
BAB IV

ANALISA DAN PERANCANGAN

4.1. Analisa Masalah

Pada dasarnya komik merupakan salah satu cerita bergambar yang terdiri

dari gambar 2D dan dilengkapi dengan baloon text dan diterbitkan di media cetak.

Meskipun saat ini komputer telah banyak menggantikan alat-alat gambar

tradisional, namun tantangan yang dihadapi komikus masih sama yaitu menarik

perhatian pembaca dan menjaganya. Menurut Scott McCloud dalam bukunya

yang berjudul “Membuat Komik”, ada 2 hal dasar yang harus dicapai dari

pembuatan komik yaitu agar pembaca memahami cerita dan membaca komik

sampai selesai. Dari analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa pembaca komik

harus mengimajinasikan komik yang sedang dibacanya agar dapat memahami dari

cerita komik tersebut.

Untuk membantu pembaca mengimanjinasikan komik, maka para komikus

diharapkan lebih kreatif lagi untuk menarik perhatian pembaca. Salah satunya

adalah dengan memanfaatkan teknologi Augmented Reality, komik yang awalnya

hanya dengan tampilan 2D dirubah menjadi tampilan visualisasi 3D layaknya

video animasi sehingga tampilan lebih nyata dan pembaca tidak perlu lagi

mengimajinasikan komik tersebut.

4.2. Analisa Sistem

Analisa sistem dapat di definisikan sebagai penguraian dari suatu sistem

yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk

mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan. Analisis bertujuan untuk

mendapatkan pemahaman secara keseluruhan tentang sistem yang akan dibuat.

Analisis yang akan dibahas pada bab ini adalah aplikasi Augmented Reality pada

komik dengan pendekatan markerless.
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4.2.1. Deskripsi Sistem

Komik Augmented Reality dengan pendekatan markerless ini dirancang

menggunakan bentuk animasi 3D dan suara. Pengguna aplikasi ini harus memiliki

mobile Android dan komik yanga ada pada koran Kompas. Mobile Android

berguna untuk menjalankan aplikasi AR Komik sedangkan komik yang ada pada

koran Kompas digunakan sebagai marker yang akan dideteksi oleh aplikasi.

Pengguna aplikasi ini adalah perorangan atau berkelompok. Untuk

menggunakan aplikasi komik berbasis Augmented Reality pengguna harus

melakukan pemasangan aplikasi mobile Augmented Rality kemudian menjalankan

aplikasi. Perangkat keras yang dibutuhkan untuk membaca AR komik ini adalah

seperangkat mobile Android dengan platform Android versi 2.2 keatas.

4.3. Analisa dan Kebutuhan Non-Fungsional

Analisa kebutuhan non fungsional menggambarkan kebutuhan sistem yang

menitikberatkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem, diantaranya

kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, serta user sebagai bahan analisis

kekurangan dan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam perancangan sistem yang

akan diterapkan.

4.3.1. Kebutuhan Perangkat Keras

Komputer dan mobile terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak

yang saling berinteraksi. Perangkat lunak memberikan instruksi-instruksi kepada

perangkat keras untuk melakukan tugas tertentu. Pada pembangunan aplikasi

Augmented Reality pada komik dengan pendekatan markerless ini, perangkat

keras yang digunakan untuk membangun aplikasi adalah sebagai berikut :
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Tabel 4.1 Spesifikasi Perangkat Keras

Komputer Mobile

Processor Intel Core i3 2.53 GHz

Lenovo K900

RAM 4 GB DDR3

Harddisk 500GB

Mouse dan Keyboard

Display Intel HD Graphic 14” 1366 x 768

4.3.2. Kebutuhan Perangkat Lunak

Berikut ini adalah spesifikasi minimum perangkat lunak yang digunakan

dalam membangun aplikasi Augmented Reality pada komik dengan pendekatan

markerless ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Spesifikasi Perangkat Lunak

Komputer Mobile

Sistem Operasi Windows 8.1 Pro 64 bit

Platform Android versi. 2.2 keatas
Blender 2.69

Adobe Photoshop CS 6

Unity 4.0

4.3.3. Spesifikasi User

User dibutuhkan sebagai pengguna aplikasi, spesifikasi pengguna dalam

aplikasi Augmented Reality pada komik dengan pendekatan markerless ini yaitu

Pengguna mobile dengan platform Android versi 2.2 atau lebih tinggi. Dalam

menggunakan sistem ini, pengguna diharuskan terhubung dengan koneksi

jaringan internet agar dapat mengupdate episode komik setiap kali koran terbit.

Aplikasi komik berbasis Augmented Reality ini diakses oleh satu user saja

(Single User). Dimana user tersebut dapat menjalankan aplikasi ini dengan

menggunakan media marker yang sudah ditentukan. Secara umum alur sistem

aplikasi yang dibuat adalah sebagai berikut  :

1. User membuka aplikasi melalui perangkat Android yang sudah terinstall

aplikasi ARkomik.
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2. User mengarahkan kamera ponsel Android kearah potongan komik yang

ingin dimunculkan animasi 3D nya.

3. Ketika user mengarahkan kamera ke potongan komik yang akan

ditampilkan animasi 3D nya,  secara otomatis kamera perangkat Android

akan melacak marker yang sudah diregistrasi tersebut dan kemudian akan

memunculkan animasi 3D komiknya.

Langkah-langkah tersebut dapat digambarkan ke dalam sebuah flowchart dibawah

ini.

Mulai

Pengguna mengarahkan
kamera perangkat android
ke komik yang ada pada

koran

Identifikasi komik melalui
kamera

Komik
terdeteksi?

Tampil animasi 3D Komik

Selesai

Tidak

Ya

Gambar 4.1 Flowchart Sistem

Pada gambar 4.1 dapat diketahui bahwa user memiliki peran sebagai

pengontrol jalannya aplikasi AR Komik.
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4.4. Analisa dan Kebutuhan Fungsional

Analisa kebutuhan fungsional menggambarkan proses kegiatan yang akan

diterapkan dalam sebuah sistem dan menjelaskan kebutuhan yang diperlukan

sistem agar sistem dapat berjalan dengan baik serta sesuai dengan kebutuhan.

4.4.1. Spesifikasi Sistem

Adapun spesifikasi sistem yang dibutuhkan antara lain :

1. Sistem dikembangkan dengan menggunakan metode stand alone dimana tidak

ada interaksi client-server sehingga dalam proses menjalankannya hanya

membutuhkan satu user saja dan library vuforia.

2. Aplikasi dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman C#.

3. Aplikasi yang digunakan untuk membangun aplikasi ini adalah vuforia untuk

Android versi 2.0.30 yang mendukung untuk pembuatan aplikasi Augmented

Reality dan sudah mendukung library vuforia yang sudah terintegrasi dengan

berbagai jenis platform.

4. Seri perangkat Android yang disarankan sistem minimal OS Android versi 2.2

(Froyo).

4.4.2. Pemodelan Sistem

Pemodelan sistem dimodelkan dengan menggunakan UML (Unified

Modeling Language). Tahap-tahap pemodelan dalam analisis tersebut antara lain

Use Case Diagram, Class Diagram dan Sequence Diagram.

4.4.2.1. Use Case Diagram

Berdasarkan flow chart sistem aplikasi ARkomik yang sudah

digambarkan sebelumnya maka dapat dibuat use case diagram sebagai berikut :

Nama : Aplikasi ARkomik

Aktor : User

Pre Kondisi : marker belum terdeteksi



IV - 6

Post kondisi :

Gambar 4.2 Use Case Diagram ARkomik

Deskripsi :

Use Case Deteksi_Komik

Tabel 4.3 Use Case Deteksi AR Komik

User Sistem

1. Membuka aplikasi

3. Mengarahkan kamera ke

komik

2. Tampil aplikasi

4. Validasi marker

5. Jika tidak valid, maka kembali ke no 3

6.Jika valid, maka tampilkan animasi 3D

4.4.2.2. Class Diagram

Class diagram digunakan untuk menampilkan kelas-kelas dan paket-

paket di dalam sistem dan memberikan gambaran sistem secara statis dan relasi

antar kelas. Pada Class Diagram juga menggambarkan keadaan suatu sistem

(atribut) dan memberikan pelayanan untuk menyelesaikan keadaan tersebut

(metoda). Pada gambar 4.3 digambarkan class diagram dari sistem Aplikasi

Augmented Reality pada komik dengan pendekatan markerless :

Animasi 3D Deteksi marker

<<include>>

User Vuforia
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Gambar 4.3 Class Diagram AR Komik

4.4.2.3. Sequence Diagram

Sequence diagram menggambarkan interaksi antara objek yang terdapat

pada aplikasi ARkomik. Di bawah ini adalah rancangan sequence diagram yang

ada pada aplikasi AR Komik yang akan dibangun.

Gambar 4.4 Sequence Diagram Scan AR Komik

Gambar 4.4 diatas menunjukan user membuka aplikasi ARkomik

kemudian tampil menu utama, kemudian user memilih tombol Scan Marker,

kemudian user mengarahkan kamera perangkat mobile ke marker sebagai tracking

MenuUtama

+public texture texture
+public texture bg = null
+privatebool showFinish = true

+void start()
+void Update()
+void OnGUI()

About

+public texture texture
+private bool showFinish = true
+public string next

+void start()
+void OnGUI()

Scan Marker

+void start()
+void OnGUI()

Update Marker

+voidstart()
+void Update()
+void OnGUI()

Exit

+void start()

Detail

+public texture texture
+private bool showFinish = true
+public string next

+void start()
+void Update()
+void OnGUI()

Play Animation

+void start()

Exit

+void start()

 : user

Menu Utama Scan Marker Play Animation Detail

1 : void Start()

2 : void OnGUI()

3 : void OnGUI()

4 : void OnGui()

5 : Tampil 3D Komik dan Detail Episode Komik
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objeck, kemudian tampil animasi 3D komik. Ketika animasi 3D masih berjalan

user dapat melihat detail dari episode komik tersebut.

Gambar 4.5 Sequence Diagram Update AR Komik

Gambar 4.5 diatas menggambarkan proses user mengupdate aplikasi

untuk mendapatkan marker pada episode komik yang terbaru.

4.4.3. Pembuatan Marker

Pembuatan marker dilakukan dengan mengambil gambar komik strip pada

koran yang akan dijadikan sebagai image tracking kemudian gambar tersebut

diedit atau dicrop bagian tertentu yang akan dijadikan sebagai image tracker.

Image hasil editan akan di upload ke website Qualcomm Developer. File yang

telah di upload tersebut akan dinilai kualiatasnya oleh sistem. Semua marker yang

telah di upload melalui vuforia akan menghasilkan sebuah source code (hasil dari

gambar setelah di generate vuforia) berupa file xml. File xml ini merupakan file

konfigurasi dari vuforia terhadap marker-marker yang telah di upload.

Dalam pembuatan marker pada markerless ini diperlukan sebuah file

gambar yang berekstensi *.JPG/JPEG yang nantinya akan di upload ke Vuforia,

marker yang telah di upload akan dinilai kualitasnya oleh sistem, berikut adalah

contohnya:

 : user

Menu Utama Update Marker

1 : void Start()

2 : void OnGUI()

3 : Update Terbaru
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Gambar 4.6 Contoh pendeteksian marker

Gambar diatas merupakan contoh gambar yang baik dalam proses

pendeteksian marker. Gambar tersebut memiliki features yang tinggi, detail dan

ketajaman gambar tersebar pada semua bagian gambar. Objek yang menyusun

gambar tersebut menghasilkan tepi yang tajam dan memberikan kontras yang

tinggi.

4.4.3.1.Proses Pembuatan Marker

Untuk membuat marker pada vuforia, kita harus mendaftarkan terlebih

dahulu objek yang akan dijadikan sebagai marker ke website vuforia. Hal ini

dilakukan karena belum tersedia tool untuk membuat marker sendiri pada Unity.

Untuk langkah-langkah pendaftaran marker adalah sebagai berikut :

1. Login ke situs vuforia http://www.developer.vuforia.com.

2. Klik target manager.

Gambar 4.7 Menu Target Manager Vuforia
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3. Jika database kita belum ada, maka terlebih dahulu create database.

Gambar 4.8 Tombol Create Database

4. Klik database yang telah kita buat tadi untuk menambahkan objek

kedalamnya.

Gambar 4.9 Form Menambahkan objek Target Manger

5. Pilih add target

Gambar 4.10 Tombol Add Target

6. Isi setiap field pada form add new target sesuai dengan ketentuan yang

ada.
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Gambar 4.11 Form add new target

7. Klik add.

8. Selesai, tampilan form untuk objek yang telah berhasil didaftarkan

adalah sebagai berikut.

Gambar 4.12 Form objek terdaftar

Untuk mendownload objek yang sudah didaftarkan sebagai marker dapat

dilakukan dengan cara :
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1. Centang objek yang akan digunakan sebagai marker.

Gambar 4.13 Form Download Marker

2. Klik download selected targets.

Gambar 4.14 Tombol Download Selected Targets

3. Pada form download selected target pilih radio button unity editor.

Gambar 4.15 Form Download Marker

4. Klik create

5. Tunggu beberapa saat hingga proses pembuatan database untuk objek

yang dipilih selesai.

Berikut proses pembuatan marker apabila digambarkan dalam sebuah

flowchart.
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Mulai

Pindai Komik yang ada pada
koran

Registrasikan komik yang akan
dijadikan sebagai marker ke

website vuforia

Download marker
yang sudah teregistrasi

Selesai

Gambar 4.16 Flowchart pembuatan marker

Target pada vuforia adalah representasi dari objek dunia nyata yang dapat

dideteksi dan dilacak. Target termasuk berbagai jenis objek, seperti:

1. Gambar target, misalnya foto, papan permainan, halaman majalah,

sampul buku, kemasan produk, poster dan katrun ucapan.

2. Target cylinder, yaitu foto, papan permainan atau gambar lain yang

diterapkan pada permukaan benda silinder dan kerucut, seperti kaleng,

gelas, botol dan keranjang.

3. Teks (target kata), yang mewakili unsur-unsur tekstual seperti kata-

kata sederhana atau majemuk, misalnya kata-kata tercetak dalam buk-

buku, koran, majalah atau media lain.

4. Target yang ditetapkan pengguna seperti target gambar, misalnya

foto, sampul buku, poster, tetapi ini memungkinkan penambahan

gambar saat program berjalan.

5. Target from cloud image, misalnya tatrget gambar yang diambuul

dari internet atau cloud.

6. Multi-target, misalnya kemasan produk atau produk yang bentuk



IV - 14

persegi atau persegi panjang, ini memungkinkan menambah objek 3D

sederhana.

Gambar 4.17 Marker Komik

Pada Gambar 4.17 diatas merupakan salah satu desain marker yang akan

digunakan untuk memunculkan objek animasi 3D pada aplikasi ARKomik.

Marker tersebut diregistrasi ke web qualcomm pada menu my trackables. Marker

akan diberi nilai kualitas marker. Setelah marker diregistrasi, marker tersebut

dapat diekstrak dan diimplementasikan dalam aplikasi. Pada gambar 4.18

merupakan desain sistem dari ARKomik.

Gambar 4.18 Desain Sistem
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Pada gambar 4.19 di bawah ini adalah alur proses aplikasi ARKomik.

Mulai

Marker

Scan marker dengan
kamera mobile

Marker
Cocok ?

Tampilkan animasi 3D

Selesai

Ya

Tidak

Gambar 4.19 Flowchart Perancangan Sistem ARkomik

4.5. Perancangan Antar Muka

Antar muka aplikasi ARkomik ini didesain dengan sederhana sehingga user

yang menggunakan aplikasi ini dapat menggunakan aplikasi ini dengan mudah.

Adapun desain user interface yang akan dibangun adalah seperti di bawah ini :
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Gambar 4.20 Splash Screen Aplikasi ARkomik

Gambar 4.20 diatas adalah splash screen yang muncul saat pertama kali

membuka aplikasi ARKomik. Setelah itu akan tampil menu utama dari

aplikasi ARkomik. Berikut adalah prototype dari tampilan menu utama :

Scan Marker

Update Marker

About

Exit

Gambar 4.21 Tampilan menu utama

Pada gambar 4.21 diatas merupakan tampilan dari menu utama yang terdiri

dari empat tombol pilihan yaitu Scan Marker, Update Marker, About dan
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Exit. Tombol Scan Marker berfungsi untuk melacak marker komik yang

ada pada koran. Tombol Update Marker digunakan untuk memperbarui

aplikasi agar sistem dapat mendeteksi marker pada episode komik

berikutnya. Tombol About berisi informasi tentang aplikasi. Dan tombol

exit untuk keluar dari aplikasi.

Tampilan Animasi 3D Komik

Gambar 4.22 Tampilan Animasi 3D Komik

Pada gambar 4.22 adalah tampilan aplikasi pada saat marker terdeteksi dan

akan menampilkan animasi 3D. Pada Tampilan ini terdapat 3 pilihan

button yaitu, Play Animation, Detail dan Exit. Button Play Animation

digunakan untuk menjalankan animasi dari tampilan 3D komik yang aktif.

Button Detail akan menampilkan detail dari episode komik yang aktif dan

button Exit digunakan untuk keluar dari tampilan 3D Komik.

Play A
nim

ation

D
etail

E
xit


