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ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Fernanda Daymara Hasna
Judul Tugas Akhir : Visualisasi Objek 3D menggunakan Inte-

ractive Holographic Projection
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Surya Sumpeno, S.T., M.Sc.

2. Ahmad Zaini, S.T., M.Sc.

Kemudahan anak-anak dalam mengakses teknologi dapat membe-
rikan dampak negatif seperti kecanduan, pengaksesan konten yang
tidak sesuai, hingga masalah kesehatan fisik dan mental[1]. Agar
manfaatnya tetap dapat dirasakan maka konten yang diakses dia-
rahkan pada bidang edukasi, salah satunya tentang perkembang-
an peradaban manusia yang masih dianggap membosankan untuk
dipelajari[2]. Museum sebagai sarana dalam mempelajarinya justru
tidak layak untuk dikunjungi, dimana 435 dari museum yang terca-
tat berada dalam kondisi yang memprihatinkan menurut Direktorat
Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kemdikbud[3]. Maka
dari itu, dibuatlah sistem interactive holographic projection untuk
menyampaikan informasi secara efektif dan interaktif sehingga me-
narik untuk dipelajari. Metode yang digunakan yaitu objek mu-
seum ditampilkan dalam bentuk hologram dan dapat digerakkan
oleh pengguna menggunakan sensor pengindera tangan Leap Mo-
tion. Hasil pengujian menunjukkan bahwa gestur tangan tangan
dapat memberikan respon yang bersesuaian sebesar 90.71%, de-
ngan 72.00% berhasil diaktifkan menggunakan salah satu tangan
dan 97.50% menggunakan kedua tangan. Hal ini didukung de-
ngan percobaan langsung oleh responden dengan success rate sebe-
sar 87.00%. Berdasarkan kuesioner terhadap 61 responden, 47.50%
responden sangat setuju bahwa sistem ini dapat membantu pembe-
lajaran perkembangan peradaban manusia dan 68.9% sangat setu-
ju bahwa sistem ini dapat mendukung perkembangan museum dan
pendidikan di Indonesia.

Kata Kunci : Perkembangan peradaban manusia, Hologram, Inte-
ractive holographic projection.

xi



Halaman ini sengaja dikosongkan.

xii



ABSTRACT

Student Name : Fernanda Daymara Hasna
Final Project Title : 3D Object Visualization using Interactive

Holographic Projection
Advisors : 1. Dr. Surya Sumpeno, S.T., M.Sc.

2. Ahmad Zaini, S.T., M.Sc.

The ease of accessing technology for children may have negative im-
pacts such as addiction, accessing inappropriate content, to physical
and mental health problems[1]. In order to make the benefits could
still be felt, the content accessed is directed to the field of education,
one of which is the development of human civilization which is still
considered boring to study[2]. The museum as a means of learning is
actually not worth visiting, where 435 of the recorded museums are
in poor condition according to the Directorate for the Preservation
of Culture and Museum of the Ministry of Education and Culture[3].
Therefore, an interactive holographic projection system was created
to convey information effectively and interactively so that it was
interesting to learn. The method used is the museum object displa-
yed in the form of a hologram and can be moved and interacted by
the user using the Leap Motion hand sensing sensor. The test re-
sults show that hand gestures can provide an appropriate response
of 90.71%, with 72.00% successfully activated using one hand and
97.50% using both hands. This is supported by direct experiments by
respondents with success rate of 87.00%. Based on a questionnaire
of 61 respondents, 47.50% of respondents strongly agreed that this
system could help the learning of the development of human civili-
zation and 68.9% agreed strongly that this system could support the
development of museums and education in Indonesia.

Keywords : The development of human civilization, Hologram, In-
teractive holographic projection.
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BAB 1

PENDAHULUAN

Penelitian ini di latar belakangi oleh berbagai kondisi yang
menjadi acuan. Selain itu juga terdapat beberapa permasalahan
yang akan dijawab sebagai luaran dari penelitian.

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan internet memberikan kemudahan ak-
ses terhadap segala macam konten dan manfaat untuk kehidupan
sehari-hari, tak terkecuali bagi anak-anak. Sudah dikenalkan sejak
dini ini memudahkan anak-anak dalam beradaptasi dan terbiasa
berinteraksi dengan gadget. Hal ini dapat menyebabkan dampak
negatif seperti mengetahui informasi yang belum pantas diketahui,
kecanduan terhadap gadget, hingga menimbulkan efek terhadap ke-
sehatan fisik dan mental[1]. Sedangkan mereka tidak mengerti apa-
kah informasi yang diterimanya itu baik atau buruk terhadap diri-
nya, sehingga orang dewasa lah yang berperan dalam menentukan
informasi dan konten apa saja yang dibutuhkan dan pantas untuk
diterima anak-anak. Dalam hal ini, penggunaan teknologi dapat
memberikan dampak positif selama informasi yang disajikan sesuai
untuk diterima oleh anak-anak. Informasi yang cocok dan layak
untuk diakses anak-anak adalah mengenai edukasi, salah satunya
adalah perkembangan peradaban manusia.

Konten bidang sejarah ini perlu dikenalkan pada anak-anak
karena mempelajari sejarah dapat meningkatkan kemampuan ber-
pikir kritis dan mengolah informasi. Presepsi sosial yang tersebar di
masyarakat yang menyebabkan kurangnya minat untuk mempelaja-
rinya dikarenakan sejarah sendiri sering dianggap sebagai pelajaran
menghafal yang terkesan membosankan[2]. Salah satu metode yang
dapat mendukung pembelajaran sejarah adalah melalui kunjungan
ke museum terkait. Namun berdasarkan penuturan Direktur Peles-
tarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan (Kemendikbud) Firda Arda Ambas, hampir dari
serempat dari 435 museum yang tercatat kondisinya memprihatink-
an bahkan termasuk ke dalam kategori tidak layak untuk menyimp-
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an koleksi sejarah dan jarang dikunjungi masyarakat[3]. Koleksi
sejarah hanya disimpan dan dipajang saja, terkadang kurang ter-
awat sehingga kondisinya mulai rusak dan terkesan kumuh (tidak
bagus). Mengunjungi museum dipandang sebagai kegiatan membo-
sankan, sebatas untuk melihat barang-barang yang monoton tanpa
adanya suatu hal yang dapat meningkatkan rasa penasaran pengun-
jung. Padahal sudah seharusnya dan selayaknya fasilitas utama
dan pendukung yang disediakan selalu dikembangkan karena media
penyampaian informasi yang menarik akan lebih mudah dipahami
dan menyenangkan bagi pengunjung (meningkatkan visitor experi-
ence)[5].

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, media in-
formasi berbasis teknologi digital terkait perkembangan peradaban
manusia di museum di Indonesia tidak banyak diaplikasikan dan
tidak interaktif. Hal ini menyebabkan informasi yang disampaikan
kurang maksimal sehingga dibutuhkan sebuah media yang dapat
menyampaikan informasi secara efektif dan interaktif.

1.3 Tujuan

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah memberikan alternatif me-
dia pembelajaran bidang sejarah perkembangan peradaban manu-
sia dengan memanfaatkan hologram projector yang dapat dikontrol
oleh user sehingga informasi yang disampaikan dapat dipahami le-
bih mudah dan menyenangkan.

1.4 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan permasalahan yang diangkat maka dila-
kukan pembatasan masalah. Batasan-batasan masalah tersebut di-
antaranya adalah :

1. Dimensi set dan komponen utama yang terdiri dari Leap Mo-
tion Controller, Monitor, dan Pyramid Hologram.

2. Objek yang divisualisasikan berupa benda peninggalan per-
kembangan peradaban manusia yang diwakilkan dalam zona
purbakala, klasik (Hindu-Buddha), kolonial dan pergerakan
kemerdekaan serta IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknolo-
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gi).

3. Fitur yang disajikan berupa gestur untuk mengeksplorasi ob-
jek hologram selayaknya di dunia nyata, seperti memutar dan
mengubah ukuran objek.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan penelitian tugas akhir ini tersusun dalam sistemati-
ka dan terstruktur sehingga mudah dipahami dan dipelajari oleh
pembaca maupun seseorang yang ingin melanjutkan perancangan
sistem. Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini yaitu:

1. BAB 1 Pendahuluan
Bab I berisi uraian tentang latar belakang, permasalahan, tu-
juan, batasan masalah, metodologi, dan sistematika penulisan
dari penelitian tugas akhir ini.

2. BAB 2 Tinjauan Pustaka
Bab II berisi tentang uraian secara sistematika teoriteori yang
berhubungan dengan permasalahan yang dibahas pada pene-
litian ini. Teori-teori ini digunakan sebagai dasar dalam pe-
nelitian, yaitu teori Holographic Projection, perangkat Leap
Motion dan teori penunjang lain termasuk datasheet spesifi-
kasi setiap komponen lain yang membangun sistem.

3. BAB 3 Perancangan Sistem dan Implementasi
Bab III berisi tentang rancangan pemecahanan masalah be-
serta implementasinya. Berisikan mengenai perencanaan ran-
cangan, uraian rinci mengenai metodologi yang digunakan,
dan pemaparan hasil implementasi sistem yang dilakukan.

4. BAB 4 Pengujian dan Analisis
Bab IV berisi tentang pengujian eksperimen yang telah dila-
kukan terhadap sistem dan parameter yang terlibat. Selain
itu, bab ini juga memuat hasil dan analisis dari uji coba yang
dilakukan pada Tugas Akhir ini.

5. BAB 5 Penutup
BAB V berisi tentang kesimpulan yang diambil berdasarkan
penelitian dan pengujian yang telah dilakukan. Saran dan kri-
tik yang membangun untuk pengembangan lebih lanjut juga
dituliskan pada bab ini.
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Halaman ini sengaja dikosongkan.
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Demi mendukung penelitian ini, dibutuhkan beberapa teori
penunjang sebagai bahan acuan dan referensi. Pada bagian ini,
teori penunjang tersebut dijabarkan secara ringkas untuk menjadi
dasar dalam menyelesaikan penelitian yang lebih terarah.

2.1 Related Researches

Pada sub bab ini dijelaskan mengenai beberapa penelitian se-
belumnya yang berelasi dengan tugas akhir ini.

2.1.1 Proyeksi Interaktif Objek Hologram 3Dmeng-
gunakan Aerial Projection

Penelitian ini mencoba konsep dan desain dari sistem interacti-
ve aerial projection yang dilakukan dengan prototype demonstration.
Penelitian ini berfokus untuk menampilkan objek 3D di udara dan
manipulasi objek 3D dari finger movement. Sistem yang berhasil
dibuat pada penelitian ini terdiri dari Reconstruction of 3D Obje-
ct dengan menggunakan pyramid hologram device, Projection of 3D
Hologram Object in the Mid-Air dengan concave mirror berbentuk
parabola, dan Interactive Manipulation of 3D Hologram Object de-
ngan leap motion. Sistem ini berhasil dibangun meskipun dengan
workspace dan interaksi yang terbatas.[6]

2.1.2 Pembuatan Dataset Hand Gesture menggu-
nakan Leap Motion

Penelitian ini berkaitan dengan 3D dynamic gesture recogni-
tion berdasarkan posisi ujung jari dan telapak tangan. Penelitian
ini berfokus pada proses pembuatan dataset baru yang digunakan
dalam penyusunan sebuah sistem kontrol. Dataset yang dibuat ber-
pedoman dari general commands (yang umum diterapkan pada leap
motion) sebagai parameter training. Metode ini berhasil diterapkan
dengan nilai akurasi yang cukup tinggi, sehingga dapat diterapkan
untuk mengembangkan feature baru.[7]
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2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Interacti-
ve 3D Holographic Projection System untuk
Experiential Learning

Penelitian ini berkaitan dengan informasi yang dapat disajikan
dalam mendukung interactive ecperiental learning yang menghasilk-
an pedoman untuk 3D display and control of interactive experience.
Faktor-faktor tersebut dinyatakan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1: Faktor-faktor yang Memengaruhi Nilai Guna 3D
Holographic Projection System

No Item Deskripsi
1. Image Space Ukuran dari objek pada holographic

projection
2. Icon Shape Bentuk dan ukuran simbol penyusun

interface
3. Cursor

Reminder
Efek pergerakan kursor pada interface

4. Rich
Contents

Kompleksitas informasi dari learning
objective yang ingin disampaikan

5. Level Guider Kesesuaian interface dengan scene yang
sedang berjalan

6. Compatible
Gestures

Sensitivitas dan kesesuaian respons
terhadap gesture yang diberikan

7. Sensitive
Cursors

Sensitivitas dari pergerakan kursor
terhadap interface

8. Adjustable
Function

Kemampuan user dalam mengatur
control function

9. Sound
Feedback

Feedback dari interface saat ada
instruksi maupun click sound

10. Background
Music (BGM)

Musik atau lagu yang diputar saat suatu
scene sedang berlangsung

11. Switching
Effect

Efek visual animation saat perpindahan
scene

12. Ambient
Brightness

Tingkat kecerahan environment sekitar
saat holographic projection
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Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa faktor-faktor
ini dapat membantu penyampaian informasi lebih efektif dan efisien.
Sistem 3D holographic projection interactive ini dapat memberikan
output yang berbeda dibandingkan dengan pembelajaran konven-
sional dengan dengan buku. Penelitian ini pun juga mengemukakan
bahwa hasil dari penelitian ini dapat diterapkan pada pembelajaran
digital seperti virtual museum exhibition.[8]

2.2 Visualisasi Objek 3D

Visualisasi adalah suatu metode rekayasa dalam menampilkan
sebuah informasi, baik gambar, diagram, ataupun animasi. Da-
lam memvisualisasikan objek 3D (selanjutnya disebut model 3D),
yang perlu diperhatikan adalah bagaimana objek tersebut berha-
sil merepresentasikan objek di dunia nyata. Suatu model 3D tidak
menjamin dapat memberikan ilusi mirip dengan objek aslinya yang
dilihat dengan penginderaan manusia (real world). Pada dasarnya,
model 3D merupakan hasil pemrosesan dan pemberian efek cahaya
terhadap bentuk 2D sehingga objek tersebut seolah-olah memiliki
kedalaman (sumbu x, y, dan z). Pencahayaan ini mempengaruhi
realsitas suatu model 3D. Tanpa adanya pencahayaan, model 3D
tidak memiliki bayangan dan terlihat tidak memiliki kedalaman.

Selain pencahayaan, efek dan detail yang diberikan pada per-
mukaan objek juga membedakan realistas antar model 3D. Textu-
ring berfungsi membuat sebuah objek menjadi lebih nyata seperti
aslinya dengan memberikan karakteristik terhadap permukaan ob-
jek. Objek nyata tidak selalu memiliki permukaan yang halus atau
rata, maka untuk menampilkan detail permukaan pada model 3D di-
butuhkan UV map. UV map digunakan untuk menekankan bentuk
detail objek dimana mencakup pengaturan bayangan, pewarnaan,
dan bentuk teksturnya sehingga dapat memberikan efek realistis pa-
da model 3D tanpa harus dimodelkan bentuknya karena uv mapping
adalah proses ’penempelan’ 2D image terhadap permukaan model
3D. Tingkat detail model 3D disesuaikan dengan peruntukannya ka-
rena semakin detail modelnya, maka dibutuhkan hardware dengan
spesifikasi yang lebih canggih agar program tersebut dapat berjalan
dengan baik. Contoh dari objek sebelum dan setelah uv mapping
ditunjukkan pada gambar 2.1.
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Gambar 2.1: Objek sebelum dan setelahuv mapping [4].

2.3 Proyeksi Hologram

Holografi (holography), berasal dari bahasa Yunani ”Holos”
berarti seluruh dan ”Graphe berarti tulisan, adalah sebuah metode
yang merekam cahaya yang tersebar dan merekonstruksi pola ca-
haya tersebut seolah-olah membentuk suatu objek [9]. Objek yang
memiliki lebar (width), ketinggian (height) dan kedalaman (dep-
th) ini dikenal sebagai objek tiga dimensi. Objek yang dihasilkan
holografi dikenal sebagai hologram, yaitu objek atau image yang
dibentuk berdasarkan penyebaran/pembelokan (difraksi) pancaran
cahaya. Cahaya yang dikeluarkan oleh proyektor atau alat peman-
car lain akan dibelokkan dan berinterferensi dengan cahaya lain yang
saling menguatkan dan membentuk pola yang dapat dilihat. Tek-
nologi hologram yang sederhana mengadopsi teknik Pepper’s Ghost
Illusion oleh John Henry Pepper (1821-1900). Pepper’s Ghost Illu-
sion adalah teknik yang diterapkan pada teater untuk memberikan
efek objek yang tidak nyata seperti transparan layaknya hantu. Ob-
jek transparan ini dihasilkan dari objek atau aktor yang terletak di
blind spot penonton, dimana akan dipancarkan cahaya dan dipan-
tulkan melalui sebuah kaca yang dipasang 45° di depan penonton.
Sehingga hasil pemantulannya dimanfaatkan sebagai ‘aktor’ hantu
yang dilihat oleh penonton dan memainkan peran sesuai cerita[10].

Hologram terbentuk karena adanya interferensi (interaksi tum-
pang tindih pada suatu titik tertentu) atau penggabungan cahaya
antara reference beam dan object beam. Sinar laser mengarah ke
beam splitter terbagi menjadi dua reference beam [9]. Salah satunya
diteruskan ke objek terkait menjadi object beam. Keduanya (refe-
rence beam dan object beam) jatuh pada di sebuah medium dan me-
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munculkan bentuk hologram dari objek tersebut. Jika ada cahaya
lain yang koheren dengan laser, maka cahaya ini dapat memenga-
ruhi objek hologram yang dibentuk. Sehingga perlu meminimalisir
adanya cahaya lain yang dapat mengganggu. Ilustrasi terbentuknya
hologram ditampilkan pada gambar 2.2.

Gambar 2.2: Cara kerja hologram.

Hal yang dibutuhkan untuk menciptakan bentuk hologram ada-
lah metode bagaimana objek asli tersebut dapat direkonstruksi da-
lam bentuk hologram, salah satu media yang banyak digunakan ada-
lah pyramid hologram. Pyramid hologram adalah potongan media
tembus pandang yang disusun dalam bentuk piramida dimana da-
pat memantulkan objek asli pada sebuah titik. Setiap sisi piramida
memantulkan (refleksi) objek yang ditampilkan pada monitor yang
terletak di bawahnya, sehingga semua hasil pemantulan menyebabk-
an ojek 3D dapat dilihat dari setiap sisi. Hasil yang diberikan pun
menciptakan ilusi objek 3D yang muncul di udara, tepatnya di sisi
bagian dalam piramida tersebut. Faktor ini menyebabkan besarnya
objek hologram yang dihasilkan tergantung dari besarnya piramida
dan monitor yang digunakan. Pemilihan jenis dan ketebalan bahan
piramida dapat menentukan bentuk hologram yang dibangun. Se-
makin tebal bahannya, maka semakin buram (blur) objek hologram
yang didapat dikarenakan adanya pemantulan berulang[11]. Bebe-
rapa pyramid hologram yang banyak digunakan adalah piramida 1
sisi, 3 sisi, dan 4 sisi. Berbeda jenis piramid yang digunakan maka
hologram video yang diputar pun berbeda-beda, dimana objek asli
harus menghadap sisi piramida[6]. Ketiganya memiliki kelebihan
dan kekurangannya masing-masing.
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2.3.1 Piramida 1 Sisi

Pyramid hologram 1 sisi adalah yang paling sederhana. Ha-
nya dapat memantulkan dari 1 sisi menyebabkan objek hologram
yang dihasilkan memiliki ukuran yang paling besar di antar jenis-
jenis yang lain. Sama seperti pada Pepper’s Ghost Illusion, objek
asli yang ditampilkan pada monitor diletakkan pada salah satu si-
si piramida membentuk sudut 45° dan hasil hologramnya muncul
seolah-olah berada di luar piramida. Bentuk hologram video yang
diputar pun hanya menampilkan 1 objek yang diposisikan di tengah
monitor dan hasil yang diperoleh seperti gambar 2.3.

(a) Bentuk piramida 1 sisi[12]. (b) Video untuk piramida 1 sisi[13].

Gambar 2.3: Piramida 1 sisi

2.3.2 Piramida 3 Sisi

Pyramid hologram 3 sisi adalah ’setengah’ dari piramida 4 si-
si. Piramida jenis ini memungkinkan objek hologram dapat dilihat
dari 3 sisi sejauh 270° dengan salah satu sisinya tertutup, sehingga
banyak diaplikasikan untuk memberikan animasi pada objek kolek-
si yang dipajang[14]. Berbeda dengan kedua jenis yang lain, ke-
banyakan piramida jenis ini digunakan untuk memutar hologram
video dengan posisi monitor yang menghadap ke bawah. Bentuk
hologram video yang diputar memiliki 3 objek yang membentuk hu-
ruf Y (antar objek membentuk sudut sebesar 60°) dan hasil yang
diperoleh seperti gambar 2.4. Menampilkan 3 objek dalam 1 mo-
nitor menyebabkan objek hologram yang ditampilkan tidak sebesar
pada piramid 1 sisi.

10



(a) Bentuk piramida 3 sisi[15]. (b) Video untuk piramida 3 sisi[16].

Gambar 2.4: Piramida 3 sisi

2.3.3 Piramida 4 Sisi

Pyramid hologram 3 sisi adalah jenis piramida yang paling
umum dikenal. Karena ke empat sisi yang simetris (6 : 3.5 : 1),
piramida jenis ini banyak dibuat dengan bahan yang mudah dan di-
manfaatkan untuk memutar hologram video pada smartphone[17].
Piramida 4 sisi ini dapat digunakan untuk memutar hologram video
dengan monitor menghadap ke atas maupun menghadap ke bawah.
Bentuk hologram video yang diputar memiliki 4 objek yang mem-
bentuk tanda tambah (+) (antar objek membentuk sudut sebesar
90°) dan hasil yang diperoleh seperti gambar 2.5. Menampilkan 4
objek dalam 1 monitor menyebabkan objek hologram yang ditam-
pilkan tidak sebesar pada kedua jenis lainnya, namun dapat dilihat
dari segala arah (360°).

(a) Bentuk piramida 4 sisi[18]. (b) Video untuk piramida 4 sisi[19].

Gambar 2.5: Piramida 4 sisi
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2.4 Leap Motion Controller

Leap Motion adalah sebuah perangkat yang dapat menggan-
tikan mouse maupun keyboard tanpa harus menyentuhnya secara
langsung. Leap Motion dihubungkan dengan komputer mengguna-
kan USB 2.0 agar dapat membaca pergerakan tangan maupun jari
yang diberikan oleh user. Leap Motion berbeda dengan Kinect, di-
mana hanya informasi yang terbatas mengenai posisi tangan bukan
depth map seperti Kinect[20]. Secara fisik, Leap Motion memiliki
dimensi yang kecil yaitu 80 x 30 x 11,25 mm (3.1 x 1.2 x 0.5 inch)
dengan bobot 3.2 gram. Dengan menggunakan 2 kamera monok-
rom yang berjarak 4cm dan 3 LED infrared, Leap Motion dapat
melacak panjang gelombang 850 nanometer yang berada di luar
spectrum cahaya tampak. Leap Motion memiliki jangkauan area
sebesar 60 cm (2 ft) di atas controller, 60 cm (2 ft) dengan sudut
150° untuk lebar setiap sisinya, dan 60 cm (2 ft) dengan sudut 120°
untuk kedalaman setiap sisinya. Sedangkan interaction box dalam
sistem koordinatnya dapat menjangkau seluas 0.266 m³ (8 ft³) de-
ngan bentuk piramida terbalik[21]. Keduanya dapat dilihat pada
gambar 2.6.

(a) Interaction Area[22]. (b) Interaction Box [23].

Gambar 2.6: Area yang dijangkau Leap Motion.

Leap Motion dapat mengenali 27 bagian dari hand object ele-
ments yang ditunjukkan pada gambar 2.7. Elemen ini yang membu-
at Leap Motion dapat mengenali posisi tangan hingga dapat mem-
baca motion dan gesture. Motion atau pergerakan tangan didefi-
nisikan sebagai continuous hand movements yaitu memperkirakan
posisi terhadap perubahan waktu, di antaranya scale, rotation, dan
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translation. Gesture didefinisikan sebagai perubahan pola yang da-
pat mentrigger aksi tertentu, di antaranya swipe, circle, dan tap.
Leap Motion bekerja dengan cara menangkap grayscale stereo image
yang dipisahkan berdasarkan kameran kanan dan kiri. Data terse-
but disimpan dalam memori internalnya dan menjalankan penyesu-
aian resolusi. Kemudian dikirimkan via USB menuju Leap Motion
Software untuk diolah datanya.

Gambar 2.7: Hand object elements pada Leap Motion.
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Halaman ini sengaja dikosongkan.
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BAB 3
DESAIN DAN IMPLEMENTASI

SISTEM

Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan desain sistem serta
implementasinya. Desain sistem merupakan konsep dari pembuatan
dan perancangan infrastruktur kemudian diwujudkan dalam bentuk
blok-blok alur yang harus dikerjakan. Implementasi merupakan pe-
laksanaan teknis untuk setiap blok pada desain sistem.

3.1 Gambaran Umum

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menerapkan in-
teraksi berdasarkan hand gesture pada hologram 3D. Sistem ini di-
kemas dalam satu set yang terdiri dari pyramid hologram, Leap Mo-
tion, display monitor, information monitor beserta server computer
seperti pada gambar 3.1.

Gambar 3.1: Gambaran umum penggunaan sistem.

Display monitor dan pyramid hologram di bawahnya menam-
pilkan objek hologram 3D sedangkan information monitor menam-
pilkan informasi mengenai program yang dijalankan. Leap Motion
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yang terletak di atas information monitor menangkap pergerakan
tangan pengguna. Server computer mengolah data dan menentukan
fitur yang diaktifkan. Berdasarkan data yang diperoleh maka objek
hologram dapat menampilkan respons dan memungkinkan penggu-
na melakukan interaksi.

3.2 Desain Sistem

Pada sistem ini pengguna dapat melakukan interaksi dengan
hologram menggunakan Leap Motion. Objek hologram yang diper-
lihatkan melalui pantulan dari monitor terhadap pyramid hologram
dapat merespons sesuai hand gesture dari pengguna. Kemudian in-
formasi mengenai objek hologram tersebut juga ditampilkan. Alur
kerja dari sistem ini dijelaskan melalui gambar 3.2.

Gambar 3.2: Alur kerja penggunaan sistem.

Terdapat dua sub-sistem yang membangun tujuan dari pene-
litian ini, yaitu sistem virtualisasi mengenai pembangunan aplikasi
termasuk rekonstruksi objek 3D menjadi bentuk hologram maupun
user interface untuk informasinya dan sistem interaksi tentang ba-
gaimana pengguna dapat memberikan input terhadap objek holo-
gram. Agar kedua sub-sistem ini dapat berfungsi bersamaan, maka
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dibutuhkan perancangan desain storyboard penggunaan serta set-
ting perangkat.

3.2.1 Desain Storyboard

Storyboard yang diterapkan pada penelitian ini dirancang ber-
dasarkan alur yang akan dilakukan oleh pengguna saat mengguna-
kan perangkat. Alur penggunaan perangkat ini dijelaskan melalui
tahapan sebagai berikut :

1. Ketika pengguna menggunakan perangkat, kedua monitor me-
nampilkan bagian awal aplikasi. Display monitor menampilk-
an sebuah objek hologram yang berputar. Sedangkan infor-
mation monitor menampilkan Main Menu aplikasi.

2. Ketika memilih tombol ”Start”, kedua monitor memberikan
panduan mengenai cara penggunaan dan gestur dasar yang
dibangun pada sistem ini.

3. Setelah menyelesaikan tutorial panduan, kedua monitor me-
nampilkan koleksi objeknya satu persatu. Objek-objek yang
ditampilkan secara berurutan adalah Hand Axe, Primeval Axe,
Buddha Statue, Ganesha Statue, Brass Lamp, Ceramic Pot,
Typewriter, dan Gramaphone.

4. Pengguna dapat melakukan interaksi terhadap objek holo-
gram yang ditampilkan melalui display monitor dan menda-
patkan informasi mengenai profil objek tersebut melalui in-
formation monitor.

5. Interaksi yang antara pengguna dan onjek hologram terjadi
selama dilakukan dalam jangkauan Leap Motion. Objek ho-
logram akan memberikan respons sesuai interaksi yang dibe-
rikan.

6. Pengguna dapat melihat informasi mengenai objek aslinya me-
lalui information monitor. Selain itu, pengguna dapat me-
milih objek sebelum ataupun setelahnya untuk ditampilkan
melalui tombol yang tersedia.

7. Pada information monitor juga memberikan informasi bah-
wa objek hologram tersebut dilengkapi dengan animasi yang
diaktifkan melalui gestur tertentu. Ketika gestur diberikan,
maka objek hologram akan menampilkan responsnya.

8. Eksplorasi akan berakhir ketika pengguna memilih tombol ”Ma-
in Menu” dan kembali ke menu awal aplikasi.
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3.2.2 Desain Setting Perangkat

Dalam membangun sistem ini, diperlukan suatu set yang da-
pat berfungsi untuk melakukan visualisasi objek hologram 3D dan
sensor pengindera tangan. Masing-masing perangkat yang dimuat
dalam set memiliki spesifikasi sebagai berikut :

1. Display Monitor
Berfungsi untuk menampilkan objek 3D yang telah direkon-
struksi dalam bentuk hologram video.

� Nama : COOCAA 32 inch TV LED
� Resolusi : 1366 x 768 (HD Ready)
� Connection Slot : 2 HDMI & 1 USB
� Ukuran Layar : 70 x 39 cm (32 inch)
� Ukuran Total : 74 x 45 x 10 cm
� Berat : 11 kg

2. Information Monitor
Berfungsi untuk menampilkan informasi objek hologram yang
ditayangkan.

� Nama : Desklab Ultralight Portable
4K Touchscreen Monitor LED

� Resolusi : 3840 x 2160 (4K UHD)
� Connection Slot : 1 HDMI, 2 USB-C, & 1 Micro USD
� Ukuran Layar : 70 x 39 cm (15.6 inch)
� Ukuran Total : 35 x 20 x 0.6 cm
� Berat : 0.6 kg

3. Server Computer
Berfungsi untuk melakukan komputasi baik visual yang ditam-
pilkan pada kedua monitor maupun mengolah data interaksi
dari Leap Motion.

� Nama : Asus ROG Strix GL553VD
� Processor : Intel Core i7 7700HQ
� Graphic Card : NVIDIA GeForce GTX 1050
� Connection Slot : 1 HDMI, 2 USB 3.0, 1 USB 3.1

1 USB 2.0
� RAM : 16 GB
� Resolusi : 1920 x 1080 (15.6 inch)
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4. Pyramid Hologram
Berfungsi untuk merefleksikan objek dari display monitor se-
hingga membentuk 3D hologram.

5. Leap Motion Controller
Berfungsi sebagai sensor pengindera tangan untuk input dari
pengguna[21].

� Ukuran : 8 x 3 x 1.2 cm (3.1 x 1.2 x 0.5 inch)
� Berat : 32 gr (1.6 oz)
� Connection : wired (USB 2.0)
� Interaction Area : 60cm from above controller

60 cm & 150° from each side’s width
60 cm & 120° from each side’s depth

Gambar 3.3: Desain setting perangkat.

Penjelasan detail dari set yang dirancang dijelaskan melalui gambar
3.3. Setting perangkat ini terdiri dari 3 bagian utama. Pada bagian
atas, semua sisi tertutup kecuali sisi penompang display monitor
yang dilapisi dengan spons busa untuk menghindari kerusakan pa-
da layar monitor. Di sisi berlawanannya dapat dibuka dan ditutup
untuk memindahkan display monitor dari set. Pada bagian tengah
dibangun oleh penyangga di setiap sudut, dimana salah satunya
menjadi jalur pengkabelan. Pyramid hologram diposisikan di sisi
tengah pada bagian ini dengan sisi terkecilnya menghadap display
monitor. Pyramid hologram ini akan memantulkan hologram video
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tepat pada bagian dalam. Leap Motion diletakkan pada sisi dep-
an set yang terdapat sisi miring yang juga menompang information
monitor. Semua pengkabelan dari display monitor, Leap Motion,
serta information monitor berpusat di bagian bawah set yang ke-
mudian keluar melalui sisi belakang untuk disambungkan dengan
server computer beserta sumber listrik. Untuk menghindari ada-
nya pantulan cahaya yang dapat mengganggu objek hologram yang
dibentuk, setting perangkat dilapisi dengan stiker hitam polos di
setiap sisi bagiannya.

3.2.2.1 Desain Pyramid Hologram

Perancangan pyramid hologram diperlukan agar hologram yang
direfleksikan dapat tervisualisasikan dengan ukuran yang sesuai ha-
rapan. Prinsip kerja dari pyramid hologram ini ditampilkan melalui
gambar 3.4. Pada penelitian ini, jenis pyramid hologram yang digu-
nakan yaitu dengan piramid 4 sisi yang menghasilkan 4 objek jatuh
di tengah-tengah piramid. Berdasarkan hal tersebut maka membu-
tuhkan 4 buah segitiga sama kaki yang membentuk piramid dengan
alas berbentuk persegi yang ukuran maksimalnya sebesar lebar mo-
nitor (`) yang digunakan dengan tinggi piramida sebesar setengah
lebar monitor( 1

2`) membentuk sudut 45° antara sisi segitiga dengan
display monitor. Pemotongan pucuk piramida yang digunakan pada
penelitian ini adalah sebesar sepersepuluh dari alas piramida.

Gambar 3.4: Prinsip pyramid hologram.
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(a) Perbandingan piramida dan objek hologram.

(b) Segitiga piramida awal.

(c) Segitiga piramida akhir.

Gambar 3.5: Desain gestur yang membangun sistem interaksi.

Sehingga desain pyramid hologram yang diterapkan pada pe-
nelitian ini ditunjukkan melalui gambar 3.5. Dengan alas piramida
berbentuk pesergi sebesar lebar monitor = 39 cm, maka tinggi pira-
mida = 14.5 cm sesuai gambar 3.5a. Kemudian untuk setiap sisi se-
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gitiganya memiliki alas = 39 cm dengan tinggi 39
√

2 sesuai gambar
3.5b. Terakhir, segitiga dipotong dengan sisi terpendeknya mem-
bentuk ukuran 3.9cm sesuai gambar 3.5c. Dengan piramid seperti
ini, maka besar objek hologram yang dapat diamati kurang dari
14.5 cm, idealnya adalah 5 x 5 x 5 cm sesuai gambar 3.5a mende-
kati seperdelapan (7.8) dari lebar monitor yang digunakan. Bahan
yang digunakan untuk membuat pyramid hologram adalah akrilik
ryben (hitam tembus pandang) yang berukuran 2 mm.

3.2.3 Desain Sistem Visualisasi

Sistem visualisasi yang diterapkan pada penelitian ini berkait-
an dengan penyajian aplikasi di display dan information monitor.
Display monitor menampilkan hologram video. Hologram video ak-
an terlihat sebagai bentuk objek hologram karena adanya refleksi
cahaya dari setiap sisi pyramid hologram. Sedangkan information
monitor menampilkan informasi dan interface aplikasi. Informa-
tion monitor juga menerima inputan dari pengguna untuk menga-
tur aplikasi melalui tombol yang disediakan. Alur kerja dari sistem
visualisasi yang diterapkan ditunjukkan pada gambar 3.6.

Gambar 3.6: Alur kerja sistem visualisasi.

Tampilan utama kedua monitor saat permainan dimulai di-
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tunjukkan pada gambar 3.7. Hologram video pada display monitor
menampilkan 4 sisi objek yang ketika diproyeksikan menghasilkan
objek hologram sesuai dengan gambar 3.9. Penempatan informasi
objek pada information monitor ditunjukkan pada gambar 3.7b.

Selain menampilkan informasi objek, information monitor ju-
ga menampilkan user interface aplikasi. Aplikasi terbagi menjadi
dua bagian utama yang ditunjukkan pada gambar 3.8. Main Menu
atau Menu Utama merupakan tampilan awal saat aplikasi terse-
but dijalankan. Bagian ini terdiri dari beberapa pilihan menu yang
dapat diakses oleh pengguna, di antaranya How to Play untuk me-
nunjukkan cara penggunaan perangkat, About untuk menunjukkan
informasi mengenai produk dan developer, dan Exit untuk keluar
dari permainan. Sedangkan opsi Start yang akan memulai bagian
Main Scene berupa scene utama atau gameplay.

(a) Tampilan Display Monitor.

(b) Tampilan Information Monitor.

Gambar 3.7: Tampilan utama kedua monitor sistem visualisasi.
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Gambar 3.8: Desain alur menu aplikasi.

Gambar 3.9: Mekanisme Display Monitor.

3.2.4 Desain Sistem Interaksi

Sistem interaksi yang diterapkan pada penelitian ini menggu-
nakan Leap Motion untuk menangkap hand gesture yang diberik-
an oleh pengguna terhadap objek hologram. Leap Motion bekerja
dengan cara mendeteksi adanya pergerakan tangan di dalam jang-
kauan area pandangnya, kemudian mengirimkan data tersebut ke
komputer server untuk diolah dan diambil informasi yang dibutuhk-
an. Ketika hasil yang diperoleh sesuai dengan fitur yang dibangun,
kemudian mengaktifkan respons yang selanjutnya ditunjukkan oleh
objek 3D. Alur kerja dari sistem interaksi yang diterapkan ditun-
jukkan pada gambar 3.10.
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Gambar 3.10: Alur kerja sistem interaksi.

Interaksi yang dapat dilakukan oleh pengguna terhadap sistem
visualisasi yang dibangun di antaranya adalah mengeksplorasi objek
hologram dan menampilkan menu yang bersesuaian. Fitur-respons
yang disediakan berdasarkan hand gesture ini ditunjukkan melalui
gambar 3.11. Semua gestur yang dibangun memiliki ketentuan yang
berbeda dalam mengaktifkan respons terkait. Khusus gestur cubit-
an atau pinch untuk mengeksplorasi objek (gambar 3.11b), gestur
high five untuk reset objek (gambar 3.11d), gestur upside untuk
menampilkan menu Help (gambar 3.11f), dan gestur home untuk
menampilkan Main Menu atau keluar dari Main Scene (gambar
3.11g), respons hanya terpanggil jika gestur terdeteksi di kedua ta-
ngan secara bersamaan.

Namun tidak semua gestur membutuhkan kedua tangan (kan-
an dan kiri) untuk mengaktifkan respons yang bersesuaian. Gestur
tersebut di antaranya yaitu gestur genggam atau punch (gambar
3.11a) untuk mengeskplorasi objek, gestur tembak atau gun (gam-
bar 3.11c) untuk mengaktifkan animasi objek, gestur side thumb
(gambar 3.11e) untuk mengganti objek yang ditampilkan, dan ges-
tur thumb up (gambar 3.11h) untuk membatalkan atau mengetujui
pilihan. Keempatnya pun ada yang dapat mengaktifkan respons
jika hanya ada satu gestur di salah satu tangan (kanan atau kiri).

Meskipun objek hologram dapat dilihat dari seluruh sisi set-
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ting perangkat, pengguna hanya dapat berinteraksi di salah satu
sisi yang telah dilengkapi dengan information monitor dan Leap
Motion.

(a) Gestur punch untuk
eksplorasi objek.

(b) Gestur pinch untuk
zoom objek.

(c) Gestur gun untuk
mengaktifkan animasi.

(d) Gestur high five
untuk reset objek.

(e) Gestur thumb up
untuk ganti objek.

(f) Gestur upside untuk
menampilkan Help.

(g) Gestur home untuk
menampilkan Main

Menu.

(h) Gestur thumb up
untuk membatalkan dan

menyetujui pilihan.

Gambar 3.11: Desain gestur yang membangun sistem interaksi.
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3.3 Alur Implementasi Sistem

Alur implementasi dalam pengerjaan penelitian Tugas Akhir
ini dapat dibagi menjadi beberapa tahapan sebagai penunjang da-
lam menjalankan penelitian.

Gambar 3.12: Alur implementasi penelitian.

Alur implementasi yang dilakukan dapat diuraikan secara se-
derhana pada gambar 3.12 dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Desain Sistem Keseluruhan.
Perancangan ini berkaitan dengan keseluruhan sistem yang di-
butuhkan, dari storyboard penggunaan dan setting perangkat,
visualisasi hologram 3D dan penampilan informasi, hingga in-
teraksi antara pengguna dan objek hologram.
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2. Pembuatan Sitem Visualisasi.
Pada tahap ini dilakukan pengumpulkan asset objek 3D yang
dibutuhkan. Modifikasi dan penyesuaian objek 3D diperlukan
agar siap diprogram dan ditampilkan dalam bentuk hologram
video. Interface aplikasi juga direalisasikan di tahap ini.

3. Pembuatan Setting Perangkat.
Hologram video yang dibuat diproyeksikan melalui pyramid
hologram. Berdasarkan desain yang direncanakan, maka di-
buat dan disusun setting perangkatnya agar mampu menja-
lankan keseluruhan sistem.

4. Pembuatan Sistem Interaksi.
Objek hologram yang terbentuk dapat digerakkan oleh peng-
guna berdasarkan hand gesture menggunakan Leap Motion.
Untuk memahami hand gesture yang diberikan, fitur tersebut
dirancang dan direalisasikan pada tahap ini.

5. Integrasi Sistem Visualisasi dan Interaksi.
Pada tahap ini sistem visualisasi dan interaksi digabungkan
pada set yang telah dirancang. Objek hologram yang ditam-
pilkan dapat merespons gerakan pengguna sesuai dengan fitur
yang diterapkan.

6. Pengujian Sistem.
Pengujian sistem dilakukan untuk mendapatkan hasil dari im-
plementasi alat yang digunakan sebagai bahan evaluasi dan
pengembangan selanjutnya.

3.4 Implementasi Setting Perangkat

Setting perangkat yang dirancang dibangun menggunakan bah-
an dasar multiplex (10mm dan 3mm). Setting perangkat yang di-
rencanakan tidak dapat diselesaikan secara keseluruhan, hanya ba-
gian penompang display monitor saja yang berhasil dirakit. Aki-
bat keadaan yang tidak stabil, pembuatan setting perangkat tidak
dapat dilanjutkan. Maka dibentuklah setting sesuai yang ditam-
pilkan pada gambar 3.13. Server Computer yang digunakan yaitu
Asus ROG Strix GL553VD. Display monitor yang digunakan ada-
lah Acer X193HQ berukuran 18.5 inch (23 x 41 cm) dengan pyramid
hologram berukuran 24 x 24 x 12 cm berbahan akrilik transparan
2 mm. Peletakkan display monitor dan pyramid hologram ditukar
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sehingga display monitor yang terletak di bawah menopang pyra-
mid hologram yang terbuka ke atas sesuai pada gambar 3.9. Leap
Motion diletakkan di depan salah satu sisi. Ukuran ideal dari ob-
jek hologram yang dapat ditampilkan adalah sebesar 3 x 3 x 3 cm
(1/7.8 dari lebar monitor). Pengujian dilakukan sebagaimana yang
akan diterapkan pada desain setting perangkat awal.

Gambar 3.13: Setting perangkat yang dibangun.

3.5 Implementasi Sistem Visualisasi

Sistem visualisasi dibangun dengan memanfaatkan engine Uni-
ty 2018.4.17f1. Dalam merealisasikan penelitian ini, digunakan dua
monitor untuk menampilkan hologram video dari objek hologram
oleh display monitor dan menampilkan menu aplikasi oleh infor-
mation monitor. Keduanya diprogram untuk dapat berjalan secara
paralel.

3.5.1 Penyesuaian Objek Hologram

Objek-objek berupa koleksi museum diperoleh dari asset 3D
yang telah disediakan maupun hasil eksplorasi dari Sketchfab de-
ngan referensi tertulis. Objek yang digunakan ditunjukkan pada
gambar 3.14. Tabel 3.1 menunjukkan informasi dari jumlah vertex
dan poly objek 3D tersebut.
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(a) Hand Axe[24]. (b) Primeval Axe[25]. (c) Buddha Statue[26].

(d) Ganesha Statue[27]. (e) Brass Lamp[28]. (f) Ceramic Pot [29].

(g) Typewriter [30]. (h) Gramophone.

Gambar 3.14: Objek 3D yang digunakan pada penelitian.

Tabel 3.1: Informasi jumlah poly dan vertex setiap objek 3D.

No Nama Objek Zona Peradaban Poly Vertex
1. Hand Axe Purbakala 60000 30002
2. Primeval Axe Purbakala 1585 1180
3. Buddha Statue Klasik 3000 1512
4. Ganesha Statue Klasik 29124 14558
5. Brass Lamp Kolonial 27300 13640
6. Ceramic Pot Kolonial 1510 1522
7. Typewriter IPTEK 19218 18387
8. Gramophone IPTEK 17837 18682
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Objek 3D yang diperoleh tidak dapat langsung direkonstruksi
menjadi hologram video, melainkan harus melalui proses penyesuai-
an terlebih dahulu. Pada dasarnya, penyesuaian ini terjadi melalui
2 proses menggunakan engine yang berbeda. Untuk memodifikasi
detail objek berdasarkan elemen penyusunnya, maka memerlukan
aplikasi 3D modelling berupa Autodesk 3ds Max 2017. Contoh-
nya untuk menambah atau mengurangi suatu elemen dalam objek
tersebut seperti pada gambar 3.15. Kemudian memindahkan titik
poros objek pada posisi 0,0,0 yang ditunjukkan pada gambar 3.15b
dengan tujuan agar objek hologram yang diinteraksikan seimbang
tanpa terpotong workspace yang dijelaskan lebih lengkap melalui
Penyesuaian Titik Poros Objek.

(a) Objek sebelum modifikasi[26]. (b) Objek setelah modifikasi.

Gambar 3.15: Penyesuaian objek pada Autodesk 3ds Max 2017.

Penyesuaian kedua menggunakan engine Unity bertujuan meng-
atur objek dan membangun fitur pelengkap sebelum direkonstruksi
menjadi hologram video. Objek yang telah di-import diatur posisi
utama di tengah camera setting dan disesuaikan ukurannya menggu-
nakan scale. Hubungan antara pengaturan posisi objek dan kamera
akan dijelaskan pada bagian Rekonstruksi Hologram Video. Setiap
objek harus dipastikan telah melalui proses Pengaturan Nilai Stan-
dard Objek dan dilengkapi dengan komponen collider dan rigidbody.
Collider berfungsi untuk memadatkan objek sehingga objek yang
saling bertabrakan tidak akan saling menembus. Dalam penelitian
ini, collider dimanfaatkan untuk membuat workspace area perge-
rakan objek 3D pada bagian Penyesuaian Workspace Area Objek.
Sedangkan rigidbody berfungsi untuk memberikan efek gravitasi pa-
da suatu objek, dimana jika ada gaya yang diberikan pada objek
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maka objek dapat ’merasakan’ dan memberikan feedback. Dalam
penelitian ini, rigidbody dimanfaatkan agar objek 3D dapat ”me-
layang” pada workspace yang dibangun. Pengaturan ini juga me-
mungkinkan objek 3D dapat berputar (rotasi) dan bergerak dalam
workspace area. Pengaturan collider dan rigidbody ditunjukkan pa-
da gambar 3.16. Penyesuaian pada tahap ini juga dimanfaatkan un-
tuk membangun fitur respons berdasarkan gestur yang dimasukkan,
seperti faktor pengali atau scale untuk membangun fitur zoom dan
pengaturan posisi beserta rotasi dalam membangun fitur reset to
default. Selengkapnya dijelaskan pada bagian Implementasi Sistem
Interaksi. Sedangkan untuk memberikan efek hologram, maka yang
harus diatur adalah material dan shader yang membangun objek
tersebut. Penyesuaian untuk memberikan efek hologram dilakukan
hingga mencapai efek yang dihendaki. Selain itu, penyesuaian di
Unity juga dapat dimanfaatkan untuk menciptakan animasi dengan
memindah, memutar, atau mengatur ukuran komponennya.

Gambar 3.16: Penyesuaian melalui collider dan rigidbody pada Unity.

3.5.1.1 Penyesuaian Titik Poros Objek
Setiap objek memiliki titik poros yang berbeda dikarenakan

titik poros ditentukan oleh 3D artist yang membuat objek 3D ter-
sebut yang bebas diletakkan dimana saja. Pemindahan ini bertu-
juan untuk menyeragamkan titik poros dari seluruh objek 3D yang
digunakan. Perbedaan titik poros tiap objek yang digunakan mem-
pengaruhi perspektif antara pengguna dan objek khususnya pada
proses rotasi objek. Rotasi memerlukan titik poros perputaran se-
hingga untuk membuat objek dapat berputar dengan seimbang pada
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(a) Titik poros asli objek pada
Autodesk 3ds Max 2017.

(b) Titik poros objek baru pada
Autodesk 3ds Max 2017.

(c) Titik poros asli objek pada
Unity.

(d) Titik poros objek baru pada
Unity.

(e) Objek dengan titik poros asli
pada saat diputar.

(f) Objek dengan titik poros baru
pada saat diputar.

Gambar 3.17: Efek pemindahan titik poros objek.

workspace yang ditentukan, maka titik poros objek harus diletakkan
tepat pada tengah objek tersebut. Pada penelitian ini, rotasi ob-
jek 3d dilakukan berdasarkan pergerakan tangan (lihat Algoritma
Eksplorasi Objek) sehingga dibutuhkan orientasi yang sama antara
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objek dengan tangan pengguna. Efek dari pemindahan titik poros
objek ditunjukkan pada gambar 3.17. Pada gambar 3.17a, objek
asli memiliki titik poros pada tengah di bawah objek sehingga ji-
ka diputar maka menghasilkan gambar 3.17e dimana ada bagian
yang terpotong workspace saat dirotasikan. Sedangkan pada gam-
bar 3.17b saat titik poros objek dipindahkan tepat pada tengah
objek, sehingga saat diputar maka menghasilkan gambar 3.17f di-
mana perputarannya lebih seimbang tanpa memotong objek yang
ditampilkan pada pengguna.

Titik poros objek dipindah ke 0,0,0 agar saat di import ke
Unity, penempatan objek sesuai dengan inisialisasi transform pada
Unity. Saat titik poros tidak tepat pada tengah objek di titik 0,0,0
sesuai gambar 3.17a, maka selisih antara titik poros asli dengan
titik tengah seharusnya akan memengaruhi transform pada Unity
yang ditunjukkan pada gambar 3.17c. Sedangkan jika titik poros
objek tepat di tengah objek pada posisi 0,0,0 sesuai gambar 3.17b,
maka tidak ada selisih yang menyebabkan posisi objek dapat diatur
langsung melalui transform Unity sehingga objek tetap berada di
tengah dan tetap seimbang seperti gambar 3.17d. Objek diletakkan
tepat di titik 0,0,0 pada Unity yang menjadi titik fokus pandangan
pengguna.

3.5.1.2 Pengaturan Nilai Standard Objek

Setiap objek memiliki standard yang berbeda-beda dikarenak-
an nilai perhitungan yang bebeda pula. Pada penelitian ini, standa-
rd objek yang harus didefinisikan terlebih dahulu di antaranya nilai
posisi awal, nilai rotasi awal, nilai minimum dan maksimum per-
besaran yang ditunjukkan pada gambar 3.18. Khusus untuk nilai
minimum dan maksimum workspace area dijelaskan pada Penyesu-
aian Workspace Area Objek. Pendefinisian ini bermanfaat untuk
mengembalikan objek pada keadaan awal pada reset to default dan
mendapatkan nilai perhitungan ukuran objek pada zoom object. Hal
ini dikarenakan pada setiap pergantian frame, nilai posisi, rotasi,
dan ukuran objek selalu diperbarui. Untuk posisi dan rotasi objek,
objek berpindah dan berputar saat eksplorasi atau reset to default
dilakukan selama berada dalam workspace area yang didefinisikan
seperti pada flowchart 3.19a. Sedangkan ukuran objek, objek akan
berganti ukuran saat zoom object atau reset to default berlangsung
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sesuai flowchart 3.19b.

Gambar 3.18: Pengaturan nilai standard objek pada Unity.

(a) Perubahan posisi dan rotasi. (b) Perubahan ukuran objek.

Gambar 3.19: Mekanisme pembaruan nilai rotasi, posisi, dan ukuran
pada setiap objek.

3.5.1.3 Penyesuaian Workspace Area Objek
Workspace area objek didefinisikan sebagai daerah yang ak-

an terlihat oleh pengguna melalui display monitor yang membatasi
pergerakan objek pada eksplorasi objek. Pada penelitian ini, pem-
bangunan workspace area memanfaatkan bounding box yang dimiliki
oleh collider setiap objek. Boundary box yang dimaksud merupa-
kan kotak pembatas yang didapatkan dari pengolahan titik tengah,
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ukuran, dan nilai minimal maupun maksimal dari bounds collider.
Besarnya workspace objek bergantung dari ukuran objek yang se-
dang diaktifkan sehingga setiap objek membutuhkan nilai minimum
dan maksimum skala (minScale dan maxScale) yang didefinisikan
pada Pengaturan Nilai Standard Objek. Sehingga titik maksimal
pergerakan objek berada pada titik terjauh bounds sesuai pada per-
samaan 3.1.

workspaceV alue = m CenterV alue +
1

2
m SizeV alue (3.1)

3.5.2 Rekonstruksi Hologram Video

Objek 3D yang telah disesuaikan selanjutnya direkonstruksi
menjadi hologram video agar dapat diproyeksikan dengan pyramid
hologram. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan tampilan pada
monitor dengan mengatur penempatan objek 3D tepat di setiap sisi
pyramid hologram. Pyramid hologram yang digunakan berjenis 4
sisi, sehingga membutuhkan sebuah game view (pada Unity) yang
seolah-olah menampilkan 4 buah objek yang diatur seperti tanda
tambah (+). Setiap sisi hologram video menampilkan viewing angle
sebesar 90° dari objek 3D tersebut sehingga jika dapat melihat ke-
seluruhan objek dari sisi piramida yang berbeda.

Gambar 3.20: Posisi main camera terhadap objek di Unity.

Untuk menampilkan 4 posisi objek pada 1 game view seperti
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gambar 3.7a, pengaturan yang diterapkan pada penelitian ini be-
rupa sebuah objek 3D yang dikelilingi oleh 4 main camera yang
berbeda. Salah satu main camera yang digunakan merupakan ka-
mera yang disediakan oleh Leap Motion. Jarak antara setiap kamera
terhadap objek 3D yang ditampilkan sama besar. Agar tidak per-
lu mengatur posisi kamera pada objek yang berbeda, maka faktor
skala digunakan untuk menyesuaikan ukuran dari objek 3D. Posisi
kamera terhadap objek ini ditunjukkan pada gambar 3.20.

Untuk mendapatkan tampilan dari 4 main camera yang mem-
bentuk tanda tambah (+) pada 1 game view seperti gambar 3.21,
maka membutuhkan 7 hidden camera untuk menampilkan backgro-
und hitam. Posisi dari 7 hidden camera diatur sejauh mungkin dari
main camera. Pengaturan yang terlibat pada bagian ini adalah vi-
ewport dari setiap kamera yang digunakan. Pada Unity, viewport
adalah on screen area yang memiliki rentang antara 0 dan 1 dengan
posisi (0,0) berada di pojok kiri bawah dan (1,1) berada di pojok
kanan atas. Sehingga diperlukan pengaturan ukuran dan posisi un-
tuk setiap kamera yang digunakan. Ukuran (weight (W) dan height
(H)) setiap kamera adalah 0.2 dan 0.333. Pengaturan posisi kamera
ditunjukkan pada gambar 3.21.

Gambar 3.21: Pengaturan viewport untuk hologram video.
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3.5.3 Realisasi User Interface Aplikasi

Asset berupa tombol dan ikon pada tabel 3.2 beserta supergra-
fis yang digunakan dalam membuat tampilan aplikasi dibuat meng-
gunakan engine Adobe XD kemudian disesuaikan dengan konfigu-
rasi pada Unity.

Tabel 3.2: Asset tombol dan ikon pada tampilan aplikasi.

Tombol untuk memulai permainan menuju Main Scene.

Tombol untuk
memulai panduan

permainan.

Tombol untuk
informasi produk

dan developer.

Tombol untuk
keluar dari aplikasi.

Tombol untuk
kembali ke
tampilan

sebelumnya.

Tombol untuk
membatalkan
perintah yang
ditampilkan.

Tombol untuk
menyetujui

perintah yang
ditampilkan.

Tombol untuk
menampilkan opsi
sebelumnya pada

suatu menu.

Tombol untuk
menampilkan opsi
setelahnya pada

suatu menu.

Tombol untuk
kembali ke Main

Menu.

Tombol untuk
menampilkan
panduan pada
Main Scene.

Ikon yang
menunjukkan ada
tidaknya animasi
pada suatu objek.

Ikon yang
menunjukkan zona
peradaban suatu

objek.

Tampilan aplikasi didesain dalam resolusi 1920 x 1080 dengan
tampilan awal berupa Main Menu sesuai gambar 3.22 yang terdiri
dari tombol untuk menuju tampilan opsi yang dipilih.
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Gambar 3.22: Tampilan Main Menu.

Ketika pengguna memilih tombol ”Start”, kedua monitor me-
nampilkan panduan permainan terlebih dahulu seperti gambar 3.24
sebelum akhirnya bisa berinteraksi dengan objek hologram pada
Main Scene sesuai gambar 3.23. Tampilan untuk masing-masing
objek terlampir. Pada information display, ditampilkan informasi
mengenai objek hologram yang sedang diputar. Informasi menge-
nai setiap objek museum yang bersesuaian dengan objek 3D pada
gambar 3.14 pada aplikasi ini terdiri dari foto, deskripsi, zona pera-
daban, dan detail penemuan terlampir. Terdapat pula tombol Next
dan Previous berfungsi untuk mengganti objek yang ditampilkan,
baik pada display monitor maupun information monitor. Perma-
inan berakhir ketika pengguna memilih tombol Main Menu untuk
keluar dari Main Scene dan menuju Main Menu.

Gambar 3.23: Tampilan pada Main Scene aplikasi.
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Gambar 3.24: Tampilan How to Play.

Gambar 3.25: Tampilan About.

Gambar 3.26: Tampilan Exit.
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3.6 Implementasi Sistem Interaksi

Sistem interaksi dibangun dengan memanfaatkan Leap Motion
Software dan Leap Motion Orion 4.0.0 untuk mendapatkan hasil po-
sisi dari pembacaan Leap Motion. Interaksi yang dapat dilakukan
pengguna di antaranya mengeksplorasi objek hologram dengan me-
mutar, memperbesar atau memperkecil (zoom), memulai animasi,
mengembalikan objek pada posisi dan rotasi awal (reset to defa-
ult). maupun mengganti objek yang ditampilkan. Pengguna dapat
berinteraksi dengan objek hologram secara langsung melalui Leap
Motion dengan tangannya (tanpa adanya tombol yang harus dipi-
lih). Pada gambar 3.27 dijelaskan tentang state diagram dari sistem
interaksi aplikasi.

Gambar 3.27: State Diagram sistem interaksi.

Leap Motion Service harus diinisialisasi terlebih dahulu untuk
dapat membaca hand gesture yang diberikan. Pengolahan Leap Se-
rvice menghasilkan posisi hand objects tangan yang digunakan un-
tuk mengenali tangan kanan atau kiri. Jika gestur tangan yang di-
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baca sesuai dengan fitur yang dibentuk, maka mengaktifkan respons
yang diwakilkan sebagai state Play Animation, Next and Previous
Object, Open Help Menu, Move Object, Reset to Default, Zoom Ob-
ject, dan Open Main Menu. Pada penelitian ini, terdapat beberapa
fitur yang harus diaktifkan hanya dengan salah satu tangan (kanan
atau kiri) maupun keduanya.

3.6.1 Kalibrasi Leap Motion

Sebelum menggunakan Leap Motion, kalibrasi perlu dilaku-
kan agar hasil pembacaan sensornya lebih stabil dan akurat. Ka-
librasi dilakukan menggunakan Leap Motion Software dengan cara
menghadapkan bagian sensor kamera kontroller ke permukaan yang
datar seperti layar monitor. Leap Motion diposisikan secara ho-
rizontal (kabel yang terhubung dengan komputer ada di sebelah
kiri kontroller) terhadap layar monitor sejauh ± 10 cm. Kemudi-
an gerakkan permukaan Leap Motion terhadap layar monitor tanpa
mengubah posisi awalnya. Leap Motion Software akan menunjukk-
an perkembangan kalibrasi berupa warna hijau pada monitor seperti
pada gambar 3.28. Proses kalibrasi ini biasanya berlangsung tidak
sampai 2 menit dan tetap dilanjutkan hingga mencapai nilai mini-
mum sebesar 80.

Gambar 3.28: Tampilan proses kalibrasi Leap Motion.

Melalui Leap Motion Software juga ditampilkan status dari
perangkat Leap Motion seperti pada gambar 3.29. Ketika Leap
Motion dapat berfungsi dengan baik, maka seluruh indikatornya
menunjukkan warna hijau. Jika warna yang muncul bukan berwarna
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hijau, maka ada error pada perangkat maupun software tersebut.
Selain itu, software ini juga memiliki menu Diagnostic Visualizer
yang menampilkan berbagai jenis posisi dan nilai dari tracking data
yang disediakan Leap Motion Software.

Gambar 3.29: Device Status pada Leap Motion Software.

3.6.2 Pendeteksian Pola Tangan

Melalui Leap Motion Software, grayscale stereo image yang di-
dapatkan dari Leap Motion diolah untuk mendapatkan posisi tangan
pengguna. Informasi ini digunakan untuk mengenali pola tangan
dengan cara mendapatkan posisi dari setiap hand object elemen-
ts Semua data ini yang menentukan bagaimana pola tangan yang
ditangkap oleh Leap Motion.

Pola tangan yang akan dikenali oleh program harus didefini-
sikan terlebih dahulu melalui detector -nya. Detector bernilai aktif
ketika semua kondisi terpenuhi dan bernilai non-aktif ketika tidak
terpenuhi kembali. Kondisi aktif dan non-aktif diimplementasik-
an dalam pembangunan fitur-respons. Terdapat beberapa detector
yang mampu dikombinasikan sebagai pengenal pola tangan pada
Unity seperti ditunjukkan pada tabel 3.3.
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Tabel 3.3: Detector untuk pengenalan pola tangan.

No Nama Detector Fungsi
1. Extended Finger

Detector (EFD)
Mendeteksi posisi setiap jari
memanjang (membuka) atau tidak
(menutup)

2. Finger Direction
Detector (FDD)

Mendeteksi arah setiap jari yang
memanjang (membuka)

3. Palm Direction
Detector (PDD)

Mendeteksi arah telapak tangan
menghadap posisi tertentu

4. Pinch Detector Mendeteksi adanya pola cubit
(telunjuk dan ibu jari terhubung)

Untuk memudahkan pengecekan kondisi, hand object dilengka-
pi dengan Gizmos berupa garis dan warna yang menunjukkan peme-
nuhan kondisi detector seperti pada gambar 3.30. Gizmos berwarna
hijau menunjukkan detector bernilai aktif atau tidak terpenuhi, se-
dangkan warna merah menunjukkan detector bernilai tidak aktif
atau kondisi tidak terpenuhi. Selain itu, terdapat gizmos warna
biru menunjukkan element detector yang diuji dan gizmos warna
putih menunjukkan posisi detector yang harus dipenuhi.

Gambar 3.30: Gizmos pada hand objects.

Terdapat beberapa detector yang mampu dikombinasikan se-
bagai pengenal pola tangan pada Unity. Setiap detector mencakup
satu hand object elements saja, sehingga jika ingin mendeteksi bebe-
rapa elemen sekaligus membutuhkan detector logic gate selayaknya
logic gate AND dan OR maupun negasinya. Gestur tangan yang
dibangun pada penelitian ini ditunjukkan melalui gambar 3.31 dan
3.32.
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(a) Pola punch tangan
kiri.

(b) Pola punch tangan
kanan.

(c) Pola pinch pada
kedua tangan.

(d) Pola gun tangan
kiri.

(e) Pola gun pada kedua
tangan.

(f) Pola gun tangan
kanan.

(g) Pola high five pada
kedua tangan.

(h) Pola side thumb
tangan kiri.

(i) Pola side thumb
tangan kanan.

Gambar 3.31: Gestur tangan untuk interaksi objek hologram.
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(a) Pola upside pada
kedua tangan.

(b) Pola home pada
kedua tangan.

(c) Pola thumb down
tangan kiri.

(d) Pola thumb down
tangan kanan.

(e) Pola thumb up
tangan kiri.

(f) Pola thumb up
tangan kanan.

Gambar 3.32: Gestur tangan untuk interaksi menu aplikasi.

3.6.2.1 Algoritma Eksplorasi Objek

Eksplorasi objek yang dapat dilakukan oleh pengguna adalah
dengan menggenggam objek, seolah-olah memegangnya, untuk me-
lihat objek hologram dari segala sisinya. Objek hologram yang di-
eksplorasi akan merespons gestur secara berputar pada porosnya
maupun bergerak pada area yang telah ditentukan. Mekanisme un-
tuk eksplorasi objek hologram ditunjukkan melalui gambar 3.33.
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Gambar 3.33: Flowchart algoritma eksplorasi objek.

Berdasarkan hand position yang didapatkan, detektor algori-
tma eksplorasi objek mengecek posisi tangan yang membangun pola
tangan punch atau menggenggam. Pola genggaman yang dicari ya-
itu saat tidak ada satupun hand object elements berupa jari yang
memanjang (membuka) atau kondisi thumb, index, middle, ring,
dan pinky fingers menutup. Hasil yang didapatkan dari deteksi
pola genggaman pada kedua tangan dibandingkan untuk mengeta-
hui pola yang terdeteksi berasal dari tangan kanan atau kiri atau
bahkan keduanya. Hal ini dikarenakan respons tidak dapat aktif
jika pola pada kedua tangan terdeteksi secara bersamaan. Logika
ini dibangun berdasarkan logic gate XOR, dimana hanya bernilai
true jika hanya ada salah satu input yang bernilai true. Sehingga
pola tangan akhir yang harus dideteksi adalah salah satu tangan
membentuk gestur genggam sesuai pada gambar 3.31a dan 3.31b.

respons eksplorasi objek dibangun dengan menyesuaikan per-
ubahan posisi dan rotasi pada tangan yang didapatkan dari perpin-
dahan (selisih) antar frame. Perubahan posisi dan rotasi menganut
sistem numerik Vector untuk posisi dan Quaternion untuk rota-
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si. Vector3 yang terdiri dari sumbu x, y, dan z, diterapkan untuk
menentukan treshold atau batas pergerakan objek untuk memastik-
an objek tetap berada dalam workspace hologram video. Perubah-
an posisi dihitung dengan mencari selisih antar elemen pada kedua
Vector3 sesuai persamaan 3.2. Persamaan tersebut tidak berlaku
untuk menghitung perubahan rotasi karena sistem numerik yang
berbeda. Rotasi menganut sistem Quaternion berupa matrix 1x4
(x, y, z, w) yang terdiri dari complex number, yaitu sistem numerik
yang terdiri dari real number dan imaginary number. Hal ini menye-
babkan perhitungan selisih dalam Quaternion melibatkan perkalian
matrix seperti persamaan 3.3.
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3.6.2.2 Algoritma Zoom Object

Zoom Object adalah fitur yang dapat memperbesar dan mem-
perkecil objek hologram hingga mencapai nilai maksimal yang telah
ditentukan. Memperkecil objek membantu pengguna untuk meli-
hat objek secara keseluruhan, sedangkan memperbesar objek dapat
menunjukkan detail dari objek yang kurang terlihat saat objek ber-
ukuran kecil. Meskipun dapat berfungsi sebagai perbesaran dan
perkecilan objek, gestur yang digunakan sama. Hal yang mempe-
ngaruhi perbesaran dan perkecilan objek tersebut adalah arah per-
gerakan dari kedua tangan saat membentuk gestur ini. Mekanisme
untuk zoom in dan zoom out objek hologram ditunjukkan melalui
gambar 3.34.
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Gambar 3.34: Flowchart algoritma zoom object.

Berdasarkan hand position yang didapatkan, detektor algori-
tma zoom object mengecek posisi tangan yang membangun pola
tangan pinch atau cubitan pada kedua tangan secara bersamaan.
Gestur cubitan yang dibangun membutuhkan dua detektor yang
hanya berfungsi jika keduanya bernilai true atau berlogika AND.
Detektor pertama mendeteksi adanya pola cubitan (saat thumb dan
index finger berada pada posisi yang ditentukan). Meskipun sudah
langsung bisa mendeteksi adanya pola pinch, algoritma zoom juga
dilengkapi dengan detektor arah telapak tangan agar meminimalisir
adanya inputan yang menyerupai pola cubitan. Sehingga gestur ta-
ngan akhir yang harus dideteksi adalah kedua tangan membentuk
pola cubitan dengan telapak tangan yang berhadapan sesuai pada
gambar 3.31c.

Respons zoom in dan zoom out dibangun dengan mengubah
skala dari objek hologram, sehingga dibutuhkan sebuah nilai yang
menentukan skala perbesarannya. Skala ini didapatkan dari jarak
antar kedua tangan yang diwakili jari telunjuk (index finger). Se-
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makin jauh jaraknya maka semakin besar atau detail objek yang
dapat dilihat, begitu pula sebaliknya. Untuk mengontrol besar dan
kecilnya objek, maka ditentukan pula nilai maksimal dan minimal
perbesaran berdasarkan jarak antar index finger. Nilai akhir skala
perbesaran dituliskan melalui persamaan 3.4.

ScaleV alue =
distanceV alue

maxDistance
·maxScale (3.4)

3.6.2.3 Algoritma Aktivasi Animasi Objek

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengaktivasi dan
melihat pergerakan animasi dari objek yang bersesuain. Pada pene-
litian ini, objek yang dapat dilihat animasinya adalah primeval axe
dan gramophone. Pengguna dapat mengetahui objek yang memi-
liki animasi melalui ikon animated yang ditunjukkan pada gambar
3.2. Mekanisme untuk aktivasi animasi objek hologram ditunjukkan
melalui gambar 3.35.

Berdasarkan hand position yang didapatkan, detektor algori-
tma aktivasi animasi objek mengecek posisi tangan yang memba-
ngun pola tangan gun atau tembakan sekurangnya pada salah satu
tangan. Algoritma ini memungkinkan untuk mengaktifkan respons
pada saat gestur terdeteksi pada salah satu tangan (kanan atau ki-
ri) maupun keduanya bernilai true atau berlogika OR. Gestur tem-
bakan yang dibangun membutuhkan tiga buah detektor yang aktif
ketika ketiganya true. Pola tembakan terbentuk saat thumb, in-
dex, dan middle fingers memanjang dengan sisanya menutup (ring
dan pinky fingers. Untuk meminimalisir adanya inputan yang me-
nyerupai pola tembakan, maka pola ini memiliki arah jari (diwakili
index finger) ke depan dengan telapak tangan ke bawah sesuai pada
gambar 3.31d, 3.31e, dan 3.31f.

Respons aktivasi animasi dibangun dengan menyalakan ani-
masi play yang dimiliki objek terkait. Saat animasi sedang berpu-
tar, interaksi yang diinputkan oleh pengguna, baik melalui gestur
maupun tombol, tidak dapat diaktifkan agar animasi dapat dilihat
dengan jelas. Animasi akhir berakhir setelah 5 detik pemutaran dan
interaksi bisa berfungsi kembali.

50



Gambar 3.35: Flowchart algoritma aktivasi animasi objek.

3.6.2.4 Algoritma Reset to Default

Reset to default adalah fitur yang mengembalikan objek pada
posisi, rotasi, dan ukuran semula sesuai dengan defaultnya. Fitur ini
memungkinkan pengguna untuk melihat objek secara keseluruhan
secara otomatis tanpa harus menyesuaikannya satu persatu (tanpa
memindah, memutar, maupun memperkecil secara manual). Me-
kanisme untuk mengembalikan kondisi objek hologram seperti awal
ditunjukkan melalui gambar 3.36.

Berdasarkan hand position yang didapatkan, detektor algori-
tma reset to default mengecek posisi tangan yang membangun po-
la tangan high five pada kedua tangan secara bersamaan. Gestur
high five yang dibangun membutuhkan tiga detektor yang hanya
berfungsi jika ketiganya bernilai true atau berlogika AND. Pola hi-
gh five yang dideteksi harus menunjukkan seluruh jari memanjang
dengan index finger menghadap atas. Untuk menghindari adanya
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pola yang mirip yaitu dengan telapak tangan membelakangi objek
(menghadap belakang), maka pola high five dilengkapi untuk men-
deteksi arah telapak tangan. Sehingga gestur tangan akhir yang
harus dideteksi adalah kedua tangan membentuk pola high five ke
atas dengan telapak tangan menghadap objek hologram sesuai pada
gambar 3.31g.

Respons reset to default dibangun dengan mengubah posisi,
rotasi, dan skala objek seperti pengaturan awal. Fungsi ini juga
dimanfaatkan sebelum memulai aminasi pada Algoritma Aktivasi
Animasi Objek.

Gambar 3.36: Flowchart algoritma reset to default.

3.6.2.5 Algoritma Pergantian Objek
Pengguna dapat memilih objek sebelum maupun objek setelah

dari objek yang ditampilkan saat ini. Objek hologram dan informasi
yang disampaikan dapat diubah melalui tombol yang tersedia, yaitu
tombol previous (gambar3.2) dan next (gambar 3.2) pada informa-
tion monitor maupun gestur yang bersesuaian. Dengan adanya fitur
ini, pengguna dapat mengubah pilihan objek yang ditampilkan tan-
pa harus menyentuh tombol tersebut. Mekanisme untuk mengubah
objek ditunjukkan melalui gambar 3.37.

52



Gambar 3.37: Flowchart algoritma pergantian objek.

Berdasarkan hand position yang didapatkan, detektor algori-
tma pergantian objek mengecek posisi tangan yang membangun po-
la tangan side thumb pada salah satu tangan. Hal ini diakibatkan
respons yang diaktifkan kedua tangan berbeda, yaitu mengubah ob-
jek dan konten informasinya sesuai dengan tangan yang dideteksi.
Secara umum pola side thumb yang dideteksi kedua tangan sama,
yaitu saat side thumb memanjang dan jari lainnya menutup dan
telapak tangan mengarah ke atas. Hanya saja, arah jari. Untuk
tangan kiri (gambar 3.31h), arahnya yaitu thumb finger ke kiri dan
arah telapak tangan ke atas yang berfungsi menampilkan objek se-
belumnya. Sedangkan pada tangan kanan (gambar 3.31i), thumb
finger ke arah kanan dengan telapak tangan ke atas untuk menam-
pilkan objek setelahnya.

3.6.2.6 Algoritma Menampilkan Menu Help

Saat berada dalam Main Scene, pengguna dapat menampilkan
menu Help untuk membuka cara penggunaan perangkat berupa me-
lihat variasi gestur yang dimiliki dan keterangan layout informasi
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objek pada information monitor. Pengguna dapat mengakses fitur
ini dengan cara memilih tombol Help (gambar 3.2) yang terdapat
pada pojok kanan atas maupun menggunakan gestur dimana tanpa
harus menyentuh tombol tersebut. Mekanisme untuk menampilkan
menu Help ditunjukkan melalui gambar 3.38.

Gambar 3.38: Flowchart algoritma menampilkan menu Help.

Berdasarkan hand position yang didapatkan, detektor untuk
menampilkan menu help mengecek posisi tangan yang membangun
pola upside pada kedua tangan secara bersamaan. Gestur upside
yang dibangun membutuhkan tiga detektor yang hanya berfungsi
jika ketiganya bernilai true atau berlogika AND. Pola upside yang
dideteksi harus menunjukkan seluruh jari memanjang dengan in-
dex finger menghadap ke depan. Untuk menghindari adanya pola
yang mirip yaitu dengan telapak tangan menghadap atas, maka pola
upside dilengkapi dengan detektor untuk mendeteksi arah telapak
tangan ke atas sesuai pada gambar 3.32a.

3.6.2.7 Algoritma Menampilkan Main Menu
Fitur ini serupa dengan Algoritma Menampilkan Menu Help,

hanya saja menu yang ditampilkan adalah Main Menu atau dapat
dikenal juga untuk keluar dari Main Scene. Tombol utama dalam
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membangun fitur ini adalah tombol Home (gambar 3.2) yang ter-
letak pada pojok kanan atas disamping tombol Help. Mekanisme
untuk menampilkan Main Menu ditunjukkan melalui gambar 3.39.

Gambar 3.39: Flowchart algoritma menampilkan Main Menu.

Berdasarkan hand position yang didapatkan, detektor untuk
menampilkan main menu mengecek posisi tangan yang membangun
pola home pada kedua tangan secara bersamaan. Gestur home yang
dibangun membutuhkan tiga detektor yang hanya berfungsi jika se-
muanya bernilai true atau berlogika AND. Pola home yang didetek-
si harus menunjukkkan semua jari memanjang dengan posisi thumb
finger pada tangan kiri menunjuk arah kanan sedangkan thumb fi-
nger pada tangan kanan menunjuk arah sebaliknya. Gestur pada
algoritma ini serupa dengan gestur high five pada Algoritma Reset
to Default (gambar 3.31g), yang membedakan adalah thumb finger
dan index finger yang berdekatan (gambar 3.32b). Untuk menda-
patkan posisi thumb finger dan index finger yang berdekatan, maka
memanfaatkan jarak kedua jari tersebut. Berdasarkan Algoritma
Eksplorasi Objek, nilai jarak yang didapatkan melalui perhitungan
perubahan posisi menganut sistem Vector3 yang terdiri dari sumbu
x, y, dan z melalui persamaan 3.2. Respons yang dipicu berupa me-

55



nampilkan main menu atau keluar dari main scene ini aktif ketika
jarak antara kedua thumb finger dan index finger bernilai kurang
dari batas minimum yang dideklarasikan.

3.6.2.8 Algoritma Membatalkan atau Menyetujui
Pilihan

Ketika Main Scene dijalankan, pengguna dapat menampilk-
an menu Help dan Main Menu sesuai penjelasan pada 3.6.2.6 dan
3.6.2.7. Saat salah satu menu tersebut sedang aktif, maka terdapat
pula beberapa tombol untuk membatalkan atau menyetujui pilihan
tombol yang ditampilkan. Tombol yang dimaksud untuk memba-
talkan pilihan yaitu tombol back (gambar 3.2) dan tombol cancel
(gambar 3.2), sedangkan tombol untuk menyetujui pilihan adalah
tombol OK (gambar 3.2). Pengguna juga dapat memilih opsi terse-
but tanpa harus menyentuh tombol yang dimaksud.

Gambar 3.40: Flowchart algoritma membatalkan pilihan.

Mekanisme untuk membatalkan pilihan ditunjukkan melalui
gambar 3.40. Berdasarkan hand position yang didapatkan, detektor
untuk membatalkan pilihan berfungsi untuk mengecek posisi tangan
yang membangun pola thumb up ke atas pada salah satu tangan,
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baik tangan kiri ataupun tangan kanan, sehingga keadaan tangan
kiri dan kanan memiliki logika XOR. Gestur thumb up yang diba-
ngun membutuhkan tiga buah detektor yang hanya berfungsi saat
ketiganya bernilai true atau berlogika AND. Pola thumb up yang
dideteksi harus menunjukkan thumb finger yang memanjang ke ba-
wah dengan sisanya menutup. Perbedaan terjadi pada arah telapak
tangan untuk kedua tangan kiri dan kanan. Untuk tangan kiri, pola
akhirnya menunjukkan thumb index ke bawah dengan arah telapak
tangan ke kiri. Sedangkan tangan kanan memiliki pola akhir thumb
index ke bawah dengan arah telapak tangan ke kanan. Respons
yang dipicu yaitu membatalkan pilihan berupa cancel atau back,
dimana menampilkan tampilan sebelum menu tersebut dipilih.

Gambar 3.41: Flowchart algoritma menyetujui pilihan.

Mekanisme untuk menyetujui pilihan ditunjukkan melalui gam-
bar 3.41. Sama seperti algoritma membatalkan pilihan, pada algo-
ritma ini juga mendeteksi pola thumb up pada salah satu tangan
kiri atau kanan (berlogika XOR) dengan masing-masing tangan me-
miliki tiga buah detektor yang harus aktif beriringan. Perbedaan
yang paling terlihat antara pola untuk membatalkan dan menye-
tujui pilihan yaitu pada arah perpanjangan thumb index, dimana
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untuk menyetujui pilihan arah thumb index -nya ke atas. Sehingga
pola akhir pada tangan kirinya yaitu thumb index memanjang ke
atas dengan arah telapak tangan ke kanan dan pada tangan kanan
memiliki thumb index ke atas dengan arah telapak tangan ke ki-
ri. Respons yang dipicu yaitu menyetujui pilihan atau OK, dimana
menampilkan pilihan menu yang dituju.
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BAB 4

PENGUJIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini menguraikan hasil pengujian serta analisa dari
pengujian terhadap sistem yang telah dirancang pada Tugas Akhir
ini. Pengujian ini dilakukan untuk menguji kemampuan sistem yang
telah dibuat dalam menjawab permasalahan yang diangkat. Pengu-
jian dibagi menjadi 2 bagian utama antara lain :

1. Pengujian Kebutuhan Sistem
2. Pengujian Sistem oleh Pengguna

Dengan dilaksanakannya serangkaian pengujian tersebut, se-
hingga dapat diambil kesimpulan terhadap penelitian Tugas Akhir
ini. Dalam mengukur kemampuan sistem, completion rate digu-
nakan untuk mengukur banyaknya tugas yang berhasil dilakukan.
Berdasarkan parameter tersebut, keberhasilan tugas bernilai 1 dan
kegagalan bernilai 0. Completion rate dapat dituliskan melalui per-
samaan 4.1. Semakin besar presentasenya, maka semakin efektif
sistem tersebut dapat bekerja.

CompletionRate =
Completed task

Total of tasks
· 100% (4.1)

Selain completion rate, pengujian ini juga menggunakan likert
scale dalam pengukurannya yang berfungsi untuk menghitung rata-
rata tingkat persetujuan terhadap suatu pernyataan yang dipilih.
Berdasarkan parameter tersebut, nilainya tergantung dari opsi per-
setujuan yang digunakan. Agreement result dari likert scale dapat
dituliskan melalui persamaan 4.2 dengan i adalah opsi tingkat perse-
tujuan berdasarkan setiap pernyataan. Hasil akhirnya ditunjukkan
sebagai perwakilan tingkat persetujuan dari pernyataan yang dia-
nalisis.

AgreementResult =
ΣTotal of selected i · Score[i]

Total of participats
(4.2)
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4.1 Pengujian Kebutuhan Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk megevaluasi sistem secara
keseluruhan berdasarkan spesifikasi dan kebutuhan yang menen-
tukan kualitas sistem tersebut[31]. Pengujian ini berkaitan dengan
kemampuan sistem untuk menjalankan tugasnya dan mencapai tu-
juan sesuai dengan yang direncanakan. Secara umum, kebutuhan
sistem dibagi menjadi 2 jenis yaitu kebutuhan fungsionalitas dan
non fungsionalitas. Pengujian fungsionalitas adalah pengujian ter-
hadap faktor internal yang membangun fitur atau layanan suatu sis-
tem. Hal ini berkaitan dengan bagaimana sistem merespons suatu
inputan. Sedangkan pengujian non fungsionalitas adalah pengujian
terhadap faktor eksternal yang dapat memengaruhi fungsionalitas
suatu sistem.[32]

4.1.1 Pengujian Penyajian Objek Hologram

Pengujian ini berkaitan dengan kebutuhan fungsionalitas sis-
tem mengenai efek hologram manakah yang cocok diterapkan pada
objek 3D yang akan diproyeksikan pada pyramid hologram. Objek
3D yang diuji ditunjukkan pada gambar 3.14.

Skenario yang dilakukan yaitu saat berada di Main Scene be-
rupa menampilkan setiap objek 3D dalam efek hologram yang ber-
beda kemudian diproyeksikan dengan pyramid hologram. Objek 3D
hologram yang ditampilkan dinilai menggunakan sebuah opsi yang
sesuai bedasarkan tingkat ketegasan objek dengan pilihan opsi :

1. Sangat Baik (SB), yaitu objek sangat terlihat dengan jelas
termasuk detailnya.

2. Baik (B), yaitu wujud objek masih terlihat meskipun detailnya
tidak tajam.

3. Kurang Baik (KB), yaitu objek terlihat tidak jelas (samar-
samar).

Banyaknya efek hologram yang digunakan dicontohkan pada
gambar 4.1 dimana terdiri dari 4 perlakuan yang berbeda. Pemi-
lihan efek hologram ini didasari dari 2 aspek, yaitu aspek objek
yang ditampilkan memiliki ilusi seperti benda padat atau cahaya
hologram dan aspek warna objeknya seperti warna benda asli atau
warna hologram. Menurut aspek pertama, gambar 4.1a dan 4.1b
menampilkan objek seperti benda padat sedangkan gambar 4.1c dan
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4.1d menampilkan objek selayaknya cahaya hologram yang terlihat
semi-transparan serta memiliki efek glitch. Jika menurut aspek ke-
dua, gambar 4.1a dan 4.1c menampilkan objek dalam warna benda
aslinya sedangkan gambar 4.1b dan 4.1d menampilkan objek dalam
warna identik hologram berupa tosca (semi biru-hijau). Dengan
perlakuan di atas akan menentukan perlakuan manakah yang paling
cocok untuk objek hologram, apakah sesuai dengan benda aslinya
(benda padat dan warna asli) atau sesuai dengan ilusi khas holo-
gram yang seharusnya (cahaya transparan dan warna tosca) atau
kombinasi keduanya.

(a) Efek Hologram A. (b) Efek Hologram B.

(c) Efek Hologram C. (d) Efek Hologram D.

Gambar 4.1: Efek hologram yang digunakan pada pengujian
penyajian objek hologram.

Keempat efek hologram tersebut didapatkan dengan menga-
tur material objek yang bersesuaian, sehingga setiap objek memili-
ki nilai yang berbeda. Pada gambar 4.1a dan 4.1b, material objek
diatur menggunakan material standard specular setup untuk meng-
atur parameter yang berhubungan dengan permukaan objek seperti
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pemasangan texture map. Sedangkan gambar 4.1a dan 4.1c, materi-
al objek diatur menggunakan shader SFHologram untuk mengatur
efek hologram seperti brigthness, oppacity dan glitch[33].

Pengukuran tingkat ketegasan objek dihitung dari banyaknya
presentase total poin yang didapatkan dari total maksimal poin un-
tuk setiap pernyataan yang disediakan (likert scale). Berdasarkan
parameter tersebut, setiap opsi memiliki poin yang berbeda yaitu
SB=3 poin, B=2 poin, KB=1 poin. Semakin besar presentasenya,
maka semakin tegas objek hologram dapat ditampilkan. Hasil pe-
ngujian dicantumkan melalui tabel 4.1.

Tabel 4.1: Hasil pengujian penyajian hologram.

No Objek
Efek Hologram (poin)

A B C D
1. Hand Axe 3 1 2 1
2. Primeval Axe 2 1 3 1
3. Buddha Statue 2 1 3 2
4. Ganesha Statue 2 1 3 3
5. Brass Lamp 2 1 3 2
6. Ceramic Pot 3 1 3 1
7. Typewriter 3 1 3 1
8. Gramophone 2 1 2 1

Total 19 8 22 12
Effectivity 79.16% 10.00% 91.67% 45.83%

Pada efek hologram A yang menyerupai benda asli (benda pe-
jal dan warna asli), tingkat ketegasan objek yang ditampilkan se-
besar 79.16% atau bernilai 19 dari 24 poin. Meskipun detail objek
dapat ditampilkan lebih baik menyerupai model aslinya, namun ti-
dak semua objek dengan efek ini memberikan tingkat visualisasi
yang baik. Salah satu faktornya yaitu efek benda pejal memberikan
ilusi seakan-akan objek tersebut hanya memiliki panjang dan lebar
(dua dimensi). Hal ini disebabkan karena setiap sisi piramida hanya
menampilkan proyeksi sisi tersebut tanpa adanya perpotongan pada
sisi-sisi yang bertabrakan (warna objeknya padat).

Efek hologram C berupa kombinasi dari cahaya semi - trans-
paran layaknya hologram dengan warna asli benda dan memiliki efek
glitch memiliki tingkat efektivitas tertinggi sebesar 91.67% atau ber-
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nilai 22 dari 24 poin. Dikarenakan objek yang dipantulkan memiliki
karakteristik berupa semi-transparan, maka objek yang diproyeksik-
an pada perpotongan sisi piramida dapat terlihat dan menimbulkan
ilusi membentuk objek tiga dimensi.

Sedangkan efek hologram B dan D nilai efektivitasnya tidak
terlalu tinggi dan objek yang ditampilkan pun tidak maksimal. Pa-
da efek hologram B berupa benda pejal bernilai 10.00% dimana
bentuk objek terlihat sebagai benda dua dimensi. Pada efek ho-
logram D berupa cahaya semi-transparan bernilai 45.83% dimana
cahaya semi-transparan dapat menampilkan ilusi benda tiga dimen-
si yang lebih baik daripada efek B. Kekurangan dari efek B dan D
adalah penggunaan warna tosca justru mengurangi kedetailan objek
tersebut jika dibandingkan dengan warna aslinya.

Dari hasil pengujian penyajian objek hologram didapatkan
efek hologram dengan tingkat efektivitas tertinggi senilai 91.67% pa-
da efek hologram C, yaitu kombinasi dari warna asli objek yang da-
pat memperlihatkan detail yang lebih baik dan cahaya semi-transparan
yang memperlihatkan panjang, tinggi, dan lebar sebagai objek tiga
dimensi yang bervolume.

4.1.2 Pengujian Deteksi Pengindera Tangan

Pada penelitian ini, pengujian deteksi pengindera tangan ber-
kaitan dengan kebutuhan fungsionalitas sistem sebagai inputan dari
pengguna terhadap objek hologram. Pengujian ini mengenai ke-
mampuan sistem untuk mengenali gestur tangan mengaktifkan res-
ponsnya. Melalui pengujian ini, performansi pengindera tangan ju-
ga dapat diukur dengan memperhitungkan kemampuan baca ber-
variasi gestur tangan.

Variasi tangan ditunjukkan pada gambar 3.31. Skenario yang
dilakukan yaitu melakukan interaksi dengan gestur tangan saat ber-
ada di Main Scene. Setiap interaksi yang mengaktifkan respons
dilakukan sebanyak 10 iterasi. Pengujian dihitung berdasarkan ba-
nyaknya respons yang berhasil diaktifkan berdasarkan fitur yang
dibangun, baik dengan tangan kanan, kiri, maupun keduanya. Se-
tiap skenario memiliki spesifikasi gestur dari tangan manakah yang
dapat mengaktifkan respons tersebut. Hasil pengujian dicantumkan
melalui tabel 4.2.

Gestur tangan punch atau genggaman seperti pada gambar
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3.31a dan 3.31b digunakan untuk mengeksplorasi objek hologram
berupa perputaran dan perpindahan di dalam workspace yang te-
lah ditentukan. Respons ini aktif jika hanya terdapat satu gestur
genggaman yang terdeteksi, baik menggunakan tangan kanan atau-
pun tangan kiri. Sehingga pengujian hanya dilakukan pada tangan
kanan dan tangan kiri secara terpisah.

Gestur tangan pinch atau cubitan seperti pada gambar 3.31c
digunakan untuk memperbesar dan memperkecil objek hologram
sebesar nilai yang telah ditentukan. Respons aktif hanya aktif jika
kedua tangan kanan dan kiri membentuk gestur pinch secara bersa-
maan dan diarahkan saling menjauh atau mendekat. Respons per-
besaran aktif ketika kedua grstur saling berjauhan (ditarik keluar)
dan sebaliknya menghasilkan pengecilan objek. Sehingga pengujian
ini hanya dilakukan pada kedua tangan sekaligus untuk 2 skenario
pebesaran dan pengecilan yang berbeda.

Gestur tangan gun atau tembakan seperti pada gambar 3.31d,
3.31e, dan 3.31f digunakan untuk mengaktifkan animasi objek pri-
meval axe. Respons ini dapat aktif jika seminimal mungkin terda-
pat satu tangan yang membentuk gestur gunartinya animasi dapat
diputar dengan banyak kondisi (tangan kanan, tangan kiri, atau ke-
duanya). Untuk mengetahui tangan manakah yang paling efektif
untuk mengaktifkan animasi, maka pengujian dilakukan pada ta-
ngan kanan, tangan kiri, maupun keduanya secara bersamaan.

Gestur tangan high five seperti pada gambar 3.31g diguna-
kan untuk mengembalikan objek ke posisi, rotasi, dan ukuran awal.
Respons ini hanya aktif jika kedua tangan kanan dan kiri memben-
tuk gestur high five secara bersamaan, sehingga pengujian terpisah
antara tangan kanan dan kiri tidak dilakukan.

Gestur tangan side thumb seperti pada gambar 3.31h dan 3.31i
digunakan untuk mengganti objek dan informasi yang ditampilkan.
Respons ini dapat aktif secara efektif jika hanya terdapat salah satu
tangan yang dideteksi karena pergantian objeknya berbeda. Gestur
side thumb pada tangan kanan akan menampilkan objek setelahnya,
sedangkan pada tangan kiri akan menampilkan objek sebelumnya.

Gestur tangan upside seperti pada gambar 3.32a digunakan
untuk menampilkan menu Help saat Main Scene dijalankan. Se-
dangkan gestur tangan home seperti pada gambar 3.32b digunakan
untuk menampilkan Main Menu atau keluar dari Main Scene yang
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sedang berjalan. Respons yang bersesuaian dari kedua gestur ini
hanya aktif jika kedua tangan kanan dan kiri membentuk gestur se-
cara bersamaan, sehingga pengujian dilakukan pada kedua tangan.

Tabel 4.2: Hasil pengujian deteksi pengindera tangan.

No
Interaksi dan
Pola Tangan

Tangan yang Di-
gunakan (iterasi) Total

Kiri Kanan Kedua

1.
Mengeksplorasi
objek

10 10 - 20

2.
Memperbesar ob-
jek (zoom in)

- - 10 10

3.
Memperkecil objek
(zoom out)

- - 10 10

4.
Mengaktifkan ani-
masi objek

9 9 10 28

5.
Mengembalikan
objek (reset to
default

- - 9 9

6.
Menampilkan ob-
jek sebelumnya

10 - - 10

7.
Menampilkan ob-
jek setelahnya

- 10 - 10

8.
Membuka tampil-
an Help

- - 8 8

9.
Membuka tampil-
an Go To Main
Menu

- - 8 8

10.
Membatalkan pi-
lihan (back atau
cancel)

4 3 - 7

11.
Menyetujui pilihan
(OK)

3 4 - 7

Total 36 36 55 127
Completion Rate 72.00% 72.00% 97.50% 90.71%

Gestur tangan thumb down seperti pada gambar 3.32c dan
3.32d dan gestur tangan thumb down seperti pada gambar 3.32e
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dan 3.32f digunakan untuk memilih suatu opsi yang ditampilkan.
Respons ini dapat aktif jika salah satu tangan yang dideteksi kare-
na pilihannya yang berbeda. Gestur thumb down berfungsi mem-
batalkan pilihan layaknya opsi back dan cancel, sedangkan gestur
thumb up berfungsi untuk menyetujui pilihan layaknya opsi OK.

Pada gestur untuk mengaktifkan eksplorasi objek (rotasi dan
posisi), baik tangan kiri ataupun tangan kanan, dapat dilakukan
sebanyak 10 kali dari 10 iterasi. Kondisi ini juga terjadi pada ges-
tur untuk mengaktifkan zoom in, zoom out, dan mengganti objek
sebelum dan sesudahnya.

Pada gestur untuk mengaktifkan animasi objek, respons yang
bersesuaian hanya muncul 9 kali dari 10 iterasi baik pada tangan
kiri ataupun tangan kanan. Hal ini disebabkan gestur tangan gun
yang menekuk ring dan pinky fingers seperti pada penelitian ini
terkadang terdeteksi memanjang (tidak menutup), sehingga detek-
tor tidak mengembalikan nilai true pada Extended Finger Detector.
Untuk meminimalisir kondisi ini, gestur aktivasi animasi juga dibuat
bisa aktif jika terdapat kedua tangan kanan dan kiri secara bersa-
maan dimana terbukti dengan keberhasilan 10 kali dari 10 iterasi
saat gestur dilakukan pada kedua tangan.

Kondisi ketidak stabilan gestur yang terdeteksi juga ditemukan
pada gestur yang mengaktifkan reset to default dimana berhasil me-
micu respons 9 kali dari 10 iterasi. Hal ini disebabkan detektor harus
membaca secara tepat arah index finger sebesar y=1, sehingga mes-
kipun semua jari sudah terbuka menghadap ke depan (mengarah ke
objek) tetapi arah index finger tidak tepat menghadap sumbu yang
bersesuaian maka respons tidak muncul.

Pengenalan gestur yang tidak stabil sering ditemukan pada
pada gestur untuk mengaktifkan pergantian menu yang bersesuai-
an. Untuk gestur yang membuka menu Help berupa upside dapat
memicu respons yang sesuai sebanyak 8 kali dari 10 iterasi yang dia-
kibatkan terkadang detektor mendeteksi telapak tangan menghadap
ke atas (sumbu y=1). Pada gestur yang membuka Main Menu be-
rupa home juga memiliki nilai keberhasilan yang sama, yaitu 8 kali
dari 10 iterasi, jika posisi index finger tidak sesuai maka respons
yang dipicu adalah reset objek dimana kedua gestur ini memiliki
pola yang hampir sama.

Ketidak stabilan tertinggi muncul papda gestur untuk mem-
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batalkan dan menyetujui pilihan yang bersesuaian. Gestur thumb
down untuk membatalkan pilihan pada tangan kiri memicu respons
sebanyak 4 dari 10 iterasi dan tangan kanan sebesar 3 dari 10 itera-
si, hal ini diakibatkan detektor harus membaca secara tepat posisi
thumb index pada arah y=-1. Sedangkan pada gestur thumb up
untuk menyetujui pilihan dengan tangan kiri memicu respons seba-
nyak 3 dari 10 iterasi dan tangan kanan sebesar 4 dari 10 iterasi,
hal ini disebabkan thumb index terkadang tertutup oleh finger index
yang lain dikarenakan posisi Leap Motion Controller yang berada
tepat di bawah tangan pengguna.

Dari hasil pengujian deteksi pengindera tangan dengan total
iterasi sebanyak 160 iterasi, didapatkan nilai sebesar 90.71% ges-
tur dapat dikenali oleh sistem dimana 72.00% interaksi dapat dipi-
cu oleh masing-masing tangan kiri dan tangan kanan serta sebesar
97.50% keberhasilan oleh kedua tangan secara bersamaan (kanan
dan kiri).

4.1.3 Pengujian Performansi Sistem

Performansi adalah salah satu kebutuhan non fungsionalitas
sistem untuk mengetahui kemampuan kinerja sistem secara keselu-
ruhan. Pada penelitian ini, sistem akan diuji pada tiga buah server
computer dengan spesifikasi yang berbeda seperti ditunjukkan pa-
da 4.3. Perbedaan ini memengaruhi daya komputasi yang dimiliki
masing-masing komputer, sehingga memberikan dampak pada per-
formansi sistem yang diuji. Hal ini dilakukan untuk mengetahui
minimum requirement yang dibutuhkan agar sistem dapat bekerja.

Pengujian ini disebut sebagai benchmark, yaitu pengukuran
dan evaluasi kemampuan suatu perangkat menggunakan nilai stan-
dard yang telah ditentukan. Nilai standard atau skenario yang di-
gunakan yaitu saat berada di Main Scene berupa mengeksplorasi
masing-masing objek hologram yang ditampilkan, memutar objek,
mengganti objek yang ditampilkan, dan menjalankan animasi. Pe-
ngujian dilakukan sebanyak 5 kali iterasi pada tiap server compu-
ter dengan skenario yang sama. Parameter yang digunakan dalam
menganalisis pengujian ini adalah kondisi frame rate pada setiap
server [34].
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Tabel 4.3: Spesifikasi server computer untuk pengujian performansi.

Spesifikasi PC 1 PC 2 PC 3
Nama

Produk
Asus ROG

Strix G351GT
Asus ROG

Strix GL553VD
Notebook

Asus X450CP
Processor Intel Core

i7-9750H
Intel Core
i7-7700HQ

Intel Core
i3-3217U

Graphic
Card

NVIDIA
GeForce GTX

1650

NVIDIA
GeForce GTX

1050

AMD Radeon
R5 M240

Storage
Unit

512 GB SSD 1TB HDD +
128 GB SSD

500 GB HDD

RAM 16 GB 16 GB 10 GB
Sistem
Operasi

Windows 10
Home Edition

64-bit

Windows 10
Education

64-bit

Windows 10
Pro 64-bit

4.1.3.1 Pengujian Performansi pada PC 1

Tabel 4.4: Hasil pengujian performansi pada server computer 1.

Iterasi
Frame Rate (fps)

Avg. Min. Max.
1 58.12 22.69 81.04
2 55.81 24.65 76.98
3 59.12 25.79 79.39
4 54.84 24.64 81.64
5 57.93 24.24 80.44

Hasil pengujian sesuai dengan skenario yang ditetapkan pada
server computer 1 ditunjukkan melalui tabel 4.4. Server computer
1 merupakan server dengan spesifikasi tertinggi pada penelitian ini.
Berdasarkan grafik 4.2, perubahan frame rate pada server computer
1 terhitung cukup stabil dengan nilai rata-rata sebesar 57.16, nilai
minimum sebesar 24.40, dan nilai maksimum sebesar 79.29. Selisih
antara nilai minimum dan maksimum setiap iterasi pun terhitung
kecil dan stabil. Perubahan terbesar terjadi pada awal (frame ke-4)
sewaktu aplikasi dijalankan dikarenakan adanya peralihan game sce-
ne ketika pengguna memasuki Main Scene dan Main Menu. Pada
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saat pengujian, perubahan frame saat objek dieksplorasikan mem-
perlihatkan pergerakan objek yang halus dan stabil.
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Gambar 4.2: Grafik frame rate pada server computer 1.

4.1.3.2 Pengujian Performansi pada PC 2

Hasil pengujian sesuai dengan skenario yang ditetapkan pada
server computer 2 ditunjukkan melalui tabel 4.5. Server computer 2
merupakan server utama yang digunakan dalam pembuatan sistem
interactive holographic projection. Di antara ketiga server computer
yang digunakan, PC 2 memiliki spesifikasi yang tidak jauh berbe-
da dengan PC 1. Hasil pengujian antara keduanya pun tidak jauh
berbeda, secara umum pun pergerakan objek ketika dieksplorasikan
terlihat cukup stabil meskipun tidak sebaik pada PC 1. Berdasar-
kan grafik 4.3, perubahan frame rate pada server computer 2 ini
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memiliki nilai rata-rata 57.30, nilai minimum sebesar 25.26, serta
nilai maksimum sebesar 90.38. Beberapa lonjakan frame rate ter-
jadi saat ada perubahan suatu gestur interaksi, seperti objek yang
berhenti setelah aktivasi animasi objek selesai diputar.

Tabel 4.5: Hasil pengujian performansi pada server computer 2.

Iterasi
Frame Rate (fps)

Avg. Min. Max.
1 57.39 27.56 96.58
2 57.87 30.48 88.19
3 56.58 24.00 91.51
4 57.57 21.64 88.89
5 57.10 23.11 86.74
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Gambar 4.3: Grafik frame rate pada server computer 2.
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4.1.3.3 Pengujian Performansi pada PC 3

Hasil pengujian sesuai dengan skenario yang ditetapkan pada
server computer 3 ditunjukkan melalui tabel 4.4. Server computer
3 merupakan server dengan spesifikasi terendah pada penelitian ini.

Tabel 4.6: Hasil pengujian performansi pada server computer 3.

Iterasi
Frame Rate (fps)

Avg. Min. Max.
1 45.73 11.71 66.95
2 36.56 11.20 64.17
3 43.82 11.54 65.86
4 39.51 10.05 63.39
5 38.27 10.29 61.50
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Gambar 4.4: Grafik frame rate pada server computer 3.
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Berbeda dengan kedua server computer sebelumnya, pada PC
3 ini perubahan frame rate yang terlihat pada grafik 4.4 terlihat
tidak stabil dan banyak lonjakan frame rate yang terjadi. Berda-
sarkan tabel 4.6 pun terlihat bahwa selisih antara nilai minimum
dan maksimum antar iterasinya terhitung besar serta nilai rata-
rata yang cenderung lebih rendah dibandingkan server computer
sebelumnya. Dengan nilai rata-rata sebesar 40.78, nilai minimum
sebesar 10.96, dan nilai maksimum sebesar 64.37, pergerakan objek
terhadap gestur tangan yang diberikan terhitung kurang responsif
dan terlihat loncatan pergerakan terhadap objek tersebut. Bahkan
saat pengujian dilakukan, pada iterasi ke-5 mengalami force clo-
se dan kondisi Leap Motion Controller yang over heating, padahal
durasi dan kondisi pengujiannya serupa dengan pengujian pada se-
rver computer lainnya. Meskipun aplikasi dapat berjalan dengan
baik, gestur dapat dikenali, dan memicu respons yang bersesuaian,
namun respons yang diberikan terkadang terlambat menyebabkan
penggunaan PC 3 sebagai server computer tidak dapat memaksi-
malkan kinerja sistem dengan baik dikarenakan daya komputasinya
yang rendah.

Dari hasil pengujian performansi sistem, sistem interactive ho-
lographic projection dapat bekerja dengan baik seminimalnya pada
computer server dengan spesifikasi processor Intel Core i7-7700HQ,
graphic card NVIDIA GeForce GTX 1050 dengan RAM 16 GB.

4.2 Pengujian Kebermanfaatan Sistem

Pengujian kebermanfaatan sistem oleh pengguna bertujuan
untuk mengevaluasi fungsi sistem secara keseluruhan (tanpa menge-
taui detail sistem) dapat diterima oleh pengguna[32]. Selain itu un-
tuk mengevaluasi sejauh mana sistem dapat digunakan secara efek-
tif, efisien, dan memuaskan sesuai dengan konteks yang dispesifikasi
[35]. Outputnya dapat berguna untuk mengetahui kebermanfaat-
an dan ketergunaan sistem yang dibangun dan dapat dimanfaatkan
untuk perbaikan dan pengembangan sistem ke depannya.

4.2.1 Pengujian Efektivitas Sistem

Pengujian efektivitas sistem berkaitan dengan tingkat keber-
hasilan fitur sistem yang digunakan oleh pengguna secara langsung.

72



Responden diberikan beberapa tugas yang harus dilaksanakan un-
tuk mengetahui tingkat efektivitas dari fitur yang dibangun. Pe-
ngujian terdiri dari 13 skenario dengan jumlah tugas yang berbeda
seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.7. Hasil pengujian dican-
tumkan melalui tabel 4.8.

Tabel 4.7: Skenario pengujian efektivitas sistem.

No Skenario Tugas
1. Masuk Main Scene 1
2. Menyelesaikan panduan permainan 1
3. Menampilkan semua objek hologram 8
4. Interaksi ganti objek 2
5. Interaksi eksplorasi objek 2
6. Interaksi zoom object 2
7. Interaksi aktivasi animasi 2
8. Interaksi reset to default 1
9. Interaksi membuka Help 1
10. Interaksi membuka Main Menu 1
11. Interaksi membatalkan pilihan (back

atau cancel)
2

12. Interaksi menyetujui pilihan (OK) 1
13. Keluar dari aplikasi 1

Total 25

Sebelum melakukan pengujian, responden diberikan arahan
untuk memahami dan mencoba perangkat yang digunakan. Ske-
nario dirancang untuk menguji keseluruhan sistem, dari penyajian
hologram, interaksi gestur tangan, maupun interface aplikasi.

Skenario pertama yang harus dilakukan oleh responden yaitu
memulai permainan dengan masuk ke Main Scene melalui tombol
Start yang ada pada Main Menu. Responden harus berhasil me-
nyelesaikan tugas ini karena skenario ini menjadi awal seluruh tugas
pengujian.

Skenario kedua yaitu menyelesaikan panduan permainan yang
dapat dicapai dengan 2 opsi proses, yaitu melalui menu How to
Play sesaat sebelum masuk ke Main Scene dan memilih tombol
Help (gambar 3.2) pada Main Scene.

Skenario ketiga yaitu menampilkan semua objek hologram da-
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lam pyramid hologram, baik menggunakan tombol maupun gestur.
Setiap objek hologram yang berhasil ditampilkan dihitung sebagai
1 tugas yang berbeda, sehingga skenario ini memiliki 8 tugas. Ske-
nario ini bisa dilakukan besamaan dengan skenario keempat yaitu
interaksi ganti objek. Skenario keempat previous dan next.

Skenario kelima yaitu melakukan eksplorasi objek mengguna-
kan gestur punch dengan salah satu tangan (kanan atau kiri). Ke-
berhasilan eksplorasi objek terbagi menjadi dua tugas, yaitu res-
ponden dapat memutar dan menggerakkan objek di dalam works-
pace-nya.

Skenario keenam yaitu melakukan perbesaran dan pengecilan
objek hologram melalui gestur pinch pada kedua tangan secara ber-
samaan. Keberhasilan skenario ini juga terbagi dalam dua tugas,
yaitu responden dapat membesarkan (zoom in) dan mengecilkan
(zoom out) objek.

Skenario ketujuh yaitu mengaktifkan animasi objek melalui
gestur gun yang terdeteksi seminimal di salah satu tangan. Ob-
jek 3D yang memiliki animasi adalah primeval axe dan gramophone
yang menjadi parameter keberhasilan 2 tugas pada skenario ini.

Tugas pada skenario kedelapan dihitung dari berhasilnya meng-
embalikan objek ke posisi, rotasi, dan ukuran semula melalui gestur
high-five pada kedua tangan.

Pada skenario kesembilan hingga kedua belas, skenario dika-
takan berhasil apabila interaksi yang dilakukan mengaktifkan per-
gantian menu yang bersesuaian. Skenario kesembilan untuk me-
nampilkan menu Help, skenario kesepuluh untuk menampilkan Ma-
in Menu, skenario kesebelas untuk membatalkan pilihan (baik back
dan cancel), dan skenario kedua belas untuk menyetujui pilihan
tersebut (OK). Sedangkan skenario terakhir dikatakan berhasil jika
partipisan menutup aplikasi dengan keluar ke Main Menu.

Pada skenario pertama untuk memulai Main Scene dan ske-
nario kedua untuk menyelesaikan panduan permainan, seluruh res-
ponden berhasil menyelesaikan 2 tugas yang diberikan sehingga da-
pat melanjutkan ke skenario selanjutnya. Keberhasilan ini dilanjut
hingga beberapa skenario berikutnya. Seluruh responden berhasil
menampilkan 8 objek hologram yang dibangun, termasuk melakuk-
an interaksi ganti objek sebelum dan setelahnya, eksplorasi objek
dengan tangan kiri dan kanan, zoom in dan zoom out objek, hingga
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reset objek. Khusus pada skenario aktivasi animasi, responden B
hanya berhasil memicu animasi objek Kapak Genggam saja.

Tabel 4.8: Hasil pengujian efektivitas sistem.

No
Skenario

Pengujian
Responden (tugas)

Total
A B C D

1. Skenario 1 1 1 1 1 4
2. Skenario 2 1 1 1 1 4
3. Skenario 3 8 8 8 8 32
4. Skenario 4 2 2 2 2 8
5. Skenario 5 2 2 2 2 8
6. Skenario 6 2 2 2 2 8
7. Skenario 7 2 1 2 2 7
8. Skenario 8 1 1 1 1 4
9. Skenario 9 1 0 1 1 3
10. Skenario 10 0 0 1 1 2
11. Skenario 11 1 0 2 0 3
12. Skenario 12 0 0 1 0 1
13. Skenario 13 1 0 1 1 3

Total 22 18 25 22 87
Completion Rate 88.0% 72.0% 100% 88.0% 87.0%

Pada skenario kesembilan hingga ketiga belas, beberapa res-
ponden tidak menyelesaikan keseluruhan tugas yang diberikan. Res-
ponden A tidak menyelesaikan tugas untuk membuka menu Main
Menu, membatalkan pilihan cancel, dan menyetujui pilihan OK.
Responden C tidak menyelesaikan tugas membatalkan pilihan baik
cancel dan back serta menyetujui pilihan OK. Responden B tidak
menyelesaikan keenam tugas tersebut, sedangkan responden C ber-
hasil menyelesaikan semuanya. Sehingga keberhasilan tugas dari
setiap responden adalah responden A dan D melakukan 22 dari 25
tugas (88.0%), responden B melakukan 18 dari 25 tugas (72.0%),
dan responden C melakukan 25 dari 25 tugas (100.0%).

Selama proses pengujian berlangsung, alasan dari ketidak ber-
hasilan responden dalam menyelesaikan tugas yaitu posisi gestur ta-
ngan yang dilakukan responden tidak dapat dideteksi dengan baik
oleh Leap Motion. Meskipun pola tangan yang diberikan sesuai de-
ngan pola tangan yang dikenali detektor, namun posisi setiap hand
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object-nya tidak tepat berada di koordinat yang dikenali detektor.
Sebagai contohnya pada skenario kesebelas serta kedua belas meng-
enai membatalkan dan menyetujui pilihan, meskipun pola thumb up
sudah dilakukan tetapi arah telapak tangan tidak tepat menghadap
sumbu x yang diharapkan. Hal ini yang menyebabkan respons yang
diharapkan tidak terpicu.

Dari hasil pengujian efektivitas sistem dengan completion rate
sebesar 87.0%, 87 tugas yang dilakukan responden dapat direspons
balik oleh sistem sesuai dengan fitur yang dibangun. Sedangkan
12 tugas lainnya tidak dapat memberikan respons yang bersesuai-
an dikarenakan detektor gestur harus mengenali posisi hand object
dengan tepat (terlalu sensitif).

4.2.2 Pengujian Kepuasan Pengguna

Pengujian kepuasan pengguna dilakukan dengan cara menye-
barkan kuesioner daring yang dilengkapi dengan video skenario.
Jumlah responden dalam pengujian kepuasan pengguna ini seba-
nyak 61 responden dengan variasi usia 14-26 tahun. Pengujian dila-
kukan bertujuan untuk mengetahui tingkat persetujuan responden
sesuai dengan opsi yang diberikan. Responden menerima 30 buah
pernyataan sesuai pada tabel 4.9. Opsi tingkat persetujuan yang
disediakan adalah sebagai berikut :

1. Sangat Setuju (SS)
2. Setuju (S)
3. Netral (N)
4. Tidak Setuju (TS)
5. Sangat Tidak Setuju (STS)

Tabel 4.9: Skenario kuesioner untuk pengujian kepuasan pengguna.

No Pernyataan
1. Saya mengetahui teknologi proyeksi hologram dengan

piramida.
2. Saya mengetahui teknologi pengindera tangan Leap

Motion.
3. Saya mengetahui adanya teknologi interactive

holographic projection sebelumnya.
4. Saya merasa objek Kapak Genggam dapat dikenali dan

detailnya dapat terlihat dengan jelas.
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No Pernyataan
5. Saya merasa objek Kapak Lonjong dapat dikenali dan

detailnya dapat terlihat dengan jelas.
6. Saya merasa objek Patung Buddha dapat dikenali dan

detailnya dapat terlihat dengan jelas.
7. Saya merasa objek Archa Ganesha dapat dikenali dan

detailnya dapat terlihat dengan jelas.
8. Saya merasa objek Lampu Kuningan dapat dikenali dan

detailnya dapat terlihat dengan jelas.
9. Saya merasa objek Peralatan Keramik dapat dikenali

dan detailnya dapat terlihat dengan jelas.
10. Saya merasa objek Mesin Ketik dapat dikenali dan

detailnya dapat terlihat dengan jelas.
11. Saya merasa objek Gramofon dapat dikenali dan

detailnya dapat terlihat dengan jelas.
12. Saya merasa user interface yang disajikan sudah

menarik.
13. Saya merasa objek yang dipilih sudah cukup mewakili

koleksi mengenai bidang perkembangan peradaban
manusia.

14. Saya merasa koleksi yang ditampilkan dapat
merepresentasikan objek asli pada dunia nyata.

15. Saya merasa informasi benda yang ditampilkan pada
Main Scene cukup jelas dan mudah dipahami.

16. Saya merasa gestur tangan untuk eksplorasi objek yang
diterapkan pada sistem ini mudah diikuti.

17. Saya merasa gestur tangan untuk zoom objek yang
diterapkan pada sistem ini mudah diikuti.

18. Saya merasa gestur tangan untuk aktivasi animasi objek
yang diterapkan pada sistem ini mudah diikuti.

19. Saya merasa gestur tangan untuk reset objek yang
diterapkan pada sistem ini mudah diikuti.

20. Saya merasa gestur tangan untuk mengganti objek yang
diterapkan pada sistem ini mudah diikuti.

21. Saya merasa gestur tangan untuk menampilkan menu
Help yang diterapkan pada sistem ini mudah diikuti.
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No Pernyataan
22. Saya merasa gestur tangan untuk menampilkan Main

Menu yang diterapkan pada sistem ini mudah diikuti.
23. Saya merasa gestur tangan untuk membatalkan (cancel

atau back) dan menyetujui (OK) pilihan yang
diterapkan pada sistem ini mudah diikuti.

24. Saya merasa penjelasan mengenai penggunaan
perangkat cukup jelas dan mudah dipahami.

25. Saya merasa pilihan interaksi yang disediakan membantu
dalam mengeksplorasi objek hologram.

26. Saya merasa terbantu dalam mengenal benda dengan
memainkan perangkat ini.

27. Saya menjadi lebih tertarik untuk mempelajari
perkembangan peradaban manusia.

28. Saya mendapatkan pengalaman yang lebih mengesankan
dibandingkan dengan melihat koleksi museum secara
langsung.

29. Saya setuju perangkat ini dapat diimplementasikan pada
museum di Indonesia.

30. Saya menyetujui bahwa perangkat ini dapat memdukung
perkembangan museum dan pendidikan di Indonesia.

Pernyataan 1 hingga 3 ditujukan untuk mengetahui bagaimana
pengetahuan responden tentang proyeksi hologram dengan pirami-
da, sensor pengindera tangan Leap Motion, dan interactive hologra-
phic projection sebagai teknologi dan metode yang berkaitan pada
penelitian ini. Pernyataan 4 hingga 15 ditujukan untuk mengukur
bagaimana kepuasan responden mengenai sistem visualisasi, dimana
pernyataan 4 hingga 11 mengenai ketegasan dan kedetailan objek
hologram yang ditampilkan dan pernyataan 12 hingga 15 mengenai
tampilan interface dan variasi objek yang digunakan.

Pernyataan 16 hingga 25 dimaksudkan untuk mengetahui ba-
gaimana tanggapan responden mengenai gestur yang disediakan pa-
da sistem interaksi. Kemudahan setiap gestur tangan untuk diikuti
pengguna diukur tingkat kepuasannya melalui pernyataan 16 hingga
23, sedangkan pernyataan 24 dan 25 mengenai variasi gestur dalam
menggunakan perangkat.
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Tabel 4.10: Hasil pengujian kepuasan pengguna.

Pernyataan
Jawaban

STS TS N S SS
Pernyataan 1 37.7% 0% 0% 0% 62.3%
Pernyataan 2 32.8% 0% 0% 0% 67.2%
Pernyataan 3 39.3% 0% 0% 0% 60.7%
Pernyataan 4 0% 4.9% 29.5% 55.7% 9.8%
Pernyataan 5 0% 1.6% 23% 45.9% 29.5%
Pernyataan 6 0% 6.6% 21.3% 44.3% 27.9%
Pernyataan 7 1.6% 19.7% 32.8% 37.7% 8.2%
Pernyataan 8 1.6% 9.8% 34.4% 31.1% 23%
Pernyataan 9 0% 6.6% 18% 54.1% 21.3%
Pernyataan 10 1.6% 13.1% 34.4% 39.3% 11.5%
Pernyataan 11 0% 0% 9.8% 41% 49.2%
Pernyataan 12 0% 0% 6.6% 42.6% 50.8%
Pernyataan 13 0% 4.9% 16.4% 44.3% 34.4%
Pernyataan 14 0% 0% 8.2% 41% 50.8%
Pernyataan 15 0% 0% 11.5% 45.9% 42.6%
Pernyataan 16 0% 1.6% 14.8% 41% 42.6%
Pernyataan 17 0% 1.6% 11.5% 37.7% 49.2%
Pernyataan 18 0% 3.3% 16.4% 55.7% 24.6%
Pernyataan 19 0% 3.3% 9.8% 32.8% 54.1%
Pernyataan 20 0% 0% 13.1% 31.1% 55.7%
Pernyataan 21 0% 1.6% 8.2% 31.1% 59%
Pernyataan 22 1.6% 0% 13.1% 44.3% 41%
Pernyataan 23 0% 0% 8.2% 23% 68.9%
Pernyataan 24 0% 0% 8.2% 49.2% 42.6%
Pernyataan 25 0% 1.6% 9.8% 42.6% 45.9%
Pernyataan 26 0% 0% 9.8% 42.6% 47.5%
Pernyataan 27 0% 0% 18% 47.5% 34.4%
Pernyataan 28 0% 8.2% 16.4% 39.3% 36.1%
Pernyataan 29 0% 0% 8.2% 37.7% 54.1%
Pernyataan 30 0% 0% 3.3% 27.9% 68.9%

Pernyataan 26 hingga 28 dimaksudkan untuk mengetahui res-
pons balik responden mengenai pengalaman yang didapat setelah

79



melihat video yang disertakan pada kuesioner online. Terakhir, per-
nyataan 29 dan 30 bertujuan untuk mengetahui pendapat responden
mengenai potensi pengembangan interactive holographic projection
lebih lanjut.

Pengujian ini menargetkan responden yang belum pernah me-
lihat dan mencoba perangkat interactive holographic projection se-
cara langsung, maka dari itu diperlukan video mengenai cara kerja
dan penggunaan penelitian ini yang melengkapi kuesioner. Video
yang dilampirkan menunjukkan tentang penjelasan singkat, tam-
pilan interface dan objek yang digunakan beserta fitur gestur dan
respon yang disediakan.

Pengujian kepuasan pengguna dihitung dari banyaknya pre-
sentase total poin yang didapatkan dari total maksimal poin untuk
setiap pernyataan yang disediakan (likert scale). Berdasarkan para-
meter tersebut, setiap opsi memiliki poin yang berbeda yaitu SS=5
poin, S=4 poin, N=3 poin, TS=2 pooin, dan STS=1 poin. Sema-
kin besar presentasenya, maka semakin valid pernyataan tersebut.
Hasil pengujian dicantumkan melalui tabel 4.10.

Pada pernyataan 1-3 mengenai pengetahuan responden ten-
tang teknologi yang diterapkan pada penelitian ini, ketiga pernya-
taan didominasi oleh jawaban sangat setuju (SS) sebesar 37.7%,
32.8%, dan 39.3%. Hal ini menyatakan bahwa proyeksi hologram
dengan piramida, sensor pengindera tangan Leap Motion, maupun
interactive holographic projection telah umum diketahui oleh ma-
syarakat.

Pernyataan 4-15 mengenai tingkat kepuasan responden terha-
dap sistem visualisasi yang diterapkan memiliki dominasi jawaban
setuju (S) yang menandakan bahwa implementasi sistem visualisasi
pada perangkat ini cukup memuaskan. Pada pernyataan 4-11 meng-
enai ketegasan dan kedetailan objek hologram yang ditampilkan, 7
objek diantaranya memiliki presentase tertinggi pada jawaban se-
tuju (S) di atas 30%. Pernyataan 12 mengenai tingkat ketertarikan
responden terhadap user interface yang disajikan menghasilkan 0 ja-
waban sangat tidak setuju dan tidak setuju (0%), 4 jawaban netral
(6.6%), 26 jawaban setuju (42.6%), dan 31 jawaban sangat setuju
(50.8%). Pernyataan 13 mengenai pemilihan objek perkembang-
an peradaban manusia menghasilkan 0 jawaban sangat tidak setuju
(0%), 3 jawaban tidak setuju (4.9%), 10 jawaban netral (16.4%),
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27 jawaban setuju (44.3%), dan 21 jawaban sangat setuju (34.4%).
Pernyataan 14 mengenai kemiripan objek asli di dunia nyata dan ob-
jek hologram menghasilkan 0 jawaban sangat tidak setuju dan tidak
setuju (0%), 5 jawaban netral (8.2%), 25 jawaban setuju (41%), dan
31 jawaban sangat setuju (50.8%). Sedangkan pernyataan 15 meng-
enai kejelasan dan kemudahan pemahaman informasi menghasilkan
0 jawaban sangat tidak setuju dan tidak setuju (0%), 7 jawaban
netral (11.5%), 28 jawaban setuju (45.9%), dan 26 jawaban sangat
setuju (42.6%).

Untuk ketegasan dan kedetailan objek hologram memiliki nilai
yang beragam. Pernyataan 4 mengenai Kapak Genggam terdapat
0 jawaban sangat tidak setuju (0%), 3 jawaban tidak setuju (4.9%),
34 jawaban setuju (55.7%), dan 6 jawaban sangat setuju (9.8%).
Pernyataan 5 mengenai Kapak Lonjong terdapat 0 jawaban sangat
tidak setuju (0%), 1 jawaban tidak setuju (1.6%), 14 jawaban netral
(23%), 28 jawaban setuju (45.9%), dan 18 jawaban sangat setuju
(29.5%). Pernyataan 6 mengenai Patung Buddha terdapat 0 jawab-
an tidak setuju (0%), 4 jawaban tidak setuju (6.6%), 13 jawaban
netral (21.3%), 27 jawaban setuju (44.3%), dan 17 jawaban sangat
setuju (27.9%). Pada pernyataan 7 mengenai Arca Ganesha terda-
pat 1 jawaban sangat tidak setuju (1.6%), 12 jawaban tidak setuju
(19.7%), 20 jawaban netral (32.8%), 23 jawaban setuju (37.7%),
dan 5 jawaban sangat setuju (8.2%). Pada pernyataan 8 mengenai
Lampu Kuningan terdapat 1 jawaban sangat tidak setuju (1.6%), 6
jawaban tidak setuju (9.8%), 21 jawaban netral (34.4%), 19 jawaban
setuju (31.1%), dan 14 jawaban sangat setuju (23%). Pernyataan 9
mengenai Peralatan Keramik terdapat 0 jawaban sangat tidak setu-
ju (0%), 4 jawaban tidak setuju (6.6 %), 11 jawaban netral (18%),
33 jawaban setuju (54.1%), dan 13 jawaban sangat setuju (21.3%).
Pernyataan 10 mengenai Mesin Ketik terdapat 1 jawaban sangat
tidak setuju (1.6%), 8 jawaban tidak setuju (13.1%), 21 jawaban
netral (34.4%), 24 jawaban setuju (39.3%), dan 7 jawaban sangat
setuju (11.5%). Pernyataan 11 mengenai Gramofon terdapat 0 ja-
waban sangat tidak setuju dan tidak setuju (0%), 6 jawaban netral
(9.8%), 25 jawaban setuju (41%), dan 30 jawaban sangat setuju
(49.2%).

Pernyataan 16-25 mengenai tingkat kepuasan responden ter-
hadap sistem interaksi yang dibangun pada penelitian ini memili-

81



ki dominasi jawaban sangat setuju (SS) yang menandakan bahwa
implementasi sistem interaksi pada perangkat ini cukup memuask-
an. Pada pernyataan 16-23 mengenai kemudahan dalam mengikuti
setiap gestur, 6 gestur di antaranya memiliki presentase tertinggi
pada jawaban setuju (S) di atas 40%. Pernyataan 24 mengenai ke-
jelasan penjelasan penggunaan perangkat menghasilkan 0 jawaban
sangat tidak setuju dan tidak setuju (0%), 5 jawaban netral (8.2%),
30 jawaban sangat setuju (49.2%), dan 26 jawaban sangat setuju
(42.6%). Sedangkan pernyataan 25 mengenai pilihan interaksi un-
tuk eksplorasi objek hologram menghasilkan 0 jawaban sangat tidak
setuju (0%), 1 jawaban tidak setuju (1.6%), 6 jawaban netral (9.8%),
26 jawaban setuju (42.6%), dan 28 jawaban sangat setuju (45.9%).

Seperti pada pernyataan 4-11 tentang ketegasan dan kedetail-
an objek hologram, kemudahan dalam mengikuti setiap gestur yang
dibangun juga memiliki nilai yang beragam. Pernyataan 16 menge-
nai gestur eksplorasi objek terdapat 0 jawaban sangat tidak setuju
(0%), 1 jawaban tidak setuju (1.6%), 9 jawaban netral (14.8%), 25
jawaban setuju (41%), dan 26 jawaban sangat setuju (42.6%). Per-
nyataan 17 mengenai gestur zoom objek terdapat 0 jawaban sangat
tidak setuju (0%), 1 jawaban tidak setuju (1.6%), 7 jawaban netral
(11.5%), 23 jawaban setuju (37.7%), dan 30 jawaban sangat setuju
(49.2%). Pernyataan 18 mengenai gestur aktivasi animasi objek ter-
dapat 0 jawaban sangat tidak setuju (0%), 2 jawaban tidak setuju
(3.3%), 10 jawaban netral (16.4%), 34 jawaban setuju (55.7%), dan
15 jawaban sangat setuju (24.6%). Pernyataan 19 mengenai gestur
reset objek terdapat 0 jawaban sangat tidak setuju (0%), 2 jawab-
an tidak setuju (3.3%), 6 jawaban netral (9.8%), 20 jawaban setuju
(32.8%), dan 33 jawaban sangat setuju (54.1%). Pernyataan 20
mengenai gestur pergantian objek terdapat 0 jawaban sangat tidak
setuju dan tidak setuju (0%), 8 jawaban netral (13.1%), 19 jawaban
setuju (31.1%), dan 34 jawaban sangat setuju (55.7%). Pernyataan
21 mengenai gestur untuk menampilkan menu Help terdapat 0 ja-
waban sangat tidak setuju (0%), 1 jawaban tidak setuju (1.6%), 5
jawaban netral (8.2%), 19 jawaban setuju (31.1%), dan 36 jawaban
sangat setuju (59%). Pernyataan 22 mengenai gestur untuk menam-
pilkan Main Menu terhadap 1 jawaban sangat tidak setuju (1.6%),
0 jawaban tidak setuju (0%), 8 jawaban netral (13.1%), 27 jawaban
setuju (44.3%), dan 25 jawaban sangat setuju (41%). Sedangkan
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pernyataan 23 mengenai gestur tangan untuk membatalkan (back
atau cancel) dan menyetujui (OK) pilihan terdapat 0 jawaban sa-
ngat tidak setuju dan tidak setuju (0%), 5 jawaban netral (8.2%),
14 jawaban setuju (23%), dan 42 jawaban sangat setuju (68.9%).

Pernyataan 26-28 mengenai tingkat respons balik responden
setelah menjawab pernyataan sebelumnya dominasi jawaban setu-
ju (S) yang menandakan bahwa sistem yang dikembangkan pada
penelitian ini dapat membantu pembelajaran perkembangan pera-
daban manusia secara lebih menarik dan mengesankan. Pernyataan
26 tentang sistem yang dapat membantu pembelajaran menghasilk-
an 0 jawaban sangat tidak setuju dan tidak setuju (0%), 6 jawaban
netral (9.8%), 26 jawaban setuju (42.6%), dan 29 jawaban sangat
setuju (47.5%). Pernyataan 27 mengenai ketertarikan mempelajari
perkembangan peradaban manusia menghasilkan 0 jawaban sangat
tidak setuju dan tidak setuju (0%), 11 jawaban netral (18%), 29
jawaban setuju (47.5%), dan 21 jawaban sangat setuju (34.4%). Se-
dangkan pernyataan 28 mengenai pengalaman yang lebih berkesan
menghasilkan 0 jawaban sangat tidak setuju (0%), 5 jawaban ti-
dak setuju (8.2%), 10 jawaban netral (16.4%), 24 jawaban setuju
(39.3%), dan 22 jawaban sangat setuju (36.1%).

Terakhir pada pernyataan 29 dan 30 mengenai potensi pe-
ngembangan interactive holographic projection didominasi oleh ja-
waban sangat setuju (SS) dengan presentase di atas 50%. Pernya-
taan 29 mengenai penerapan interactive holographic projection di
museum di Indonesia menghasilkan 0 jawaban sangat tidak setuju
dan tidak setuju (0%), 5 jawaban netral (8.2%), dan 23 jawaban
setuju (37.7%), dan 33 jawaban sangat setuju (54.1%). Sedangkan
pernyataan 30 mengenai interactive holographic projection dapat
mendukung perkembangan museum dan pendidikan di Indonesia
menghasilkan 0 jawaban sangat tidak setuju dan tidak setuju (0%),
2 jawaban netral (3.3%), 17 jawaban setuju (27.9%), dan 42 jawaban
sangat setuju (68.9%).

4.2.3 Pengujian Real Time Response Sistem

Pengujian real time response sistem dilakukan dengan cara
menganalisis respons yang diberikan oleh sistem berdasarkan ges-
tur yang diinputkan. Hasil yang didapatkan melalui penelitian ini
berfokus pada bagaimana tingkat kecepatan respons yang diberikan
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sistem sesuai dengan gestur yang diaktifkan, apakah respons lang-
sung ditunjukkan sistem sesaat gestur diberikan atau terdapat pe-
nundaan (delay) rentang waktu karena adanya proses komputasi.
Kecepatan sistem dalam merespons gestur menjadi salah satu fak-
tor yang penting karena dapat memengaruhi pengalaman pengguna
dalam menggunakan perangkat ini. Semakin cepat sistem meres-
pons, maka memberikan kesan selayaknya berinteraksi dengan objek
di dunia nyata. Penilaian dari pengujian ini bersifat subyektif ber-
dasarkan hasil pemikiran dan perasaan dari responden yang men-
coba langsung perangkat ini. Narasumber penelitian ini berjumlah
5 orang yang berasal dari responden pada Pengujian Performansi
Sistem dan Pengujian Efektivitas Sistem.

Pada Pengujian Performansi Sistem dengan server computer 1,
perubahan frame saat gestur diberikan memperlihatkan pergerak-
an objek yang halus dan stabil. Sistem dapat menanggapi gestur
secara instan dan terhitung cepat karena tidak dirasakan delay aki-
bat adanya komputasi sistem. Setiap detail pergerakan objek dapat
ditampilkan dengan baik dan tidak memberikan kesan adanya lon-
catan objek.

Pada Pengujian Performansi Sistem dengan server computer
2, perubahan frame saat gestur diberikan memperlihatkan perge-
rakan objek yang cukup stabil meskipun tidak sebaik pada server
computer 1. Meskipun ditemukan beberapa loncatan objek, hal ini
masih dalam batas yang wajar dan lebih baik dibandingkan pada
server computer 3. Pergerakan objek dapat divisualisasikan cukup
baik dengan kecepatan tanggapan normal.

Hasil yang tidak jauh berbeda juga diberikan oleh 4 respon-
den pada Pengujian Efektivitas Sistem. Masing-masing responden
tidak merasakan adanya delay response terhadap gestur yang di-
berikan. Jika gestur yang diberikan sesuai dengan detektor, sistem
langsung menampilkan respons yang bersesuaian secara stabil. Ada-
nya beberapa loncatan objek tidak mengurangi pengalaman respon-
den dalam menyelesaikan pengujian tersebut. Secara keseluruhan,
responden menyatakan bahwa sistem ini dapat menanggapi gestur
dan memberikan respons yang baik serta dapat memaklumi adanya
beberapa perubahan frame yang tidak stabil.

Pada Pengujian Performansi Sistem dengan server computer
3, perubahan frame saat gestur diberikan memperlihatkan adanya
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loncatan pergerakan terhadap objek yang diinteraksikan. Sistem
menanggapi gestur yang diberikan terhitung kurang responsif yang
mengakibatkan adanya rentang waktu antara pemberian gestur dan
pergerakan objek tersebut. Hal ini mengurangi kesan real time ter-
hadap gestur yang dilakukan dan dapat mengurangi pengalaman
pengguna dalam menggunakan sistem ini.

Dari hasil pengujian real time response sistem didapatkan ke-
simpulan bahwa respons yang ditampilkan sistem berlangsung lu-
mayan cepat dan dalam batas wajar. Hal ini dapat memaksimalkan
pengalaman pengguna karena sistem dapat menanggapi gestur dan
memberikan respons dengan baik dan stabil.
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Halaman ini sengaja dikosongkan.
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BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pelaksanaan dan pengujian sistem yang sudah dilakukan,
penulis berhasil mengimplementasikan sistem interactive hologra-
phic projection untuk materi perkembangan peradaban manusia.
Kemudian untuk lebih detail dapat ditarik beberapa kesimpulan
sebagai berikut:

1. Efek hologram yang efektif diterapkan pada penelitian ini ya-
itu efek kombinasi dari warna asli objek dengan ilusi cahaya
semi-transparan dengan nilai efektivitas sebesar 91.67%.

2. Gestur dapat dikenali dan memberikan respons yang sesuai
dengan nilai rata-rata 90.71%.

3. Gestur yang melibatkan satu tangan, baik kiri atau kanan, da-
pat memicu respons dengan nilai rata-rata 72.00%. Sedangk-
an gestur yang melibatkan kedua tangan sekaligus memiliki
tingkat efisiensi sebesar 97.50%.

4. Daya komputasi komputer memengaruhi performansi sistem
interactive holographic projection, sehingga membutuhkan se-
rver computer dengan minimal spesifikasi processor Intel Core
i7-7700HQ, graphic card NVIDIA GeForce GTX 1050 dengan
RAM 16 GB.

5. Sebanyak 87.0% skenario yang dilakukan responden dapat di-
respons balik oleh sistem sesuai dengan fitur yang dibangun.

6. Teknologi interactive holographic projection dapat membantu
pembelajaran perkembangan peradaban manusia di Indonesia
secara lebih menarik dan mengesankan berdasarkan pendapat
dari 61 responden dengan hasil :

(a) Sebanyak 42.6% setuju dan 47.5% sangat setuju bahwa
sistem ini dapat membantu pembelajaran perkembangan
peradaban manusia.

(b) Sebanyak 47.5% setuju dan 34.4% sangat setuju bahwa
sistem ini dapat meningkatkan ketertarikan dalam mem-
pelajari perkembangan peradaban manusia.
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(c) Sebanyak 39.3% setuju dan 36.1% sangat setuju bahwa
sistem ini lebih mengesankan daripada melihat koleksi
museum secara langsung.

(d) Sebanyak 37.7% setuju dan 54.1% sangat setuju bahwa
sistem ini dapat diimplementasikan di museum di Indo-
nesia.

(e) Sebanyak 27.9% setuju dan 68.9% sangat setuju bahwa
sistem ini dapat mendukung perkembangan museum dan
pendidikan di Indonesia.

5.2 Saran

Demi pengembangan lebih lanjut mengenai tugas akhir ini,
disarankan beberapa langkah lanjutan sebagai berikut :

1. Jika penelitian ini dikembangkan lebih lanjut, dapat menam-
bahkan interaksi dan mencakup objek yang lebih beragam.

2. Detektor gestur tangan yang dibangun harus dikurangi ting-
kat sensitivitasnya agar pengguna dapat lebih fleksibel dalam
mengikuti gestur tangan yang bersesuaian.
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LAMPIRAN

1 User Interface pada Main Scene Aplikasi

(a) Panduan gestur tangan pada Main Scene.

(b) Keterangan informasi pada Main Scene.

Gambar 1.1: Menu Help pada Main Scene.
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(a) Main Scene untuk Hand Axe.

(b) Main Scene untuk Primeval Axe.

Gambar 1.2: Informasi untuk objek zona purbakala.
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(a) Main Scene untuk Buddha Statue.

(b) Main Scene untuk Ganesha Statue.

Gambar 1.3: Informasi untuk objek zona klasik (Hindu - Buddha).
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(a) Main Scene untuk Brass Lamp.

(b) Main Scene untuk Ceramic Pot.

Gambar 1.4: Informasi untuk objek zona kolonial dan pergerakan
kemerdekaan.
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(a) Main Scene untuk Typewriter.

(b) Main Scene untuk Gramophone.

Gambar 1.5: Informasi untuk objek zona IPTEK (Ilmu Pengentahuan
dan Teknologi).
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2 Informasi Objek Hologram

2.1 Kapak Genggam (Hand Axe)

Gambar 2.6: Contoh objek asli kapak genggam (hand axe).

Zona Peradaban : Zona Purbakala
Deskripsi :

�

Kapak genggam adalah sebuah batu yang mirip dengan ka-
pak, tetapi tidak bertangkai dan digunakan dengan cara
menggenggamnya.

�

Kapak genggam biasanya dibuat dari batu gamping yang
dipahat memanjang atau diserpih sehingga berbetuk lon-
jong.

�

Kapak ini digunakan untuk menumbuk biji-bijian, membu-
at serat-serat dari pepohonan, membunuh binatang buru-
an, dan sebagai senjata menyerang lawannya.

Detail Penemuan :
Pacitan, Jawa Timur oleh Gustav He-
inrich Ralph von Koenigswald pada
1935

Informasi Lainnya :

�
Dalam ilmu prasejarah, kapak ini disebut chopper artinya
alat penetak atau peralatan batu yang masih kasar.

�

Kapak ini digunakan pada zaman Paleolitikum oleh manu-
sia Pithecanthropus erectus (berdasarkan penemuan fosil di
Trinil).
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2.2 Kapak Lonjong (Primeval Axe)

Gambar 2.7: Contoh objek asli kapak lonjong (primeval axe).

Zona Peradaban : Zona Purbakala
Deskripsi :

�

Kapak lonjong adalah kapak dengan penampangnya yang
lonjong seperti telur dan ujungnya yang runcing sehingga
memungkinkan untuk dipasangkan tangkai.

�

Kapak lonjong biasanya dibuat dari batu kali yang berwar-
na kehitaman ataupun batu nefrit yang berwarna hijau tua
yang dipukul beruntun.

�
Kapak ini digunakan untuk berburu dan menghasilkan ma-
kanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam.

Detail Penemuan :
Indonesia bagian timur, khususnya Gua
Niah, Serawak oleh T. Harrison

Informasi Lainnya :

�
Penggunaan tangkai pada kapak lonjong ini menguatkan
bahwa digunakan pada zaman Neolitikum.

�

Kapak lonjong hanya ditemukan di Indonesia bagian timur,
bahkan masih dibuat di pedalaman Pulau Papua hingga
sekarang.
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2.3 Patung Buddha (Buddha Statue)

Gambar 2.8: Contoh objek asli patung Buddha (Buddha statue).

Zona Peradaban : Zona Klasik (Hindu-Buddha)
Deskripsi :

�

Dalam agama Buddha, membuat patung sebagai salah satu
ungkapan terima kasih atas jasa-jasa yang diberikan oleh
Sidharta dalam memberikan petunjuk menuju jalan yang
lebih terang.

�

Patung Budha difungsikan sebagai lambang dan kesempat-
an untuk merenungkan ajaran Sang Guru bagi umat Bu-
ddha sebagai ikhtiar yang tidak kenal lelah dan menjadi
seseorang yang lebih baik.

�

Di beberapa negara (Amerika dan Eropa) memasang pa-
tung Buddha di dalam rumah dipercaya akan menghadirk-
an keseimbangan hidup, ketenangan, dan hawa yang sehat.

Detail Penemuan :
Kompleks Candi Plaosan, Kecamatan
Prambanan, Klaten, Jawa Tengah pada
06 Mei 2019

Informasi Lainnya :

�

Patung ini merujuk Siddhartha Gautama, yaitu guru spi-
ritual dari timur laut India yang juga merupakan pendiri
Agama Buddha.

�
Menurut bahasa Sanskerta, budh berarti ”yang bermakna
telah mengetahui”
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2.4 Arca Ganesha (Ganesha Statue)

Gambar 2.9: Contoh objek asli arca Ganesha (Ganesha statue).

Zona Peradaban : Zona Klasik (Hindu-Buddha)
Deskripsi :

�

Dalam agama Hindu, melambangkan Dewa Ganesha seba-
gai ”Dewa Ilmu Pengetahuan”. Berfungsi sebagai sarana ri-
tual atau ibadah dengan makna penghalau rintangan, pem-
beri kesejahteraan dan kebijaksanaan.

�

Ciri-cirinya yaitu berkepala gajah, perut buncit dengan 4
tangan dan memiliki rambut yang disanggul ke atas me-
nyerupai mahkota.

�

Masing-masing tangan membawa atribut aksamala (tasbih)
di tangan kanan belakang, parasu (kapak parang) di tangan
kiri belakang, danta (gading yang patah) di tangan kanan
depan, dan modaka (manisan) di tengan kiri depan.

Detail Penemuan :
Desa Dieng Wetan, Kecamatan Keja-
jar, Wonosobo, Jawa Tengah pada 27
Desember 2019

Informasi Lainnya :

�
Dalam bahasa Sansekerta, Ganesha memiliki arti kelompok
(gana) dan pemimpin (isha).

�

Dalam cerita pewayangan, Ganesha disebut Bhatara Ga-
na (pemimpin gana) yang mengikuti Bhatara Guru (Dewa
Siwa).
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2.5 Lampu Kuningan (Brass Lamp)

Gambar 2.10: Contoh objek asli lampu kuningan (brass lamp).

Zona Peradaban :
Zona Kolonial dan Pergerakan Keme-
rdekaan

Deskripsi :

�

Lampu tembaga adalah sumber penerangan sebelum ada-
nya listrik yang memanfaatkan lilin atau gas pada bagian
dalamnya, tergantung bentuk dalamnya.

�

Benda ini merupakan salah satu kerajinan tembaga dan
kuningan yang dibawa saat masa penjajahan dan diadopsi
oleh masyarakat Indonesia.

�

Dengan mengombinasikan beberapa tembaga dan bahan la-
in sehingga tahan korosi dan banyak dimanfaatkan untuk
kerajinan lainnya.

Informasi Lainnya :

�
Awalnya, kerajinan ini bermula dari Suriah atau Turki de-
ngan mencampurkan tembaga dan seng.

�
Di Indonesia, Boyolali dikenal sebagai sentra kerajinan tem-
baga dan kuningan dengan produk yang beragam.
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2.6 Peralatan Keramik (Ceramic Pot)

Gambar 2.11: Contoh objek asli peralatan keramik (ceramic pot).

Zona Peradaban :
Zona Kolonial dan Pergerakan Keme-
rdekaan

Deskripsi :

�

Secara umum, semua benda tanah liat yang dibakar disebut
sebagai keramik. Nama yang umum dikenal masyarakat
Indonesia pada zaman dahulu adalah gerabah.

�

Di Indonesia, keramik sudah dikenal sejak jaman Neoli-
thikum, diperkirakan rentang waktunya mulai dari 2500
SM–1000 SM.

�

Perkembangan teknologi keramik modern di Indonesia ber-
kembang dengan didirikannya Laboratorium Keramik atau
“Het Keramische Laboratorium” pada tahun 1922 di Ban-
dung.

Informasi Lainnya :

�

Menurut bahasa Yunani, keramik berasal dari kata kerami-
kos artinya suatu bentuk dari tanah liat yang telah meng-
alami proses pembakaran.

�
Salah satu sentra kerajinan gerabah di Indonesia yaitu Ple-
red (Purwakarta).
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2.7 Mesin Ketik (Typewriter)

Gambar 2.12: Contoh objek asli mesin ketik (typewriter).

Zona Peradaban : Zona IPTEK
Deskripsi :

�

Mesin ketik atau mesin tik adalah alat elektronik dengan
sebuah set tombol-tombol yang, apabila ditekan, menye-
babkan huruf dicetak pada kertas.

�

Pada awalnya mesin ketik di ciptakan pada tahun 1714 oleh
Henry Mill, namun Christopher Sholes berhasil menciptak-
an mesin ketik untuk komersial yang pertama kali.

�

Pada akhir dasawarsa 1980-an, mesin pengolah kata dan
personal computer telah menggantikan fungsi mesin ketik
di beberapa negara di dunia bagian barat.

Informasi Lainnya :

�

Berkat mesin ketik ciptaannya, Sholes disebut sebagai pe-
nemu dari keyboard QWERTY yang dipakai sampai seka-
rang.

�

Semenjak ada standarisasi mengetik, muncul metode korek-
si yang mendorong terciptanya correction fluid pada 1950
-1960.
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2.8 Gramofon (Gramophone)

Gambar 2.13: Contoh objek asli gramofon (gramophone).

Zona Peradaban : Zona IPTEK
Deskripsi :

�

Gramofon adalah mesin untuk mereproduksi suara dan mu-
sik yang direkam pada piringan hitam. Gramofon ditemuk-
an oleh Thomas Alfa Edison pada 1887, setelah penemuan
bohlam.

�

Asal mulanya pada tahun 1877, Edison menemukan ”pho-
nograph” yaitu alat yang mampu merekam dan merepro-
duksi suara dengan menggunakan jarum pemutar piringan
hitam pada silinder kertas timah

�

Ukuran piringan hitam ditentukan dari hitungan rpm (rota-
tion per minute)-nya, yaitu berapa banyak putaran dalam
satu menit. Semakin besar diameter platnya, semakin kecil
ukuran untuk memutarnya.

Informasi Lainnya :

�
Sebeneranya gramofon adalah sebuah merek (The Gramo-
phone Company) yang didirikan oleh Emil Berliner.

�

Pemutar piringan hitam ini dikenal di Inggris dengan nama
Gramophone dan di Amerika Serikat dengan nama Phono-
graph.
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3 Dokumentasi Pengujian Performansi Sistem
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Gambar 3.14: Grafik FPS pada iterasi 1.
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Gambar 3.15: Grafik FPS pada iterasi 2.

107



0 200 400 600 800 1,000 1,200

0

20

40

60

80

100

Frame

F
ra

m
e

R
a
te

(f
p

s)

S
E
R
V
E
R

C
O
M

P
U
T
E
R

1

0 200 400 600 800 1,000

0

20

40

60

80

100

Frame

F
ra

m
e

R
a
te

(f
p

s)

S
E
R
V
E
R

C
O
M

P
U
T
E
R

2

0 200 400 600 800 1,000 1,200

0

20

40

60

80

100

Frame

F
ra

m
e

R
a
te

(f
p

s)

S
E
R
V
E
R

C
O
M

P
U
T
E
R

3

Gambar 3.16: Grafik FPS pada iterasi 3.
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Gambar 3.17: Grafik FPS pada iterasi 4.
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Gambar 3.18: Grafik FPS pada iterasi 5.
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4 Dokumentasi Pengujian Kepuasan Pengguna

Gambar 4.19: Rekapitulasi jawaban kuesioner daring.
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