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Abstrak
Paper ini berisi pembahasan mengenai pengujian dan evaluasi dalam pembuatan AR-Gemstone. ARGemstone adalah augmented reality yang menjadi solusi pengenalan batuan menggunakan lebih dari satu
objek batuan tanpa marker (markerless) untuk dilacak secara bersamaan kemudian menampilkan nama jenis
batuan sebagai informasi. Pengujian ini meliputi pengujian teknis feature, deteksi dan jarak deteksi untuk
penggunaan AR-Gemstone.
Kata Kunci :Augmented Reality, evaluasi feature, pendeteksian AR, jarak deteksi
1. Pendahuluan
Salah satu bagian dari bidang biologi adalah
pengenalan batuan dan mineral dimana perlu
pengenalan yang mendalam untuk mengenali
sesuatu jenis batu. Baik pelajar non-geologi hal
tersebut tentu membosankan. Sehingga sebuah
eduwisata geologi, atau pembelajaran sambil
berwisata untuk mengenal obyek-obyek bebatuan
menjadi tidak menarik.
Visualisasi dalam bidang geologi merupakan
sebuah komputerisasional yang kompleks untuk
menjelaskan informasi dan pengetahuan dalam
bentuk three-dimensional (3D)[1]. Teknologi
visualisasi dapat memberikan informasi yang
lebih praktis sekaligus menarik baik pembelajar
baik dari jurusan geologi atau non-geologi.
Metode yang dapat dikembangkan teknologi
visualisasi adalah metode augmented reality
(AR), yang merupakan penggabungan objek
virtual (teks, gambar, dan animasi) ke dalam
dunia nyata[5]. Augmented reality mengalami
perkembangan hingga saat ini dari teknik
fiduciary marker yang stabil[4], hingga saat ini
lebih mengarah kepada teknik markerless .
Dalam pengenalan batuan yang rumit maka
teknik markerless dapat berfungsi lebih baik dari
fiduciary
marker[5].
Kemampuan
dalam
pendeteksian mampu menghasilkan desain
interface yang baik.
Untuk memvisualisasikan sebuah informasi
dari objek nyata perlu pendekatan yang berbeda,
seperti adanya fungsi multitracking/pelacakan
lebih dari satu objek. Hal tersebut disebabkan
dalam kondisi sebenarnya, sebuah objek tidak
tersusun sebagai objek tunggal, namun
berdampingan dengan objek lain yang berpotensi
untuk
dilacak
secara
bersamaan/multiple
tracking[2].
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Tujuan dari
paper ini adalah untuk
menerapkan berbagai macam kondisi pelacakan
dan pendeteksian, mengidentifikasi pendeteksian
minimum sesuai perangkat yang digunakan, dan
mengidentifikasi
requirement
untuk
menggunakan AR-Gemstone.
2. Penelitian Terkait
Pada
penelitian
Mathiesen[1]
berhasil
memproduksi
sebuah
aplikasi
visualisasi
geological yang dikembangkan dengan teknik
komprehensif antara visualisasi dan lingkungan.
Sedangkan penelitian Wahyudi[5]menggunakan
teknik markerless, yaitu teknik untuk mendeteksi
tanpa menggunakan fiduciary marker.Penelitian
Park[4] menggunakan teknik frame to frameuntuk
yang menggabungkan antara deteksi objek dan
pelacakan. Metode tersebut didasari pada kondisi
nyata yang berpotensi dalam melacak beberapa
objek secara bersamaan. Meski demikian metode
tersebut masih harus diuji dalam penerapannya di
setiap kondisi.
3. Metode Pengujian
Metode pengujian ini menggunakan metode
pengujian pada penelitian Wahyudi[5], yang telah
digunakan untuk menguji sebuah buku interaktif
Augmented Reality. Pengujian ini menggunakan
tiga tipe smartphone yang berbeda spesifikasi.
Yaitu Lenovo A 516, Lenovo A806 dan Samsung
Galaxy Tab 2.
Kedua smartphone ini memiliki spesifikasi
yang berbeda, antara lain processor yang
bervariasai untuk menguji kemampuan RAM
dalam sistem AR-Gemstone. Kemudian monitor
juga bervariasi untuk memastikan bentuk dan
posisi tombol menu dalam interface AR-
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Gemstone dapat muncul dengan baik. Adapun
spesifikasinya dapat dilihat seperti pada Tabel 1.
Tabel 1. Perbandingan Spesifikasi Smartphone
Samsung
Lenovo Lenovo A
Keterangan
Galaxy
A 516
806
Tab 2
RAM

512 MB

2,048 GB

1 GB

Monitor

4.5 inchi

5 inchi

7 inchi

Kamera

5 mp

5 mp

3.15 mp

O.S

Android
v.4.2.2

Android
v.4.2.2

Android
v.4.0.3

Untuk ukuran image target yang digunakan
seukuran dengan kertas A4. Dalam penelitian ini
dipisahkan menjadi mode pendeteksian dan mode
pelacakan. Setiap pengujian diulangi lima kali dan
hasil akhir adalah nilai rata-rata dari pengujian
tersebut[5].

maupun luas bidang 50% mendapat penilaian
bintang 5 dalam tanda bintang, menunjukkan
bahwa Vuforia menilai bahwa kedua marker baik
digunakan dalam aplikasi.
3.2 Pengujian Pendeteksian
Tujuan
pengujian ini adalah menetukan
minimum requirement dalam mengenali image
target. Pengujian ini terbagi menjadi beberapa
bagian[5] , antara lain sebagai berikut.
1) Waktu Respon
Pengujian dilakukan untuk mengetahui berapa
lama waktu proses pendeteksian image target dan
pemunculan obyek 3D ketika smartphone
diarahkan ke image target. Hasil dari pengujian
waktu respon dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Tabel Jenis Perangkat Waktu
Pendeteksian

3.1 Pengujian Rating Image Target
Dalam pembuatan aplikasi, dilakukan
pembuatan marker dengan terlebih dahulu
diregistrasi pada QCAR Vuforia[3]. Adapun output
dari marker yang telah diregistrasi akan
digenerate ke dalam bentuk Unity Package. Pada
saat registrasi Vuforia akan memberikan penilaian
berupa bintang untuk menunjukkan bahwa marker
dapat terdeteksi dengan baik dalam aplikasi. Ada
dua jenis marker yang diuji, yaitu marker dengan
100% bidang obyek full dan marker dengan 50 %
bidang obyek
Tabel 2. Tabel Jumlah rating dan Bentuk
Image Target
Image Target
Rating

Perangkat
Lenovo A

Waktu
< 1 detik

Lenovo A

< 1 detik

Samsung Tab2

< 1 detik

Dari hasil tersebut, ketiga smartphone mampu
mengenali imaget target dengan waktu kurang
dari satu detik.
2) Jarak Minimum
Pengujian untuk mendeteksi jarak deteksi
maksimal sehingga dapat menerapkan batas
antara smartphone ke image target. Pengujian
dilakukan dengan mengarahkan smartphone dari
posisi terdekat kemudian mulai menjauhi imaget
target sampai smartphone tidak bisa mendeteksi
imaget target. Hasil dari pendeteksian dapat
dilihat pada Grafik 1. Marker terdeteksi diberi
nilai 1, Marker tidak terdeteksi diberi nilai 0.

Grafik 1. Hasil Uji Jarak Pendeteksian
Smartphone dan Marker
Dari tabel dapat dilihat bahwa kedua jenis
marker baik yang memiliki luas bidang 100%

Hasil pada tabel tersebut, garis terbawah
adalah Lenovo A516 yang memiliki memiliki

425

Seminar Nasional Informatika 2015
kemampuan melakukan pendeteksian maksimal
50 cm. Sementara Lenovo A805 dan Galaxy Tab
2 memiliki pendeteksian maksimal 55 cm.
Pendeteksian dipengaruhi oleh apakah kedua
marker dapat dikenali dengan baik oleh
smartphone. Hasil pengujian pada jenis
smartphone yang berbeda, ternyata menghasilkan
jarak yang tidak berbeda signifikan.
Grafik 2. Hasil Uji Jarak Pendeteksian
Objek Tertutup

3) Sudut Minimum
Pengujian untuk menetukan sudut minimum
dalam pendeteksianimage target dapat dilihat
seperti pada gambar 1.

Hasil pada tabel tersebut, Objek masih dapat
terdeteksi oleh ketiga smartphone meskipun
dalam kondisi tertutup 85 %.
4. Hasil evaluasi

Gambar 1. Indeks sudut minimum
αi + 900 + β = 1800
900 – β = αm
αi = αm
Seperti yang ditampilkan pada gambar 1,
untuk menentukan posisi sudut (αm) ditambahkan
mulai dari 00 sampai 900, dengan tujuan untuk
menentukan indeks sudut (αi) dari pendeteksian[5].
Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4. Tabel Jenis Perangkat dan Sudut
Pendeteksian
Perangkat

Sudut derajat rata-rata
(αi)

Lenovo A

28.00

Lenovo A

28.60

Samsung Tab2

28.70

Dari hasil seperti pada Tabel 4, ketiga
smartphone tidak begitu signifikan, namun
Samsung Tab 2 lebih sensitif dari segi sudut
pendeteksian.
4) Luas Permukaan
Pengujian untuk mengenal objek pada kondisi
tidak terbuka seluruhnya dapat menetapkan batas
sejauh image target tertutup oleh benda lain. Hasil
pengujian dapat dilihat pada grafik 2. Marker
terdeteksi diberi nilai 1, Marker tidak terdeteksi
diberi nilai 0.
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Berdasarkan analisis yang dilakukan pada
pengujian, hasil yang ditemukan adalah sebagai
berikut :
1) AR-Gemstone memiliki image target
dengan nilai lima bintang pada website
Developer Vuforia sehingga pendeteksian
menjadi lebih baik.
2) Jika AR-Gemstone telah mendeteksi image
target sekali dan sedang melakukan
pelacakan, maka jarak maksimum bisa
sampai 55 cm dan tidak lebih dari itu
meskipun prosesor dan RAM lebih tinggi.
3) Jika AR-Gemstone telah mendeteksi image
target sekali dan sedang melakukan
pelacakan, maka pendeteksian awal, sudut
yang dibutuhkan adalah 300.
4) Image Target dapat dengan mudah
diidentifikasi oleh kamera jika persentase
luas yang tidak terlihat adalah 85% pada
pendeteksian.
5. Kelebihan dan Keterbatasan Sistem
Kelebihan
dari
sistem
AR-Gemstone
dibanding dengan pembelajaran konvensional
adalah sebagai berikut :
1) User dapat menggunakan aplikasi tanpa
menggunakan fiduciary marker.
2) User dapat mendeteksi lebih dari satu batu
secara bersamaan.
3) Menjadi inovasi baru dalam pembelajaran
batuan.
Namun demikian, terdapat kekurangan dari
sistem AR-Gemstone sebagai berikut :
1) Objek yang ditampilkan masih berupa text
belum animasi bergerak.
2) Objek yang ditampilan masih sebatas nama
batu dan belum memberikan informasi lebih.
3) Karena
pendeteksiannya
masih
menggunakan AR yang bersifat statis, ARGemstone belum bisa mendeteksi batu jenis
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yang sama, namun memiliki bentuk yang
berbeda.
6. Kesimpulan dan Saran
Paper ini menampilkan penggunaan
aplikasi augmented reality sebagai teknologi yang
mampu menjadi media edukasi dalam bidang
geologi terutama dalam pengenalan jenis batuan.
Paper ini menerapkan inovasi dengan kontribusi
utama antara lain :
1) Menerapkan teknik markerless yaitu teknik
interaksi tanpa menggunakan fiduciary marker
dan digabungkan dengan teknik multitracking
dalam mendeteksi lebih dari satu batu secara
bersamaan.
2) Mendiskusikan augmented reality sebagai
teknologi yang mampu meningkatkan kualitas
software untuk edukasi.
Dalam penerapan augmented reality untuk
media pembelajaran terdapat beberapa hal yang
perlu diperhatikan untuk penelitian selanjutnya,
antara lain :
1) Kebutuhan objeck 3D yang muncul bisa
berupa animasi proses batuan atau sejenisnya
yang lebih mendukung pembelajaran geologi.
2) Kebutuhan penggunakan AR yang bersifat
dinamis agar AR-Gemstone dapat mendeteksi
batu dengan jenis yang sama meskipun
bentuknya berbeda.
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