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BAB I  

PENDAHULUAN 

 Pada bab 1 ini akan dijelaskan informasi dan alasan dibalik pengerjaan tugas 

akhir ini. Informasi-informasi tersebut dibagi menjadi beberapa bagian yaitu latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan tugas akhir, manfaat tugas akhir, 

ruang lingkup, metodologi pelaksanaan tugas akhir, serta sistematika penulisan 

tugas akhir. 

1.1 Latar Belakang 

Surabaya, sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia sejak dahulu kala 

sudah menjadi tempat terjadinya rangkaian peristiwa dari masa kerajaan Hindu-

Mataram sampai ke masa penjajahan (Handinoto, 1996). Pada masa kolonial 

Belanda rangkaian peristiwa pada tanggal 10 November 1945 yang terjadi di Kota 

Surabaya ini, kemudian digunakan sebagai tanda pengenal atau identitas untuk 

menyebut Kota Surabaya sebagai Kota Pahlawan. 

Pemerintah Kota Surabaya melalui Surat Keputusan Walikotamadya 

Surabaya Nomor 188.45/251/402.1.04/1996 menyatakan bahwa terdapat 61 obyek 

bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya, dan berdasarkan SK Walikotamadya 

Nomor 188.45/004/402.1.04/1998 terdapat 163 obyek bangunan dan/atau 

lingkungan cagar budaya yang ada di Kota Surabaya. 

Tanda-tanda dan bekas dari perjuangan rakyat dan para pejuang Surabaya 

dapat dilihat dari bangunan bersejarah yang ada di beberapa wilayah di Kota 

Surabaya salah satunya Gedung Kempetai, Gedung Internatio/PT. Aneka Niaga 

Kantor Telkom Surabaya Utara, Jembatan Merah, Viaduct Jl. Pahlawan, Hotel 
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Yamato/ Majapahit, Kantor Gubernuran, dan wilayah sekitar tugu Pahlawan dan 

Jembatan Merah yang digunakan sebagai ikon perjuangan (Dyson, 2003). 

Mengacu pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2010, yang mengatur tentang Cagar Budaya, bangunan bersejarah termasuk dalam 

warisan budaya karena keberadaannya memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu 

pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Peninggalan sejarah 

berupa bangunan cagar budaya bermanfaat sebagai pembangkit motivasi, 

kreativitas dan membantu generasi muda untuk memahami sejarah dan identitas 

Kota Surabaya (Dyson, 2003). Oleh karena itu bangunan bersejarah perlu 

dilestarikan dan dikelola secara tepat agar bangunan tersebut dapat memberi 

manfaat sebagai cagar budaya. 

Dalam hal pelestariannya, dibutuhkan kerjasama dari semua pihak yaitu 

antara pemerintah dan juga masyarakat itu sendiri, untuk bisa tetap menjaga sejarah 

dan bangunan-bangunan cagar budaya, yang tersebar hampir merata diseluruh 

wilayah kota Surabaya ini (Implementasi Perda Kota Surabaya. No 5 Tahun 2005 

Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya di Kota 

Surabaya). Dari sisi masyarakatnya, di kota Surabaya sendiri sudah ada berbagai 

macam komunitas / perkumpulan yang mendukung kegiatan pelestarian bangunan 

cagar budaya, demi tetap menjaga sejarah kota pahlawan ini tetap hidup dari satu 

generasi ke generasi lain. 

Meskipun demikian, pada kenyataannya masih ada beberapa masalah yang 

dihadapi dalam hal penggiatan berbagai kegiatan atau aktivitas di dalam komunitas 

pemerhati bangunan cagar budaya ini. Wawancara yang penulis lakukan 
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sebelumnya bersama dengan Bapak Chrisyandi Tri Kartika selaku Admin Surabaya 

Heritage Society sekaligus Anggota dari Tim 11 Von Faber, yang ternyata 

berprofesi sebagai Pustakawan di Universitas Ciputra Surabaya juga; berpendapat 

bahwa meskipun sudah ada komunitas yang mewadahi masyarakat yang mau ikut 

membantu pelestarian Bangunan Kuno di kota Surabaya ini, tetapi pengetahuan 

nyata tentang kondisi seperti apa bangunan cagar budaya di lapangan masih sangat 

terbatas. Selanjutnya, beliau juga menuturkan bahwa meskipun disebut sebagai 

komunitas, tetapi kegiatan bersama yang melibatkan semua anggota itu masih 

sangat jarang terjadi, dan lebih banyak terjadi diskusi di dalam media sosial, dimana 

menurutnya masih belum cukup, dan akan lebih baik lagi jika para anggota di dalam 

komunitas bisa benar-benar paham dan mengerti tentang kondisi di lapangan seperti 

apa. Sehingga dari sini didapati sebuah permasalahan bahwa ternyata komunitas ini 

kurang giat dalam hal kegiatan mengunjungi bangunan kuno atau yang biasa 

dikenal dengan sebutan blusukan. 

Oleh karena itu, penulis akan mencoba menjawab permasalahan diatas 

dengan mengembangkan sebuah aplikasi. Aplikasi ini akan dipergunakan sebagai 

media informasi bagi penggunanya dari komunitas pemerhati cagar budaya, 

mengenai berbagai bangunan cagar budaya di sekitar pengguna, dengan cara yang 

lebih menarik dan menyenangkan memanfaatkan cara gamifikasi. Tujuan dari 

pendekatan gamifikasi didalam aplikasi ini, adalah agar dapat mengembangkan 

komunitas, dan semakin menggiatkan lagi aktivitas untuk mengunjungi bangunan 

Cagar Budaya atau yang biasa mereka kenal dengan sebutan blusukan di dalam 

komunitas ini. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana cara merancang bangun aplikasi pemberi informasi bangunan 

cagar budaya, untuk menggiatkan komunitas pemerhati cagar budaya dengan 

memanfaatkan pendekatan gamifikasi? 

1.3 Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

Mengembangkan sebuah cara gamifikasi yang tepat untuk dapat 

meningkatkan dan mengembangkan komunitas pemerhati cagar budaya serta 

sekaligus dapat menyajikan informasi tentang cagar budaya berupa bangunan kuno. 

1.4 Manfaat Penulisan Tugas Akhir 

1.4.1 Bagi Penulis 

Manfaat yang diperoleh dari segi penulis dalam proses pembuatan 

pengembangan aplikasi gamifikasi ini adalah penulis jadi mengetahui cara dan 

sistem yang tepat untuk membangun sebuah aplikasi secara baik dan juga dapat 

mengetahui dan mempelajari lebih lanjut tentang cara pengembangan gamifikasi 

yang tepat untuk aplikasi ini, agar dapat menyajikan informasi seputar bangunan 

cagar budaya di Kota Surabaya dengan lebih menarik dan lebih menyenangkan 

sehingga dapat mengembangkan komunitas yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. 

1.4.2 Bagi Pengguna 

Manfaat yang dapat diperoleh dari segi pengguna adalah pengguna jadi 

memiliki sebuah sarana yang dapat memberikan pengetahuan dan informasi tentang 

bangunan cagar budaya yang ada disekitar mereka khususnya Kota Surabaya secara 

cepat, tepat dan akurat dan memiliki wawasan lebih tentang bangunan cagar budaya 
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tersebut, baik itu bentuk, lokasi serta sejarah dari cagar budaya tersebut, sehingga 

para anggota komunitas bisa lebih berkembang lagi. 

1.4.3 Bagi Akademik 

Manfaat yang dapat diberikan dari penulisan ini sebagai sumbangsih bagi 

ilmu pengetahuan adalah dengan penulisan ini, akan menjadikan aplikasi hasil dari 

penulisan sebagai contoh bahwa menyajikan informasi tentang bangunan cagar 

budaya juga dapat memanfaatkan cara lain yang jauh lebih menarik dan 

menyenangkan yaitu dengan menambahkan unsur gamifikasi di dalam aplikasi. 

Selain itu lewat penulisan ini juga dapat memberikan sumbangsih baru tentang 

bagaimana seharusnya sebuah aplikasi/teknologi dapat dimanfaatkan sebagai suatu 

sarana modern untuk mempromosikan cagar budaya dan warisan sejarah suatu 

bangsa, serta menjadi alat yang dapat mengembangkan suatu komunitas. 

1.5 Ruang Lingkup 

Penulisan rancang bangun aplikasi ini terbatas pada beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Informasi yang akan disediakan di dalam aplikasi terbatas hanya di 

Kota Surabaya saja, dengan pemilihan tempat yang memiliki kriteria 

sebagai bangunan cagar budaya yang memiliki sejarah. 

2. Bangunan cagar budaya yang akan di jadikan sebagai sumber 

informasi di dalam aplikasi ini, akan ada setidaknya minimum 20 bangunan 

cagar budaya. 
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3. Komunitas yang dijadikan sebagai objek penelitian dalam proses 

pengujian adalah Komunitas X, sebagai salah satu komunitas pemerhati 

bangunan cagar budaya di kota Surabaya yang sudah cukup besar. 

4. Dalam proses pengerjaan aplikasi ini, akan ada setidaknya minimum 

5 challenges yang dapat diikuti oleh pengguna sebagai daya tarik lain dari 

aplikasi ini. 

5. Pada proses pengembangan aplikasi ini, penulis akan menggunakan 

minimum 3 elemen dari pendekatan gamifikasi yang ada. 

6. Pengembangan aplikasi ini memanfaatkan Google Maps untuk 

mengetahui jarak dan nama lokasi dari bangunan-bangunan cagar budaya, 

yang tersebar merata di Kota Surabaya. 

7. Aplikasi akan didesain untuk dijalankan pada perangkat smartphone 

berbasis Android. 
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1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 

Dalam proses pelaksanaan tugas akhir ini, penulis akan melakukan langkah-

langkah berlandaskan pada tahapan-tahapan sebagai berikut : 

1.6.1 Studi Pendahuluan 

Dalam tahapan ini, penulis akan melakukan pengumpulan dan 

pencarian beberapa data pendukung untuk mendapatkan informasi terkait 

penulisan yang sedang dilakukan. Penulis juga akan melakukan studi 

mempelajari apa saja yang dapat menjadi daya tarik yang menarik dan 

menyenangkan dalam sebuah aplikasi untuk merancang gamifikasi yang 

tepat, mempelajari penggunaan Android Studio serta cara pengkodeannya, 

serta Studi mempelajari sistem database Firebase yang akan di gunakan. 

 1.6.2 Analisis Sistem 

Didalam tahapan ini, penulis akan mengumpulkan serta 

menganalisa kebutuhan dari aplikasi yang akan dibuat. Analisa aplikasi 

serupa atau berdasarkan penulisan yang sudah ada serta melakukan survey 

tentang model desain, dan reward yang disukai oleh orang banyak. 

 1.6.3 Desain Sistem 

Didalam tahapan ini, penulis akan melakukan perancangan sistem 

mulai dari tatap muka aplikasi ini, hingga alur kerja sistem yang diinginkan. 

 1.6.4 Implementasi 

Pada tahapan ini, hasil dari perancangan akan diimplementasikan 

pada aplikasi. 
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 1.6.5 System Testing 

Dalam tahapan ini, aplikasi akan diujikan pada beberapa pengguna 

sementara, untuk mengetahui apakah aplikasi ini dapat membangkitkan 

minat pengguna untuk mengunjungi bangunan cagar budaya dan 

semenarik apa aplikasi ini, serta juga akan dilakukan uji coba terhadap 

jalannya aplikasi untuk menemukan bug/error dan akan di lakukan 

perbaikan yang diperlukan secepatnya. 

1.6.6 Pengujian  

Pada tahapan ini, penulis akan melakukan pengujian tentang tingkat 

keberhasilan gamifikasi di dalam aplikasi ini, dan juga tingkat keberhasilan 

dalam memberikan informasi mengenai bangunan cagar budaya di Kota 

Surabaya. 
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1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Pada proses penulisan tugas akhir ini, sistematika penulisan akan terdiri dari 

enam bab seperti berikut: 

BAB I: Pendahuluan 

Berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, 

manfaat penulisan, ruang lingkup, metodologi pelaksanaan, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II: Landasan Teori 

Berisikan penjelasan mengenai teori apa itu gamifikasi, cagar 

budaya dan bangunan cagar budaya, komunitas pemerhati cagar budaya, 

google maps API, serta firebase yang akan digunakan sebagai dasar pada 

penulisan ini. 

BAB III: Analisis dan Desain 

Berisikan analisa dari permasalahan beserta solusi dari 

permasalahan tersebut. Selain itu, terdapat juga rancangan desain arsitektur, 

desain database, desain proses dan desain tampilan tatap muka. 

BAB IV: Implementasi 

Berisikan analisa dan desain yang telah dibuat, untuk 

diimplementasikan menjadi sebuah aplikasi. 

BAB V: Hasil Pengujian 

Berisikan hasil dari pengujian aplikasi kepada pengguna setelah 

menggunakan aplikasi. 

 

 



10 
 

BAB VI : Kesimpulan dan Saran 

Berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembuatan tugas akhir serta 

saran-saran yang telah diperoleh untuk pengembangan aplikasi ini dimasa 

depan. 

 

 


