
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 .    Latar Belakang 

 

      Museum adalah lembaga yang bergerak dalam pelestarian cagar budaya 

Indonesia yang diperuntuhkan bagi masarakat umum. Berdasarkan peraturan 

pemerintah Republik Indonesia, Nomor 19 tahun 1995 tentang pemeliharaan dan 

pemanfaatan benda cagar budaya di museum, menyebutkan museum adalah 

lembaga, tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfatan benda – 

benda materil hasil budaya mausia serta alam dan lingkunganya guna menunjang 

upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa. 

      Museum Lampung terletak di kota Bandar Lampung, beralamatkan di jalan 

Zainal Abidin Pagar Alam No. 64 Bandar Lampung. Museum Lampung 

merupakan wisata pendidikan bagi masarakat Lampung, sekolah, maupun instansi 

terkait yang berada di sekitarnya. Museum Lampung diresmikan oleh mentri 

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Prof. Dr. Fuad Hasan pada 

tanggal 24 September tahun 1998. Museum ini sebenarnya telah dimulai pada 

tahun 1975 dan peletakan batu pertama dilaksanakan pada tahun 1978. 

Pemerintahan provinsi Lampung, menyebutkan bahwa jumlah koleksi yang ada 

dimuseum Lampung mencapai 4.735 buah, yang terbagi menjadi 10 jenis koleksi 

antaralain : Koleksi Geologika, Biologika, Etnografika, Historika, Numismatika, 

Heraldika, Filologika, Keramologika, Seni rupa, dan Teknografika. 

      Untuk memfasilitasi para pengunjung, museum memiliki dua alternatif jalur 

untuk dua jenis pengunjung umum dan disabilitas . Hal ini bertujuan untuk 

mempermudah petugas dan penyampaian informasi mengenai pegenalan benda 



yang ada di museum Lampung. Pengunjung umum tentu tidak sulit dalam proses 

pencarian informasi tentang koleksi yang ada di museum Lampung, berbeda 

dengan pengunjung yang disabilitas, khususnya yang mempunyai keterbatsan 

pengelihatan ( Tuna Netra), dan keterbatasan pendengaran (Tuna Rungu) . Mereka 

mengalami kesulitan untuk menerima informasi yang disampaikan oleh petugas 

dengan keterbatasan yang yang dimikinya. Jika jumlah pengunjung disabilitas 

lebih banyak, maka pelayan menjadi tidak optimal dan tidak kondusif dengan 

jumlah petugas yang terbatas. 

 Masalah ini dapat diatasi dengan membuat aplikasi yang dapat 

menghasilkan informasi tentang artefak yang ada di museum Lampung, secara 

cepat dengan menerapkan teknologi Visual 3D dan Augmented Reality dengan 

memanfaatkan Smartpone Android. Sebelumnya telah ada peneliti terdahulu yang 

melakukan penelitian seperti ini, peneliti yang bernama Sutrisno, dari Universitas 

Bandar Lampung (2013), meneliti tentang “ Aplikasi Colection History Berbasis 

Teknologi Qr – Code pada Smartpone Android untuk meningkatkan Efisiensi 

dan Efektifitas Penggunaan”. Namun hanya sebatas melakuakan proses scan 

dengan media barcode dan menghasilkan informasi dalam bentuk teks deskripsi 

saja. Sehingga bagi pengunjung disabilitas dengan keterbatasan pengelihatan 

(Tuna Netra) dan keterbatasan pendengaran (Tuna Rungu), belum dapat 

menikmati dan menggunakan secara optimal untuk mendapatkan informasi 

mengenai koleksi yang ada di museum Lampung. 

 Untuk itu penulis ingin mengembangkan dan memperbaiki kembali 

aplikasi tersebut agar semua pengunjung dapat menikmati  dan menggunakan 

tanpa terkecuali dengan judul “ Aplikasi Pengenalan Artefak Pada Museum 



Lampung Bagi Pengunjung Disabilitas” dengan menggunakan Visual 3D dan 

Augmented Reality  untuk menggali informasi secara cepat dan tepat dengan 

menambahkan fitur visual audio dan teks deskripsi, dalam penyajian data yang 

lengkap. Sehingga informasi dapat dengan mudah dipahami dan disebar luaskan 

oleh para pengunjung tanpa terkecuali, khususnya bagi para pengunjung 

disabilitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana perancangan aplikasi pengenalan artefak dimuseum Lampung 

bagi pengunjung disabilitas berbasis Android dengan menggunakan 

teknologi AR ( Augmented Reality) dan Visual 3D ? 

2. Apakah perancangan aplikasi ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan 

penggunaan bagi pengunjung disabilitas? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan dari penelitian ini 

yaitu : 

1. Menggali informasi lebih rinci mengenai benda artefak yang ada 

dimuseum Lampung. 

2. Mendapatkan informasi secara cepat dengan menggunakan aplikasi 

tersebut. 

3. Membuat aplikasi pengenalan benda artefak yang dapat digunakan oleh 

semua pengunjung tanpa terkecuali. 

1.4   Batasan Masalah 

1. Pengunjung disabilitas disini hanya pengunjung yang memiliki  

keterbatasan pengelihatan (Tuna Netra) dan keterbatasan pendengaran  

(Tuna Rungu). 

2. Penelitian berfokus pada koleksi (Artefak) dan pengunjung disabilitas. 

 



1.5   Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Museum Lampung, dalam rangka pembangunan ilmu pengetahuan untuk  

pelestarian dan pemeliharaan benda yang ada di museum. Aplikasi  

pengenalan artefak di museum Lampung bagi pengunjung disabilitas 

berbasis android ini akan menjadi salah satu alternatif bagi para 

pengunjung untuk mempermudah mendapatkan informasi secara jelas dan 

terperinci. 

2. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu  

pengetahuan dengan terjun langsung ke lapangan dan memberikan 

pengalaman belajar yang nyata dan menumbuhkan kemapuan dan 

keterampilan  meneliti secara pengetahuan yang lebih mendalam terutama 

pada bidang yang dikaji. 

3. Bagi masarakat, diharapkan penelitian ini dapat mempermudah  

pengaksesan informasi secara cepat dan akurat, dan dapat dimanfaatkan 

untuk kepentingan edukasi, penelitian, pembelajaran, dan sebagai media 

hiburan tempat bersejarah.               

 


