
BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan Perancangan pada Penelitian ini membahas 

arsitektur, blok diagram, Use Case Diagram, Entity Relationship Diagram, Data 

Object Dictionary, antarmuka aplikasi. 

4.1 Arsitektur 
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Gambar 4.1 Arsitektur Aplikasi untuk AR (Theofilus Kurniawan) 

Gambar 4.1 adalah arsitektur aplikasi untuk AR. SDK wikitude digunakan 

untuk membuat tampilan kamera aplikasi dan untuk menampilkan objek AR. 

Augmented reality dengan GPS based tracking bekerja dengan bantuan GPS. 

Aplikasi mengambil data dari GPS dan kompas dan menampilkan objek AR. 

Pengguna melakukan tracking dengan kamera, satelit GPS memberikan posisi 

koordinat perangkat smartphone sehingga saat tracking aplikasi menampilkan 
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objek AR berdasarkan posisi smartphone pengguna. Jika pengguna memlih objek 

AR dan melihat informasi detail maka terjadi request data lokasi SKPD ke 

database server dan respon data lokasi SKPD dari database yang melewati format 

pertukaran data dengan JSON untuk data yang dibutuhkan diberikan ke pengguna. 

Pengguna juga bisa mengunjungi halaman website dari A dan mengirim email 

untuk SKPD yang dipilih oleh pengguna.  Aplikasi memunculkan peta google 

map dimana pada aplikasi ini proses melihat rute, akan dilakukan dengan 

pemanggilan peta dari google API untuk menampilkan peta google map. Saat 

objek AR terpilih sudah terimpan SKPD yang akan dituju, dan jika di pilih 

tampilan rute maka akan terhubung dengan peta di google map, dan memberikan 

rute pengguna menuju lokasi SKPD yang dipilih sebelumnya, rute yang 

ditampilkan juga berdasarkan data lokasi dari pengguna berada menuju lokasi 

SKPD. Admin melakukan pengolahan data dari web untuk kelola data SKPD dan 

data request penambahan lokasi dari pengguna. 

4.2 Analisa Perancangan  

Analisa perancangan akan menjelaskan mengenai perancangan sistem 

yang akan dibangun menggunakan Context Diagram, Data Flow Diagram (DFD), 

Flowchart, dan Entity Relation Diagram (ERD).   

4.2.1 Blok Diagram 

Pembuatan dan implmentasi 
SDK Wikitude 

(a)

Implementasi coding untuk 
menampilkan objek AR

(b)

Implementasi coding rute map 
untuk memanggil peta Google 

Map
(c)

 

Gambar 4.2 Blok Diagram 
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Gambar 4.2 adalah gambar blok diagram pembuatan aplikasi 

implementasi augmented reality untuk menemukan SKPD yang ada di kota 

Pekanbaru. 

a) Proses tahap pertama adalah pembuatan dan implementasi SDK wikitude 

untuk kamera aplikasi yang digunakan untuk menampilkan munculnya 

objek AR pada aplikasi. Library atau SDK wikitude dibuat untuk 

mendukung tampilnya objek AR. SDK wikitude akan ditambahkan pada 

android studio yang digunakan sebagai tools untuk membuat aplikasi.  

b) Tahap selanjutnya adalah implementasi coding aplikasi, dimulai dari 

tampilan aplikasi, source code untuk database dan tampilan AR. 

augmented reality dengan GPS based tracking bekerja dengan bantuan 

GPS. Aplikasi mengambil data dari GPS dan kompas dan menampilkan 

objek AR. Pada tahap ini juga dibuat code pengaturan radius. Pengaturan 

radius dilakukan untuk menampilkan objek AR dalam radius tertentu, jika 

pengguna saat melakukan tracking ingin melihat objek AR dalam radius 1 

km dari posisinya, maka pengguna bisa mengatur radius untuk melihat 

objek AR SKPD yang mana saja yang masuk dalam radius 1 km dari 

posisi pengguna. GPS  membantu untuk memberitahukan posisi pengguna 

dan radius yang akan terbaca oleh kamera untuk menampilkan objek AR 

dalam jarak radius AR yang telah di buat dalam si pembuat yaitu jarak 

25KM.  

c) Tahap ke tiga yaitu implementasi coding melihat rute. Proses melihat rute, 

akan dilakukan dengan pemanggilan peta dari google API untuk 

menampilkan peta google map. Saat objek AR terpilih sudah terimpan 

SKPD yang akan dituju, dan jika di pilih tampilan rute maka akan 

terhubung dengan peta di google map, dan memberikan rute pengguna 

menuju lokasi SKPD yang dipilih sebelumnya, rute yang ditampilkan juga 

berdasarkan data lokasi dari pengguna berada menuju lokasi SKPD. 
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4.2.2 Usecase Diagram 

Usecase menjelaskan interaksi yang terjadi antara pengguna dan sistem. 

Berikut definisi dari setiap usecase: 

 

Gambar 4.3 Use Case Diagram 

Gambar 4.3 adalah use case diagram. Terdapat 2 aktor yaitu pengguna dan 

admin. Pengguna bisa inputkan nama. Pengguna bisa lihat AR. Pengguna 

melakukan tracking dengan kamera smartphone untuk melihat objek AR. 

Pengguna juga bisa mengatur radius untuk jarak wilayah yang pengguna inginkan 

untuk melihat objek AR. Pengguna bisa memilih lokasi SKPD yang muncul pada 

kamera smartphone saat tracking dengan kamera. Jika melakukan pilihan akan 

muncul gambar, dan informasi berupa nama SKPD. Terdapat button untuk 

melakukan panggilan, button melihat detail informasi, button lihat rute perjalanan 

dari map, button mail dan button visit page. Selain itu pengguna bisa melakukan 

request untuk penambahan lokasi SKPD. Admin dapat melakukan tugas-tugas 
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yang dijalankan oleh pengguna, tugas admin mengelola data SKPD dan data 

request tambah lokasi SKPD dari pengguna. 

4.2.3 Usecase Scenario 

Use case atau diagram use case menggambarkan kelakuan (behavior) 

sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi 

antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. 

1. Skenario Login 

Use case : Login 

Aktor  : Pengguna & admin 

Pre-condition : Aktor Input username dan password agar bisa masuk ke menu 

aplikasi. 

Post-condition : Aktor telah inputkan username Dan password. 

Tabel 4.1 Skenario Login 

Aktor Sistem 

Skenario Normal  

1. Memilih menu lihat AR. 2. Halaman tampilan berganti menjadi 

halaman lihat AR yang merupakan 

kamera aplikasi. 

3. Melakukan tracking. 4. Aplikasi memunculkan objek 

virtual AR sesuai koordinat yang 

dekat dengan pengguna. 

5. Melakukan aktivitas lain.  

Skenario Alternatif  

1. Memilih menu lihat AR. 2. Halaman tampilan tidak berganti 

menjadi halaman lihat AR yang 

merupakan kamera aplikasi. 

3. Tidak bisa melakukan tracking.  4. Aplikasi tidak bisa memunculkan 

objek AR pada pengguna. 

. 
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2. Skenario Lihat AR 

Use case : Lihat AR 

Aktor  : Pengguna & admin 

Pre-condition : Aktor belum memilih button lihat AR  

Post-condition : Aktor melihat objek AR dan berinteraksi dengan lingkungan 

sekitar 

Tabel 4.2 Skenario Lihat AR 

Aktor Sistem 

Skenario Normal 

1. Memilih menu lihat AR. 2. Halaman tampilan berganti 

menjadi halaman lihat AR yang 

merupakan kamera aplikasi. 

3. Melakukan tracking. 4. Aplikasi memunculkan objek 

virtual AR sesuai koordinat yang 

dekat dengan pengguna. 

5. Melakkan aktivitas lain   

Skenario Alternatif  

1. Memilih menu lihat AR. 2. Halaman tampilan tidak berganti 

menjadi halaman lihat AR yang 

merupakan kamera aplikasi. 

3. Tidak bisa melakukan tracking.  4. Aplikasi tidak bisa memunculkan 

objek AR pada pengguna. 

3. Skenario Atur Radius 

Use case :  Atur Radius   

Aktor  :  Pengguna & admin 

Pre-condition :  Aktor ingin mengatur radius untuk melihat objek AR sesuai   

 dengan jarak pengguna & admin berada 

Post-condition :  Aktor telah mengatur radius dan dapat melihat objek AR sesuai 

radius yang digunakan 
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Tabel 4.3 Skenario Atur Radius 

Aktor Sistem 

Skenario Normal  

1. Ingin melihat objek AR 

sesuai radius yang diinginkan 

dan memilih button atur radius. 

2. Menampilkan pengaturan 

radius. 

3. Mengatur radius untuk 

menampilkan objek virtual AR. 

4. Menampilkan objek 

virtual AR sesuai radius 

yang diinginkan pengguna. 

Skenario Alternatif  

1. Ingin melihat objek AR 

sesuai radius yang diinginkan 

dan memilih button atur radius. 

2. Kamera tetap aktif, 

aplikasi menampilkan 

pengaturan radius. 

3. Mengatur radius untuk 

menampilkan objek virtual AR. 

4. Tidak menampilkan 

objek virtual AR sesuai 

radius yang diinginkan 

pengguna. 

 

4.  Skenario Pilih SKPD 

Use case : Pilih SKPD 

Aktor  : Pengguna & admin  

Pre-condition : aktor ingin melihat informasi objek AR yang dipilih 

Post-condition : aktor dapat melihat  informasi lain dari SKPD seperti untuk 

melakukan panggilan,  melihat informasi detail, melihat rute 

perjalanan, Mail, dan visit page,website SKPD. 
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Tabel 4.4 Skenario Pilih SKPD 

Aktor Sistem 

Skenario Normal  

1. Memilih objek virtual AR SKPD. 2. Menampilkan halaman gambar 

SKPD, nama jalan, dan button untuk 

melakukan panggilan, informasi 

detail, melihat rute mail dan melihat 

website SKPD. 

3. Bisa memilih button sesuai 

dengan kebutuhan pengguna 
 

Skenario Alternatif  

1. Memilih objek virtual AR SKPD. 2. Tidak menampilkan gambar SKPD, 

nama jalan, dan button untuk 

melakukan panggilan, informasi 

detail, melihat rute mail dan melihat 

website SKPD. 

3. Tidak bisa melakukan panggilan, 

melihat informasi detail, melihat 

rute dan  

 

 

5.  Skenario Melakukan Panggilan Telepon 

Use case : Melakukan paggilanTelepon 

Aktor  : Pengguna & admin 

Pre-condition : fitur panggilan telepon muncul saat aktor memlih SKPD dari 

objek AR, aktor memlih button panggilan telepon 

Post-condition : aktor melakukan panggilan pada SKPD. 
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Tabel 4.5 Skenario Melakukan Panggilan Telepon 

Aktor Sistem 

Skenario Normal  

1. Memilih button panggilan ke 

SKPD.  

2. Aplikasi menampilkan tampilan 

halaman untuk melakukan telepon 

pada smartphone Android. 

3. Melakukan panggilan ke SKPD.  

Skenario Alternatif  

1. Memilih button panggilan ke 

SKPD. 

2. Aplikasi tidak menampilkan 

tampilan halaman untuk melakukan 

telepon pada smartphone android. 

3. Tidak dapat melakukan 

panggilan ke SKPD. 
 

 

6.  Skenario Melihat Detail Informasi 

Use case : Melihat Detail Informasi 

Aktor  : Pengguna & admin 

Pre-condition : fitur panggilan telepon muncul saat aktor memlih SKPD dari 

objek AR, aktor memlih button informasi detail. 

Post-condition : aktor membaca informasi detail tentang SKPD yang dipilih. 

Tabel 4.6 Skenario Melihat Detail Informasi 

Aktor Sistem 

Skenario Normal  

1. Memilih button informasi 

untuk melihat informasi detail. 

2. Menampilkan informasi detail 

SKPD. 

3. Dapat menbaca keterangan dan 

informasi detail SKPD.  
 

Skenario Alternatif  
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1. Memilih button informasi 

untuk melihat informasi detail 

2. Aplikasi tidak menampilkan 

informasi detail SKPD. 

3. Tidak dapat membaca 

keterangan dan informasi detail 

SKPD. 

 

 

7. Skenario Lihat rute perjalanan dari map 

Use case : Lihat rute perjalanan dari map 

Aktor  : Pengguna & admin 

Pre-condition : fitur panggilan telepon muncul saat aktor memlih SKPD dari 

objek AR, aktor ingin melihat rute perjalanan dan memlih button 

peta. 

Post-condition : aktor dapat melihat rute perjalanan dari lokasi aktor berada menu 

SKPD. 

Tabel 4.7 Skenario Lihat rute perjalanan dari map 

Aktor Sistem 

Skenario Normal  

1. Memilih button lihat rute dan 

google map  

2. Menampilkan peta dari google 

map untuk rute  

3. Dapat melihat rute perjalanan 

dari tempat berada menuju lokasi 

SKPD yang dituju.  

 

Skenario Alternatif  

1. Memilih button lihat rute dan 

google map. 

2. Aplikasi tidak menampilkan peta 

google map 

3. Tidak dapat melihat rute 

perjalanan dari tempat berada 

menuju lokasi SKPD yang dituju.  

 

. 
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8. Skenario Visit Page 

Use case : Visit page 

Aktor  : Pengguna & admin 

Pre-condition : fitur panggilan telepon muncul  saat aktor memlih SKPD  dari 

objek AR, aktor ingin melihat halaman website SKPD 

Post-condition : aktor dapat membaca informasi dari halaman website SKPD. 

Tabel 4.8 Skenario Visit page 

Aktor Sistem 

Skenario Normal  

1. Melihat memilih button untuk 

melihat halaman website SKPD. 

2. Menampilkan halaman website 

SKPD. 

3. Dapat membaca website 

SKPD yang dipilih.  

 

Skenario Alternatif  

1. Melihat memilih button untuk 

melhat halaman website SKPD 

2. Aplikasi tidak menampilkan 

halaman website SKPD. 

3. Tidak dapat membaca website 

SKPD yang dipilih. 

 

 

9. Skenario pengguna & Admin Mail 

Use case : Mail 

Aktor  : Pengguna & admin 

Pre-condition : Fitur panggilan telepon muncul saat aktor memilih SKPD dari 

objek AR, aktor ingin kirim mail pada SKPD di pilih dan memilih 

button mail  

Post-condition : aktor dapat mengirim mail pada  SKPD yang dipilih. 
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Tabel 4. 9 Skenario pengguna & Admin Mail 

Aktor Sistem 

Skenario Normal  

1. Memilih button mail. 2. Menampilkan halaman kirim email 

pad pengguna. 

3. Memasukkan email, subject dan 

isi email. Setelah selesai klik 

button kirim. 

4. Mengirimkan pada alamat SKPD. 

Skenario Alternatif  

1. Melihat memilih button mail. 2. Aplikasi tidak menampilkan 

halaman kirim email pada 

pengguna. 

3. Tidak dapat memasukkan email, 

subject dan isi email. Setelah 

selesai klik button kirim. 

 

 

10. Skenario Request Tambah Lokasi 

Use case : Request Tambah Lokasi 

Aktor  : Pengguna &admin 

Pre-condition : Aktor ingin menambahkan lokasi  SKPD baru yang belum ada  

pada aplikasi. 

Post-condition : aktor dapat menambahkan lokasi SKPD baru. Dan mengisi semua 

Form yang telah di sediakan Oleh admin dan tidak boleh ada yang 

kosong jika ingin permintan segera di input oleh admin. 

 

 

 

 



IV-13 

 

Tabel 4.10 Skenario Request Tambah Lokasi 

Aktor Sistem 

Skenario Normal  

1. Pada halaman utama pilih untuk tambah 

lokasi SKPD baru.  

2. Menampilkan 

Halaman. 

3. Inputkan username dan email lalu submit. 4. Menampilkan form 

tambah lokasi.  

Skenario Normal  

5. Input lokasi baru setelah selesai klik button 

add 

6. Mengirimkan data 

lokasi baru pada admin  

Skenario Alternatif  

1. Pada halaman utama pilih untuk tambah 

lokasi SKPD baru  

2. Menampilkan 

halaman untuk username 

dam email 

3. Inputkan username dan email lalu submit 4. Tidak menampilkan 

form tambah lokasi  

5. Tidak dapat input lokasi baru setelah 

selesai klik button add 

6. Tidak dapat 

mengirimkan data lokasi 

baru pada admin  

11. Skenario Kelola data SKPD 

Use case : Kelola Data SKPD.  

Aktor  : admin.  

Pre-condition : Aktor melakukan insert, update, delete untuk data SKPD dan 

menyimpan pada database dan ditampilkan dalam bentuk tabel. 

Post-condition : Aktor dapat melihat data SKPD pada tabel. 
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Tabel 4.11 Skenario Kelola data SKPD 

  Aktor Sistem 

Skenario Normal  

1. Admin kelola data SKPD dengan 

melakukan add,update,delete 

 

2. Menyimpan data di dalam 

tabel SKPD, jika add 

maka akantertambah di 

tabel SKPD, jika update 

data di perbarui. 

Skenario alternatif  

1. Admin Kelola data SKPD dengan 

melakukan add,update,delete 

2. Tidak menyimpan data 

di dalam tabel, jika add 

tidak tertambah, jika 

update data tidak 

diperbarui,jika delete 

data tidak terhapus. 

12. Skenario Kelola Data Tambah Lokasi 

Use case : Kelola Data Tambah Lokasi 

Aktor  : Admin 

Pre-condition : Aktor melakukan kelola data tambah lokasi dari pengguna dengan 

menerima data pengguna.  

Post-condition : Aktor dapat menambahkan data tambah lokasi di tabel SKPD dan 

menammpilkan dalam bentuk table. 

Tabel 4.12 Skenario Kelola Data Tambah Lokasi 

Aktor Sistem 

Skenario Normal  

1. Admin kelola data request tambah lokasi dari 

pengguna. 

2. Menampilkan request 

pengguna 

3. Admin menerima atau menolak request.  4. Menampilkan Data 

SKPD 
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5. Terima Permintaan penambahan 

lokasi 

6. Update data baru yang 

baru diterima 

Skenario alternatif  

1. Admin kelola data request tambah lokasi dari 

pengguna. 

2. Tidak dapat 

menampilkan request 

pengguna 

3. Admin tidak dapat menerima atau menolak 

request.  

4. Tidak dapat insert 

lokasi baru 

 

4.2.4 Class Diagram 

Class Diagram merupakan gambaran dari kelas-kelas yang akan dibentuk 

pada sistem. Dihalaman berikut ini merupakan class diagram dari sistem yang 

akan dibangun. 

Class diagram menggambarkan struktur sistem dari sisi pendefinisian 

kelaskelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki apa yang 

disebut atribut dan metode atau operasi. Atribut merupakan variabel-variabel yang 

dimiliki oleh suatu kelas dan mendeskripsikan properti dengan sebaris teks di 

dalam kotak kelas terse-but. Metode atau operasi adalah fungsi-fungsi yang 

dimiliki oleh suatu kelas. Dalam Sistem dapat digambarkan class diagram sebagai 

berikut: 

1. Class Diagram Admin 

Gambar class diagram admin dapat dilihat pada Gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 Class Diagram Admin 

Gambar 4.4 adalah gambar class diagram yang menjelaskan class-class 

pada pembuatan sistem. Terdiri dari class entity SKPD. Class control untuk 

proses class SKPD, class control koneksi untuk database. Class boundary untuk 

form tambah untuk admin menambahkan SKPD  baru dan class boundary 

antarmuka daftar SKPD. 

2. Class Diagram Augmented Reality 

Gambar class diagram augmented reality dapat dilihat pada Gambar 4.5. 
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Gambar 4.5 Class Diagram AR 

Gambar 4.5 Class diagram AR dimana class terebut merupakan class java 

yang berisi untuk class dalam pembuatan object augmented reality. 

3. Class Diagram Pengguna 

Gambar class diagram pengguna dapat dilihat pada Gambar 4.6. 
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Gambar 4.6 Class Diagram Tampilan Android 

Gambar 4.6 adalah class diagram tampilan android, dimana terdapat class 

yang berfungsi sebagia class entity, dan class boundary sebagai tampilan di 

aplikasi android. 

4.2.5 Sequence Diagram 

Sequence Diagram adalah proses dari tahap ke tahap yang dilakukan untuk 

menghasilkan suatu proses sesuai dengan usecae diagram. sequence diagram ini 

adalah diagram yang menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah object. 

Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim 

antara object juga interaksi antara object. Sesuatu yang terjadi pada titik tertentu 

dalam eksekusi sistem., Berikut adalah beberapa sequence diagramnya : 

1. Sequence Diagram Login  

Sequence diagram Login adalah proses tahapan yang dilakukan user saat 

proses login dilakukan. Berikut merupakan gambar untuk sequence diagram 

login :  
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Gambar 4.7 Sequence Diagram Login 

2. Sequence Diagram App  

 

Gambar 4.8 Sequence Diagram App 
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Pada sequence diagram diatas, proses terjadi setelah user berhasil 

mengakses aplikasi melalui proses login. Langkah pertama adalah dengan 

memilih menu apps. Kemudian sistem akan menampilkan daftar akses aplikasi 

yang tersedia untuk user tersebut. Kemudian, user memilih aplikasi yang akan di 

akses. Kemudian pengguna dapat  melakukan berbagai macam menu pada 

aplikasi. 

Pengguna dapat membuka menu ARView untuk melihat Augmented 

reality pencarian SKPD pada aplikasi, lalu juga dapat melihat menu Help untuk 

petunjuk aplikasi jika pengguna belum mengetahui setiap kegunaan dari setiap 

menu pada aplikasi dan juga pada menu lainya.  

3. Sequence Diagram Admin 

Sequence Diagram Admin menjelaskan tentang tahapan yang dilakukan 

saat proses administrator melakukan. Proses Data SKPD, tambah SKPD, Lihat 

Pengguna dan Request Lokasi pada sequence diagram ini. Pada saat Admin telah 

berhasil masuk ke sistem setelah proses Login. Berikut merupakan gambar untuk 

sequence diagram kelola SKPD : 

 

Gambar 4.9 Sequence Diagram Admin 
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4.2.6 Perancangan Tabel Database 

Data object dictionary menjelaskan data yang akan digunakan pada 

database. 

1. Tabel DOD Admin 

Nama tabel : DOD Admin 

Deskripsi isi : berisi data hak akses yang berhak mengakses sistem 

Primary Key : Username 

Penjelasan untuk struktur tabel DOD Admin dapat dilihat pada tabel 4.13. 

Tabel 4.13 DOD Admin 

Nama Field Tipe Data    Keterangan 

Username Varchar(10) Primary key dari table admin 

Password Varchar(10) Password dari username admin 

2.   Tabel DOD SKPD 

Nama tabel : DOD SKPD 

Deskripsi isi : berisi data nama-nama SKPD 

Primary Key : Id_SKPD 

Penjelasan untuk struktur tabel user dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut: 

Tabel 4.14 DOD SKPD 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

Id_SKPD Int(10) Primary key dari tabel lokasi 

Nama_SKPD Varchar(50) Nama dari SKPD 

Alamat_SKPD Varchar(25

5) 

Alamat dari SKPD 

No_telepon Varchar(50) No telepon dari SKPD 

Latitude Decimal(20,

10) 

Koordinat latitude SKPD 

Longitude Decimal(20,

10) 

Koordinat longitude SKPD 
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3. Tabel DOD Cari 

Nama tabel : DOD Cari 

Deskripsi isi : berisi data pengguna berdasarkan pencarian 

Primary Key : Id_cari 

Penjelasan untuk struktur tabel user dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut: 

Tabel 4.15 DOD Cari 

4. Tabel DOD Pengguna 

Nama tabel : DOD Pengguna 

Deskripsi isi : berisi data Pengguna 

Primary Key : Id_Pengguna 

Penjelasan untuk struktur tabel user dapat dilihat pada tabel 4.16 berikut: 

 

Gambar Varchar(25

5) 

Gambar dari lokasi yang 

dimasukkan ke database URL 

gambar 

Deskripsi Varchar(25

5) 

Deskripsi SKPD 

WebPage Varchar(50) Alamat website SKPD 

Mail Varchar(50) Email SKPD 

Status Approve Varchar(50) Status approve dari admin 

Altitude Decimal(20,

10) 

Koordinat altitude SKPD 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

Id_cari Int(10)   Primary key dari tabel cari 

Id_pengguna Int(10) Foreign key dari tabel 

pengguna 

Id_SKPD Int(10) Foreign key dari tabel SKPD 

Tanggal_cari Date Tanggal pencarian SKPD 
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Tabel 4.16 DOD Pengguna 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

Id_pengguna Int(10) Primary key dri tabel pengguna 

Nama_Pengguna Varchar(50) Nama Pengguna 

EmailAddress Varchar(50) Email address dari pengguna  

 

4.2.7 Perancangan Antarmuka Aplikasi 

Berikut adalah rancangan antarmuka pada aplikasi augmented reality 

untuk menemukan lokasi dan informasi SKPD. 

1. Rancangan Antarmuka Inputan Nama Pengguna 

Rancangan ini adalah saat pengguna saat masuk pertama kali setelah splash 

screen maka pengguna dapat memasukkan nama nya untuk keperluan data pada 

aplikasi info SKPD ini. 

 

Gambar 4.10 Rancangan Input Nama Pengguna 

Gambar 4.10 adalah rancangan antarmuka input nama pengguna saaat 

pertama kali membuka aplikasi infoSKPD. 
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2. Rancangan Antarmuka Menu Utama. 

 

Gambar 4.11 rancangan antarmuka Menu Utama 

Gambar 4.11 adalah rancangan antarmuka untuk menu utama pengguna 

saat pertama kali menjalankan aplikasi terdapat 4 button menu, button menu lihat 

AR, button menu petunjuk, button menu tentang, button menu tambah lokasi dan 

button exit. 

3. Rancangan Antarmuka halaman tampilan AR. 

 

Gambar 4.12 Rancangan Antarmuka Lihat AR 
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Gambar 4.12 adalah rancangan antarmuka halaman tampilan AR, halaman 

ini memunculkan kamera aplikasi yang aktif, pada tampilan ini terdapat kompas 

dan objek AR di kamera aplikasi. Augmented reality dengan GPS based tracking 

bekerja dengan bantuan GPS. Aplikasi mengambil data dari GPS dan kompas dan 

menammpilkan objek AR. Objek AR dibentuk dengan dukungan SDK wikitude 

dalam pengaturan kamera untuk menampilkan munculnya objek AR pada 

aplikasi. wikitude SDK akan ditambahkan pada android studio yang digunkan 

sebagai software untuk membuat aplikasi.  

4. Rancangan Antarmuka Atur Radius 

 

Gambar 4.13 Rancangan Antarmuka Atur Radius 

Gambar 4.13 adalah rancangan antarmuka yang atur radius yang 

dijalankan dari button menu bergambar marker. Pengaturan radius dilakukan 

untuk menampilkan objek AR dalam radius tertentu, Misalkan pengguna saat 

melakukan tracking ingin melihat objek AR dalam radius 1 km dari posisinya, 
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maka pengguna bisa mengatur radius untuk melihat objek AR SKPD yang mana 

saja yang masuk dalam radius 1 km dari posisi pengguna. GPS  membantu untuk 

memberitahukan posisi pengguna dan radius yang akan terbaca oleh kamera untuk 

menampilkan objek AR dalam jarak radius yang diatur oleh pengguna. Saat 

pertama kali membuka tampilan lihat AR radius diatur dalam keadaan jarak 

maksimal yaitu 20 km agar semua objek virtual AR dapat terlihat. Pada tampilan 

atur radius kamera aplikasi masih aktif agar bisa memperlihatkan kepada 

pengguna saat mengatur radius objek AR agar berubah jumlah sesuai dengan 

jarak radius yang diatur oleh pengguna. Objek AR terlihat hanya saat melakukan 

tracking dengan kamera dan mengatur radius jarak untuk melihat objek AR. 

5. Rancangan Antarmuka Pilih SKPD 

 

Gambar 4.14 Rancangan Antarmuka Pilih SKPD 

Gambar 4.14 adalah rancangan antarmuka saat memilih SKPD dari objek 

AR yang di tampilkan di kamera sebelumnya. Maka muncul gambar SKPD, nama 
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SKPD dan ditampilkan 3 button untuk melakukan panggilan, melihat detail 

informasi dan button map yang menunjukkan rute pengguna ke lokasi SKPD. 

Pada halaman ini kamera tidak aktif untuk menampilkan objek AR. Tampilan ini 

lebih spesifik pada objek AR yang telah dipilih. 

6. Rancangan antarmuka melakukan panggilan. 

 

Gambar 4.15 Rancangan Antarmuka Panggilan 

 Gambar 4.15 adalah tampilan untuk melakukan panggilan ke SKPD 

dimana nomor telepon dari lokasi SKPD bisa di telepon oleh pengguna. Pada 

aplikasi ini objek AR juga sudah tidak dapat dilihat karena tampilan ini khusus 

menampilkan fitur panggilan dari pengguna ke SKPD. 
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7. Rancangan Antarmuka Informasi. 

 

Gambar 4.16 Rancangan Antarmuka Informasi 

Gambar 4.16 adalah rancangan antarmuka Informasi dari SKPD, yang 

berisi tentang informasi detail SKPD, nama SKPD, alamat, no.telepon, jarak, 

informasi yang ada diSKPD dan informasi yang berkaitan tentang SKPD. Objek 

AR pada halaman ini juga tidak bisa dilihat. 

8. Rancangan Antarmuka Rute. 

 

Gambar 4.17 Rancangan antarmuka rute 
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Gambar 4.17 adalah Rancangan antarmuka rute dari map dimana pada 

tampilan ini akan ditunjukkan map lokasi pengguna dan rute menuju tujuan lokasi 

SKPD. Melihat rute akan dilakukan dengan pemanggilan peta dari google API 

untuk menampilkan peta google map. Saat objek AR terpilih sudah teSKPDimpan 

SKPD yang akan dituju, dan jika di pilih tampilan rute maka akan terhubung 

dengan peta di google map, dan memberikan rute pengguna menuju lokasi SKPD 

yang dipilih sebelumnya, rute yang ditampilkan juga berdasarkan data lokasi dari 

pengguna berada menuju lokasi SKPD. Saat halaman lihat rute ini muncul kamera 

objek AR tidak aktif lagi karena tidak melakukan tracking untuk melihat objek 

AR hanya melihat rute dari peta google map yang ditampilkan. 

 

9. Rancangan Antarmuka Petunjuk 

 

Gambar 4.18 Rancangan Antarmuka Petunjuk 

Gambar 4.18 adalah gambar rancangan antarmuka petunjuk penggunaan 

lokasi bagi pengguna sehingga bagi pengguna yang kesulitan menggunakan 

aplikasi maka bisa melihat petunjuk penggunaan aplikasi dengan memilih button 

petunjuk di menu utama. 
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10. Rancangan Antarmuka Tentang 

 

Gambar 4.19 Rancangan Antarmuka Tentang 

Gambar 4.19 adalah gambar rancangan antarmuka halaman tentang, pada 

halaman ini berisi tentang pembuat aplikasi, profil nama, alamat email, 

no.telepon. Sehingga jika pengguna mempunyai pertanyaan tentang aplikasi maka 

bisa menanyakan dengan pembuat aplikasi. Halaman ini di pilih dari halaman 

utama yaitu button menu tentang. 

11. Rancangan Antarmuka Informasi Pengguna 

 

Gambar 4.20 Rancangan Antarmuka Informasi Pengguna. 
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Gambar 4.20 adalah rancangan tampilan untuk pengguna saat akan melakukan 

tambah lokasi. Pengguna harus input nama dan email sebagai informasi pribadi. 

12. Rancangan antarmuka Form Tambah SKPD 

 

Gambar 4.21 Rancangan Antarmuka Form Tambah SKPD 

Gambar 4.21 adalah gambar rancangan antarmuka form tambah lokasi 

dimana pengguna menginputkan data lokasi yang akan dikirimkan pada admin 

sehingga admin bisa menambahkan lokasi SKPD dari pengguna. 

13. Rancangan Antarmuka Website SKPD. 

 

Gambar 4.22 Rancangan antarmuka Website SKPD 
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Gambar 4.22 adalah gambar antarmuka halaman website SKPD saat 

pengguna memilih button untuk melihat website SKPD. 

14. Racangan Antarmuka Kirim Mail  

 

Gambar 4.23 Rancangan Antarmuka Kirim Mail 

Gambar 4.23 adalah rancangan antarmuka kirim mail untuk SKPD yang 

pilih oleh pengguna dari objek virtual AR saat melakukan tracking. Dengan 

mengisi penerima dan isi subject dan isi pesan yang akan di kirim. 

15. Rancangan Login Admin 

 

Gambar 4.24 Rancangan Login Admin 
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Gambar 4.24 Tampilan login admin untuk administrator aplikasi yang 

dapat mengelola data untuk informasi SKPD dan penambahan SKPD. 

16. Rancangan Tabel SKPD 

 

Gambar 4.25 Rancangan Tabel SKPD 

Gambar 4.25 Rancangan Tabel SKPD berisi data keterangan SKPD serta 

deskripsi SKPD. Jika ada data baru yang ditambahkan maka data teSKPDebut 

akan masuk ke daftar SKPD ini. 

17. Rancangan form tambah SKPD 

 

Gambar 4.26 Rancangan form tambah SKPD 



IV-34 

 

Gambar 4.26 Rancangan form tambah SKPD untuk administrator 

menambah lokasi SKPD yang baru dari request pengguna. 

18. Rancangan Pengguna yang menggunakan aplikasi 

 

 

Gambar 4.27 Rancangan pengguna yang menggunakan aplikasi 

Gambar 4.27 Rancangan pengguna yang menggunakan aplikasi ialah 

Daftar pengguna yang menggunakan aplikasi untuk menemukan lokasi SKPD 

yang ada di kota Pekanbaru. 

 


