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Abstract
Augmented Reality is a technology that support for visual augmentation, augmenting digital object in visualization.
Some of AR research creating interaction using hands such as motion detection[Kato, dan Mark, 2005]. Gesture
based[Volkert,  Stephen, Mark, 2004], or tracking marker, not only using symbol[Fakhr-eddine, dan Malik, 2004] but
also using colour[Kato, Mark, Rob, dan Richard, 1999]. Those methods, has strength and weakness, but the main
problem is the requirement computation level. Occlusion Based method is one of interesting method in AR. It has lower
computation level however it only supports for 2-D interaction and need sufficient marker in implementation.
This paper describe about Occlusion Based method which implemented on digital object in AR system for establishing
lower computation. Using some marker related to some digital object in purpose physical interaction which allows
choose and move digital object. That can be implemented in realtime system. Occlusion Based method be able for define
interaction in chess game in AR system. Eventhough only support 2-D, it has good performance in accuration for
defining the interaction and realtime performance get point 25 fps
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1. Pendahuluan
Augmented Reality (selanjutnya disebut AR), adalah sebuah teknologi yang pada awal dikembangkannya (1968)

memiliki lingkup utama di “visual augmentation”, penambahan objek digital dalam visualisasi. Dalam perjalanannya,
teknologi AR telah berkembang pesat, namun masih sedikit sistem AR yang menyediakan interaksi pengguna didalamnya.
Kemampuan sistem AR untuk berinteraksi dengan pengguna sangat diperlukan, mengingat kebanyakan pengguna AR ada
di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, bisnis, kedokteran, dll.

Beberapa penelitian di AR untuk menciptakan interaksi menggunakan tangan antara lain  pendekatan dengan deteksi
gerakan[Kato, dan Mark, 2005], deteksi gaya (Gesture Based)[Volkert,  Stephen, Mark, 2004], ataupun tracking marker,
baik simbol[Fakhr-eddine, dan Malik, 2004] maupun marker warna[Kato, Mark, Rob, dan Richard, 1999].  Beberapa
metode di atas, misalnya deteksi gaya (Gesture Based)[Volkert,  Stephen, Mark, 2004] memiliki kelebihan untuk
berinteraksi secara alami menggunakan gerakan tangan, namun nilai komputasi dari metode ini cukup tinggi.  Ada
beberapa metode yang dikembangkan untuk membangun sistem AR dengan jumlah komputasi yang lebih rendah, salah
satunya metode Occlusion Based[Gun A, Mark, dan Gerard, 2004].  Metode ini menghasilkan sistem AR yang lebih Real
Time karena jeda waktu menampilkan video lebih cepat, namun interaksi yang didukung hanya dua dimensi dan banyaknya
marker yang dipakai.  Secara komputasi, metode Occlusion Based[Gun A, Mark, dan Gerard, 2004] memiliki nilai yang
rendah.  Namun keterbatasan metode Occlusion Based yang hanya mendukung bidang dua dimensi menjadi titik lemah
metode ini.

Pada Makalah ini penulis ingin menerapkan metode Occlusion Based pada objek di sistem AR untuk membangun
sistem dengan nilai komputasi yang relatif rendah.  Untuk mengatasi kelemahan metode ini akan digunakan beberapa
marker untuk mengacu pada banyak objek.  Studi kasus yang akan digunakan adalah implementasi sistem AR yang dapat
menerima interaksi fisik dengan skenario pengguna dapat memilih dan menggerakkan objek virtual secara Real Time.

Pada penelitian ini, pertanyaan yang ingin dijawab dan dibuktikan, adalah bagaimana mengembangkan metode
Occlusion Based dengan memanfaatkan sistem koordinat dari tracking marker sehingga mampu diterapkan interaksi
dengan objek virtual dengan menggunakan gerakan tangan pada sistem AR.

2. Landasan Teori
2.1 Augmented Reality

AR adalah sebuah teknologi yang memungkinkan computer untuk menampilkan objek virtual secara tepat di sebuah
objek nyata secara real time. Sistem AR pertama kali dikembangkan di Sutherland pada tahun 1965, dan sampai sekarang
terus berkembang pesat di berbagai bidang seperti kedokteran, manufaktur, hiburan dll.

Sampai saat ini perkembangan AR terus terjadi, namun fokus perkembangan AR sendiri menurut [Feng, Henry, Been-
Lirn, dan Billinghurst, 2008] secara garis besar terbagi dalam 3 bidang yaitu :

a. Teknologi tracking.
b. Teknologi penampilan.
c. Teknologi Interaksi.
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2.2 Lingkungan Augmented Reality
Pada sistem AR sistem koordinat yang dipakai adalah model pinhole camera atau kamera lubang jarum [Kato, Mark,

M. Poupyrev, I. Tetsutani, dan Tachibana, 2001].  Dimana pada model ini sumbu z positif berada di depan dan yang
menjadi acuan adalah posisi marker jika dilihat dari kamera.

Jika dilihat pada gambar 1, terlihat marker dan kamera masing-masing memiliki orientasi posisi yang berbeda.  Baik
marker maupun kamera menggunakan sistem right handed (sumbu z positif didepan) dan hasil penangkapan gambar dari
kamera diproyeksikan ke viewplane menggunakan proyeksi perspektif.

Gambar 1. Sistem Koordinat Lingkungan AR

Dalam menampilkan objek 3D yang sesuai dengan posisi dan orientasi marker, perlu diperhitungkan hasil proyeksi
yang diterima viewplane (bidang proyeksi di layar) untuk kemudian ditampilkan. Menurut [10] selain proyeksi pada
bidang 2D, dalam pergeseran marker maupun kamera perlu diperhatikan perubahan posisi dan rotasi dalam sistem
koordinat 3D.  Posisi dan orientasi dari marker didapat dari hasil tracking marker yang ditransformasi dengan operasi
translasi dan rotasi, sedangkan posisi dan orientasi yang ada pada proyeksi di layar didapat dari perhitungan transformasi
proyeksi perspektif.

Transformasi translasi :

′′
′ = (1)

Transformasi rotasi :

′′
′ = (2)

Transformasi proyeksi perspektif :

′ = (3)

Transformasi objek pada sistem AR :

= (4)

2.3 Occlusion
Occlusion adalah hubungan antara suatu benda dengan benda lain jika kita lihat dari suatu sudut pandang.  Hal ini

tentunya mengurangi informasi antar objek dalam lingkungan 3D, karena jika dilihat dari satu sudut pandang maka
lingkungan 3D akan diproyeksikan kepada suatu bidang sehingga seolah-olah menjadi lingkungan 2D.  Pengurangan
dimensi ini menyebabkan informasi interaksi antar objek seperti keadaan bersinggungan, beririsan, atau berapa jarak antar
objek akan menjadi ambigu.
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Gambar 2 : Occlusion Yang Terjadi Karena Interaksi Antar Objek [Elmqvist, dan Tsigas, 2007] (a)None (b)Proximity
(c)Intersection (d)Enclosement (e)Containment

Occlusion detection adalah metode untuk mendeteksi ada tidaknya occlusion dalam penampilan objek 3D.  Pada [Gun
A, Mark, dan Gerard, 2004] secara sederhana occlusion detection hanya mendefinisikan keadaan dimana suatu marker
tidak terdeteksi karena tertutup oleh benda lain.  Sedangkan pada [Volkert,  Stephen, Mark, 2004] menggunakan occlusion
detection berdasarkan posisi koordinat 2D dari dua objek yang ada. Occlusion detection yang digunakan pada tugas akhir
ini mengacu pada [Volkert,  Stephen, Mark, 2004] dimana pendefinisian occlusion detection berdasarkan objek digital pada
AR, bukan objek nyata.

Jika ada n objek yang diwakili matrik O, maka akan dihasilkan matrik O1, O2, . . . , On yang merupakan posisi
proyeksi objek-1, objek-2, . . ., objek-n di layar.  Deteksi occlusion akan dilakukan dengan pengecekan 2 objek misal
dipilih objek-1 terhadap objek-2 maka akan dilakukan pengecekan syarat pertidaksamaan point clipping berikut [Donald,
dan Baker, 1996] : − ≤ ≤ + (5)− ≤ ≤ + (6)

Hasil deteksi ini berupa nilai kebenaran yang merupakan dasar pendefinisian event dari interaksi occlusion based jika
pertidaksamaan 5 dan 6 terpenuhi.

Interaksi occlusion based adalah sebuah desain interaksi eksosentris [Hannah, Matthew, Rudi, dan Bruce, 2001]
dimana dalam mendefinisikan event untuk menghasilkan aksinya menggunakan metode occlusion detection diatas.  Desain
interaksi yang menggunakan proyeksi 2D dari objek 3D ini mengurangi kompleksitas yang diperlukan dalam mendesain
interaksi dalam sistem AR lain yang menggunakan acuan bidang 3D.

Gambar 3 : (a)Terjadi Event (b)Tidak Terjadi Event

Jika titik biru ditengah marker ptr adalah objek O1 dan titik hitam adalah objek O2 maka gambar 3(a) dikatakan
terjadi event karena memenuhi pertidaksamaan 5 dan 6 yaitu koordinat O1(x,y) ada di dalam batas area O2.  Sedangkan
gambar 3(b) tidak terjadi event karena hanya memenuhi pertidaksamaan 6 (nilai O1y ada dalam batas O2y) namun tidak
memenuhi pertidaksamaan  5.

3. Analisis Perancangan dan Implementasi Sistem
Interaksi occlusion based merupakan salah satu desain interaksi menggunakan dimensi x dan y saja atau 2D.  Pada

sistem koordinat 3D di AR hal ini dapat dilakukan dengan melakukan menerapkan interaksi occlusion based.
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Gambar 4 : Perancangan Sistem

Dalam membangun sistem, beberapa hal yang dianalisis adalah kestabilan overlay objek virtual (dilihat dari jumlah,
ukuran dan jarak marker), ketepatan occlusion detection (dilihat dari ukuran, dan posisi interaksi) dan kenyamanan user
(tingkat kemudahan penggunaan dan pembelajaran) dalam menggunakan sistem.

Sistem yang akan dibangun akan dibagi menjadi tiga sistem terpisah yaitu lingkungan multi marker, interaksi
occlusion based dan aplikasi catur AR. Pembagian aplikasi ini dimaksudkan untuk menghasilkan sistem AR yang stabil,
interaksi yang akurat dan nyaman digunakan.

3.1 Lingkungan Multi Marker
Pada sistem multi marker akan diimplementasikan teknik untuk mengurangi jumlah posisi error yang terjadi dengan

cara merelasikan objek 3D dengan banyak marker. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menentukan suatu reference point
dari beberapa marker yang terdeteksi seperti [Persa, 2006].  Teknik ini dapat mengurangi nilai error posisi sistem jika
sebagian marker tidak terdeteksi atau proses tracking-nya tidak stabil.

Pada tahap ini, akan dicari model multi marker dengan pengaturan parameter berupa :
a. Jumlah marker
b. Ukuran marker
c. Jarak antar marker

3.2 Interaksi Occlusion Based
Setelah didapatkan model multi marker yang stabil, model ini akan digunakan untuk membangun sistem occlusion

based. Aplikasi ini dibangun untuk menemukan parameter yang paling baik untuk membangun model interaksi occlusion
based yang akurasinya tinggi.  Tingkat akurasi ini didapatkan dari pengaturan 2 parameter :

a. Ukuran marker pointer
b. Jarak interaksi.

Pada jarak interaksi, diatur dua parameter yaitu ketinggian (jarak marker pointer ke bidang multi marker) dan ukuran
grid (ukuran petak bidang virtual).

Gambar 5 : Jarak Interaksi : Ketinggian
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Gambar 6 : Jarak Interaksi : Ukuran Grid
(a) jarak = setengah satuan (b) jarak = satu satuan

4. Pengujian dan Analisis
Setelah melakukan implementasi sistem, untuk mencapai tujuan pengerjaan tugas akhir ini, maka perlu dilakukan

pengujian terhadap sistem yang telah dibangun. Hasil pengujian ini selanjutnya menjadi bahan untuk dianalisis.

4.1 Hasil Analisis Sistem Multi Marker
Hasil pengujian pada sistem multi marker digunakan untuk mengetahui kondisi yang stabil pada lingkungan AR yang

menggunakan multi marker. Diatur parameter berupa ukuran marker, jarak kamera, jumlah marker dan jarak antar marker.
Hasil pengujian ini berupa data error posisi dan nilai fps sistem.

Performansi sistem berdasarkan nilai fps cukup baik yaitu nilai terendahnya 25 fps (nilai fps terandah untukmata
manusia adalah 30 fps).  Sedangkan ukuran marker mempengaruhi nilai rata-rata error posisi. Semakin kecil ukuran
marker, error posisi semakin besar. Parameter jarak antar marker tidak mempengaruhi stabilitas sistem selama jarak antar
marker lebih besar dari lebar kotak tepi marker. Yang terakhir adalah parameter jumlah marker, faktor ini tidak terlalu
berpengaruh terhadap performansi sistem selama jumlahnya lebih dari satu.  Untuk penentuan jumlahnya dapatdisesuaikan
dengan ukuran lingkungan AR untuk memastikan minimal satu buah marker terdeteksi.

4.2 Hasil Analisis Interaksi Occlusion Based
Hasil pengujian pada sistem Occlusion Based digunakan untuk mengetahui performansi interaksi metode Occlusion

Based dilihat dari ketepatan interaksi dan jumlah marker pointer yang terdeteksi.  Parameter yang diamati berupa ukuran
marker pointer, jarak ketinggian interaksi, jarak ukuran grid,  dan posisi ordinat interaksi.

Penyesuaian antara ukuran marker pointer dan jarak ketinggian interaksi perlu diperhatikan.  Karena proses tracking
marker pointer memiliki keterbatasan jarak tracking. Keterbatasan jarak ini mempengaruhi proses deteksi marker pointer
sehingga interaksi yang dihasilkan memiliki performansi ketepatan yang buruk, jika proses deteksi juga buruk.

Jarak ukuran grid ternyata tidak begitu berpengaruh pada performansi interaksi, sedangkan posisi ordinat interaksi
mempengaruhi performansi  interaksi.  Semakin jauh posisi ordinat interaksi dari pusat kamera maka performansinya
semakin buruk.  Hal ini terjadi karena adanya transformasi proyeksi perspektif.

4.3 Hasil Analisis Aplikasi Catur AR
Pada pengujian ini akan dilihat hasil kuisoner Aplikasi Catur AR. Data yang didapat merupakan feedback untuk

performansi dan perbaikan dari aplikasi yang telah dibuat.
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Gambar 7 : Tampilan Aplikasi Catur AR
Tidak Terjadi Interaksi

Gambar 8 : Tampilan Aplikasi Catur AR
Terjadi Interaksi

Tabel 1 Pertanyaan yang diajukan kepada responden

Parameter
Tingkat kepuasan

1 2 3 4

1 Kemudahan penggunaan

2 Kestabilan posisi papan catur

3 Keakuratan deteksi pergerakan tangan

4 Waktu respon sistem
5 Desain yang menarik

Tabel 2 Hasil kuesioner Aplikasi Catur AR
Pertanyaan ke : 1 2 3 4 5

Nilai Total 27 30 31 33 36
Rata-rata 2,25 2,5 2,583 2,75 3

Dari hasil 12 responden kuesioner, banyak pengguna yang merasa sistem masih kurang mudah digunakan.  Kestabilan
dan keakuratan deteksi juga masih menjadi kendala bagi pengguna untuk menggunakan.  Sedangkan dari sisi waktu respon
sistem dan desain sistem, sudah mendapat nilai yang mendekati kepuasan.
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Kesimpulan yang didapat adalah aplikasi AR Catur sudah cukup baik untuk dari segi waktu respon dan desain sistem,
namun masih perlu ditingkatkan dari segi kestabilan dan keakuratan deteksi sistem.  Sedangkan kemudahan penggunaan
sistem menjadi kendala karena pengaruh kestabilan dan keakuratan metode tracking yang kurang baik.

5. Penutup
5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan implementasi, pengujian dan analisis, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :
a. Penyesuaian ukuran marker mempengaruhi kestabilan proses tracking marker.
b. Penyesuaian jumlah marker harus disesuaikan dengan luar bidang lingkungan AR.
c. Jarak antar marker paling kecil adalah sebesar lebar kotak pada tepi marker.
d. Merata-ratakan reference point dari beberapa marker dapat membantu menurunkan nilai error posisi yang terjadi

pada lingkungan AR.
e. Sudut kemiringan kamera yang paling baik untuk metode occlusion based adalah tegak lurus bidang dengan

toleransi 10 derajat.
f. Jarak interaksi harus disesuaikan dengan ukuran marker pointer yang ada.
g. Interaksi Occlusion Based dapat menjadi alternatif cara interaksi 2D di AR dengan waktu respon dan nilai fps yang

cukup baik yaitu 25 fps.
h. Desain interaksi aplikasi AR Catur masih memerlukan analisis lebih lanjut untuk dapat lebih mudah digunakan oleh

pengguna.

5.2 Saran
Setelah menyelesaikan proses pengerjaan tugas akhir ini, maka ada beberapa saran untuk bisa mengembangkan sistem

menjadi lebih baik :
a. Meningkatkan kinerja tracking sistem dengan menggunakan metode pelacakan seperti kalman flter.
b. Mengganti marker dengan pengenalan pola tangan atau anggota tubuh menggunakan sistem jaringan syaraf tiruan

atau sistem evolutionary algorithm yang sekarang banyak dikembangkan.
c. Mengembangkan performansi Interaksi Occlusion Based dari sisi kemiringan kamera dengan pendekatan perspektif.
d. Memperbaiki rancangan  desain interaksi yang ada.
e. Mempertimbangkan faktor lingkungan untuk sistem AR seperti cahaya dan faktor kamera.
f. Mengembangkan aplikasi Catur AR pada bagian peraturan permainan catur.
g. Mengembangkan aplikasi Catur AR sehingga bisa digunakan untuk dua orang namun dengan satu kamera.
h. Membandingkan metode ini dengan metode ray casting yang mendukung interaksi 3D.
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