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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Gagasan Awal 

Menurut Cook, Hsu dan Marqua (2017), pariwisata adalah suatu 

aktivitas perpindahan tempat yang dilakukan oleh manusia ke tempat di luar 

tempat kerja maupun tempat tinggal dan memiliki aktivitas yang termasuk 

dalam waktu lingkup untuk berada di suatu destinasi wisata dan fasilitas 

yang tersedia memenuhi kebutuhan para pengujung. Pariwisata merupakan 

salah satu sektor industri yang sangat menunjang devisa negara Indonesia. 

Tercatat dari katadata.com (2019) yang bersumber dari Kementerian 

Kebudayaan dan Pariwisata, devisa negara Indonesia yang didapatkan dari 

sektor pariwisata ialah sekitar 17,6 Milyar US$ di tahun 2019.  

GAMBAR 1 

Pendapatan Devisa Indonesia dari Sektor Pariwisata (2009-2019E) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber: Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata (2019) 
 

Menurut Badan Informasi Geospasial (BIG) Indonesia pada tahun 

2019, luas negara Indonesia mencapai 8,3 juta kilometer persegi dan 

mencakup wilayah daratan maupun perairan, dengan jumlah pulau kurang 
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lebih 17,504. Dengan kondisi tersebut, maka sangat besar peluang bagi 

Indonesia dalam mengembangkan sektor pariwisata mengingat besarnya 

potensi yang dimiliki oleh Indonesia. 

DKI Jakarta sebagai ibukota Republik Indonesia merupakan kota 

metropolitan dan salah satu kota terbesar di Indonesia dengan jumlah 

penduduk menurut data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta (2019) pada 

tahun 2018 mencapai 10.846.145 WNI dan jumlah WNA yang mencapai 

5.462 jiwa yang tersebar ke lima kota administrasi (Jakarta Pusat, Jakarta 

Utara, Jakarta barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur) dan satu kabupaten 

administrasi (Kepulauan Seribu), menjadikan DKI Jakarta sebagai pusat 

pemerintahan, pusat kegiatan perekonomian, pusat perdagangan, 4 pusat 

jasa perbankan dan keuangan, serta sebagai gerbang utama bagi wisatawan 

mancanegara (Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, 2019). 

Tahun 2019 ini, berkembangnya teknologi menyebabkan 

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Indonesia telah mengeluarkan 

Tourism 4.0.  Terlampir dari Siaran Pers: Menpar Ajak Milenial 

Manfaatkan Tourism 4.0 Menangkan Persaingan Pariwisata di Pasar 

Global yang dikeluarkan oleh Kemenpar, Menteri Pariwisata Arief Yahya 

bersama narasumber Hetifah Sjaifudian, Wakil Ketua Komisi X DPR-RI 

dalam acara Millennial Gathering 2019 menjelaskan, era industri 4.0 yang 

mencakup tourism 4.0 akan mengubah serta mendisrupsi industri pariwisata 

secara mendasar dengan terwujudnya cost value atau dikenal dengan more 

for less, experience value (personalized), dan platform value (resources 

sharing).  
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Terlampir dari artikel Pariwisata Go-Digital, Transformasi Menuju 

Era Tourism 4.0. yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan 

Informatika RI, tourism 4.0 akan menyasar pasar yang banyak bergantung 

pada teknologi yang membuat berubahnya perilaku konsumen atau yang 

biasa dikenal sebagai customer behavior. Adapun yang bersumber dari 

Siaran Pers: Industri Pariwisata Diminta Siapkan Diri Hadapi Tourism 4.0 

oleh Kementerian Pariwisata Indonesia, Rapat Koordinasi Nasional 

Pariwisata I Tahun 2019 atau yang biasa disebut sebagai Rakornas 

Pariwisata I Tahun 2019 mengusung tema Wonderful Indonesia Digital 

Tourism (WIDT) 4.0 Transoforming Tourism Human Resources to Win the 

Gobal Competition in the Industry 4.0 Era.   

Terwujudnya seamless dan personalized experience, menurut Arief 

Yahya, karena adanya peran teknologi dalam industri tourism 4.0 antara lain 

Big Data Analytics, Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), 

Robotics, Augmented Reality (AR), Cloud Computing, maupun Blockchain. 

Adapun Augmented Realty atau yang biasa disebut sebagai AR menurut 

Kounavis, Kasimati and Zamani (2012) memiliki pemahaman sebagai 

bahwa AR merupakan sebuah teknik visualisasi dimana adanya suatu 

substansi yang dapat  membuat sebuah regenerasi ide komputer seperti teks, 

video, grafik, GPS data dan format multimedia lainnya. AR dapat 

menyebabkan pemakainya mendapatkan sebuah persepsi baru mengenai 

realita dan lingkungan baru sehingga meningkatkan daya tarik melalui 

pengelihatan yang tidak terdapat di lingkungan asli pemakainya.  

Adapun tertulis dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang 
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Kepariwisataan, tertulis komponen yang terkait dalam pariwisata, yaitu 

daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta 

masyarakat yang terkait maupun layanan yang mendukung pariwisata itu 

sendiri. Daya tarik wisata atau yang biasa disebut sebagai atraksi menurut 

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018 adalah 

segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa 

keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang 

menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 66 Tahun 

2015 tentang museum, museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, 

mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya 

kepada masyarakat. Terdapat beberapa museum modern yang menarik 

wisatawan untuk dikunjungi di DKI Jakarta, terlampir dari idntimes.com 

dan urbanicon.co.id demikian merupakan museum yang sedang marak 

dikunjungi masyarakat serta memberikan karya seni yang menarik dan 

modern.  

a. ART:1 New Museum 

Museum kontemporer yang terdiri dari 2.500 karya yang ditampilkan 

dan menerima penghargaan the Best Gallery of the Year 2010. 

b. Museum Macan 

Museum kontemporer yang menampung banyak karya dari seniman 

terkenal dan berisikan spot foto menarik. 

c. Kompleks Komunitas Salihara 

Museum kontemporer yang mendapatkan gelar the Best Art Space 2010 
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dan Green Design Award 2009. 

Museum memiliki berbagai jenis klasifikasi, menurut Lewis (2019) di 

Britannica.com museum dibagi menjadi 6 klasifikasi, yaitu: 

a. General Museum 

Museum yang menampilkan lebih dari satu tema atau konsep dasar 

sehingga biasanya disebut sebagai museum multidisciplinary atau 

interdisciplinary yang memiliki pemahaman sebagai museum yang 

memiliki banyak fokus tema bukan hanya satu saja. Contohnya adalah 

Museum Nasional di DKI Jakarta. 

b. Natural History and Natural Science 

Museum yang memiliki fokus dalam koleksi alam yaitu dari specimen 

makhluk hidup maupun fosil. Contohnya adalah Museum Nasional 

Sejarah Alam Indonesia di Bogor, Jawa Barat. 

c. Science and Technology 

Museum ini memiliki fokus dalam koleksi yang melakukan 

development atau pengembangan dalam ilmu sains dan teknologi yang 

akan muncul berupa konsep teknologi baru. Contoh museum sains dan 

teknologi di Indonesia adalah Museum Kereta Api Ambarawa, 

Semarang, Jawa Tengah. 

d. History Museum 

Museum yang memiliki fokus dalam koleksi yang menampilkan sejarah 

dan biasanya disusun secara kronologis. Contoh museum sejarah di 

Indonesia adalah Museum Perjuangan Bogor di Bogor, Jawa Barat. 
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e. Art Museum  

Museum yang biasanya disebut juga sebagai Art Gallery, museum ini 

memiliki fokus dalam koleksi yang berkaitan dengan seni rupa, entah 

itu pahatan, lukisan maupun obyek lain yang berkaitan dengan bidang 

seni. Contoh museum seni di Indonesia adalah Museum Affandi di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

f. Virtual Museum 

Museum ini merupakan museum dengan konsep yang unik, dimana 

tidak ada obyek yang ditampilkan secara fisik, namun semuanya dapat 

dilihat dengan menggunakan teknologi yang ada. Di Indonesia belum 

ada museum yang memiliki fokus di bidang ini, namun beberapa 

penerapannya dapat dilihat di Museum Nasional, dan Museum Angkut. 

 Dengan perkembangan teknologi dan kesatuan dengan daya tarik 

wisata museum, maka Studi Kelayakan Bisnis Museum Interakif Eye for 

You ini menyatukan konsep teknologi Augmented Reality atau yang biasa 

dikenal sebagai AR ke dalam Museum Virtual ini. Peceny, Urbancic, 

Mokorel, Kuralt dan Ilijas (2019) menyatakan bahwa Augmented Reality 

didefinisikan sebagai teknologi interaktif yang mengizinkan adanya 

harmoni antara dunia maya dengan user yang ada di dunia maya dan 

dijadikan sebagai salah satu bagian dari lingkungan yang ada di dunia nyata. 

Teknologi ini meningkatkan interaksi manusia dengan mesin, mengontrol 

tugas untuk melakukan perbaikan maupun peningkatan tugas dan inspeksi 

visual yang diberikan secara maya.  

 Menurut Reit (2019), Augmented Reality adalah sistem yang 
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memadukan representasi komputer atau informasi dengan realita di dunia 

nyata. Bukan hanya mengganti informasi di dunia nyata, namun 

digabungkan sehingga obyek maya muncul terlihat di dalam dunia nyata. 

Contoh dari Augmented Reality adalah Pokemon Go, dan Wizard Unite. 

Sedangkan Museum Augmented Reality menurut museumplanner.org 

adalah museum yang menggunakan teknologi AR sebagai fokus utama 

penampilan koleksinya, dan merupakan fleksibilitas terbesar dimana 

pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan konten menggunakan 

aplikasi di aplikasi masing-masing. 

 Sebelum menjalankan kuesioner dan studi kelayakan bisnis, telah 

disebar pre-test untuk melihat validitas serta memerhatikan kesalahan yang 

mungkin terjadi. Kuesioner pre-test dapat di lihat Lampiran A-1. Dengan 

51 responden dan hasil uji validitas yang valid serta reliabel yang dapat 

dilihat di Lampiran A-17, maka studi kelayakan bisnis ini dilanjutkan. 

Museum Interaktif Eye for You memiliki visi untuk memperkenalkan 

kepada masyarakat Indonesia tepatnya DKI Jakarta mengenai teknologi 

baru yaitu Augmented Reality dengan adanya budaya yang dilestarikan yaitu 

cerita rakyat. Bersumber dari Provinsi DKI Jakarta dalam Angka (DKI 

Jakarta in Figures) yang dikeluarkan oleh BPS DKI Jakarta 2019, Jakarta 

Utara pada tahun 2018 memiliki enam kabupaten dan kota, dengan jumlah 

total 31 kelurahan. Jakarta Utara juga memiliki jumlah penduduk sejumlah 

1.797.290 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,10% dan 

kepadatan penduduk 12.255 per kilometer persegi. Adapun Kabupaten 

Penjaringan memiliki jumlah total penduduk sebesar 346.683, dan 
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merupakan kabupaten ketiga terbesar dari Kota Jakarta Utara.  Hal ini 

membuat Museum Interaktif Eye for You akan terletak di salah satu pusat 

destinasi wisata di Pantai Indah Kapuk, Kabupaten Penjaringan, Kota 

Jakarta Utara.  

Di dalam museum ini akan diberikan informasi mengenai industri 4.0, 

tourism 4.0 serta teknologi AR. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan masyarakat mengenai teknologi AR. Museum Interaktif Eye 

for You juga akan menggabungkan konsep cerita rakyat nusantara, dimana 

tokoh cerita rakyat tersebut akan muncul dalam bentuk karakter AR serta 

adanya koleksi-koleksi dari daerah asal cerita rakyat tersebut, sesuai dengan 

proyeksi cerita rakyat setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat di Lampiran E-

1. 

Selain daripada itu, Museum Interaktif Eye for You akan meluncurkan 

aplikasi Eye for You yang mengizinkan pengunjung untuk mengunduh dan 

memberikan saran untuk museum ini. Hal ini juga akan berlaku sebagai 

membership atau keanggotaan museum untuk dijadikan track record guna 

melihat seberapa banyak pengunjung yang mengunjungi museum. Aplikasi 

ini digunakan untuk dipakai di dalam museum untuk melihat koleksi 

museum yaitu cerita rakyat dan karakter yang sudah dikenal masyarakat 

serta untuk karakter-karakter yang akan menjadi ciri khas dari Museum 

Interaktif Eye for You, dimana nantinya karakter ini akan menjadi salah satu 

dari misi para pengunjung untuk memotret atau berfoto bersama karakter 

yang tersebar di museum tersebut. Desain karakter dapat dilihat di Lampiran 

C-1. Museum Interaktif Eye for You juga akan memberikan informasi 
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mengenai perkembangan Augmented Reality dan penggunaannya di dunia 

modern. Museum interaktif Eye for You akan menyediakan merchandise 

serta souvenir khas museum. Desain merchandise dapat dilihat di Lampiran 

C-3. 

Adapun pembuatan Studi Kelayakan Bisnis untuk menambah 

wawasan serta informasi mengenai teknologi Augmented Reality ke 

masyarakat sekitar khususnya bagi masyarakat yang tertarik dengan 

teknologi AR. Akan diberikan juga membership untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat mengenai tourism 4.0 yang sedang dikembangkan di 

kementerian seperti contohnya di Museum Nasional.  

B. Tujuan Studi Kelayakan Bisnis 

 Penentuan tujuan pembuatan Studi Kelayakan Bisnis merupakan hal 

yang penting. Berikut dua tujuan penyusunan Studi Kelayakan Bisnis 

Museum Interaktif Eye for You. 

1. Tujuan Utama (Major Objectives) 

 Untuk meninjau berbagai aspek yang terkait dengan rencana bisnis 

Museum Interaktif Eye for You dari awal museum ini berdiri sehingga 

dapat diketahui secara jelas apakah museum ini layak atau tidak untuk 

direalisasikan kedepannya. Serta untuk meminimalisir risiko yang dapat 

terjadi kedepannya. Aspek-aspek yang terkait adalah seperti: 

a.  Aspek Pemasaran 

Menganalisis kelayakan bisnis pada target pasar yang akan dituju, 

produk yang ditawarkan sesuai atau tidak dengan target pasar/trend, 
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penawaran yang diberikan oleh pesaing, strategi pemasaran yang 

harus dilakukan serta melihat kondisi politik, ekonomi, sosial 

maupun lingkungan dalam target pasar. Serta menganalisis baur 

pemasaran (8P) yang terdiri dari, product, price, packaging, place, 

people, promotion, partnership, dan programming. 

b. Aspek Operasional 

Menganalisis kelayakan bisnis pada kegiatan, fasilitas, pemilihan 

lokasi, produk dan teknologi yang akan digunakan oleh Museum 

Interaktif Eye for You. 

c. Aspek Organisasi dan Sumber Daya Manusia 

Menganalisis kelayakan bisnis di bidang struktur organisasi, 

perekrutan tenaga kerja, deskripsi pekerjaan/job description, serta 

program pelatihan dan pengembangan bagi karyawan. 

d. Aspek Keuangan 

Menganalisis kelayakan bisnis mengenai jumlah dana yang 

dibutuhkan untuk merealisasikan ide bisnis, membuat 

proyeksi/budgeting biaya operasional, proyeksi pendapatan serta 

laporan keuangan, break-even point, analisis investasi, dan juga 

manajemen kemungkinan risiko yang akan terjadi di Museum 

Interaktif Eye for You.  

2. Sub-Tujuan (Minor Objectives) 

a. Studi kelayakan bisnis ini memiliki tujuan sebagai pedoman kepada 

pihak investor dan pihak kreditor, sehingga diharapkan dapat 

menjadi acuan untuk pertimbangan dalam menanamkan modal di 
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Museum Interaktif Eye for You sehingga dapat memperhitungkan 

hasil investasi dengan matang.  

b. Sebagai pedoman untuk pengusaha/founder untuk semakin 

mengembangkan dan mengekspansi perusahaan agar dapat 

terlaksana seperti perencanaan awal dengan adanya dukungan 

investor. 

c. Tujuan lain studi kelayakan bisnis yaitu untuk meningkatkan 

pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai teknologi terbaru 

yaitu Augmented Reality (AR). Dengan adanya pengenalan 

mengenai AR di setiap dinding di sebelah antrian untuk masuk 

menuju ruang eksibisi dan pengenalan akan AR di iklan yang akan 

selalu ada di sekitar lokasi museum Eye for You. Hal ini diharapkan 

membuat masyarakat semakin paham mengenai perkembangan 

teknologi yang semakin memadai di Indonesia, tepatnya di DKI 

Jakarta. 

d. Untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Hal ini akan 

tercapai dikarenakan akan dibutuhkan sumber daya manusia untuk 

menjalankan Museum Interaktif Eye for You secara efektif. Selain 

itu, Museum Interaktif Eye for You juga meningkatkan 

perekonomian masyarakat setempat dengan memperkerjakan 

sumber daya manusia yang berasa dari lingkungan sekitar. 

C. Metodologi 

 Untuk menghasilkan data studi kelayakan bisnis yang akurat dan 
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dipercaya, maka ketersediaan dan dukungan data bisnis industri pariwisata 

merupakan sumber yang memiliki peranan penting. Data yang digunakan 

harus merupakan data yang valid dan reliable, dan dikumpulkan dengan 

menggunakan metode ilmiah. 

 Menurut Sekaran dan Bougie (2018, hal. 2), riset dapat diartikan 

sebagai suatu keadaan yang dapat membantu manager di organisasi tertentu 

untuk membuat keputusan pada pekerjaannya.  Studi kelayakan bisnis ini 

akan menggunakan dua sumber pengumpulan data yang ada yaitu data 

primer dan sekunder. 

1. Data Primer 

 Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung oleh 

peneliti berupa variabel-variabel spesifik yang diperlukan untuk suatu 

penelitian. Data yang diperoleh studi kelayakan bisnis ini akan melalui 

metode survei menggunakan kuesioner.  

a. Metode Survei dengan Kuesioner 

Menurut Sekaran dan Bougie (2018, hal. 142), kuesioner adalah 

kumpulan pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya 

dimana responden dapat mencatat jawaban mereka, biasanya 

dilakukan untuk menjadi alternatif yang dapat memberikan 

informasi yang dibutuhkan dari responden. Menurut Sekaran dan 

Bougie (2018, hal. 237), sampel adalah bagian dari populasi, terdiri 

dari beberapa anggota dari populasi tersebut. dengan kata lain, 

beberapa namun tidak menyeluruh dan merupakan elemen dari 

populasi yang terbentuk menjadi sampel.  
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Terdapat dua cara untuk menentukan teknik sampling, yaitu 

probability sampling dan nonprobability sampling. Menurut 

Sekaran dan Bougie (2018, hal. 240), probability sampling 

dilakukan ketika elemen-elemen dari populasi sudah diketahui, 

sehingga setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk 

terpilih sebagai subjek dari sampel.  Sekaran dan Bougie (2018, hal. 

242) empat metode sampling dalam probability sampling, yaitu:  

1) Simple Random Sampling 

Menurut Sekaran dan Bougie (2018, hal. 242), metode ini 

mengizinkan semua elemen dari populasi mendapatkan 

kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel penelitian. 

2) Systematic Sampling 

Menurut Sekaran dan Bougie (2018, hal. 243), metode ini 

dilakukan dengan memilih angka untuk menjadi interval atau 

jarak untuk memilih sampel dari 1 sampai jumlah yang 

ditentukan.  

3) Stratified Random Sampling 

Menurut Sekaran dan Bougie (2018, hal. 244), metode ini 

berkaitan dengan adanya proses pembuatan strata dengan 

diikuti pemilihan secara acak di setiap strata. Strata dapat dibuat 

melalui dasar persamaan ketertarikan, gaya hidup, level 

pendapatan dan lainnya.  

4) Cluster Sampling 

Menurut Sekaran dan Bougie (2018, hal. 242), di pemilihan 
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sampel ini, populasi akan dibagi menuju beberapa cluster lalu 

setiap elemen di dalam cluster itu akan dipilih secara acak dan 

membuat teknik pengambilan sampel ini menjadi lebih 

heterogenitas. Adapun di dalam teknik pengambilan sampel 

cluster sampling, di dalamnya terdapat area sampling, yaitu 

teknik dengan membagikan cluster sesuai dengan area 

geografis tempat tinggal maupun tempat kerja penduduk. 

Sekaran dan Bougie (2018, hal. 247) menyatakan bahwa 

nonprobability sampling adalah teknik sampling atau pengambilan 

sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota 

populasi untuk menjadi sampel. Terdapat dua teknik pengambilan 

sampel, yaitu: 

1) Convenience Sampling 

Menurut Sekaran dan Bougie (2018, hal. 247), teknik ini 

melakukan pengumpulan informasi dari bagian dari populasi 

yang datanya paling mudah didapat.  

2) Purposive Sampling 

Menurut Sekaran dan Bougie (2018, hal. 248), teknik 

pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan 

mengenai bagaimana informasi tersebut dapat diperoleh, dan 

disesuaikan dengan tujuan penelitian.  

Berdasarkan data yang didapatkan dalam Provinsi DKI Jakarta 

Dalam Angka (DKI Jakarta in Figures) yang dikeluarkan oleh BPS 

DKI Jakarta 2019, Jakarta Utara memiliki jumlah penduduk 
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sejumlah 1.797.290 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 

sebesar 1,10% dan kepadatan penduduk 12.255 per kilometer 

persegi. Adapun Kabupaten Penjaringan memiliki jumlah total 

penduduk sebesar 346.683, dan merupakan kabupaten ketiga 

terbesar dari Kota Jakarta Utara.   

Menurut Sekaran dan Bougie (2018, hal. 264) memberikan teknik 

pengambilan sampel yaitu: 

1) Ukuran sampel harus lebih dari 30 dan kurang dari 500 untuk 

dianggap tepat. 

2) Sampel dibagi menjadi beberapa subsamples (berdasarkan 

gender, tingkatan pendidikan, dan lainnya) dengan minimum 

ukuran sampel 30 dari setiap kategori. 

3) Untuk penelitian yang multivariate termasuk dengan 

penggunaannya analisis regresi berganda, ukuran sampel 

minimal harus berjumlah 10 kali lebih besar dari variabel di 

dalam penelitian. 

4) Untuk penelitian sederhana dengan menggunakan kelompok 

eksperimen maka sampel dapat berjumlah 10 sampai dengan 

20. 

Dalam studi kelayakan bisnis ini, kuesioner yang disebarkan akan 

menggunakan metode nonprobability sampling, convenience 

sampling, dimana pengambilan sampel akan ditujukan bagi 

anggota populasi yang paling mudah diakses untuk menjadi subyek 

penelitian. Adapun kuesioner akan terdiri dari dua bagian, yakni 
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Bagian A yang berisikan Demografi Responden dan STP 

(Segmenting, Targeting, dan Positioning), dan Bagian B yang berisi 

Baur Pemasaran terdiri dari 8P (Product, Price, Promotion, Place, 

People, Packaging, Programming, dan Partnership). Jumlah 

pertanyaan yang akan diajukan sebanyak 51 maka dari itu, sampel 

minimal penelitian untuk penelitian ini adalah sebesar 51 x 10 = 

510 (Sekaran dan Bougie, 2018, hal. 264). Teknik pengukuran 

sampel yang dilakukan adalah dengan dikalikan sepuluh dari 

jumlah indicator penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan 

hasil yang valid dan reliable.  

1) Uji Reliabilitas 

Menurut Sekaran dan Bougie (2018, hal. 223), reliabilitas 

adalah indikator pengukur untuk melihat apakah ada terjadi 

kebiasan atau error sehingga dapat memastikan konsistensi. Uji 

reliabilitas akan dilakukan menggunakan cronbach alpha atau 

yang biasa disebut sebagai CA. Apabila cronbach alpha kurang 

dari 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa hasil kuesioner lemah 

atau tidak baik. Bila hasil cronbach alpha lebih besar sama 

dengan 0,60 dan lebih kecil dari 0,70, maka dapat disimpulkan 

bahwa hasil kuesioner cukup. Bila hasil lebih besar sama 

dengan 0,70, maka dapat disimpulkan bahwa hasil kuesioner 

baik (Sekaran dan Bougie, 2018, hal. 289). 

2) Uji Validitas 

Menurut Sekaran dan Bougie (2018, hal. 220), validitas adalah 



 
 

 

 

17 

 

 
 
 

sebuah pengujian dimana sebuah konsep diukur untuk melihat 

apakah instrument yang digunakan telah baik. Uji validitas 

dilakukan dengan cara melakukan korelasi masing-masing skor 

item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari 

keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang berkorelasi 

signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut 

mampu memberikan dukungan dalam mengungkap apa saja 

yang ingin diungkap artinya valid. Suatu item dikatakan valid 

apabila nilai fhitung (pada output SPSS bisa dilihat pada kolom 

Corrected Item-Total Correlation) > rtabel. Adapun, Studi 

Kelayakan Bisnis Museum Interaktif Eye for You 

membutuhkan responden sebanyak 510 dan menggunakan 

signifikansi 0,05 maka didapatkan rtabel sebesar 0,080. 

Hasil kuesioner untuk studi kelayakan bisnis Museum Interaktif 

Eye for You akan dianalisis menggunakan metode uji realibitas dan 

uji validitas. Studi kelayakan bisnis ini juga akan melakukan 

pengambilan sampel melalui teknik kuesioner yang disebarkan 

secara langsung kepada penerima kuesioner atau yang biasa dikenal 

sebagai personally administered questionnaires, serta electronic 

and online questionnaires. Metode ini memungkinkan penulis 

untuk mengumpulkan data dalam jumlah banyak pada waktu yang 

bersamaan karena metode ini hanya membutuhkan waktu yang 

singkat dan tidak membutuhkan biaya yang besar, selain itu dengan 

adanya metode alternative yaitu personally administered 
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questionnaires, memungkinkan penulis untuk dapat 

mengumpulkan data dari responden yang sulit untuk dijangkau. 

Wadah yang akan dipakai ialah kuesioner online berupa Google 

Form. Target populasi yang akan dituju adalah masyarakat yang 

pernah berkunjung ataupun tinggal di daerah Jakarta Utara tepatnya 

di Pantai Indah Kapuk. 

2. Data Sekunder 

 Menurut Sekaran dan Bougie (2018, hal. 37), data sekunder merupakan 

data yang sudah dikumpulkan dari berbagai sumber yang ada. Sumber yang 

digunakan antara lain:  

a. Badan Pusat Statistik 

Badan Pusat Statistik merupakan sumber data yang memberikan 

informasi mengenai data statistik berisikan jumlah penduduk DKI 

Jakarta dan Indonesia, dan lainnya. 

b. Situs web 

Situs web yang digunakan merupakan situs web resmi dari 

Kementerian maupun sumber terpercaya seperti berita resmi, situs web 

resmi lembaga dan lainnya untuk mendapatkan informasi seputar 

Undang-Undang, data museum maupun informasi-informasi lain yang 

berhubungan signifikan dengan Studi Kelayakan Bisnis Museum Eye 

for You. 

D. Tinjauan Konseptual Mengenai Bisnis Terkait 

1. Pengertian Pariwisata 

 Pemerintah Indonesia menjelaskan Pariwisata di Undang-
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Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang terdiri atas 

tujuh belas bab dan tujuh puluh pasal yang mengandung penjelasan 

sebagai berikut. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan 

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh 

masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. 

 Menurut Cook, Hsu dan Marqua (2017), pariwisata adalah suatu 

aktivitas perpindahan tempat yang dilakukan oleh manusia ke tempat di 

luar tempat kerja maupun tempat tinggal dan memiliki aktivitas yang 

termasuk dalam waktu lingkup untuk berada di suatu destinasi wisata 

dan fasilitas yang tersedia memenuhi kebutuhan para pengujung. 

 Menurut United Nations World Tourism Organization atau yang 

biasa dikenal sebagai UNWTO (2010), pariwisata adalah kegiatan 

seseorang yang berpergian ke atau tinggal di suatu tempat di luar 

lingkungannya yang biasa dalam waktu tidak lebih dari satu tahun 

secara terus mnerus, untuk kesenangan, bisnis, ataupun tujuan lainnya. 

2. Komponen Dalam Pariwisata 

 Adapun di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 

Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, tertulis komponen yang terkait 

dalam pariwisata, yaitu daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas 

pariwisata, aksesibilitas serta masyakarta yang terkait maupun layanan 

yang mendukung pariwisata itu sendiri.  

 Menurut Fletcher, Fyall, Gilbert & Wanhill (2017), pariwisata 

memiliki empat komponen penting, yaitu: 
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a. Attraction 

Menurut Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No. 3 

Tahun 2018 tentang petunjuk operasional pengelolaan dana alokasi 

khusus fisik bidang pariwisata, Attractions atau Daya Tarik Wisata 

adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai 

yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil 

buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan 

wisatawan. 

Menurut Cook, Hsu dan Marqua (2017), attractions adalah lokasi 

alam, obyek buatan manusia maupun fasilitas yang membuat para 

wisatawan domestik maupun mancanegara tertarik untuk 

mengunjungi. 

Menurut Fletcher, Fyall, Gilbert & Wanhill (2017), attraction 

adalah komponen yang membuat wisatawan tertarik untuk 

mengunjungi. Atraksi memiliki kemampuan untuk dijadikan 

sebagai faktor utama wisata tersebut dikunjungi. Atraksi berkaitan 

dengan apa yang dapat dilakukan dan dilihat. Wisatawan yang 

berwisata akan lebih puas jika ada atraksi yang ditampilkan secara 

visual sehingga wisatawan mendapatkan pengalaman baru tentang 

daya tarik wisata yang dikunjunginya. 

Menurut Fletcher, Fyall, Gilbert & Wanhill (2017), atraksi dapat 

dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu: 

1) Atraksi alam (nature-based) 

Atraksi alam merupakan semua yang menarik untuk dilihat dan 
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dirasakan oleh wisatawan dan bersumber pada alam. Contoh 

atraksi alam adalah pemandangan indah, flora, fauna, daya tarik 

terumbu karang, taman dan area konservasi, serta wisata 

kesehatan. Salah satu destinasi wisata di Indonesia yang 

merupakan atraksi alam contohnya adalah Danau Toba di 

Sumatera Utara. 

2) Atraksi budaya (special event) 

Atraksi budaya merupakan aktivitas dengan tujuan untuk 

menyaksikan atau menikmati situs purbakala, tempat 

bersejarah, museum, upacara adat tradisional, upacara 

keagamaan, pertunjukan kesenian, festival, dan lain sebagainya 

yang bersifat unik dan terbatas. Contohnya adalah museum 

sejarah, festival budaya, kesenian dan hasil kerajinan tangan 

penduduk lokal, dan pusat kebudayaan. Salah satu destinasi 

wisata di Indoensia yang merupakan atraksi budaya adalah 

Festival Cap Go Meh Singkawang di Kalimantan Barat. 

3) Atraksi buatan manusia (man-made) 

Atraksi buatan manusia merupakan sesuatu yang menarik untuk 

dilihat, dirasakan, dinikmati dan dimiliki oleh wisatawan, yang 

dibuat oleh manusia dan memerlukan persiapan terlebih dahulu 

sebelum diperlihatkan kepada wisatawan. Contoh atraksi 

buatan adalah kasino, mall, theme park, circus dan pameran. 

Salah satu destinasi wisata di Indonesia yang merupakan atraksi 

buatan manusia adalah Dufan di DKI Jakarta. 



 
 

 

 

22 

 

 
 
 

b. Amenities 

Menurut Fletcher, Fyall, Gilbert & Wanhill (2017), amenities adalah 

sebuah fitur tambahan seperti toko atau tempat makan dan fasilitas 

lainnya yang dapat menambah daya tarik agar pengunjung ingin 

datang sehingga hal ini juga dapat dijadikan salah satu faktor 

sekunder dari pariwisata.  

Menurut Cook, Hsu, dan Taylor (2018, hal. 176), amenities 

merupakan barang dan layanan yang disediakan bersamaan dengan 

akomodasi yang berkontribusi pada kenyamanan tamu. 

c. Accessibility 

Menurut Fletcher, Fyall, Gilbert & Wanhill (2017), accessibility 

adalah adanya kemudahan menuju suatu wilayah wisata dengan 

transportasi maupun akses jalan yang membantu akses pengunjung. 

Seperti adanya tempat berteduh bagi para pejalan kaki, ada bis dan 

transportasi umum lainnya, serta ada jalan yang khusus untuk para 

pengendara sepeda. 

d. Ancillary Services 

Menurut Fletcher, Fyall, Gilbert & Wanhill (2017), ancillary 

services adalah layanan yang memudahkan wisatawan serta 

membuat kenyamanan bagi wisatawan untuk mengunjungi suatu 

destinasi wisata. 

3. Attraction 

 Menurut Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No. 3 

Tahun 2018 tentang petunjuk operasional pengelolaan dana alokasi 
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khusus fisik bidang pariwisata, Attractions atau Daya Tarik Wisata 

adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai 

yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan 

manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 

 Menurut Cook, Hsu dan Marqua (2017), attractions adalah lokasi 

alam, obyek buatan manusia maupun fasilitas yang membuat para 

wisatawan domestik maupun mancanegara tertarik untuk mengunjungi. 

 Menurut Fletcher, Fyall, Gilbert & Wanhill (2017), attraction 

adalah komponen yang membuat wisatawan tertarik untuk 

mengunjungi. Atraksi memiliki kemampuan untuk dijadikan sebagai 

faktor utama wisata tersebut dikunjungi. Atraksi berkaitan dengan apa 

yang dapat dilakukan dan dilihat. Wisatawan yang berwisata akan lebih 

puas jika ada atraksi yang ditampilkan secara visual sehingga wisatawan 

mendapatkan pengalaman baru tentang daya tarik wisata yang 

dikunjunginya. 

 Menurut Fletcher, Fyall, Gilbert & Wanhill (2017), atraksi dapat 

dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu: 

1) Atraksi alam (nature-based) 

Atraksi alam merupakan semua yang menarik untuk dilihat dan 

dirasakan oleh wisatawan dan bersumber pada alam. Contoh atraksi 

alam adalah pemandangan indah, flora, fauna, daya tarik terumbu 

karang, taman dan area konservasi, serta wisata kesehatan. Salah 

satu destinasi wisata di Indonesia yang merupakan atraksi alam 

contohnya adalah Danau Toba di Sumatera Utara. 
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2) Atraksi budaya (special event) 

Atraksi budaya merupakan aktivitas dengan tujuan untuk 

menyaksikan atau menikmati situs purbakala, tempat bersejarah, 

museum, upacara adat tradisional, upacara keagamaan, pertunjukan 

kesenian, festival, dan lain sebagainya yang bersifat unik dan 

terbatas. Contohnya adalah museum sejarah, festival budaya, 

kesenian dan hasil kerajinan tangan penduduk lokal, dan pusat 

kebudayaan. Salah satu destinasi wisata di Indoensia yang 

merupakan atraksi budaya adalah Festival Cap Go Meh Singkawang 

di Kalimantan Barat. 

3) Atraksi buatan manusia (man-made) 

Atraksi buatan manusia merupakan sesuatu yang menarik untuk 

dilihat, dirasakan, dinikmati dan dimiliki oleh wisatawan, yang 

dibuat oleh manusia dan memerlukan persiapan terlebih dahulu 

sebelum diperlihatkan kepada wisatawan. Contoh atraksi buatan 

adalah kasino, mall, theme park, circus dan pameran. Salah satu 

destinasi wisata di Indonesia yang merupakan atraksi buatan 

manusia adalah Dufan di DKI Jakarta. 

4. Pengertian Museum 

 Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 

2015 tentang Museum. Museum adalah lembaga yang berfungsi 

melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan 

mengomunikasikannya kepada masyarakat. 

 Menurut International Council of Museums atau yang biasa 
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dikenal sebagai ICOM (2008), museum adalah suatu tempat yang 

bersifat permanen, tidak mencari keuntungan dan memiliki tujuan untuk 

melayani masyarakat dan terbuka untuk umum. Hal ini mencakup 

konservasi, riset, komunikasi, ekshibisi, dengan tujuan untuk 

pembelajaran, pendidikan, dan hiburan, serta termasuk dalamnya adalah 

hasil obyek buatan manusia dan obyek alam.  

 Menurut Pop dan Borza (2016), museum adalah suatu lembaga 

yang harus memiliki visi dan misi untuk melestarikan lingkungan serta 

memberlangsungkan keberlangsungan lingkungan.  

5. Jenis Museum 

 Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 

2015 tentang Museum. Jenis museum ada dua, yakni museum umum 

dan museum khusus. Adapun museum umum memiliki definisi sebagai 

berikut, Museum yang menginformasikan tentang berbagai cabang seni, 

peristiwa, disiplin ilmu dan teknologi yang koleksinya terdiri dari 

kumpulan bukti material manusia dan/atau lingkungannya. Contohnya 

antara lain sebagai berikut, museum nasional, museum provinsi, dan 

museum kota. Selain itu, yang dimaksud dengan museum khusus adalah 

museum yang menginformasikan tentang satu peristiwa, satu riwayat 

hidup seseorang, satu cabang seni, satu cabang ilmu, atau satu cabang 

teknologi yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusia 

dan/atau lingkungannya.  

 Menurut Lewis (2019) di Britannica.com, terdapat 6 klasifikasi 

museum yaitu General Museum, Natural History and Natural Science 



 
 

 

 

26 

 

 
 
 

Museum, Science and Technology Museum, History Museum, Art 

Museum, and Virtual Museum.  

a. General Museum 

Museum yang menampilkan lebih dari satu tema atau konsep dasar 

sehingga biasanya disebut sebagai museum multidisciplinary atau 

interdisciplinary yang memiliki pemahaman sebagai museum yang 

memiliki banyak fokus tema bukan hanya satu saja. Contohnya 

adalah Museum Nasional di DKI Jakarta. 

b. Natural History and Natural Science Museum 

Museum yang memiliki fokus dalam koleksi alam yaitu dari 

specimen makhluk hidup maupun fosil. Contoh Museum Nasional 

Sejarah Alam Indonesia di Bogor, Jawa Barat. 

c. Science and Technology Museum 

Museum ini memiliki fokus dalam koleksi yang melakukan 

development atau pengembangan dalam ilmu sains dan teknologi 

yang akan muncul berupa konsep teknologi baru. Contohnya adalah 

Museum Kereta Api Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah. 

d. History Museum 

Museum yang memiliki fokus dalam koleksi yang menampilkan 

sejarah dan biasanya disusun secara kronologis. Contohnya di 

Indonesia adalah Museum Perjuangan Bogor di Bogor, Jawa Barat. 

e. Art Museum 

Museum yang biasanya disebut juga sebagai Art Gallery, museum 

ini memiliki fokus dalam koleksi yang berkaitan dengan seni rupa, 
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entah itu pahatan, lukisan maupun obyek lain yang berkaitan dengan 

seni. Contoh museum seni di Indonesia adalah Museum Affandi di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

f. Virtual Museum  

Virtual Museum merupakan museum dengan konsep yang unik, 

dimana tidak ada obyek yang ditampilkan secara fisik, namun 

semuanya dapat dilihat dengan menggunakan teknologi yang ada. 

Di Indonesia belum ada museum yang memiliki fokus di bidang ini, 

namun beberapa penerapannya dapat dilihat di Museum Nasional, 

dan Museum Majapahit. 

6. Karakteristik Jasa Museum 

 Menurut Wirtz, Chew, & Lovelock (2018, hal. 15), jasa 

dikategorikan menjadi 4 jenis melalui proses yang terjadi di dalam diri 

pelanggan, yaitu:  

a. People Processing, merupakan proses dimana pelanggan perlu 

untuk berada di tempat tersebut untuk merasakan jasa. Terkadang 

penyedia jasa akan menggunakan berbagai macam alat dan 

perlengkapan untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan. 

Contohnya ialah pusat layanan kesehatan, penata rias, dan 

transportasi seperti penerbangan dan bus. 

b. Possession Processing, merupakan jasa dimana pelanggan tidak 

terlibat banyak namun memberikan suatu permintaan dan penyedia 

jasa akan menyelesaikannya. Terkadang pelanggan bisa memilih 

untuk tidak ada di tempat maupun ada di tempat ketika jasa itu 
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diberikan. Contohnya seperti perbaikan rumah maupun kendaraan, 

kurir pengiriman barang, jasa laundry, dan klinik hewan.  

c. Mental Stimulus Processing, merupakan jasa edukasi, berita dan 

informasi, advis professional, psikoterapi, seni dan hiburan secara 

tidak langsung. Pelanggan diharapkan untuk melakukan investasi 

waktu dan usaha untuk mendapatkan pelayanan maksimal dari 

layanan yang diberikan. Contohnya adalah museum, psikoterapi, 

dan periklanan.  

d. Information Processing, jasa yang memiliki fokus pada penyebaran 

informasi dan memiliki ketergantungan yang tinggi pada benda-

benda yang merupakan kumpulan data. Contohnya ialah jasa 

akuntan, jasa banker, dan legal services. 

7. Acuan Hukum dalam Mendirikan Museum 

 Menurut Yogaswara (2019), Pendirian sebuah museum memiliki 

acuan hukum, yaitu: 

a. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar 

Budaya. 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan 

Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992. 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan 

dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum. 

d. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 

KM.33/PL.303/MKP/2004 tentang Museum. 

 Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2015 tentang 
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Museum, acuan hukum pendirian sebuah museum, antara lain: 

a. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. 

b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum. 

c. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 

KM.33/PL.303/MKP/2004 tentang Museum. 

8. Manajemen Museum 

 Bersumber dari Direkturat Jenderal Departemen Pendidikan 

Kebudayaan (2017) di dalam Pedoman Penyelenggaraan dan 

Pengelolaan Museum, museum dipimpin oleh seorang Kepala Museum, 

dimana dalam pelaksanaannya dibantu oleh pihak-pihak yang memiliki 

tanggung jawab secara langsung kepada kepala museum. Pengelolaan 

museum berbeda-beda antara satu dan lainnya tergantung besar dan 

jenis musesum, tetapi secara umum struktur pengelolaan pada museum 

dapat digambarkan sebagai berikut. 
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GAMBAR 2 

Skema Struktur Organisasi Museum 

Sumber: Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Museum, Dirjen Depdikbud (2017) 

 

 Tugas yang dijalankan dalam pengelolaan museum adalah 

sebagai berikut: 

a. Kepala Museum 

Kepala museum menangani koleksi, mengatur kegiatan penelitan 

dan penerbitan laporan penelitian koleksi.  

b. TU dan Kepustakaan 

Bidang tata usaha secara umum melakukan kegiatan administrasi 

museum yang mencakup bagian registrasi, perpustakaan, bagian 

keuangan, bagian umum, dan bagian rumah tangga. 

c. Kurator Koleksi 

Kurator museum secara umum mencakup pengadaan koleksi, 
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registrasi dokumen, katalogisasi, penyimpanan, dan penelitian yang 

berhubungan dengan museum. 

d. Konservator Labotarium 

Konservator museum secara umum mencakup kegiatan reproduksi, 

dan perawatan restorasi. 

e. Preparator Studio 

Bidang preparator studio memiliki kegiatan seperti perencanaan 

materi dan lainnya. 

f. Edukator Instruktur 

Bidang Edukator atau yang biasa disebut sebagai instruktur 

merupakan penggabungan staf ilmiah museum dengan pengunjung 

museum, instruktur adalah pemberi bimbingan penerangan yang 

bersifat mendidik kepada publik luas.  

 Menurut Network of European Museum Organisations (2018) 

manajemen museum terdiri dari: 

a. Digital Marketing 

Bidang yang mencakup wilayah penggunaan sosial media sebagai 

bahan pemasaran seperti Facebook, Twitter, surat kabar yang 

dikirimkan lewat jalur email, dan lainnya. 

b. Multimedia/Website Design 

Bidang yang mencakup segala yang berhubungan dengan 

multimedia seperti audio, grafik, teks, animasi dan video. 

c. Digital Production 

Bidang yang mencakup produksi A/V, audio, dan produksi film 
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serta editing. 

d. Research and Evaluation 

Bidang yang melakukan riset serta evaluasi untuk konsep museum 

kedepannya. 

e. Digital Archiving 

Bidang yang melakukan penyimpanan data secara digital untuk 

pengoleksian data. 

f. Digital Strategy and Planning 

Bidang yang menentukan strategi serta perencaan kedepannya 

dalam bentuk digital. 

g. Data Analysis 

Bidang yang menganalisa segala data yang berhubungan dengan 

museum. 

h. Software Development 

Bidang yang mencakup segala hal yang berhubungan dengan 

perangkat lunak, termasuk perkembangan situs web dan aplikasi. 

i. Database Management/Customer Relationship Management 

Bidang yang berhubungan langsung dengan konsumen dan 

berhubungan dengan penyimpanan data konsumen. 

j. Project Management 

Bidang yang mencakup segala yang berhubungan dengan acara 

maupun proyek yang akan dikerjakan ke depannya. 

k. Legal Advice and Intellectual Property Rights 

Bidang yang mencakup segala hal yang berhubungan dengan 
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legalitas dan firma, serta kolaborasi antar proyek. 

l. Digital Commissioning and Partner Management 

Bidang yang mencakup segala hal yang berhubungan dengan kerja 

sama antar perusahaan dan bidang kreatif serta layanan lainnya. 

m. Rights Clearance 

Bidang yang mencakup segala hal yang berhubungan dengan hak-

hak serta kewajiban museum. 

n. User Interface Design and User Testing 

Bidang yang mencakup mengenai desain sebuah UI (user interface) 

dan melakukan uji coba. 

9. Penyajian Koleksi Museum 

 Bersumber dari Direktural Jendral Pendidikan dan Kebudayaan di 

dalam Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Museum (2017), 

koleksi yang dimiliki oleh sebuah museum memiliki hak untuk 

dipublikasikan dan digunakan untuk penambahan informasi 

masyarakat. Adapun dari bidang kurator koleksi memiliki tanggung 

jawab untuk menyimpan koleksi dengan baik dan aman sehingga tidak 

adanya koleksi yang cacat atau rusak. Salah satu syarat penyimpanan 

koleksi adalah cukup terlindung dari api, coretan dan bencana alam. 

Adapun syarat penyimpanan memiliki prosedur maupun standar 

operasional untuk keadaan darurat. 

10. Tourism 4.0 

 Peceny, Urbancic, Mokorel, Kuralt dan Ilijas (2019) menyatakan 

bahwa Tourism 4.0 merupakan salah satu bagian dari Industry 4.0. 
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Erboz (2017) menyatakan bahwa Industry 4.0 merupakan revolusi 

keempat dari revolusi industri yang terjadi di Indonesia. Revolusi ini 

berporos pada sembilan pilar teknologi yaitu: 

a. Big Data and Analytics 

Konsep ini merupakan aplikasi dari dataset yang kompleks, 

memiliki diversitas dan besar yang berdampak pada keputusan 

pembuatan sebuah perusahaan dengan melihat keputusan yang akan 

diambil. Adapun pemilihan keputusan ini membuat penyelesaian 

masalah lebih mudah dikarenakan memiliki cara untuk meninjau 

keadaan melalui proses monitoring, measuring, dan managing 

dengan lebih baik.  

b. Autonomous Robots 

Teknologi ini menggunakan robot untuk dipakai di industri guna 

menyelesaikan pekerjaan yang tidak bisa dengan mudah dikerjakan 

oleh manusia. Robot digunakan di dalam beberapa bidang seperti 

produksi, logistic, distribusi dan biasanya dapat dikontrol jarak jauh. 

c. Simulation 

Perlengkapan simulasi ini merupakan salah satu alat pendukung 

guna pencapaian keadaan manufaktur yang berkelanjutan. Biasanya 

hal ini merupakan peralatan digital yang dapat tercapai dengan 

adanya beberapa kemampuan seperti konfigurasi mandiri, dan dapat 

membuat perubahan sesuai dengan standard yang ada. 

d. Horizontal and Vertical System Integration 

Integrasi vertikal menunjukkan sistem yang fleksibel dan dapat 
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dikonfigurasi dari dalam pabrik dan dapat terintegrasi ke sistem 

lainnya sehingga mencapai kesatuan antara horisontal dan vertikal, 

kesatuan ini kemudian akan dikirim ke dalam Big Data dengan 

tujuan untuk memaksimalkan optimal sistem dan mengirim data 

tersebut ke dalam The Cloud. 

e. The Industrial Internet of Things (IoT) 

Internet of Things atau yang biasa dikenal sebagai IoT adalah 

revolusi teknologi yang memberikan soslusi untuk komputerisasi 

analisis dan bergantung pada sistem The Cloud. Adapun IoT 

memiliki tujuan utama untuk mengumpulkan data dari obyek fisikal. 

Dengan mengumpulkan data, maka komputer atau sistem akan 

secara otomatis melakukan pengambilan keputusan. 

f. The Cloud 

Cloud Computing (CC) membawa keuntungan ke paradigma seperti 

membantu SC untuk melakukan automisasi dan integrasi tetapi juga 

memfasilitasi manajemen dan administrasi. Itu merupakan salah 

satu virtualisasi sumber daya dan pelayanan dan mengkombinasi 

klien atau sumber dengan sistem server.  

g. Additive Manufacturing 

Manufaktur yang didefinisikan sebagai printing 3D yang 

terspesialisasi di barang-barang yang terkustom untuk ketentuan 

dari pelanggan. 

h. Augmented Reality (AR) 

Augmented Reality yang biasa disebut sebagai AR biasanya 
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didefinisikan dengan teknologi interaktif yang mengizinkan adanya 

harmoni antara dunia maya dengan user yang ada di dunia maya dan 

dijadikan sebagai salah satu bagian dari lingkungan yang ada di 

dunia nyata. Teknologi ini meningkatkan interaksi manusia dengan 

mesin, mengontrol tugas untuk melakukan perbaikan maupun 

peningkatan tugas dan inspeksi visual yang diberikan secara maya. 

i. Cyber Security 

Cyber security merupakan salah satu dari isu penting, yang apabila 

tidak diperhatikan dengan baik, dapat memberikan dampak 

destruktif pada lingkungan bisnis berkaitan dengan intensi dari 

penyerangan terror, sehingga untuk mencegah hal itu, dibutuhkan 

sistem pengamanan yang penting dan dilakukan untuk mencegah 

efek negatif. 

 Peceny, Urbancic, Mokorel, Kuralt dan Ilijas (2019) menyatakan 

bahwa Tourism 4.0 memiliki tujuan untuk memaksimalkan dampak dari 

pariwisata sekaligus meminimalisir dampak negatif dari pariwisata dan 

secara tidak langsung memaksimalkan pengalaman yang didapatkan. 

Hal ini berkesimpulan bahwa dengan adanya dampak langsung dari 

pengalaman serta bertindak sebagai co-creator dari penawaran 

pariwisata yang diberikan oleh industri, tourism 4.0 mengharuskan data-

data ataupun informasi yang diberikan harus diolah terlebih dahulu 

sehingga semua itu akan menjadi informasi yang berguna dan bisa 

dipakai untuk membuat keputusan yang strategis dan digunakan untuk 

tujuan yang bermakna. 
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11. Pengertian Augmented Reality 

 Peceny, Urbancic, Mokorel, Kuralt dan Ilijas (2019) menyatakan 

bahwa Augmented Reality yang didefinisikan sebagai teknologi 

interaktif yang mengizinkan adanya harmoni antara dunia maya dengan 

user yang ada di dunia maya dan dijadikan sebagai salah satu bagian dari 

lingkungan yang ada di dunia nyata. Teknologi ini meningkatkan 

interaksi manusia dengan mesin, mengontrol tugas untuk melakukan 

perbaikan maupun peningkatan tugas dan inspeksi visual yang diberikan 

secara maya. 

 Menurut Reit (2019), Augmented Reality adalah sistem yang 

memadukan representasi komputer atau informasi dengan realita di 

dunia nyata. Bukan hanya mengganti informasi di dunia nyata, namun 

digabungkan sehingga obyek maya muncul terlihat di dalam dunia 

nyata. Contoh dari Augmented Reality adalah Pokemon Go, dan Wizard 

Unite.  

12. Museum Virtual 

 Terlampir dari Virtual Museum Transnational Museum Network, 

Virtual Museum adalah entitas digital yang digambarkan melalui 

karakteristik ari museum, dengan niatan untuk mengkomplementasi, 

menaikkan, atau bahkan meng-augmentasikan pengalaman museum 

melalui personalisasi, interaktif dan kekayaan konten yang disediakan. 

virtual museum dapat dijadikan sebagai jejak kaki digital oleh sebuah 

museum fisik atau bisa dibiarkan berdiri secara mandiri dan dibawahi 

oleh ICOM (International Council of Museum). Sesuai dengan definisi 
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museum dari ICOM, virtual museum diperlukan untuk dapat diakses 

dari seluruh masyarakat publik. Virtual museum dapat diproyeksikan 

sebagai museum secara daring, hyper-museum, museum digital, cyber-

museums atau museum secara situs web (Hazan, Hermon, Turra, 

Pedrazzi, Franchi, dan Wallergard, 2014). 

 Menurut Lewis (2019) di Britannica.com, virtual museum 

merupakan museum dengan konsep teknologi dimana tidak ada benda 

fisik yang ditunjukkan namun koleksinya dapat dilihat dari teknologi 

yang disediakan. 

 Menurut Syarifah (2014), museum virtual adalah kumpulan 

gambar, file suara, teks dokumen, dan video dari sejarah, ilmiah atau 

kepentingan budaya yang direkam secara digital dan dapat diakses 

melalui media elektronik. Museum Virtual juga sering disebut sebagai 

e-museum, museum elektronik, dan museum digital.  

13. Konsep Museum Interaktif Eye for You  

Museum Interakif Eye for You akan memberikan informasi 

mengenai industri 4.0, tourism 4.0 serta teknologi AR. Hal ini 

diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai 

teknologi AR. Selain daripada itu, Museum Interaktif Eye for You akan 

meluncurkan aplikasi Eye for You yang mengizinkan pengunjung untuk 

mengunduh dan memberikan saran mengenai obyek maupun destinasi 

yang diinginkan di bulan depannya. Aplikasi ini juga akan berlaku 

sebagai membership untuk dijadikan track record guna melihat 

seberapa banyak pengunjung yang mengunjungi museum. Aplikasi ini 



 
 

 

 

39 

 

 
 
 

digunakan untuk dipakai di dalam museum untuk melihat koleksi 

museum dan untuk karakter-karakter yang akan menjadi ciri khas dari 

Museum Interaktif Eye for You, dimana nantinya karakter ini akan 

menjadi salah satu dari misi para pengunjung untuk memotret atau 

berfoto bersama karakter yang tersebar di museum tersebut. Museum 

ini juga akan memberikan informasi mengenai perkembangan 

Augmented Reality dan penggunaannya di dunia modern. Museum 

interaktif Eye for You akan menyediakan merchandise serta souvenir 

khas museum.  

Museum Interaktif Eye for You akan memiliki waktu operasional 

hari Selasa sampai Kamis dari pukul 10.00 – 16.00, dan hari Jumat 

sampai Minggu dari pukul 10.00 – 18.00. Hari senin Museum Interaktif 

Eye for You tutup. Konsep bangunan Museum Interaktif Eye for You 

akan modern dan minimalistik, dengan dominan warna putih untuk 

memberikan konsep cerah dan futuristik. Di dalam Museum Interaktif 

Eye for You akan dominan warna putih dan abu-abu muda, dengan 

ruangan utama dinamakan EYE HALL. Ruangan utama ini akan 

menjadi salah satu ciri khas museum karena pengunjung diizinkan 

untuk berfoto dengan karakter yang akan diletakkan dan diletakkan 

posisi di Hall ini. Ruang tunggu untuk membeli tiket akan dipenuhi 

dengan tata cara pengunduhan aplikasi Eye for You dan informasi 

mengenai industri 4.0, tourism 4.0, dan AR. Adapun museum ini akan 

memiliki 3 lantai. Lantai pertama merupakan ruang tunggu dan kantor 

museum, lantai kedua merupakan EYE HALL dan lantai ketiga 
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memiliki ruangan semi-rooftop dimana pengunjung dapat melihat 

karakter di langit DKI Jakarta dan photobooth yang akan disediakan 

guna meningkatkan publikasi museum.  

Adapun proyeksi cerita rakyat dari tahun pertama hingga tahun 

kesepuluh dapat dilihat di Lampiran E-1. Selain teknologi AR yang 

menjadi fokus, disediakan pula koleksi-koleksi berupa contemporer 

arts dari seniman-seniman yang akan diubah setiap 6 bulan sekali 

terkait dengan daerah asal cerita rakyat tersebut. Koleksi tersebut 

antara lain adalah benda-benda seni, film pendek dan lainnya. Hal ini 

dilakukan guna menunjang keberlangsungan budaya, seni serta 

seniman-seniman lokal. Pihak museum akan mengadakan perjanjian 

Memorandum of Understanding dengan pihak seniman untuk 

memperlancar kerja sama dan mencegah terjadinya miskomunikasi. 

Akan diadakan pula misi dari setiap karakter AR dimana di aplikasi 

tersebut akan ada barang-barang yang dapat digunakan untuk 

berinteraksi dengan karakter AR (membuat pergerakkan karakter 

melambat atau mempercepat), serta untuk tahun pertama akan berfokus 

pada cerita Malin Kundang dengan skrip dapat dilihat di Lampiran E-

2. 

  


