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Abstract
Multi Marker Augmented Reality is needed to provide more information about the

dangers of smoking on cigarette boxes. Health messages on cigarette packs has not been
effective to improve knowledge and prevent informants (smokers) behave smoke. The
purpose of this research is to make the application instructions hazards of smoking by using
augmented reality that can read a maximum of 3 pieces marker and display information
about the dangers of smoking. System design using the Unified Modeling Language, Vuforia
SDK Qualcomm augmented reality as a library, and Unity 3D. This research resulted in an
application that can provide information about the dangers of smoking to the user (the
public) in different ways. The results showed that the system can recognize images on
cigarette boxes that serve as markers that can display information about the dangers of
smoking.
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1. PENDAHULUAN
Setiap tahun, jumlah perokok di Indonesia kian meningkat. Berdasarkan data terakhir

Riset Kesehatan Dasar 2013, jumlah perokok aktif mulai dari usia 10 tahun keatas berjumlah
58.750.592 orang (Maharani, 2015). Untuk mengatasi arus jumlah perokok di Indonesia,
pemerintah membuat peraturan tentang rokok yakni di dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan pada Bagian
Ketiga tentang Keterangan pada Label pasal 6 ayat (1) menyebutkan “Setiap orang yang
memproduksi rokok wajib mencantumkan informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar
setiap batang rokok, pada label dengan penempatan yang jelas dan mudah dibaca”. Pasal 7
menyebutkan “Selain pencantuman kandungan kadar nikotin dan tar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6, pada kemasan harus dicantumkan pula: a. kode produksi pada setiap kemasan
rokok; b. tulisan peringatan kesehatan pada label di bagian kemasan yang mudah dilihat dan
dibaca.”

Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widalti tentang efektivitas pesan
bahaya merokok pada bungkus rokok terhadap perilaku merokok masyarakat miskin
menunjukkan bahwa pesan kesehatan pada bungkus rokok belum efektif untuk meningkatkan
pengetahuan dan mencegah informan (perokok) berprilaku merokok(Widalti, 2013).

Augmented reality merupakan sebuah teknologi yang dapat menggabungkan benda
maya dua dimensi ataupun tiga dimensi kedalam lingkungan nyata dan kemudian
memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata (Nugroho dan Fatta, 2012).
Teknologi augmented reality, dapat membantu dalam menyampaikan suatu informasi kepada
pengguna (Martono, 2011). Tujuan augmented reality adalah untuk memberikan pemahaman
kepada seseorang dengan menambahkan informasi dalam bentuk virtual yang dapat
ditampilkan pada secara langsung pada lingkungan asli.

Penelitian yang membahas tentang augmented reality adalah penelitian tentang
implementasi augmented reality pada aplikasi petunjuk bahaya merokok dengan
menggunakan Unity 3D. Tools yang digunakan untuk membangun aplikasi menggunakan
Unity 3D (Kelvin dkk, 2015). Unity adalah sebuah platform pengembangan yang fleksibel dan
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kuat untuk menciptakan multiplatform 3D dan 2D game dan pengalaman interaktif (Anonim,
2016).

Pada penelitian ini akan membahas penerapan multimarker augmented reality
terhadap penggunaan kotak rokok sebagai informasi bahaya merokok. Adapun tujuan dari
penelitian ini adalah untuk melakukan rancang bangun aplikasi bahaya merokok dengan
menggunakan multi marker augmented reality untuk dapat digunakan oleh masyarakat umum,
baik seseorang itu merupakan perokok aktif, perokok pasif mupun bukan perokok.

2. TINJAUAN PUSTAKA
Geroimenko (2012) dalam penelitian yang berjudul Augmented Reality Technology

and Art : The Analysis and Visualization of Evolving Conceptual Models yang membahas
tentang analisis gagasan augmented reality, yang mengarah ke pembangunan model
konseptual dan definisi yang bersama-sama menangkap sifat aplikasi AR ini. Penelitian ini
bertujuan untuk menerapkan model konseptual AR pada bidang Art Augmented Reality untuk
menilai potensi paradigmatic dari AR sebagai media artistik baru. Hasil penelitian tersebut
berupa analisis dari penerapan model konseptual Art Augmented Reality.

Penelitian Kelvin dkk, 2015 dengan judul Implementasi Augmented reality pada
Aplikasi Petunjuk Bahaya Merokok dengan Unity 3D Berbasis Android membahas tentang
pembuatan aplikasi yang memiliki fitur berupa informasi mengenai bahaya rokok terhadap
lingkungan dan kesehatan dengan menggunkan metode protoype. Tujuan penelitian tersebut
adalah untuk mengimplementasikan aplikasi dengan menggunakan teknologi augmented
reality yang dapat menarik minat masyarakat dan memudahkan pengguna mengerti akan
bahaya merokok. Dari beberapa kajian tersebut dapat memberikan referensi yang berguna
pada penelitian ini, sehingga penulis dapat menggunakan rujukan tersebut untuk melakukan
rancang bangun aplikasi bahaya merokok dengan menggunakan multi marker augmented
reality.

2.1 Augmented reality
Augmented reality merupakan sebuah teknologi yang dapat menggabungkan benda

maya dua dimensi ataupun tiga dimensi kedalam lingkungan nyata dan kemudian
memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata (Nugroho dan Fatta, 2012).
Teknologi augmented reality telah digunakan untuk berbagai macam aplikasi antara lain
dibidang kesehatan, bidang pertahan, bidang pendidikan dan bidang sejarah (Martono, 2011).

Gambar 1 Cara kerja augmented reality
(Nugroho, 2012)

Prinsip kerja augmented reality adalah kamera akan mendeteksi marker yang
diberikan, setelah pola marker dikenali dan ditandai, webcam akan melakukan perhitungan
dengan menyesuaikan marker dengan database yang dimiliki. Ketika tidak sesuai, maka



Seminar Nasional Industri dan Teknologi (SNIT), Politeknik Negeri Bengkalis

Nopember 2016, hlm. 249

informasi marker tidak akan diolah. Namun jika sesuai, maka  informasi marker akan
digunakan untuk melakukan render dan menampilkan objek 3D atau animasi yang telah
dibuat sebelumnya (Supriyanto, 2013). Gambaran umum augmented reality dapat dilihat pada
Gambar 1.

2.2 Multi Marker
Menurut Martono (2011), marker merupakan gambar (image) dengan warna hitam dan

putih dengan bentuk persegi. Obyek virtual yang berupa obyek 3D yaitu pada titik (0, 0, 0)
dan 3 sumbu (X, Y, Z) diciptakan jika komputer dapat mengenali posisi dan orientasi dari
marker. Dalam pengembangan, marker yang digunakan dalam aplikasi bergantung pada
library. Contoh marker dapat dilihat pada Gambar 2(a).

(a) (b)
Gambar 2.(a) Marker pada aplikasi augmented reality; (b) Titik koordinat virtual pada

marker
Posisi dari obyek virtual akan terletak berdiri segaris pada sumbu Z dan tegak lurus

terhadap sumbu X (kiri ataupun kanan) dan sumbu Y (depan maupun belakang) dari koordinat
virtual marker. Kegunaan dari titik koordinat virtual marker adalah sebagai penentu posisi
dari objek virtual yang akan ditambahkan pada lingkungan nyata. Ilustrasi titik koordiant
virtual marker dapat dilihat pada Gambar 2(b).

2.3. Bahaya Merokok
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang
Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan pasal 1 nomor 1, menyatakan bahwa “Rokok adalah
hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan
dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya
yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.”

3. METODE PENELITIAN
Sistem yang diusulkan untuk aplikasi bahaya merokok akan menggunakan maksimal 3

buah marker yang dapat dikenali oleh kamera untuk menampilkan informasi berbeda tentang
bahaya merokok pada tiap-tiap marker. Pada sistem yang diusulkan, informasi yang
ditampilkan berupa berupa objek 3 dimensi tengkorak dan audio penjelasan tentang “Alasan
Merokok Dapat Membunuhmu”, teks tentang “Kanker Tenggorokan, Tumor Ganas Akibat
Merokok”, dan video tentang “Bahaya Merokok Terhadap Kesehatan Mulut”. Sistem yang
diusulkan dapat dilihat pada Gambar 3. Untuk perancangan konten dari tiap marker, dapat
dilihat pada Gambar 4.
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Marker

Marker

Marker

Gambar 3. Sistem yang diusulkan

Gambar 4. Perancangan konten tiap marker

3.1 Perancangan Sistem
Perancangan sistem dalam penelitian menggunakan Unified Modelling Language

(UML). UML merupakan suatu cara yang telah menjadi standar dalam industri untuk
visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem piranti lunak (Sulistyorini, 2013).
Penelitian ini menggunakan UML sebagai gambaran sistem yang meliputi use case diagram,
activity diagram dan sequence diagram. Berikut ini merupakan use case diagram aplikasi
Bahaya Merokok versi 1.0 yang dirancang, dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Use Case Diagram
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini menghasilkan aplikasi bahaya merokok dengan menggunakan multimarker
augmented reality sehingga kamera dapat mengenali marker untuk menampilkan
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informasi maksimal sebanyak 3 buah. Ketiga marker tersebut akan menampilkan berupa
objek 3 dimensi tengkorak dan audio penjelasan tentang “Alasan Merokok Dapat
Membunuhmu”, teks tentang “Kanker Tenggorokan, Tumor Ganas Akibat Merokok”,
dan video tentang “Bahaya Merokok Terhadap Kesehatan Mulut”. Tampilan utama
aplikasi ditunjukkan pada Gambar 6.

Gambar 6. Tampilan Utama Aplikasi Bahaya Merokok v.1.0
a. Marker Augmented Reality

Gambar 7. Marker Augmented Reality pada Kotak Rokok
b. Marker untuk tampilan konten video

Tampilan konten video, dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8. Tampilan Konten Video
Potongan script untuk pemanggilan video dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 9. Source Code Pemanggilan
Video

if (m_path == null || m_path.Length == 0)
{

Debug.Log("Please set a video url in the Inspector");
HandleStateChange(VideoPlayerHelper.MediaState.ERROR);
mCurrentState = VideoPlayerHelper.MediaState.ERROR;
this.enabled = false;

}
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c. Marker untuk tampilan teks
Tampilan konten teks, dapat dilihat pada Gambar 10.

Gambar 10. Tampilan Konten Teks

d. Marker untuk tampilan grafis
Menampilkan konten objek 3 dimensi dan pemutaran audio pendukung pada sistem
operasi Android yang berbeda. Tampilan konten tersebut, dapat dilihat pada Gambar 11.

Gambar 11. Tampilan Konten Objek 3 Dimensi

4.2 Pembahasan dan Pengujian
Metode pengujian yang digunakan adalah dengan menguji performa aplikasi. Berikut

merupakan skenario pengujian :
1. Penginstallan aplikasi pada sistem operasi Android yang berbeda.
2. Pengujian kecepatan aplikasi untuk menampilkan splash screen pada sistem operasi

Android yang berbeda.
3. Pengujian kecepatan aplikasi untuk menampilkan konten video pada sistem operasi

Android yang berbeda.
4. Pengujian kecepatan aplikasi untuk menampilkan konten objek 3 dimensi dan

pemutaran audio pendukung pada sistem operasi Android yang berbeda.
5. Pengujian kecepatan aplikasi untuk menampilkan konten teks pada sistem operasi

Android yang berbeda.
6. Pengujian kestabilan posisi konten yang ditampilkan pada marker kotak rokok.
7. Pengujian kestabilan posisi konten yang ditampilkan pada marker kertas biasa.

Pengujian perangkat lunak dilakukan pada lingkungan yang disesuaikan standar
kebutuhan. Aplikasi Bahaya Merokok diuji coba pada lingkungan smartphone dengan sistem
operasi Android versi Jelly Bean (4.2.2) dan RAM 1GB, Android versi KitKat (4.4.2) dan
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RAM 1GB, dan Android versi Lollipop (5.1) dan RAM 2GB. Setelah melakukan pengujian
performa terhadap Aplikasi Bahaya Merokok Dengan Menggunakan Multi Marker
Augmented Reality, maka hasil pengujian tersebut disajikan ke dalam tabel. Hasil pengujian
dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pengujian Performa
No Pengujian (Versi

Sistem Operasi
Android)

Memori Hasil Pengujian
(Kotak Rokok)

Waktu
Proses

Hasil Pengujian
(Kertas Biasa)

Waktu
Proses

1 Jelly Bean (4.2.2)

Splash screen 1 GB Nama
pengembang tidak
terlihat

00:00:44.82 Nama
pengembang tidak
terlihat

00:00:44.82

Lihat teks pengantar
bahaya merokok

Gambar pecah 00:00:00.54 Stabil 00:00:00.72

Lihat objek 3D Posisi objek tidak
stabil

00:00:00.81 Stabil 00:00:00.85

Lihat video Posisi video tidak
stabil

00:00:00.76 Stabil 00:00:00.40

Kesesuaian tampilan Ikon tombol
pecah

- Ikon tombol
pecah

-

2 KitKat (4.4.2)
Splash screen 1 GB Nama

pengembang tidak
terlihat

00:00:53.32 Nama
pengembang tidak
terlihat

00:00:53.32

Lihat teks pengantar
bahaya merokok

Konten
menghadap ke
samping

00:00:01.53 Stabil 00:00:00.94

Lihat objek 3D Stabil 00:00:01.39 Stabil 00:00:00.99

Lihat video Posisi video tidak
stabil

00:00:01.80 Stabil 00:00:00.99

Kesesuaian tampilan Sesuai
perancangan

- Sesuai
perancangan

-

3 Lollipop (5.1)
Splash screen 2 GB Sesuai

perancangan
00:00:17.73 Sesuai

perancangan
00:00:17.73

Lihat teks pengantar
bahaya merokok

Konten
menghadap ke
samping

00:00:00.45 Stabil 00:00:00.36

Lihat objek 3D Objek menghadap
ke samping

00:00:00.54 Stabil 00:00:00.72

Lihat video Video menghadap
ke atas dan ke
bawah

00:00:00.36 Stabil 00:00:00.63

Kesesuaian tampilan Sesuai
perancangan

- Sesuai
perancangan

-

Berdasarkan Tabel 1 diatas, dapat diketahui bahwa pengujian yang dilakukan terhadap
Aplikasi Bahaya Merokok dengan Menggunakan Multi Marker Augmented Reality dapat
berjalan pada sistem operasi android versi Jelly Bean (4.1.2), KitKat (4.4) hingga Lollipop
(5.0). Hal ini dibuktikan dengan lancarnya proses saat pelaksanaan pengujian aplikasi.
Semakin tinggi versi android dan semakin besar ukuran RAM yang digunakan, maka semakin
cepat waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses. Sedangkan hasil untuk pengujian
kertas biasa dan penggunaan kotak rokok, menunjukkan bahwa, semakin rata permukaan pada
marker maka akan semakin bagus hasil yang ditampilkan. Bagus di sini berarti posisi konten
tetap, tidak menghadap ke samping dan tidak goyang saat kamera digerakkan maju dan
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mundur. Sedangkan penyebab tidak stabilnya konten yang ditampilkan dikarenakan kurang
meratanya (tidak datar dan lurus) marker yang ada pada kotak rokok.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

a. Aplikasi dapat menampilkan konten berupa objek 3 dimensi tengkorak dan audio
penjelasan tentang “Alasan Merokok Dapat Membunuhmu”, teks tentang “Kanker
Tenggorokan, Tumor Ganas Akibat Merokok”, dan video tentang “Bahaya Merokok
Terhadap Kesehatan Mulut” dengan menggunakan marker bergambar Merokok
Membunuhmu, Merokok Sebabkan Kanker Tenggorokan, dan marker bergambar
Merokok Sebabkan Kanker Mulut.

b. Aplikasi dapat berjalan pada sistem operasi android mulai dari Jelly Bean (4.1.2),
KitKat (4.4) hingga Lollipop (5.0).

c. Aplikasi dapat membaca marker dengan baik jika smartphone yang digunakan
memiliki spesifikasi RAM 2 GB, media penyimpanan 8 GB, dan sistem operasi
Android versi Lollipop (5.1), kondisi marker yang rata, marker tidak tertutup ½ hingga
1 bagian, serta jarak smartphone dan marker antara 5 cm hingga 45 cm.

Aplikasi Bahaya Merokok dengan menggunakan Multi Marker Augmented Reality ini
dapat dikembangkan dari segi informasi yang ingin disampaikan. Pada objek 3 dimensi,
sebaiknya konten tersebut dapat dijadikan visualisasi dalam bentuk animasi 3 dimensi. Hal
ini bertujuan agar pengguna dapat lebih tertarik akan konten yang ditampilkan. Animasi 3
dimensi ini dapat dibuat dengan menggunakan aplikasi Blender 3D kemudian di import ke
Unity dalam format *.fbx.
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