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Abstract

Siak Sri Indra Pura palace is the official residence of Sultan Siak which built in 1889.
The palace was built in the Sultan Syarif Hasim government which was completed in 1983
and called by the East Sun Palace, also being part of administrative area of Siak regency. The
palace complex has an area of approximately 32,000 meters consisting of four small palace
are Siak Palace, Palace of Lima, Padjang palace and the Baroe palace. Siak palace become
one of the most famous sectors historical sights in Riau province. Through the utilization of
information technology based multimedia, then developed a Virtual Application of History
Museum based interactive 3-dimensional animation, which is developed using Unity 3D
software and Blender. This application provides innovation in the manufacture of media
promotion and preservation of the History site orf the Palace of Siak Sri Indrapura.
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1. PENDAHULUAN
Berdasarkan data wisatawan pengunjung Istana Siak yang di peroleh dari situs website

resmi yang menginformasikan bahwa, di dapatkan data wisatawan yang datang ke Museum
Istana Siak Sri Indra Pura dari awal Januari 2015 sampai pada Juni 2015, dimana total
kunjungan di awal tahun 2015 mencapai 8.413 orang. Untuk Bulan Februari 2015jumlah
wisatawan menurun dengan jumlah 4.286 orang, pada bulan Maret 2015 tercatat 3.741 orang.
Selanjutnya  bulan April 2015 mengalami kenaikan dengan jumlah 4.347 orang pengunjung
dan meningkat pada bulan Mei 2015 dengan jumlah 6.818 wisatawan, tetapi pada bulan Juni
2015 kembali mengalami penurunan dengan jumlah 3.605 orang wisatawan yang berkunjung
(www.riauterkini.com).

Permasalahan di atas, dapat di jadikan sebuah peluang dalam pemanfaatan peran
teknologi yang berkembang saat ini.  Bisa jadi penyebap turunnya jumlah pengunjung, atau
tidak setabilnya wisatawan yang datang dikarnakan media promosi yang ada belum cukup
menarik dan memadai. Hal ini bisa di lihat dari promosi yang ada pada saat ini hanya melalui
website dan media cetak,dan selain itu hanya berupa di media sosial pengunjung yang datang
ke Istana Siak. Siak merupakan salah satu daerah yang cukup strategis, karana Siak termasuk
dalam salah satu program Kabupaten Bengkalis dan termasuk dalam salah satu program
Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle (IMS-GT) dan Indonesia Malaysia Thailand
Growth Triangle (IMT-GT)(www.tripriau.com).

Berdasarkan pemikiran diatas dapat menjadi peluang untuk meningkatkan daya tarik
wisatawan, ditambah di Siak terdapat event yang berskala internasional yang banyak di
datangi turis asing. Salah satunya adalah Tour De Siak (TDS), Fun Bike, Parade Atlet. Dalam
rangka mendapatkan tempat di hati wisatawan, kesenian budaya dapat dikemas dalam bentuk
teknologi yang diminati masyarakat saat ini. Salah satunya adalah dengan membuat sebuah
Simulasi Virtual Museum Tour3D mengenai situs sejarah yang mana akan dibuat Virtual
Museum Tour Istana Siak Sri Indrapura,  yang nantinya terdapat benda-benda sejarah yang
berada di Istana Siak Sri Indrapura. Aplikasi ini bisa ditempatkan di situs web Kabupaten
Siak atau disebaruaskan melalui media, pendidikan sejarah dan promosi media digital.
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2. TINJAUAN PUSTAKA
Pada pengembangan objek virtual reality dengan judul “A Collaborative Virtual

Reality Oil & Gas Workflow”, dibahas tentang merancang tanaman industri bergantung pada
komunikasi di antara para ahli di lapangan, dan pada alat yang memungkinkan simulasi situs.
Virtual Reality (VR) alat yang digunakan untuk memvisualisasikan dan berinteraksi dengan
lingkungan 3D yang kompleks secara real time, dan beberapa simulasi rekayasa
mempekerjakan VR untuk meramalkan hasil usaha industri yang kompleks. Proyek penelitian
yang dijelaskan di sini menyajikan Service Oriented Architecture bertujuan untuk
menciptakan lingkungan kolaboratif, disebut CEE (Collaborative Teknik Lingkungan) yang
mengintegrasikan teknik VR menjadi sebuah sistem di mana pelaksanaan urutan yang berbeda
dari simulasi rekayasa dimodelkan sebagai alur kerja ilmiah. Fokus penelitian ini adalah pada
industri minyak & gas, terutama rekayasa lepas pantai, di mana proyek unit produksi baru
adalah panjang, mahal dan biasanya dilakukan oleh spesialis yang berbeda yang
didistribusikan secara geografis(Santos, dkk. 2012)

Pengembangan objek virtual dalam pembuatan media informasi sejarah Virtual Tour 3D
Candi Singosari Kabupaten Malang, yang mana informasi pada saat informasi belum disentuh
dengan teknologi Virtual 3D menjadi informasi yang monoton dan tanpa visualisasi sehingga
masyarakat menjadi bosan. Maka dari itu dibuat lah Virtual Tour 3D, dimana Metode yang
dilakukan dalam pembuatan Media informasi ini mengacu pada metodologi yang
dikemukakan oleh Cathine Sherwood dan Terry Rout dalam jurnal “A Structured
Methodology For Multimedia Product and Systems Development” dan melalui beberapa
tahap pembuatan dan spesifikasi yang dibutuhkan. Diantaranya yaitu melakukan Inisiasi atau
perancangan pemodelan 3D, yang nantinya di dalam aplikasi ini user dapat menjelajahi
lingkungan virtual di dalam candi dengan menggunakan navigasi arah pada keyboard dan
mouse serta dapat mengakses informasi mengenai arca-arca dan bangunan lain di dalam area
candi. Aplikasi ini dibuat dengan spesifikasi minimum Hardware dan Software seperti
Prosesor Intel Dual Core, RAM 1 GB, VGA 512 Mb, Hardisk kapasistas kosong minimal 200
GB dan dengan Sistem Operasi Windows XP, Aplikasi 3D Studio Max dan Unity 3D sebagai
Game Engine untuk membuat Virtual 3D (Irawati, 2015).

Pada penelitian yang serupa dalam Pengembangan Objek Virtual Dengan Objek Nyata
Pada Augmented Reality untuk Museum Lampung, yang mana menyediakan informasi
tambahan pada objek berupa teks virtual, objek 3 dimensi, animasi, audio dan video sesuai
dengan kebutuhan masing–masing objek. ARMULA dikembangkan dengan teknologi
Augmented Reality, maka digunakan marker sebagai media yang berfungsi untuk
menampilkan informasi tambahan dari tiap – tiap objek melalui alat display (monitor).
ARMULA dibangun menggunakan software library Artoolkit dan Macromedia Flash Player
8. Dimana tahapan yang dilakukan dengan melakukan perancangan desain aplikasi informasi
tambahan berupa teks virtual, objek 3 dimensi, animasi, audio, dan video. Selain perancangan
desain, pada perancangan aplikasi ARMULA terdapat juga perancangan fisik marker dan
perancangan interface tambahan untuk audio dan video yang mana diletakkan pada objek–
objek yang ada di Museum Lampung. Spesifikasi software yang digunakan dalam
pembangunan aplikasi ARMULA yaitu: (1) Sistem Operasi Windows XP/2003; (2) Software
Library : Artoolkit, (3) Rendering engine : OpenGL; (4) Compiler : Microsoft Visual C.Net
2003; (5) 3D Modeller : Autodesk 3DS Max; (6) Material Modeller : Adobe PhotoshopCS 2;
(7) Video Editor : Ulead Visual Studio Plus 11.5; (8) Sound Editor : Free Audio Ripper 4.5;
(9) Interface Modeller : Micromedia Flash Player(Wulansari dan Waluyo, 2010).

Penelitian lain mengenai pembuatan Virtual Reality berupa Aplikasi Tata Ruang Tiga
Dimensi Gedung Serba Guna Institiut Teknologi Surabaya yang mana dibuat berdasarkan
permasalahan model iklan bangunan saat ini yang sering kali dibuat cenderung menggunakan
konsep 2D, yang menurut perkembangan teknologi saat ini sudah bisa dibilang biasa-biasa
saja. Untuk itu, dibutuhkan tampilan visual yang dapat menggambarkan tata uang suatu
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bangunan dalam bentuk 3D. Sehingga seseorang dapat mengetahui informasi suatu ruangan
dari berbagai sisi. Karena teknologi semakin canggih, diharapkan aplikasi yang dibuat dapat
dinikmati semua kalangan. Pada pembuatan tugas akhir, penulis membuat tata ruang gedung
yang dapat ditampilkan dalam bentuk 3D menggunakan teknologi 3D yaitu Virtual Reality.
Pada proses pembuatan aplikasi ini, yang pertama pembuata  desain sistem dengan
menggunakan aplikasi ARToolkit dan Unity 3D. Selanjutnya Pada tahap ini dilakukan
pembuatan desain ruangan dalam bentuk 2D yang nantinya digunakan sebagai acuan
pembuatan desain 3D. Pembuatan desain ruang 2D dilakukan secara komputerisasi.
Desainruang 2D inilah yang akan digunakan sebagai bantuan ukuran untuk membangun
desain ruang 3D. Dan yang terakhir pembuatan Aplikasi, Pada tahap ini dilakukan pembuatan
desain ruangan dalam bentuk 2D yang nantinya digunakan sebagai acuan pembuatan desain
3D. Pembuatan desain ruang 2D dilakukan secara komputerisasi. Desainruang 2D inilah yang
akan digunakan sebagai bantuan ukuran untuk membangun desain ruang 3D(Asfari dkk,
2012) .

Penelitian yang membuat Prototype Virtual Museum Keraton Kasunan Surakarta
Hadiningrat Berbasis Web, yang nantinya berbentuk Aplikasi Web 3D yang bisa dilihat oleh
umum sebagai media promosi situs sejarah. Aplikasi ini dibuat dengan tahapan – tahapan
sebagai  berikut, diantaranya pembuatan Prototype Virtual Reality dengan metode Parent dan
perancangan Prototype Web sebagai wadah aplikasi nantinya. Dalam tahap pembuatan
Prototype menggunakan metode Parent, Tahap Requirement Analysisand Specification yang
mana menetapakan tahap awal dalam model ini. Seperti atribut dan kebuffian pengunjung,
karakteristik museum seperti tujuan museum, kebutuhan khusus, infrastruktur yang tersedia,
tempat pameran, dan benda koleksi yang ada, diidentifikasi dan direkam. Kemudian dalam
tahap virtual museum design terbagi menjadi 3 tahap lagi, yaitu tahap architectural design,
tahap design of exhibit presentation, dan tahap 3D navigation and interaction design. Tahap
selanjutnya adalah tahap prototyping and evaluation. Setelah seluruh desain dan aturan
ditentukan, maka dilakukan tahap pembangunan dengan cara membuat prototype virtual
museum. Dalam tahap prototyping, seluruh desain lingkungan virtual, objek beserta
lirigkungan pamerannya, dan aturan-aturan navigasi dan interaksi dibangun untuk kemudian
diintegrasikan menjadi sebuah virtual museum. Dan Tahap yang terakhir yaitu Tahaf Full-
ScaleImplementation. Pada tahap ini,virtual museum yang dihasilkan pada tahap sebelunnya
diimplementasikan secara online dan dibuka aksesnya kepada masyarakat luas. Pada tahap ini
pula dilakukan proses maintenance terhadap Virtual Museum yang telah diimplementasikan
secara penuh (Worang dkk, 2014).

3. METODE PENELITIAN
3.1. Data Penelitian

Penelitian dilakukan dengan kajian kepustakaan dan pengumpulan data-data objek istana
siak sri indra pura serta denah bangunan yang didapat dengan observasi secara langsung.
Data dan alat yang dibutuhkan sebagai berikut:
1. Denah bangunan Istana Siak Sri Indrapura

(a) (b)
Gambar 1. (a) Denah bangunan Istana Siak; (b) Denah lingkungan Istana Siak
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2. Daftar dan dokumentasi properti di Istana Siak

3.2. Alat penelitian
Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan penelitian ini adalah perangkat keras berupa
PC dengan spesifikasi  minimal prosesor intel core i3, Memori atau RAM 2 GB dan
hardisk 500 GB sebagai peerangkat modeling dan pada saat render serta pengcodingan
dilakukan di PC prosesor intel core i7 dengan memori RAM 4 GB dan hardisk 500 GB.
Sedangkan perangkat lunak yang digunakan terdiri dari system operasi Windows 7,
Aplikasi Bleander, Unity 3D dan dan Aplikasi Photoshop CS6.

3.3. Prosedur penelitian
Prosedur penelitian di mulai dengan melakukan pengumpulan data dan mempelajari

konsep-konsep pembuatan Aplikasi Virtual yang dirancang. Selanjutnya dari data yang ada
dilakukan pembuatan Aplikasi, sehingga menghasilkan produk Aplikasi berbentuk Simulasi
3D. Prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini di tunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Prosedur Penelitian

Dalam merancang aplikasi Virtual Museum terdapat tahapan-tahapan yang harus di
laksanakan untuk memastikan upaya penelitian dan perancangan system agar mencapai hasil
maksimal. Secara garis besar tahapan yang dilakukan dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah. Dalam tahap ini melakukan indentifikasi topik masalah, mencari
jurnal–jurnal yang mendukung dalam penelitian.

2. Pengumpulan data. Pada tahap ini dilakukan dengan beberapa metode pelaksanaan,
diantaranya dengan melakukan observasi atau pengamatan langsung yang hasilnya
nanti berupa foto-foto bangunan dan properti Istana Siak. Selanjutnya dengan
wawancara kepada pengurus Istana Siak yang mana akan mendapatkan daftar properti
dan Denah istana siak sri indrapura.

3. Desain sistem. Tahapan ini melakukan proses Modeling, Shading, Lighting, Effect dan
Rendering serta pemograman sistem yang dibutuhkan sesuai dengan storyboard yang
dibuat dan direncanakan.

4. Pembuatan Sistem. Tahap ini adalah dimana proses penggabungan dari seluruh hasil
tahap desain sistem untuk menjadi satu kesatuan dalam sebuah sistem.

5. Pengujian sistem. Melakukan pengujian atau percobaan sistem yang telah selesai
didesain dan dibuat pada perangkat elektronik yang direncanakan, yaitu PC atau
Laptop.

Pengumpulan Data

Identifikasi Masalah

Desain Aplikasi

Pengujian Aplikasi

Laporan Hasil Penelitian

Pembuatan Aplikasi
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6. Laporan hasil penelitian. Membuat laporan dari hasil penelitian yang dilakukan, mulai
dari pengumpulan data, perancangan sistem, pembuatan sistem sampai dengan
pengujian dari hasil penelitian yang dilakukan secara keseluruhan.

3.4. Sinopsis/Skenario
Istana siak merupakan kediaman resmi Sultan Siak yang mulai dibangun pada tahun

1889, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim. Istana ini merupakan peninggalan
Kesultanan Siak Sri Inderapura yang selesai dibangun pada tahun 1893 dengan perpaduan
arsitektur bernuansa Arab, Melayu dan Eropa. Kini istana yang juga dijuluki istana Matahari
Timur ini, masuk wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Siak dan saat ini difungsikan
sebagai tempat wisata untuk mengajak pengunjung melihat kebesaran dan kemegahan
kerajaan Siak pada zaman dahulu.

Kompleks istana ini memiliki luas sekitar 32.000 meter persegi yang terdiri dari 4 istana
yang diantaranya istana siak, istana lima, istana padjang dan istana baroe. Istana siak sendiri
memiliki luar 1.000 meter persegi. Dan isatan siak sendiri terdiri dari 2 lantai dan memiliki 2
buah wing, serta memiliki 6 ruang inti dilantai dasar dan 7 ruang dilantai atas.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi berbentuk Virtual tentang isatana siak

sri indrapura, aplikasi ini dibuat dengan menggunakan teknik animasi 3 dimensi yang diolah
dari beberapa perangkat lunak seperti Blander 2.75 dan Photoshop CS6. Di dalam aplikasi
yang dibuat banyak terdapat nilai-nilai sejarah Melayu pada zaman dahulu tentang kerajaan
Siak. Pembuatan aplikasi Virtual Museum Tour 3D Istana Siak Sri Indra Pura ini
menggunakan Unity 3D sebagai Engine dalam pembuatan navigasi penggerak camera
berjalan yang dijadikan sebagai pengganti mata.

Pengujian dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan aplikasi yang telah dibuat
sehingga dapat dilihat kelemahan atau kekurangan yang ada pada aplikasi ini. dalam
pengujian aplikasi ini akan dijelaskan mengenai Virtual Museum Tour Istana Siak Sri Indara
Pura berbasis 3 dimensi, terdapat beberapa langkah utama, diantaranya face intro, opening,
content dan ending.

4.1. Tampilan Intro
Face intro merupakan tampilan awal dalam pengujian aplikasi ini yaitu menampilkan
intro fungsi play dan quityang terdapat pada awal membuka Aplikasi Virtual Reality
Istana Siak Sri Indrapura, seperti pada Gambar 3.

5.

Gambar 3. Intro pada saat membuka aplikasi
4.2. Tampilan Opening

Pada tahap ini menampiklan opening aplikasi dengan menampilkan visual berupa gambar
berurutan dengan menyisipkan coding untuk menjalankan dan mengurutkan pada masing-
masing gambar. Gambar logo present diposisikan pada bagian kedua setelah gambar
pertama muncul dan dilanjutkan kegambar ketiga yaitu gambar tulisan production yang
telah diatur sesuai urutan dan dilanjutkan kegambar keempat.
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(a) (b)
Gambar 4. (a) Logo present aplikasi; (b). Tulisan production aplikasi

Opening terakhir yakni menampilkan logo studio yang ditempatkan pada posisi terakhir
sebelum masuk kebagian inti dari aplikasi.

Gambar 5. Logo studio aplikasi

4.3. Tampilan Inti
Pada proses ini menampilkan sisi luar dan dalam Istana Siak Sri Indrapura yang

dikontrol atau dijalankan menggunakan tombol Navigasi keyboard Down, Up, Right dan Left.

(a) (b)
Gambar 6. (a) Lembar kerja di Unity; (b). Istana siak dari depan

User telah bisa menjalankan aplikasi dengan menggunakan control pada keyboard
dengan menggunakan tanda panah atau tombol Up, Down, Right dan Left. Layar monitor
difungsikan sebagai bentuk dari mata user yang dalam keadaan sebenarnya melihat kondisi di
Istana Siak.

(a) (b)
Gambar 7. (a) Istana Siak dari depan; (b) istana siak dari samping

Pada posisi ini yakni bagian dari ruang pertama saat memasuki bangunan Istana Siak,
yang mana terdapat peninggalan kerajaan seperti adanya piagam penghargaan pahlawan,
piagam tanda kehormatan dan salinan surat wasiat dan foto Sultan Syarif Hasim.

(a) (b)
Gambar 8. (a) Pintu utama istana siak; (b) Ruang depan istana

Pada tampilan ini menampilan posisi ruang tengah istana dan lorong masuk wing atau
ruang sebelah kanan Istana Siak Sri Indra Pura, dan dapat dilihat terdapat ruang singgasana
kerajaan dan para wakil-wakil kerajaan siak pada zaman dahulu. Didalamnya terdapat replika
patung Sultan Syarif Kasim dan kristal yang unik. Selanjutnya menuju ruang atau wing
sebelah kanan kerajaan Siak Sri Indra Pura yang akan disambut dengan koleksi meja bisa
yang terbuat dari kayu jati dan meja bundar.
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(a) (b)
Gambar 9. (a) Ruang tengah; (b) Wing sisi kanan

Pada tampilan ini menampilkan ruang tengah wing sisi kanan dan lorong samping
wing yang mana terdapat meja panjang unik yang dijadikan tempat pertemuan para staf
kerajaan dahulu, dan terdapat foto-foto bersejarah seperti foto sultan dan permaisuri pada saat
setelah selesai melaksanakan pernikaan, lukisan gading gajah dari ratu Wilhelmina yang
mengambarkan kekayaan flora dan fauna Kerajaan Siak. Lapangan terbang segitiga
Pekanbaru, foto Sultan Syarif Kasim pada saat menjadi penasehat Soekarno di Jakarta dan
yang paling unik yakni komet yang hanya ada dua di dunia, yang salah satunya terdapat di
Istana Siak.

(a) (b)
Gambar 10. (a) Wing kanan tengah; (b) Lorong wing sisi kanan

Pada ruangan yang sama juga terdapat kursi singga sana Kerajaan Siak yang telah
terbungkus kaca biar terjaga, dan terdapat juga foto zaman dahulu seperti foto sekretaris
pribadi Sultan Syarif Kasim, para pembesar kerajaan, foto Sultan Assayyidis Syarif Kasim
Abdul Jalil Syaifuddin, foto Tengku Pangeran Embung, polisi kerajaan siak dan lainnya.

(a) (b)
Gambar 11. (a) Ruang tengah wing kanan; (b) Lorong belakang wing kanan

Selanjutnya menampilkan ruang tengah kerajaan yang terdapat meja makan yang
terbuat dari kristal yang difungsikan sebagai tempat menjamu para putra putri kerjaan, dan
didalamnya juga terdapat cermin dan guci-guci yang sangat indah. Yang mana datang dari
luar negeri ke Istana Siak Sri Indrapura.Dan dibagian belakangnya terdapat ruangan tempat
menyimpan arsip-arsip administrasi dan kenang-kenangan, serta terdapat tangga naik dan
turun kelantai atas kerajaan siak. Dan dari ruangan tersebut bisa menuju kebelakang istana
siak.

(a) (b)
Gambar 12. (a) Ruang tengah belakang; (b) Ruang belakang

Selanjutnya lorong yang menuju ruangan atau wing kiri bangunan kerajaan yang
banyak terdapat alat-alat makan yang langsung dipesan dari eropa, terdapat juga meja lipat
serta meja kursi untuk menyimpan buku-buku.

(a) (b)
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Gambar 13. (a) Lorong belakang wing kiri; (b) Ruang tengah wing kiri
Pada tampilan ini berposisi dilorong samping wing atau ruangan kiri yang terdapt

barang-barang pecah belah kristal dari eropa yang bercap asli, terdapat juga canang dan foto
Sultan dan Ayahnda. Pada ruangan ini juga terdapat pajangan silsilah keturunan kerajaan Siak
serta foto Sultan bersama permaisuri I Tengku Agung.

Pada bagian akhir menggambarkan tampak ruang kiri atau wing kiri istana siak serta
lorong depan wing yang banyak terdapat meriam peninggalan perang dan penjaagaan pada
zaman dahulu. Salah satunya yang paling terkenal yakni meriam tupai beradu. Di sini juga
terdapat alat Gramofon yang sudah sangat tua, payung kerajaan dan surat-surat pada zaman
pemerintahan dahulu.

(a) (b)
Gambar 14. (a) Lorong depan wing kiri; (b) pintu samping wing kiri

4.4. Pengujian Aplikasi Berdasarkan Peforma Sistem
Pengujian ini dilakukan pada Sistem Operasi Windows 7 dan pada perangkat keras

dengan spesifikasi PC ataupun Laptop Core i7 dengan RAM 4GB. Dari hasil pengujian sistem
ditemukan hasil keefektifan sistem sebagai berikut :

Tabel 1. Pengujian dibuktikan dengan Recall dan Precision
Urutan Percobaan Hasil Urutan Percobaan Hasil

1 True Positif 26 True Positif
2 True Positif 27 True Positif
3 False Negatif 28 True Positif
4 False Negatif 29 True Positif
5 True Positif 30 True Positif
6 False Negatif 31 True Positif
7 True Positif 32 False Negatif
8 False Negatif 33 True Positif
9 False Negatif 34 True Positif

10 False Negatif 35 True Positif
11 False Negatif 36 True Positif
12 False Negatif 37 True Positif
13 False Negatif 38 True Positif
14 False Negatif 39 True Positif
15 True Positif 40 True Positif
16 False Negatif 41 False Negatif
17 False Negatif 42 False Negatif
18 True Positif 43 False Negatif
19 True Positif 44 False Negatif
20 True Positif 45 False Negatif
21 True Positif 46 False Negatif
22 True Positif 47 True Positif
23 True Positif 48 False Negatif
24 True Positif 49 False Negatif
25 True Positif 50 False Negatif

Keterangan :
True Positif adalah kondisi yang diminta positif dan yang diberikan sistemjuga positif
False Negatif adalah kondisi positif atau benar, sedangkan yang diberikan sistem kondisi
negatif



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

Nopember 2016, hlm. 264

Precision adalah tingkat ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan
jawaban yang diberikan oleh sistem. Sedangkan recall adalah tingkat keberhasilan sistem
dalam menemukan kembali sebuah informasi.Recall = TPTP + FN = 2727 + 23 = 2750 = 0,54 x 100 = 54%Precision = TPTP + FP = 2727 + 0 = 2727 = 1 x 100 = 100%
4.5. Pengujian sistem berdasarkan Sistem Operasi dan spesifikasi perangkat

Pengujian Runing System juga dilakukan pada Sistem Operasi dan perangkat keras
dengan spesifikasi PC atau pun Laptop berbeda.

Tabel 2. Pengujian aplikasi berdasarkan sistem operasi dan spesifikasi
No Sistem Operasi Spesifikasi
1 Windows 7 Intel Pentium RAM 2 GB

Dual core RAM 2 GB
Core i3 RAM 2 GB
Core i3 RAM 4 GB
Core i5 RAM 2 GB
Core i5 RAM 4 GB
Core i7 RAM 4 GB

2 Windows 8 Intel  insaide RAM 2GB
Dual core RAM 2 GB
Core i3 RAM 2 GB

3 Windows 10 Core i3 RAM 2 GB

5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan

Aplikasi Virtual Reality Istana Siak Sri Indrapura ini dibuat dengan beberapa tahap atau
proses, yaitu tahap Modeling, Teksturing, Lighting, penggabungan objek  dan
pemograman. keseluruhan pembuatan objek serta proses pemograman objek dilakukan
melalui aplikasi Blander, Unity 3D dan aplikasi editing tambahan menggunakan Adobe
Photoshop CS6 hingga keseluruhan kebutuhan dan tahapan aplikasi selesai. Aplikasi ini
dijadikan dengan format exe secara langsung melalui Unity 3D yang di tempatkan
sebagai aplikasi berbasis dekstop menggunakan sistem operasi windows. Berdasarkan
hasil pengujian Aplikasi yang dilakukan pada sistem operasi dan perangkat keras
berdasarkan spesifikasi, dapat di ambil keputusan bahwa, rata-rata nilai Precision dari
data diatas adalah sebesar 100% dan nilai recall-nya adalah sebesar 54% dari skala 0%
sampai dengan 100%, sehingga dapat diketahui bahwa nilai recall lebih lebih tinggi dari
pada nilai precision. Walaupun nilai recall lebih rendah dari pada nilai precision, tingkat
keefektifan dari sistem temu kembali informasi Aplikasi VIMUS (Virtual Museum
Sejarah) Istana Siak Sri Indrapura sudah dikatakan efektif.

5.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan dapat dikemukakan saran-saran yang nantinya berguna untuk
pengembangan aplikasi berbasis virtual selanjutnya. Saran-saran tersebut adalah sebagai
berikut :
1. Dalam pembuatan aplikasi ini menggunakan spesifikasi perangkat yang cukup tinggi,

sehingga memperhatikan tingkat spesifikasi sangat diperlukan dengan tingkat
kesulitan atau detail dari modeling yang dibuat.

2. Aplikasi ini dibuat dengan berbasis dekstop, sehingga sedikit mengalami kesulitan
dikarenakan tidak bisa dibawa kemana saja bagi para pengguna aplikasi.
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3. Aplikasi ini dibangun dalam bentuk modeling 3 dimensi (3D) dan dalam bentuk
simulasi dari keadaan nyata, sehingga sangat perlu memperhatikan detail dari objek
yang dibuat.

4. Untuk pengembangan aplikasi kedepannya diharapkan tingkat keefektifan aplikasi
diatas 54%, agar peforma aplikasi lebih baik.

6. DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 2015, Wisatawan Istana Siak, diakses tanggal 03 November 2015,

http://www.riauterkini.com
Anonim, 2014, Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle (IMS-GT) dan Indonesia

Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT), diakses Tanggal 03 November 2015,
http://www.bengkaliskab.go.id

Anonim, 2015, Tour De Siak, diakses Tanggal 04 November 2015, http://www.tripriau.com
Anonim, 2015, National Museum of Natural History, diakses Tanggal 07 Januari 2016,

http://www.mnh.si.edu/vtp/1-desktop/
Asfari, U., Setiawan, B., dan Sani, N.A., Pembuatan Aplikasi Tata Ruang Tiga Dimensi

Gedung Serba Guna Menggunakan Teknologi Virtual Reality, Jurnal Teknik ITS,
Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Institut Teknologi Sepuluh
Nopember, Vol. 1, No. 1, Surabaya.

Irawati, D.A., 2015, Media Informasi Sejarah Virtual Tour 3D Candi Singosari Kabupaten
Malang, Seminar Nasional Informatika, Jurusan Teknik Informatika, Politeknik
Negeri Malang, Malang.

Santos, I.H.F.D,. Soares, L.P., Carvalho, F., dan Raposo, A., A Collaborative Virtual Reality
Oil And Gas Workfllow, The International Journal of Virtual Reality, Pontifical
Catholic University of Rio de Janeiro, Vol. 13, No. 11.

Worang, S.G. N. L., Wenas, M.B., Prasida, T.A.S., Tanaamaha, A.R., Perancangan Prototype
Virtual Museum Keraton Kasunan Surakarta Hadiningrat Berbasis Web, Jurnal
Informatika, Fakultas Teknologi Informasi Program Studi Sistem Informasi,
Universitas KristenSatya Wacana, Vol. 10, No. 1, Surakarta.

Wulansari, O.D.E,. Waluyo, E., 2010, Penggabungan Objek Virtual Dengan Objek Nyata
Pada Augmented Reality Untuk Museum Lampung, Jurnal Informatika, Program
Studi Ilmu Komputer, Universitas Lampung, Vol. 10, No. 2, Bandar Lampung


	cover.pdf
	KATA PENGANTAR.pdf
	Susunan Redaksi.pdf
	Applied Mathematics.pdf
	Applied Mathematics
	Hardiyanto
	Tri Handayani


	banking.pdf
	Banking
	Mujiono


	Biomedical Engineering.pdf
	SNIT2016_DikiArisandi_UniversitasAbdurrab EDIT PERUBAHAN.pdf
	SNIT2016_DANANG PRABOWO -- UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO EDIT.pdf

	Bussines Application.pdf
	M. Hamidi.pdf
	Bussines Application
	M.faizy.pdf
	Nurhayati.pdf
	NURRAHMANI.pdf
	Wulandari, Suharyono.pdf
	Bustami.pdf
	Dodi Irwandi.pdf
	Jon Hendri.pdf

	Civil Engineering.pdf
	Julia Ardita Pribadi.pdf
	Novreta Ersyi Darfia.pdf
	Revisi Abdul Haris Salam.pdf
	Revisi Faisal Ananda.pdf
	Revisi Hendra.pdf
	Revisi Indri.pdf
	Revisi Noerdin.pdf
	Revisi Oni dan Efan.pdf
	Adam, Jefri Lianda.pdf
	Alfauzan Yendra.pdf
	Armada, Sri Puji, Erlina.pdf
	Egi Yuliora_Politeknik Negeri Bengkalis.pdf

	Computer & Communication Networking.pdf
	Indra Saputra

	Control System and Technology.pdf
	HERU PARNANDO.pdf
	SNIT2016_Helda Yenni_STMIK Amik Riau EDIT.pdf
	Zainal ABidin.pdf

	Green manufacture.pdf
	Nurul Fahmi

	Image Processing.pdf
	Didik Sazali

	Industrial and Power Electronic.pdf
	Muhammad Arif, Imanuel Purba.pdf
	Perdianto, Razali.pdf
	Sunarto.pdf
	Erwen Martianis.pdf
	Hesty Fanila.pdf
	Izan.pdf

	Industrial Management.pdf
	Edy Haryono

	Information System and Management.pdf
	SNIT2016_Desyanti EDIT.pdf
	SNIT2016_ELVI BUDIANITA_UIN PEKANBARU EDIT.pdf
	SNIT2016_FEBRI EDIT.pdf
	SNIT2016_KASMAWI_POLBENG EDIT.pdf
	SNIT2016_Nurhafiza_PoliteknikNegeriBengkalis EDIT.pdf
	SNIT2016_RezkiKurniati_PoliteknikNegeriBengkalis EDIT.pdf
	SNIT2016_Susanti_STMIK Amik Riau EDIT.pdf

	Language Teaching.pdf
	Riogy, Ari.pdf
	Rionaldi, Boni, Aswandi.pdf
	Safra, Aprizawati, Malik.pdf
	Salwa, Sri.pdf
	Aprizawati, Diah Paramitha Sari.pdf
	Muhammad Solihin.pdf
	Nasrullah.pdf

	Mechantronics.pdf
	Hikmatul Amri

	other.pdf
	other
	Beni Syahputra.pdf
	Juwita Azizah.pdf
	M.Idham.pdf
	Yunelly Asra, Beni Syahputra.pdf


	Reneweble Energy.pdf
	Ibnu Hajar.pdf
	Jefri Lianda, Hikmatul Amri, Syaiful Amri.pdf
	Razali.pdf

	Robotics and Automation.pdf
	Abdul Hadi.pdf
	SNIT2016_Maya Amalia.pdf
	Sopian Soim, Amperawan, Junaidi.pdf
	Syaiful Amri.pdf

	Technology of marine resources.pdf
	Budhi Santoso.pdf
	Ida Royani, Jamal.pdf
	Muhammad Firdaus, Romadhoni.pdf
	Muhammad Helmi, Nurhasanah, Budhi Santoso.pdf
	Pardi, Afriantoni.pdf
	Polaris Nasution, Romadhoni, Ronald, Badrus.pdf
	Romadhonie.pdf

	Telecomunication and multimedia.pdf
	SNIT2016_Ahmad Lutfi_Politeknik Negeri Bengkalis EDIT.pdf
	SNIT2016_M.Supardi_Politeknik Negeri Bengkalis EDIT.pdf
	SNIT2016_SISKA RIANI_POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS EDIT.pdf

	Agribussines Industry.pdf
	Harly Sumawiyono


