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BAB I PENDAHULUAN 

1. 1. Latar Belakang  

Pariwisata adalah sektor yang kini menjadi primadona baru bagi 

pembangunan nasional. Catatan Badan Pusat Statistik menyatakan jumlah 

wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia pada Januari 2018 

mencapai 1,04 juta orang[1]. Perolehan devisa negara dari sektor pariwisata pada 

tahun 2016 berada di posisi kedua setelah sektor industri kelapa sawit, yakni pada 

angka US$ 13,568. Hal ini diperkirakan akan terus meningkat hingga pada tahun 

2019 sektor pariwisata akan menjadi penyumbang utama devisa Indonesia[2]. 

Kota Semarang juga melirik sektor pariwisata sebagai sektor yang harus 

dikembangkan. Infrastruktur mulai banyak dibenahi. Berbagai obyek wisata baru 

berupa kampung-kampung tematik juga turut dibangun, contohnya Kampung 

Pelangi di Randusari, Kampung Bahari di Tambak Lorok, dan Kampung Batik di 

Bubakan. Tidak hanya membangun obyek wisata baru, pemerintah Kota 

Semarang pun menata ulang dan mempromosikan obyek wisata yang sudah ada, 

contohnya Kawasan Kota Lama yang sudah berdiri sejak masa penjajahan 

Belanda dan menjadi tujuan wisata ikonik Kota Semarang. 

Sehubungan dengan program Outstanding Semarang yang dicanangkan 

pemerintah, Kawasan Kota Lama juga dijadikan tujuan wisata unggulan  dengan 

menempatkan siluet Gereja Blenduk sebagai ikon logo program tersebut[3]. 

Pemerintah menganggarkan hingga 156 Miliar Rupiah untuk perbaikan tata kota 

kawasan Kota Lama Semarang. Revitalisasi dilakukan mulai dari penataan jalan 
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hingga drainase, serta pengembangan Kota Lama agar dapat dijadikan kota 

warisan dunia oleh UNESCO[4]. 

Sebagai kawasan yang ditargetkan menjadi kota warisan dunia, Kota Lama 

memiliki sejarah yang menarik terkait dengan perkembangan Kota Semarang, 

juga cerita-cerita yang tumbuh bersama gedung-gedung dengan arsitektur Hindia-

Belanda di kawasan tersebut.  

Wisata edukasi mengenai sejarah Kota Lama bisa dikemas dengan cara 

yang segar seperti contohnya dengan teknologi virtual reality. Virtual Reality 

(atau yang selanjutnya disebut VR)  adalah istilah yang digunakan untuk 

mendeskripsikan sebuah gambar tiga dimensi hasil buatan komputer yang bisa 

dijelajahi sehingga pengguna seolah berinteraksi secara fisik[5]. Lingkungan VR 

umumnya menawarkan pengalaman visual meskipun beberapa simulasi 

mengikutsertakan indera lain, misalnya dengan speaker, headphone, atau 

treadmill[5].  

Salah satu contoh penggunaan teknologi VR adalah Google Expedition. 

Google Expedition adalah aplikasi yang memungkinkan kita memandu atau 

bergabung dengan ekspedisi virtual untuk mengunjungi bangunan terkenal 

bersejarah, menyelam di bawah laut, atau bahkan menjelajah luar angkasa[6]. 

Penggunaan teknologi VR sebagai sarana studi wisata virtual yang lebih interaktif 

akan membuat pembelajaran menjadi semakin berkesan dan mudah diingat. 

Oleh karena itu, diciptakanlah aplikasi platform Android dengan konsep 

studi wisata virtual dengan pemanfaatan teknologi virtual reality. Tidak hanya 

pengalaman menjelajahi Kota Lama secara virtual, penambahan alur cerita dan 
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misi yang harus dipenuhi akan membuat pengalaman edukasi sejarah Kota Lama 

menjadi menarik dan interaktif. 

 

1. 2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang didapat, agar tidak 

terlalu meluas maka diberikan perumusan permasalahan sebagai berikut: 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana desain dan konsep aplikasi berbasis virtual reality yang bisa 

diterapkan untuk edukasi Kawasan Kota Lama? 

2. Bagaimana membangun aplikasi berbasis virtual reality untuk edukasi 

Kawasan Kota Lama? 

3. Apa saja faktor yang mempengaruhi daya tarik game Jelajah Kota Lama 

pada pemain? 

Batasan Masalah 

1. Lokasi yang akan dijadikan bahan penelitian dibatasi hanya di area 

sekeliling Gereja Blenduk, Taman Srigunting, dan Museum 3D. 

2. Pemanfaatan Google Cardboard sebagai perangkat yang digunakan untuk 

penyampaian materi simulasi 

 

1. 3. Tujuan Penelitian 

Dari  latar belakang serta rumusan masalah yang didapat,  penelitian ini 

bertujuan untuk: 



 

  4 

1. Mengimplementasikan desain dan konsep dalam aplikasi virtual reality. 

2. Menemukan cara membangun aplikasi berbasis virtual reality untuk edukasi 

Kawasan Kota Lama. 

3. Mengetahui faktor yang mempengaruhi tarik game Jelajah Kota Lama pada 

pemain. 
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