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BAB III 

METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1  Metodologi Penelitian 

 Tahap-tahap pengembangan aplikasi ini dapat dibagi dalam beberapa 

bagian yaitu sebagai berikut. 

1. Studi Literatur 

Proses ini merupakan awal dari keseluruhan proses penelitian. Pada tahap ini 

dilakukan pengumpulan artikel-artikel yang berhubungan dengan 

pengembangan Augmented Reality pada aplikasi web dengan tujuan untuk 

memahami konsep Augmented Reality tersebut. 

2. Analisis Permasalahan 

Tahap ini dilakukan analisis terhadap sistem, apa saja yang dibutuhkan dalam 

pembuatan aplikasi ini untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. 

3. Perancangan Sistem 

Tahapan ini dilakukan analisis terhadap sistem, dimulai dengan pembuatan 

objek 3D sampai membuat tampilan menu yang dibutuhkan. 

4. Coding 

Tahap coding adalah tahap dimana perancangan sistem dan interface 

diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti komputer. 
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5. Pengujian 

Tahap pengujian adalah tahap dimana perancangan sistem yang telah dibuat 

diuji untuk mencari kesalahan yang terdapat dalam sistem dan apakah sesuai 

dengan yang diharapkan. 

 

3.2  Analisis Sistem 

 Analisis merupakan penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam 

bagian-bagian komponen dengan maksud untuk mengidentifikasi dan 

mengevaluasi permasalahan, sehingga diperoleh solusi. Analisis merupakan 

tahapan yang paling penting, karena kesalahan dalam tahap ini akan menyebabkan 

kesalahan di tahap selanjutnya. Sistem yang dibuat merupakan program untuk 

medeteksi sebuah marker sekaligus menapilkan objek tiga dimensi yang telah 

dibuat dengan menggunakan software tiga dimensi (3D Max). Objek yang dibuat 

merupakan Planet – planet yang terdapat dalam pembelajaran Sekolah Dasar kelas 

6. Dengan membaca buku untuk pelajaran kelas 6 Sekolah Dasar. Pembuatan 

Planet – planet menggunakan flash yang dipublish menjadi HTM. 

 

3.2.1  Analisis Kebutuhan Non Fungsional 

Sistem yang dibangun ini memiliki spesifikasi sebagai berikut: 

1. PC atau laptop dengan processor 2 GHz atau lebih. 

2. Random Access Memory(RAM) 1GB. 

3. Harddisk dengan space 20GB 
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4. VGA 256 MB 32Byte. 

5. Logitech HD Webcam C525. 

6. Printer. 

7. Marker. 

 

3.2.2  Analisis Kebutuhan Fungsional 

Perangkat lunak yang digunakan untuk simulasi aplikasi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Microsoft window 7. 

2. Autodesk 3ds Max 2010 32-bit.  

3. FlarToolkit Software Library.  

4. Adobe photoshop CS4. 

5. Adobe Dreamweaver CS5. 

6. COLLADAMax_0.9.5.447. 

7. Abode Flash Professional  CS5. 

 

3.2.3  Proses Pembuatan Objek 

Untuk membuat model Bumi, penulis menggunakan tipe objek Sphere 

melalui menu Create –> Standar primitives –> sphere pada menu bar. Penulis 

juga bisa menggunakan menu shortcut standar primitives yang ada di sebelah 

kanan dari viewport. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat melalui Gambar 3.1 dan 3.2. 
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Gambar 3.1 Mengakses Sphere melalui menu bar 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 3.2 Menu Shortcut di samping kanan Viewport 
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Gambar 3.3 Contoh pembuatan Sphere 

 

Setelah objek atau model dibuat, langkah selanjutnya adalah memasukkan 

tekstur yang tepat sehingga model yang dibuat sebelumnya terlihat lebih indah 

dan menarik. Proses pemberian tekstur ini masih dilakukan di 3dsMax. Sebelum 

memasukkan tekstur tentunya penulis telah memiliki gambar-gambar yang akan 

penulis gunakan, cara memperolehnya bisa dibuat sendiri ataupun mencari dan 

mengunduh gambar melalui internet. Setelah mendapatkan materi gambar atau 

tekstur yang diperlukan, langkah selanjutnya adalah memasukkan semua objek 

tersebut ke dalam menu material yang ada di 3dsMax, cara untuk mengakses 

menu material adalah dengan cara klik menu rendering -> material editor untuk 

lebih jelas bisa dilihat melalui gambar 3.4. 
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Gambar 3.4 Mengakses Menu Material 

Setelah memasuki menu material, jendela dari menu material dapat dilihat dari 

gambar 3.5. 
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Gambar 3.5 Jendela Menu Material Editor 

Bila jendela material editor telah muncul, gambar yang telah dipilih dapat 

diletakkan tekstur pada bagian seperti kelereng pada Gambar 3.5. Setelah itu pada 

bagian Maps, memasukkan gambar atau tekstur, klik centang “diffuse color” dan 

klik pada bagian Map yang terdapat tulisan “None” bila belum memasukkan 

tekstur apapun di dalamnya. Setelah dilakukan, akan muncul jendela yang 

ditunjukkan oleh Gambar 3.6. 

 

Gambar 3.6 Jendela Material/Map Browser 
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Kemudian pilih “jajaran genjang” berwarna Hijau yang terdapat tulisan 

Bitmap – Ok, setelah itu akan diminta untuk mencari berkas gambar atau tekstur 

yang diinginkan seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 3.7. 

 

Gambar 3.7 Jendela Memilih Berkas Gambar / Texture 

 

Setelah menemukan gambar yang diinginkan lalu klik open. Setelah anda 

meng-klik tombol open maka jendela menu material yang sebelumnya kosong 

semua akan berisi satu buah map seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 3.8.  
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Gambar 3.8 Jendela Menu Map Editor Baru 

Setelah objek diberikan tekstur maka hasilnya akan seperti yang ditunjukkan oleh 

Gambar 3.9. 

Gambar 3.9 Model Objek 3D yang Sudah Diberi Texture 

3.3   Perancangan Sistem 

Rancangan sistem yang digunakan dalam perangkat ini adalah sebagai 

berikut. 
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3.3.1  Perancangan Marker 

Marker adalah bagian yang penting dalam pembuatan aplikasi ini. 

Perancangan marker tidak boleh dilakukan sembarangan, aturan yang harus 

dipenuhi dalam perancangan sebuah marker adalah sebagai berikut:  

1. Dalam kasus ini marker harus berwarna hitam agar lebih mempermudah 

dalam proses pendekteksian marker dan merender objek, 

2. Marker yang digunakan harus berbentuk segi empat, 

3. Ukuran marker akan berpengaruh terhadap objek yang akan ditampilkan. 

Semakin besar ukuran marker maka akan semakin jauh jarak yang dibutuhkan 

untuk merender objek.  

4. Ketebalan marker juga sangat diperhatikan dalam membuat sebuah marker. 

Tebal marker disarankan minimal 25% dari panjang garis tepi marker.  

Marker-marker yang digunakan untuk aplikasi ARPlanet ini adalah 

sebagai berikut: 

 

                 

 

 

 

       

     (a)      (b)     (c)           (d)  (e) 

 

 

 

         

 

        (f)               (g)              (h)                (i) 

Gambar 3.10 Marker ARPlanet 
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Keterangan: 

Gambar (a) : Marker Untuk Objek Bumi 

Gambar (b) : Marker Untuk Objek Jupiter 

Gambar (c) : Marker Untuk Objek Mars 

Gambar (d) : Marker Untuk Objek Matahari 

Gambar (e) : Marker Untuk Objek Merkurius 

Gambar (f) : Marker Untuk Objek Neptunus 

Gambar (g) : Marker Untuk Objek Saturnus 

Gambar (h) : Marker Untuk Objek Uranus 

Gambar (i) : Marker Untuk Objek Venus 

 

3.3.2 Cara Kerja FlarToolkit 

 FlarToolkit menggunakan teknik visi komputer untuk mengkalkulasikan 

sudut pandang kamera nyata ke Marker yang nyata. Ada lima langkah, dalam 

proses kerja FlarTookit. 

1. Mencari Marker, kemudian Marker yang dideteksi dirubah menjadi binary, 

kemudian black frame atau bingkai hitam terdeteksi oleh kamera. 

2. Kamera menemukan poisisi Marker 3D dan dikalkulasikan dengan kamera 

nyata. 

3. Kamera mengindentifikasi Marker, apakah pola Marker sesuai dengan 

templates memory. 

4.   Dengan mentrasformasikan posisi Marker. 

5. Objek 3D di render di atas Marker. 
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Gambar 3.11 Proses kerja FlarToolkit 

Sumber: ARToolkit, http://belajar-ar.blogspot.com. 

 

 Sebelum kamera digunakan, kamera harus dikalibrasi terlebih dahulu. 

Kalibrasi kamera merupakan bagian yang sangat penting dalam proses 

pengambilan input video. Hal ini disebabkan oleh distorsi pada lensa kamera yang 

tiap kamera berbeda karakteristiknya. Tujuan dari kalibrasi kamera adalah untuk 

menghitung tingkat distorsi dari sebuah lensa kamera yang digunakan agar image 

yang dihasilkan mendekati image ideal. Parameter ini nantinya digunakan dalam 

perhitungan pada proses Pose and Position Estimation agar model objek dapat 

ditampilkan tepat di atas marker. 

 Video yang diterima selanjutnya akan mengalami proses binarisasi(gray-

scale), kemudian nilai threshold berada pada angka 0 – 255 dan secara default, 

thresholding bernilai 100. Fungsi dari proses ini adalah untuk membantu sistem 

agar dapat mengenali bentuk segi empat dan pola di marker pada video yang 

diterima. Nilai threshold dapat diubah dan disesuaikan dengan kondisi cahaya 
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disekitar marker untuk tetap membuat marker terlihat sebagai segiempat, karena 

ketika cahaya disekitar marker berkurang ataupun berlebihan pada saat proses 

thresholding, sistem tidak dapat mendeteksi marker. 

Setelah video mengalami proses thresholding langkah selanjutnya adalah 

mendeteksi marker , dimana sistem akan mengenali bentuk dan pola yang ada 

pada marker. Sistem akan mencari bagian yang memiliki bentuk segiempat dan 

menandainya. Sistem juga akan menghilangkan area yang tidak berbentuk segi 

empat sehingga yang akan ditampilkan pada layar hanyalah area yang memiliki 

bentuk segi empat.  

Corner detection digunakan untuk mendapatkan koordinat dari empat sisi 

dan empat titik sudut pada segi empat yang tersisa. Setelah proses ini selesai, dua 

garis parallel pada marker diproyeksikan sehigga persamaan garisnya pada 

koordinat layar kamera adalah sperti berikut: a1x + b1y + c1 = 0 a2x + b2y + 

c2=0 Parameter pada persamaan di atas akan disimpan dan dipakai pada proses 

selanjutnya. 

Karena sudut dari lensa kamera tidak tegak lurus terhadap marker ketika 

mengambil video, sudut-sudut marker yang dibentuk oleh sisi-sisi segi empat 90
0
. 

Ini menyebabkan pola yang ada didalam marker tidak dapat dikenali dengan baik. 

Untuk mengubah sudut marker yang tidak 90
0
 adalah dengan pattern 

normalization agar pola dapat dikenali dan dicocokan. Sebelum gambar dijadikan 

pola pada sebuah marker, agar sistem dapat mengenali pola itu. Untuk meletakan 

objek 3D tepat di atas marker, sistem perlu mengetahui koordinat dari marker dan 

kamera. 
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= Tcm         (2) 

 

 

Matriks transformasi (Tcm) dari koordinat marker ke koordinat kamera seperti 

yang terlihat pada gambar 3.11 untuk Marker yang sudah dikenali, nilai dari 

parameter a1,b1,c1 dan a2,b2,c2 didapatkan ketika proses contour extraction. 

Matriks proyeksi P pada persamaan 3 diperoleh ketika proses kalibrasi kamera. 

Dengan mengganti xc dan xy pada persamaan 3 diperoleh ketika proses kalibrasi 

kamera. Dengan mengganti xc dan xy pada persamaan 3 untuk x dan y pada 

persamaan 1 dan didapat persamaan garis seperti persamaan 4. 

 

  

 P =          = P      (3) 

 

 

  a1P11Xc + (a1P12 + b1P22) Yc + a1P13 + b1 P23 + c1) Zc=0  

a2 P11Xc + (a2 P12 + b12 P22) Yc + (a2P13 + c2)Zc =0 (4) 

 Marker segiempat yang digunakan mempunyai empat sisi dimana dua sisi 

adalah garis yang paralel. Vektor normal dari marker adalah n yang dihasilkan 
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dari perkalian cross vector u1 dan u2. Pada kenyataannya, vektor u1 dan u2 

seharusnya tegak lurus, hal ini disebabkan oleh sudut kamera ketika pengambilan 

gambar yang tidak tegak lurus dengan marker. Vektor v1 dan v2 dibuat memiliki 

sudut 90 derajat dengan menggunakan nilai dari vector u1 dan u2 untuk 

memperkecil kesalahan. Setelah v1 dan v2 tegak lurus, v3 dihasilkan dari 

perkalian cross v1 x v2. Nilai v1, v2, dan v3 adalah komponen marker ke 

koordinat kamera seperti pada persamaan 2. 

 Setelah komponen rotasi V3x3 pada matriks transformasi diketahui, 

komponen translasi W1, W2, W3 dapat diperoleh dengan menggunakan 

persamaan 2 dan 3. Setelah transformasi matriks didapat, langkah terakhir yang 

dilakukan adalah menggambarkan objek virtual 3D pada frame video tepat di atas 

permukaan marker dan hasilnya dapat dilihat pada output videonya. 

 

3.3.3  Deteksi Marker 

 Deteksi Marker merupakan tahap dimana Marker akan di identifikasi oleh 

webcam sebagai sasaran untuk penempatan objek yang akan dirender. Deteksi 

Marker mendeteksi parameter-parameter geometri. Representasi garis dari Marker 

yang ditangkap kamera webcam menggunakan (r = x cos(ϴ) + y sin(ϴ), (r: jarak 

antar garis dalam kalibrasi kamera, ϴ: sudut antara garis normal dengan sumbu-

x). Input merupakan nilai biner dari titik sudut (edge) yang menghubungkan antar 

garis dimana semua titik sudut tersebut ditentukan sebagai pixel. Setiap garis 

dapat dibangun dengan menghubungkan antara titik sudut (edge) yang telah 

ditentukan sebagai pixel tadi, dan parameter-parameter yang terkait dengan r dan 

ϴ menentukan nilai increment dari accumulator array. Setelah semua garis-garis 
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yang memungkinkan diproses, nilai array yang tinggi merepresentasikan sebuah 

garis (Marker border). Marker yang berhasil di deteksi akan ditandai dengan 

warna merah. Itu menandakan projection atau sudut pandang dari webcam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Deteksi Marker 

 

3.3.4 Perancangan Aplikasi Flash berbasis Augmented Reality 

Dalam proses pemrograman terdapat beberapa alur inisialisasi yang harus 

dilakukan sebelum melakukan pemrograman. Alur inisialisasi ini dapat dilihat 

berdasarkan Gambar 3.13, 
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Gambar 3.13 Alur kerja Pemrograman Aplikasi Flash 

Dalam pemrograman ini, pengaturan berkas (file) merupakan hal pertama dan 

cukup penting untuk dilakukan karena akan berpengaruh pada proses 

pemrograman yang akan dilakukan selanjutnya. Pada aplikasi flash ini telah 

ditentukan folder utama yaitu Flartoolkit, dan di didalam folder Flartoolkit akan 

diberikan 3 folder untuk menyimpan data parameter kamera dan marker, 

menyimpan asset objek 3D dan tekstur gambar serta folder untuk menyimpan 

library. Berkas (file) utama diletakkan dalam folder utama yaitu folder Flartoolkit. 

Setelah folder telah dibuat langkah selanjutnya adalah memasukkan semua berkas 

data yang diperlukan ke dalam folder-nya masing – masing.  

Seperti yang telah diketahui sebelumya bahwa Adobe Flash CS5 tidak 

memiliki dukungan library yang mendukung aplikasi berbasis augmented reality. 

Mulai 

Pengaturan berkas 
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konfigurasi library 

Pembuatan File Fla 

Pembuatan File 

SWF(compling) 

Pembuatan dan 

pengkodean File AS 

Selesai 

Proses Inisialisasi 

Pemrograman Flash 
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Keterbatasan ini dipenuhi dengan melengkapinya dengan library Papervision3D. 

Untuk bisa menggunakan library ini perlu dilakukan pengaturan konfigurasi path 

dari library Papervision3D pada Adobe Flash CS5. Pada Gambar 3.14 

ditunjukkan cara pengaturan konfigurasi path library Papervision3D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Konfigurasi untuk Koneksi path Library Papervision3D 

Setelah dilakukan konfigurasi dan koneksi terhadap library Papervision3D 

telah terhubung, proses pemrograman modul aplikasi mulai bisa diterapkan. 

Dalam Flash, untuk bisa menyusun bahasa pemrograman actionscript 3.0, 

diperlukan berkas Fla, Fla adalah berkas asli dari flash yang merupakan tempat 

layer-layer tempat dibentuknya aplikasi flash sehingga tidak mungkin membentuk 

berkas actionscript tanpa menyertakan berkas Fla. Dalam berkas Fla terdapat 

konfigurasi untuk mengatur lebar dan tinggi dari aplikasi flash nanti. Dalam 
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berkas fla juga harus dimasukkan nama kelas dari berkas actionscript yang akan 

digunakan dalam program. Pada Gambar 3.15 ditunjukkan cara memasukkan 

nama kelas yang akan digunakan pada berkas actionscript. 

 

 

Gambar 3.15 Memasukan Nama Kelas pada actionscript ke dalam Berkas Fla 

Pemrograman modul aplikasi flash berbasis augmented reality pada sistem 

ini menggunakan pemakaian single marker jadi setiap aplikasi augmented reality 

nantinya akan bertanggung jawab pada setiap animasi 3D dan marker masing – 

masing. Pada pemrograman ini dibuat dengan sistem pemrograman modular yaitu 

pemrograman yang terdiri dari modul – modul tersendiri yang memiliki fungsi 

yang berbeda namun tetap satu hubungan.  
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 Modul input 3D dan marker 

public function Bumi() { 

addEventListener(Event.INIT, _onInit); 

init('Data/camera_para.dat', 'Data/bumi.pat'); 

} 

private function _onInit(e:Event):void { 

   var stats:StatsView = new StatsView (_renderer); 

addChild(stats); 

_bumi = new DAE(); 

_bumi.load('model/bumi.dae'); 

_bumi.scale = 5; 

_markerNode.addChild(_bumi); 

Gambar 3.16 Input Animasi 3D dan Marker 

 

3.3.5  Menggunakan Berkas Asli dari FlarToolkit sebagai Bahan Acuan 

Ukuran 

Dalam library Flartoolkit yang dibuat oleh Tomohiko Koyama atau 

Saqoosha, penanda (marker) yang bisa dideteksi oleh sistem memiliki spesifikasi 

yang harus dipenuhi, spesifikasi tersebut adalah sebagai berikut, 

1. Penanda berupa persegi 

2. Hanya 50% dari area yang di tengah yang digunakan dalam proses 

penyepadanan (matching). 

3. Pola penanda (marker) secara default adalah 16 x 16 dot bitmap. Ukuran ini 

bisa  diperbesar namun membutuhkan waktu pengenalan yang lebih lama. 

Sistem pembacaan yang dilakukan oleh library Flartoolkit adalah 

mengenali penanda berbentuk persegi lalu mengenali pola yang terdapat di dalam 
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persegi tersebut. Dengan demikian target permodelan yang dilakukan dalam 

sistem ini adalah membuat satu disain bingkai sebagai master bingkai dan 

beberapa pola. Gambar 3.17 di bawah ini menunjukkan bagian bingkai dan pola 

dari penanda (marker). 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17 Bingkai dan Pola dari Penanda (Marker) 

 

3.3.6  Pengenalan Marker  

Penanda (Marker) baru belum dikenali oleh sistem sehingga diperlukan 

proses pengolahan citra untuk mengubah formatnya agar dikenali oleh sistem. 

Proses pengolahan citra ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi ARToolkit 

Marker Generator. Proses ini bisa dilihat melalui Gambar 3.18 dan 3.19 dibawah 

ini, 

 

 

Bingkai 

persegi 
DZ 

Pola 

Rancang Bangun ..., Muhamad Baresi, FTI UMN, 2013



50 
 

 

 
Gambar 3.18 Pengambilan Marker        Gambar 3.19 Contoh Kode Merkurius.patt 

Pada proses pengambilan penanda (marker), penanda yang kita buat akan 

mendapatkan pattern, contoh isi pattern (patt) dapat dilihat dari Gambar 3.19. 

 

3.3.7  Flow Chart Diagram 

 Flowchart adalah representasi grafik dari langkah-langkah yang harus 

diikuti dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terdiri atas sekumpulan 

simbol, dimana masing-masing simbol merepresentasikan suatu kegiatan tertentu. 

Flowchart diawali dengan penerimaan input, pemrosesan input, dan diakhiri 

dengan output. 
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Gambar 3.20 Flow Chart Diagram ARPlanet 

Flow Chart diagram dari aplikasi ini adalah proses visualisasi animasi 3D 

berdasarkan marker yang dituju, hal ini bisa dilihat pada Gambar 3.19 di atas. 

Berdasarkan Gambar 3.20, cara kerja sistem ini adalah pertama-tama 

pengguna menyediakan marker yang telah diunduh. Setelah marker siap, 

pengguna menjalankan aplikasi dengan cara mengeksekusi program atau dengan 

cara mengakses ke web resminya. Setelah dilakukan eksekusi dan pengguna sudah 
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memilih materi, program akan melakukan inisialisasi untuk me-load kamera, 

sistem akan mengecek ada atau tidaknya kamera yang terhubung dengan 

komputer, bila tidak ada maka sistem selesai. Bila terdeteksi ada kamera yang 

terhubung, sistem akan meminta izin pengguna untuk mengakses kamera yang 

terhubung tersebut agar bisa digunakan oleh sistem. Bila pengguna mengizinkan 

sistem untuk mengakses kamera, sistem akan memunculkan tampilan kamera 

yang tehubung, sehingga pengguna bisa mengarahkan marker pada kamera. Bila 

sistem mengenali marker yang diarahkan maka sistem akan memunculkan 

animasi 3D yang sesuai dengan marker tersebut. 

 

3.3.8 Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram (DFD) adalah suatu diagram yang menggunakan 

notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem, yang penggunaannya 

sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, tersruktur dan jelas. Di 

bawah ini akan dijelaskan bagaimana arus data sistem pada ARPlanet dengan 

level 0 dan level 1. 
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Gambar 3.21 Data Flow Diagram level 0 ARPlanet  
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Gambar 3.22 Data Flow Diagram level 1 ARPlanet  

 

3.3.9  Perancangan Antarmuka 

Tahap perancangan sistem dalam pembuatan suatu program merupakan 

suatu tahapan yang sangat penting, karena tahapan ini akan menentukan apakah 

suatu program akan memiliki konstruksi yang baik sesuai dengan yang 

diinginkan, proses pengolahan data yang tepat dan akurat serta memiliki dasar-

dasar untuk pengembangan selanjutnya. Desain yang dibuat pada aplikasi 

ARPlanet adalah dengan menampilkan button – button yang akan dipilih 

1 

2 

3 
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tergantung dari objek apa yang ingin ditampilkan, selain itu akan ada sebuah 

bagian yang berisi materi pembelajaran untuk planet tersebut. Untuk lebih jelas 

perancangan antarmuka dapat dilihat pada Gambar 3.23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.23 Tampilan Antar Muka ARPlanet 
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