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Abstract 

Authorized workshops Nasmoco a formal workshop for Toyota cars are scattered 
in the city of Semarang and Central Java. There are four authorized workshops in 
Semarang city. The wide of Semarang city and scattered authorized workshops would 
make it difficult for owners of Toyota cars and people who want to find workshops in 
search of the nearest authorized workshop. For ease in searching a place needed an 
location search application that can display directions directly from the user's location to 
the destination. The system are built using waterfall method as the design of location 
search application using Augmented Reality technology. The application development 
using the Wikitude SDK as the Augmented Reality builder and Global Positioning System 
(GPS). Location search application using Augmented Reality will facilitate user in 
finding the location of the nearest service station and obtain other information easily.  
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Abstrak 
 
Bengkel Nasmoco merupakan bengkel resmi untuk mobil Toyota yang tersebar di  

daerah Jawa Tengah dan DIY. Empat bengkel diantaranya terdapat di Kota Semarang. 
Luas wilayah dan persebaran bengkel resmi Nasmoco di Kota Semarang membuat 
pemilik mobil Toyota dan orang yang ingin mencari bengkel Nasmoco kesulitan dalam 
mencari bengkel terdekat. Untuk mempermudah dalam pencarian dibutuhkan suatu 
aplikasi pencarian lokasi yang dapat menampilkan petunjuk arah secara langsung dari 
lokasi pengguna menuju lokasi yang akan dituju. Dalam membangun sistem digunakan 
metode waterfall sebagai metode perancangan aplikasi pencarian lokasi dengan teknologi 
Augmented Reality. Pengembangan aplikasi ini menggunakan Wikitude SDK sebagai 
perangkat pembangun Augmented Reality dan  teknologi Global Positioning System 
(GPS). Aplikasi pencarian lokasi dengan menggunakan Augmented Reality akan 
membantu pengguna dalam mencari lokasi bengkel terdekat dan memperoleh informasi-
informasi lainnya dengan mudah. 
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1. Pendahuluan 
 

Pertumbuhan jumlah mobil di Indonesia dari tahun ke tahun semakin 
meningkat. Data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia 
(Gaikindo) dan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menunjukkan 
jumlah populasi kendaraan bermotor di Indonesia hingga 2010 lalu mencapai 
50.824.128 unit[1]. Untuk kendaraan roda empat atau lebih hingga 2010 lalu 
mencapai sekitar 23-24 juta unit dan sisanya adalah sepeda motor. Toyota 
merupakan salah satu merek mobil yang cukup ternama di tanah air. Terbukti 
penjualan merek mobil Toyota mencapai 35.855 unit pada Oktober 2012[2].  

Peningkatan jumlah unit mobil tentunya harus diimbangi dengan 
peningkatan kualitas fasilitas purna jual. Salah satu fasilitas purna jual yaitu 
bengkel resmi. Pada bengkel resmi, pelanggan akan memperoleh pelayanan yang 
tepat sesuai dengan kerusakan yang dialami. PT New Ratna Motor merupakan 
salah satu dari 5 jaringan utama PT Toyota Astra Motor yang merupakan Agen 
Tunggal Pemegang Merek (main dealer) Toyota di Indonesia. PT New Ratna 
Motor memasarkan produk Toyota untuk wilayah Jateng dan DIY melalui 
jaringan Nasmoco Group[3]. Sebagai main dealer, PT New Ratna Motor tentunya 
memiliki bengkel resmi dan fasilitas-fasilitas yang tersebar di Jateng dan DIY. 

Saat ini terdapat 17 bengkel resmi Nasmoco di area Jateng dan DIY. Empat 
dari keseluruhan bengkel resmi Nasmoco terletak di Kota Semarang. Luas 
wilayah Kota Semarang kurang lebih 373,70 Km2[4]. Berdasarkan data kuesioner 
dari 30 responden, meliputi pemilik kendaraan roda empat pada umumnya, 
pemilik mobil Toyota pada khususnya, dan masyarakat umum. Dihasilkan 
kesimpulan bahwa responden sering mengalami kesulitan mencari lokasi bengkel 
dengan informasi-informasi seperti alamat, nomor telepon, jam operasional, dan 
fasilitas bengkel resmi bagi kendaraannya. Dari kuesioner yang sama dihasilkan 
juga kesimpulan lain yaitu sebagian besar responden juga merupakan pengguna 
perangkat mobile berbasis Android. 

Teknologi Augmented Reality, yaitu suatu teknologi yang menambahkan 
suatu objek maya pada lingkungan nyata. Augmented Reality makin diminati 
karena teknologi ini dapat menampilkan objek-objek virtual yang tidak kasat 
mata. Informasi yang diberikan oleh objek virtual tersebut juga akan membantu 
pekerjaan pengguna dalam dunia nyata[5]. Wikitude SDK merupakan salah satu 
kerangka kerja yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi dengan 
teknologi Augmented Reality[6]. Dalam penelitian ini digunakan jenis GPS Based 
Augmented Reality, yaitu Augmented Reality yang menggunakan titik-titik 
koordinat GPS sebagai penandanya. GPS (Global Positioning System) merupakan 
sistem penentuan lokasi permukaan bumi dengan penyelarasan dari sinyal 
satelit[7]. Wikitude SDK telah menunjang penggunaan GPS Based Augmented 
Reality, sehingga perancangan aplikasi dapat dilakukan lebih mudah. 

Dengan memanfaatkan teknologi Augmented Reality dan Global Positioning 
System (GPS), maka akan dirancang Aplikasi Pencarian Lokasi Bengkel Resmi 
Nasmoco di Kota Semarang Dengan Teknologi Augmented Reality Berbasis 
Android. Aplikasi ini bertujuan mempermudah pemilik mobil Toyota maupun 
pengguna lain yang hendak mengunjungi bengkel Nasmoco untuk menemukan 
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lokasi bengkel terdekat serta memberikan informasi mengenai bengkel resmi 
Nasmoco. 

 
2. Tinjauan Pustaka 

 
Penelitian mengenai aplikasi pencarian lokasi menggunakan Augmented 

Reality sudah banyak dilakukan dan dipublikasikan. Pada penelitian terdahulu 
yang berjudul “Implementasi Augmented Reality Memanfaatkan Sensor 
Akselerometer, Kompas dan GPS Pada Penentuan Lokasi Masjid Berbasis 
Android”[8] membahas penggunaan Augmented Reality untuk mencari lokasi 
Masjid di Kota Surabaya, Jawa Timur. Lokasi – lokasi masjid sebelumnya telah 
disimpan dalam server milik pengembang. Saat pengguna menggunakan aplikasi, 
aplikasi akan mengambil data lokasi masjid yang berada di sekitar pengguna. 

Penelitian selanjutnya yang menggunakan teknologi Augmented Reality 
yaitu “Aplikasi Augmented Reality Petunjuk Arah Pusat Perbelanjaan Pada 
Perangkat Keras Mobile Berbasis Android”[9] membahas penggunaan Augmented 
Reality dalam menentukan arah menuju lokasi perbelanjaan di Kota Depok, Jawa 
Barat. Aplikasi tersebut dapat digunakan saat perangkat mobile Android 
terkoneksi dengan internet. Sehingga aplikasi akan sangat tergantung oleh 
kecepatan koneksi internet perangkat mobile Android. 

Berdasarkan kedua penelitian terdahulu maka penelitian ini membahas 
penggunaan Augmented Reality dalam mencari lokasi bengkel resmi Nasmoco di 
Kota Semarang sehingga dapat membantu user untuk menemukan dan 
memperoleh petunjuk jalan menuju ke lokasi bengkel tersebut. Aplikasi yang 
dihasilkan juga mampu memberikan informasi mengenai bengkel resmi Nasmoco, 
meliputi alamat, nomor telepon, jam operasional, dan fasilitas bengkel secara 
offline sehingga penggunaan koneksi internet dapat diminimalisir. Aplikasi ini 
dirancang untuk ponsel Android berkamera dengan versi  OS minimum 4.0 (Ice 
Cream Sandwich). 

Nasmoco merupakan unit penjual dan purna jual dari PT New Ratna Motor. 
Lingkup area Nasmoco Group yaitu Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Total keseluruhan showroom dan bengkel Nasmoco ada 17 yang 
tersebar di Jateng dan DIY. Selain penjualan dan layanan purna jual mobil 
Toyota, Nasmoco Group juga bergerak di bidang kredit, asuransi, dan rental yang 
berkaitan dengan kendaraan Toyota. 

Bengkel resmi Nasmoco menyediakan layanan service yang berupa General 
Repair, yaitu layanan bengkel untuk service rutin kendaraan Toyota. Layanan 
berikutnya yaitu Body Repair and Paint merupakan bengkel perbaikan kerangka 
dan body kendaraan. Dan layanan penjualan Suku Cadang asli Toyota dengan 
persediaan stok yang banyak serta kerja sama dengan 270 partshop di Jawa 
Tengah dan DIY[3]. 

Android adalah sebuah sistem operasi yang berjalan pada platform mobile. 
Android dikembangkan oleh Android Inc. yang kemudian diakuisisi oleh Google 
pada tahun 2005. Sistem operasi Android berjalan diatas kernel Linux sebagai 
dasarnya. Karena menggunakan kernel Linux sebagai dasar dari sistem operasi ini, 
maka Android menjadi sistem operasi terbuka yang dapat dikembangkan secara 
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bebas. Untuk mengakomodasi pengembangan sistem Android maka dibentuklah 
Open Handset Alliance yang terdiri dari 34 perusahaan perangkat keras, perangkat 
lunak dan, telekomunikasi. Ada dua jenis distributor sistem Android yaitu Google 
Mail Service yang mendapat dukungan penuh dari Google dan Open Handset 
Distribution yang merupakan distributor bebas tanpa dukungan langsung dari 
Google. 

Android versi 1.1 diluncurkan pada tanggal 9 Februari 2009 merupakan 
pengembangan untuk ponsel HTC Dream. Secara tidak resmi Android 1.1 
memiliki codename “Petit Four”. Pada April 2009 semua versi Android 
selanjutnya diperkenalkan dengan codename. Codename yang digunakan untuk 
versi Android dibuat urut secara alfabet dengan menggunakan nama-nama kue 
atau makanan ringan yang cukup terkenal, misalnya Cupcake, Donut, Eclair, 
Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, dan lain sebagainya[10]. 

Augmented Reality, yaitu suatu teknologi yang menambahkan suatu objek 
maya pada lingkungan nyata. Augmented Reality makin diminati karena teknologi 
ini dapat menampilkan objek-objek virtual yang tidak kasat mata. Informasi yang 
diberikan oleh objek virtual tersebut juga akan membantu pekerjaan pengguna 
dalam dunia nyata[5]. Ada beberapa metode yang digunakan pada Augmented 
Reality yaitu marker based tracking dan markerless. Marker based tracking 
biasanya merupakan ilustrasi hitam dan putih persegi dengan batas hitam tebal 
dan latar belakang putih. Dengan metode markerless pengguna tidak perlu lagi 
menggunakan sebuah marker untuk menampilkan objek-objek virtual.  

Sejarah tentang virtual reality dimulai dari tahun 1957, ketika seorang 
penemu yang bernama Morton Heilig, menciptakan simulator yang disebut 
Sensorama[11]. Pada tahun 1968, Ivan Sutherland menciptakan head-mounted 
display pertama menggunakan layar tembus pandang yang diberi nama “The 
Sword of Damocles”[12]. Pada tahun 1994 Paul Milgram dan Fumio Kishino 
mempublikasikan tulisannya berjudul “Taxonomy of Mixed Reality Visual 
Displays”[13]. Menjelaskan tentang rangkaian kesatuan antara nyata dan maya. 
Terdapat Augmented Reality dan Augmented Virtuality diantara lingkungan nyata 
dan lingkungan maya, Gambar 1. 

 
Gambar 1 Posisi Augmented Reality[11] 

 
Penjelasan Milgram dan Kishino diperkuat lagi oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Ronald Azuma pada tahun 1997. Pada tahun 1999 Hirokazu Kato 
mengembangkan ARToolKit, sebuah library untuk membaca marker Augmented 
Reality. Setelah tahun 2000 perkembangan AR melesat dengan cepat dengan ada 
pengembang yang mengembangkan AR untuk perangkat mobile. Aplikasi AR 
pada perangkat mobile antara lain Mosquito Hunt pada tahun 2003 sebuah 
permainan ponsel berbasis Augmented Reality, AR-Tennis pada tahun 2005, 
Wikitude pada tahun 2008 aplikasi yang menggabungkan GPS, kompas, dan data 
dari Wikipedia, dan  Layar pada tahun 2009. 
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GPS (Global Positioning System) adalah sistem penentuan lokasi 
permukaan bumi dengan penyelarasan dari sinyal satelit[7]. Tiga bagian utama 
dalam sistem GPS adalah satelit, stasiun bumi, perangkat penerima. Fungsi dari 
satelit adalah memancarkan sinyal-sinyal digital sehingga dapat ditangkap oleh 
perangkat penerima di bumi. Fungsi dari stasiun bumi adalah mengontrol kerja 
satelit GPS yang berada di orbit bumi. Selain mengontrol gerak satelit, stasiun 
bumi juga bekerja untuk mengoreksi data yang akan dipancarkan satelit ke 
perangkat penerima. Fungsi dari perangkat penerima adalah menerima sinyal-
sinyal dari satelit GPS dan mengkalkulasikannya sehingga diperoleh koordinat 
dari perangkat tersebut. 

Perangkat penerima, satelit GPS, dan stasiun bumi ketiganya yang 
menunjang keseluruhan sistem pemosisian ini. Satelit GPS yang sekarang aktif 
ada 24 satelit[7]. Untuk mendapatkan koordinat posisi yang tepat minimal 
diperlukan sinyal dari 6 satelit. Semakin banyak sinyal yang diperoleh, koordinat 
yang dikalkulasi oleh perangkat penerima juga semakin tepat. Teknologi GPS 
pertama kali digunakan oleh United State Department of Defense (DOD) untuk 
keperluan militer sekitar tahun 1980. GPS mulai digunakan untuk keperluan 
umum pada tahun 1990-an[14]. 

Saat ini GPS banyak diaplikasikan pada perangkat navigasi digital bahkan 
pada smartphone. Perangkat navigasi ini dapat mengkalkulasi jarak, kecepatan, 
dan waktu tempuh antara dua tempat atau lokasi. Perangkat GPS navigasi 
memiliki peta digital didalamnya dan mempunyai modul penerima sinyal satelit 
sehingga koordinat yang diperoleh dapat langsung dilihat melalui layar monitor. 

Wikitude merupakan aplikasi Augmented Reality Browser yang dibuat oleh 
perusahaan pengembang asal Austria bernama Wikitude GmbH[6]. Wikitude 
dirilis pada bulan Oktober 2008 dengan segmen pasar smartphone Android. 
Aplikasi Wikitude menampilkan informasi-informasi di sekitar pengguna dan 
menampilkannya dalam viewfinder camera. Aplikasi Wikitude mendapat 
penghargaan sebagai Best Augmented Reality Browser tiga tahun berturut-turut 
pada tahun 2009, 2010, 2011. Tidak hanya pada Android saja, aplikasi Wikitude 
juga ada pada Blackberry OS. Pada Blackberry OS, Wikitude akan terintegrasi 
dengan BlackBerry Messenger (BBM) sehingga pengguna dapat mencari 
pengguna BBM lainnya dengan menggunakan Augmented Reality Browser. 

Wikitude juga merilis SDK (Software Development Kits) sehingga para 
pengembang aplikasi mobile dapat memanfaatkannya untuk mengembangkan 
aplikasi mobile khususnya yang berbasis Augmented Reality. Terdapat beberapa 
jenis SDK yang dirilis dibedakan berdasarkan sistem operasi smartphone yang 
digunakan, yaitu Wikitude SDK for Android, Wikitude SDK for iOS, dan 
Wikitude SDK for BlackBerry 10, serta terdapat juga Phonegap plugin yang 
digunakan untuk pengembang dengan Phonegap SDK[6]. 

Google Maps merupakan salah satu layanan dari Google Inc. yang berfungsi 
untuk menampilkan peta digital pada browser di komputer[15]. Layanan ini 
disediakan gratis oleh Google dan dapat diakses melalui situs 
http://maps.google.com/. Sedangkan pada versi desktop tersedia aplikasi Google 
Earth. Selain versi web dan desktop, Google Maps juga tersedia dalam versi 
Android yang biasanya sudah ada pada paket pembelian. 
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Ada 3 perangkat yang didukung oleh layanan Google Maps secara resmi 
yaitu di browser (on Browser), di Android (on Android), dan di iPhone (on 
iPhone). Google Maps juga menyediakan API (application programming 
interface) yang berguna sebagai penghubung layanan-layanan Google Maps 
dengan pengembang[16] yang ingin menggunakan layanan tersebut. Dengan 
menggunakan API dari Google Maps, pengembang dapat menampilkan peta 
digital dari Google pada aplikasi buatannya. 
 
3. Metode Perancangan 

 
Setelah melalui tahap awal penelitian dengan melakukan wawancara dan 

menyebarkan kuesioner, maka ditetapkan metode yang digunakan dalam 
perancangan sitem ini adalah metode waterfall. Metode waterfall sering 
digunakan oleh pengembang sistem pada umumnya. Inti dari metode waterfall 
adalah tahapan yang harus dilakukan secara berurutan atau secara linear[17]. Jika 
langkah pertama belum selesai dikerjakan, maka langkah kedua dan selanjutnya 
tidak akan bisa dikerjakan. Pendekatan model ini sistematis dan urut mulai dari 
level kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap analisis, desain, coding, testing atau 
verification, dan maintenance. Secara umum tahapan pada model waterfall 
ditunjukkan pada Gambar 2. 

  
Gambar 2 Model Waterfall[17] 

 
Secara garis besar metode waterfall mempunyai langkah-langkah sebagai 

berikut : (1) Requirements atau Analisa Kebutuhan dikerjakan dengan melakukan 
wawancara kepada pengguna yang ingin diakomodasi kebutuhannya dengan 
aplikasi yang akan dibangun. (2) Design atau Perancangan berfokus pada tampilan 
antar muka aplikasi, algoritma pemrograman dan perancangan database. (3) 
Implementation atau Implementasi merupakan tahap pengkodingan aplikasi yang 
dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan Eclipse SDK versi 
3.7. (4) Verification atau Tahap Uji Coba dilakukan untuk menguji aplikasi yang 
telah dibuat berdasarkan rancangan yang diberikan. Tahap uji coba dilakukan 
dengan metode pengujian blackbox dan pengujian responden dengan 
menyebarkan kuesioner. (5) Maintenance atau Tahap Perawatan dilakukan saat 
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aplikasi sudah diimplementasikan dan ditemukan bug atau permasalahan dalam 
fungsi aplikasi. Pada penelitian ini tahap perawatan belum dilakukan karena 
aplikasi belum diimplementasikan secara langsung. 

Analisis Kebutuhan Sistem 
Pada tahap ini dilakukan kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk 

membangun  aplikasi pencarian lokasi bengkel resmi Nasmoco. Pada tahap ini 
dilakukan wawancara dengan IT Department Nasmoco dan beberapa pemilik 
mobil Toyota untuk dapat mengetahui kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam 
aplikasi. Kebutuhan user yang ingin dipenuhi dari aplikasi pencarian lokasi 
bengkel ini meliputi aktivitas sebagai berikut : (1) User dapat mencari lokasi 
bengkel resmi Nasmoco dengan mudah. (2) User mendapat informasi mengenai 
bengkel yang dituju. (3) User dapat memperoleh petunjuk jalan dari lokasi 
sekarang menuju lokasi bengkel yang ingin dituju. 

 
Perancangan Aplikasi 

Perancangan aplikasi ini disesuaikan dengan arsitektur aplikasi seperti pada 
Gambar 3 dan menggunakan UML (Unified Modelling Language) yaitu sebuah 
standar dalam perancangan dan dokumentasi perangkat lunak sebagai metode 
pengembangan aplikasi. 
 

 
Gambar 3 Arsitektur Aplikasi 

 
Gambar 3 menunjukkan arsitektur aplikasi pencarian lokasi. Aplikasi 

dijalankan pada ponsel Android yang akan memperoleh data lokasi dari satelit 
GPS. Setelah lokasi ponsel ditemukan, lalu aplikasi akan mengambil data lokasi 
bengkel yang telah tersimpan dalam aplikasi dan menampilkannya dalam bentuk 
ARObject.  
Use Case Diagram 

Use Case Diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari 
sebuah sistem yang dibangun. Sebuah use case merepresentasikan sebuah 
interaksi aktor atau user dengan sistem yang digunakan. 
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Gambar 4 Use Case Diagram User 

 
Gambar 4 menunjukkan use case diagram aplikasi dimana user dapat 

mencari dan memilih lokasi bengkel. User dapat melihat detail bengkel yang telah 
terpilih serta dapat memperoleh petunjuk arah dan melakukan panggilan telepon 
ke nomor telepon bengkel yang dipilih. 

 

 
Gambar 5 Use Case Diagram Admin 

 
Gambar 5 merupakan use case diagram untuk aplikasi web dengan aktor 

admin. Dalam aplikasi ini admin dapat melakukan aktivitas melihat data Point of 
Interest, menambah data Point of Interest, menghapus data Point of Interest, dan 
mengunduh file XML yang dibuat dari data Point of Interest. 

 
Class Diagram 

Class diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menampilkan 
beberapa kelas yang ada dalam sistem atau perangkat lunak yang sedang 
dikembangkan. Class diagram memberikan gambaran mengenai sistem dan relasi 
yang ada di dalamnya. 
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Gambar 6 Class Diagram Aplikasi 

 
Gambar 6 menunjukkan class diagram aplikasi dan dapat diilustrasikan 

dalam struktur kelas-kelas dan hubungan antar kelas yang ada. Class 
MainActivity, CariARActivity, dan DetailActivity merupakan class yang meng-
extend Class Activity dari Android yang berfungsi untuk mengontrol semua 
fungsi-fungsi dari aplikasi. 

Class PoiBengkel merupakan class bengkel yang memiliki atribut-atribut id, 
nama, alamat, nomor telepon, fasilitas, jam operasional, dan titik koordinat lokasi. 
Class Point merupakan private class dalam Class PoiBengkel, class ini berisi titik 
koordinat bengkel. Class GPSLocationListener merupakan private class yang 
mengimplementasi Class LocationListener yang digunakan untuk membaca hasil 
perubahan koordinat dari ponsel. 

 
4. Hasil dan Pembahasan 

 
Implementasi Sistem 

Setelah melakukan tahap perancangan, tahap berikutnya adalah 
mengimplementasikannya dalam bentuk aplikasi dengan pengkodean. 
Pengkodean dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan Eclipse 
SDK 3.7.1. 

Halaman utama merupakan tampilan awal aplikasi saat pertama kali 
dijalankan. Pada halaman ini berisi tiga tombol yaitu Browse, About dan Refresh. 
Tombol About akan menampilkan keterangan singkat aplikasi. Tombol Browse 
berfungsi untuk menjalankan halaman pencarian AR dimana pada halaman ini 
user dapat mencari lokasi bengkel resmi Nasmoco dengan teknologi AR. Tombol 
Refresh berfungsi untuk mengunduh data lokasi bengkel dan Point of Interest 
yang telah disimpan.  
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Gambar 7 Halaman Utama  

 
Gambar 7 menampilkan halaman utama aplikasi. Pada halaman ini 

dilakukan proses untuk menentukan lokasi user dan menampilkan lokasi user 
pada teks keterangan. Lokasi user harus sudah ditemukan sebelum user dapat 
mengakses halaman pencarian AR. 
 

    
 Gambar 8 Halaman Pencarian AR Gambar 9 Objek AR Point of Interest 

 
Gambar 8 akan menampilkan halaman pencarian AR. Objek AR yang 

ditampilkan dapat berupa bengkel Nasmoco dengan ikon lambang Nasmoco dan 
juga lokasi Point of Interest lainnya sesuai dengan data lokasi yang ada. Pada 
halaman pencarian AR user akan diberikan satu halaman penuh dengan latar 
belakang gambar hasil tangkapan kamera dan objek Augmented Reality akan 
ditampilkan di atasnya. Pada halaman ini juga terdapat radar di sebelah kiri atas 
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yang akan menampilkan titik-titik lokasi bengkel maupun lokasi Point of Interest 
lainnya. Halaman pencarian AR merupakan halaman yang dibuat dengan 
memanfaatkan library dari Wikitude SDK. User akan memperoleh nama Point of 
Interest yang sedang disorot dan jarak antara lokasi user berada dan lokasi Point 
of Interest tersebut. User juga dapat memperoleh detail dari objek AR dengan cara 
menyentuh ikon objek tersebut seperti terlihat pada Gambar 9. Detail akan 
ditampilkan pada bawah halaman pencarian AR ini. 

 

 
Gambar 10 Halaman Detail Bengkel 

 
Saat user menyentuh kotak dialog yang berisi sebagian detail bengkel, 

aplikasi akan mengarahkan user kepada Halaman Detail. Gambar 10 merupakan 
Halaman Detail yang akan menampilkan keseluruhan detail dari bengkel yang 
dipilih user. Detail bengkel meliputi nama bengkel, alamat dan nomor telepon 
bengkel, jam operasional, fasilitas-fasilitas, dan beberapa foto bengkel dari 
bengkel tersebut. Pada bagian bawah terdapat tombol Get Direction yang 
berfungsi untuk mendapatkan petunjuk perjalanan dari lokasi user menuju lokasi 
bengkel yang dipilih. 
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Gambar 11 Tampilan Navigasi 

 
Fitur Get Direction akan mengarahkan user ke aplikasi Maps yang telah ada 

pada perangkat Android. Aplikasi Maps akan langsung mengunduh peta navigasi 
dari lokasi user menuju lokasi bengkel yang telah dipilih. Gambar 11 
menunjukkan peta navigasi menuju lokasi bengkel Nasmoco Kaligawe. 

Untuk dapat menambahkan lokasi bengkel dan lokasi Point of Interest 
lainnya, diperlukan aplikasi sederhana untuk membuat data berformat XML 
(eXtensible Markup Language). File XML tersebut berisi lokasi bengkel dan 
lokasi Point of Interest yang kemudian dapat unggah online sehingga dapat 
diunduh oleh aplikasi pencari lokasi pada perangkat Android. Aplikasi sederhana 
yang dibuat berbasis Web dengan bahasa pemrograman PHP dan database 
MySQL.  

 
Gambar 11 Daftar Point of Interest dari Aplikasi Admin 

 
Gambar 11 merupakan tampilan dari aplikasi web sederhana yang 

menampilkan data dari Point of Interest yang tersimpan dalam database MySQL. 
Admin dapat menambahkan lokasi Point of Interest lainnya dengan menu 
“+Tambah Data”. 
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Gambar 12 Daftar Point of Interest dari Aplikasi Admin 

 
Gambar 12 menampilkan halaman untuk menambah data lokasi Point of 

Interest. Terdapat 7 field yang harus diisi jika admin ingin menambahkan lokasi 
bengkel. Untuk lokasi Point of Interest lainnya field No. Telepon, Jam 
Operasional, dan Fasilitas dapat dikosongkan. Setelah data ditambahkan, admin 
dapat mengunduh data dalam format XML dengan menu “Generate XML” dan 
selanjutnya admin dapat mengunggah data berformat XML tersebut ke server 
yang telah disediakan. 

 
Pengujian Sistem 

Aplikasi yang telah dirancang dan dibangun harus diuji terlebih dahulu. 
Pengujian dilakukan agar ketika terjadi masalah atau kerusakan berarti, maka akan 
segera diperbaiki. Pengujian aplikasi menggunakan metode black-box, yaitu 
pengujian fungsional tanpa memperhatikan alur eksekusi program namun cukup 
memperhatikan apakah setiap fungsi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal 
yang diuji dan hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1 Hasil Pengujian Aplikasi 

Tindakan Kondisi Respon Hasil 

Menjalankan aplikasi 

GPS Location 
belum aktif Menampilkan kotak dialog informasi Berhasil 

GPS Location 
sudah aktif 

Aplikasi meminta lokasi dari 
penerima GPS 
 

Berhasil 

Mengunduh data lokasi 
Point of Interest 

Terkoneksi 
dengan internet 

Data dapat diunduh dan disimpan 
pada memori eksternal Berhasil 

Tidak 
terkoneksi 
dengan internet 

Data tidak dapat diunduh Berhasil 

Menyetuh tombol 
Browse 

Lokasi user 
belum 
ditemukan 

Menunggu aplikasi, tombol Browse 
disable Berhasil 

Lokasi user 
telah ditemukan Menampilkan halaman pencarian AR Berhasil 

Menyentuh logo Point 
of Interest Disentuh 1x 

Menampilkan kotak dialog nama dan 
alamat Point of Interest 
 

Berhasil 

Menyentuh layar selain 
logo Point of Interest Disentuh 1x 

Kotak dialog nama dan alamat Point 
of Interest disembunyikan 
 

Berhasil 
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Menyentuh kotak 
dialog nama dan alamat 
bengkel 

Disentuh 1x Menampilkan halaman detail 
bengkel Berhasil 

Menyentuh tombol 
telepon Disentuh 1x Menampilkan aplikasi dialer dari 

ponsel Berhasil 

Menyentuh gambar 
bengkel Disentuh 1x 

Menampilkan gambar foto bengkel 
dalam ukuran yang lebih besaar 
 

Berhasil 

Menyentuh tombol Get 
Direction 

Terkoneksi 
dengan internet 

Menampilkan aplikasi Maps dan 
langsung mendapatkan petunjuk 
perjalanan 

Berhasil 

Tidak 
terkoneksi 
dengan internet 

Menampilkan aplikasi Maps, tetapi 
tidak mendapatkan petunjuk 
perjalanan 

Berhasil 

 
Pengujian Responden 

Pengujian responden berguna untuk mengetahui sejauh mana manfaat dari 
sistem yang dibangun bagi user. Pengujian responden dilakukan dengan 
membagikan kuesioner kepada 30 orang responden yang sebelumnya telah 
mencoba aplikasi pencarian bengkel. Kriteria responden yang dipilih yaitu 
pemilik kendaraan roda empat secara umum dan pemilik mobil Toyota secara 
khusus serta responden acak dengan kisaran umur 20 – 50 tahun. Indikator dalam 
pengujian responden meliputi kemudahan penggunaan aplikasi, tampilan 
antarmuka aplikasi, dan kepuasan responden dengan fitur pencarian lokasi dan 
informasi bengkel Nasmoco yang diberikan aplikasi. Berdasarkan dari pengujian 
responden yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa aplikasi pencarian 
lokasi bengkel resmi Nasmoco yang telah dibuat dapat diterima oleh masyarakat 
dengan prosentase kepuasan responden sebanyak 62% dan sebanyak 38% 
responden berpendapat aplikasi perlu dikembangkan lebih lanjut. 

 
5. Simpulan 

 
Berdasarkan permasalahan dalam menemukan lokasi bengkel resmi 

Nasmoco di Kota Semarang, maka dihasilkan aplikasi pencarian lokasi bengkel 
resmi Nasmoco di Kota Semarang dengan teknologi Augmented Reality dan GPS 
pada ponsel berbasis Android. Dengan memanfaatkan teknologi Augmented 
Reality dan GPS, pemilik mobil Toyota maupun orang yang mencari bengkel 
Nasmoco dapat menemukan lokasi bengkel resmi Nasmoco juga dapat 
memperoleh informasi mengenai bengkel yang dituju berupa alamat, nomor 
telepon, jam operasional, dan fasilitas bengkel. Dengan adanya lokasi-lokasi Point 
of Interest lain, user dapat memperkirakan lokasi bengkel terhadap lokasi user dan 
Point of Interest yang dikenal oleh user sehingga dapat menemukan lokasi 
bengkel Nasmoco lebih mudah. 

Saran yang diberikan untuk pengembangan aplikasi ke depan adalah 
menambahkan fitur promosi untuk menampilkan iklan-iklan promosi dari bengkel 
resmi Nasmoco, sehingga aplikasi menjadi lebih kaya informasi dan berguna juga 
untuk sarana promosi bengkel resmi Nasmoco. 
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