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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan  mengenai informasi  dan alasan pengerjaan 

tugas akhir ini. Informasi tersebut terbagi menjadi beberapa bagian yaitu latar 

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

ruang lingkup, metodologi pelaksanaan tugas akhir, serta sistematika penulisan 

tugas akhir. 

1.1. Latar Belakang 

Museum adalah tempat pameran yang menyimpan benda-benda yang 

bersejarah seperti seni, ilmu, dan koleksi peninggalan sejarah, serta menyimpan 

suatu warisan kebudayaan yang menghubungkan manusia masa kini ke masa lalu. 

Disamping itu, museum berfungsi sebagai tempat pengumpulan, melestarikan, 

merawat, dokumentasi, menyajikan, dan mengkomunikasikan benda-benda 

budaya untuk kepentingan pengkajian dan pembelajaran (Suraya & Sholeh, 2015). 

Selain itu, pendirian museum juga bertujuan sebagai tempat untuk pengenalan 

berbagai jenis peristiwa dimasa lalu, sehingga dapat menjadi pembelajaran untuk 

generasi selanjutnya. Maka dari itu museum perlu dilestarikan. Hal ini 

membutuhkan suatu kerja sama antara pemerintah dan masyarakat agar sejarah-

sejarah yang pernah ada dapat terjaga kelestariannya (Irdana, 2018).  

Berdasarkan informasi dari hasil interview/wawancara dengan bapak 

Michael Natanael yang merupakan ketua kajian Centre for Creative Heritage. 

Centre for Creative Heritage (CCH) adalah pusat kajian budaya kreatif yang 
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bekerja sama dengan Museum Gubug Wayang Mojokerto untuk mengadakan 

pameran museum keris di library Universitas Ciputra. Dalam hal ini, beliau 

berpendapat bahwa permasalahan yang terjadi di masyarakat Indonesia saat ini 

pada umumnya mereka hanya ingin memiliki momen selfie dengan benda-benda 

bersejarah di museum. Akan tetapi, mereka tidak lagi memperhatikan cerita/kisah 

di balik koleksi-koleksi benda bersejarah. Selfie bertujuan untuk membagikan 

momen pada saat berada ditempat yang indah atau benda yang dimilikinya (Rio 

Ramadhan, 2017).  

Disamping itu, bapak Michael Natanael menambahkan, bahwa di jaman 

yang serba instan ini banyak masyarakat yang tidak menyadari akan pentingnya 

peninggalan benda-benda bersejarah yang dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan tentang museum. Pada Desember 2016, sebanyak 69.462 

pengunjung museum angkut terbanyak yang datang ke museum yang berada di 

sekitar provinsi jawa timur dengan sumber yang didapat dari Badan Pusat Statistik 

(BPS). Maka dari itu, masyarakat mulai meninggalkan budaya-budaya bersejarah 

dengan tergantikannya oleh budaya-budaya modern. Ditambah dengan kemajuan 

teknologi yang semakin berkembang, maka hal ini menjadi salah satu 

permasalahan yang cukup serius. Hal ini disebabkan karena sangat sedikitnya 

generasi muda yang tertarik untuk mengembangkan dan menciptakan budaya-

budaya Indonesia yang baru dan kreatif. Di samping itu, pengunjung yang datang 

di museum tidak semua dapat dilayani oleh pemandu museum sehingga detail-

detail informasi yang didapatkan dari pengunjung sangat minim dan kebanyakan 

dari mereka hanya mendapatkan informasi dari papan informasi dan brosur-brosur 
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(Harianto, Putra, & Safriadi, 2015). 

Namun di sisi lain, dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin 

pesat saat ini juga banyak membantu masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. 

Oleh karena itu, peneliti terinspirasi untuk membuat aplikasi berbasis Android 

yang berisi tentang informasi mengenai warisan budaya-budaya Indonesia 

terutama yang tersimpan di museum. Sehingga para generasi muda/milenial 

tertarik untuk membaca dan bisa turut serta mengembangkan dan melestarikan 

peninggalan budaya dan sejarah Indonesia yang sudah mulai luntur. Serta, dapat 

menciptakan budaya-budaya Indonesia yang baru, kreatif dan inovatif.  

Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai media 

pengenalan dan juga informasi bagi masyarakat yang mengunjungi museum. 

Sehingga masyarakat dapat menambah pengetahuan tentang benda-benda di 

museum tersebut. Karena dengan adanya aplikasi tersebut dapat memberikan 

informasi dan pengenalan terhadap koleksi-koleksi peninggalan budaya Indonesia 

yang ada di museum. Pada kesimpulannya, peneliti akan membuat sebuah 

Rancang Bangun Aplikasi Museum Gubug Sebagai Media Pengenalan Budaya 

Berbasiskan Android. Pada Gambar 1.1 dapat dilihat gambar pintu masuk 

Museum Gubug Wayang Mojokerto. Pada Gambar 1.1, penulis berkesempatan 

berfoto dengan pak Budi selaku staf Museum Gubug Wayang yang ahli tentang 

keris. 
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Gambar 1.1 Museum Gubug Wayang Mojokerto 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah bagaimana cara merancang 

dan membangun aplikasi mobile Museum Gubug berbasis Android. 

1.3. Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah merancang dan membangun aplikasi 

untuk Museum Gubug sebagai media pengenalan budaya berbasis Android.  

1.4. Manfaat Penulisan Tugas Akhir 

Manfaat Penulisan Tugas Akhir ini terbagi dalam beberapa bagian sebagai 

berikut ini : 

1.4.1 Bagi pengguna aplikasi Museum Gubug 

1. Sebagai alat bantu user informasi tentang budaya yang ada di 

museum. 

2. Sebagai alat bantu seseorang untuk menginspirasi masyarakat 

menciptakan warisan budaya baru. 
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3. Sebagai media informasi mengenai koleksi-koleksi keris. 

1.4.2 Bagi pengelola Museum Gubug 

1. Sebagai media promosi Museum Gubug. 

2. Dapat membantu menambah koleksi-koleksi keris. 

3. Dapat membantu untuk melihat respon dari pengunjung Museum 

Gubug. 

4. Dapat membantu untuk melestarikan dan menyebarkan 

pengetahuan tentang informasi benda-benda di museum. 

1.5. Ruang Lingkup 

Sesuai dengan tujuan tugas akhir yang ingin dicapai, tugas akhir rancang 

bangun aplikasi ini terbatas oleh beberapa aspek sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan di lokasi Museum Gubug Mojokerto. 

2. Fitur Share, Comment, QR Code dan Gallery yang dapat diakses oleh 

pengguna/user. 

3. Fitur Share, Comment, QR Code, Gallery, edit koleksi, penambahan 

koleksi dan menghapus koleksi hanya bisa diakses oleh admin 

Museum Gubug. 

4. Fitur share yang akan diutamakan ke aplikasi Facebook. 

5. Aplikasi dibuat dengan menggunakan smartphone berbasis android 

dengan minimum versi Lollipop 5.1. 

6. Aplikasi di integrasikan dengan menggunakan database Google 

Firebase. 

1.6. Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 
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Metodologi pelaksanaan tugas akhir ini akan dilaksanakan berdasarkan 

metode System Development Life Cycle (SDLC). Model SDLC yang digunakan 

adalah model Waterfall dengan tahapan sebagai berikut : 

1.6.1. Perencanaan Sistem (System Planning)  

Dalam perencanaan sistem ini, pembagunan aplikasi sebagai media 

pengenalan budaya, peneliti mencari informasi mengenai : 

a) Studi mengenai pembuatan aplikasi pengenalan budaya menggunakan 

Android Studio. 

b) Studi mengenai  QR Code dan Firebase . 

c) Melakukan wawancara kebutuhan akan aplikasi untuk pengenalan 

budaya yang ada di Museum for Creative heritage Studies. 

1.6.2. Analisis Sistem (System Analysis) 

Pada tahap ini, peneliti akan mengumpulkan data dan menganalisa 

kebutuhan sistem yang digunakan dalam Museum for Creative heritage 

Studies. 

1.6.3. Perancangan Sistem (System Design) 

Pada tahap ini, peneliti akan merancang sistem untuk pembuatan 

aplikasi dengan menggunakan arsitektur client-server, dimana pada sisi client 

menggunakan smartphone yang mempunyai sistem operasi Android dan 

pada sisi server menggunakan Firebase. 

1.6.4. Implementasi Sistem 
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Pada tahap ini, peneliti akan mengimplementasikan hasil perancangan 

sistem ke dalam bentuk aplikasi Android. 

1.6.5. Percobaan Sistem 

Pada tahap ini, pengguna akan mencoba aplikasi sehingga dapat 

menemukan kekurangan ataupun kesalahan pada saat pengoperasian aplikasi 

dan memperbaiki bila terjadi kesalahan teknis. 

1.6.6. Pengelolahan Sistem 

Hasil percobaan sistem aplikasi dan masukan-masukan dari pengguna 

akan dibuat sebagai perbaikan dan saran perluasan aplikasi.  

1.7. Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Dalam penulisan laporan tugas akhir rancang bangun aplikasi ini, akan 

disusun dalam enam bab dengan detail sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan  

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

ruang lingkup, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, metodologi 

pelaksanaan dan sistematika penulisan tugas akhir rancang bangun aplikasi 

ini.  

BAB II Landasan Teori  

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang akan digunakan 

sebagai dasar dalam penelitian rancang bangun aplikasi  android ini.  
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BAB III Analisis dan Desain  

Bab ini berisi tentang analisa masalah dan solusinya, selain itu juga 

berisi desain arsitektur, database, dan tampilan interface dari aplikasi 

untuk menampilakan sekaligus mengupdate aplikasi Museum Gubug. 

BAB IV Implementasi  

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana hasil dari analisa dan 

desain pada bab sebelumnya diimplementasikan menjadi sebuah aplikasi 

Android.  

BAB V Hasil Pengujian  

Bab ini berisikan tentang hasil pengujian aplikasi terhadap 

pengguna setelah menggunakan aplikasi museum gubug tersebut.  

BAB VI Kesimpulan dan Saran  

Bab ini berisikan tentang penutup, kesimpulan, dan saran dari hasil 

tugas akhir yang terkait dengan analisis sistem dan uji coba aplikasi 

berdasarkan data yang diperoleh pada bab sebelumnya. 
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