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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah`

Keraton Surakata dalam bahasa Jawa disebut Keraton Surakarta Hadiningrat.

Keraton ini didirikan oleh Sesuhunan Pakubuwono II (Sunan PB II) pada tahun 1744. Istana

Keraton ini pula yang menjadi saksi bisu penyerahan kedaulatan Kerajaan Mataram oleh

Sunan PB II kepada VOC di tahun 1749. Di keraton tesebut terdapat warisan peninggalan

Keraton Surakarta yang terletak di area Keraton Surakarta. Keraton Surakarta sampai saat

ini masih berdiri dan dijadikan objek wisata untuk umum bagi yang ingin melihat kerajaan

dan koleksi museum itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan sebuah website untuk

menginfomasikan Keraton Surakarta kepada masyakat umum.

Museum Keraton Surakarta adalah museum peninggalan benda – benda budaya yang

tersimpan di Keraton Surakarta. Museum ini berisikan antara lain : arca, patung dewa,

kereta, peralatan upacara, dan peninggalan – peninggalan lainnya. Sampai saat ini koleksi –

koleksi keraton tersebut masih ada dan diperuntukkan untuk umum bagi yang ingin melihat

peninggalan budaya keraton tersebut.

Pembuatan Sistem Informasi Website Museum Keraton Surakarta untuk

menginformasikan kepada masyarakat umum tentang koleksi yang dimiliki oleh Museum

Keraton Surakarta. Masyarakat dapat mengakses foto - foto koleksi tersebut. Selain itu dapat

juga untuk mempromosikan kepada wisatawan.

B. Rumusan Masalah

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan tentang bagaimana membuat

sistem informasi museum keraton Surakarta yang efektif sehingga dapat membantu

masyarakat umum untuk mendapatkan informasi tentang koleksi Museum Keraton

Surakarta.
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C. Batasan Masalah

Dalam pembuatan Sistem Informasi Museum Keraton Surakarta ini hanya dibatasi
pada :

a. Web yang dibuat hanya disesuaikan untuk kondisi Museum Keraton Surakarta

b. Web difokuskan untuk pencarian informasi data koleksi Museum & Inventaris

Museum

c.  User dibagi menjadi 2 macam, yaitu user administrator dan user guest.

User administrator mempunyai hak untuk menambah, mengubah dan

menghapus data  sedangkan user guest hanya bisa melihat informasi yang

disediakan.

d.  Perancangan sistem informasi web akan menggunakan Adobe Dreamweaver CS5

sebagai tools untuk membuat scipt mengggunakan bahasa pemrograman html,

php, dan javascript. Photosop CS5 berfungsi untuk membuat peta tata letak

koleksi Museum Keraton Surakarta.

D. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Sistem Informasi Web Museum

Keraton Surakarta yang dapat membantu menginformasikan kepada masyarakat umum

tentang koleksi yang dimiliki oleh Museum Keraton Surakarta, sehingga masyarakat dapat

mengakses koleksi tersebut melalui foto – foto yang disertakan di dalam website. Selain itu

dapat juga untuk mempromosikan kepada wisatawan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari perancangan dan penelitian ini adalah :

a. Memberikan kemudahan bagi masyarakat umum untuk mencari informasi

tentang koleksi Museum Keraton Surakarta.

b. Dapat juga untuk mempromosikan kepada wisatawan.

c. Mengenalkan kepada masyarakat umum akan perkembangan teknologi.
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D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini meliputi hal – hal berikut :

BAB I   PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, maksud dan tujuan, pokok masalah, dan

batasan masalah.

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini tinjauan pustaka meliputi dua bagian yaitu telaah penelitian

dan landasan teori. Pada telaah penelitian berisi tentang hasil-hasil

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan

dilakukan. Sedangkan landasan teori berupa definisi-definisi penjelas yang

mendukung penelitian.

BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN

 Pada bab ini akan menguraikan tentang gambaran analisis semua

permasalahan yang ada, dimana masalah-masalah yang muncul akan

diselesaikan melalui penelitian.

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam  bab ini akan dibahas tentang hasil dan analisa pengujian program

aplikasi yang telah dibuat.

BAB V  PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan tentang laporan ini dan saran untuk

pengembangan sistem lebih lanjut.


