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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Museum Brawijaya adalah salah satu museum yang menyimpan banyak 

sekali sejarah – sejarah jaman penjajahan. Barang – barang peninggalan para 

pahlawan kita terjajar rapi disana. Dari mulai barang yang paling kecil seperti 

radio hingga barang – barang besar seperti mobil dan senjata – senjata. 

Tahun 1952 Museum didirikan dengan melatar belakangi perjuangan TKR 

dan rakyat Jatim dari Agresi Militer Belanda I dan II. Museum Brawijaya 

dibangun atas prakarsa oleh brigjen TNI (Purn) Soerachman Pengdam VIII/BRW 

Tahun 1959 – 1962. Motto Museum Brawijaya "CITRA UTHA PANA CAKRA 

(cahaya yang membangkitkan semangat)" dikutip dari http://malangonline.com. 

Museum Brawijaya diresmikan pada tanggal 04 Mei 1968 oleh Kolonel 

Pur. Dr. Soewondo. Terkenal dengan nama CITTA UTTHAPANA CAKRA yang 

berarti Api Penyebar Semangat dengan luas area mencapai 6825 m2, terbagi atas 

2 area utama. Yaitu area pamer dan perkantoran. Berikut ini beberapa koleksi dari 

museum Brawijaya. Di depan museum itu dipajang koleksi Tank yang digunakan 

pada pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya. Kemudian ada senjata 

penangkis Serangan Udara yang disita oleh BKR pada September 1945 dari 

tangan Tentara Jepang. Meriam Cannon 3,5 Inch yang diberi nama Si Buang 

disita oleh TKR di Desa Gethering Gresik dari Tentara Belanda pada 10 

Desember 1945. Kemudian Tank AMP-TRACK yang digunakan dalam 

pertempuran para pejuang TRIP dikutip dari http://malangonline.com. 

QR Code merupakan suatu jenis kode matriks atau kode batang dua 

dimensi yang dikembangkan oleh Denso Wave, sebuah divisi Denso Corporation 

yang merupakan sebuah perusahaan Jepang dan dipublikasikan pada tahun 1994 

dengan fungsionalitas utama yaitu dapat dengan mudah dibaca oleh pemindai QR 

merupakan singkatan dari quick response atau respons cepat, yang sesuai dengan 

tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan mendapatkan 

respons yang cepat pula. Berbeda dengan kode batang, yang hanya menyimpan 

informasi secara horizontal, kode QR mampu menyimpan informasi secara 
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horizontal dan vertikal, oleh karena itu secara otomatis Kode QR dapat 

menampung informasi yang lebih banyak daripada kode batang (Guna, 2014). 

Pemilihan mobile android untuk  salah  satu pengembangan  aplikasi  

selain  lebih mudah dalam  pengoperasiannya,  juga  karena  sifat dari  mobile  

yang  fleksibel  menjadi  salah satu alasan penulis memilih media ini untuk 

dikembangkan di perusahaan khususnya musium brawijaya. Pada  saat  ini  

museum brawijaya masih menggunakan guide dan teks pada benda untuk 

menjelaskan keterangan benda,   

Di  dalam  sistem  informasi ini diketahui  bahwa  QR-Code reader ataupun 

NFC reader dapat membantu dan menggantikan guude sebagai pemberi informasi 

secara detail.  Hal  ini  yang  mendorong  penulis untuk  membuat    penulisan  

skripsi  dengan judul  “PROTOTYPE QR-CODE READER DAN NFC 

READER SEBAGAI MEDIA INFORMASI BENDA-BENDA MUSEUM 

BRAWIJAYA BERBASIS ANDROID”  yang diharapkan  dapat  

mempermudah pengunjung dalam mencari informasi tentang benda. 

 

1.2 Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diuraikan rumusan 

masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang aplikasi QR-Code Reader sebagai media 

informasi benda-benda yang ada pada museum brawijaya?. 

2. Bagaimana merancang aplikasi NFC Reader sebagai media informasi 

benda-benda yang ada pada museum brawijaya?. 

 

1.3 Tujuan 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan diantaranya adalah sebagai 

berikut :  

1. Menghasilkan aplikasi QR-Code Reader sebagai media informasi benda-

benda yang ada pada museum brawijaya agar lebih detail dan di pahami 

pengunjung tanpa harus bertanya pada guide. 
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2. Menghasilkan aplikasi NFC Reader sebagai media informasi benda-

benda yang ada pada museum brawijaya agar lebih detail dan di pahami 

pengunjung tanpa harus bertanya pada guide. 

 

1.4   Batasan Masalah 

Dengan keterbatasan waktu dan agar pembahasan tidak menyimpang 

dari tujuan, maka Penulis melakukan pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Pembahasan hanya pada proses QR-Code berbasis android. 

2. Pembahasan hanya pada proses NFC berbasis android. 

3. Bahasa pemrograman yang di gunakan adalah PHP. 

4. Database yang digunakan adalah MySQL 

 

1.5  Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data 

dengan cara sebagai berikut: 

1.5.1 Studi Literatur 

     Tahap studi literatur adalah tahap pencarian informasi 

sehubungan dengan proses-proses yang di kembangkan dalam sistem. 

Seperti mengumpulkan berbagai macam jurnal, artikel dan contoh projek 

yang berhubungan dengan perancangan sistem perangkat lunak tentang 

sistem informasi. Ada beberapa Literatur yang digunakan meliputi buku  

referensi, dokumentasi internet, dan jurnal. 

1.5.2 Perancangan Sistem 

Tahapan ini merupakan tahapan untuk menganalisa data, konsep 

yang telah terkumpul dan membuat desain rancangan design sistem, 

desain database dan desain interface (Kendall, 2003). 

1.5.3 Pembuatan / Coding 

Tahap ini merupakan tahap mengimplementasikan hasil 

rancangan yaitu implementasi antarmuka, implementasi basis data dan 

implementasi sistem lalu transformasi hasil desain. 
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5.5.4  Pengujian 

Pada tahapan uji coba dan evaluasi adalah tahap untuk 

memeriksa apakah hasil implementasi yang dibuat sesuai dengan analisa 

dan rancangan dan dilakukan evaluasi untuk mengetahui bug atau 

kekurangan, apabila terjadi error dan lain sebagainya pada program ini 

maka akan segera dilakukan perbaikan.  

 

5.5.5  Pembuatan Laporan 

Pembuatan laporan merupakan tahapan paling akhir yaitu setelah 

aplikasi / sistem yang di buat telah selesai maka di susun laporan untuk 

melaporkan seluruh kegiatan yang telah di lewati selama proses 

perancangan, pembuatan, dan proses implementasi. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Penulisan dalam tugas akhir ini, terbagi menjadi beberapa bab yang akan 

menjelaskan secara rinci dari permasalahan yang ada dalam tugas akhir ini, yaitu: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat, metode penelitian 

serta sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

  Membahas teori-teori dasar yang mendukung dalam perancangan 

sistem perangkat lunak yang meliputi, sistem informasi penjualan, bahasa 

pemrograman, database dan android development. 

 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

  Dalam bab ini berisi tentang perancangan data flow diagram 

(DFD), perancangan data (Database Desain) Meliputi desain konseptuan 

dan Pisikal dan, perancangan Interface (Interface Design). 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

  Bab ini berisi tentang pembuatan dari perancangan sistem yang 

telah dibuat pada bab sebelumnya.  

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari 

penyusunan tugas akhir ini. 


