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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil implementasi dan analisis sistem pada aplikasi visualisasi 

3D untuk pengenalan bakteri berbasis android yang dilakukan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aplikasi telah dapat digunakan untuk menampilkan objek 3D bakteri, 

informasi tentang bakteri, dan menampilkan interaksi zoom dan rotasi objek 

3D. 

2. Berdasarkan pengujian yang dapat digunakan untuk melakukan zoom objek 

3D yaitu menggunakan pinch to zoom. 

3. Berdasarkan pengujian yang dapat digunakan untuk mendeteksi sentuhan 

pada objek 3D yaitu menggunakan box collider. 

4. Berdasarkan pengujian FPS dari format file berbeda untuk 1 tipe objek 3D 

bakteri dalam keadaan diam, mendapatkan hasil berupa sangat baik pada 

objek coccus, baik pada objek spiral dan struktur sel bakteri, dan cukup baik 

pada objek bacillus dalam tingkat optimal visualisasi pada smartphone 

medium.   

5. Berdasarkan pengujian FPS dari jumlah vertex dan mesh objek 3D bakteri 

tidak menggunakan texture pada format file .blend, mendapatkan hasil 

bahwa semakin banyak vertex dan mesh, nilai rata fps yang dihasilkan 

semakin kecil. 
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6. Berdasarkan pengujian FPS dari objek 3D bakteri tidak menggunakan 

texture dan menggunakan texture pada format file .blend, mendapatkan 

hasil bahwa objek 3D bakteri tidak menggunakan texture mendapatkan hasil 

rata fps lebih besar dari pada objek 3D bakteri menggunakan texture.  

7. Berdasarkan pengujian FPS dari objek 3D bakteri dalam keadaan diam dan 

melakukan rotasi, mendapatkan hasil bahwa objek 3D bakteri dalam 

keadaan diam mendapatkan hasil rata fps lebih besar dari pada objek 3D 

bakteri dalam keadaan melakukan rotasi. 

 

5.2 Saran 

Dalam pembangunan aplikasi visualisasi 3D untuk pengenalan bakteri 

berbasis android, sebagai media pengenalan bakteri perlu dikembangkan. Adapun 

saran yang dijadikan acuan untuk penelitian atau pengembangan berikutnya adalah: 

1. Menambahkan interaksi animasi objek 3D. 

2. Menambahkan fitur untuk import file objek 3D dari internet ke dalam 

aplikasi. 

3. Menambahkan fitur penyimpanan informasi agar pengguna dapat 

menyimpan data baru mengenai pengenalan bakteri. 


