orang
penonton.
Orang Romawi Kuno dating berbondong-bondong ke Colloseum untuk menonton
pertarungan antara manusia dengan binatang buas. Colloseum digunakan sampai tahun
500-an. Sebagian bangunan ini roboh dan rusak parah akibat gempa bumi pada Abad
Pertengahan.[3] UNESCO menetapkan Collosseum sebagai Situs Warisan Dunia pada
tahun 1980.
4. Chichen Itza
Nama Chichen Itza berasal dari Bahasa Maya yang berarti “Chi” mulut, “Chen”
sumur dan “Itza” nama suku penghuni tempat itu sendiri. Chichen itza merupakan candi
berbentuk pyramid yang dibangun bangsa Maya di Meksiko antara tahun 502-552 M.
Konon, Chichen Itza merupakan symbol pemujaan dan ilmu pengetahuan. Kompleks
candi ini cukup luas dan tiap candi saling terpisah dengan yang lainnya.Di sekitar
kompleks candi terdapat patung yang bernama Red Jaguar.Menurut uskup Landa, di
tempat inilah sering diadakan upacara korban.Korbannya terdiri dari macan tutul (jaguar),
kura-kura, ayam kalkun, anjing, atau semua jantung binatang, bahkan juga manusia.
Di Chichen Itza terdapat dua cenotes (sumur alami) yang dijadikan tempat
menaruh korban persembahan Konon, suku Indian Maya yang mendiami kota itu
mempersembahkan jade, keramik, bahkan manusia untuk dimasukkan dalam sumur itu.
Persembahan tersebut diberikan pada saat kekeringan melanda.Persembahan kadangkadang berupa gadis-gadis muda untuk dimasukkan hidup-hidup ke dalam sumur

itu.Peran sumur itu begitu penting karena di tempat itu tidak terdapat sungai. [3] Chichen
Itzaditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1988.
5. Taj Mahal
Taj Mahal merupakan monument cinta sekaligus mahakarya bangunan Islam
paling dahsyat di dunia Taj Mahal dibangun oleh Shah Jahan, penguasa keempat
Kerajaan Mughal di Agra, India. Taj Mahal dibangun untuk mengenang istrinya bernama
Mumtaz Mahal yang meninggal setelah melahirkan anak ke-14 dari sang Raja.
Pembangunan Taj Mahal dikerjakan oleh 20.000 orang pekerja yang terdiri dari tukang
batu, tukang emas, dan pengukur yang termasyhur dari seluruh dunia.Pembangunannya
memakan waktu selama 22 tahun, yaitu dari tahun 1634 sampai 1653.
Taj Mahal dibangun menggunakan batu marmer terbaik dari seluruh penjuru India,
mulai dari kubah hingga menaranya .Motif bunga serta tulisan Al-quran di seluruh bagian
Taj Mahal juga dibuat dari marmer. Taj Mahal di percantik dengan 43 jenis batu permata,
seperti berlian, jed, Kristal, topas dan nilam. Taj Mahal masuk dalam daftar Situs
Warisan Dunia UNESCO pada tahun 1983.[3]
6. Machu Picchu
Machu Picchu adalah kota kuno peninggalan bangsa Inca yang tersembunyi di
Pegunungan Andes, Peru. Kota kerajaan ini berada di pegunungan yang tinggi dengan
jalan yang terjal namun datar pada puncaknya. Berdasarkan penelitian, diperkirakan kota
Machu Picchu dibangun pada tahun 1450 Masehi sebagai tempat persembunyian bangsa
Inca Pachacuti dari kerajaan Spanyol. Macho Picchu dibangun dengan sangat teratur dan
rapi.Teknik konstruksi bangunannya sangat maju, seperti terlihat dari penelitian terhadap
puing-puing bangunannya. Di kota ini terdapat gardu pengintai, sawah berteras,
persediaan air, istana ratu dan raja, kuil suci, batu pemujaan, dan gerbang utama.
Walaupun demikian, bangsa Inca tidak memiliki bangsa tertulis.Selama berabad-abad,
Machu Picchu tersembunyi dan terisolasi dari dunia luar.Pada tahun 1911, seseorang
arkeolog bernama Hiran Bingham menemukannya.Sejak itu, Machu Picchu menjadi
objek wisatawan local maupun mancanegara.[3] Machu Pichu termasuk salah satu situs
warisan dunia UNESCO pada tahun 1983.

7. Patung Kristus Penebus
Patung Kristus Penebus adalah sebuah Patung Yesus yang berada di atas gunung
Corcovado Kota Rio de Janeiro, Brasil.Patung Yesus ini memiliki ketinggian sekitar 38
meter dan memerlukan 5 tahun untuk menyelesaikannya. Patung Christ the Redeemer
atau Patung Kristus Penebus ini diresmikan pada tanggal 12 Oktober 1931 dan
merupakan salah satu dari 5 monumen terbaik di dunia ini. Tangan Patung yang terbuka
sebagai tanda kehangatan penduduk Brasil dalam menerima para pendatang ataupun
wisatawan.
Blender
Blender adalah sebuah software yang memungkinkan penggunanya untuk
melakukan pembuatan konten 3D yang interaktif.Software ini menawarkan fungsi penuh
untuk melakukan modelling, rendering, pembuatan animasi, pos produski, dan
pembuatan game. Seperti software editor pemodelan 3D lainnya (Maya, 33dSMax, dsb.),
pada dasarnya blender juga memiliki fitur-fitur seperupa, fitur dasar untuk editor
pemodelan 3D antara lain :
i. Modeling
Modeling adalah suatu proses pembentukkan model yang ingin diciptakan.
Modeling merupakan tahap awal dari suatu rangkaian proses pembuatan image atau
animasi 3D sebelum masuk ke tahap-tahap selanjutnya.
ii. Material dan Texturing
Material dan texturing adalah tahap pemberiantekstur dan sifat bahan terhadap
objek modeling yangtelah dibuat. Proses material dan texturing memegangperanan
penting dalam membuat suatu objek 3D tampak nyata.
iii. Lighting
Lighting adalah tahap pemberian cahaya untuk objek 3D yang telah dibuat.
Dengan memberikan lighting (pencahayaan), maka objek 3D yang telah dibuat akan
terlihat lebih nyata dan realistik. Tanpa pencahayaan, objek 3D akan tampak seperti

“melayang” atau tidak menyentuh permukaan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya
bayangan, sehingga objek 3D terlihat kaku dan tidak mempunyai kedalaman dimensinya.
iv. Kamera
Blendermenggunakan kamera untuk memberikan pandangan dari kamera untuk
obyek 3D.Kamera sendiri dapat dianimasikan.
v. Environment dan Effect
Environment dan effect adalah proses pemberian background dan efek-efek
tambahan yang akan semakin memperindah tampilan 3D yang dibuat. Suatu karya berupa
gambar 3D maupun animasi 3D akan lebih indah dan menarik apabila memiliki
background dan efek-efek di dalamnya.
vi. Animasi
Setiap komponen objek, elemen, tekstur, dan efek dalam scene dapat
dianimasikan.Untuk membuat manimasi 3D yang halus, pada Blender sendiri tersedia
fiturfitur tambahan yang harus dipelajari terlebih dahulu. Adapun dasar-dasar yang
dimaksudkan antara lain:
1.

Keyframing.

2.

Animation curves.

3.

Spaces: Ipo Curve Editor, Action, NLA, Timeline.

4.

Pembuatan karakter untuk animasi.
vii. Rendering
Rendering adalah proses pengkalkulasian akhir dari keseluruhan proses dalam

pembuatan gambar atau animasi 3D. Rendering akan mengkalkulasikan seluruh elemen
material, pencahayaan, efek, dan lainnya sehingga akan menghasilkan output gambar
atau animasi yang realistic.[8]

Marker
Marker digunakan sebagai penanda agar terdeteksi oleh kamera, sehingga objek
berupa dua dimensi maupun tiga dimensi bisa muncul pada layar.Deteksi berbasis marker
menggunakan pengolahan citra (image processing).Marker merupakan sebuah pola yang
bisa digunakan dengan mencetak hardfile maupun softfile.Bentuk pola yang bisa
digunakan dibagi menjadi dua macam, yaitu statis dan abstrak.Marker statis berupa pola
kotak-kotak persegi maupun persegi panjang dan berwarna hitam-putih.Sedangkan
marker abstrak atau juga bisa disebut dengan markerless bisa berupa pola yang kompleks
yang terdiri dari tulisan, gambar dan warna[1].Marker statis dibagi beberapa jenis marker,
diantaranya :
1. Marker Frame
Kekuatan pelacakan penandaan marker sebagian besar terletak pada bingkai
hitam. Didalam bingkai hitam tersebut dapat diisi dengan sesuatu gambar dan itu
tidak akan mengganggu pendeteksian marker-nya.
2. Marker Split
Pada marker split pendeteksian terletak pada dua barcode yang terpisah atas
dan bawah, yang selanjutnya mengurangi wilayah jarak barcode tersebut untuk
mendefinisikan area marker.
3. Marker Dot
Menggunakan sebuah titik titik hitam yang berfungsi sebagai titik acuan untuk
pelacakan marker.
4. DataMatrix
Data

Matrix

adalah

sebuah

standar

ISO

untuk

dua

dimensi

barcode.Studierstube Tracker mendukung penanda dengan pola DataMatrix
tertanam.Oleh karena itu, marker dapat menyimpan sejumlah besar biner
(misalnya model tiga dimensi sederhana) atau teks (misalnya URL) data.

Gambar 2.1 Jenis Marker Statis
Ukuran marker yang digunakan dapat mempengaruhi penangkapan pola marker
oleh kamera.Semakin besar ukuran marker, semakin jauh jarak yang bisa ditangkap oleh
kamera dalam mendeteksi marker.Masalah yang sering ditemui adalah ketika marker
bergerak menjauhi kamera, jumlah pixel pada layar kamera menjadi lebih sedikit dan ini
bisa mengakibatkan pendeteksian tidak akurat.
b. Unity
Unity adalah game enginecross-platform yang dikembangkan oleh Unity
Teknologi dan digunakan untuk mengembangkan video game untuk PC, konsol,
perangkat mobile dan website. Pertama kali diumumkan hanya untuk Mac OS, di Apple
Worldwide Developers Conference pada tahun 2005, sejak saat itu telah diperluas untuk
menargetkan lebih dari lima belas platform.
Fitur scripting yang disediakan, mendukung 3 bahasa pemrograman, JavaScript,
C#, dan Boo. Flexible and EasyMoving, rotating, dan scaling objects hanya perlu sebaris
kode.Begitu juga dengan duplicating, removing, dan changing properties. Visual
Properties Variables yang di definisikan dengan scripts ditampilkan pada editor. Bisa
digeser, di drag and drop, bisa memilih warna dengan color picker.Berbasis .NET.Artinya
penjalanan program dilakukan dengan Open Source .NET platform, Mono. Platform yang
didukung termasuk BlackBerry 10, Windows Phone 8, Windows, OS X, Linux (terutama
Ubuntu), Android, iOS, Unity Web Player (termasuk Facebook), Adobe Flash,
PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox 360, Xbox One, Wii U, dan Wii. Ini
mencakup server aset dan PhysX mesin fisika Nvidia.

c. Vuforia
Vuforia merupakan software untuk augmented reality, yang menggunakan
sumber yang

konsisten mengenai computer vision

yang fokus pada image

recognition.Vuforia mempunyai banyak fitur-fitur dan kemampuan, yang dapat
membantu pengembang untuk mewujudkan pemikiran mereka tanpa adanya batas secara
teknikal.
Dengan support untuk iOS, Android, dan Unity3D, platform Vuforia mendukung
para pengembang untuk membuat aplikasi yang dapat digunakan di hampir seluruh jenis
smartphone dan tablet.
Pengembang juga diberikan kebebasan untuk mendesain dan membuat aplikasi
yang mempunyai kemampuan antara lain :
1. Teknologi computer vision tingkat tinggi yang mengijinkan developer untuk
membuat efek khusus pada mobile device.
2. Terus-menerus mengenali multiple image.
3. Tracking dan Detection tingkat lanjut.
4. Dan solusi pengaturan database gambar yang fleksibel.

Gambar 2.2 Vuforia Structure
Target pada vuforia merupakan obyek pada dunia nyata yang dapat dideteksi oleh
kamera, untuk menampilkan obyek virtual.Beberapa jenis target pada vuforia adalah :
1. Image targets, contoh : foto, papan permainan, halaman majalah, sampul buku,
kemasan produk, poster, kartu ucapan. Jenis target ini menampilkan gambar
sederhana dari Augmented.

2. Frame markers, tipe frame gambar 2D dengan pattern khusus yang dapat
digunakan sebagai potongan permainan di permainan pada papan.
3. Multi-target, contohnya kemasan produk atau produk yang berbentuk kotak
ataupun persegi. Jenis ini dapat menampilkan gambar sederhana Augmented 3D.
4. Virtual buttons, yang dapat membuat tombol sebagai daerah kotak sebagai
sasaran gambar.
d. Unified Modeling Language
UML sebagai sebuah bahasa yang memberikan vocabulary dan tatanan penulisan
kata-kata dalam ‘MS Word’ untuk kegunaan komunikasi.Sebuah bahasa model adalah
sebuah bahasa yang mempunyai vocabulary dan konsep tatanan / aturan penulisan serta
secara fisik mempresentasikan dari sebuah sistem. Seperti halnya UML adalah sebuah
bahasa standard untuk pengembangan sebuah software yang dapat menyampaikan
bagaimana membuat dan membentuk model-model, tetapi tidak menyampaikan apa dan
kapan model yang seharusnya dibuat yang merupakan salah satu proses implementasi
pengembangan software.
UML tidak hanya merupakan sebuah bahasa pemograman visual saja, namun juga
dapat secara langsung dihubungkan ke berbagai bahasa pemograman, seperti JAVA, C++,
Visual Basic, atau bahkan dihubungkan secara langsung ke dalam sebuah object-oriented
database. Begitu juga mengenai pendokumentasian dapat dilakukan seperti; requirements,
arsitektur, design, source code, project plan, tests, dan prototypes.
i. Class Diagram
Class Diagram adalah blok bangunan utama dari pemodelan berorientasi objek.
Hal ini digunakan untuk pemodelan konseptual sistematika umum dari aplikasi, dan
untuk pemodelan rinci menerjemahkan model ke dalam kode pemrograman. Class
Diagram juga dapat digunakan untuk pemodelan data. Kelas-kelas dalam Class
Diagram mewakili kedua objek utama dan atau interaksi dalam aplikasi dan objek yang
akan diprogram. Berikut bagian-bagian dari Use Case Diagram :

Tabel 2.1 : Notasi Class Diagram

Dalam Class Diagram diwakili dengan tiga bagian :
1. Bagian atas sebagai nama kelas
2. Bagian tengah berisi atribut kelas
3. Bagian bawah memberikan metode atau operasi kelas dapat dilakukan
Dalam desain sistem, sejumlah kelas diidentifikasi dan dikelompokkan bersama
dalam sebuah Class Diagram yang membantu untuk menentukan hubungan statis antara
objek tersebut.Dengan pemodelan rinci, kelas-kelas dari desain konseptual sering dibagi
menjadi beberapa subclass.

ii. Activity Diagram
Activity Diagram adalah representasi grafis dari workflow kegiatan atau tindakan
yang dipilihan, iterasi dan konkurensi. Dalam Unified Modeling Language, activity
diagram dapat digunakan untuk menggambarkan bisnis dan operasional langkah demi
langkah alur kerja komponen dalam sistem. Sebuah activity diagram dapat menunjukkan
aliran kontrol keseluruhan.
Tabel 2.2 : Notasi Activity Diagram

iii. Use Case Diagram
Sebuah Use Case Diagram yang paling sederhana adalah representasi grafis dari
interaksi pengguna dengan sistem dan menggambarkan spesifikasi dari sebuah use
case. Use Case Diagram dapat menggambarkan berbagai jenis pengguna dari suatu
sistem dan berbagai cara yang mereka berinteraksi dengan sistem. Jenis diagram biasanya
digunakan dalam hubungannya dengan kasus penggunaan wacana dan terkadang akan

disertai dengan jenis diagram lainnya juga. Berikut bagian-bagian dari Use Case
Diagram :
Tabel 2.3 : Notasi Use Case Diagram

iv. Hubungan atau Relationship
Ada 4 macam hubungan didalam penggunaan UML, yaitu; dependency,
association, generalization, dan realization.

1. Dependency
Pertama, sebuah dependency adalah hubungan semantik antara dua
benda/things yang mana sebuah benda berubah mengakibatkan benda satunya

akan berubah pula. Umumnya sebuah dependency digambarkan sebuah panah
dengan garis terputus-putus seperti terlihat dalam gambar 6.

Gambar 2.3 Dependency
2. Generalization
Ketiga, sebuah generalization adalah menggambarkan hubungan khusus
dalam obyek anak/child yang menggantikan obyek parent / induk . Dalam hal
ini, obyek anak memberikan pengaruhnya dalam hal struktur dan tingkah
lakunya kepada obyek induk. Digambarkan dengan garis panah seperti terlihat
dalam gambar 8.

Gambar 2.5 Generalizations
3. Realization
Keempat,

sebuah

realization

merupakan

hubungan

semantik

antara

pengelompokkan yang menjamin adanya ikatan diantaranya. Hubungan ini
dapat diwujudkan diantara interface dan kelas atau elements, serta antara use
cases dan collaborations. Model dari sebuah hubungan realization seperti
terlihat dalam gambar 9.

Gambar 2.6 Realizations
4. Association
Kedua, sebuah association adalah hubungan antar benda struktural yang
terhubung diantara obyek.Kesatuan obyek yang terhubung merupakan
hubungan khusus, yang menggambarkan sebuah hubungan struktural diantara
seluruh atau sebagian. Umumnya assosiation digambarkan dengan sebuah

garis yang dilengkapi dengan sebuah label, nama, dan status hubungannya
seperti terliahat dalam gambar .

Gambar 2.4 Association
Association Relationship, memodelkan koneksi antar obyek dari kelas
yang berbeda. Interaksi antara actor dan use-case dalam use-case model
biasanya digunakan association relationship yaitu :
1. <<uses>>
Hubungan uses menunjukkan bahwa prosedur dari use-case merupakan bagian
dari prosedur yang menggunakan use-case. Tanda panah menunjukkan
keadaan tidak mengakibatkan pemanggilan prosedur dalam menggunakan
use-case. Relasi uses antara use-case ditunjukkan dengan panah generalisasi
dari use-case. Use-case yang dilakukan secara berulang, digunakan untuk
meminimalkan pekerjaan.
2. <<extend>>
Hubungan extend antar use-case berarti bahwa suatu use-case merupakan
tambahan kegunaan dari use-case yang lain jika kondisi atau syarat tertentu
dipenuhi. Jika prosedur dari use-case merupakan alternatif untuk menjelaskan
use-case lain. Use-case akan dikerjakan apabila salah satu syarat terpenuhi.
Hubungan generalisasi antar use-case menunjukkan bahwa use-case yang satu
merupakan spesialisai dari yang lain.
3. <<include>>
Hubungan include menggambarkan suatu use-case seluruhnya meliputi
kegunaan dari use-case lainnya. Sebuah use-case dapat meng-include
fungsionalitas use-case lain sebagai bagian dari proses dalam dirinya. Secara
umum diasumsikan bahwa use-case yang di-include dieksekusi secara normal.
Sebuah use-case dapat di-include oleh lebih dari use-case lain, sehingga
duplikasi fungsional dapat dihindari.

Gambar 2.5 Aggregation Relationship
Aggregation

Relationship,

adalah

bentuk

khusus

assosiasi

yang

memodelkan hubungan keanggotaan antara 2 kelas, yakni satu kelas disusun
oleh kelas lainnya. Gambar diatas memperlihatkan bahwa B (kelas aggregate)
yang secara fisik dibentuk oleh A atau secara logis B mengandung A.[5]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Aplikasi
Aplikasi yang dibuat dengan media marker yang dibuat pada software Photoshop CS 4.
Pembuatan objek bangunan ketujuh warisan dunia 3D dengan menggunakan Blender 2.70,
kemudian semua objek pada blender di export menjadi .fbx. Pada tahap pembuatan aplikasi
berbasis android menggunakan software Unity3D. pada Unity3D terlebih dahulu buat project
baru, yang nantinya objek bangunan dengan .fbx dapat kita gabungkan dan dirancang
sedemikian rupa agar menjadi aplikasi yang menarik. Dan nantinya penggunaan aplikasi
tujuh warisan dunia ini dapat memberikan informasi kepada pengguna melalui respon dari
sentuhan tombol pada layar perangkat android. Sehingga aplikasi Augmented Reality berbasis
android dapat dikembangkan dan terus diminati oleh pengguna perangkat tersebut.

Spesifikasi Hardware dan Software
Spesifikasi hardware dan software digunakan untuk pembuatan program aplikasi
Augmented Reality dengan menggunakan laptop. Berikut spesifikasi untuk pembuatan
aplikasi ini :
1. Hardware
1. Processor : Intel® Core™ i5-3230M CPU @ 2.60GHz (4CPUs)
2. Memory : 4GB RAM
3. Hardisk :500 GB
4. Webcam
2. Software
1. Blender 2.70
2. Unity versi 4.3.4fl
3. Microsoft Windows 8
4. Photoshop CS 4
5. JDK (Java Development Kit)
6. Android SDK
7. Plugin ADT

Perancangan Aplikasi
Ketika pengguna mengarahkan kamera ke marker, maka aplikasi simulasi ini dapat
berjalan. Aplikasi ini akan menampilkan menu splash screen yang berisi beberapa tombol
yang dapat dilihat. Pada tombol “mainkan” maka akan muncul tampilan Augmented Reality
beberapa bangunan ketujuh warisan dunia tersebut disertai dengan efek suara dan penjelasan
mengenai bangunan tersebut.

Perancangan UML
UML (Unified Modeling Language) sebagai bahasa standar untuk mengembangkan
sebuah software yang dapat menyampaikan bagaimana membuat dan membentuk modelmodel dalam merancang suatu aplikasi. Aplikasi ini nantinya akan dihadapkan dengan menu
splash screen, dan ketika pengguna mengarahkan kamera ke marker yang telah dibuat, maka
kamera tersebut akan mendeteksi marker dan akan menampilkan objek bangunan-bangunan
yang ada.

Rancangan Use Case Diagram
Use case diagaram yang dibuat ini memberikan gambaran untuk merancang sebuah
aplikasi Augmented Reality berbasis android. Pada gambar 3.1 dibawah ini, actor
menggambarkan pengguna aplikas atau bisa disebut user, dan pada notasi use case
menjelaskan urutan kegiatan yang akan dilakukan actor dan system untuk mencapai suatu
tujuan tertentu. Notasi use case ini menjelaskan tahapan-tahapan suatu aplikasi, mulai dari
splash screen lalu mendeteksi marker dan yang terakhir memulai simulasi aplikasi Mengenal
Tujuh Warisan dunia dengan teknologi Augmented Reality berbasis Android ini.

Gambar 3.1 : Use Case Diagram

Rancangan Diagram Activity
Diagram activity ini digunakan untuk menggambarkan langkah demi langkah proses
perancangan pada aplikasi yang akan dibuat. Tujuan pembuatan diagram activity yaitu untuk
menggambarkan fungsi sistem yang dibuat dengan use case dan juga menggambarkan logika
dari sebuah operasi. Diagram activity pada aplikasi Mengenal Tujuh Warisan dunia dibuat
sesuai dengan aplikasi tersebut nantinya. Tahap demi tahap dibuat sesuai notasi yang telah
ditentukan, mulai dari start state dan berakhir pada final state. Pada gambar 3.2 dibawah ini
menjelaskan alur diagram activity, berikut gambaran dari aplikasi Mengenal Tujuh Warisan
dunia dengan teknologi Augmented Reality berbasis Android ini.

Gambar 3.2 : Diagram Activity

Rancangan Tampilan Menu
Perancangan tampilan menu pada splash screen akan dibuat empat tombol. Tombol pertama
yaitu mainkan berfungsi untuk menuju ke simulasi program aplikasi Mengenal Tujuh
Warisan dunia, tombol bantuan berfungsi untuk membantu pengguna jika mengalami
kesulitan dalam menjalankan aplikasi ini, tombol tentang berisi informasi mengenai penulis
dan tombol keluar untuk mengakhiri aplikasi tersebut.

Gambar 3.3 : Rancangan Menu Utama

Gambar 3.4 : Rancangan tombol bantuan dan tentang

Pembuatan Objek
Tahapan pembuatan salah satu objek bangunan tujuh warisan dunia yaitu Chichen Itza
dengan menggunakan blender, adalah :
1. Buka aplikasi Blender 2.70 dengan cara klik sortcut blender

di destop untuk

memulai project.Kemudian akan muncul tampilan awal seperti di bawah ini :

Gambar 3.5: Tampilan Awal Program Blender 2.70
2. Klik file lalu pilih new maka akan muncul objek cube.

Gambar 3.6: Objek Cube Sebagai Objek Dasar
3. Untuk membuat bagian atas bangunan Chichen Itza, pipihkan objek cube dengan klik
S+Z , yaitu scale objek pada sumbu Z dan atur dengan menggeser mouse sehingga objek
akan tampak seperti ini :

Gambar 3.7 : Perubahan Ukuran Pada Objek Cube
4. Untuk dapat memodifikasi objek, pilih edit mode supaya dapat merubah bentuk sesuai
yang diinginkan.

Gambar 3.8 : Menu Edit Mode

5. Untuk membentuk pola dasar dari objek ini dengan tekan CTRL+R, lalu akan muncul
garis berwarna merah muda dan arahkan pada sumbu X scroll mouse sekali agar
menghasilkan dua garis. Selanjutnya klik kiri pada mouse sehingga garis menjadi warna
kuning. Dan untuk memindah garis maka klik S+X, geser mouse agar garis berubah
seperti tampilan di bawah. Lalukan serupa pada sumbu Z.

Gambar 3.9 : Tampilan Membuat Batas pada Objek
6. Pilih face select untuk dapat menseleksi objek dari sisi bangunnya.

Gambar 3.10 : Tampilan Face Select
7. seleksi sisi bangun bagian tengan bawah dan Tarik kebawah sumbu Z dengan mengklik E
(extrude) dan atur sesuai yang diinginkan.

Gambar 3.11 : Tampilan Objek Setelah di Extrude

8. Kembali pada objek mode, setelah itu seleksi objek yang telah di buat dan klik Shift+D
untuk copy objek tersebut.

Gambar 3.12 : Tampilan Copy Objek
9. Lalu atur kedua objek dan kita dapat menyatukannya (Join) dengan mengklik Ctrl+J.

Gambar 3.13 : Tampilan Penggabungan Objek
10. Untuk membuat bagian pintu dan jendelanya dengan cara klik Ctrl+R dan scroll sekali,
kemudian klik K untuk membuat titik dan menghubungkannya hingga menjadi garis
sehingga dapat membentuk sebuah pintu dan jendela.

Gambar 3.14 : Tampilan Pembentukan Pintu dan Jendela
10. Agar pintu dan jendela terkesan nyata, seleksi sisi bangunnya lalu klik E (extrude) geser
mouse ke dalam bangun searah sumbu X dan atur sesuai kebutuhan.

Gambar 3.15 : Tampilan Pembuatan Nyata pada Pintu dan Jendela
11. Seleksi objek pintu dan jendela yang sudah di extrude, beri warna dengan cara add a new material
dan atur diffuse menjadi warna hitam dan klik Assign.

Gambar 3.16 : Tampilan Pemberian Warna Pada Sisi Bangun (atas)
12. Selanjutnya membuat bagian bawah bangunan Chichen Itza, klik add pilih Mesh lalu Cube.

Gambar 3.17 : Tampilan Objek ke-2 Cube
13. Untuk membuat bagian bawah bangunan, perbesar cube dengan klik S (scale) dan pipihkan objek
dengan menscale objek pada skala Z. dan letakkan dibagian bawah bangunan yang telah dibuat
sebelumnya.

Gambar 3.18 : Tampilan Objek Saat di Scale
14. Agar bisa mengubah bentuk objek cube ini, ubah objek mode menjadi edit mode atau klik tab
pada keyboard.

Gambar 3.19 : Tampilan Objek Saat di Edit Mode

15. Selanjutnya, atur aga terlihat berundak, dengan perkecil sedikit bagian atas dengan klik S, lalu
klik E+Z untuk membentuk bagian selanjutnya dan di scale perkecil lagi, sehingga akan
menghasilkan objek seperti gambar di kanan ini :

Gambar 3.20 : Tampilan Pembentukan Objek Bangunan (bawah)
16. Tahap ini adalah tahap susunan bagian bawah bangunan. Copy objek bangunan bawah ini
sebanyak 8, perkecil setiap objek dengan ukuran yang berbeda, lalu susun tiap-tiap objek agar
membentuk seperti pyramid, dan gabungkan dengan bangunan bagian atas yang telah dibuat.

Gambar 3.21 : Tampilan Menyusun Objek Bangunan
17. Untuk membuat tangga, add mesh lalu pilih cube. Pipihkan objek cube seteleh itu masuk pada
edit mode. Seleksi sisi bagian atas objek cube ini, lalu perkecil pada sumbu X, atur hingga
membentuk bangun trapesium. lalu buat garis untuk membuat undakan tangga dengan klik R dan
scroll sebanyak mungkin.

Gambar 3.22 : Tampilan Pembentukan Awal Tangga
18. Pilih

edge select untuk membentuk undakan tangga. Lalu seleksi tiap garis yang

akan dibentuk dan tarik garis pada sumbu x dan z agar teratur dan lebih rapih. Lalukan itu hingga
bagian atas anak tangga. Setelah itu kembali ke objek mode dan copy-paste untuk bagian tang
selanjutnya dengan klik shift D dan atur rotasi dengan klik R+90 derajat.

Gambar 3.23 : Tampilan Pembuatan Anak Tangga
19. Atur lampu untuk pencerahan dengan pilih sun dan juga dapat mengatur warna lampu pada objek
data dan atur energi sesuai kebutuhan.

Gambar 3.24 : Tampilan Mengatur Cahaya

20. Klik texture

untuk memberikan input gambar dari luar aplikasi Blender. Selanjutnya

pada type pilih image or movie dan pada image klik open yang nantinya akan menuju
pada file di laptop sehingga bisa memasukkan gambar yang akan digunakan.

Gambar 3.25 : Tampilan pada Texture Bar
21. Agar texture pada objek terlihat lebih nyata, pada coordinates pilih UV.

Gambar 3.26 : Tampilan Mengatur Gambar pada Texture
22. Tampilan latar belakang agar tampak seperti awan dapat diatur dengan klik world
lalu beri tanda ceklis pada blend sky, selanjutnya bisa mengatur warna pada horizon color
dan zenith color maka akan muncul preview hasil perpaduan warna pada gambar di
bawah.

Gambar 3.27 : Tampilan Mengatur World

23. Untuk dapat melihat hasil akhir objek yang telah dibuat, pada render pilih render image
atau dengan klik F12, maka hasil akhir bangunan Chichén Itzá akan muncul dengan
sempurna dan sesuai yang kita inginkan, tampilan dapat dilihat pada gambar 3.28 .

Gambar 3.28 : Render Image

Gambar 3.29 : Tampilan Render Image Bangunan Chichén Itzá
24. Supaya objek bisa di import pada Unity3D, terlebih dahulu objek di export menjadi .fbx
dengan cara klik file pilih export – autodesk FBX (.fbx) lalu beri nama yang sesuai dan
export FBX.

Gambar 3.30 : Export Objek menjadi .Fbx

Pembuatan Marker
Marker digunakan untuk menjalankan aplikasi Augmented Reality berbasis Android ini.
Proses pembuatan marker ini dengan menggunakan Software Adobe Photoshop CS4. Marker
yang dibuat pada software tersebut terdiri dari gambungan gambar, text dan tools yang menarik
yang digunakan sebagai pendeteksi dalam sebuah rancangan aplikasi.

Gambar 3.31 : Marker yang Digunakan

Pembuatan Aplikasi dengan Unity3D
Software vuforia pada Unity3D hanya dapat membaca marker yang telah berbentuk package
unity, agar desain marker yang telah dibuat dapat digunakan pada aplikasi ini, marker
tersebut diunggah terlebih dahulu pada website resmi vuforia yang beralamatkan
http://www.developer.vuforia.com. Berikut langkah-langkah dalah menunggah marker :
1. Login dengan akun vuforia yang telah dibuat dengan memasukkan email dan password.

Gambar 3.32 : Login Vuforia
2. Saat berhasil login, klik menu target manager.

Gambar 3.33 : Menu Target Manager
3. Setelah muncul halaman target manager, klik create database untuk membuat database
baru pada marker.

Gambar 3.35 : Tampilan Image Target
4. Lalu beri nama database baru dan pada type pilih device setelah itu klik create untuk
membuat database tersebut.

Gambar 3.36 : Create Database
5. Klik database yang telah dibuat, maka akan muncul halaman add target.

Kemudia pilih target type single image, pada masukkan gambar yang akan
dijadikan marker, isi width dengan 500 dan simpan dengan nama marker.

Gambar 3.37 : Add New Target
6. Beri ceklis pada marker yang akan di download, kemudia klik download dataset dan pada
pilihan di select a development beri tanda ceklis pada unity editor.

Gambar 3.38 : Download Dataset

Pembuatan Aplikasi dengan Unity3D
1. Buka aplikasi Unity versi 4.3.4fl dengan cara klik sortcut Unity

di destop untuk

memulai project. Kemudian akan muncul tampilan awal seperti di bawah, lalu beri nama
project yang akan dibuat.

Gambar 3.39 : Membuat Project Baru
2. Tampilan dibawah adalah tampilan awal project pada Unity3D.

Gambar 3.40 : Tampilan Awal Unity3D
3. Kosongkan lembar kerja dengan menghapus main camera pada lembar kerja tersebut.
Klik kanan pada asset pilih import package – custom package .

Gambar 3.41 : Import Package
4. Pada windows import package, pilih vuforia-unity-android-ios-2-8-9 dan open.

Gambar 3.42 : Custom Package dari Folder
5. Pada unity maka akan muncul windows importing package, setelah item to import telah
terceklis semua, klik import untuk menampilkan.

Gambar 3.43 : Tampilan Items untuk Import
6. Maka pada asset akan muncul tampilan ini.

Gambar 3.44 : Tampilan Assets pada Unity3D
7. Sebelum memasukkan objek 3D dari blender, buat folder baru terlebih dahulu di halaman
assets dengan cara klik kanan lalu create-folder. Beri nama folder dengan nama objek.

Gambar 3.45 : Membuat Folder Baru untuk Project
8. Di dalam folder objek, buat kembali beberapa folder untuk memasukkan tiap-tiap objek
bangunan 3D agar lebih rapih dan teratur.

Gambar 3.46 : Isi Folder Object untuk Project

9. Buka kembali salah satu folder diatas yaitu folder chichen itza, masukkan objek
bangunan dengan cara klik kanan lalu pilih import new asset dan pilih bangunan chichen
itza dengan extensi .fbx .

Gambar 3.47 : Isi Folder chichen itza
10. Masukkan semua objek bangunan tersebut kedalam jendela hierarchy lalu masukkan
semua objek kedalam image target agar menjadi anak dari image target tersebut.

Gambar 3.48 : Pembuatan Child Image Target objek 3D
11. Sebelumnya telah dibuat package marker pada situs vuforia, klik dua kali pada package
marker tersebut, klik import pada jendela importing package.

Gambar 3.49 : Import Package Marker
12. Setelah itu pada hierarchy klik image target lalu lihat pada inspector, di image target
behavior masukkan nama marker yang telah diimport pada data set.

Gambar 3.50 : Tampilan Image Target Behavior
13. Klik arcamera yang ada pada hierarchy, lihat kembali inspector dan beri tanda ceklis pada
load data set viskaka dan active yang ada pada data set load behavior.

Gambar 3.51 : Tampilan Data Set Load Behaviour
14. Masukkan objek bangunan chichen itza ke dalam hierarchy dan atur ukuran objek sesuai
dengan ukuran marker yang ada.

Gambar 3.52 : Penempatan Objek Bangunan Pada Unity
15. Untuk membuat tombol info pada tiap objek bangunan dengan cara klik menu
GameObjek lalu create other setelah itu pilih cube dan 3D text.

Gambar 3.53 : Membuat Cube dan 3D Text
16. Buat tulisan dengan nama info, atur plane sesuai dengan ukuran tulisan dan beri texture
agar lebih menarik. Lakukan hal yang sama untuk masing-masing objek agar memilili
tombol informasi yang sesuai dengan objek bangunan tersebut.

Gambar 3.54 : Pembuatan Tombol Info

17. Setelah membuat tombol info dan agar tombol tersebut dapat dijalankan maka
dibutuhkan script. Terlebih dahulu buat folder baru untuk menyimpan script pada asset,
lalu klik kanan – create pilih C# script dan beri nama script dengan nama info.

Gambar 3.55 : File Script Info
18. Ketikkan script untuk info seperti dibawah ini :

Gambar 3.56 : Script untuk Tombol Info
19. Tarik script tersebut kedalam arcamera yang ada di hierarchy, maka pada jendela
inspector akan muncul info script seperti gambar dibawah ini.

Gambar 3.57 : Tampilan Info (Script)
20. Pada bagian objek aktif, drop and drag tombol info objek bangunan masing-masing. Lalu
input gambar dan info sesuai objek bangunan.

Gambar 3.57 : Info(Script) Telah di Input
21. Jalankan program dan arahkan marker pada kamera, maka hasil output dari info seperti
pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.58 : Output dari Info
22. Untuk menampilkan masing-masing objek bangunan menggunakan tombol pada layar
perangkat android, tambahkan script dan beri nama armenu.

Gambar 3.59 : File Script ARmenu
23. Ketikkan script untuk menu seperti dibawah ini :

Gambar 3.60 :Script untuk Membuat Tombol Objek
24. Tarik script tersebut kedalam arcamera, maka pada inspector akan muncul armenu (script)
seperti pada gambar dikanan. Untuk mengisi tampilan tersebut, tarik tiap objek yang ada
pada hierarchy ke armenu dan cocokan sesuai dengan nama objeknya.

Gambar 3.61 : Komponen Hierarchy dan Armenu(script)

25. Dan ketika program dijalankan, arahkan marker ke kamera sehingga akan muncul
tombol-tombol objek bangunan yang bila diklik objek bangunan tersebut akan muncul
dan pada bagian kanan atas terdapat dua tombol untuk merotasi objek bangunan dan juga
keluar dari objek tersebut.

Gambar 3.62 : Output Tampilan Tombol dan Objek-nya

Pembuatan Splash Screen
Splash screen yang digunakan pada aplikasi ini berisi empat tombol, yaitu mainkan,
bantuan, tentang dan keluar.
1. Untuk membuat splash screen, klik file dan pilih new scene.

Gambar 3.63 : Tampilan New Scene
2. Pada hierarchy tambahkan beberapa komponen berupa main camera, cube, 3D text,
terrain, particle system dan directional light untuk membuat tampilan menu utama pada
program.

Gambar 3.64 : Tampilan Hierarchy untuk Menu
3. Buat tampilan menu seperti pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.65 : Tampilan Splash Screen Menu
4. Supaya tiap tombol pada menu dapat berfungsi, buat script baru dan beri nama script
dengan nama tombol.

Gambar 3.66 : File Script Tombol
5. Ketikkan script untuk tombol splash screen menu seperti dibawah ini :

Gambar 3.66 : Script untuk Tombol Menu
6. Tarik script tersebut kedalam arcamera yang ada di hierarchy, maka pada jendela
inspector akan muncul tombol script seperti gambar dibawah ini.

Gambar 3.67 : Tampilan Tombol (Script)
7. Lakukan seperti pada tahap sebelumnya, isi setiap tombol dengan script kemudian next
scene diisi dengan nama scene untuk aplikasi Augmented Reality yang dibuat.
8. Untuk menambahkan audio, pada inspector klik add component lalu pilih audio. Tarik
audio yang telah dimasukkan pada asset ke audio clip yang ada pada audio source.

Gambar 3.68 : Pengaturan Splash Screen
9. Buat kembali scene untuk menampilkan bantuan dan tentang dengan cara yang sama,
sehingga apabila tombol ditekan maka scene yang dituju akan muncul sesuai tombol yang
di klik.

Gambar 3.69 : Tampilan Splash Screen Utama

Gambar 3.70 : Tampilan Splash Screen Bantuan

Gambar 3.71 : Tampilan Splash Screen Tentang

Logika Script
Logika Script ARmenu
Script dibawah ini digunakan untuk mengatur supaya layar aplikasi sesuai dengan bentuk
layar perangkat android, dan pada pembuatan variable bangunan tembok besar cina sampai
macho pichu ini bersifat public dan bertipe gameobjek.

public GUISkin guiSkin;
private float guiRatio;
private float sWidth;
private Vector3 GUIsF;
public GameObject
tbc,tajmahal,colloseum,chichenitza,kristus,petra,machu;

Script dibawah ini digunakan untuk membuat prosedur on gui dengan pengaturan fungsi
rotasi dan multi objek.
void OnGUI(){
GUI.skin = guiSkin;
//letakan functional disini
Rotasi ();
MultiObjek ();

Script dibawah ini digunakan untuk memanggil prosedur multi objek yang akan muncul
dalam bentuk tombol dengan ukuran yang telah ditentukan, sehingga apabila tombol yang
bernilai true ditekan maka akan muncul objek bangunan yang dituju, dan objek lainnya yang
bernilai false maka tidak akan muncul.
void MultiObjek(){
GUI.matrix = Matrix4x4.TRS (new Vector3 (GUIsF.x,Screen.height 89*GUIsF.y,0),Quaternion.identity, GUIsF);
if(GUI.Button(new Rect(30,10,200,59),"Chichen Itza")){

tbc.SetActive(false);
tajmahal.SetActive(false);
colloseum.SetActive(false);
chichenitza.SetActive(true);
petra.SetActive(false);
machu.SetActive(false);
kristus.SetActive(false);

Script dibawah ini digunakan untuk memanggil prosedur keluar yang dibuat dalam
bentuk tombol dengan ukuran yang telah ditentukan. Apabila tombol keluar ditekan maka
akan keluar dari aplikasi, dan apabila tombol kembali ditekan maka akan kembali pada level
0 yaitu menuju pada splash screen.
void keluar(){
GUI. matrix = Matrix4x4.TRS(new Vector3(Screen.width258*GUIsF.x,GUIsF.y,0),Quaternion.identity, GUIsF);
if(GUI.Button(new Rect (40,10,208,59),"Keluar")){
Application.Quit();}
if(GUI.Button(new Rect (200,10,208,59),"Kembali")){
Application.LoadLevel(0); }}

Logika Script Info

Script dibawah ini digunakan untuk merancang texture gambar dan info sebanyak 3 buah
yang dapat diinput oleh user, pembuatan scroll pada info dan texture exit untuk keluar,
semua ini bersifat public.
public Transform objekAktif;
public Texture gambar1,gambar2,gambar3;
public string info1,info2,info3;
public Vector2 scrollPosition1 = Vector2.zero;
public bool show=false;
public Texture exit;

Script dibawah ini digunakan untuk memanggil prosedur on gui yang menampilkan
slideshow, jika objek ditekan maka akan muncul slideshow pada layar dengan ukuran screen
yang telah ditentukan, dan jika tombol tutup ditekan maka slideshow akan hilang dan
muncul ke layar pendeteksi objek dengan camera.
void OnGUI(){
if(show==true){//jika objek ditekan maka slideshow akan muncul
pada layar
GUI.BeginGroup(new Rect(Screen.width/2-200,Screen.height/2-250,800,500));
GUI.Box(new Rect(0,50,405,360),"INFORMASI");
if(GUI.Button(new Rect(0, 50, 30, 30),exit)){
show = false; // jika tombol tutup ditekan slideshow akan hilang
dari layar }

Script dibawah ini digunakan untuk mengatur tampilan scroll yang memunculkan
informasi tiap objek tersebut.
scrollPosition1 = GUI.BeginScrollView(new
Rect(30,0,350,390),scrollPosition1,new Rect(0,0,1150,200));

Script dibawah ini digunakan untuk mengatur tampilan gambar dan info sebanyak 3 kali
sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan.
GUI.DrawTexture(new Rect(0,90,350,210),gambar1);
info1 = GUI.TextArea(new Rect(0,300,350,50),info1,200);
GUI.DrawTexture(new Rect(400,90,350,210),gambar2);
info2 = GUI.TextArea(new
Rect(400,300,350,50),info2,200);
GUI.DrawTexture(new Rect(800,90,350,210),gambar3);
info3 = GUI.TextArea(new
Rect(800,300,350,50),info3,200);

Logika Script Tombol
Script dibawah ini digunakan untuk membuat variable objek aktif, objek exit , back dan
variable string yaitu next scene, semua bersifat public.
public Transform objekAktif,objekExit,back;
public string NextScene;

Script dibawah ini digunankan untuk memanggil prosedur update pada tiap-tiap tombol
yang memiliki variable objek aktif yang mengarahkan ke scene selanjutnya. Apabila salah

satu tombol diklik maka akan ada yang menuju pada scene arcamera, apabila tombol lain
ditekan maka akan muncul scene selanjutnya dan pada scene tersebut terdapat tombol back
yang jika ditekan maka akan kembali ke menu utama. Dan apabila tombol exit ditekan maka
akan keluar dari aplikasi.
void Update(){
if(Input.GetMouseButton(0)){
Ray ray =
Camera.main.ScreenPointToRay(Input.mousePosition);
RaycastHit hit;
if(Physics.Raycast(ray, out hit)){
if(hit.transform == objekAktif){
Application.LoadLevel (NextScene);}
if(hit.transform == back){
Application.LoadLevel (0); }
if(Physics.Raycast(ray, out hit)){
if(hit.transform == objekExit){
Application.Quit();

Build Project dan Running
1. Simpan terlebih dahulu semua scene yang telah dibuat. Atur tampilan pembuatan aplikasi
dengan cara klik file pilih build setting atau dengan menekan Ctrl+Shift+B

Gambar 3.72 : Tampilan File – Build Setting
2. Maka akan muncul tampilan build setting pada gambar dibawah ini. Untuk membuat dan
mengatur scene klik add curent, maka scene yang telah dibuat akan terinput dalam scenes
in build, dan pastikan scene1 yaitu splash screen memiliki nilai 0 supaya pada saat
dijalankan splash screen ini akan muncul terlebih dahulu.

Gambar 3.73 : Tampilan Scenes In Build
3. Karena aplikasi ini digunakan untuk smartphone android, maka pada platform pilih
android.

Gambar 3.74 : Switch Platform

4. Untuk mengatur tampilan, maka klik tombol player settings.

Gambar 3.75 : Tombol Player Settings
5. Maka pada inspector akan muncul tampilan player setting. Selanjutnya lakukan
pengaturan nama pada company name, product name dan masukkan icon project pada
default icon.

Gambar 3.76 : Tampilan Player Settings
6. Tahap pembuatan project, klik tombol build pada jendela build setting.

Gambar 3.77 : Tombol Build
7. Dan akan muncul tampilan creating asset package, tunggu hingga proses compiling dan
build file .apk selesai.

Gambar 3.78 : Creating Asset Package

8. Jika sudah selesai tercompiling, maka file .apk dapat dijalankan pada perangkat
smartphone android.

Gambar 3.79 : File Project

KESIMPULAN DAN SARAN
Aplikasi telah selesai di buat dan telah berhasil di uji coba. Dalam aplikasi ini bangunan
bangunan atau objek yang di tampilkan belum mirip dengan bangunan aslinya, karena
penulis tidak menguasai pembuatan gambar.
Suara yang dihasilkan sudah baik.
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