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 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Analisis 

3.1.1.  Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data atau informasi bermacam-macam meterial 

yang terdapat di ruang kepustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan 

sebagainya yang relevan dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1983). Berdasarkan pengertian 

tersebut penulis mengumpulkan berbagai macam dokumen yang terdapat di perpustakaan Balai 

Konservasi Borobudur. Di sana juga penulis mengumpulkan data berupa denah candi 

Borobudur baik denah candi Borobudur menurut kosmologi ataupun denah letak relief yang 

berada pada candi Borobudur. Penulis juga mencari dokumen terkait relief yang berada pada 

Balai Konservasi Borobudur. Dari dokumen yang telah dikumpulkan penulis mendapat 

informasi bahwa di candi Borobudur memiliki empat jenis relief Karmawibangga, Jataka, 

Lalitavistara, dan Gandavyuha 

 

3.1.2.  Wawancara 

Wawancara dapat dipakai sebagai cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab 

sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian 

(Soegijono, 1993). Berpegang dari pengertian di atas penulis melakukan wawancara dengan 

salah satu pegawai Balai Konservasi Borobudur yaitu bapak Bambang Kasatriyanto S.I.Kom 

selaku edukator Balai Konservasi Borobudur mengenai apa saja kekurangan dari aplikasi yang 

sudah ada sebelumnya. 

Dari wawancara dengan Pak Bambang diketahui bahwa aplikasi yang sudah ada 

sebelumnya masih terdapat kekurangan. Salah satu kekurangan pada aplikasi sebelumnya yaitu 

hanya berisi cerita dari relief Jataka. Oleh karena itu Pak Bambang menyarankan untuk 

menambah cerita relief yang lain, misalnya relief Lalitavistra. Relief Lalitavistara dipilih 

karena memiliki banyak panil yang sudah diketahui ceritanya dan susunan panil relief 

Lalitavistara terpasang urut sesuai arah jarum jam. Relief Lalitavistara pada candi Borobudur 

merupakan cerita yang menarik untuk diketahui setiap pengunjung yang datang, tetapi banyak 

pengunjung yang tidak mengetahui cerita dibalik relief tersebut. Dari keseluruhan 120 panil 

pada relief Lalitavistara, diambil 10 panil cerita yang disarankan oleh Pak Bambang.  Karena, 

pada 10 panil tersebut merupakan garis besar cerita relief Lalitavistara.  
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3.1.3.  Observasi 

Candi Borobudur memiliki bentuk punden berundak yang terdiri dari 10 tingkat, 

berukuran 123 x 123 meter. Candi Borobudur memiliki tinggi 42 meter sebelum direnovasi 

dan 34,5 meter setelah direnovasi karena tingkat paling bawah digunakan sebagai penahan. 

Candi ini terdiri dari 1460 relief dan 504 stupa Buddha. Candi Borobudur terletak sekitar 40 

kilometer (25 mi) barat laut dari Kota Yogyakarta, Borobudur terletak di atas bukit pada 

dataran yang dikeliling dua pasang gunung kembar yaitu Gunung Sindoro-Sumbing di sebelah 

barat laut dan Merbabu-Merapi di sebelah timur laut, di sebelah utaranya terdapat bukit Tidar, 

lebih dekat di sebelah selatan terdapat jajaran perbukitan Menoreh, serta candi ini terletak dekat 

pertemuan dua sungai yaitu Sungai Progo dan Sungai Elo di sebelah timur. 

Candi Borobudur terbagai menjadi dua bagian enam tingkat paling bawah berbentuk 

bujur sangkar dan tiga tingkat diatasnya berbentuk lingkaran serta satu tingkat tertinggi 

berbentuk stupa Buddha. Setiap lorong pada candi Borobudur memiliki jarak 2m dan berisi 

dengan ukiran panil sesuai dangan jenis cerita relief. Relief pada candi Borobudur memiliki 

ukuran panjang dan tinggi yang berbeda setiap panilnya sesuai dengan tingkat dan letak posisi 

panil tersebut. Untuk panil relief Laitavistara memiliki panjang ukuran antar 2,41-2,43 m setiap 

panilnya dan memiliki lebar 0,71-0,72 m setiap panilnya. Pencahayaan pada candi Borobudur 

sangat dipengaruhi letak matahari, ketika pagi maka bagian candi sebelah timur akan lebih 

terang dari sisi barat candi. Sedangkan sebaliknya sisi timur akan kekurangan cahaya ketika 

sore hari. Hal tersebut juga mempengaruhi pencahayaan yang akan diterima relief Lalitavistara 

terutama pada sisi timur dan sisi barat candi Borobudur. 

 

3.2 Analisis Kebutuhan 

3.2.1 Cerita Relief Lalitavistara 

 Berdasarkan informasi pada subbab 2.2 mengenai cerita relief Lalitavistara, maka aset 

dan animasi yang diperlukan pada aplikasi ditunjukkan pada Tabel 3. 1. 

 

Tabel 3. 1 Cerita Relief Lalitavistara 

No Panil Objek Animasi Background 

1 8 1. Ratu Maya  

2. Raja Suddhodana 

3. Pendopo 

Ratu Maya menemui suaminya Raja 

Suddhodana di pendapa untuk 

memohon izin menjalani hidup suci dan 

Pendapa 
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4. Kursi 

5. Pengawal 

melakukan kebajikan. Suami Ratu Maya 

memberi izin kepada istrinya. 

2 13 1. Ratu Maya  

2. Dayang  

3. Gajah Putih  

4. Kasur 

Dayang mengipasi ratu, lalu gajah 

berjalan di sebelah kiri ratu. Lalu 

mengecil dan masuk ke dalam perut 

Ratu Maya. 

Kamar 

3 24 1. Ratu Maya 

2. Wanita Sakit 

3. Singgasana 

Ratu Maya duduk di atas singgasana dan 

menyembuhkan orang yang sakit. 

Wanita yang telah disembuhkan 

penyakitnya oleh Ratu Maya bersujud 

dihadapan sang ratu. 

Ruangan 

Kerajaan 

4 50 1. Raja  

2. Dandapani 

3. Yashodara 

4. Pengawal 

5. Dayang 

6. Singgasana 

Raja meminta izin kepada Dandapani, 

lalu Dandapani menganggukan 

kepalanya. Yashodara lalu memberi 

hormat kepada raja dengan sikap anjali 

mudra. 

Ruangan 

Kerajaan 

5 56 1. Pangeran Siddharta  

2. Kusir 

3. Kuda 

4. Pria tua bertongkat 

5. Anak kecil 

6. Kereta 

7. Pengawal 

Rombongan pangeran Siddharta 

berjalan lalu mereka berhenti di dekat 

pria tua. Pangeran menunjuk ke arah 

pria tersebut dan bertanya kepada kusir. 

Kusir lalu menjawab pertanyaan 

pangeran. 

Hutan 

6 57 1. Pangeran Siddharta 

2. Kusir 

3. Kuda 

4. Orang sakit 

5. Kereta 

6. Pengawal 

Rombongan pangeran Siddharta 

berjalan lalu mereka berhenti di dekat 

orang sakit. Pangeran menunjuk ke arah 

pria tersebut dan bertanya kepada kusir. 

Kusir lalu menjawab pertanyaan 

pangeran. 

Hutan 

7 58 1. Pangeran Siddahrta 

2. Kusir 

Rombongan pangeran Siddharta 

berjalan lalu mereka berhenti di dekat 

Hutan 
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3. Kuda 

4. Mayat dan kayunya 

5. Kereta 

6. Pengawal 

orang mati. Pangeran menunjuk ke arah 

pria tersebut dan bertanya kepada kusir. 

Kusir lalu menjawab pertanyaan 

pangeran. 

8 59 1. Pangeran Siddharta 

2. Kusir 

3. Kuda 

4. Pertapa 

5. Kereta 

6. Pengawal 

Rombongan pangeran Siddharta 

berjalan lalu mereka berhenti di dekat 

orang pertapa. Pangeran menunjuk ke 

arah pria tersebut dan bertanya kepada 

kusir. Kusir lalu menjawab pertanyaan 

pangeran. 

Hutan 

9 92 1. Dewa 

2. Pohon 

3. Dupa 

4. Asap 

Enam orang dewa mempersiapkan 

upacara dengan posisi duduk di bawah 

pohon. 

Hutan 

10 103 1. Pedagang 

2. Pangeran Siddharta 

Dua orang pedagang jalan lalu 

menghormati Buddha yang sedang 

bertapa. 

Hutan 

 

3.2.2 Denah Candi Borobudur 

Denah candi Borobudur pada aplikasi ini penulis sesuaikan dengan cerita di subbab 2.1.2 

dan 2.1.3. Denah candi Borobudur pada aplikasi ini penulis buat menjadi dua macam yaitu 

berdasarkan kosmologi dan denah berdasarkan posisi jenis relief candi. Adapun kebutuhan 

modelling denah candi Borobudur ditunjukan pada Tabel 3. 2. 

 

Tabel 3. 2 Denah Candi Borobudur 

No Jenis Denah Nama Denah Warna 

1 Denah berdasarkan kosmologi 1. Arupadhatu Hijau Tua 

2. Rupadhatu Ungu Muda 

3. Kamadhatu Biru Muda 

2 Denah berdasarkan jenis relief 1. Jataka Merah 

2. Lalitavistara Hijau Muda 

3. Gandavyuha Biru 
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4. Karmawibangga Ungu 

 

3.2.3 Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional dalam aplikasi animasi 3D cerita relief lalitavistara berbasis 

android Augmanted Reality dengan menggunakan metode marker based tracking meliputi: 

a. Aplikasi dapat memvisualisasikan denah kosmologi candi Borobudur. 

b. Aplikasi dapat memvisualisaikan cerita dari relief Lalitavistara dalam bentuk animasi 

3D berdasarkan marker yang dideteksi 

c. Aplikasi dapat mendeteksi atau mengenali marker berupa panil. 

d. Aplikasi dapat menerima atau merespon masukan dari user berupa pergerakan jari 

untuk melihat denah secara 360 derajat. 

e. Dapat memilih cerita dari panil mana yang ingin ditampilkan. 

f. Dapat memutar ulang animasi. 

g. Dapat menjeda pemutaran animasi. 

 

3.2.4 Kebutuhan non-Fungsional 

Kebutuhan non-fungsional terdiri dari perangkat lunak (software), perangkat keras 

(hardware), dan sumber daya manusia (brainware). 

a) Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat lunak (software) yang digunakan dalam aplikasi animasi 3D cerita relief 

Lalitavistara berbasis android Augmanted Reality dengan menggunakan metode marker based 

tracking kali ini adalah: 

 Microsoft Windows 10 Pro sebagai sistem operasi. 

 Unity 3D 2017.1.4fl sebagai game engine untuk membuat aplikasi. 

 Blender 2.79 untuk membuat objek 3D dan animasi. 

 Adobe CC 2017 untuk membuat editing aset yang diperlukan (texture dan 

dubbing). 

Perangkat lunak yang digunakan penulis untuk menjalankan aplikasi ini adalah Android 

8.0 Oreo  

 

b) Perangkat Keras 

Dalam aplikasi animasi 3D cerita relief Lalitavistara berbasis Android Augmanted 

Reality dengan menggunakan metode marker based tracking perangkat keras dibutuhkan untuk 
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melakukan proses permodelan 3D, proses animasi, dan rendering oleh karena itu penulis 

menggunakan perangkat keras dengan spesifikasi sebagai berikut: 

 Processor   : Intel(R) Core ™ i7-700 CPU @2.7GHz 2.90 

 Graphic Card  : NVIDIA GEFORCE 940MX 

 RAM    : 8.00 GB 

 Hardisk   : 1 TB 

Perangkat keras yang digunakan penulis untuk menjalankan aplikasi ini adalah 

smartphone Samsung A8 dan memiliki spesifikasi sebagai berikut: 

 Processor   :Octa-core (2.x2.2 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex- 

A53) 

 GPU    : Mali-G71 

 RAM    : 4GB 

 Internal Storage : 32 GB 

c) Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam Dalam aplikasi animasi 3D cerita relief 

Lalitavistara berbasis Android Augmanted Reality dengan menggunakan metode marker based 

tracking sebagai berikut: 

 Pengembang aplikasi Augmented Reality yang berfungsi untuk menyampaikan 

informasi yang ada pada relief Lalitavistara dan juga pembuatan pemetaan 3D 

sederhana. 

 Pengguna aplikasi ini akan digunakan oleh pengujung candi Borobudur. 

 

3.3 Desain 

Desain merupakan seni terapan atau berbagai pencapaian kreatif dalam suatu bentuk. 

Desain animasi dapat diartikan sebagai, pencapaian dari sebuah kreatifitas dalam bentuk 

pengolahan sebuah gambar untuk bisa menjadi gambar yang bergerak. Desain digunakan untuk 

menunjang cerita dari Tabel 3. 1 Cerita Relief Lalitavistara dan denah candi Borobudur pada 

Tabel 3. 2 Denah Candi Borobudur yang dibuat permodelan 3D, lalu menganimasikan model 

tesebut sehingga objek tersebut nampak bercerita seperti aslinya. 

 

3.3.1  Modelling 3D 

Dalam proses memodelkan objek 3D dibutuhkan sebuah perancangan yang terbagi 

menjadi beberapa tahapan dalam pembentukannya. Seperti bentuk dasar dari objek 3D yang 
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akan dibuat, material (texturing) dan gerakan dari animasi yang akan dibuat agar sesuai dengan 

cerita dalam panil Lalitavistara. Dalam permodelan pada aplikasi ini, ada beberapa model  

kurang sesuai dengan zaman sesungguhnya karena ada penyesuaian dan belum tersedianya 

rujukan. Beberapa yang mengalami penyesuaian diantaranya pakain perempuan, dan pendapa 

serta model yang belum diketahui infonya adalah pohon Boddhi dan pohon Kalpataru. Tabel 

3. 3 adalah objek yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi animasi relief candi Borobudur. 

 

Tabel 3. 3 Desain Objek 3D 

No Objek Desain  No Objek Desain 

1 Raja Mahkota 

Perhiasan tangan 

Perhiasan kaki 

Sabuk Emas 

Pakaian Coklat 

Celana Kuning Emas 

Kulit Putih 

 11 Dewa Memiliki kalung 

Perhiasan Tangan 

Perhiasan Kaki 

Pakaian Putih 

Rambut Hitam 

2 Ratu Mahkota 

Kalung 

Gelang Tangan 

Gelang Kaki 

Kulit Putih 

Pakaian Hijau 

Celana Warna Emas 

 12 Pendopo Warna Coklat 

3 Pangeran Mahkota 

Kalung 

Gelang Tangan 

Gelang kaki 

Pakaian Warna biru 

Celana Keemasan 

Kulit Putih 

 13 Gajah Payung Kuning 

Warna Putih 

4 Pelayan 

Wanita 

Kemben Hijau 

Hiasan Kepala 

 14 Kasur Warna coklat dan 

putih 
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Gelang tangan 

Gelang kaki 

Celana kuning 

Kulit Putih 

5 Pelayan 

Pria 

Gelang Kaki 

Gelang Tangan 

Celana Coklat Muda 

Kulit Putih 

 15 Kursi Warna Coklat 

6 Pendeta Rambut Putih 

Pakaian Putih 

Kulit Putih 

 16 Kuda Berwarna Coklat 

7 Orang 

Sakit 

Celana Hitam 

Rambut Hitam 

Kulit Coklat 

 17 Kereta Kereta Keemasan 

Roda Hitam 

8 Anak 

Kecil 

Baju Coklat muda 

Celana Coklat Tua 

Kulit Putih 

 18 Orang 

Tua 

Rambut Putih 

Celana Coklat 

Tongkat Coklat 

Kulit Coklat 

Gelang Kaki 

Gelang Tangan 

9 Orang 

Mati 

Rambut Coklat 

Kayu Pembakaran 

Celana Putih 

Kulit 

 19 Candi - 

10 Pedagang Rambut Coklat Gelap 

Celana Coklat 

Perhiasan Tangan 

Perhiasan Kaki 

Hiasan Rambut 

 20 Pohon Daun Hijau 

Batang Coklat 

 

3.3.2 Dubbing 

Dubbing adalah proses pemberian suara oleh dubber untuk keperluan animasi sehingga 

cerita yang akan disampaikan dari relief Lalitavistara akan lebih mudah diterima oleh 
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pengunjung. Pengambilan suara dilakukan dengan merekam suara dubber dengan 

menggunakan smartphone lalu selanjutnya penulis lakukan editing dengan menggunakan 

aplikasi pengolah suara. 

Tabel 3. 4 Narasi Relief Lalitavistara 

No Panil Narasi 

1 8 Ratu Maya menemui suaminya Raja Sudhodhanan di pendopo untuk 

meminmta izin menjalani delapan ikrar hari perayaan, dan menyepi dari istana. 

2 13 Ratu Maya sedang berbaring dengan ditemani dayangnya dan Buddhisatwa 

memasuki rahim sang ratu dengan bentuk seekor gajah 

3 24 Ratu Maya duduk di singgasana sedang menyembuhkan orang sakit, para 

perempuan yang menatap mata sang ratu sembuh dari penyakit yang 

dideritanya 

4 50 Dandapani duduk dihadapan raja dan merestui putrinya yang akan dinikahkan 

dengan Pangeran Siddharta. 

5 56 Suatu hari Pangeran Siddharta pergi ke kota lewat gerbang timur dan menemui 

orang tua renta, lalu dia bertanya pada kusirnya. 

Pangeran: apakah setiap orang akan seperti itu ? 

Kusir: iya pangera, setiap mahluk akan mengalami penuaan.  

Mengetahui hal tersebut pangeran sadar akan mengenai kebenaran adanya usia 

tua. 

6 57 Pada hari berikutnya Pangeran Siddharta pergi ke kota lewat gerbang selatan 

dan menemui orang sakit, lalu dia bertanya pada kusirnya  

Pangeran: apakah setiap orang akan seperti itu ? 

Kusir: iya pangeran, setiap mahluk akan sakit. 

Mengetahui hal tersebut pangeran sadar akan mengenai kebenaran setiap 

mahluk akan sakit. 

7 58 Pada kunjungan ke tiga pangeran Siddharta pergi ke kota lewat gerbang barat 

dan menemui orang terbaring mati, lalu dia bertanya pada kusirnya  

Pangeran: apakah setiap orang akan seperti itu ? 

Kusir: iya pangeran, setiap mahluk akan mati. 

Mengetahui hal tersebut pangeran sadar akan mengenai kebenaran adanya 

kematian. 
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8 59 Pada kunjungan ke empat Pangeran Siddharta pergi ke kota lewat gerbang utara 

dan menemui seorang pertapa, dan pangeran berbicara dengan kusirnya,atas 

hal itu. Kusir lalu menjelaskan bahwa adanya kehidupan suci yang terdiri dari 

sifat pengendalian diri dan pencarian kebenaran. 

9 92 Para dewa di bawah sejumlah pohon suci kalpataru, sedang mempersiapkan 

upacara sajian dan pemujaan. 

10 103 Suatu hari ketika sang Buddha masih duduk di bawah pohon Boddhi, lewatlah 

rombongan pedagang. rombongan tersebut terkejut melihat budhha duduk 

dengan ketenangan dan ke agungan, tanpa sadar mereka berhenti lalu 

mendekati sang Buddha dan menghormatinya. 

 

3.3.3 Storyboard 

Sebelum aplikasi dibangun, konsep yang dibuat digambarkan pada storyboard. Berikut 

merupakan storyboard dari animasi cerita relief Lalitavistara pada candi. Gambar 3. 1 

Storyboard Panil 8 menggambarkan cerita Ratu Maya dan suaminya  Raja Suddhodana berada 

di pendapa. Di pendapa Ratu Maya meminta izin kepada suaminya untuk menjalani hidup suci. 

Di luar pendapa ada abdi dalem dan prajurit penjaga raja. 

 

Gambar 3. 1 Storyboard Panil 8 

 

Gambar 3. 2 Storyboard Panil 13 terdapat tiga bagian. Bagian yang pertama 

menggambarkan cerita Ratu Maya sedang berbaring di ranjang didampingi dayangnya di sisi 

ranjang. Ratu bermimpi melihat seekor gajah putih dinaungi payung. Bagian kedua 

menggambarkan cerita, di dalam mimpi Ratu Maya gajah putih tersebut mengelilinginya 

sebanyak tujuh kali. Lalu pada bagian ketiga, dimimpinya gajah putih tersebut memasuki rahim 

Ratu Maya. 



32 

 

 

Gambar 3. 2 Storyboard Panil 13 

 

Gambar 3. 3 Storyboard Panil 24 terdapat dua bagian. Bagian yang pertama 

menggambarkan cerita Ratu Maya sedang duduk di atas singgasana menyembuhkan orang 

sakit. Bagian kedua menggambarkan cerita terdapat orang yang bersujud kepada Ratu Maya 

karena penyakitnya telah disembuhkan.  

 

Gambar 3. 3 Storyboard Panil 24 

 

Gambar 3. 4 Storyboard Panil 50 menggambarkan Dandapani duduk di hadapan Raja 

Suddhodana dan meresetui bahwa putrinya yang bernama Yasodhara akan dinikahkan dengan 

Pangeran Siddhartha. Disisi raja terdapat pengawal yang menjaganya. 
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Gambar 3. 4 Storyboard Panil 50 

 

Gambar 3. 5 Storyboard Panil 56 terdapat dua bagian. Bagian yang pertama 

menggambarkan Pangeran Siddharta keluar istana dengan menaiki kereta yang dijalankan oleh 

kuda didampingi kuusir dan pengawalnya. Di perjalanannya pangeran melihat orang tua yang 

berjalan dengan tongkat dibantu oleh seorang anak kecil. Bagian kedua menggambarkan kereta 

pangeran semakin mendekat ke orang tua itu, lalu pangeran bertanya kepada kusirnya tentang 

hal itu. Kusir pangeran menjawab bahwa semua orang akan menjadi tua.  

 

Gambar 3. 5 Storyboard Panil 56 

 

Gambar 3.6 Storyboard Panil 57 terdapat dua bagian. Bagian yang pertama 

menggambarkan Pangeran Siddharta melakukan perjalanan di hari lain dengan menaiki kereta 

kuda bersama kusir dan pengawalnya. Di perjalanan pangeran melihat orang sakit yang sangat 

kurus. Bagian kedua menggambarkan kereta pangeran semakin mendekat ke arah orang sakit 

tersebut. Pangeran bertanya tentang orang tersebut kepada kusirnya dan kusirnya menjawab 

bahwa seseorang pasti akan jatuh sakit. 

 

Gambar 3.6 Storyboard Panil 57 

 

Gambar 3.7 Storyboard Panil 58 terdapat dua bagian. Bagian yang pertama 

menggambarkan cerita di hari lainnya Pangeran Siddharta melakukan perjalanan keluar istana 

dengan menaiki kereta kuda bersama kusir dan pengawalnya. Di perjalanan pangeran melihat 
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orang mati terbaring di atas tumpukan kayu. Bagian kedua menggambarkan kereta pangeran 

semakin mendekat ke arah orang mati tersebut. Pangeran bertanya tentang hal semacam itu 

kepada kusirnya, lalu kusirnya menjawab bahwa semua makhluk pasti akan mati. 

 

Gambar 3.7 Storyboard Panil 58 

 

Gambar 3.8 Storyboard Panil 59 terdapat dua bagian. Bagian yang pertama 

menggambarkan cerita dimana Pangeran Siddharta melakukan perjalanan keluar istana di hari 

keempatnya. Di perjalanan pangeran melihat seorang pertapa. Pertapa itu sebenarnya tidak lain 

adalah seorang dewa yang sedang menyamar. Dibagian kedua, menggambarkan kereta 

pangeran mendekat menjuju kearah pertapa itu, lalu pangeran berbicara kepada kusirnya atas 

hal tersebut dan kusirnya menjelaskan adanya kehidupan suvi yang terdiri dari sifat 

pengendalian diri dan pencarian kebenaran.  

 

Gambar 3.8 Storyboard Panil 59 

 

Gambar 3. 9 Storyboard Panil 92 menggambarkan cerita para dewa  di bawah sejumlah 

pohon suci Kalpataru (dalam riwayat terdapat 80.000 pohon) sedang mempersiapkan upacara 

sajian dan pemujaan, terlihat pedupaan yang mengeluarkan asap di bawah pohon-pohon.   
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Gambar 3. 9 Storyboard Panil 92 

 

Gambar 3.10 Storyboard Panil 103 terdapat dua bagian. Bagian pertama menggambarkan  

Sang Buddha duduk di bawah pohon Boddhi  lalu lewatlah rombongan pedagang. Bagian 

kedua menggambarkan, rombongan pedagang tersebut menyaksikan Buddha yang duduk 

dengan penuh ketenangan dan keagungan, lalu tanpa disadari mereka berhenti dan perlahan-

lahan mendekati Sang Buddha untuk menghormatinya. 

 

Gambar 3.10 Storyboard Panil 103 



36 

 

Gambar 3. 11 Diagram HIPO 

3.3.4 HIPO 
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Penjelasan dari diagram HIPO dalam aplikasi animasi 3D cerita relief Lalitavistara 

pada Gambar 3. 11 dijelaskan pada Tabel 3. 5. 

 

Tabel 3. 5 Penjelasan Diagram HIPO 

0.0 Modul Halaman Utama ini merupakan halaman utama pada 

aplikasi, terdapat tombol yang menghubungkan kehalaman sejarah 

candi Borobudur dan relief candi. 

1.0 Modul Denah Candi Borobudur ini merupakan uraian singkat 

mengenai denah candi Borobudur. Terdapat tombol yang 

menghubungkan kehalaman denah candi. 

1.1 dan 1.2 Modul Halaman Pemilihan Denah, baik denah candi Borobudur 

berdasarkan jenis tingkatan atau tombol yang akan menghubungkan 

denah jenis relief yang berada pada candi Borobudur. 

1.1.1, 1.1.2, 

1.1.3 

Modul Halaman Denah berdasarkan jenis tingkatan pada candi 

Borobudur. Ada tiga tingkatan pada candi Borobudur yaitu 

Arupdhatu, Rupadhatu, Kamadhatu. 

1.2.1, 1.2.2, 

1.2.3, 1.2.4 

Modul Halaman yang menampilkan denah jenis relief yang berada 

pada candi Borobudur. Keempat relief tersebut adalah 

Karmawibangga, Lalitavistara, Jataka, Gandavyuha. 

2.0 Modul Halaman Relief Candi ini menampilkan relief apa saja yang 

terdapat pada candi Borobudur. Ada empat relief candi Borobudur, 

relief Karmawibangga, relief Lalitavistara, relief Jataka, relief 

Gandawyudha. 

2.1, 2.4 Modul Halaman Relief Karmawibangga dan Modul Halaman Relief 

Gandawyudha halaman ini tidak dapat ditampilkan, dikarenakan 

halaman ini akan dikembangkan oleh penelitian selanjutnya. 

2.2 Modul Halaman Relief Lalitavistara ini menampilkan tombol cerita 

apa saja yang terdapat pada relief Lalitavistara. 

2.3 Modul Halaman Relief Jataka ini menampilkan tombol cerita apa 

saja yang terdapat pada relief Jataka selain itu halaman ini juga 

menampilkan pemetaan atau tata letak relief Jataka. 
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2.2.1,2.2.2,2.2.3, 

2.2.4,2.2.5 

Modul Halaman Relief Lalitavistara ini menampilkan info panil 

beserta fotonya dan juga tombol scan AR untuk memindai AR yang 

diinginkan. 

2.2.1.1, 2.2.1.2, 

2.2.2.1, 2.2.2.2, 

2.2.3.1, 2.2.3.2, 

2.2.4.1, 2.2.4.2, 

2.2.5.1, 2.2.5.2 

Modul yang menampilkan halaman pindai panil setiap panil yang 

sudah dipilih pada modul sebelumnya. 

 

3.3.5 Desain Antarmuka 

Pada pengembangan aplikasi ini, penulis mendesain terlebih dahulu desain antarmuka 

yang akan di tambahkan dari aplikasi yang sudah ada sebelumnya. Antarmuka dibangung 

menggunakan aplikasi pengolah gambar Adobe Illustrator. Berikut desain antarmuka dari 

Dalam aplikasi animasi 3D cerita relief Lalitavistara. 

Gambar 3. 12 merupakan halaman utama yang sudah penulis ubah dari desain antarmuka 

sebelumnya untuk menyesuaikan pengembangan pada aplikasi ini. Pada halaman ini terdapat 

judul, logo, serta ada dua tombol yaitu tombol denah dan tombol cerita relief yang 

menggantikan tombol sejarah candi Borobudur dan juga tombol relief candi Borobudur pada 

aplikasi sebelumnya. 

 

 

Gambar 3. 12 Halaman Utama 

 

Gambar 3. 13 merupakan desain antarmuka halaman denah, sama seperti halaman 

sebelumnya di halaman ini juga memiliki logo dan judul, dan pada halaman ini juga terdapat 



39 

 

empat buah tombol, yaitu tombol kembali, halaman utama, denah kosmologi, dan tombol jenis 

relief. 

 

 

Gambar 3. 13 Halaman Denah 

 

Gambar 3.14 merupakan desain antarmuka dari halaman denah Borobudur menurut 

kosmologi, yang dimana pada halaman tersebut memiliki desain 3D candi Borobudur. Halaman 

ini juga memiliki lima buah tombol yaitu tombol Arupadhatu, Rupadhatu, Kamadhatu tombol 

kembali ke halaman sebelumnya dan juga tombol untuk ke halaman utama. 

 

 

Gambar 3.14 Halaman Denah Komologi 

 

Gambar 3.15 merupakan desain antarmuka dari halaman denah relief yang berada pada 

candi Borobudur menurut jenisnya. Pada halaman ini terdapat gambar 3D yang menunjukan 

letak jenis relief dan juga memiliki empat tombol untuk memilih jenis relief yang diinginkan 
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tombol tersebut adalah tombol Jataka, Karmawibangga, Lalitavistara, dan Gandavyuha. 

Halaman ini juga memiliki dua tombol lainnya yaitu tombol kembali ke halaman sebelumnya 

dan juga tombol untuk kembali ke halaman utama. 

 

 

Gambar 3.15 Desain Antarmuka Halaman Denah Relief 

 

Gambar 3.16 merupakan halaman pemilihan cerita relief candi Borobudur pada aplikasi 

animasi 3D cerita relief Lalitavistara. Pada halaman ini terdapat judul, gambar, dan 

background. Tombol yang terdapat pada halaman ini terdapat empat tombol yaitu tombol 

kembai, halaman utama, Relief Jataka, dan relief Lalitavistara. Keempat tombol tersebut ketika 

ditekan akan menuju kehalamannya masing-masing. 

 

 

Gambar 3.16 Desain antarmuka halaman cerita relief 

 

Gambar 3.17 merupakan desain antarmuka cerita relief Lalitavistara pada pengembangan 

aplikasi animasi 3D cerita relief Lalitavistara. Pada halaman ini terdapat judul, gambar relief, 
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dan background serta memiliki 6 tombol yaitu 2 tombol scan AR, panil selanjutnya, Panil 

sebelumnya, kembali, dan tombol halaman utama. 

 

 

Gambar 3.17 Desain Antarmuka Halaman Cerita Relief Lalitavistara 

 

Gambar 3.18 merupakan desain antarmuka halaman pindai AR cerita relief Lalitavistara, 

pada halaman ini terdapat judul dan ada empat buah tombol yang dapat ditekan yaitu tombol 

play, pause, kembali dan halaman utama. 

 

Gambar 3.18 Halaman Pindai AR Cerita Relief Lalitavistara 

 

3.4 Rancangan Pengujian 

Proses pengujian dilakukan setelah aplikasi telah lulus pengujian fungsionalitas yang 

berarti telah siap digunakan dalam aplikasi Android. Pengujian yang dilakukan pada aplikasi 

animasi 3D relief candi Borobudur menggunakan instrumen kuesioner. Kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis 

kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2013). 
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3.4.1 Jumlah Sampel 

Menurut data dari Borobudur kunjungan minimal yaitu 100 orang per hari (Defanra, 

2018). Dengan mengambil error margin 0.1 untuk mendapatkan data valid hingga 90%, jumlah 

sampel responden dihitung menggunakan rumus Slovin pada persamaan 3.1.  

 

𝑛 =
N

1 + Ne2
 

 

(3.1) 

Keterangan: 

n  = Jumlah minimal sampel 

N = Populasi 

e = error margin.  

Dari perhitungan dengan persamaan 3.1 didapatkan hasil jumlah sampel yang akan 

digunakan untuk mendapatkan data valid sebesar 90% adalah 50 responden. 

 

3.4.2 Teknik Penilaian 

Teknik penilaian yang dilakukan untuk menganalisis data kuesioner yang telah didapat 

dari pengujian. Menganalisa data merupakan proses yang dilakukan untuk mencari dan 

menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara 

sistematis dan dijadikan ke dalam kategori, penjabaran ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih hal-hal penting, serta membuat kesimpulan sehingga dapat 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Noerhadi, 2012). Dalam menganalisa 

data kuesioner mengenai kelayakan aplikasi animasi 3D cerita relief candi Borobudur dengan 

menggunakan Augmented Reality dengan cara: 

1. Menghitung Rentang Skala  

Setelah jumlah Likert sudah ditentukan, maka selanjutnya melakukan 

perhitungan rentang skala (RS) untuk menentukan kriteria nilai Likert. Langkah 

yang dilakukan adalah dengan mencari rentang skala (RS), kemudian menyusun 

kriteria yang dimaksud (Simamora, 2005). Berikut persamaan (3.2) untuk 

menentukan skala : 

 

Rentang Skala =
Skor Tertinggi − Skor Terendah

Jumlah Kategori
 

(3.2) 
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Maka rentan skala (RS) pada penilaian kuesioner adalah (5-1)/5 = 0,8. Untuk 

mengetahui tingkat kesesuaian aspek penilaian responden terhadap aplikasi yang 

sudah di buat, maka nilai rata–rata skor akan dicocokkan dengan rentang skala likert. 

Kriteria dari rentang skala (RS) Likert dapat dilihat pada Tabel 3. 6. 

 

Tabel 3. 6 Rentang Skor Likert 

Nilai Rentang  Keterangan 

5 4,20 – 5,00 Sangat Layak 

4 3,40 – 4,19 Layak 

3 2,60 – 3,39 Cukup Layak 

2 1,80 – 2,59 Tidak Layak  

1 1 –  1,79 Sangat Tidak Layak  

 

Berdasarkan hasil Tabel 3. 6 standar kelayakan dari aplikasi animasi 3D relief 

Lalitavistara dari setiap aspek rata-rata adalah sebagai berikut: 

a. Pengemabangan aplikasi animasi 3D relief candi Borobudur dinyatakan “Sangat 

Layak” jika memiliki skor  rata-rata 4,20 –  5,00 

b. Pengemabangan aplikasi animasi 3D relief candi Borobudur dinyatakan “ Layak” 

jika memiliki skor  rata-rata 3,40 – 4,20 

c. Pengemabangan aplikasi animasi 3D relief candi Borobudur dinyatakan “Cukup  

Layak” jika memiliki skor rata-rata 2,60 – 3,39 

d. Pengemabangan aplikasi animasi 3D relief candi Borobudur dinyatakan “Tidak 

Layak” jika memiliki skor rata-rata 1,80 – 2,59 

e. Pengemabangan aplikasi animasi 3D relief candi Borobudur dinyatakan “Sangat 

Tidak Layak” jika memiliki skor rata-rata 1 – 1,79 

 

2. Perhitungan Skor 

Data yang didapatkan dari hasil kuesioner, akan diolah untuk mendapatkan 

kesimpulan pengguna terhadap aplikasi yang telah dibuat. Adapun langkah yang 

harus dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan dari pengguna, dengan cara 

menghitung total skor dengan menggunakan persamaan (3.3).  
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Total Skor = ∑ (responden yang memilih x Pilihan Nilai Likert) (3.3) 

 

3. Menghitung Rata-rata Skor Setiap Indikator 

Setelah hasil dari perhitungan total skor didapatkan, maka selanjutnya akan 

dilakukan perhitungan rata-rata skor menggunakan persamaan (3.4). 

 

Rata − Rata =
Total Skor

Total Responden
 

(3.4) 

 

 

4. Analisis Skor Kelayakan Aplikasi 

Untuk mengetahui tingkat kesesuaian aspek penilaian responden terhadap aplikasi 

yang sudah dibuat, maka nilai rata–rata skor akan dicocokkan dengan rentang skala 

Likert. Jawaban dari kuesioner yang sudah diberikan kepada responden kemudian akan 

diolah menggunakan skala Likert. Pengujian analisis data penilaian aplikasi 

menggunakan skala Likert dengan lima alternatif jawaban penilaian dapat dilihat pada  

Tabel 3. 7. 

Tabel 3. 7 Nilai Skala Likert 

Kategori Nilai 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Tidak Setuju (TS) 2 

Netral (N) 3 

Setuju (S) 4 

Sangat Setuju (SS) 5 

 

 

3.4.3 Pengujian Media Pembelajaran  

Pengujian media pembelajaran dilakukan untuk mengukur kelayakan aplikasi yang sudah 

dibuat, peninjauan aplikasi dilakukan dari beberapa aspek. Pengujian dilakukan untuk 

mendapatkan penilaian dari arkeolog dan pengunjung untuk dijadikan bahan evaluasi dalam 

pengembangan selanjutnya. Metode dalam penilaian kuesioner ini menggunakan metode skala 

Likert karena berhubungan dengan pendapat seseorang. Skala Likert adalah skala yang umum 
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digunakan dalam riset berupa survei dengan mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang 

atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi 

operasional yang telah ditetapkan oleh peneliti. Pertanyaan kuesioner untuk arkeolog 

ditunjukkan pada Tabel 3.8 sedangkan pertanyaan kuesioner untuk pengunjung ditunjukkan 

pada Tabel 3.9. 

Tabel 3. 8 Pertanyaan Kuesioner untuk Arkeolog 

No Aspek Pertanyaan Penilaian 

STS TS N S SS 

1 Fungsi Aplikasi mampu memindai penanda 

berupa panil relief candi Borobudur secara 

tepat 

     

2 Aplikasi menampilkan cerita berupa 

animasi 3D sesuai penanda yang dipindai 

     

3 Jarak untuk memindai panil dalam 

menampilkan animasi sudah tepat 

     

4 Sudut untuk memindai panil dalam 

menampilkan animasi sudah tepat 

     

5 Materi Animasi cerita panil 8 telah sesuai 

dengan informasi yang diberikan oleh 

arkeolog 

     

6 Animasi cerita panil 13 telah sesuai 

dengan informasi yang diberikan oleh 

arkeolog 

     

7 Animasi cerita panil 24 telah sesuai 

dengan informasi yang diberikan oleh 

arkeolog 

     

8 Animasi cerita panil 50 telah sesuai 

dengan informasi yang diberikan oleh 

arkeolog 

     

9 Animasi cerita panil 56 telah sesuai 

dengan informasi yang diberikan oleh 

arkeolog 
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10 Animasi cerita panil 57 telah sesuai 

dengan informasi yang diberikan oleh 

arkeolog 

     

11 Animasi cerita panil 58 telah sesuai 

dengan informasi yang diberikan oleh 

arkeolog 

     

12 Animasi cerita panil 59 telah sesuai 

dengan informasi yang diberikan oleh 

arkeolog 

     

13 Animasi cerita panil 92 telah sesuai 

dengan informasi yang diberikan oleh 

arkeolog 

     

14 Animasi cerita panil 103 telah sesuai 

dengan informasi yang diberikan oleh 

arkeolog 

     

15 Denah kosmologi candi Borobudur 

sudah sesuai buku 

     

16 Denah jenis relief candi Borobudur 

sudah sesuai buku 

     

17 Model Penggambaran objek 3D raja yang 

ditampilkan sudah benar 

     

18 Penggambaran objek 3D ratu yang 

ditampilkan sudah benar 

     

19 Penggambaran objek 3D pangeran yang 

ditampilkan sudah benar 

     

20 Penggambaran objek 3D pendeta yang 

ditampilkan sudah benar 

     

21 Penggambaran objek 3D orang sakit 

yang ditampilkan sudah benar 

     

22 Penggambaran objek 3D anak kecil 

yang ditampilkan sudah benar 
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23 Penggambaran objek 3D orang mati 

yang ditampilkan sudah benar 

     

24 Penggambaran objek 3D pendopo yang 

ditampilkan sudah benar 

     

25 Penggambaran objek 3D gajah yang 

ditampilkan sudah benar 

     

26 Penggambaran objek 3D pedagang 

yang ditampilkan sudah benar 

     

27 Penggambaran objek 3D dewa yang 

ditampilkan sudah benar 

     

28 Penggambaran objek 3D orang tua yang 

ditampilkan sudah benar 

     

29 Penggambaran objek 3D kereta yang 

ditampilkan sudah benar 

     

30 Penggambaran objek 3D candi yang 

ditampilkan sudah benar 

     

31 Satisfaction Saya menyukai aplikasi ini dan akan 

merekomendasikan aplikasi ini ke 

pengunjung candi Borobudur 

     

32 Aplikasi ini bermanfaat dan dapat 

membantu balai Konservasi Borobudur 

dalam menyampaikan informasi mengenai 

candi Borobudur 

     

 

Tabel 3. 9 Pertanyaan Kuesioner untuk Pengunjung 

No Aspek Pertanyaan Penilaian 

STS TS N S SS 

1 Fungsi Aplikasi mampu memindai penanda 

berupa panil relief candi Borobudur secara 

tepat 

     

2 Aplikasi menampilkan cerita berupa 

animasi 3D sesuai penanda yang memindai 
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3 Jarak untuk memindai panil dalam 

menampilkan animasi sudah tepat 

     

4 Sudut untuk memindai panil dalam 

menampilkan animasi sudah tepat 

     

5 Satisfaction Informasi pendenahan kosmologi candi 

Borobudur sudah jelas 

     

6 Informasi pendenahan jenis relief candi 

Borobudur sudah jelas 

     

7 Sensitivitas dari touch screen untuk 

memutar objek 3D sudah tepat 

     

8 Objek 3D candi yang digunakan untuk 

pemetaan menarik 

     

9 Aplikasi ini membantu saya memahami 

informasi pada panil relief candi Borobudur 

     

10 Animasi dan objek 3D dari cerita relief 

yang ditampilkan oleh aplikasi ini jelas dan 

menarik 

     

11 Suara terdengar jelas saat animasi 

dijalankan 

     

12 Bahasa yang digunakan mudah 

dipahami  

     

13 Font yang digunakan pada aplikasi 

menarik 

     

14 Ukuran  font pada aplikasi terbaca 

dengan jelas 

     

15 Tata letak tombol tidak menyulitkan 

saya ketika saya menekan tombol 

     

16 Pemilihan warna yang digunakan pada 

aplikasi menarik 

     

17 Saya menyukai aplikasi ini      

18 Aplikasi ini bermanfaat untuk 

mengetahui informasi mengenai candi 

Borobudur 
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19 Saya akan menggunakan aplikasi ini 

jika berkunjung kembali ke candi 

Borobudur 

     

20 Saya akan merekomendasikan aplikasi 

ini kepada teman atau keluarga saya 

     

 

3.4.4 Pengujian Blackbox 

Pengujian Blackbox merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengamati hasil 

eksekusi melalui data dan memeriksa fungsionalitas dari aplikasi yang telah dibuat. Pengujian 

blackbox dilakukan agar tidak terjadi kesalahan ketika pengguna menggunakan aplikasi ini. 

Tabel 3. 10 adalah rancangan dari pengujian Blackbox pada aplikasi animasi 3D relief 

Lalitavistara 

Tabel 3. 10 Rancangan Pengujian Blackbox 

Aktivitas Pengujian Realisasi yang diharapkan Hasil 

Tombol Cerita 

Relief 

Ketika dipilih akan menuju halaman jenis relief Benar  [ ] 

Salah  [ ] 

Tombol Denah Ketika dipilih akan menuju halaman denah Benar  [ ] 

Salah  [ ] 

Tombol Kosmologi Ketika dipilih akan menuju halaman denah 

kosmologi 

Benar  [ ] 

Salah  [ ] 

Tombol Arupadatu Ketika dipilih akan menampilkan posisi 

kosmologi Arupadhatu 

Benar  [ ] 

Salah  [ ] 

Tombol Rupadatu Ketika dipilih akan menampilkan posisi 

kosmologi Rupadatu 

Benar  [ ] 

Salah  [ ] 

Tombol Kamadatu Ketika dipilih akan menampilkan posisi 

kosmologi Kamadatu 

Benar  [ ] 

Salah  [ ] 

Tombol Jenis 

Relief 

Ketika dipilih akan menuju halaman denah 

jenis relief 

Benar  [ ] 

Salah   [ ] 

Tombol Jataka Ketika dipilih akan menampilkan posisi relief 

Jataka 

Benar  [ ] 

Salah  [ ] 

Tombol 

Karmawibangga 

Ketika dipilih akan menampilkan posisi relief 

Karmawibangga 

Benar  [ ] 

Salah  [ ] 
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Tombol 

Lalitavistara 

Ketika dipilih akan menampilkan posisi relief 

Lalitavistara 

Benar  [ ] 

Salah  [ ] 

Tombol 

Gandavyuha 

Ketika dipilih akan menampilkan posisi relief 

Gandavyuha 

Benar  [ ] 

Salah  [ ] 

Tombol Relief 

Panil Lalitavistara 

Ketika dipilih akan menampilkan panil relief 

Lalitavistara 

Benar  [ ] 

Salah  [ ] 

Tombol Scan AR 

Panil 8 

Ketika dipilih akan menampilkan kamera 

untuk memindai panil delapan relief Lalitavistara 

Benar  [ ] 

Salah  [ ] 

Tombol Scan AR 

Panil 13 

Ketika dipilih akan menampilkan kamera 

untuk memindai panil 13 relief Lalitavistara 

Benar  [ ] 

Salah  [ ] 

Tombol Scan AR 

Panil 24 

Ketika dipilih akan menampilkan kamera 

untuk memindai panil 24 relief Lalitavistara 

Benar  [ ] 

Salah  [ ] 

Tombol Scan AR 

Panil 50 

Ketika dipilih akan menampilkan kamera 

untuk memindai panil 50 relief Lalitavistara 

Benar  [ ] 

Salah  [ ] 

Tombol Scan AR 

Panil 56 

Ketika dipilih akan menampilkan kamera 

untuk memindai panil 56 relief Lalitavistara 

Benar  [ ] 

Salah  [ ] 

Tombol Scan AR 

Panil 57 

Ketika dipilih akan menampilkan kamera 

untuk memindai panil 57 relief Lalitavistara 

Benar  [ ] 

Salah  [ ] 

Tombol Scan AR 

Panil 58 

Ketika dipilih akan menampilkan kamera 

untuk memindai panil 58 relief Lalitavistara 

Benar  [ ] 

Salah  [ ] 

Tombol Scan AR 

Panil 59 

Ketika dipilih akan menampilkan kamera 

untuk memindai panil 59 relief Lalitavistara 

Benar  [ ] 

Salah  [ ] 

Tombol Scan AR 

Panil 92 

Ketika dipilih akan menampilkan kamera 

untuk memindai panil 92 relief Lalitavistara 

Benar  [ ] 

Salah  [ ] 

Tombol Scan AR 

Panil 103 

Ketika dipilih akan menampilkan kamera 

untuk memindai panil 103 relief Lalitavistara 

Benar  [ ] 

Salah  [ ] 

Tombol Play Ketika dipilih akan memutar animasi sesuai 

dengan panil yang dipilih 

Benar  [ ] 

Salah  [ ] 

Tombol Pause Ketika dipilih akan menjadi animasi yang 

sudah diputar 

Benar  [ ] 

Salah  [ ] 

Tombol Resume Akan melanjutkan animasi yang dijeda Benar  [ ] 

Salah  [ ] 
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Tombol Informasi Ketika dipilih akan menampilkan informasi  Benar  [ ] 

Salah  [ ] 

Tombol Back Ketika dipilih akan kembali ke halaman 

sebelumnya 

Benar  [ ] 

Salah  [ ] 

Tombol Home Ketika dipilih akan menuju ke halaman utama Benar  [ ] 

Salah  [ ] 

 

3.4.5 Pengujian Kompabilitas Aplikasi 

Pengujian kompabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi dapat berjalan 

lancar pada smartphone yang berbeda. Oleh karena itu dipilih empat jenis smartphone yang 

memiliki spesifikasi yang berbeda. Tabel 3. 11 adalah jenis smartphone dan spesifikasi yang 

akan digunakan dalam pengujian kompabilitas. 

Tabel 3. 11 Spesifikasi Smartphone  

No Nama 

Perangkat 

Versi OS 

Android 

CPU RAM Resolusi Layar 

1 Oppo F1 5.0 Octa-core 1,5 GHz 3 GB 720 x 1080 piksel 

2 Samsung J5 6.0 Quad-core 1.2 GHz 3 GB 720 x 1280 piksel 

3 Oppo A71 7.0 Octa-core 1.8 GHz 2 GB 720 x 1280 piksel 

4 Samsung A8 8.0 Octa-core 2.2 GHz 4 GB 1080 X 2220 piksel 

 

 

  


