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ABSTRAK. Perpustakaan merupakan satu tempat yang dapat digunakan orang 

untuk menambah pengetahuan dengan cara membaca buku-buku yang 

tersimpan di dalamnya. Di tempat ini orang dapat menemukan buku-buku 

referensi yang dibutuhkan untuk menambah pembendaharaan ilmu. Untuk 

meminjam buku di perpustakaan setiap orang harus terdaftar sebagai anggota, 

setelah terdaftar baru dapat meminjamnya. Setelah terdaftar sebagai anggota 

dan sebelum meminjam buku maka anggota perpustakaan harus mencari buku 

yang akan dipinjamnya. Proses untuk mencari buku yang akan dipinjam 

membutuhkan waktu dan ketelitian yang ekstra, dikarenakan terdapat banyak 

rak dan setiap rak memiliki banyak buku yang berderet. Untuk itu dibutuhkan 

satu sistem yang dapat mempernudah anggota perpustakaan dalam mencari 

dan menemukan buku yang akan dipinjamnya. Sistem tersebut nantinya akan 

memanfaatkan teknologi yang ada yaitu teknologi Augmented Reality (AR). 

AR ini nantinya akan dimasukkan ke dalam satu alat komunikasi berupa 

smartphone.  Sistem ini nantinya dapat membantu anggota perpustakaan dalam 

menemukan buku yang akan dipinjam/dibacanya dengan cara mengarahkan 

smartphone kearah rak buku dan jika ditemukan buku yang dicari maka sistem 

akan menandai buku yang dicarinya adapun smartphone yang digunakan 

adalah yang berbasis android.  

 

Kata Kunci: perpustakaan, augmented reality, pencarian buku  

1. PENDAHULUAN 

Dunia pendidikan merupakan bidang yang sangat membantu dalam menentukan 

perkembangan suatu negara. Maju tidaknya suatu pendidikan tergantung salah satunya dari 

bidang yang satu ini. Di Indonesia pendidikan dibagi menjadi beberapa jenjang mulai dari 

tingkat dasar, menengah, atas dan pendidikan tinggi. Setiap warga negara wajib memperoleh 

pendidikan minimal sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).  

Untuk menunjang dalam proses pembelajaran dalam pendidikan diperlukan bahan-bahan ajar 

atau buku-buku pelajaran yang dapat diakses oleh setiap siswa baik tingkat dasar, menengah, 

atas dan tinggi. Di setiap sekolah menyediakan layanan untuk membaca maupun peminjaman 

buku-buku yang disebut dengan perpustakaan. Yang menjadi anggota perpustakaan adalah 

siswa-siswa, guru ataupun umum.  
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Dalam meminjam buku di perpustakaan sering kali anggota perpustakaan merasa kesulitan 

dalam menemukan buku yang dicarinya. Kesulitan itu muncul karena banyaknya rak yang 

terdapat pada ruang perpustakaan tersebut. Selain itu pula pengelompokkan jenis buku yang 

tidak tertata rapi akan menyebabkan pula lamanya dalam proses mencari buku. 

Perkembangan teknologi sekarang ini sangat pesat. Mulai dari teknologi komputer sampai 

dengan teknologi untuk komunikasi. Perangkat komputer dapat digunakan untuk mengolah data 

apa pun termasuk pengolahan data perpustakaan. Dengan menggunakan media ini maka proses 

untuk pencarian buku di perpustakaaan akan semakin dipermudah. Untuk meminjam buku 

anggota dapat menanyakan langsung kepada petugas perpustakaan tentang buku yang akan 

dicarinya, apakah ada atau tidak di perpustakaan tersebut. Petugas akan mencari buku tersebut 

dengan menggunakan aplikasi yang di dalamnya tersimpan data-data koleksi buku. Jika buku 

yang dicari ada di database perpustakaan artinya buku tersebut ada di rak-rak di ruang 

perpustakaan, maka anggota perpustakaan dapat langsung mencarinya.  Proses untuk mencari 

buku pada rak-rak yang ada kadang membutuhkan waktu dan ketelitian penglihatan yang ekstra 

dikarenakan di dalam satu rak terdapat banyak buku. Terkadang karena kurang ketelitian dalam 

mencarinya kemungkinan proses pencarian buku di dalam rak tersebut akan di ulang. Dan itu 

menyebabkan banyak waktu terbuang. 

Untuk mengatasi itu semua, maka akan diajukan sebuah kajian penelitian tentang sistem 

untuk pencarian buku di perpustakaan yang memanfaatkan teknologi yang ada. Teknologi yang 

akan digunakan merupakan perpaduan antara perangkat komputer  dan perangkat komunikasi 

yang sifatnya bergerak (mobile). Teknologi tersebut menggunakan satu perangkat yang disebut 

dengan smartphone. Perangkat ini merupakan perangkat yang multifungsi, dapat digunakan 

seperti layaknya komputer, atau dapat digunakan untuk melakukan komunikasi. 

Dengan menggunakan smartphone ini nantinya diharapkan dapat mengatasi permasalahan 

yang ada. Dalam sistem yang dibuat nantinya berupa perangkat lunak yang dapat diakses di 

perangkat smartphone dengan memadukannya dengan teknologi Augmented Reality (AR). 

2. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini menggunakan metode dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

2.1 Pengumpulan Data  
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Metode yang pertama adalah mengumpulkan data. Pada penelitian ini proses pengumpulan 

data dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur yaitu pengumpulan data dengan membaca 

buku-buku referensi yang terkait dengan penelitian ini. Studi pustaka antara lain mencari jurnal-

jurnal tentang Augmented reality, mempelajari tetang tools vuforia dan unity. 

2.2 Rancang Bangun Perangkat Lunak ini terdiri dari empat tahap utama : 

a. Analisis sistem Aplikasi. Pada tahap ini akan dilakukan analisa kebutuhan perangkat 

lunak yang akan dikembangkan.  

b. Desain sistem Aplikasi. Pada tahap ini akan dilakukan perancangan model perangkat 

lunak yang akan dikembangkan. Yaitu menggunakan Vuforia SDK, Unity.  

c. Pengkodean sistem Aplikasi. Pada tahap ini akan dilakukan proses penulisan program 

untuk merealisasikan rancangan sistem dengan menggunakan bahasa pemrograman atau 

alat bantu berupa framework aplikasi.  

d. Pengujian sistem Aplikasi. Pada tahap ini akan dilakukan proses pengujian 

fungsionalitas sistem Aplikasi yang telah dikembangkan. Pengujian yang dilakukan 

adalah menguji pendeteksian dengan berbagai macam jenis marker dengan aturan 

tertentu 

Berikut ini adalah flowchart penelitian : 

 

Gambar 1 Metode Penelitian 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisis Sistem  
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Dalam tahap analisis sistem akan dibahas mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam sistem 

aplikasi yang akan dibuat. 

3.2 Kebutuhan Perangkat Lunak 

Dalam pembuatan system ini dibutuhkan beberapa perangkat lunak diantaranya: 

1. Android SDK : berfungsi sebagai tools yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis 

mobile pada perangkat android. 

2. Unity: digunakan untuk mendesain antarmuka dan melakukan coding. Bahasa yang 

digunakan adalah C# (dibaca:C Sharp). 

3. Vuforial: digunakan untuk membuat aplikasi berbasis augmented reality 

3.3 Fugsionalitas Sistem 

Sistem pencarian buku pad arak perpustakaan berbasis augmented reality ini diakses oleh 

satu user saja (Single User ). Dimana user  tersebut dapat menjalankan aplikasi ini dengan 

menggunakan media marker qrcode yang sudah ditentukan. Secara umum alur sistem aplikasi 

yang dibuat adalah sebagai berikut  : 

1. User  membuka aplikasi melalui Smartphone Android yang sudah terinstall aplikasi. 

2. User menuliskan judul buku yang akan dicarinya setelah itu menekan tombol cari. 

3. Jika buku yang dituliskan tadi terdapat di dalam database maka user akan diminta untuk 

menuju lokasi rak buku tempat buku tersebut disimpan. 

4. Setelah ada di depan rak user mengarahkan kamera smartphone kearah marker yang 

terdapat di setiap buku ke arah rak dengan jarak maksimum 20cm. 

5. Program akan secara otomatis membaca setiap marker dan akan menunjukkan posisi buku 

yang dicari. 

6. Akan tetapi jika pada saat user memasukkan judul buku yang dicari dan menekan tombol 

cari, buku tidak terdapat dalam database maka program akan memberikan keterangan 

bahwa buku yang dicari user tidak ditemukan. 

3.4 Perancangan Sistem 

Dalam penelitian ini sistem yang akan dibangun adalah berupa aplikasi yang dapat dijalankan 

di perangkat smartphone yang menggunakan system operasi Android. Dalam penerapannya akan 

dibuat sebuah media penanda yang didalamnya terdapat  beberapa marker dengan pola yang 

telah ditentukan dimana masing-masing marker akan diidentifikasi koordinatnya dan akan 

memunculkan objek. Adapun objek yang akan dimunculkan adalah posisi buku yang dicari.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

3.5 Pembuatan Marker 

Marker berfungsi sebagai media pengenal dari setiap buku yang ada di rak perpustakaan. 

Jenis marker yang digunakan adalah marker berupa QRCode. Pola marker harus diciptakan 

untuk setiap judul buku. Antara judul buku yang satu dengan yang lain dibuat dengan pola 

marker yang berbeda dan bersifat unik. 

Setiap marker yang telah dibuat maka tahap berikutnya adalah proses penganalan objek 

marker. Caranya adalah dengan meng-upload semua marker melalui website vuforia akan 

menghasilkan sebuah source code (hasil dari gambar setelah di-generate vuforia) berupa file 

unitypackage. File ini merupakan file konfigurasi dari vuforia terhadap marker - marker yang 

telah di-upload. 

 

Gambar 4 Marker untuk buku 

Pada Gambar 4 merupakan salah satu desain marker yang akan digunakan untuk memunculkan 

objek  yaitu posisi buku yang dicari user. Marker tersebut diregistrasi ke web vuforia pada menu 

target manager. Marker akan diberi nilai kualitas marker. Setelah marker diregistrasi, kita dapat 

mengekstrak marker tersebut dan mengimplementasikannya dalam aplikasi. Pada gambar 5 

merupakan desain sistem dan pada gambar 6 merupakan alur jalannya aplikasi. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Gambar 5 Desain Sistem Pencarian Buku 

 

Gambar 6 Perancangan Sistem Pencarian Buku 

3.6 Perancangan Antarmuka 

Antar muka aplikasi ini akan didesain sesederhana mungkin agar user  yang menggunakan 

aplikasi ini dapat dimudahkan dalam penggunaannya. Adapun desain user  interface  yang akan 

dibangun adalah seperti di bawah ini :  

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Splash Screen 

 

Setelah muncul splash screen seperti gambar 7 kemudian akan mengakses kamera android dan 

menampilkan informasi posisi buku yang dicari pada marker yang sudah didefinisikan. Adapun 

Tampilan  

Gambar  dan Judul Aplikasi 
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desain antar muka secara umum yaitu berupa tampilan kamera android yang nantinya akan 

langsung mendeteksi markernya.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar  Antarmuka pencarian buku 

Antarmuka pencarian buku digunakan  untuk mencari buku berdasarkan kata kunci judul buku. 

Jika buku yang dicari terdapat di dalam  database maka  tampilan ini akan memberikan 

keterangan bahwa buku yang dicari berada di posisi rak. Setelah itu user dapat menuju lokasi rak 

yang dimaksud untuk selanjutnya mencari posisi  buku pad arak tersebut. Apabila judul buku 

yang dicari tidak  terdapat di  database maka system akan memberikan  keterangan bahwa buku 

yang dicari tidak ada di dalam database. 

 

Gambar 8 Antarmuka posisi buku yang ditemukan 

3.7 Implementasi Sistem  

Aplikasi pencarian buku pada rak perpstakaan berbasis AR adalah sebuah perangkat lunak 

aplikasi mobile android berbasis augmented reality yang dibangun sebagai alat untuk 

membantu user dalam menemukan buku yang dicari pad arak perpustakaan. Dengan 

diterapkannya perangkat lunak ini,  diharapkan bahwa pengguna mendapatkan kemuahan 

dalam mencari dan menemukan buku bacaan yang akan dibacanya. Perangkat lunak ini 

Judul 

Nama buku : 

 

Keterangan: 

 

 

 

Cari 

Cari Posisi 
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dibuat menggunakan bahasa pemrograman C# dengan tools Unity dan Android SDK. Selain 

itu aplikasi ini juga menggunakan library Vuforia sebagai tools untuk membuat aplikasi 

augmented reality. 

Komponen-komponen yang terlibat didalamnya yaitu: 

1. User sebagai pengguna aplikasi 

2. Marker dalam hal ini berupa gambar qrcode sebagai acuan untuk menampilkan posisi buku 

yang dicari 

3. Telepon seluler berbasis android 

Proses yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. User mengarahkan ponsel android ke arah kumpulan  marker. 

2. Aplikasi akan memproses marker. 

3. Informasi posisi buku yang dicari akan ditampilkan sesuai marker yang diarahkan oleh user. 

Hasil implementasi program dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 

 

Gambar 9. Implementasi Splash Screen 

 

Gambar 10. Implementasi Pencarian Buku 

 

Gambar 11. Implementasi Posisi Buku ditemukan 
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4. KESIMPULAN 

Hasil dari penelitian ini telah berhasil dibangun sebuah system berupa aplikasi pencarian 

buku di rak perpustakaan berbasis augmented reality yang mampu melakukan hal berikut: 

1. Mendeteksi marker berupa QRCode yang dibuat secara acak untuk satu judul buku, 

yang dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan API Vuforia. 

2.  Memberikan informasi mengenai buku  yang dicari user dan menunjukkan posisi buku 

tersebut pada rak buku.  

Setelah dilakukan pengujian, aplikasi dapat membantu user  dalam mencari buku  pad arak 

perpustakaan. Pencarian buku dilakukan dengan mendekatkan smartphone pada kumpulan 

marker yang ditempel pada setiap buku. Marker akan terbaca oleh aplikasi jika jarak 

maksimumnya 50cm. Hasil penelitian ini masih terdaat kekurangan yaitu jika terdapat marker 

yang memilki pola marker yang padat sulit untuk dikenali oleh sistem. Untuk itu perlu 

dikembangkan lagi mengenai jenis marker yang dapat digunakan untuk pengenal dari setiap 

buku. 
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