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Salah satu implementasinya adalah pada virtual store
Tesco di Korea Selatan [5]. Disini virtual produk yang
dipamerkan disertakan dengan kode bar (barcode) yang
didalamnya berisi data kode barang, stok, dan harga.
Banyak orang yang malas bila harus membawa hasil
belanjaan yang berat dan biasanya ketika berbelanja
sebelum mengambil barang, pembeli melakukan pemilihan
barang yang ada pada rak barang sehingga memakan
waktu.
Dengan virtual shopping diharapkan para pembeli
tidak merasa kesulitan dalam pembelian barang di
toko ataupun di luar toko. Banyak mall atau minimarket
yang berdiri kokoh di lahan yang luas. Tempat yang luas
tentunya
membutuhkan
AC
yang
banyak
untuk mengkondusifkan kenyamanan suhu di dalam
ruangan. Belum lagi penggunaan lahan yang luas. Namun
di virtual shopping ini tidak membutuhkan ruang berlebih
untuk penempatan rak-rak barang sehingga ruangan bisa
diminimalisir begitu pula dengan pemanfaatan AC berlebih
yang dapat menyebabkan efek rumah kaca.

ABSTRACT
Some people are unconfortable when have to carry
shopping items and select them on their rack. However as
the development of technology, the problem can be solved
that utilize human natural skill. It is perceptual user
interface.
Perceptual user interface stimulates virtual shopping
development. Therefore in this paper will be shown some
implementations of perceptual user interface on virtual
shopping.
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1. Pendahuluan
Pada era teknologi manusia pada umumnya menyadari
bahwa semakin melejitnya perkembangan teknologi
menyebabkan ketergantungan terhadap suatu device. Tidak
dapat dipungkiri dalam segala aspek kegiatan kita
dikembangkan oleh berbagai jenis teknologi. Dalam paper
ini akan ditampilkan implementasi dari perceptual user
interface dalam virtual shopping yang memanfaatkan
kecanggihan teknologi.
Ide ini muncul diawali dengan adanya e-commerce
yang merupakan pola baru dalam tren berbelanja.
Keuntungan e-commerce ini adalah tidak adanya batasan
waktu dan ruang dalam berbelanja [1][2][3][4].
Virtual shopping ini merupakan cara dimana seluruh
barang yang dijual atau dipamerkan ini hanya berupa
virtual (tampilan gambar namun bisa dirasakan seolah-olah
objek tersebut nyata) yang kemudian disebut virtual
produk. Virtual produk ini dipamerkan tidak hanya
didalam ruangan toko tapi bisa juga melalui alat perantara
seperti monitor komputer atau smart phone.
Virtual shopping ini tersebar di seluruh pusat
keramaian atau layanan umum, seperti terminal bus,
stasiun, pelabuhan, bandara dan tempat umum lainnya.

2. Dasar Teori
2.1 Perceptual User Interface
User interface merupakan sarana komunikasi antara
user dan program komputer. Sebuah interface biasanya
berisi menu yang akan digunakan user untuk berinteraksi.
User interface inilah yang menentukan seberapa mudah
user berkomunikasi dengan komputer.
Kebanyakan sarana interaksi yang digunakan adalah
dengan mengetik, menunjuk, dan mengklik. Perceptual
User Interface merupakan teknik interaksi yang
menggabungkan kemampuan alami manusia (indera
manusia) dengan persepsi dan penalaran mesin. Tujuannya
adalah user dapat berinteraksi dengan komputer atau user
lain sama seperti mereka berinteraksi di dunia nyata. Bisa
diartikan juga interaksi ini tidak sebatas dengan
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menggunakan mouse, keyboard, dan monitor. Untuk
pemaparan jelasnya dijabarkan oleh Turk dan Robertson
[6] pada gambar 1.

Sensitivitas bisa mengetahui apa objek yang akan dituju
oleh pembeli.
Objek yang dituju ini kemudian akan memberikan
informasi lebih lanjut seperti harga, ukuran bahkan ada
yang menyediakan fasilitas untuk fitting seperti yang ada
pada toko pakaian virtual.
Sensitivitas dari gambar ini merupakan komunikasi
yang efektif. Ekspresi gambar berbasis sensitivitas juga
telah digunakan dalam teknik artistik klasik. Objek ini
seolah-olah dibuat alami, seperti produk nyata. Dengan
adanya pemilihan dengan panca indera manusia maka
sistem akan membaca pemilihan objek yang dipilih.

Gambar 1 Perceptual User Interface [6]

2.4 Cara Kerja Pengenalan Objek

Dari gambar 1 dapat dijelaskan hubungannya yaitu:
 Perceptive User Interface: melibatkan kesadaran dari
user. Contohnya input ke komputer menggunakan
kemampuan motorik.
 Multimodal
User
Interface:
menggunakan
kemampuan atau keterampilan komunikasi.
 Multimedia: merupakan media channel untuk
berinteraksi contohnya teks, grafik, animasi, dan
video
 Perceptual
User
Interface:
Memanfaatkan
kemampuan alami manusia.

Objek-objek masukan dan keluaran pada perceptual
user interface ini dikenali dengan metode virtual reality
(VR) atau realitas maya. Teknologi yang membuat
pengguna dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang
disimulasikan oleh komputer (computer-simulated
environment), suatu lingkungan sebenarnya yang ditiru
atau benar-benar suatu lingkungan yang hanya ada dalam
imaginasi.
Elemen pertama yang ada pada sistem ini adalah virtual
world yaitu konten dari sebuah medium yang diberikan.
Dapat berupa screen play/script. Aktor yang
memperagakan permainan memungkinkan kita untuk
mengalami virtual world.
Elemen kedua yaitu immersion yaitu sensasi berada di
dalam sebuah lingkungan. Dibagi menjadi beberapa jenis
yaitu: mental immersion (suspension of disbelief), physical
immersion (secara badan/fisik memasuki media), dan
mentally immersed (sensasi user berada di dalam virtual
environment).
Sistem ini juga melibatkan sensory feddback yaitu
informasi mengenai virtual world ditampilkan ke indra
user. Dapat bersifat secara visual (paling umum), audio,
atau sentuhan.
Yang terakhir yaitu interactivity. Virtual world
merespon aksi user. Komputer membuat hal ini menjadi
seperti real time.

2.2 Virtual Shopping
Virtual shopping adalah sebuah sistem yang diterapkan
di toko dengan sistem atau prosedur belanja yang unik.
Ada yang memanfaatkan aplikasi barcode namun ada juga
yang seolah-oleh kita bisa merasakan adanya barang
tersebut. Seperti pada virtual shopping toko pakaian
[7][8][9].
Virtual shopping ini menggunakan banner atau
spanduk untuk memajang atau memakerkan produk yang
dijual. Banner ini berisi gambar produk yang dijual beserta
kode bar produk tersebut. Kode bar tersebut berisi data
kode barang, harga, dan stok barang.
Banner ini dipasang di beberapa layanan atau fasilitas
umum seperti terminal bus, stasiun, pelabuhan, bandara
dan fasilitas umum lainnya. Dengan begitu, pembeli tidak
perlu pergi ke supermarket pusat. Hanya datang ke tempat
fasilitas umum dan sudah bisa berbelanja.
Virtual Shopping dirancang sebagai aplikasi yang userfriendly. Di virtual shoping ini juga digunakan simulasi
seperti user sedang berada di pasar sebenarnya [10].

3. Implementasi Virtual Shopping
3.1 Grocery Shopping

2.3 Pengenalan Objek

Implementasi ini merupakan teknik dari visualisasi 3D
pada e-commerce. Tujuan utamanya adalah memudahkan
pelanggan berbelanja dengan fasilitas virtual yang nyaman.

Selain penanaman barcode pada objek, ada juga yang
memanfaatkan perceptual user interface dengan cara
pengenalan objek sentuh. Awalnya objek tersebut dikenali
berdasarkan tingkat sensitifitas sentuhan dari pembeli [11].
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3.2 Fashion Shopping
Pada kebanyakan toko online contohnya fashion, yang
menjadi kendala pembeli enggan membeli produk karena
produk tersebut tidak bisa dicoba. Pada virtual shopping
ini disediakan fasilitas fitting bagi konsumen. Fitting
tersebut bisa dilakukan tanpa harus mengenakan produk
sebenarnya [13].

Gambar 2 Konsep E-Grocery [12]

Beberapa keluhan umum tentang e-grocery ini adalah
konsumen tidak bisa menemukan barang-barang yang
benar, ketidakpastian konsumen dalam pemilihan produk
dan minimnya pengalaman belanja bahan makanan untuk
pertama kalinya dengan menggunakan e-commerce.
Dengan adanya fasilitas 3D diharapkan masalah tersebut
dapat diatasi.
Oleh karena itu, masalah utama adalah sistem
antarmuka ke konsumen. Desain antarmuka yang efektif
adalah salah satu yang mengikuti pengguna “model
mental” dan bukan dari pengembang. Berdasarkan
pengalaman mereka sendiri berbelanja di supermarket.
Konsumen memiliki banyak pengetahuan tentang lokasi
barang sehari-hari dari makanan dalam supermarket. Ini
adalah keuntungan utama dari Grocery Easy yang
mengkapitalisasi pengetahuan pengguna.
Virtual shopping ini menyediakan barang berdasarkan
letak-letaknya sehingga kita seolah-olah berada dalam
suatu toko sebenarnya. Pembeli cukup menggerakkan
tampilan etalase-etalase untuk melihat-lihat barang yang
dijual.

Gambar 5 Fasilitas fitting [11]

Pembeli dapat mencocokkan produk sesuai dengan
seleranya. Contohnya warna dan ukuran. Sistem dapat
mendeteksi ukuran badan pembeli, sehingga produk yang
akan dibeli bisa dicoba dan produk ini akan mengikuti
gerakan dan lekukan badan dari pembeli sehingga terlihat
seperti produk nyata.

3.3 Virtual Shopping Sepatu
Pada virtual shopping ini terdapat virtual cermin untuk
memvisualisasi sepatu yang dicoba. Pembeli dapat melihat
sepatu yang akan dibeli pada cermin dengan visualisasi
bahwa pembeli tersebut sedang mengenakan sepatu
tersebut.
Sistem ini menggabungkan teknik video real dengan
benda-benda virtual yang diwakili oleh 3-D model
komputer grafis. Penggunaan cermin memungkinkan
produk virtual ini bisa dilihat oleh pembeli tanpa harus
mengenakan kacamata khusus.
Selain itu, pembeli juga bisa merancang sepatu yang
diinginkan dengan hanya menyentuh layar yang
disediakan. Pembeli tidak perlu repot-repot bolak-balik ke
rak sepatu untuk mencoba sepatu-sepatu tersebut.

Gambar 3 Etalase Toko [12]

Pembeli cukup menyentuh layar sesuai dengan letak
produk. Kemudian akan keluar informasi mengenai produk
tersebut seperti harga, jumlah item yang akan dibeli, dan
informasi lainnya.

Gambar 4 Informasi yang Tersedia pada Produk [12]

Gambar 6 Fitting Sepatu [8]
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3.4 Virtual Shopping Tembaga
[3]

Virtual shopping Tembaga menyediakan lingkungan
virtual bagi user untuk melihat dan berbelanja tembaga
secara virtual. Interaksi yang ditampilkan seperti drag dan
klik yang dapat menampilkan tiap sisi tembaga yang akan
dibeli [14].
Dengan adanya virtual shopping tembaga ini maka
dapat meningkatkan penjualan salah satunya adalah
kerajinan. Kerajinan tradisional inipun dapat diperjual
belikan ke seluruh belahan dunia [15][13].

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]
Gambar 7 Virtual Shopping Tembaga [14]

[9]

4. Kesimpulan
[10]

Pesatnya perkembangan teknologi dalam berbelanja
dimulai dengan adanya e-commerce kemudian meningkat
menjadi virtual shopping dengan memanfaatkan
perceptual user interface. Bagi user hal ini tentunya akan
terasa lebih user-friendly karena user dibawa ke sebuah
pasar virtual yang seolah-olah user tersebut berada pada
dunia nyata.
Implementasi dari perceptual user interface pada
virtual shopping pun beraneka ragam. Diantaranya pada
grocery shopping, fashion shopping, virtual shopping
sepatu, dan virtual shopping tembaga.
Untuk penelitian kedepannya bisa lebih detail
membahas aspek-aspek lain dari implementasi virtual
shopping yang telah dipaparkan pada paper ini.

[11]

[12]

[13]

[14]
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