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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Untuk menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D), dalam 

bab ini dijelaskan mengenai desain penelitian, metode penelitian, serta alat dan 

bahan penelitian. 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk 

melakukan penelitian. Pada gambar 3.1 ditunjukkan tahapan-tahapan dalam 

penelitian yang dilakukan pada desain penelitian. 

 

Gambar 3.1 Desain Penelitian 

Berikut merupakan penjelasan dari langkah-langkah penelitian berdasarkan 

desain penelitian dari gambar 3.1 : 

3.1.1 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah merupakan tahapan awal penelitian dimana masalah 

ditemukan berdasarkan isu yang sedang terjadi dan perkembangan teknologi 

informasi saat ini. Masalah yang dibahas yaitu bagaimana AR dapat 

diimplementasikan sebagai media informasi di Universitas Pendidikan 
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Indonesia karena UPI belum menerapkan konsep AR sebagai media informasi 

kampus. 

 UPI merupakan kampus yang memiliki berbagai macam tingkat pendidikan 

dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai dengan jenjang universitas. Selain 

itu, UPI juga memiliki potensi untuk menjadi tempat wisata karena UPI memiliki 

museum pendidikan nasional dan kolam renang gelanggang UPI yang sering 

dikunjungi oleh para wisatawan. Oleh karena itu, konsep markerless AR dapat 

menjadi salah satu potensi untuk menarik perhatian para pengunjung untuk 

menjelajahi lingkungan UPI. Selain itu, penelitian mengenai tingkat penerimaan 

aplikasi AR di masyarakat masih sedikit (Dieck & Jung, 2018) sehingga perlu 

dilakukan penelitian mengenai hal-hal yang memengaruhi penerimaan aplikasi AR 

oleh masyarakat. 

3.1.2 Studi Literatur 

Tahap studi literatur merupakan hal-hal yang harus dipelajari untuk mencapai 

tujuan dari penelitian ini. Hal yang harus dipelajari yaitu tentang markerless AR, 

mempelajari penggunaan GPS pada smartphone dan lokasi-lokasi di UPI, 

mempelajari Android SDK sebagai library untuk AR pada Android, mempelajari 

penggunaan sensor-sensor pada smartphone Android yang dapat digunakan untuk 

AR, mempelajari Unity dalam pengembangan aplikasi, dan mempelajari Metode 

TAM untuk mengukur tingkat penerimaan aplikasi oleh pengguna. 

3.1.3 Pengumpulan Data 

Tahap ini melakukan pengambilan data yang dijadikan sebagai penunjang 

penelitian, yaitu pengumpulan beberapa foto dan koordinat lokasi-lokasi di UPI, 

dan informasi mengenai fakultas dan fasilitas UPI Bumi Siliwangi. Tahap ini akan 

dibahas lebih lanjut pada bagian metode penelitian. 

3.1.4 Markerless AR 

Tahap Markerless AR merupakan tahap implementasi AR untuk media 

informasi UPI. Tahap ini dimulai dengan aktivasi sensor-sensor yang dibutuhkan 

agar aplikasi dapat berjalan. Penggunaan sensor-sensor untuk implementasi AR 

disebut dengan Hybrid Based Tracking (Amin & Govilkar, 2015). Sensor-sensor 

yang dibutuhkan adalah gyroscope untuk orientasi kamera terhadap lingkungan 
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sekitar, GPS untuk menentukan latitude dan longitude, kompas untuk petunjuk arah 

terhadap kutub utara, dan kamera untuk melihat lingkungan sekitar. 

Implementasi markerless AR menggunakan koordinat lokasi dapat digunakan 

untuk menghitung jarak dan sudut antar lokasi. Rumus haversine dapat digunakan 

untuk menghitung jarak antar dua koordinat. Dalam rumus haversine, variabel d 

merupakan jarak antar lokasi (dalam KM), R merupakan radius bumi (kurang lebih 

sekitar 6371 KM), dan c merupakan jarak sudut antar lokasi (dalam radian). Setiap 

koordinat lokasi (φ merupakan latitude dan λ merupakan longitude) harus dalam 

satuan radian agar bisa dihitung jaraknya dengan radius bumi. Untuk membuat 

setiap koordinat menjadi satuan radian, koordinat tersebut dapat dikalikan dengan 

π / 180. Karena jarak yang dihasilkan dari kedua koordinat dalam satuan kilometer, 

maka jarak tersebut dapat dikalikan 1000 untuk mengubah jarak menjadi satuan 

meter. 

Rumus Haversine (Cirulis & Brigmanis, 2013) 

a = sin²(Δφ/2) + cos(φ1) * cos(φ2) * sin²(Δλ/2) 

c = 2 * atan2( √a, √(1-a) ) 

d = R * c 

 

Keterangan : 

φ : Garis lintang (dalam radian) 

λ : Garis bujur (dalam radian) 

a : Garis linear antar lokasi (dalam radian) 

c : Garis angular antar lokasi (dalam radian) 

d : Jarak antar lokasi (dalam KM) 

R : Radius bumi (6371 KM) 
 

(1) 

(2) 

(3) 

 

Implementasi markerless AR juga membutuhkan sudut antar lokasi untuk 

menempatkan objek AR sesuai dengan arah lokasi tersebut. Rumus azimuth dapat 

digunakan untuk menghitung sudut antar lokasi dengan garis lintang dan garis bujur 

sebagai parameternya. Azimuth merupakan sudut antar lokasi antara pengamat dan 

lokasi tujuan dengan arah utara sebagai acuan utamanya. Variabel theta (θ) 

merupakan sudut antar lokasi (dalam satuan radian), Δλ merupakan selisih antar 

latitude, dan φ merupakan longitude. Rumus azimuth menghitung atan2 atau inversi 

tangen dari dua parameter. Untuk mengubah theta dari satuan radian ke derajat, 

hasil theta dapat dikalikan dengan 180 / π. Sudut dalam satuan derajat dapat 

digunakan untuk memutar objek AR sesuai dengan arah lokasi yang ditentukan. 
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θ = atan2(sin Δλ * cos φ2 , cos φ1 * sin φ2 − sin φ1 * cos φ2 * cos 

Δλ) 

 

Keterangan : 

φ1 : Garis lintang pengamat (dalam derajat) 

φ2 : Garis lintang tujuan (dalam derajat) 

Δλ :  Selisih garis bujur tujuan dan pengamat (dalam 

derajat) 

θ : Sudut antar lokasi (dalam radian) 
 

(1) 

Rumus haversine dan azimuth dapat dibuktikan secara manual. Contoh data 

yang akan digunakan adalah data koordinat FPMIPA C dan FPOK. Tabel 3.1 

merupakan perhitungan jarak dengan rumus haversine dan tabel 3.2 merupakan 

perhitungan sudut antar lokasi dengan rumus azimuth. Simbol φ1 dan λ1 merupakan 

latitude dan longitude FPMIPA C dan φ2 dan λ2 merupakan latitude dan longitude 

FPOK. Pada tabel 3.1, hasil perhitungan jarak antara FPMIPA C dan FPOK adalah 

58 meter. Nilai ini tidak berbeda jauh dengan hasil perhitungan dari Google Maps 

dengan hasil 59 meter yang ada pada gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2 Perhitungan jarak dan sudut oleh Google Maps 
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Pada gambar 3.2, posisi FPOK berada di sebelah selatan dari posisi FPMIPA 

C dengan sudut kurang lebih 169 derajat. Hal ini menjadi petunjuk bahwa sudut 

antara FPMIPA C dan FPOK berada pada sekitar 180 derajat. Pada tabel 3.2, hasil 

perhitungan rumus azimuth adalah 169,1 derajat. Nilai tersebut berada pada posisi 

selatan dari posisi awal di FPMIPA C. Perhitungan ini menunjukkan bahwa rumus 

azimuth dapat digunakan untuk menghitung sudut antar lokasi dengan 

menggunakan koordinat kedua lokasi. 

Tabel 3.1 Perhitungan jarak dengan rumus haversine 

Variabel Nilai 

φ1 

 

-6.860266 (dalam derajat) 

-6.860266 * (π / 180) = -0.11973423259453 (dalam radian) 

φ2  -6.860787 (dalam derajat) 

-6.860787 * (π / 180) = -0.119743325760186 (dalam radian) 

λ1 107.589905 (dalam derajat) 

107.589905 * (π / 180) = 1.8777981364124 (dalam radian) 

λ2 107.590006 (dalam derajat) 

107.590006 * (π / 180) = 1.877799899195 (dalam radian) 

a Sin((-0.119743325760186 – (-0.11973423259453)) / 2) *  

Sin((-0.119743325760186 – (-0.11973423259453)) / 2) + 

Cos(-0.11973423259453) * Cos(-0.119743325760186) * 

Sin((1.877799899195 - 1.8777981364124) / 2) * 

Sin((1.877799899195 - 1.8777981364124) / 2) 

= 2.07423613219748 

c 2 * Atan2(√2.07423613219748, √1 −  2.07423613219748) = 

9.10875651713629 

d 6371 * 9.10875651713629 = 0.0580318877706753 KM 

0.0580318877706753 * 1000 = 58.0318877706753 meter 

 Tabel 3.2 Perhitungan sudut dengan rumus azimuth 

Variabel Nilai 

φ1 -6.860266 (dalam derajat) 

φ2  -6.860787 (dalam derajat) 

λ1 107.589905 (dalam derajat)  

λ2 107.590006 (dalam derajat) 

θ Atan2(Sin(107.590006 - 107.589905) * cos(-6.860787), cos(-

6.860266) * sin(-6.860787) – sin(-6.860266) * cos(-6.860787) * 

cos(107.590006 - 107.589905) = 2.9514480355349 rad 

θ (dalam 

derajat) 

2.9514480355349 * (180 / π) = 169.105515888328 derajat 

 Hasil dari jarak yang ditemukan dapat digunakan untuk menentukan apakah 

objek AR lokasi akan ditampilkan atau tidak. Jika objek AR tersebut ditampilkan, 
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maka objek AR tersebut akan diletakkan sesuai dengan sudut antara lokasi 

pengguna dengan lokasi tujuan yang telah dihitung dengan rumus azimuth. Kedua 

rumus ini dapat digunakan untuk membantu visualisasi AR dengan metode 

markerless sehingga tidak perlu menggunakan label khusus untuk membuat 

visualisasi AR tersebut. Dengan menggunakan koordinat antar lokasi, teknologi AR 

dapat diterapkan.  

3.1.5 Pengembangan Perangkat Lunak 

Metode yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak ini adalah 

model waterfall (Sommerville, 2011). Model waterfall dapat memungkinkan untuk 

kembali ke proses sebelumnya apabila ada kesalahan sehingga dapat diperbaiki 

sebelum masuk ke proses berikutnya. Tahap ini akan dibahas lebih lanjut pada 

bagian metode penelitian. 

3.1.6 TAM 

Tahap TAM merupakan model untuk meneliti apakah implementasi aplikasi 

dapat diterima oleh pengguna atau tidak. Model ini dapat diterapkan dengan 

membuat kuisioner bagi para pengguna sesuai dengan komponen-komponen yang 

ada pada TAM (Legris et al., 2003). Komponen TAM yang diterapkan terdiri dari 

PU, PEOU, AT, BI. 

Model penerimaan aplikasi yang dibuat dapat dilihat pada gambar 3.3. Pada 

gambar 3.3, terdapat 14 pertanyaan yang dibagi menjadi 4 bagian sesuai dengan 

komponen TAM. Dari 14 pertanyaan, 5 diantaranya termasuk persepsi kegunaan 

aplikasi, 4 diantaranya termasuk persepsi kemudahan, 3 diantaranya termasuk sikap 

terhadap aplikasi, dan 2 diantaranya termasuk niat dalam menggunakan aplikasi. 
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Gambar 3.3 Model Penerimaan Aplikasi 

Kuisioner dinilai menggunakan skala likert dengan skala nilai 1 sampai 5 

(Budiaji, 2013). Skala likert merupakan skala yang paling mudah digunakan. Pada 

skala likert, terdapat 5 pilihan respon antara lain sangat tidak setuju (1), tidak setuju 

(2), netral (3), setuju (4), dan sangat setuju (5). Kuisioner dapat dilihat pada tabel 

3.3. 

Tabel 3.3 Kuisioner penilaian aplikasi berdasarkan TAM 

No Komponen 

TAM 

Pernyataan Nilai 

1.  PU Aplikasi dapat 

mempermudah 

untuk mengenali 

lingkungan UPI. 

       1      2      3       4       5 

2.  PU Aplikasi 

bermanfaat sebagai 

media informasi 

UPI. 

       1      2      3       4       5 

3.  PU Aplikasi dapat 

menampilkan 

informasi-

informasi yang 

dibutuhkan. 

       1      2      3       4       5 

4.  PU Penggunaan 

aplikasi efektif 

       1      2      3       4       5 
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No Komponen 

TAM 

Pernyataan Nilai 

sebagai media 

informasi UPI. 

5.  PU Aplikasi dapat 

mempercepat 

pengguna untuk 

memperoleh 

informasi 

mengenai UPI. 

       1      2      3       4       5 

6.  PEOU Aplikasi mudah 

digunakan. 

       1      2      3       4       5 

7.  PEOU Penempatan objek 

AR tepat dan 

mudah ditemukan. 

       1      2      3       4       5 

8.  PEOU Aplikasi mudah 

dipelajari. 

       1      2      3       4       5 

9.  PEOU Informasi dari 

objek AR yang 

ditampilkan jelas 

dan dapat 

dipahami. 

       1      2      3       4       5 

10.  AT Penggunaan 

markerless AR 

sebagai media 

informasi 

merupakan ide 

yang bagus. 

       1      2      3       4       5 

11.  AT Penyampaian 

informasi melalui 

teknologi AR 

tergolong unik. 

       1      2      3       4       5 

12.  AT AR sebagai inovasi 

untuk media 

informasi UPI. 

       1      2      3       4       5 

13.  BI Saya berniat 

menggunakan 

aplikasi untuk 

mencari informasi 

fakultas dan 

departemen di UPI 

Bumi Siliwangi. 

       1      2      3       4       5 

14.  BI Saya berniat 

menggunakan 

aplikasi untuk 

mengenali dan 

mengenalkan 

fasilitas-fasilitas 

       1      2      3       4       5 
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No Komponen 

TAM 

Pernyataan Nilai 

yang disediakan 

oleh UPI. 

Komponen-komponen TAM dapat memberikan pengaruh positif antara satu 

komponen dengan komponen lainnya. Nilai pengaruh antar komponen-komponen 

TAM dapat dihitung menggunakan korelasi Pearson. Tujuan menggunakan korelasi 

Pearson adalah untuk meneliti nilai suatu komponen memengaruhi komponen 

lainnya. Komponen-komponen TAM yang saling memengaruhi diantaranya adalah 

(Legris et al., 2003) : 

1. PU terhadap PEOU. 

2. PU terhadap AT. 

3. PEOU terhadap AT. 

4. AT terhadap BI. 

Rumus dari korelasi Pearson untuk penelitian ini digunakan untuk mencari 

nilai relasi antar komponen TAM. Nilai hasil relasi (r) digunakan untuk 

membuktikan pengaruh satu komponen TAM dengan komponen TAM lainnya. 

Rumus korelasi Pearson ditulis sebagai berikut (Saputra, 2013). 

Rumus Korelasi Pearson (Saputra, 2013) 

𝑟 =  
 ∑ 𝑥𝑦 −  

∑ 𝑥 ∑ 𝑦
𝑁

√{∑ 𝑥2 −
(∑ 𝑥)2

𝑁 }{∑ 𝑦2 −
(∑ 𝑦)2

𝑁 }

 

Keterangan : 

r : Koefisien korelasi antara variabel x dan y 

N : Jumlah sampel 

∑𝑥𝑦 : Jumlah faktor variabel x dan y 

∑𝑥 : Jumlah faktor variabel x 

∑𝑦 : Jumlah faktor variabel y 

∑𝑥2 : Kuadrat faktor variabel x 

∑𝑦2 : Kuadrat faktor variabel y 

∑𝑥𝑦 : Jumlah perkalian faktor korelasi variabel x dan y 
 

(1) 
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Setelah menghitung nilai korelasi setiap komponen TAM, tahap selanjutnya 

adalah menghitung tingkat penerimaan aplikasi oleh para pengguna dengan 

menggunakan komponen-komponen TAM. Tingkat penerimaan aplikasi dapat 

dihitung menggunakan rating scale yang ditulis sebagai berikut (Sugiyono, 2008) : 

Rumus Rating Scale (Sugiyono, 2008) 

P = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑚𝑝𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
 x 100%  

Keterangan : 

P : Angka hasil persentase 

Skor 

Ideal 

: Skor tertinggi tiap butir * Jumlah butir * Jumlah 

responden 
 

(1) 

Nilai persentase selanjutnya akan diklasifikasikan berdasarkan 5 kategori 

berdasarkan rating scale (Sugiyono, 2008). Klasifikasi rating scale dapat dilihat 

pada tabel 3.4. Jika nilai P kurang atau sama dengan 20%, maka penerimaan 

aplikasi sangat kurang. Jika nilai P lebih dari 20% dan kurang atau sama dengan 

40%, maka penerimaan aplikasi kurang. Aplikasi dinilai cukup jika nilai 

penerimaan lebih dari 40% dan kurang dari atau sama dengan 60%. Aplikasi 

diterima dengan baik jika P diatas 60% dan dibawah atau sama dengan 80% dan 

aplikasi diterima dengan sangat baik jika P berada diatas 80% dan dibawah atau 

sama dengan 100%. 

Tabel 3.4 Klasifikasi persentase berdasarkan rating scale (Sugiyono, 

2008) 

Skor Persentase Interpretasi 

P ≤ 20% Sangat Kurang 

20% < P ≤ 40% Kurang 

40% < P ≤ 60% Cukup 

60% < P ≤ 80% Baik 

80% < P ≤ 100% Sangat Baik 

 

3.1.7 Analisis Hasil Uji 

Tahap analisis hasil uji merupakan tahap pembahasan penelitian yang 

dilakukan. Penelitian yang dilakukan terbagi atas 2, yaitu pembahasan penelitian 

markerless AR dan pengujian aplikasi yang diimplementasikan untuk media 
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informasi UPI dan pembahasan penelitian mengenai pengujian aplikasi kepada 

pengguna menggunakan TAM.  

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu metode pengumpulan 

data dan metode pengembangan perangkat lunak. 

3.2.1 Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan terdiri dari foto setiap lokasi 

yang ada di UPI Bumi Siliwangi, informasi mengenai fakultas dan fasilitas, dan 

koordinat setiap lokasi di UPI Bumi Siliwangi. Foto setiap lokasi diperoleh dengan 

memotret (gedung atau lokasi) dan sebagian foto diperoleh dari Google Images. 

Koordinat setiap lokasi juga diperoleh dari Google Maps. 

Data mengenai fakultas diperoleh dari situs web resmi UPI 

(www.upi.edu/profil/fakultas). Data yang digunakan terdiri dari nama fakultas, 

deskripsi fakultas, dan informasi mengenai departemen atau program studi yang 

ada di fakultas tersebut. Deskripsi fakultas yang digunakan terdiri dari visi dan misi 

fakultas. Informasi departemen yang digunakan terdiri dari nama departemen, 

akreditasi, gelar lulusan, dan situs web resmi departemen. Data akreditasi setiap 

departemen diperoleh dari www.upi.edu/spot/id/130. 

Data mengenai fasilitas  diperoleh dari situs web resmi UPI 

(www.upi.edu/profil/fasilitas). Data yang digunakan terdiri dari nama fasilitas, 

deskripsi fasilitas, jadwal (jam buka dan tutup), harga masuk atau sewa (jika ada), 

dan kontak (jika ada). Data fasilitas merupakan gabungan dari berbagai macam 

lokasi di UPI seperti masjid, kantin, dan lapangan olahraga sehingga ada beberapa 

data yang kosong. Contohnya tidak ada jadwal jam buka tutup untuk masjid Al-

Furqon UPI atau ISOLA Resort.  

Data yang diperoleh selanjutnya disimpan di database menggunakan 

SQLite. Semua data disimpan secara lokal atau offline karena ukuran database tidak 

besar dan bisa digunakan secara langsung tanpa harus menggunakan koneksi 

internet. Data koordinat pengguna diperoleh menggunakan GPS yang ada pada 

smartphone. 

http://www.upi.edu/profil/fakultas
http://www.upi.edu/spot/id/130
http://www.upi.edu/profil/fasilitas).


12 

 

Acep Aris Mubarok, 2019 
APLIKASI MARKERLESS AUGMENTED REALITY UNTUK MEDIA INFORMASI UPI BERBASIS ANDROID  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

3.2.2 Metode Pengembangan Perangkat Lunak 

Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini 

adalah model waterfall. Model waterfall dapat memungkinkan untuk kembali ke 

proses sebelumnya apabila ada kesalahan sehingga dapat diperbaiki sebelum masuk 

ke proses berikutnya. Model waterfall yang digunakan adalah model waterfall 

terbaru dari Sommerville (Sommerville, 2011). Berikut alur proses metode 

waterfall ditunjukkan pada gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4 Model Waterfall (Sommerville, 2011) 

1. Analisis Kebutuhan 

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap kebutuhan dan batasan dari 

perangkat lunak yang dibangun. Kemudian didefinisikan secara rinci dan 

berfungsi sebagai spesifikasi aplikasi. 

2. Desain Sistem dan Aplikasi 

Pada tahap ini dilakukan proses desain sistem dan desain aplikasi. 

Desain sistem adalah proses perancangan perangkat keras maupun 

perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan yang telah dibuat sebelumnya. 

Sedangkan desain aplikasi melibatkan pengenalan dan penjelasan 

mengenai sistem perangkat lunak yang akan dibangun. 

3. Implementasi & Pengujian Unit 

Pada tahap ini, desain yang telah dibuat direalisasikan dalam bentuk 

unit program dan dilakukan pengujian pada unit program tersebut untuk 

memastikan unit program berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 
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4. Integrasi dan Pengujian Sistem 

Pada tahap ini, unit-unit program diintegrasikan dan diuji sebagai 

sistem yang berjalan sesuai analisis kebutuhan. Setelah sistem diuji, 

perangkat lunak selanjutnya akan diuji oleh pengguna. 

5. Pemeliharaan 

Pada tahap ini, perangkat lunak sudah dapat digunakan oleh pengguna. 

Tetapi jika pengguna menemukan masalah pada perangkat lunak maka 

proses pengembangan perangkat lunak bisa kembali ke tahapan-tahapan 

sebelumnya. 

3.3 Alat dan Bahan Penelitian 

Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di atas, maka dapat ditentukan bahwa 

alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.3.1 Alat Penelitian 

Perangkat keras yang digunakan yaitu : 

1. Prosesor AMD FX-7500 APU. 

2. Memori 8GB RAM. 

3. Hardisk 1TB. 

4. Monitor 15.6”. 

5. Mouse dan Keyboard. 

6. Smartphone Android Oreo 8.0 yang memiliki sensor GPS, Gyroscope, 

Magnetometer (Kompas) dan kamera belakang. 

Sedangkan perangkat lunak yang digunakan yaitu : 

1. Windows 10 Pro. 

2. Unity 64bit 2017. 

3. Android SDK. 

4. Visual Studio 2017. 

5. Draw.io 

6. SQLite for Unity. 

7. Vuforia AR SDK for Unity. 
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3.3.2 Bahan Penelitian 

Bahan penelitian yang digunakan adalah informasi mengenai latitude dan 

longitude lokasi yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia, foto dari setiap 

lokasi di UPI, informasi fakultas (foto fakultas, departemen / program studi, 

deskripsi fakultas, akreditasi departemen / program studi, situs web program studi), 

fasilitas umum (foto fasilitas umum, deskripsi fasilitas, jam buka dan tutup, harga 

tiket masuk, dan kontak). Informasi mengenai garis lintang dan garis bujur lokasi 

diperoleh dari Google Maps. Informasi mengenai foto lokasi diperoleh dengan 

memotret lokasi-lokasi di UPI dan dari Google Images. Untuk informasi mengenai 

fakultas diperoleh dari www.upi.edu/profil/fakultas, informasi fasilitas diperoleh 

dari www.upi.edu/profil/fasilitas dan akreditasi diperoleh dari 

www.upi.edu/spot/id/130. Untuk menghitung tingkat penerimaan aplikasi 

menggunakan TAM, dibuat kuisioner untuk diisi oleh mahasiswa UPI dan non-

mahasiswa UPI. Responden dibagi menjadi 2 kategori karena untuk menunjukan 

perbedaan penerimaan aplikasi bagi pengguna yang sering berada di UPI dan 

pengguna yang cenderung tidak berada di UPI.

http://www.upi.edu/profil/fakultas
http://www.upi.edu/profil/fasilitas
http://www.upi.edu/spot/id/130
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