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Abstrak
Kabupaten Purbalingga adalah salah satu kabupaten yang kaya akan potensi wisata. Perkembangan dunia
wisata di Kabupaten Purbalingga terus menunjukan tren positif. Salah satu wisata yang pendapatannya
melampaui target PAD yaitu Owabong. Tetapi dalam perkembangannya terjadi kurangnya pemerataan
pengenalan objek wisata. Kurangnya pemerataan pengenalan objek wisata di Kabupaten Purbalingga salah
satu Penelitian ini bertujuan untuk membuat inovasi promosi obyek wisata menggunakanTeknologi
Augmented Reality (AR). Metode pembangunan aplikasi ini menggunakan extreme programming. Pada
penelitian ini, penulis menyajikan media promosi melalui brosur dengan integrasi Augmented Reality
menggunakan engine Layar Android sebagai solusi pintar, mudah, cepat untuk mengetahui objek wisata
Purbalingga secara menarik melalui sebuah Brosur khusus sehingga setiap orang dapat mengetahui real
objek wisataPurbalingga yaitu berupa video dan audio.
Kata Kunci : Aplikasi, Augmented Reality, Promosi, Pariwisata, Android
1.

Pendahuluan

Sektor
pariwisata
sebagai
kegiatan
perekonomian telah menjadi andalan dan prioritas
pengembangan bagi sejumlah negara, terlebih
bagi negara berkembang seperti Indonesia yang
memiliki potensi wilayah yang luas dengan
adanya daya tarik wisata cukup besar, banyaknya
keindahan alam, aneka warisan sejarah budaya
dan kehidupan masyarakat. Selain itu, objek
wisata merupakan salah satu kekayaan alam yang
patut di banggakan, dimana setiap daerah
mempunyai keunikan tersendiri baik dari segi
keindahan maupun adat istiadat sehingga menarik
minat wisatawan untuk mengunjunginya, salah
satunya Purbalingga.
Kabupaten Purbalingga adalah salah satu
kabupaten yang kaya akan potensi wisata.
Perkembangan dunia wisata di Kabupaten
Purbalingga terus menunjukan tren positif. Salah
satu indikasinya, dengan terlampauinya target
pendapatan daerah tahun 2012 dari sektor
wisata.Pada tahun 2012 kemarin, Kabupetan
Purbalingga memeroleh pendapatan asli daerah
lebih dari Rp 644 juta dari sektor wisata. Padahal
targetnya Rp 485 juta. Artinya ada peningkatan
33 persen dari target. Salah satu wisata yang
pendapatannya melampaui target PAD yaitu
Owabong. Selain itu Purbalingga meraih The
Most Improved TCTA Award 2013, Purbalingga
merupakan satu-satunya kabupaten di Jateng yang
meraih penghargaan kategori ini [4].
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Tetapi dalam perkembangannya terjadi
kurangnya pemerataan pengenalan objek wisata,
hanya beberapa saja yang terkenal yaituOwabong,
Purbasari Pancuran Mas, Sanggaluri Park dan
Buper Munjulluhur. Hal tersebut dibuktikan
dengan pendapatan dua Objek Wisata yaitu
Owabong dan Buper Munjulluhur yang
melampaui target [3]. Kurangnya pemerataan
pengenalan objek wisata di Kabupaten
Purbalingga salah satu penyebabnya adalah
kurangnya sosialisasi yang sampai ke masyarakat
umum serta media promosi yang kurang menarik
hanya sebatas brosur, gambar di internet dan
website [3].
Melihat fenomena tersebut, maka sangat
diperlukan suatu teknologi yang mampu
mewujudkan pemerataan pengenalan objek wisata
Purbalingga dan mampu menggambarkan objek
wisata secara real. Yaitu dengan memanfaatkan
teknologi yang dapat mengemas potensi objek
wisata secara menarik, atraktif dan [2]. Teknologi
yang dapat digunakan salah satunya yaitu
Augmented Reality, yang mana dapat dinikmati
melalui Smatphone (HP) dengan fasilitas aplikasi
Layar. Dimana penggunaan HP atau smartphone
berbasis Android sekarang sudah banyak
digunakan di kalangan masyarakat sehingga hal
tersebut sangat mendukung dalam penerapan
teknologi ini, adapun aplikasi Layar, dapat
diunduh melalui Play Store secara Gratis.
Penelitian terkait dengan penerapan AR
pernah dilakukan oleh Saputra, Utami, Sunyoto
[8] dengan judul Penerapan Mobile Augmented
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Reality Berbasis Cloud Computing Pada Harian
Umum Radar Banyumas, merancang dan
menerapkan sebuah aplikasi Mobile Augmented
Reality berbasis Cloud Computing dimana konten
yang ditampilkan merupakan headline news dari
media cetak, kemudian data marker gambar dan
konten video yang ditampilkan disimpan dalam
server yang kemudian dipanggil menggunakan
perangkat mobile yaitu smartphone berbasis
Android.
Penelitian Huang, dkk. [5] dengan judul
“Mobile Augmented Reality Based on Cloud
Computing”, menerapkan mobile augmented
reality berbasis cloud computing. Menggunakan
perangkat ponsel dengan kamera untuk
menangkap gambar dari buku dan mengirimkan
fitur untuk diproses kedalam cloud. Kemudian
fitur dibandingkan dengan database, jika
informasi yang didapatkan cocok, maka akan
dikirim kembali ke perangkat ponsel. Informasi
tersebut kemudian akan ditampilkan pada layar
melalui augmented reality. Mereka menggunakan
smartphone Android sebagai perangkat mobile,
dan Chunghwa Telecoms Hicloud sebagai Cloud.
Penelitian yang dilakukan Mukhlis [6]
dengan judul “Aplikasi Augmented Reality
Pembelajaran Organ Pernapasan Manusia Pada
Smartphone Android”, menggunakan teknologi
Augmented Reality dalam pembuatan animasi 3D
agar terlihat lebih real-time. Aplikasi ini
menampilkan objek organ pernapasan manusia
serta mekanisme dari pernapasan. Hasil diujikan
kepada sekelompok murid SMP dan guru.
Penelitian yang dilakukan oleh Hardiansyah
[1] dengan judul “Augmented Reality Untuk
Mengetahui Fasilitas Umum Berbasis Android”
membahas kombinasi kemampuan komputasi
mobile, kemampuan imaging dan akses network
untuk membuat aplikasi baru yaitu alat bantu
navigasi pejalan kaki. Hasil penelitian adalah
sebuah aplikasi yang membantu pengguna untuk
mengenali daerah di sekitarnya, untuk mendeteksi
gedung-gedung yang ada di sekitar. Aplikasi ini
dapat membantu user untuk mengetahui lokasi
dimana dia berada. Selain itu juga dapat
membantu user untuk menunjukkan arah jalan ke
suatu tempat tujuan.
Penelitian yang dilakukan oleh Mugni [7]
dengan judul “SIG (Sistem Informasi Geografis)
Objek Wisata di Kota Bandung menggunakan
Google Maps dan Augmented Reality”. Output
penelitian ini berupa Aplikasi SIG (Sistem
Informasi Geografis) Wisata Kota Bandung
dengan Google Maps dan Augmented Reality di
Web dan Brosur.

2.
2.1

Metode Penelitian
Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data digunakan dalam
memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam
penyusunan penelitian ini. Adapaun metode
pengumpulan data yang digunakan adalah:
a. Studi Literatur
Penulis mencari referensi tentang Augmented
Reality. Referensi yang dipakai berupa buku,
jurnal, artikel dari penelitian sebelumnya.
b. Metode Wawancara dan Observasi
Wawancara yaitu suatu model data dengan
mengajukan pertanyaan atau tanya jawab
secara langsung kepada pihak yang
berkompeten.
Metode
observasi
atau
pengamatan langsung merupakan salah satu
metode pengumpulan data atau fakta yang
bertujuan untuk memperoleh informasi yang
diperlukan
dengan
cara
melakukan
pengamatan dan pencatatan langsung tentang
permasalahan yang terjadi pada instansi
terkait.
c. Metode Dokumentasi
Metode
dokumentasi
merupakan
pengumpulan data yang berupa dokumen,
dalam penelitian ini dokumen-dokumen yang
berhubungan dengan Augmented Reality.
2.2

Metode Pengembangan Sistem
Pada penelitian ini, metode pengembangan
sistem yang digunakan adalah Extreme
programming. Adapun langkah yang dilakukan
sebagai berikut [9]:
f. Exploration phase
g. Planning phase
h. Iteratio to release phase
i. Productionizing phase
j. Maintenance phase
k. Death phase
3.

Hasil dan Pembahasan

3.1. Arsitektur Sistem
Aplikasi augmented reality yang dibangun
dapat digunakan ketika pihak redaksi telah
mendesain layout pada brosur promosi objek
wisata di Kabupaten Purbalingga, kemudian
menentukan gambar apa yang akan dijadikan
sebagai penanda aplikasi dan mengunggah konten
yang akan ditampilkan pada penanda tersebut
sebagai informasi realitas tertambah. Arsitektur
sistem secara umum yang akan dibangun dapat
dilihat pada gambar 3.1 berikut ini :
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b.

c.

Gambar 1 Arsitektur sistem secara umum
Pada gambar 4.1 tersebut, dapat dilihat
bahwa arsitektur sistem terdiri atas dua pelaku
utama yaitu sisi Pembaca dan Redaksi. Dimana
redaksi merupakan aktor atau pelaku yang
membuat konten augmented reality (AR), dimana
redaksi harus melakukan koneksi ke Layar Cloud
untuk dapat membuat konten. Pembaca
merupakan pelaku yang menikmati atau melihat
konten augmented reality (AR), dimana pembaca
adalah pengguna smartphone Android dan harus
sudah memiliki atau menjalankan aplikasi Layar
App for Android. Arsitektur sistem tersebut dapat
diperjelas lagi berdasarkan pelaku pada gambar
3.2 berikut ini :

d.

e.

f.

Gambar yang diunggah akan tersimpan di
database cloud Layar dan dapat dipanggil
dengan cara Point and Scan menggunakan
Layar App for Android.
Pembaca membaca edisi cetak brosur
promosi objek wisata di Kabupaten
Purbalingga dan mendapatkan gambar mana
yang merupakan penanda dan dapat
dipanggil untuk menampilkan realitas
tertambah.
Pembaca menjalankan aplikasi Layar App
for Android untuk dapat menampilkan
augmented reality dan menggunakan
smartphone yang sudah ter-install Layar
App, pembaca menjalankan aplikasi dan
mengarahkan kamera ke brosur promosi
yang sudah ditentukan oleh redaksi. Kamera
diarahkan ke gambar tertentu (penanda).
Gambar yang ditangkap oleh kamera dari
pembaca akan mencari konten dalam
database di Cloud Layar. Kemudian Layar
akan menampilkan informasi yang terdapat
di database.
Pembaca dapat menikmati konten yang
ditampilkan melalui augmented reality,
adapun konten dapat berupa gambar serta
video.

Jika dilihat pada sisi pembaca atau pengguna
(client) Layar App for Andorid ketika
menggunakan
dan
menjalankan
aplikasi,
arsitektur sistem yang berjalan dapat digambarkan
dalam gambar 5.3 berikut ini :

Gambar 3. Arsitektur sistem pada sisi pengguna

Gambar 2 Arsitektur sistem yang berjalan
Penjelasan singkat dari arsitektur sistem
mobile augmented reality yang pada gambar 4.2
adalah sebagai berikut :
a. Redaksi menentukan berita atau iklan mana
yang akan dijadikan sebagai media
augmented reality dan mengunggah gambar
untuk dijadikan sebagai penanda, kemudian
mencetak edisi terbit brosur promosi objek
wisata di Kabupaten Purbalingga. Jika
diperlukan redaksi dapat menambahkan logo
Layar untuk mempertegas konten.
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Penjelasan singkat dari arsitektur sistem
augmented reality yang pada gambar 5.3 adalah
sebagai berikut :
a. Pembaca (client) menjalankan aplikasi Layar
App for Android, kemudian dari gambar
penanda (marker) yang di scanning, Layar
API pada Client akan meminta Vision data
pada sisi database Server Cloud Layar.
b. Layar Service Providers akan memverifikasi
data gambar yang diminta, jika sesuai Layar
akan mengirimkan data dalam bentuk
getPOI ke client (pembaca).
c. Data yang dikirimkan ke client akan dirubah
dalam bentuk konten augmented reality
dimana konten dapat berupa gambar
2Dimensi (2D), video atau animasi, virtual
buttons, atau web links.
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3.2. Fungsionalitas Sistem

Aplikasi augmented reality (AR) sebagai
inovasi promosi objek wisata di Kabupaten
Purbalingga, pada sisi pembaca bersifat single
user. Dimana masing-masing pembaca akan
menjalankan
aplikasi
mereka
tersendiri
menggunakan smartphone yang mereka miliki.
User tersebut dapat menjalankan aplikasi ini
dengan mengarahkan kamera pada smartphone ke
media penanda yang telah ditentukan oleh pihak
redaksi. Secara umum alur sistem aplikasi mobile
augmented reality yang dibuat adalah sebagai
berikut :
a. Pembaca brosur mendapatkan gambar
sebagai penanda bahwa gambar tersebut
merupakan informasi yang dapat diakses
melalui augmented reality.
b. Pembaca (user) membuka aplikasi melalui
Smartphone Android yang sudah terinstall
Layar App.
c. User mengarahkan kamera ponsel android
kearah gambar yang ingin ditampilkan
informasinya.
d. Ketika user mengarahkan kamera ke gambar
yang akan ditampilkan informasinya, secara
otomatis kamera Smartphone Android akan
melacak gambar yang sudah diregistrasi
tersebut ke Cloud Layar dan kemudian akan
memunculkan informasi (video, gambar atau
virtual tombol).

video, gambar, animasi atau virtual button yang
berisi link tertentu.

Gambar 4. Pendeteksian Gambar

3.3. Proses Pembacaan Penanda
Antarmuka Layar App for Android
digunakan untuk melakukan pendeteksian gambar
penanda yang ada di brosur dan menampilkan
informasi serta konten augmented reality berupa
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Pembaca atau pengguna smartphone
Android mengarahkan kamera smartphone
Android kearah gambar sebagai penanda
kemudian aplikasi akan menampilkan konten
augmented reality (AR) dan informasi sesuai
dengan gambar penanda yang dilihat, dan
disesuaikan dengan database yang ada pada
Layar™ Cloud.
Pada teknologi yang dikembangkan oleh
Layar, metode untuk pengenalan pola gambar
adalah menggunakan metode yang mereka sebut
dengan Layar Vision. Layar Vision menggunakan
deteksi, pelacakan dan teknik computer vision
untuk menambahkan objek dalam dunia fisik
(augmented reality). Pengembang harus mengupload gambar tertentu untuk dijadikan sebagai
penanda (marker), kemudian pada sisi Layar akan
mendeteksi gambar tersebut untuk dikonversi
dalam bentuk khusus atau kode unik (fingerprint)
dan akan mengirimkan fingerprint tersebut ke sisi
pengguna (client) kemudian langkah terakhir,
Layar melakukan recognizes dan akan
menampilkan konten augmented reality dalam
dunia nyata.

Gambar 5. Pembuatan konten augmented reality
Metode Layar Vision yang digunakan
termasuk dalam kategori pengenalan objek
Colour Descriptor, dimana histogram warna
dapat digunakan dalam pengenalan obyek dan
sistem pengambilan gambar pada database,
dengan melihat pada distribusi warna dalam patch
atau area gambar dengan metode pengenalan
objek yang digunakan adalah Dominant Color
Descriptor (DCD). DCD memberikan gambaran
yang ringkas dan padat tentang warna yang
muncul pada gambar atau area gambar tertentu.
Dominant Color Descriptor teraplikasi pada
penjelajahan dan pemunculan database gambar
berdasarkan warna tunggal maupun beberapa nilai
warna, DCD melakukannya secara komputerisasi.
Hal ini memungkinkan kapasitas warna dalam
jumlah besar tapi tetap efisien.

4.

Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian pada tahap
fungsionalitas sistem dari penerapan augmented
reality (AR) sebagai inovasi promosi objek wisata
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di Kabupaten Purbalingga, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:
a. Penerapan augmented reality (AR) sebagai
inovasi promosi objek wisata di Kabupaten
Purbalingga terdapat setidaknya dua user yang
saling berhubungan yaitu sis Redaksi dan
Pembaca.
b. Bagi redaksi diharapkan mengunggah gambar
sebagai markers complex sesuai dengan
ketentuan seperti gambar jelas, tidak kabur
(blur) dan diharapkan proses cetak pada edisi
terbit juga tidak terdapat kerusakan gambar
atau terjadinya lipatan kertas.

4.2. Saran
Penerapan augmented reality (AR) sebagai
inovasi promosi objek wisata di Kabupaten
Purbalingga sangat mungkin untuk terus
dikembangkan ke arah yang lebih baik lagi,
sehingga kedepannya dapat diterapkan untuk
beberapa topik yang kiranya perlu dan cocok,
dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat akan informasi. Penerapan augmented
reality ini juga memiliki peluang untuk diterapkan
pada halaman iklan bergambar, sehingga iklan
yang ada dapat lebih menarik.
Perlu dilakukan sosialisasi, edukasi, dan
penyampaian informasi kepada masyarakat atau
pembaca tentang adanya penerapan augmented
reality
pada
brosur
wisata
Kabupaten
Purbalingga, sehingga penerapan teknologi ini
dapat bermanfaat dengan maksimal. Penerapan
augmented reality sangat mungkin untuk terus
dikembangkan ke arah yang lebih baik lagi,
misalkan menambahkan konten augmented reality
location based atau konten yang lainnya sehingga
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan
informasi.
Daftar Pustaka:
[1]. Hardiansyah, Fadilah Fahrul,
2012,
Augmented Reality Untuk Mengetahui
Fasilitas Umum Berbasis Android, Institut
Teknologi Sepuluh Nopember
[2]. Hasan, Ellyda. 2010. Contoh Proposal
PKMT.
Surabaya
:
Scribd
(http://id.scribd.com/doc/94890490/contohproposal-PKMT, di akses pada tanggal 29
September 2013, pukul 10.00 WIB)
[3]. Jatengprov.2014. Pengembangan Pariwisata
di
Purbalingga
Perlu
Gebrakan
Monumental.(http://www.jatengtime.com/20
13/reg/jateng/purbalingga/pengembanganpariwisata-di-purbalingga-perlu-gebrakanmonumental/#.U1cyDfl_vmg, di akses pada
tanggal 22 April 2014, pukul 10. 30 WIB)
[4]. Noegroho, Arif. 2013. PurbalinggaRaih The
Most Improved TCTA Award 2013.

Seminar Nasional Informatika 2015

(http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/
news/2013/12/22/184240, di akses pada
tanggal 22 April 2014, pukul 10.26 WIB)
[5]. Huang Ruei, Bai, 2012, Mobile Augmented
Reality Based on CloudComputing, National
Taiwan University of Science and
Technology
[6]. Mukhlis, Yuzti Perdana, 2012, Aplikasi
Augmented
Reality
Pembelajaran
OrganPernapasan
Manusia
Pada
Smartphone Android,
Jurnal Teknik
Informatika, Vol 1 September 2012.
[7]. Mugni, Ilham, 2012. SIG (Sistem Informasi
Geografis) Objek Wisata di Kota Bandung
menggunakan Google Maps dan Augmented
Reality.
http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=2

03946. di akses pada tanggal 22 April 2014,
pukul 10.26 WIB).
[8]. Saputra, Utami, Sunyoto. 2013. Penerapan
Mobile Augmented Reality Berbasis Cloud
Computing Pada Harian Umum Radar
Banyumas. Seminar Nasional Informatika
2013 (SemnasIF 2013) UPN „Veteran”
Yogyakarta, 18 Mei 2013. ISSN : 1979 –
2328.
[9]. Widodo, 2008. Extreme Programming :
Pengembangan Perangkat Lunak Semi
Formal. E-Indonesia Initiative 2008
(eII2008). Konferensi dan Temu Nasional
Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk
Indonesia 21-23 Mei 2008, Jakarta

665

