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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi saat ini sudah semakin pesat, dengan 

munculnya teknologi-teknologi baru terkhususnya pada bidang komunikasi yaitu 

salah satunya smartphone. Teknologi yang semakin canggih membuat masyarakat 

lebih mudah dan cepat untuk mencari informasi.  

Riau merupakan provinsi yang kaya akan sejarah. Di Riau banyak terdapat 

bangunan-bangunan peninggalan bersejarah, salah satunya adalah Istana Siak Sri 

Indrapura yang biasa dikenal sebagai Istana Siak. Istana ini merupakan peninggalan 

bersejarah dari Kerajaan Siak yang dahulunya dihuni oleh Sultan Siak. Istana Siak 

ini terletak di daerah Siak, Provinsi Riau. Namun sangat disayangkan karena 

sekarang ini tidak banyak masyarakat yang tertarik untuk mengetahui sejarah dan 

informasi tentang Istana Siak. Istana Siak lebih diminati sebagai objek wisata untuk 

foto-foto dan piknik bersama keluarga. Salah satu cara untuk melestarikan 

bangunan peninggalan sejarah adalah dengan promosi yang memanfaatkan 

teknologi augmented reality (Labellapansa, 2017).  

Kota bengkalis mayoritas penduduknya suku melayu, jawa, bangkinang, cina, 

banjar dan lain-lain. Dari peninggalan sejarah berupa bangunan-bangunan pada 

zaman penjajahan dahulu hingga yang berbau mistik, seperti bangunan lama yang 

mempunyai kuasa spiritual dan makam-makam bersejarah. sayangnya, cerita 

sejarah yang ada di Bengkalis hanya tersimpan didalam buku besar sejarah dikantor 

pariwisata. kebanyakan orang Bengkalis tidak mengetahui sejarah yang ada 

didaerahnya sendiri terutama bagi anak muda sekarang. orang tua dahulu yang 

mengetahui pun seakan enggan menceritakan kepada generasi muda sehingga tidak 

tahu akan sejarah Bengkalis dan anak muda dizaman sekarang menganggap yang 

lalu biarlah berlalu. 
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Berdasarkan permasalahan diatas, pada laporan tugas akhir ini yang berjudul 

Aplikasi Pengenalan Peninggalan Sejarah Pulau Bengkalis Berbasis Augmented 

Reality yang mengarah pada peninggalan-peninggalan sejarah  agar  lebih 

memudahkan dalam  pengenalan peninggalan sejarah bengkalis dengan informasi-

informasi yang lebih lengkap dan lebih detail yang diperlukan dalam aplikasi yang 

dirancang tersebut.  

Aplikasi ini dibuat menggunakan beberapa software, diantaranya ialah 

Blender untuk membuat objek 3 dimensi, Vuforia untuk menyimpan database dan 

marker aplikasi serta untuk mendapatkan License Key aplikasi dan Unity 3D untuk 

menggabungkan objek 3 dimensi yang telah dibuat didalam blender dan database 

yang telah dibuat di Vuforia. Alat yang digunakan penulis dalam menjalankan 

aplikasi ini adalah smartphone Android untuk menampilkan animasi 3 Dimensi 

beserta penjelasan mengenai peninggalan sejarah tersebut.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan 

masalah yaitu, Bagaimana membangun sebuah aplikasi pengenalan peninggalan 

sejarah berbasis augmented reality menggunakan metode marker based tracking 

yang dapat digunakan oleh semua para pengguna.  

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari laporan tugas akhir ini adalah: 

1. Menampilkan informasi tentang peninggalan sejarah yang ada di Pulau 

Bengkalis (Masjid Kuning, Makam Panglima Minal, Makam Dara Sembilan, 

Perigi Lada Hitam dan Penjara Belanda Huis Van Behauring). 

2. Metode yang digunakan adalah metode Marker Based Tracking. 

3. Alat yang digunakan untuk menjalankan aplikasi ini adalah Smartphone 

Android.  
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1.4 Tujuan dan Manfaat 

Membuat aplikasi “Pengenalan Peninggalan Sejarah Pulau Bengkalis 

Berbasis Augmentend Reality”. Aplikasi ini berguna untuk mengetahui dan 

mengenal peninggalan sejarah bengkalis.  

Adapun manfaat dari pembuatan aplikasi ini adalah: 

1. Memudahkan masyarakat untuk mengenal berbagai macam peninggalan 

sejarah yang ada di Bengkalis.  

2. Sebagai pembelajaran dan pengingat bagi kita mengenai peninggalan sejarah 

yang ada di Bengkalis 

 

1.5 Metode Penyelesaian Masalah 

Metode penyelesaian masalah dalam penelitian ini, penulis banyak mencari 

referensi dari berbagai macam jurnal maupun penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya yang dapat dijadikan acuan dan pedoman penelitian. Adapun 

penyelesaian masalah yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis membuat 

Aplikasi Pengenalan Peninggalan Sejarah Bengkalis Berbasis Augmented Reality 

yang mengarah pada peninggalan-peninggalan sejarah agar lebih memudahkan 

dalam pengenalan peninggalan sejarah bengkalis dengan informasi-informasi yang 

lebih lengkap dan lebih detail yang diperlukan dalam aplikasi yang dirancang 

tersebut.  
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Gambar 1.1 Metode Penyelesaian Masalah 

(Sumber: Data Olahan 2021) 

 

1.5.1 Identifikasi Masalah 

Pada tahapan ini merupakan penentuan dari permasalahan yang diangkat 

dan dapat digunakan, yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi pengenalan 

peninggalan sejarah Bengkalis berbasis Augmented Reality.  

 

1.5.2 Pengumpulan Data 

Pada tahapan ini merupakan langkah pengumpulan data didapat dari jurnal 

mengenai situs-situs bersejarah di bengkalis dan internet.  

 

1.5.3 Analisa Sistem 

Adapun analisa sistem ini diperlukan untuk mengetahui kinerja dari aplikasi 

tentang peninggalan sejarah. 
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1.5.4 Pembuatan Aplikasi 

Pada tahapan ini dilakukan pembuatan aplikasi, yaitu dengan cara 

pemodelan objek, mendesain objek, input teks, input audio, serta melakukan 

pengkodingan untuk mengaktifkan menu yang terdapat pada aplikasi pengenalan 

peninggalan sejarah yang sedang dibuat.  

 

1.5.5 Pengujian Aplikasi 

Pada tahapan ini aplikasi yang sudah dibuat akan diuji terlebih dahulu untuk 

mengetahui apakah aplikasi tersebut sudah berhasil diimplementasikan atau perlu 

perbaikan pada kekurangan yang ditemukan. Pengujian ini dilakukan melalui 2 

tahap, yaitu pengujian di Smartphone Android dan perangkat komputer. 

 

1.5.6 Pembuatan Laporan Tugas Akhir  

Pembuatan laporan dilakukan untuk mendokumentasikan hasil penelitian 

tugas akhir berdasarkan fakta untuk menghasilkan informasi suatu penelitian 

melalui usaha pikiran peneliti dalam mengolah dan menganalisa objek atau topik 

penelitian secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau 

menguji suatu hipotesis sehingga terbuat sebuah prinsip-prinsip umum atau teori 

sehingga dapat di jadikan referensi bagi pembaca maupun pengembang selanjutnya. 
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