
 
 

 

 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan multimedia sebagai media 

pengenalan atau promosi dituntut semakin inovatif, kreatif dan efektif. Perusahaan 

atau instansi tidak perlu lagi melakukan promosi secara manual. Salah satu contoh 

terobosan dalam penggunaan teknologi sebagai media pengenalan dan promosi adalah 

dengan Augmented Reality. 

Augmented reality (AR) adalah sebuah istilah untuk lingkungan yang 

menggabungkan dunia nyata dan dunia virtual yang dibuat oleh komputer sehingga 

batas antara keduanya menjadi sangat tipis. Sistem ini lebih dekat kepada lingkungan 

nyata (real). (Jiwatama dkk 2012).  

Museum adalah lembaga yang diperuntukkan bagi masyarakat umum. 

Museum berfungsi mengumpulkan, merawat, dan menyajikan serta melestarikan 

warisan budaya masyarakat untuk tujuan studi, penelitian dan kesenangan atau 

hiburan.  

Radya Pustaka adalah museum tertua di Indonesia. Dibangun pada 28 Oktober 

1890 oleh Kanjeng Adipati Sosroningrat IV, pepatih dalem pada masa pemerintahan 

Pakoe Boewono IX dan Pakoe Boewono X. Museum Radya Pustaka juga memiliki 
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perpustakaan yang menyimpan buku-buku budaya dan pengetahuan sejarah, seni dan 

tradisi serta kesusastraan baik dalam bahasa Jawa Kuno maupun Bahasa Belanda, arca 

batu, patung perunggu, wayang, keris, tombak, hiasan keramik, pusaka-pusaka kuno. 

Museum Radya Pustaka terletak di Jalan Slamet Riyadi, bertempat di dalam kompleks 

Taman Wisata Budaya Sriwedari, Surakarta, Jawa Tengah. 

Media promosi museum Radya Pustaka untuk saat ini belum maksimal. Untuk 

promosi, museum Radya Pustaka hanya dikenalkan lewat situs website dan sosial 

media milik museum Radya Pustaka. Selain itu promosi yang dilakukan museum 

Radya Pustaka dengan menyelenggarakan atau mengikuti event kebudayaan dan 

pariwisata. 

Melihat permasalahan di atas, penulis mengembangkan sebuah aplikasi 

interaktif berbasis Augmented Reality yang bertujuan untuk membantu pengunjung 

dalam memperoleh informasi mengenai benda-benda koleksi museum dan juga 

digunakan sebagai media pengenalan guna keperluan promosi ke masyarakat umum 

karena aplikasi ini dapat diunduh secara online melalui media sosisal atau website 

milik museum Radya Pustaka. Selain itu, dengan adanya aplikasi ini diharapkan 

masyarakat luas akan semakin antusias dengan inovasi yang ditawarkan dan tergerak 

untuk mengunjungi museum Radya Pustaka. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Perumusan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu bagaimana mengembangkan 

aplikasi yang dapat digunakan sebagai media promosi interaktif bagi museum Radya 

Pustaka. 
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1.3 Batasan Masalah 

 

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan 

maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian lebih terarah. Beberapa batasan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi yang dibuat merupakan media promosi interaktif museum Radya 

Pustaka berisi sepuluh benda koleksi museum Radya Pustaka. 

2. Pengembangan aplikasi ini menggunakan software Blender untuk pemodelan 

objek 3D dan software Unity untuk pembuatan aplikasi Augmented Reality 

serta menggunakan marker untuk deteksi citra. Dalam pengembangan aplikasi 

ini lebih mengutamakan tentang penggunaan Augmented Reality (AR). 

3. Fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi ini antara lain, menampilkan objek 

nyata yang disimulasikan ke dalam objek virtual 3D. Keterangan objek berupa 

teks maupun audio yang dapat diakses langsung di dalam aplikasi. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat dan mengembangkan sebuah aplikasi 

Augmented Reality Museum Radya Pustaka (AMURA) sebagai media promosi 

interaktif yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah pengunjung dan memudahakan 

masyarakat umum dalam memperoleh informasi mengenai benda-benda koleksi 

museum Radya Pustaka. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

 

2. Bagi Museum Radya Pustaka 

Aplikasi ini dapat digunakan sebagai media pengenalan dan media promosi 

interaktif kepada masyarakat umum. Dengan aplikasi ini museum Radya 

Pustaka akan menjadi lebih menarik dalam hal multimedia sehingga harapanya 

jumlah pengunjung akan semakin bertambah dari waktu ke waktu. Aplikasi ini 

bisa dipromosikan melalui website museum Radya Pustaka yang saat ini masih 

dalam proses pembuatan atau sosial media museum Radya Pustaka dan dapat 

diunduh secara online. 

3. Bagi Pengunjung atau Masyarakat Umum 

Manfaat dari aplikasi ini antara lain, dapat memberikan pengenalan tentang 

beberapa benda koleksi Museum Radya Pustaka tanpa harus berkunjung ke 

museum. Untuk pengunjung museum Radya Pustaka, dapat memperoleh 

informasi lebih mendetail mengenai benda museum yang terdapat dalam 

aplikasi ini tanpa adanya bantuan dari Tour Guide. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

Adapun sistematika penulisan skripsi yang memuat uraian secara garis besar isi 

skripsi adalah: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
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Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, 

perancangan dan pembuatan sistem. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Menguraikan gambaran obyek penelitian, analisis semua permasalahan, 

perancangan sistem baik secara umum maupun spesifik. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Memaparkan dari hasil-hasil tahapan penelitian, mulai dari analisis, 

desain, hasil pengujian dan pembahasan hasil pengujiannya. 

BAB V  PENUTUP  

Menguraikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran sebagai bahan 

pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 

 


