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BAB III 

ANALISIS DAN DESAIN 

Pada bab ini akan menjelaskan tentang analisis masalah yang ingin 

diselesaikan dan membuat suatu solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang 

terjadi di Museum Gubug Wayang. Selanjutnya akan dijabarkan ke dalam beberapa 

poin penting seperti desain sistem aplikasi yang akan dibuat dan nilai-nilai tentang 

entrepreneurship dari aplikasi pengenalan budaya Museum Gubug Wayang 

tersebut. 

3.1. Analisis Sistem 

Analisis sistem dilakukan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh 

pemilik Museum Gubug Wayang agar dapat membantu pemilik museum untuk 

menampilkan artefak-artefak yang ada di museum tersebut. Solusi-solusi yang 

ditawarkan akan diimplementasikan ke dalam bentuk aplikasi mobile yang berisikan 

fitur-fitur sebagai pengenalan budaya. Serta, adanya analisa kebutuhan yang 

berguna untuk mengetahui alur struktur dan sistem yang akan dibuat ke dalam 

sebuah aplikasi. 

3.1.1. Wawancara Kebutuhan Data 

Banyak pengunjung museum di Indonesia yang sering mengunjungi 

museum tiap tahunnya. Akan tetapi, banyak dari mereka yang ingin 

memiliki moment selfie dengan koleksi-koleksi/artefak yang ada di museum 

dengan tidak memperdulikan sejarah dari artefak tersebut sehingga 
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pengetahuan akan peninggalan budaya tersebut sangat sedikit. Serta, 

informasi tentang artefak sendiri tidak semuanya dapat ditampilkan di 

museum sehingga para pengunjung museum yang ingin mengetahui sejarah 

peninggalan sangatlah terbatas. Oleh sebab itu, tidak semua pengunjung 

dapat di layani oleh tour guide yang ada di museum tersebut. Dari masalah 

tersebut mengakibatkan generasi milenial/muda tidak dapat 

mengembangkan budaya-budaya baru bagi bangsa Indonesia. Seiring 

perkembangan teknologi yang sangat pesat, banyak aplikasi smartphone 

yang dapat membantu mempermudah pekerjaan manusia. Oleh karena itu, 

peneliti ingin membuat sebuah aplikasi sebagai pengenalan budaya tentang 

artefak-artefak yang ada di Museum Gubug Wayang.  

Dalam tugas akhir tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan 

ketua Museum Creative for Heritage Studies dan salah satu staf dari 

Museum Gubug Wayang yang ahli tentang keris untuk menentukan fitur-

fitur yang ingin dimasukkan ke dalam aplikasi yang dibuat. Pada penelitian 

Tugas Akhir, penulis memberikan nama untuk aplikasinya adalah 

MyMuseumGubug. MyMuseumGubug merupakan aplikasi pengenalan 

budaya yang berbasis android. Selain itu, wawancara ini dilakukan di 

library Universitas Ciputra dan di kota Mojokerto. Detail dari wawancara 

dapat dilihat pada lampiran. Dari  hasil wawancara dapat disimpulkan pada 

Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Pertanyaan dan Jawaban Kebutuhan Sistem 

Pertanyaan jawaban 

Apakah semua koleksi keris dapat di 

pamerkan di museum? 

Tidak dapat, karena keterbatasan 

ruang untuk memamerkan koleksi 

sehingga artefaknya disimpan 

didalam gudang. 

Apakah deskripsi tentang benda-

benda di museum dapat ditampilkan 

secara lengkap? 

Tidak dapat, karena keterbatasan 

ruang penyimpanan dan deskripsi 

tentang benda-benda di museum 

yang tidak dapat ditampilkan secara 

lengkap. 

Apakah museum dapat membagikan/ 

menyebarkan informasi koleksi-

koleksi ke masyarakat sekitar? 

Tidak dapat, karena tidak adanya 

aplikasi untuk dapat dibagikan 

sehingga sulit untuk menyebarkan 

informasi yang ada di museum. 

 

3.1.2. Solusi yang Ditawarkan 

Dari hasil wawancara,  di temukan beberapa masalah yang dialami 

oleh pemilik Museum Gubug untuk menampilkan semua artefak-artefak 

yang ada dimuseumnya, didapatkan pula masalah-masalah yang sudah 

dijelaskan pada subbab sebelumnya. Oleh karena itu, muncul ide untuk 

membuat sebuah aplikasi MyMuseumGubug yang menerapkan beberapa 

fitur untuk mengatasi masalah diatas pada Tabel 3. 2. 
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Tabel 3. 2 Masalah dan Solusi 

No. Masalah Solusi 

1 
Kesulitan menampilkan semua 

koleksi yang ada di museum. 

Fitur QR Code untuk 

menampilkan informasi dan 

gambar dari artefak yang 

belum di display. 

2 
Informasi tentang artefak yang 

kurang lengkap. 

Fitur Comment untuk 

memberi tahu kepada pemilik 

aplikasi untuk mengkoreksi 

informasi artefak yang kurang 

lengkap. 

3 

Kesulitan dalam menyebarkan 

informasi tentang artefak-

artefak ke masyarakat. 

Fitur Share Facebook untuk 

menyebarkan informasi ke 

pengguna sosial media 

Facebook. 

 

3.1.3. Analisis Kebutuhan sistem 

Fitur-fitur tersebut di dapatkan dari permasalahan yang telah ada 

yang nantinya akan dibuat ke dalam bentuk aplikasi yang memiliki dua jenis 

kebutuhan sebagai berikut: 

3.1.3.1. Aplikasi Client (Front-End) 

Aplikasi ini merupakan aplikasi yang menggunakan 

smartphone/mobile yang akan diinstal pada sistem OS(Operating 
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System) Android dengan spesifikasi sebagai berikut: 

• Sistem operasi Android 

• Dapat diakses melalui internet 

3.1.3.2. Aplikasi Server (Back-End) 

Aplikasi ini merupakan aplikasi yang memanfaatkan 

Google Firebase sebagai tempat penyimpanan data-data client dan 

juga foto-foto client yang dapat diakses secara langsung 

menggunakan aplikasi Android dari sisi client. 

3.2. Desain Sistem 

Dalam mendesain aplikasi MyMuseumGubug ini, dapat menggunakan 

analisa kebutuhan sistem yang sudah di bahas dari subab sebelumnya. Dalam 

perancangan sistem, aplikasi tersebut menggunakan beberapa diagram yang dibuat 

menggunakan bahasa Unified Model Language (UML). Pada subab ini akan 

dijelaskan menjadi empat bagian utama yaitu desain arsitektur, desain database, 

desain proses sistem, dan user interface. 

3.2.1. Desain Arsitektur 

Aplikasi MyMuseumGubug menggunakan sistem client-server. Pada 

sisi client-server, aplikasi  tersebut di gunakan oleh admin, pegawai, dan 

user dengan menggunakan smartphone yang berbasis Android yang dapat 

diakses secara langsung ke Firebase secara bersamaan. Sistem arsitektur 

dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut: 

• Sisi client merupakan aplikasi yang menggunakan smartphone 

berbasis Android yang digunakan oleh admin, pegawai, dan 
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pengunjung/user. Seluruh kegiatan dilakukan di dalam aplikasi 

client yang mempunyai fitur-fitur seperti mendeteksi QR Code, 

(Create, Update, dan Delete) koleksi, share koleksi, comment 

dan gallery pada sisi client. 

• Sisi server merupakan Firebase Database yang dimiliki oleh 

perusahaan Google sebagai tempat cloud storage data dan juga 

file lain yang diupload oleh sisi client. Sebelum mengakses ke 

dalam server, client akan dihadapkan ke Application Program 

Interface (API) yang sudah disediakan oleh Firebase Database 

yang memiliki fungsi penyimpanan data pada server Firebase. 

Fitur-fitur comment dan gallery dapat diakses secara cepat dikarenakan 

mempunyai fitur Firebase Realtime Database. Gambar 3.1 merupakan 

gambaran desain arsitektur MyMuseumGubug. 

               Client Side            API                  Server  Side 
 
 
 
 
 Firebase Auth API 
 
 
 
             
          MyMuseumGugug  
  Firebase Database API                 Firebase Database 

       

 

       Firebase Storage API Firebase Storage 

Gambar 3.1 Desain Arsitektur Client-Server 
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3.2.2. Desain Database 

Database digunakan oleh Firebase untuk menyimpan data-data 

penting dari sebuah aplikasi MyMuseumGubug. Kelebihan dari database 

adalah mempunyai fitur Realtime Syncing yang mempunyai fungsi untuk 

menyimpan data yang dapat disikronkan langsung dari client. Di samping 

itu, Firebase menggunakan skema yang bernama NoSQL untuk menyimpan 

data dan file lainnya dari data yang dimasukkan oleh client tersebut. Oleh 

sebab itu, peneliti menggunakan NoSQL karena mempunyai tingkat 

kesulitan yang relatif lebih mudah untuk ditangani sendiri, sedangkan 

Firebase Database menggunakan model berupa pohon/Tree.  

Struktur dari pohon database, terdiri dari kelas usernames, user, 

comments, gallery, dan collection. Di dalam kelas usernames, berisi id user 

yang berfungsi untuk mengenali data dari users sedangkan dari kelas user 

berisi jenis access, name, username, password, confirm, email dari 

pengguna/user, address, nomor HP user, dan image profile user. Selain itu, 

struktur dari kelas comments berisi id dari koleksi yang di komentar, 

message berupa isi komentar dari pengguna, dan uid dari pengguna yang 

mengisi komentar ke dalam aplikasi tersebut. Ada pula,  kelas gallery yang 

berisi link yang berisikan gambar dan kelas collection brisi id dari koleksi 

itu sendiri, nama pengguna, deskripsi koleksi, dan gambar dari koleksi 

tersebut. Berikut gambaran skema desain database dapat dilihat pada 

Gambar 3.2. 
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Root 
| 
|_usernames 
| | 
| |_key:String 
|  | 
|  |_id:String 
| 
|_users 
| | 
| |_key:String 
|  | 
|  |_access:Int 
|  |_name:String 
|  |_username:String 
|  |_email:String 
|  |_address:String 
|  |_hp:Int 
|  |_password:String 
|  |_confirm:String 
|  |_image:String 
| 
|_comments 
| | 
| |_key:String 
|  | 
|  |_id:String 
|  |_message:String 
|  |_uid:String 
| 
|_gallery 
| | 
| |_key:String 
|  | 
|  |_link:String 
| 
|_collection 
| | 
| |_key:String 
|  | 
|  |_id:String 
|  |_nama:String 
|  |_deskripsi:String 
|  |_image:String 

Gambar 3.2 Desain Database 
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3.2.3. Desain Proses Sistem 

Pada aplikasi pengenalan budaya atau MyMuseumGubug 

mempunyai beberapa tahapan pemrosesan yang disesuaikan dengan analisa 

masalah yang sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Dalam desain 

proses tersebut, peneliti menggunakan UML (Unified Model Language) 

dengan jenis model diagram  Object Oriented. Tujuanya adalah untuk 

mempermudah perancangan program. Diagram tersebut akan digunakan 

oleh peneliti sebagai landasan dasar sistem aplikasi yang ingin dibuat 

dengan beberapa jenis diagram seperti berikut (Mukherjee, 2016): 

• Use Case Diagram 

• Activity Diagram 

• Sequence Diagram 

3.2.3.1. Use case Diagram 

Dalam use case diagram tersebut, ada beberapa peran fitur 

yang dapat dilakukan oleh user, admin, dan pegawai. Aplikasi user 

berguna untuk mengetahui berbagai macam-macam koleksi yang ada 

di museum tersebut serta dapat membagikan, comment, dan 

memasukkan foto-foto mereka ke dalam gallery. Sedangkan 

pegawai dan admin mempunyai kesamaan fitur dengan user. Akan 

tetapi, di admin dan pegawai tidak memiliki fitur login. Serta,  di 

user dan pegawai mempunyai fitur lebih banyak seperti create, 

update, read, delete sebuah koleksi dan juga dapat mengelola user 

yang sudah register aplikasi tersebut. Dapat dilihat use case diagram 
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Aplikasi MyMuseumGubug pada Gambar 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3Use Case Diagram 

3.2.3.2. Activity Diagram 

Activity diagram adalah sebuah alur kerja sistem yang 

digunakan untuk mengetahui alur kerja suatu aplikasi 

MyMuseumGubug. Pada Gambar 3.3, terdapat enam aktifitas yang 

dapat diakses oleh aplikasi MyMuseumGubug. Dalam hal ini, 

peneliti akan merangkum tujuh activity sebagai berikut: 

• Scan QR Code 

Aktivitas ini melibatkan tiga macam peranan  yaitu 

user, aplikasi MyMuseumGubug, dan firebase database. 
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Fungsi dari scan QR Code untuk menampilkan berbagai 

macam deskripsi, gambar, dan lain-lain. Langkah-langkah  

user memindai QR Code yaitu user masuk ke aplikasi 

MyMuseumGubug melalui login atau regiter terlebih 

dahulu, lalu user masuk ke halaman koleksi. Di dalam 

halaman tersebut, user menekan tombol scan untuk 

mescan QR Code tersebut.  Setelah itu, aplikasi akan 

mencari data dari firebase database yang telah 

dimasukkan oleh pemilik aplikasi tersebut. Dari firebase 

database, akan menampilkan artefak-artefak yang sudah 

memiliki gambar QR Code tersebut. Alur scan QR Code 

dapat dilihat pada Gambar 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Activity Diagram Scan QR Code 
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• Gallery Album 

Aktivitas ini melibatkan empat macam peranan yaitu 

user, admin, aplikasi MyMuseumGubug, dan firebase 

database. Dalam hal ini, fungsi gallery yaitu untuk 

menyimpan foto-foto pengguna sebagai koleksi aplikasi 

MyMuseumGubug. Pertama-tama, user masuk ke aplikasi 

MyMuseumGubug melalui login dan regiter terlebih 

dahulu, lalu user masuk ke halaman koleksi. Di dalam 

halaman tersebut, user menekan  tombol menu lalu pilih 

gallery untuk menampilkan foto-foto yang telah 

dimasukkan oleh user dan admin ke dalam firebase 

storage.  

Proses masuknya foto gallery ke firebase storage 

dengan cara aplikasi MyMuseumGubug menyimpan file-

file berbentuk foto lalu dimasukkan ke dalam firebase 

storage. Setelah itu, aplikasi akan mengambil data dari 

firebase storage dan menampilkan foto-foto yang sudah 

dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut. Foto yang sudah 

di masukkan oleh pengunjung, pegawai, dan admin akan 

otomatis masuk ke dalam halaman galeri album tersbut. 

Berikut adalah alur untuk menambah foto gallery dapat 

dilihat pada Gambar 3.5. 
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Gambar 3.5 Activity Diagram Gallery 

• Share Koleksi 

Aktivitas ini melibatkan dua macam peranan yaitu 

user dan aplikasi MyMuseumGubug. Dalam hal ini, 

fungsi  share adalah untuk membagikan/menyebarkan 

berbagai macam koleksi yang ada di aplikasi tersebut. 

Pertama-tama, User masuk ke aplikasi MyMuseumGubug 

melalui login dan regiter terlebih dahulu, lalu user masuk 

ke halaman koleksi. Di dalam halaman tersebut, user akan 

masuk ke dalam detail koleksi dan menekan tombol share 

untuk dibagikan koleksi-koleksi tersebut ke sosial media 

Facebook.  Alur melihat share dapat dilihat padaGambar 

3.6. 
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Gambar 3.6 Activity Diagram Share 

 
• Comment 

Aktivitas ini melibatkan empat macam peranan 

yaitu user, admin, aplikasi MyMuseumGubug, dan 

firebase database. Dalam hal ini, fungsi comment adalah 

untuk memberitahu admin/pegawai tentang deskripsi yang 

salah/kurang dari pengguna. Pertama-tama, User masuk 

ke aplikasi MyMuseumGubug melalui login dan regiter 

terlebih dahulu, lalu user masuk ke halaman koleksi. Di 

dalam halaman tersebut, user masuk ke dalam detail 
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koleksi yang berisikan keterangan koleksi, setelah itu user 

mengisikan komentar di dalam kotak isi yang sudah 

disediakan oleh aplikasi yang nantinya masuk ke dalam 

Firebase Database. Proses masuknya komentar ke firebase 

database dengan cara aplikasi MyMuseumGubug 

menyimpan file-file lalu dimasukkan ke dalam firebase 

database. Setelah itu, aplikasi akan mengambil data dari 

firebase database dan menampilkan komentar-komentar 

yang sudah dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut. Alur 

mengisi komentar dapat dilihat pada Gambar 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Activity Diagram Comment 

• Mengelola Koleksi 

Dalam aktivitas ini melibatkan tiga macam 

peranan yaitu admin, aplikasi MyMuseumGubug, dan 

firebase database. Ketika admin masuk ke halaman utama 
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koleksi aplikasi MyMuseumGubug. Di dalam halaman 

tersebut, admin dapat menambahkan sebuah koleksi 

dengan cara menekan tombol (+) untuk menambah 

koleksi artefak tersebut. Setelah itu, admin masuk ke 

halaman penambahan koleksi. Kemudian, admin dapat 

mengisi nama koleksi, cerita tentang koleksi tersebut, dan 

juga menambahkan foto koleksi yang sesuai dengan jenis 

koleksi yang diinginkan oleh admin yang nantinya data-

data tersebut akan dimasukkan ke dalam firebase 

database secara realtime. Setelah selesai mengisi, koleksi 

tersebut akan ditambahkan ke dalam halaman utama atau 

halaman koleksi. Di halaman tersebut, admin, pegawai, 

dan juga user dapat masuk ke halaman detail koleksi 

untuk melihat, memberi komentar dan share Facebook 

tentang koleksi-koleksi yang ada di aplikasi 

MyMuseumGubug. Sedangkan, data-data di Firebase 

database juga ikut ditambahkan secara realtime dan yang 

dapat mengakses hanya pengguna admin saja. Alur 

pengisian dalam mengelola koleksi dapat dilihat pada 

Gambar 3.8. 
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Gambar 3.8 Activity Diagram Mengelola Koleksi 

 
• Mengelola User 

Aktivitas ini menyangkut empat macam peranan 

yaitu user, admin, aplikasi MyMuseumGubug, dan 

firebase database. Dalam hal ini, fungsi dari mengelola 

user adalah untuk mengetahui siapa saja yang mendaftar 

serta dapat menyeleksi user yang kurang berkenan. 

pertama-tama, user masuk ke halaman aplikasi 

MyMuseumGubug melalui login atau regiter terlebih 

dahulu, lalu data user tersebut masuk ke dalam firebase 

database.  Di dalam  firebase database langsung 

menambahkan data-data yang sudah teregister. Jadi 

admin bisa memantau siapa saja yang mendaftar aplikasi 
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MyMuseumGubug melalui firebase database untuk 

menghindari dari pengguna yang kurang berkenan.  Alur 

mengelolah user dapat dilihat pada Gambar 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Activity Diagram Mengelola User 

• Edit Profile  

Aktivitas ini menyangkut tiga macam peranan 

yaitu user, aplikasi MyMuseumGubug, dan firebase 

database. Dalam hal ini, fungsi dari edit profile adalah 

untuk mengubah informasi tentang profile jika terjadi 

kesalahan. Langkah pertama edit profile, user masuk ke 

aplikasi MyMuseumGubug melalui login atau regiter 

terlebih dahulu, lalu user menekan tombol menu dan 

pilih edit profile. Setelah selesai, data tersebut akan di 

update dengan data yang baru ke dalam  firebase 
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database. Alur edit profile dapat dilihat pada Gambar 

3.10. 

Gambar 3.10 Activity Diagram Edit Profile 

 
3.2.3.3. Sequence Diagram 

Di dalam aplikasi MyMuseumGubug, menjelaskan cara 

kerja dari proses aplikasi di jalankan sampai proses itu berakhir. Di 

dalam sequence ini, akan dijelaskan beberapa fitur seperti 

menambahkan koleksi, menghapus koleksi, mengedit koleksi, 

comment, dan share koleksi. Berikut beberapa sequence yang di 

jadikan acuan untuk melihat proses kerja suatu aplikasi: 

• Sequence Diagram menambah koleksi 

Di mulai dari admin atau pegawai menambahkan 

koleksi ke dalam aplikasi MyMuseumGubug. 

Selanjutnya, fungsi addKoleksi akan dijalankan menuju 

Database Firebase. Setelah selesai, koleksi yang sudah 
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ditambahkan akan muncul di halaman detail koleksi. 

Setelah menambahkan koleksi tersebut, maka data di 

database juga ikut ditambahkan sesuai dengan data-data 

yang dimasukkan oleh admin atau pegawai. Berikut 

skema sequence yang digunakan dalam menambahkan 

koleksi pada Gambar 3.11. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Sequence Diagram menambah koleksi 

• Sequence Diagram menghapus koleksi 

Di mulai dari admin dan pegawai menghapus 

koleksi yang di inginkan yang berada di halaman detail 

koleksi menggunakan aplikasi MyMuseumGubug. 

Selanjutnya, fungsi deleteKoleksi akan dijalankan 

menuju database Firebase. Setelah selesai, koleksi yang 

sudah di hapus akan muncul di halaman detail koleksi. 

Di dalam database, koleksi yang sudah dihapus akan 

hilang dengan sendirinya. Berikut Skema sequence yang 

digunakan dalam menghapus koleksi pada Gambar 3.12. 
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Gambar 3.12 Sequence Diagram menghapus koleksi 

 
• Sequence Diagram edit koleksi 

Di mulai dari pengguna mengubah koleksi yang 

diinginkan ke dalam aplikasi MyMuseumGubug. 

Selanjutnya, fungsi editKoleksi akan dijalankan menuju 

database Firebase. Setelah selesai, koleksi yang sudah di 

ganti akan muncul di halaman detail koleksi. Berikut 

skema sequence yang digunakan dalam mengubah 

koleksi pada Gambar 3.13. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Sequence Diagram edit koleksi 

• Sequence Diagram comment 
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Di mulai dari pengguna yang ingin mengkomentar 

koleksi di dalam aplikasi MyMuseumGubug. 

Selanjutnya, fungsi commentKoleksi akan dijalankan 

menuju database Firebase. Setelah selesai, koleksi yang 

sudah di ganti akan muncul di halaman detail koleksi. 

Berikut skema sequence yang digunakan dalam 

mengubah koleksi pada Gambar 3.14.  

Gambar 3.14 Sequence Diagram comment 

 
• Sequence Diagram share koleksi 

Di mulai dari pengguna mengubah koleksi yang 

diinginkan ke dalam aplikasi MyMuseumGubug. 

Selanjutnya, fungsi shareKoleksi akan dijalankan menuju 

database Firebase. Setelah selesai, koleksi yang sudah di 

ganti akan muncul di halaman detail koleksi. Berikut 

skema sequence yang digunakan dalam mengubah 

koleksi pada Gambar 3.15. 
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Gambar 3.15 Sequence Diagram share 

• Sequence Diagram Edit Profile 

Di mulai dari pengguna mengubah profile yang 

diinginkan. Selanjutnya, fungsi editKoleksi akan 

dijalankan menuju database Firebase. Setelah selesai, 

profile yang sudah di ganti akan muncul di halaman 

detail koleksi. Berikut skema sequence yang digunakan 

dalam edit profile pada Gambar 3.16. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16 Sequence diagram Edit Profile 
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3.2.4. Desain User Interface 

Di user interface ini, peneliti akan mendesain antarmuka pengguna 

aplikasi yang akan di buat menjadi sebuah aplikasi MyMuseumGubug. 

Didalam desain tersebut terdapat beberapa fitur yang nantinya akan di 

gunakan oleh user, admin, dan pegawai di Museum Gubug. Berikut 

beberapa desain yang dijadikan sebagai acuan pembuatan aplikasi. 

3.2.4.1. Halaman splash/pembuka 

Halaman splash/pembuka merupakan tampilan pembuka 

pada saat pengguna aplikasi menjalankan aplikasi 

MyMuseumGubug. Desain halaman splash dapat dilihat pada 

Gambar 3.17. 

Gambar 3.17 Halaman Splash 
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3.2.4.2. Halaman login dan register 

Halaman login merupakan proses komputer untuk 

memasukkan identitas pengguna dan password/kata sandi untuk 

mendapatkan hak akses dari aplikasi tersebut. Sedangkan 

register adalah proses mendaftar data-data user baru bagi yang 

belum pernah  mendaftar sebelumnya. Desain halaman login 

dan register dapat dilihat seperti pada Gambar 3.18 

 
(a)      (b) 

Gambar 3.18 (a) Halaman Login  (b) Halaman Register 

 
3.2.4.3. Halaman koleksi 

Halaman koleksi merupakan halaman yang berisi artikel 
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atau cerita tentang artefak-artefak. Di halaman ini berisi tentang 

koleksi-koleksi keris yang ditambahkan oleh pemilik museum 

atau admin dan pegawai. Sedangkan, user atau pengguna hanya 

dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk memindai QR Code 

dan gallery di halaman koleksi tersebut. Desain halaman koleksi 

dapat dilihat pada Gambar 3.19.  

(a)                                                      (b) 

Gambar 3.19 Halaman Koleksi (a) Admin (b) User 

3.2.4.4. Halaman detail koleksi 

Halaman ini berguna untuk menampilkan keterangan 

tentang artefak-artefak secara lengkap dan para pengguna dapat 

melakukan share dan comment tentang artikel yang sedang 

dibuka. Desain halaman detail koleksi dapat dilihat pada 
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Gambar 3.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)           (b)                            

Gambar 3.20 Halaman Detail  Koleksi (a) Admin (b) User 

 

3.2.4.5. Halaman scan QR Code  

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan foto koleksi 

serta deskripsi dari artefak yang sesuai dengan code yang di 

pindai menggunakan handphone. Cara menggunakannya, 

pertama user masuk ke halaman koleksi lalu tekan tombol scan 

QR Code. Kemudian, akan muncul scanner untuk memindai QR 

Code lalu arahkan ke QR yang sudah disediakan maka akan 

tampil sebuah informasi tentang artefak tersebut. Desain 

halaman memindai QR Code dapat dilihat pada Gambar 3.21. 
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           (a)                                          (b) 

Gambar 3.21 Halaman Scan QR Code (a) Scanner (b) Hasil Scanner(admin) 

 

3.2.4.6. Halaman edit profile 

Pada halaman ini, pengguna, admin, dan pegawai dapat 

mengedit sesuai dengan keinginan mereka. Di dalam halaman 

edit tersebut terdapat nama, username, email, password, dan 

foto profile. Nantinya, data tersebut akan disimpan ke dalam 

Firebase Database berjenis username. Sedangkan, data yang 

berada di halaman edit profile akan tersimpan dengan nama 

Users. Desain halaman edit profile dapat dilihat pada Gambar 

3.22. 
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Gambar 3.22 Halaman Edit Profile 

 
3.2.4.7. Halaman edit dan menambah koleksi 

Pada halaman ini, hanya admin dan pegawai yang dapat 

menggunakan fitur ini. Di sebabkan, untuk menghindari hal-hal 

yang tidak diinginkan. Di dalam halaman edit admin dan 

pegawai dapat mengubah nama, deskripsi, dan foto yang 

diinginkan dan pada halaman penambahan koleksi juga dapat 

koleksi yang ingin ditampilkan pada aplikasi 

MyMuseumGubug. Desain halaman edit dan penambahan 

koleksi dapat dilihat pada Gambar 3.23. 
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Gambar 3.23 Halaman Edit dan Tambah Koleksi 

 
3.2.4.8. Halaman Galeri 

Pada halaman ini, halaman galeri mempunyai fungsi 

untuk menampilkan dan menambah foto-foto . Dalam fitur ini 

semua jenis pengguna dapat menggunakan fitur tersebut. Fungsi 

galeri adalah untuk mengumpulkan berbagai macam-macam 

peristiwa yang ingin diabadikan ke semua orang tentang 

keadaaan yang sedang terjadi. Selain itu, dapat memberikan 

informasi kepada orang lain yang sedang berpariwisata ke 

daerah tujuan.  Desain halaman galeri dapat dilihat pada 

Gambar 3.24. 
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Gambar 3.24 Halaman Galeri 

 
3.2.4.9. Halaman Hasil Scan QR Code 

Pada halaman ini, desain hasil scan sama persis dengan 

halaman detail koleksi. Semua jenis pengguna dapat 

menggunakan fitur ini. Di dalam halaman ini, pengguna 

mendeteksi sebuah QR Code dan menampilkan informasi 

tentang benda-benda bersejarah serta dapat membagikan dan 

mengkomentari koleksi tersebut. Informasi di dapat dari kutipan 

buku berjudul Di Balik Keris dengan penulisnya Bapak Michael 

N. Kurniawan, 2018. Desain tiap QR Code dapat dilihat pada 

Tabel 3.3 
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Tabel 3.3 Tabel desain QR Code 

No Nama QR Code URL 

1 Keris Bulu 
Ayam 

 

https://chart.googleapis.com/char

t?cht=qr&chl=KerisBuluayam&c

hs=160x160&chld=L|0 

2 Keris Brojoguno 

 

https://chart.googleapis.com/char

t?cht=qr&chl=KerisBrojoguno&

chs=160x160&chld=L|0 

3 
Keris 

Rampongan 

 

https://chart.googleapis.com/char

t?cht=qr&chl=KerisRampongan

&chs=160x160&chld=L|0 

4 
Keris Setan 

Kober 

 

https://chart.googleapis.com/char

t?cht=qr&chl=KerisSetanKober

&chs=160x160&chld=L|0 

5 
Keris 

Sunggingan 

 

https://chart.googleapis.com/char

t?cht=qr&chl=KerisSunggingan

&chs=160x160&chld=L|0 

6 Keris Raja Mala 

 https://chart.googleapis.com/char

t?cht=qr&chl=KerisRajaMala&c

hs=160x160&chld=L|0 
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7 
Keris Naga 

Kelaban 

 

https://chart.googleapis.com/char

t?cht=qr&chl=KerisNagaKelaban

&chs=160x160&chld=L|0 

8 
Keris Naga 

Sasra 

 

https://chart.googleapis.com/char

t?cht=qr&chl=KerisNagaSasra&

chs=160x160&chld=L|0 

9 Keris Naga Raja 

 https://chart.googleapis.com/char

t?cht=qr&chl=KerisNagaRaja&c

hs=160x160&chld=L|0 

10 
Keris Bethok 

Kêlêng 

 https://chart.googleapis.com/char

t?cht=qr&chl=KerisBethokKelen

g&chs=160x160&chld=L|0 

11 
Keris Bethok 

Budha 

 

https://chart.googleapis.com/char

t?cht=qr&chl=KerisBethokBudh

a&chs=160x160&chld=L|0 

12 
Keris Pandhawa 

Karna Tanding 

 

https://chart.googleapis.com/char

t?cht=qr&chl=11-

KerisPandhawaKarnaTanding-

11&chs=160x160&chld=L|0 
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13 

Keris Kala 

Misani/ Keris 

Sadewa 

 https://chart.googleapis.com/char

t?cht=qr&chl=12-

KerisKalaMisaniatauKerisSadew

a-12&chs=160x160&chld=L|0 

14 
Keris Bima 

Krodha 

 https://chart.googleapis.com/char

t?cht=qr&chl=13-

KerisBimaKrodha-13 

&chs=160x160&chld=L|0 

15 Keris Hanuman 

 https://chart.googleapis.com/char

t?cht=qr&chl=14-

KerisHanuman-

14&chs=160x160&chld=L|0 

16 
Keris Puser 

Bumi 

 https://chart.googleapis.com/char

t?cht=qr&chl=15-

BethokPuserBumi-

15&chs=160x160&chld=L|0 

17 

Keris Pamor 

Tambal Puser 

Bumi 

 https://chart.googleapis.com/char

t?cht=qr&chl=16-

KerisPamorTambalPuserBumi-

16&chs=160x160&chld=L|0 
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18 Keris Jangkung 

 https://chart.googleapis.com/char

t?cht=qr&chl=17-

KerisJangkung-

17&chs=160x160&chld=L|0 

19 
Keris Sekar 

Kopi 

 https://chart.googleapis.com/char

t?cht=qr&chl=18-

KerisSekarKopi-

18&chs=160x160&chld=L|0 

20 
Keris Tunggak 

Sabuk Inten 

 https://chart.googleapis.com/char

t?cht=qr&chl=19-

KerisTungakSabukInten-

19&chs=160x160&chld=L|0 

 
3.3. Nilai Entrepreneurship 

Dalam bidang kewirausahaan, aplikasi MyMuseumGubug perlu 

mempertahankan nilai-nilai bisnis yang ada di dalam BMC (Business Model 

Canvas). Aplikasi ini, mempunyai fungsi sebagai media pengenalan informasi 

tentang artefak-artefak yang dapat medeteksi QR Code yang ada di Museum Gubug 

tersebut dan berguna bagi pemilik museum untuk membantu mengelolah berbagai 

macam jenis keris yang belum dipamerkan di museum gubug Mojokerto tersebut. 

Oleh sebab itu, peneliti membuat sebuah Business Model Canvas (BMC) untuk 

membantu mempermudah bisnis yang ingin dijalankan. Di bawah ini akan 

diuraikan dalam beberapa poin sebagai berikut : 
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3.3.1. Business Model Canvas 

Business Model Canvas (BMC) adalah rancangan konsep yang 

merepresentasikan strategi pemasaran dan proses bisnis yang akan 

Dijalankan kedepannya. Di BMC mempunyai nilai-nilai yang penting 

seperti  key partner, key activities, key resource, value proposition, 

customer service, customer segment, channel, cost structures, dan  revenue 

streams. Dari segi key partner,   Oleh sebab itu, bisnis yang baik harus 

memenuhi sembilan kriteria yang ada di BMC.  

Di BMC, ada beberapa nilai utama yang terkandung di dalam BMC 

yaitu Opprtunity Creation, Market Sensitivity, dan Creation and 

Innovation. Nilai Enterpreneurship yang terkandung di dalam Opprtunity 

Creation adalah Customer Segment yang di targetkan ke segmen yang 

akan dituju. Sedangkan, Market Sensitivity mengandung 3 nilai 

Enterpreneurship yaitu Cost Structure, Revenue Streams, dan Channel 

yang isinya menyangkut biaya yang dikeluarkan untuk membuat sebuah 

aplikasi museum, sedangkan Creation and Innovation mengandung nilai 

Key Activities yang isinya menyangkut kegiatan yang dapat dilakukan di 

dalam aplikasi MyMuseumGubug. Berikut sembilan nilai yang akan 

dibahas pada Gambar 3.25. 
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Gambar 3.25 BMC MyMuseumGubug 

3.3.1.1. Key Partner 

 Dalam hal ini, peneliti bekerja sama dengan Musuem 

Gubug yang sedang membutuhkan sebuah aplikasi pengenalan 

budaya. Selain itu, mereka ingin menggunakan aplikasi ini untuk 

mempamerkan koleksi-koleksi yang belum pernah di pamerkan 

kepada para pengunjung museum tersebut. Sehingga para 

pengunjung Museum Gubug dapat share/menyebarkan informasi 

tentang koleksi-koleksi ke seluruh masyarakat Indonesia. Dengan 
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menjadi partner dapat menyesuaikan keinginan dan berkaloborasi 

dengan pemilik Museum Gubug tersebut. 

3.3.1.2. Key Activities 

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada 

masyarakat tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia dan 

menybarkan pengetahuan tentang koleksi yang ada di museum 

Indonesia. selain itu, peneliti membuat aplikasi android sebagai 

alat pengenalan koleksi yang ada di museum tersebut dan juga 

mendevelop aktivitas kunjungan  di museum. 

3.3.1.3. Key Resources 

Sumber daya yang digunakan untuk membangun bisnis 

ini adalah tentang data-data keris yang berada di Museum Gubug.  

Fungsinya untuk memberikan informasi tentang keris yang 

dikunjungi bagi pengunjung Museum Gubug. Selain itu, perlu 

adanya peminjaman tablet/ handphone sebagai tester para 

pengunjung museum dan juga perlu meminta ijin dari pihak 

admin Museum Gubug untuk menempelkan sticker berupa QR 

Code yang berfungsi untuk menampilkan berbagai macam 

deskripsi tentang keris beserta gambar koleksi keris tersebut 

secara cepat. 

3.3.1.4. Value Proposition 

Aplikasi MyMuseumGubug mempunyai berbagai 

macam fitur salah satunya adalah sebagai pengenalan budaya, 
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mudah mencari informasi, dan membantu dalam menambahkan 

koleksi ke dalam aplikasi ini. Selain dari sisi kepemilikan 

museum dan pegawai, user atau pengguna dapat menggunakan 

fitur QR Code untuk mencari informasi tentang artefak atau 

koleksi tersebut. 

3.3.1.5. Customer Relationship 

aplikasi MyMuseumGubug ini memakai Sosial 

Enterpreneurship yang fungsinya untuk meminjam dana dari 

perusahaan lain yang ingin membantu dalam pembuatan aplikasi 

MyMuseumGubug berbasis Android. 

3.3.1.6. Customer Segment 

Aplikasi MyMuseumGubug ini ditujukan ke segment 

user, pemilik dan pegawai Museum Gubug. Selain itu, 

pengunjung museum juga menjadi prioritas dalam segment ini. Di 

sebabkan, pemilik atau admin mempunyai masalah dalam 

menampilkan semua koleksi keris yang mereka punya di dalam 

museum sedangkan user sendiri juga mempunyai masalah dalam 

mengetahui informasi yang tidak ada atau kurang lengkap tentang 

koleksi-koleksi yang ada di museum di karenakan koleksi tersebut 

baru dipajang sehingga data-datanya belum terpasang dan tidak 

semua tour guide dapat mendampingi mereka yang sedang 

berkunjung di Museum Gubug tersebut. 
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3.3.1.7. Channels 

Dalam memperluas pemakaian aplikasi, peneliti 

menggunakan sosial media berupa Facebook untuk menyebarkan 

informasi-informasi tentang keris yang ada di Museum Gubug 

sekaligus mengenalkan kepada masyarakat tentang kebudayaan 

Indonesia. 

3.3.1.8. Cost Structure 

Biaya yang dikeluarkan agar bisnis berjalan lancar, yang 

diperlukan adalah data storage untuk aplikasinya, gaji Mobil 

Developer, dan tablet untuk dijadikan tester ke pengunjung yang 

masuk ke museum tersebut. 

3.3.1.9. Revenue Streams 

Pendapatan di dapat dari dinas kebudayaan. Nantinya 

akan ada dinas yang membantu dalam mengembangkan aplikasi 

tersebut sehingga aplikasi MyMuseumGubug ini mendapat 

penghasilan yang akan di gunakan dalam mengelolah aplikasi 

tersebut. 

3.3.2. Opportunity Creation 

Di Indonesia, banyak pengunjung yang sering berkunjung ke 

musueum. Berdasarkan masalah yang ada, banyak permasalahan di 

museum yang belum teratasi, seperti kesulitan menampilkan koleksi–

koleksi karena tempat yang tidak mencukupi. Oleh sebab itu, peneliti 

membuat sebuah peluang bisnis karena belum terlalu banyak aplikasi yang 
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serupa dalam menambahkan koleksi, menghapus koleksi, mengedit 

koleksi, Scan QR Code, comment, dan share koleksi. Selain itu, 

kebanyakan museum hanya membuat website mereka sebagai informasi 

museum dan lokasi museum mereka tetapi bukan untuk mengelolah 

koleksi-koleksi yang mereka punya. 

 
3.3.3. Market Sensitivity 

Pemilik Museum Gubug pastinya memiliki kesibukan masing-

masing. Oleh sebab itu, peneliti membuat suatu aplikasi museum untuk 

membantu pemilik museum mengelolah koleksi-koleksi mereka agar dapat 

mempamerkan artefak-artefak/koleksi ke masyarakat di sekitar mereka. 

Selain pemilik museum, pegawai juga dapat terbantu oleh aplikasi 

museum dan sebagai user sendiri dapat dengan mudah mengetahui 

berbagai macam informasi tentang koleksi keris yang ada di Museum 

Gubug. Dari hal diatas, peneliti mendapatkan ide untuk mengembangkan 

sebuah aplikasi museum berbasis Android untuk mempermudah pemilik 

museum untuk mengelolah koleksinya. Di sebabkan, karena masyarakat 

indonesia sering menggunakan smartphone mereka sebagai alat 

pendukung untuk mempermudah bisnis mereka. 

 

3.3.4. Creativity and Innovation  

Kreativitas dan inovasi merupakan kunci utama dalam 

mengembangkan sebuah bisnis. Pada aplikasi MyMuseumGubug ini, 

diperlukanya Kreativitas dan inovasi dari pengguna aplikasi untuk 
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menambah, menshare, dan mengkomentar informasi tentang artefak yang 

sudah di tambahkan oleh pemilik museum/ admin untuk mempermudah 

pekerjaan pemilik museum. Oleh sebab itu, di buatlah sebuah fitur share, 

comment, dan scan QR Code yang dapat mengatasi semua masalah yang 

ada saat ini. Selain untuk pemilik museum, pegawai juga dapat merasakan 

kegunaan dari aplikasi museum sebagai alat bantu mereka mengawasi 

orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan aplikasi 

tersebut dan juga sebagai user/pengunjung museum terbantu karena 

penyediaan informasi yang lengkap di aplikasi MyMuseumGubug. 
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