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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang  

 Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang 

mempunyai berbagai macam suku dan budaya yang tidak sedikit. Indonesia juga 

memiliki beraneka ragam budaya dan ciri khas masing-masing dari setiap daerahnya, 

ciri khas dan budaya dari setiap provinsi terdiri dari adat dan istiadat, pakaian daerah, 

bahasa daerah, lagu daerah, hingga senjata dari setiap provinsi tersebut. 

 Keanekaan budaya daerah menjadi ciri khas Negara Indonesia, dimana 

budaya tersebut sebagai penunjang dalam kekayaan budaya nasional. Kebudayaan 

yang berkembang di Indonesia mempunyai nilai penting dan merupakan warisan 

bangsa. Menurut Clifford Geert, di Indonesia terdapat 300 suku dan budaya, etnik, 

agama yang merupakan kekayaan budaya nasional dengan kata lain bisa dikatakan 

sebagai masyarakat yang multikultural. 

 Seiring semakin cepatnya perkembangan arus informasi mengakibatkan 

akulturasi kebudayaan antar bangsa yang semakin mudah diterima oleh masyarakat, 

hal tersebut terkadang membuat kita sering melupakan kebudayaan yang ada pada 

daerah suku bangsa yang ada di Indonesia. 

 Salah satu faktor penyebab kurang berminatnya generasi muda dalam 

mengenal kebudayaan Melayu yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,  

yaitu disebabkan oleh banyaknya kebudayaan dari barat yang masuk kedalam negara 

kita, tanpa adanya kontrol yang baik, sehingga banyak kebudayaan barat yang 

negative justru di serap oleh generasi saat ini. Dalam hal ini, mengenal kebudayaan 

yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan tidak sedikit 

masyarakat khususnya diluar Bangka Belitung  tidak mengenal kebudayaan yang ada 

di Bangka Belitung. 
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 Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepatnya telah membawa 

dunia memasuki era baru yang lebih cepat dari yang pernah dibayangkan 

sebelumnya. Perkembangan teknologi ini membawa perubahan dalamberbagai bidang 

kehidupan manusia. Salah satu hasil dari kemajuan teknologi adalah dihasilkannya 

teknologi mobile. 

 Teknologi mobile merupakan bagian yang familiar dalam kehidupan 

masyarakatt Indonesia. Ditinjau dari aspek teknologi, perkembangannya di Indonesia 

dapat dikatakan mengalami kemajuan yang cukup pesat. Perkembangan pengguna 

alat komusikasi seluler telepon genggam(handphone) yang mengalami masa-masa 

pergantian versi-versi baru dalam waktu yang cukup singkat yang telah mengalami 

masa-masa pergantian versi-versi baru dala waktu yang cukup singkat. Ini 

dikarenakan mellihat pasar yang sangat luas di Indonesia. Indonesia di pandang 

sebagai masyarakat yang konsumtif untuk sebagian golongan tertentu. Hal posotif 

yang dapat ditarik kesimpulannya adalah bahwa masyarakat Indonesia sangat tanggap 

terhadap perkembangan teknologi bangsa khususnya dari segi penggunaan alat 

komunikasi 

 Untuk itu diharapkan teknologi mobile yang akan digunakan dalam informasi 

seputar kebudayaan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat 

membantu pengguna aplikasi dalam mencari informasi seputar kebudayan khusunya 

kebudayaan Melayu di Provinsi Bangka Belitung secara garis besar dan mengenal 

keunikan-keunikan yang ada di budaya Melayu itu sendri. 

 Berdasarkan latar belakang dan data diatas, saya selaku penulis akan mencoba 

menerapkan judul “Aplikasi Pengenalan Budaya di Provinsi Kepulauan Bangka-

Belitung Berbasis Android”. Alangkah lebih baik bila aplikasi pengenalan budaya 

di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  diimplementasikan kepada generasi muda 

yang identik dengan remaja. Penelitian
[1]

 dari Mulyati mengenai “Rancangan Bangun 

Aplikasi Pembelajaran Budaya Indonesia Untuk Anak Sekolah Dasar berbasis 

Android”(2013). Penelitian
[2]

 dari Wina Novianti Fatimah mengenai “Aplikasi 

Pengenalan Alat Musik Tradisional Berbasis Android”(2013). Penelitian
[3]

 dari Henry 
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Arifin mengenai “Rancang Bangun Aplikasi Pengenalan Budaya Cina Berbasis 

Android”(2013). Penelitian
[4]

 dari M Megawati mengenai “Rancang Bangun Aplikasi 

Pengenalan dan Simulasi Permainan Tradisional Nusantara Berbasis Android”(2016). 

Penelitian
[5]

 dari Samuel Moses “Aplikasi Pengenalan Budaya Bali Berbasis 

Android”(2016).  

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diperoleh suatu rumusan masalah, 

yaitu : 

1. Bagaimana merancang aplikasi mobile berbasis Android untuk memperkenalkan 

dan memvisualisasikan kebudayaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

serta? 

2. Bagaimana pengujian aplikasi pengenalan kebudayaan di Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung yang telah dibuat? 

3. Bagaimana membangun suatu aplikasi untuk mempermudah user dalam 

pencarian kebudayaan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? 

4. Bagaimana implementasi aplikasi pengenalan kebudayaan di Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung yang diusulkan sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat 

untuk mengenal kebudayaan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? 

 

1.3  Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam pembuatan aplikasi mobile pengenalan kebudayaan di 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi pengenalan budaya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi 

rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, tarian adat dan alat musik daerah 

secara garis besar saja. 

2. Aplikasi kebudayaan ini hanya berfokus membahas 1 kebudayaan yaitu 

kebudayaan melayu yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 
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3. Aplikasi ini dikembangkan mengunakan bahasa Indonesia. 

4. Aplikasi ini hanya memiliki materi berupa teks dan gambar tidak menampilkan 

dalam bentuk video maupun suara. 

 

1.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1  Tujuan 

 Adapun tujuan dari pembuatan aplikasi ini diantaranya : 

1. Untuk mengenalkan kebudayaan di Provinsi Kepualauan Bangka Belitung 

khususnya generasi muda 

2. Merancang aplikasi mobile berbasis Android untuk memperkenalkan dan 

memvisualisasikan suatu kebudayaan. 

3. Mempermudah user dalam menemukan kebudayaan yang ada di Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. 

4. Untuk Mengetahui pengujian aplikasi pengenalan budaya di Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung 

5. Untuk mengetahui implementasi aplikasi pengenalan budaya di Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung yang dirancang sehingga meningkatkan minat 

masyarakat untuk mengenal kebudayaan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung. 

 

1.4.2 Manfaat 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari pembuatan aplikasi pengenalan 

budaya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain : 

a. Bagi Masyarakat 

Dapat memberikan pendidikan tentang kebudayaan di Provinsi Kepualauan 

Bangka Belitung agar dapat dikenal luas dalam keragaman budayan yang ada di 

Indonesia. 

b. Bagi Pengembang Ilmu 
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Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan informasi bagi 

pengembang ilmu, terutama mengenal pembuatan aplikasi mobile. 

c. Bagi Peneliti Lain  

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan dan referensi untuk 

mengembangkan wawasan dan pengetahuan khususnya tentang suatu aplikasi 

mobile yang memiliki nilai mutu dan kegunaan. 

 

d. Bagi Penulis 

Agar dapat menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuandan memahami 

pentingnya teori yang didapat dalamperkuliahan serta dapat mengaplikasikan teori 

tersebut ke dalam dunia pekerjaan. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

         Untuk menghasilkan skripsi yang baik sekaligus memperjelas tentang aplikasi 

ini maka sistematika penulisan srikpsi ini terbagi menjadi 5 (lima) Bab, dimana 

uraian singkat mengenai isi tiap bab adalah sebagai berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang skripsi yang dibuat, gambaran umum 

permasalahan yang dihadapi, tujuan yang ingin dicapai lingkup 

permasalahan, serta metode perancangan dan sistematik. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang teori-teori dasar dengan yang berkaitan 

pembuatan aplikasi ini, mulai dari teori yang bersifat umum sampai 

teori yang membahas perangkat lunak yang digunakan untuk membuat 

aplikasi pengenalan budaya, yang berbasis android. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
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Bab ini berisikan menenai penulis yang menggunakan tentang metode 

penelitian yang dilakukan dalam merancangn dan implementasi 

aplikasi pengenalan budaya menggunakan mobile  android. 

 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan penjelasan tentang implemetasi program, berisi 

mengenai kebutuhan sistem, pembuatan program, implementasi 

sistem, implementasi interface, uji coba aplikasi, dan evaluasi terhadap 

kinerja aplikasi. 

 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjelaskan 

rangkuman secara singgkat dari hasil pembahasan masalah. Saran yang 

dimaksud adalah saran terhadap kekurangan dari aplikasi. Tujuannya 

adalah agar menjadikan Aplikasi Mobile Pengenalan Budaya Berbasis 

Android menjadi lebih baik dan berguna. 

 


