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ABSTRAKSI 

Teknologi kini semakin maju dengan cepat serta banyak fasilitas teknologi yang diciptakan semakin canggih pada zaman 

sekarang. Teknologi informasi sangatlah penting dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan adanya teknologi bisa membantu 

manusia dalam pemecahan masalah. STT Wastukancana Purwakarta masih menggunakan brosur sebagai media informasi 

kampus, sebagai media brosur konvensional, berisi teks dan gambar 2 dimensi dengan ukuran brosur yang terbatas, tidak 

diikuti dengan teknologi terbarukan. Tentunya hal ini dapat mengurangi image STT Wastukancana Purwakarta sebagai 

Sekolah Tinggi yang mengedepankan inovasi teknologi. Berdasarkan latar berlakang inilah penulis merancang dan 

membangun aplikasi brosur STT Wastukancana Purwakarta dengan menggunakan teknologi Augmented Reality berbasis 

mobile. Penulis menganalisa dan merancang infrastruktur sistem yang dibangun menggunakan Metode Prototype, dengan 

tahapan communication meliputi wawancara dengan pihak kampus untuk mengumpulkan bahan yang dibutuhkan, tahap quick 

plan & quick design meliputi tahap membuat perencanaan dan desain perangkat lunak yang akan dibuat berdasarkan hasil 

tahap pertama, untuk sistem pemodelan menggunakan metode UML dan perancangan interface, dan tahap construction of 

prototype yang meliputi tahap perancangan aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman Java Scripts (Unity Script) 

dan pembuatan Objek 3D dengan menggunakan Blender 3D. 

 

Kata kunci: Augmented reality, Brosur, STT Wastukancana, Mobile, Objek 3D 

 

 

I. Pendahuluan 

Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana 

merupakan sebuah perguruan tinggi di Purwakarta, 

Jawa Barat, Indonesia. STT Wastukancana berdiri 

pada tanggal 19 mei 2000, berdasarkan SK 

Mendiknas No. 255/D/O/2000 dan No. 

2996/D/T2004 di bawah pembinaan Yayasan Bunga 

Bangsa. 

Dalam perkembangannya STT Wastukancana 

Purwakarta mengalami kemajuan yang cukup pesat 

dengan banyaknya jumlah mahasiswa yang 

mendaftar. Keadaan tersebut diimbangi dengan 

pembangunan kampus baru yang representatif. 

Kondisi ini membuktikan bahwa STT 

Wastukancana Purwakarta mengedepankan kualitas 

penyelenggaraan, sehingga banyak lulusan yang 

tersebar di perusahaan-perusahaan ternama di 

wilayah Purwakarta, Cikarang, Bekasi, Bandung, 

Jakarta, dan kota lainnya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak 

Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) mengenai 

pembuatan brosur yang dijadikan sebagai media 

informasi kampus, selama ini STT Wastukancana 

Purwakarta masih menggunakan media brosur 

konvensional, yaitu brosur yang berisi teks dan 

gambar 2 dimensi dengan ukuran brosur yang 

terbatas, tidak diikuti dengan teknologi terbarukan. 

Tentunya hal ini dapat mengurangi image STT 

Wastukancana Purwakarta sebagai Sekolah Tinggi 

yang mengedepankan inovasi teknologi. 

Untuk itu, dirasakan perlu adanya pemanfaatan 

teknologi Augmented Realty sebagai sarana 

pengolahan media informasi kampus didalam 

brosur. Dikarenakan berkembangnya teknologi 

berbasis aplikasi, terutama di bidang mobile 

smartphone. Dengan membangun sebuah aplikasi 

brosur menggunakan Augmented Reality, 

diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih 

atraktif & interaktif kepada para calon mahasiswa. 

Augmented Reality (AR) merupakan salah satu 

teknologi yang sangat berkembang saat ini, dengan 

menggabungkan benda maya dua atau tiga dimensi 

ke dalam sebuah lingkungan nyata tiga dimensi lalu 

memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam 

waktu riil. Penerapan Augmented Reality mampu 

merealisasikan dunia virtual ke dalam dunia nyata, 

dapat menampilkan objek-objek gambar 2D tersebut 

menjadi objek 3D. AR yang digunakan sebagai 

multimedia bertujuan untuk mengkombinasikan 

data dengan media guna menyampaikan suatu 
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informasi sehingga informasi itu tersaji dengan lebih 

menarik (Prasetyo, 2014), dengan cara 

menambahkan dan melengkapi kenyataan dengan 

sebuah library Vuforia yang merupakan suatu modul 

berisikan library untuk membuat aplikasi berbasis 

Augmented Reality di perangkat mobile seperti 

ponsel atau tablet PC. Sehingga citra yang berbentuk 

tiga dimensi akan muncul pada telepon genggam. 

Brosur adalah salah satu media penyimpanan 

informasi yang berfungsi untuk memberikan 

penjelasan tentang suatu produk, layanan, fasilitas 

umum, profil perusahaan, sekolah, atau 

dimaksudkan sebagai sarana untuk beriklan.  

Mobile adalah sifat yang berarti dapat bergerak atau 

dapat digerakkan dengan bebas dan mudah. Namun 

mobile dapat juga diartikan sebuah benda yang 

berteknologi tinggi dan dapat bergerak tanpa 

menggunakan kabel. Contohnya seperti 

smartphone, PDA, dan tablet. Mobile juga dapat 

diartikan kendaraan bermotor yang dapat bergerak. 

Mobile bersifat bebas seperti air dan dapat mengalir 

kemanapun. 

 

II. Augmented Reality 

Menurut Ronald T. Azuma (1997), 

Augmented Reality adalah penggabungan benda-

benda nyata dan maya di lingkungan nyata, berjalan 

secara interaktif dalam waktu nyata, dan terdapat 

integrasi antarbenda dalam tiga dimensi, yaitu benda 

masya terintegrasi dalam dunia nyata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Contoh Augmented Reality 

(Sumber : Ronald T. Azuma, 1997) 

 

Tujuan dari Augmented Reality adalah 

untuk menciptakan sebuah sistem dimana pengguna 

tidak dapat membedakan antara dunia nyata dan 

augmentasi virtual itu. Sekarang, Augmented Reality 

digunakan dalam hiburan, pelatihan militer, teknik 

desain, robotika, manufaktur dan industri lainnya. 

Augmented reality mulai mewarnai dunia teknologi 

dalam satu dasawarsa ini. Ia menarik perhatian para 

pakar, peneliti, dan developer IT dengan model 

teknologi yang ditawarkannya, me-nyata-kan objek 

virtual. 

Augmented Reality dikembangkan dalam rangka 

memperoleh sebuah sistem yang menggabungkan 

informasi pada dunia nyata dengan informasi digital. 

Augmented Reality didasari oleh pengembangan IT 

dibidang miniaturisasi dan mobile computing. 

Sebuah benda di dunia nyata yang akan dijadikan 

objek augmented reality dimodelkan terlebih dahulu 

untuk kemudian direalisasikan dalam objek yang 

lebih kecil/miniatur kemudian digerakkan dengan 

bantuan prinsip-prinsip mobile computing. Dengan 

kamera dan sensor di smartphone atau tablet, AR 

menambahkan lapisan informasi digital – video, 

foto, suara – langsung di atas item di dunia di sekitar 

kita. Dengan AR, mudah untuk memiliki 

pengalaman digital yang besar di atas majalah 

interaktif, iklan, kemasan, kartu nama dan barang-

barang lainnya. 

III. Desain BrosurDigital  Menggunakan 

Augmented Reality 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan Model 

Prototype dengan pengembang dan instansi dapat 

saling berinteraksi dalam proses pembuatan sistem. 

Model ini sangat cocok untuk ruang lingkup 

penelitian yang kecil dan memiliki waktu yang 

singkat dalam pembuatannya. 

Prototyping merupakan proses yang digunakan 

untuk membantu pengembang perangkat lunak 

dalam membentuk model dari perangkat lunak yang 

harus dibuat. 

 
Gambar 2.2 Prototyping  

(Sumber : R. S Pressman, 2010) 

 

Secara garis besar Model Prototype digambarkan 

pada Gambar 1.1 yang terdiri  dari fase-fase sebagai 

berikut: 

1. Communication 

Pada fase ini dilakukan wawancara dengan 

bagian kesiswaan untuk mengumpulkan materi 

sebagai bahan pengembangan Prototype 

Augmented Reality. 

2. Quick Plan & Quick Design 

Pada fase ini dibuat perencanaan dan desain dari 

perangkat lunak Augmented Reality yang akan 

dikembangkan berdasarkan hasil dari fase 

pertama. 

3. Construction of Prototype 

Pada fase ini desain yang telah dibuat akan 

direalisasikan menjadi sebuah perangkat lunak 
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yang menggunakan teknologi Augmented 

Reality. 

4. Deployment, Delivery & Feedback 

Pada fase ini perangkat lunak yang telah dibuat 

akan dipresentasikan kepada pengguna untuk 

melakukan uji coba dan mendiskusikan kembali 

apabila terdapat kekurangan dalam perangkat 

lunak tersebut. 

 

Model Prototype digambarkan sebagai siklus 

lingkaran yang tidak berujung sehingga apabila pada 

fase Deployment, Delivery & Feedback ditemukan 

adanya ketidaksesuaian atau fungsi-fungsi yang 

tidak berjalan, maka proses pengembangan dapat 

kembali ke fase pertama untuk menganalisa 

kekurangan-kekurangan yang ada. 

 

3.1 Kebutuhan Sistem 

Adapun kebutuhan sistem yang akan 

dibangun merupakan kebutuhan perangkat lunak 

dan kebutuhan perangkat keras adalah sebagai 

berikut : 

1. Kebutuhan Perangkat Lunak  

Perangkat lunak yang digunakan 

dalam pembuatan aplikasi ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Windows 10 Pro 64-bit (10.0, Build 15063) 

b. Unity 3D 5.5 

c. Vuforia 6 

d. Blender 3D 

e. Adobe Photoshop CS6 

f. UC Browser 

2. Kebutuhan Perangkat Keras  

Perangkat keras yang digunakan 

dalam pembuatan aplikasi ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Processor Intel® Core™ i3-3217U CPU 

@ 1.80GHz (4 CPUs), ~1.8GHz 

b. RAM 2GB DDR3 

c. HDD 500GB  

d. Smartphone Android 

 

3.2 Perencanaan Cepat dan Desain Model Cepat 

Tahapan Perencanaan Cepat merupakan 

tahapan yang cepat setelah adanya proses 

komunikasi. Dari tahap komunikasi selanjutnya 

dibuatkan perencanaan dan gambaran aplikasi yang 

akan dibuat menggunakan metode perancangan 

UML (Unified Modeling Language).  

3.2.1 Perancangan Unified Modelling 

Language (UML) 

Dalam membuat sistem keseluruhan 

aplikasi yang menggunakan teknologi Augmented 

Reality ini, dibangun menggunakan perancangan 

Unified Modelling Language (UML). 

3.2.2 Use Case Diagram 

Use Case Diagram menjelaskan apa yang 

dapat dilakukan oleh sisten dan siapa saja yang akan 

berinteraksi dengan sistem. Gambar Use Case 

Diagram dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
AR Camera

Panduan

Keluar

Scan Marker

Menampilkan Objek 3D

Menampilkan Informasi Teks

 
 

Gambar 3.1 Use Case Diagram 

 

3.2.3 Activity Diagram 

Activity Diagram digunakan untuk 

menggambarkan kegiatan-kegiatan yang ada di 

dalam suatu system, dimana merupakan 

penggambaran aktivitas dari case yang ada pada Use 

Case Diagram. Berikut adalah tabel-tabel Activity 

Diagram : 

Membuka Aplikasi 

AR

Halaman awal 

Aplikasi

Memilih menu AR 

Camera

Melihat AR Camera

Mengarahkan 

kamera ke marker 

untuk melakukan 

scan

Melihat hasil 

Marker yang di scan

Valid?Ulangi

Ya

Tidak

Ya

Tidak

 
Gambar 3.2 Activity Diagram Scan Marker 

 

3.2.4 Sequence Diagram 

Sequence Diagram adalah suatu diagram yang 

menggambarkan interaksi antar objek yang 

mengindikasikan komunikasi antara obyek tersebut. 

Berikut gambar sequence diagram : 

Sequence Diagram Membuka Aplikasi dapat dilihat 

pada gambar 3.3 
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User Tampilan Aplikasi

1 : Klik Aplikasi

2 : Membuka Aplikasi

3 : Menampilkan Aplikasi

4 : Melihat halaman utama aplikasi

 
Gambar 3.3 Sequence Diagram 

Membuka Aplikasi 

 

3.3. Perancangan Antarmuka 

3.3.1 Perancangan Struktur Menu dapat dilihat pada 

gambar 3.4 

AR Brosur 

STT Wastukacnana

Menu Utama

KeluarPanduanAR Camera

Scan Marker

Gambar 3.4 Perancangan Struktur Menu 

 

3.3.2 Perancangan Menu Awal 

Tampilan Menu Awal dapat dilihat pada 

gambar 3.5 

AR Camera

P anduan

Kelua r

AR Br osur

ST T  Wast uk a ncana

Gambar 3.5 Tampilan Menu Awal 

 

4. Implementasi 

Implementasi aplikasi Pengenalan Perangkat Keras 

Komter Mnggunakan Teknologi Augmented Reality 

Berbasis Mobile ini meliputi implementasi 

perangkat keras, implementasi perangkat lunak, dan 

implementasi antarmuka. 

4.1. Implementasi Perangkat Keras 

Dibawah ini merupakan kebutuhan perangkat keras 

yang di implementasikan pada aplikasi Pengenalan 

Perangkat Keras Komuter Menggunakan Teknologi 

Augmented Reality Berbasis Mobile: 

1. Processor komputer : 1,70 GHz 

2. RAM komputer : 4 GB 

3. Hardisk : 500 GB 

4. Processor android : 1.9 GHz 

5. RAM android : 3 GB 

6. Storage : 32 GB 

 

4.2 Implementasi Perangkat Lunak  

Perangkat lunak yang digunakan dalam 

pembangunan aplikasi Augmented Reality Pada 

Brosur Sebagai Media Informasi Kampus STT 

Wastukancana Berbasis Mobile adalah sebagai 

berikut :  

1. Sistem operasi Windows 10, 64 Bit 

2. Android Nougat 7.0 

3. Unity 3D versi 5.5.0p3 

4. Visual Studio 2017  

5. Blender 3D 

6. Vuforia SDK 

7. Java SDK 

 

4.3 Implementasi antar muka 

Setelah implementasi tahap pembuatan aplikasi 

dilakukan, maka selanjutnya akan ditampilkan 

antarmuka aplikasi yang akan sering dijumpai 

pengguna aplikasi atau dengan kata lain menu-menu 

penting dalam aplikasi. Dimana pada antarmuka 

aplikasi ini, akan diperlihatkan screenshot aplikasi 

yang dibuat, yang akan dijelaskan dibawah ini : 

1. Tampilan Splashscreen 

Tampilan ini merupakan halaman splashscreen 

setelah halaman pembuka aplikasi muncul. Gambar 

tampilan loading dapat dilihat pada Gambar 4.6 

sebagai berikut 

Tampilan ini merupakan halaman splashscreen 

setelah halaman pembuka aplikasi muncul. Gambar 

tampilan loading dapat dilihat pada Gambar 4.8 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Antarmuka Splashscreen Aplikasi 

 

2. Tampilan Menu Utama 

Tampilan Menu utama ini terdapat 3 tombol, yaitu 

tombol AR Camera, Panduan, dan Keluar. Gambar 

tampilan menu utama dapat dilihat pada Gambar 4.3 

sebagai berikut : 
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Gambar 4.3 Antarmuka Menu Utama 

Aplikasi 

3. Tampilan Panduan 

Pada tampilan panduan, pertama-tama pengguna 

aplikasi akan dihadapkan pada tampilan input field 

& text mesh yang berfungsi untuk menyapa 

pengguna aplikasi dengan cara memasukkan nama 

terlebih dahulu, yang kemudian akan dilanjutkan 

pada tata cara penggunaan aplikasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Antarmuka Panduan 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Antarmuka Panduan 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Antarmuka Tampilan Panduan 3 

 

4. Tampilan Objek Gedung Rektorat 

Pada Gambar 4.7 dapat dilihat hasil scan marker 

yaitu objek Gedung Rektorat STT Wastukancana. 

Terdapat button rotasi, dimana pengguna dapat 

memutar objek, button next, dimana pengguna dapat 

melihat objek 3D selanjutnya, button previos 

dimana pengguna dapat melihat objek 3D 

sebelumnya, dan button informasi, dimana 

pengguna dapat melanjutkan ke scene selanjutnya 

yang berisi informasi objek gedung tersebut, 

sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan objek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Antarmuka tampilan objek Gedung 

Rektorat 

 

5. Tampilan Objek Gedung G 

Pada Gambar 4.8 dapat dilihat hasil scan marker 

yaitu objek Gedung G STT Wastukancana. Terdapat 

button rotasi, dimana pengguna dapat memutar 

objek, button next, dimana pengguna dapat melihat 

objek 3D selanjutnya, button previos dimana 

pengguna dapat melihat objek 3D sebelumnya, dan 

button informasi, dimana pengguna dapat 

melanjutkan ke scene selanjutnya yang berisi 

informasi objek gedung tersebut, sehingga pengguna 

dapat berinteraksi dengan objek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Antarmuka tampilan Objek 

Gedung G 

 

6. Tampilan Objek Gedung D 

Pada Gambar 4.15 dapat dilihat hasil scan 

marker yaitu objek Gedung D STT Wastukancana. 

Terdapat button rotasi, dimana pengguna dapat 

memutar objek, button next, dimana pengguna dapat 

melihat objek 3D selanjutnya, button previos 

dimana pengguna dapat melihat objek 3D 

sebelumnya, dan button informasi, dimana 

pengguna dapat melanjutkan ke scene selanjutnya 
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yang berisi informasi objek gedung tersebut, 

sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan objek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Antarmuka Tampilan Objek 

Gedung D 

 

7. Tampilan Objek Bengkel Mesin 

Pada Gambar 4.10 dapat dilihat hasil scan 

marker yaitu objek Gedung Bengkel Mesin STT 

Wastukancana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Antarmuka Tampilan 

Objek Bengkel Mesin 

 

8. Tampilan Objek Button Informasi Jurusan 

Pada tampilan ini dapat dilihat hasil scan 

marker yaitu objek button 3D Informasi Jurusan. 

Objek ini berfungsi sebagai button untuk 

mengarahkan pada scene selanjutnya yang berisi 

tentang informasi mengenai jurusan yang ada di 

STT Wastukancana. Gambar tampilan objek button 

informasi jurusan dapat dilihat pada gambar 4.10, 

dan gambar 4.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Antarmuka Tampilan Objek 

Button Informasi Jurusan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Antarmuka Tampilan Menu 

Informasi Jurusan 

 

9. Tampilan Objek Button Kegiatan 

Kemahasiswaan 

Pada tampilan ini dapat dilihat hasil scan marker 

yaitu objek button 3D Kegiatan Kemahasiswaan. 

Objek ini berfungsi sebagai button untuk 

mengarahkan pada scene selanjutnya yang berisi 

tentang informasi mengenai kegiatan 

kemahasiswaan yang ada di STT Wastukancana. 

Gambar tampilan objek button kegiatan 

kemahasiswaan dapat dilihat pada gambar 4.20 dan 

gambar 4.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 Antarmuka Tampilan Objek 

Button Kegiatan Kemahasiswaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 Antarmuka Tampilan Menu 

Kegiatan Kemahasiswaan 

 

4.1 Pengujian 

Pada pengujian menggunakan black box 

akan dilakukan secara fungsional melalui fungsi 

menu dan button pada aplikasi. Sehingga akan 

menghasilkan kesimpulan kesesuaian output 

ataupun permasalahan pada saat aplikasi dijalankan. 

4.1.1 Skenario Pengujian Black Box 

Skenario pengujian Black Box dapat dilihat 

pada table 4.1 

Tabel 4.1 Skenario Pengujian Black Box 

Skenario 
Bagian yang 

di uji 
Fungsi sistem 

Hasil yang 
diinginkan 

Status 



 
 

7 

 

Splashscreen 
Tampilan 

splashscreen 

Untuk 

menampilkan 

splashscreen 

Dapat 

menampilk

an 

splashscree
n 

Berhasil 

Menu Utama 
Tampilan 

menu utama 

Untuk 
menampilkan 

pilihan menu 

Dapat 

menampilk

an pilihan 
menu 

Berhasil 

Menu 

Panduan 

Tampilan 
informasi 

Panduan 

Untuk 

menampilkan 

informasi 
panduan 

Dapat 

menampilk
an 

informasi 

panduan 

Berhasil 

Menu AR 

Camera 

Tampilan AR 

camera 

Untuk 

memulai 

menjalankan 
scan marker 

Dapat 
membuka 

camera dan 

menjalanka
n scan 

marker 

Berhasil 

Scan marker 
Tampilan 

Objek 

Untuk 
menampilkan 

objek 

Dapat 
menampilk

an objek 

Berhasil 

Rotate Button 
Tombol 

rotate 

Untuk 
memutar 

objek 

Dapat 
memutar 

objek 

Berhasil 

Next Button Tombol next 

Untuk 

memindahkan 

pada objek 
3D 

berikutnya 

Dapat 

memindahk

an pada 
objek 3D 

berikutnya 

Berhasil 

Previous 
Button 

Tombol next 

Untuk 
memindahkan 

pada objek 

3D 
sebelumnya 

Dapat 
memindahk

an pada 

objek 3D 
sebelumnya 

Berhasil 

Informasi 

Button 

Tombol 

Informasi 

Untuk 
memindahkan 

pada scene 

yang berisi 
informasi 

objek 3D 

Dapat 

memindahk

an pada 

scene yang 

berisi 

informasi 
objek 3D 

Berhasil 

 

5. Kesimpulan & Saran 

5.1 Kesimpulan 

Setelah menyelasaikan penulisan skripsi 

yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Augmented 

Reality Pada Brosur Sebagai Media Informasi 

Kampus STT Wastukancana Purwakarta Berbasis 

Mobile, maka penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa penulis telah mencapai tujuan pembuatan 

skripsi ini dengan menggunakan metode 

pengembangan perangkat lunak prototype. 

Dengan memanfaatkan teknologi 

Augmented Reality, informasi pada brosur yang 

biasa digunakan untuk memberikan informasi 

kepada pembaca kini dapat ditambahkan dengan 

bentuk informasi 3D yang ditampilkan secara virtual 

lewat penggunaan perangkat smartphone android, 

sehingga kampus dapat melengkapi informasi 

penting yang belum termuat pada brosur, dan dapat 

terlihat lebih atraktif. 

 

5.2 Saran 

Terdapat beberapa saran yang diusulkan oleh 

penulis kepada para pembaca, yaitu : 

1. Membuat Objek 3D yang lebih detail 

lagi agar terasa lebih nyata  

2. Memperluas data informasi kampus 

3. Membuat tampilan lebih atraktif 

4. Pengembangan platform lebih luas 

seperti dapat berjalan di iOS, windows 

phone bahkan yang lainnya.  

5. Menambahkan menu simulasi mendaftar 

kuliah di STT Wastukancana 

Purwakarta 
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