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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian Aplikasi Markerless Augmented Reality untuk 

Media Informasi UPI Berbasis Android adalah sebagai berikut. 

1. Implementasi markerless AR dapat diterapkan menggunakan Hybrid Based 

Tracking dengan memanfaatkan sensor-sensor pada smartphone. Hal ini 

mempermudah penelitian karena kamera tidak perlu mengidentifikasi label 

khusus tertentu untuk menampilkan objek AR. Dengan menggunakan sensor 

seperti gyroscope, GPS, kompas, dan kamera, perangkat dapat menampilkan 

objek AR. Rumus haversine dan azimuth dapat membantu menemukan jarak 

dan sudut antar lokasi menggunakan data garis latitude dan longitude lokasi 

yang diperoleh dari sensor GPS. Smartphone Android dapat mendukung 

teknologi markerless AR dengan berbagai versi sehingga aplikasi dapat 

dipasang pada banyak perangkat. 

2. Skenario pengujian aplikasi dimulai dengan menguji aplikasi pada beberapa 

perangkat Android dengan versi yang berbeda-beda dan mengumpulkan 

komentar mengenai aplikasi yang dibuat. Versi Android yang digunakan terdiri 

dari KitKat 4.4 sampai Oreo 8.1. Hasil pengujian aplikasi berhasil pada versi 

4.4 sampai 8.1. Aplikasi dinilai unik dan sangat membantu untuk mengenali 

lokasi-lokasi di UPI walaupun mempunyai kekurangan dalam menampilkan 

informasi yang dibutuhkan oleh pengguna dan masih perlu pengembangan 

pada tata letak posisi objek AR.  

3. Aplikasi yang dibuat diterima oleh pengguna berdasarkan TAM. Setiap 

komponen TAM menghasilkan relasi kuat dan cukup kuat berdasarkan hasil 

perhitungan menggunakan korelasi Pearson. Selain itu, aplikasi juga diterima 

dengan sangat baik oleh mahasiswa dan non mahasiswa UPI dengan total 31 

responden dengan hasil persentase diatas 80% yang dihitung menggunakan 

rating scale. 
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5.3 Saran 

Berikut merupakan saran-saran pada penelitian ini untuk pengembangan 

lebih lanjut. 

1. Perlu menambahkan informasi yang lebih lengkap agar aplikasi ini dapat 

memuat informasi UPI dalam berbagai aspek. Informasi yang bisa 

ditambahkan seperti video atau objek 3D yang bisa diputar 360 derajat oleh 

pengguna. 

2. Perhitungan jarak dan sudut antar lokasi perlu dihitung setiap detik atau dalam 

jangka waktu tertentu agar pengguna tidak perlu menutup aplikasi untuk 

mendapatkan informasi lokasi yang lainnya. 

3. Perhitungan jarak dan sudut antar koordinat terkadang tidak tepat pada 

beberapa perangkat karena sensor GPS setiap perangkat berbeda. 

4. Jumlah kuisioner TAM sama sesuai komponen TAM yang digunakan agar data 

yang diteliti mempunyai relasi yang lebih kuat. 

5. Kuisioner diajukan kepada tamu atau mahasiswa baru di UPI yang belum 

mengetahui lingkungan di sekitar UPI dan jumlah responden antara mahasiswa 

dan non-mahasiswa UPI seimbang. Hal ini dilakukan agar model TAM yang 

dibuat bisa lebih akurat dan hasil persentase penerimaan aplikasi bisa beragam. 


