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1 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Museum Lampung yang berada dikota Bandar lampung ini diresmikan pada 

taggal 24 September 1988. Dari sini dapat diperoleh berbagai informasi yang 

berhubungan dengan sejarah Lampung,di museum ini terdapat 4.735 koleksidi 

antara benda-benda yang menjadi koleksinya adalah warisan budaya 

berwujudprasejarah,dengan banyaknya warisan budaya di museum Lampung 

menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung.Menurut (McConville 1991)warisan 

budaya adalah produk atau hasil budaya fisik dari tradisi-tradisi berbeda dan 

prestasi-prestasi spiritual dalam bentuk nilai dari masa lalu yang luas kemudian 

menjadi elemen pokok bagi jati diri suatu kelompok atau bangsa. 

Museum dalam kaitannya dengan warisan budaya adalah lembaga, tempat 

penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan, benda-benda bukti 

materiil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang 

upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa (pasal 1.(1). (P, No.19 

1995) 

Menurut (UNESCO World Heritage Centre 2008)warisan budaya dibagi 

menjadi dua kategori, yaitu warisan budaya berwujud dan tidak berwujud. Warisan 

budaya berwujud dibagi menjadi warisan tidak bergerak dan warisan 

bergerak.Warisan tidak bergerak termasuk bangunan bersejarah, monumen, situs 

arkeologi.Warisan bergerak meliputi lukisan, patung, artefak, lukisan 

dinding.Warisan budaya takbenda terdiri dari tradisi lisan dan ekspresi, termasuk 
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Bahasa,seni pertunjukan, kebiasaan sosial, ritual, festival, ilmu pengetahuan dan 

kebiasaan yang berhubungan dengan alam dan dunia, dan keterampilan tradisional. 

Pada saat ini Augmented Reality semakin berkembang dan mulai banyak juga 

aplikasi maupun library yang digunakan untuk mengembangkan Augmented 

Reality. Misalnya ARToolkit, Flartoolkit, Goblin, dan lain-lain. Augmented Reality 

membutuhkan video streaming dengan kamera digunakan sebagai sumber masukan 

gambar, kemudian melacak dan medeteksi marker (penanda). Setelah marker 

terdeteksi maka akan muncul model 3D dari suatu benda. Model 3D ini dibuat 

dengan menggunakan perangkat lunak untuk desain 3D, Misalnya 3DSMax, 

Blender dan lain-lain. 

Menurut (Azuma 1997) Augmented Reality (AR) merupakanbagian dari 

sebuah variasi dari dalam lingkungan virtual atau lebih dikenal dengan Virtual 

Reality (VR). Teknologi ini benar bisa membuat seorang pengguna masuk kedalam 

sebuah lingkungan buatan. Ketika seorang pengguna masuk kedalam lingkungan 

tersebut, pengguna tidak bisa melihat dunia nyata, Namun sebaliknya, teknologi 

Augmented Realitydapat melihat dunia nyata, dimana objek-objek virtual yang 

adadapat ditambahkan ke dalam dunia nyata. Jadi, dengan Augmented 

Realityseorang pengguna bisa  melihat objek-objek virtual dan objek-objek nyata 

berada pada suatu tempat yang sama secara real-time. 

 Masalah yang dihadapi di museum Lampung adalah terbatasnya jumlah 

pemandu yang tidak dapat menjelaskan secara detail informasi mengenai warisan 

budaya berwujud yang ada diMuseum Lampung.  

 Berdasarkan Hasil data yang dilakukan penulis, menunjukkan bahwa pemandu 

yang ada Museum Lampung hanya terdapat 6 Orang pemandu yang aktif, sehingga 
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terjadi penurunan rata-rata waktu yang dihabiskan seorang pemandu dalam 

memberikan informasi yaitu pada saat pemandu/Tourguide memberikan arahan kepada 

setiap pengunjung yang datang. Dimana rata-rata intensitas keramaian pengunjung 

pada saat libur sekolah dan memasuki musim StudyTour. Banyaknya intensitas 

keramaian pengunjung dapat dilihat pada tabel 1.1 beikut: 

Tabel 1.1 Data Keramaian Pengunjung 

Data Intensitas kedatangan pengunjung pada tahun 2019-2020 

Tahun Umum SD SMP SMA MHS PNLT Jumlah Jumlah 

Pemandu 

2019-

2020 

1529 11855 4997 1242 786 6 20.433 6 Orang 

 

Dari data tabel diatas dapat dihitung berdasarkan banyaknya pemandu dan 

intensitas keramaian pengujung dan berdasarkan waktu selesai berkunjung dapat 

disimpulkan jika 6 Pemandu harus memandu 10-15 orang perkelompok dari setiap 

kedatangan pengunjung, sehingga lamanya waktu membuat beberapa pengunjung tidak 

bisa mendapatkan pemandu dan lebih diprioritaskan bagi siswa sekolah/StudyTour 

yang mendapatkan pemandu, sehingga bagi pengunjung Lokal belum tentu bisa 

mendapatkan seorang pemandu yang dapat menjelaskan informasi-informasi 

diMuseum Lampung. Oleh karena itu dibutuhkan solusi atas permasalahan tersebut. 

Untuk itu Metode yang digunakan sebagai tahapan penelitian adalah 

metodologi Rapid Application Development (RAD) yang merupakan metode proses 

perangkat lunak yang menekan pada daur pengembangan hidup yang 

singkat.Penulis mengajukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan 

memanfaatkan teknologi informasi Augmented reality. dengan Augmented Reality 

dalam pengembangan aplikasi, dimaksud sebagai upaya pelestarian budaya 
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berwujud. Selain itu juga, menambah daya tarik generasi muda terhadap warisan - 

warisan budaya, seperti yang terdapat pada museum Lampung. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di latar belakang, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana mengimplementasikan Augmented Reality terhadap warisan 

budaya berwujud diMuseum Lampung.? 

2. Bagaimana hasil pengujian software aplikasi warisan budaya berwujud 

diMuseum Lampung pada teknologi dan kualitas software.? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang ada diaplikasi ini dikembangkan menggunakan 

android sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini hanya dapat dijalankan pada mobile phone dengan sistem 

operasi android 7.0  Nougat sampai dengan 10.0 , dengan RAM min 2 Gb, 

dan Support OpenGL ES 3.0 

2. Model Warisan budaya berwujud yang dibuat diantaranya meliputi  

• Monumen (Jangkar,Rambu Laut, Lamban Pesagi) 

• Numisnatik dan Heraldika (Mata uang Mandat, Mata uang 10 

rupiah, Stempel Marga Sabu) 

• Fisiologika (Naskah Kulit kayu Lampung, Arab, Banten) 

• Arkeologika (Prasasti Dadak, Bejana) 

• Etnografika (Tapis ,Kain Nampan, Lakkai, Pedang Punggawa) 
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1.4 Tujuan Masalah 

 Tujuan merupakan konsep untuk mencapai suatu yang diinginkan, tujuan 

yang  dirancang yaitu : 

1. Untuk membangun Aplikasi Warisan budaya berwujuddiMuseum Lampung 

denganteknologi Augmented Realityyang dapat membantu wisatawan di 

Museum Lampung. 

2. Menentukan hasil pengujian dengan menggunakan metode TAM 

(Technology Acceptance Model) terhadap aplikasi warisan budaya berwujud 

yang telah diimplemetasikan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah membantu tourguide dalam menjelaskan 

berbagai Warisan budaya berwujud Museum Lampung dan memudahkan 

wisatawan dalam memahami setiap warisan budaya berwujud yang ada di 

MuseumLampung. 


