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 BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

5.1 Implementasi 

Pada tahap ini hasil pengembangan aplikasi animasi 3D relief Lalitavistara 

diimplementasikan pada smartphone, lalu diujicobakan kepada arkeolog dan pengunjung candi 

Borobudur sebagai responden. 

5.1.1 Implementasi Hasil Tampilan Antarmuka 

Hasil tampilan antarmuka adalah tampilan dari aplikasi ini yang dibuat berdasarkan 

desain antarmuka yang sudah penulis rancang pada bab sebelumnya. Hasil tampilan ini 

diimplementasikan dengan cara di-install pada smartphone dengan OS Android. 

a) Halaman Utama 

Halaman ini adalah halaman yang pengguna lihat pertama kali saat membuka aplikasi 

ini. Pada halaman utama ini terdapat dua buah tombol yang nantinya ketika ditekan oleh 

pengguna akan membawa pengguna ke halaman yang sesuai dengan tombol yang ditekan. Dua 

tombol yang berada pada halaman utama tersebut adalah tombol denah dan juga tombol cerita 

relief. Gambar 5. 1 adalah tampilan halaman utama aplikasi pengembangan aplikasi animasi 

3D cerita relief Lalitavistara. 

 

Gambar 5. 1 Halaman Utama Aplikasi 

 

b) Halaman Denah 

Halaman denah adalah halaman yang mirip dengan halaman utama, namun pada halaman 

ini pengguna diberikan dua pilihan berupa denah yang mereka ingin lihat. Pada halaman ini 

pengguna dapat memilih denah sesuai kosmologi atau denah sesuai jenis relief. Gambar 5. 2 
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adalah tampilan pada halaman denah pengembangan aplikasi animasi 3D cerita relief candi 

Lalitavistara. 

 

 

Gambar 5. 2 Halaman Pemilihan Denah 

 

c) Halaman Denah Kosmologi 

Halaman denah secara kosmologi merupakan halaman yang menampilkan pembagian 

candi menjadi tiga bagian dalam kepercayaan Budhha. Pada halaman ini pengguna dapat 

melihat pemetaan kosmologi yang mereka inginkan dengan memilih tiga tombol yang berada 

di sisi kiri halaman. Halaman ini juga menampilkan miniatur 3D candi Borobudur sebagai 

informasi pembantu pemetaan secara kosmologi. Gambar 5. 3 adalah tampilan pada halaman 

denah secara kosmologi. 

  

(a)          (b) 

  

 (c)           (d) 

Gambar 5. 3 (a) Gambar Denah Sebelum Dipilih Sesuai Nama, (b) Arupadhatu, (c) 

Rupadhatu, (d) Kamadhatu. 
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d) Halaman Denah Relief 

Halaman denah relief merupakan halaman yang menampilkan letak relief candi sesuai 

dengan jenis relief yang ada pada candi Borobudur. Pada halaman ini pengguna dapat melihat 

pemetaan relief yang mereka inginkan dengan memilih empat tombol yang berada di sisi kiri 

halaman. Halaman ini juga menampilkan miniatur 3D candi Borobudur sebagai informasi 

pembantu pemetaan relief candi Borobudur. Gambar 5. 4 adalah tampilan pada halaman denah 

relief candi Borobudur. 

  

       (a)          (b) 

  

        (c)         (d) 

Gambar 5. 4 Gambar Denah Relief (a) Karmawibangga, (b) Jataka, (c) Lalitavistara, 

(d) Gandavyuha 

 

e) Halaman Cerita Relief 

Halaman cerita relief merupakan halaman yang menampilkan cerita dari empat relief 

yang berada pada candi Borobudur yaitu Karmawibanga, Lalitavistara, Jataka, dan 

Gandavyuha. Gambar 5. 5 adalah tampilan dari halaman cerita relief pada aplikasi ini. 

 

Gambar 5. 5 Halaman Relief 
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f) Halaman Panil Relief Lalitavistara 

Halaman ini menampilkan panil-panil yang berada pada cerita relief Lalitavistara, yang 

pada setiap halamannya terdiri dari dua panil. Setiap panil pada halaman ini memiliki berbeda 

dan pada saat dipindai nantinya akan menceritakan cerita yang sesuai dengan cerita yang ada 

di balik panil tersebut. Gambar 5. 6 adalah tampilan dari halaman panil relief Lalitavstara 

 

Gambar 5. 6 Halaman Panil Relief Lalitavistara 

 

g) Halaman Scan AR Relief Lalitavistara 

Halaman ini menampilkan halaman yang digunakan pengguna untuk melakukan proses 

memindai marker panil yang ingin pengguna lihat animasinya dengan menggunakan kamera 

yang berada pada smartphone pengguna. Setelah proses memindai berhasil halaman akan 

menampilkan animasi 3D dan ketika tombol play ditekan animasi 3D akan bergerak serta 

mengeluarkan narasi berupa suara yang menceritakan cerita di balik panil yang mereka pilih 

sebelumnya. Gambar 5. 7 adalah tampilan dari 10 panil cerita relief Lalitavistara. 

 

     

(a)                (b) 
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(c)              (d) 

   

 (e)           (f) 

   

(g)         (h) 

  

(i)           (j) 

Gambar 5. 7 Halaman Scan AR (a) Panil 8, (b) Panil 13, (c) Panil 24, (d) Panil 50, (e) Panil 

56, (f) Panil 57, (g) Panil 58, (h) Panil 59, (i) Panil 92, (j) Panil 103 

 

Untuk menampilkan animasi pada halaman pindai AR pengguna harus berada pada posisi 

di depan panil relief Lalitavistara yang ingin dipindai. Hal tersebut dikarenakan panil relief 

Lalitavistara sebagai penanda terlebih dahulu diubah menjadi gambar lalu dimasukan pada 

aplikasi sehingga pengguna harus memindai dari depan panil. Ukuran untuk animasi pada 

aplikasi ini bergantung pada jarak pengguna dengan penanda (panil). Jika pengguna semakin 

dekat dengan panil, animasi yang akan muncul akan semakin besar. Sebaliknya animasi yang 
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muncul akan menjadi semakin kecil jika pengguna semakin jauh dengan panil yang akan 

dipindai. 

 

5.1.2 Implementasi Terhadap Responden 

Pada tahap ini, aplikasi animasi 3D relief candi Borobudur yang sudah terinstal pada 

smartphone dengan OS Android diujicobakan kepada arkeolog dan pengunjung candi yang 

berperan sebagai responden. Arkeolog dan responden lalu dipersilahkan secara langsung untuk 

melihat dan mencoba menggunakan aplikasi animasi 3D yang telah dibuat setelah sebelumnya 

diberikan arahan. 

 

a. Implementasi Terahadap Arkeolog Candi Borobudur 

Implementasi aplikasi animasi 3D relief candi Bororbudur kepada arkeolog dilakukan 

untuk membantu Balai Konservasi Borobudur dalam menyampaikan cerita yang terdapat pada 

relief candi kepada pengunjung. Implementasi kepada arkeolog ini dilakukan kepada 4 

arkeolog Balai Konservasi Borobudur pada tanggal 4 April 2019 di Balai Konservasi 

Borobudur. Gambar 5. 8 merupakan implementasi terhadap arkeolog Balai Konservasi 

Borobudur. 

  

Gambar 5. 8 Implementasi Terhadap Arkeolog 

 

b. Implementasi Terhadap Pengunjung Candi Borobudur 

Implementasi aplikasi animasi 3D relief candi Bororbudur kepada pengunjung dilakukan 

untuk membantu Balai Konservasi Borobudur dalam menyampaikan cerita yang terdapat pada 

relief candi. Sehingga pengunjung dapat memahami dan mengetahui cerita relief candi 

Borobudur. Tahap implementasi ini dilakukan selama tiga hari yaitu tanggal 4-6 April 2019 di 

dalam kawasan wisata candi Borobudur dan diujikan kepada 50 pengunjung candi Borobudur 
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sesuai dengan rumus Slovin bab tiga. Gambar 5. 9 adalah implementasi terhadap pengunjung 

candi Borobudur. 

  

Gambar 5. 9 Implementasi Terhadap Pengunjung 

 

5.2 Evaluasi 

Aplikasi animasi 3D cerita relief candi Borobudur yang sudah diimplementasikan lalu 

masuk tahap evaluasi. Pada tahap ini responden mengevaluasi aplikasi yang telah 

diimplementasikan sebelumnya. Evaluasi terhadap aplikasi dilakukan untuk mengetahui hasil dari 

pengujian aplikasi yang dibangun sudah layak dan sesuai dengan kebutuhan. Evaluasi dilakukan 

dengan memberi penilaian dan saran/komentar pada lembar kuisioner yang telah dibagikan 

kepada responden.  

5.2.1 Hasil Pengujian Aplikasi 

Hasil pengujian aplikasi berupa hasil kuisioner yang telah dibagikan kepada responden. 

Pada kuisioner terdapat penilaian dan saran/komentar dari responden yang akan dijadikan 

bahan revisi untuk menjadikan aplikasi ini lebih baik kedepannya. 

1. Hasil Pengujian Oleh Arkeolog 

Hasil pengujian oleh arkeolog dapat dilihat dari kuesioner yang diberikan, terdiri dari 32 

pertanyaan yang dibagi menjadi empat aspek yaitu aspek fungsi, aspek materi, aspek model, 

dan aspek satisfaction. Hasil rekapitulasi dan analisis dapat dilihat dari Tabel 5. 1 Hasil 

Pengujian oleh Arkeolog. 

Tabel 5. 1 Hasil Pengujian oleh Arkeolog 

No Aspek No Pertanyaan Total Nilai Rata-rata Aspek 

(Jumlah rata-rata aspek / 

jumlah pernyataan aspek) 

Rata-rata Kategori 

1 Fungsi 1,2,3,4 ( 4* + 4 + 4,25 + 4 ) / 4 4,06 Layak 
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2 Materi 5,6,7,8,9,10,11

,12,13,14,15,1

6 

(4,25 + 4 + 4 + 4,25 + 4 + 4 + 

4 + 3,75 + 3,5 + 4 + 4,25 + 

4,5) / 12 

4,04 Layak 

3 Model 17,18,19,20,21

,22,23,24,25,2

6,27,28,29,30 

(3 + 3 + 3 + 3,25 + 3,5 + 3,75 

+ 4 + 3,5 + 4 + 3,5 + 3 + 4 + 

3,25 + 3,75 ) / 14 

3,46 Layak 

4 Satisfaction 31,32 (4,25 + 4,25 ) / 2 4,25 Sangat 

Layak 

 

Pada kolom total nilai rata-rata aspek dan baris fungsi Tabel 5. 1 angka 4* didapat dari 

total nilai pada pertanyaan satu dibagi dengan jumlah responden. Pada pertanyaan nomor 1, 

keempat Arkeolog memberi nilai 4. Perhitungan menjadi (4+4+4+4)/4, sehingga diperoleh 4. 

Berdasarkan hasil Tabel 5. 1 dari aspek fungsi mendapatkan nilai rata-rata 4,06 yang 

termasuk dalam kategori layak, aspek materi mendapatkan nilai rata-rata 4,04 yang termasuk 

kategori layak, aspek model mendapatkan nilai rata-rata 3,46 yang termasuk dalam kategori 

layak, aspek satisfaction mendapatkan nilai rata-rata 4,25 yang termasuk dalam kategori sangat 

layak. Dari keempat aspek hasil pengujian didapatkan nilai rata-rata sebesar 3,95. Hasil total 

nilai rata-rata pengujian oleh arkeolog tersebut menunjukan bahwa aplikasi animasi 3D cerita 

relief candi Borobudur dengan teknologi Augmented Reality termasuk dalam kategori layak 

untuk digunakan.  

 

2. Hasil Pengujian Oleh Pengunjung 

Hasil pengujian oleh pengunjung dapat diketahui dari kuesioner yang diberikan, terdiri 

dari 20 pertanyaan yang dibagi menjadi dua aspek yaitu aspek fungsi dan aspek satisfaction 

Pengujian kepada pengunjung candi Borobudur dilakukan untuk mengetahui kelayakan 

pengembangan aplikasi animasi 3D cerita relief Lalitavistara. Hasil rekapitulasi dan analisis 

dapat dilihat dari Tabel 5. 2 Hasil Pengujian oleh Pengunjung. 

 

Tabel 5. 2 Hasil Pengujian oleh Pengunjung 

No Aspek No Pertanyaan Total Nilai Rata-rata Aspek 

(Jumlah rata-rata aspek / 

jumlah pernyataan aspek) 

Rata-rata Kategori 
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1 Fungsi 1,2,3,4 ( 4,3 + 4,36 + 4,32 + 4,18 ) / 

4 

4,29 Sangat 

Layak 

4 Satisfaction 5,6,7,8,9,10,11

,12,13,14,15,1

6 

(4,44 + 4,32 + 4,3 + 4,52 + 

4,48 + 4,48 + 4,48 + 4,2 + 

4,32 + 4,18 + 4,14 + 4,24 + 

4,24 + 4,48 + 4,58 + 4,62) / 

16 

4,37 Sangat 

Layak 

 

Berdasarkan hasil Tabel 5. 2 dari aspek fungsi mendapatkan nilai rata-rata 4,29 yang 

termasuk dalam kategori sangat layak, aspek satisfaction mendapatkan nilai rata-rata 4,37 yang 

termasuk kategori sangat layak. Dari kedua aspek hasil pengujian didapatkan nilai rata-rata 

sebesar 4,33. Hasil total nilai rata-rata pengujian oleh pengunjung tersebut menunjukan bahwa 

aplikasi animasi 3D cerita relief candi Borobudur dengan teknologi Augmented Reality 

termasuk dalam kategori sangat layak untuk digunakan. 

 

5.2.2 Hasil Pengujian Blackbox 

Pengujian blackbox pada aplikasi animasi 3D cerita relief Lalitavistara dilakukan 

berdasarkan rancangan yang telah dibuat pada Tabel 3. 10. Berdasarkan rancangan tersebut 

maka didapatkan hasil sebagai berikut.  

Tabel 5. 3 Hasil Pengujian Blackbox 

Aktivitas Pengujian Realisasi yang diharapkan Hasil 

Tombol Cerita 

Relief 

Ketika dipilih akan menuju halaman jenis relief Benar  [v] 

Salah  [ ] 

Tombol Denah Ketika dipilih akan menuju halaman denah Benar  [v] 

Salah  [ ] 

Tombol Kosmologi Ketika dipilih akan menuju halaman denah 

kosmologi 

Benar  [v] 

Salah  [ ] 

Tombol Arupadatu Ketika dipilih akan menampilkan posisi 

kosmologi Arupadhatu 

Benar  [v] 

Salah  [ ] 

Tombol Rupadatu Ketika dipilih akan menampilkan posisi 

kosmologi Rupadatu 

Benar  [v] 

Salah  [ ] 
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Tombol Kamadatu Ketika dipilih akan menampilkan posisi 

kosmologi Kamadatu 

Benar  [v] 

Salah  [ ] 

Tombol Jenis 

Relief 

Ketika dipilih akan menuju halaman denah 

jenis relief 

Benar  [v] 

Salah   [ ] 

Tombol Jataka Ketika dipilih akan menampilkan posisi relief 

Jataka 

Benar  [v] 

Salah  [ ] 

Tombol 

Karmawibangga 

Ketika dipilih akan menampilkan posisi relief 

Karmawibangga 

Benar  [v] 

Salah  [ ] 

Tombol 

Lalitavistara 

Ketika dipilih akan menampilkan posisi relief 

Lalitavistara 

Benar  [v] 

Salah  [ ] 

Tombol 

Gandavyuha 

Ketika dipilih akan menampilkan posisi relief 

Gandavyuha 

Benar  [v] 

Salah  [ ] 

Tombol Relief 

Panil Lalitavistara 

Ketika dipilih akan menampilkan panil relief 

Lalitavistara 

Benar  [v] 

Salah  [ ] 

Tombol Scan AR 

Panil 8 

Ketika dipilih akan menampilkan kamera 

untuk memindai panil delapan relief Lalitavistara 

Benar  [v] 

Salah  [ ] 

Tombol Scan AR 

Panil 13 

Ketika dipilih akan menampilkan kamera 

untuk memindai panil 13 relief Lalitavistara 

Benar  [v] 

Salah  [ ] 

Tombol Scan AR 

Panil 24 

Ketika dipilih akan menampilkan kamera 

untuk memindai panil 24 relief Lalitavistara 

Benar  [v] 

Salah  [ ] 

Tombol Scan AR 

Panil 50 

Ketika dipilih akan menampilkan kamera 

untuk memindai panil 50 relief Lalitavistara 

Benar  [v] 

Salah  [ ] 

Tombol Scan AR 

Panil 56 

Ketika dipilih akan menampilkan kamera 

untuk memindai panil 56 relief Lalitavistara 

Benar  [v] 

Salah  [ ] 

Tombol Scan AR 

Panil 57 

Ketika dipilih akan menampilkan kamera 

untuk memindai panil 57 relief Lalitavistara 

Benar  [v] 

Salah  [ ] 

Tombol Scan AR 

Panil 58 

Ketika dipilih akan menampilkan kamera 

untuk memindai panil 58 relief Lalitavistara 

Benar  [v] 

Salah  [ ] 

Tombol Scan AR 

Panil 59 

Ketika dipilih akan menampilkan kamera 

untuk memindai panil 59 relief Lalitavistara 

Benar  [v] 

Salah  [ ] 

Tombol Scan AR 

Panil 92 

Ketika dipilih akan menampilkan kamera 

untuk memindai panil 92 relief Lalitavistara 

Benar  [v] 

Salah  [ ] 
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Tombol Scan AR 

Panil 103 

Ketika dipilih akan menampilkan kamera 

untuk memindai panil 103 relief Lalitavistara 

Benar  [v] 

Salah  [ ] 

Tombol Play Ketika dipilih akan memutar animasi sesuai 

dengan panil yang dipilih 

Benar  [v] 

Salah  [ ] 

Tombol Pause Ketika dipilih akan menjadi animasi yang 

sudah diputar 

Benar  [v] 

Salah  [ ] 

Tombol Resume Akan melanjutkan animasi yang dijeda Benar  [v] 

Salah  [ ] 

Tombol Informasi Ketika dipilih akan menampilkan informasi  Benar  [v] 

Salah  [ ] 

Tombol Back Ketika dipilih akan kembali ke halaman 

sebelumnya 

Benar  [v] 

Salah  [ ] 

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

Salah  [ ] 

 

Berdasarkan Tabel 5. 3 dapat disimpulkan bahwa pengujian blackbox yang dilakukan 

untuk menguji fungsionalitas pada aplikasi animasi 3D cerita relief Lalitavistara semua 

brfungsi sesuai dengan yang diharapkan.  

  

5.2.3 Hasil Pengujian Kompatibilitas 

Pengujian kompatibilitas ini dilakukan dengan menginstal aplikasi ke smartphone. 

Smartphone yang digunakan dalam pengujian ini memiliki spesifikasi smartphone yang 

berbeda. Pengujian ini berfungsi untuk mengetahaui apakah aplikasi dapat berjalan dengan 

lancar pada setiap smartphone dengan versi Android yang sudah ditentukan. Hasil dari 

pengujian dapat dilihat pada Tabel 5. 4 Hasil Uji Kompatibilitas. 

 

Tabel 5. 4 Hasil Uji Kompatibilitas 

No Nama 

Perangkat 

Versi OS 

Android 

CPU RAM Resolusi 

Layar 

Hasil 

Pengujian 

1 Oppo F1 5.0 Octa-core 1,5 

GHz 

3 GB 720 x 1080 

piksel 

Lancar 
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2 Samsung J5 6.0 Quad-core 

1.2 GHz 

3 GB 720 x 1280 

piksel 

Lancar 

3 Oppo A71 7.0 Octa-core 1.8 

GHz 

2 GB 720 x 1280 

piksel 

Lancar 

4 Samsung A8 8.0 Octa-core 2.2 

GHz 

4 GB 1080 X 2220  

piksel 

Lancar 

 

Berdasarkan hasil dari Tabel 5. 4 Hasil Uji Kompatibilitas. Didapatkan kesimpulan 

bahwa aplikasi animasi 3D cerita relief Lalitavistara dapat berjalan dengan lancar pada Android 

yang sudah ditentukan. Namun beberapa kendala ditemukan pada saat pengujian yaitu setelah 

10 menit menjalankan aplikasi, keempat smartphone akan panas hingga setelahnya dan untuk 

smartphone selain Samsung A8 tampilan aplikasi tidak sesuai dengan ukuran layarnya. 

Gambar 5. 10 merupakan tampilan halaman menu pada smartphone Samsung J5. 

 

Gambar 5. 10 Halaman Jenis Relief pada Samsung J5 

 

5.3 Pembahasan 

Aplikasi ini berisi informasi mengenai cerita yang berada pada setiap panil relief candi 

Borobudur. Dalam pengembangannya aplikasi ini sudah layak digunakan namun masih 

memiliki beberapa kekurangan dan kendala dalam pengembangan aplikasi. Berikut adalah 

kekurangan dan kendala saat proses pengembangan aplikasi beserta solusi menurut penulis: 

1. Smartphone akan menjadi mudah panas ketika aplikasi ini digunakan, ini dikarenakan 

memori yang dibutuhkan aplikasi ini cukup besar sehingga memaksa smartphone bekerja 

lebih berat untuk menyimpan animasi dari aplikasi dan juga menampilkannya.  
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2. Animasi pada aplikasi ini masih terlihat sangat kaku dalam setiap pergerakan objek 3D 

yang bergerak, dikarenakan spesifikasi perangkat pengembang yang kurang dan belum 

menemukan caranya. Jika semakin smooth animasi maka kapasitas memori yang 

diperlukan akan semakin besar.  

3. Jarak pada aplikasi dengan panil saat ini sangat berpengaruh kepada besar dan kecilnya 

animasi yang akan muncul saat memindai panil. Hal ini dikarenakan animasi menempel 

pada marker yang digunakan pada aplikasi serta tidak adanya fitur zoom pada aplikasi ini. 

4. Aplikasi ini sudah layak digunakan setelah melalui pengujian oleh pihak candi Borobudur, 

namun masih memiliki kekurangan karena objek 3D yang ada pada animasi aplikasi ini 

masih belum detail sesuai dengan aslinya seperti pakaian dan atribut yang digunakan pada 

zaman itu. Hal ini dikarenakan spesifikasi perangkat yang digunakan oleh pengembang 

terbatas dan akan menggunakan memori yang semakin besar pada aplikasi. 

5. Penyesuaian pakaian pada objek 3D masih banyak yang kurang sesuai dengan keadaan 

pada zamannya dikarenakan belum adanya referensi yang tersedia mengenai informasi 

tersebut. 

  


