
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan Negara yang memiliki kekayaan yang luar biasa, baik 

itu dari sumber daya alam, adat, warisan budaya maupun peninggalan sejarah. 

Adapun budaya-budaya di provinsi NTB yaitu Budaya SASAMBO (SASAK, 

SAMAWA, MBOJO) dengan budayanya yang sangat menarik untuk kita kunjungi. 

Walaupun SUKU SASAMBO ini belum terlalu terkenal atau masih asing di telinga 

masyarakat Indonesia tetapi saya ingin memperkenal budaya-budaya sasambo ke 

pada masyarakat Indonesia bahkan sampai ke Negara lain. Istilah dari nama 

SASAMBO itu adalah singkatan dari ketiga etnis yang ada di provinsi NTB, 

SASAK-SAMAWA-MBOJO.  

Provinsi NTB itu terbagi menjadi dua pulau yaitu pulau Lombok dan 

Sumbawa. Pulau Lombok memiliki beberapa kota seperti Lombok Timur, Lombok 

Tengah, Lombok Utara, Lombok Selatan dan Kota Mataram sedangkan pada pulau 

Sumbawa yaitu Kota Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota 

Bima. Tetapi di setiap daerah itu masing-masing memiliki kebudayaan masing-

masing.      

Permasalahan yang terjadi pada Kebudayaan NTB  ini adalah tidak adanya 

Aplikasi Android untuk menyebarkan Informasi-Informasi budaya dan kegiatan yang 

harus di sampaikan dan di laksanakan, dengan ini juga diharapkan bisa membantu 
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untuk pengguna aplikasi android. pada zaman yang sudah seperti sekarang ini, sistem 

informasi berbasis android yang diolah secara komputerisasi dirasa sangat efisien. 

Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi tidak perlu waktu lama untuk mengolah 

dan menyajikan informasi yang diinginkan. Maka pengolahan kegiatan yang masih 

dilakukan secara manual tentunya kurang efisien. Pada kondisi ini, teknologi 

informasi berbasis android ini adalah sarana yang tepat untuk melancarkan proses 

berjalanya Informasi-Informasi tentang kebudayaan NTB (Nusa Tenggara Barat) 

kepada seluruh pengguna aplikasi ini. 

  

1.2.  Rumusan Masalah 

  Rumusan masalah yang terdapat pada skripsi ini adalah bagaiman agar suatu 

proses berjalannya suatu informasi Budaya Suku di NTB dapa dilakukan, jadi 

berdasarkan latar belakang permasahan di atas maka dapat ditarik suatu permasalahan 

yaitu : 

1. Bagaimana membuat aplikasi android tentang kebudayaan NTB? 

2. Bagaiman cara memberikan informasi berbasis android yang terkait 

dengan budaya NTB? 

3. Bagaimana pengguna bisa mengikuti kegiatan budaya NTB? 
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1.3.  Ruang Lingkup 

pada aplikasi pengenalan suku budaya di NTB ini diberi pendataan tentang 

suku di NTB. 

1. Data yang di kelola tentang suku budaya masing-masing daerah di provinsi 

NTB. 

2. Informasi Pakaian, tarian, rumah, dan lagu adat  daerah masing-masing. 

3. Penerapan tentang GPS untuk melakukan petunjuk ke tempat tujuan 

masing-masing budaya. 

 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk dapat membuat aplikasi budaya 

berbasis android agar masyarakat bisa mengenal budaya NTB. Selain itu juga 

pengguna bisa melihat lokasi kegiatan dengan menggunakan GPS yang 

tersedia di aplikasi ini.  
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1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Pada bab ini menjelaskan Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori yang 

dibutuhkan dalam proses analisis permasalaha. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi Bahan/Data, Peralatan, Prosedur dan Pengumpulan 

Data, dan Analisis dan Rancangan Sistem. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi Implementasi dan Uji Coba Sistem yang membahas 

implementasi dari metode yang digunakan beserta kelebihan dan kekurangan 

yang diperoleh serta pengujian menggunakan perancangan aplikasi android 

untuk pengelolaan budaya di provinsi NTB, dan Pembahasan membahas 

kajian/bahasan tentang hasil pengujian dan dikaitkan dengan penelitian 

lain/tinjauan pustaka. 
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BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi Kesimpulan yang berisi jawaban dari pertanyaan 

penelitian yang dinyatakan dalam perumusan masalah, dan Saran yang 

berisikan simpulan yang perlu dilanjuti atau direalisasikan. 

 

 

 

 


