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Bab I Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang Masalah 

     Indonesia sering dikenal sebagai negara yang kaya akan seni budayanya 

karena Indonesia memiliki banyak warisan budaya yang berharga dan benilai. 

Menurut Koentjaraningrat (2015:146) kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan 

gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar. Salah satu 

kebudayaan Indonesia yang menonjol dan telah ada sejak dulu yaitu kesenian 

Wayang Purwa atau sering juga disebut wayang kulit, dijelaskan oleh Kanjeng 

Madi Kertonegoro (2009) dari bukunya Para Dewata : mengenal figur wayang 

Jawa & Bali, dalam perwayangan, cerita para dewa dan dewi berasal dari mitologi 

hindu di India yang kemudian diadaptasi ke budaya Jawa kuno. Secara garis besar 

cerita hampir sama namun juga terjadi perbedaan karena di Jawa ada 

pengembangan paham baru setelah runtuhnya kerajaan besar Majapahit. Wayang 

kulit di Jawa sudah dikenal sejak abad ke-9 M dan di Bali yang disebutkan dalam 

prasasti Bebetin tahun 896 Masehi, adanya pertunjukan wayang. Salah satu raja 

besar yaitu Raja Airlangga di Jawa Timur diabad 11 M , mengembangkan kesenian 

Wayang dan sastra dengan menyalur banyak cerita India ke Jawa kuno. 

     Di era globalisasi ini banyak budaya asing yang masuk dan membuat anak 

muda kurang tertarik belajar budaya Indonesia serta mulai terlupakan sehingga 

budaya kita banyak diklaim oleh negara lain seperti lagu rasa sayang e, tari pendet, 

tari Reog Ponorogo dan banyak lagi (Tuloli, 2003 dalam Arifiati et.al 2016).  

     Di sisi lain dengan adanya perkembangan jaman yang pesat, banyak anak 

muda Indonesia yang tertarik dengan kebudayaan luar negeri. Salah satu 

kebudayaan yang cukup populer dari dulu hingga sekarang adalah kebudayaan 

anime dan manga yang berasal dari Jepang. Manga mulai populer di Indonesia 

pada akhir  tahun  80-an  sampai  90–an, bahkan  lebih  dari  80%  komik yang 

ada di  Indonesia  adalah  manga  (Rastati,  2015).  

     Pertama kali komik Indonesia muncul adalah pada  tahun  1930-an, yang saat 

itu seorang komikus bernama Kho Wang Gie membuat komik strip Si Put On, dan 

dimasukan dalam surat kabar bernama Sin Po (Marcell Boneff ,1998 dalam 

Florencia et.al 2015). Pada  tahun 1960–an inilah mulai tercipta  gaya  gambar 

komik khas Indonesia dari komikus ternama contohnya seperti R.A.Kosasih, yang 
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juga mengangkat tema warisan budaya, salah satunya adalah komik yang 

mengangkat tema wayang. Cerita yang  diangkat  dari cerita  pewayangan  yang  

populer seperti  cerita  Ramayana,  Gatotkaca,  dan  Mahabrata. Pada  tahun  

1990-an Indonesia  didominasi dengan ketenaran komik  Jepang, kini pembaca 

lebih tertarik pada komik dengan gaya gambar manga, karena itulah kini di 

Indonesia banyak yang mengeluarkan komik lokal dengan gaya manga.  

          Karena kepopulerannya, banyak kreator komik Indonesia yang 

menggunakan gaya gambar manga, selain itu kini  banyak acara kompetisi yang 

mengkhususkan menggambar gaya manga dalam acara bertemakan Jepang, 

seperti Manga Fest yang selalu diadakan oleh UGM setiap tahunnya. Setiap tiga 

tahun sekali, Japan Foundation melakukan survei jumlah pelajar bahasa Jepang 

yang berasal dari luar negeri. Berdasarkan hasil survei tahun 2012, total pelajar 

bahasa Jepang yang ada di Indonesia mencapai sebanyak 872.406 orang dan 

menduduki urutan ke-2 setelah Cina. Hal tersebut karena kepopuleran serta 

ketertarikan anime dan manga Jepang yang menumbuhkan minat anak muda 

hingga mereka ingin belajar bahasa Jepang, kemudahan dalam mengakses 

internet juga menjadi faktor penting dalam memotifasi mereka belajar (Wahidati 

et.al 2018).   

        Jawata : A Compendium of Indonesian Wayang Gods Stories, adalah buku 

ilustrasi bertemakan kisah para dewa dari perwayangan Jawa dan digambar 

dengan gaya manga. Dari buku Para dewata : mengenal figur wayang Jawa & Bali 

oleh Kanjeng Madi Kertonegoro, Jawata untuk judul buku adalah artinya dewa atau 

dewata yang merupakan makhluk ciptaan tuhan yang tercipta dari cahaya suci 

Tuhan. Orang Jawa meyakini mereka adalah keturunan dewa atau bahasa 

Jawanya Jawata, karena keturanan Jawata, mereka disebut “Jawa” atau “Wong 

Jawa”. 

       Berdasarkan teori STP Philip Kotler (dalam Kasmir,2017)  didapatkan : 

1.  Segmentasi Pasar 

Target marketnya adalah mahasiswa dan yang sudah bekerja ,perempuan dan 

laki-laki, umur 18 hingga 25 tahun, untuk kelas sosial ekonomi menegah keatas 

dengan pendapatan sekitar Rp 2.000.000 sampai Rp 4.000.000 perbulan, 

berdomisili kota berpenduduk besar seperti, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, 

Bandung, Medan, Semarang, dan Bali. Psikografis konsumen adalah sebagai 

berikut : 
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a. Orang yang suka membeli untuk kepuasan, biasanya karena hobi seperti 

membaca, menggambar, ilustrasi seperti komik, buku cerita, atau artbook. 

b. Untuk orang dengan gaya hidup yang suka menghabiskan diri untuk hobi 

atau kepuasan diri sehingga sering membelanjakan sebagian uangnya 

untuk kepuasan karena menilai bahwa hal tersebut memiliki nilainya 

sendiri. 

c. Suka belanja untuk kepuasan diri, biasanya membeli buku ilustrasi 

sebagai sebuah koleksi ,atau pajangan terutama jika menarik dari segi 

cover. 

Buku dibeli sebagai pemuas diri, saat ada uang untuk pengeluaran belanja selain 

kebutuhan pokok, buku dibeli untuk jangka panjang, biasanya dijadikan koleksi, 

simpanan, atau pajangan. Hal yang diharapkan oleh kostumer adalah selain isinya 

yang menarik buku Ilustrasi juga memiliki kualitas yang baik seperti warna cetakan, 

jenis kertas dan cover. Untuk loyalitas konsumen yaitu dengan sistem sekali beli 

putus hubungan. Karena konsumen dominan mahasiswa, dan hasil pemasukan 

masih dari orang tua dan meski sudah ada yang bekerja, kesiapan untuk membeli 

produk adalah disaat sedang memiliki pemasukan dan pada awal penerimaan 

pemasukan. 

2. Market Targeting  

Menggunakan Pemasaran Terpadu atau Concentrated Marketing yaitu khusus 

untuk sumber daya manusia atau target yang terbatas, yaitu target anak kuliah 

sampai yang bekerja dengan umur 18-25 yang secara khusus memiliki 

ketertarikan ilustrasi dan buku. 

3. Positioning 

Buku Ilustrasi Jawata memposisikan dirinya sebagai media untuk melestarikan 

kearifan lokal dengan konten cerita para dewa yang diambil dari cerita wayang 

purwa Jawa dengan ilustrasi bergaya manga sehingga mampu menarik anak 

muda Indonesia. 

 

Kompetitor : 

a. Mythical Creatures of Asia : Mitologi Monster Benua Asia oleh Cypress 

Ruby, penerbit Mizan Fantasi. 
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Gambar 1.1 Kompetitor  

Sumber: www.goodreads.com 

 

- Paperback, 152 halaman , Soft cover. 

- Target : Remaja – Dewasa , menengah. 

 

Buku yang berisi pengetahuan secara umum tentang mitologi wilayah Asia dan 

didukung dengan ilustrasi gaya semi realis. Dibuku ini untuk teorinya cukup banyak 

dibahas dan detail, selain itu juga dibuku ini banyak disebutkan tentang fakta 

menarik atau budaya populer dari makhluk mitologi ini dari habitatnya, nama lain, 

dan cerita sejarahnya. Dibuku ini antara teori dan ilustrasi dibuat seimbang. 

 

Strengths : 

• Ilustrasi rpofesional , semi realis.  

• Diberi fakta / budaya populer negara asal makhluk mitologi. 

• Harga Terjangkau ( Rp 95.000 ). 

Weaknesses : 

• Style gambar tidak konsisten / tidak semuanya makhluk mitologi yang 

dibahas digambar oleh satu ilustrator. 

Opportunities : 
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• Mudah didapatkan karena sudah diterbitkan di toko buku nasional ( 

Gramedia ), penerbit juga memiliki online store. 

• Masih jarang ada yang menerbitkan buku ilustrasi mitologi khususnya dari 

lokal ( Indonesia ). 

Threats : 

• Kualitasnya menengah sedang, dan banyak topik mitologi luar yang 

dibahas, sedangkan kini khususnya Gramedia juga sudah menerbitkan 

buku sejenis dari luar yang juga membahas topik yang sama dengan 

gambar yang konsisten dan kualitas yang lebih baik, sehingga dapat 

membuat konsumen lari ke produk lain. 

Strategi komunikasi visual kompetitor perusahaan : 

• Memberi bonus paper toys monster namun dari seri lain juga ada yang  

memberi magnetic bookmark character. 

• Mempromosikan buku lewat instagram penerbit, selain itu juga melakukan 

posting  post seputar fakta unik atau cerita mitologi dan melakukan give 

away. 

 

 

Gambar 1.2 Paper Toys Monster 

Sumber: Instagram 
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Gambar 1.3 Post Fakta Mitologi 

Sumber: Instagram 

 

b. Mitologi Yunani: Kisah Klasik Dewa-Dewi, Pahlawan, dan Monster oleh 

Donna Jo Napoli (Author), Christina Balit (Illustrator) , D. Anshar 

(Translator). 

 

Gambar 1.4 Kompetitor 

Sumber: www.goodreads.com 

 

– Hardcover, 192 halaman. 

– diterbitkan 19 juni 2017 oleh Kepustakaan Populer Gramedia. 

– Harga Rp 185.000 ( Gramedia ) , $24.95 ( Official Store versi luar ). 

– Target market : anak–anak ( 9 – 12 tahun ). 

 



 

 

 21 

Berisi pengetahuan dan teori namun juga dilengkapi dengan ilustrasi di tiap 

halamannya, selain itu ilustrasinya banyak menggunakan warna cerah dan detail-

detail gambar yang diberikan seperti pada bingkai, ornament, maupun 

background, sehingga antara teori dengan ilustrasi pas. 

 

Strengths : 

• Ilustrasi yang bagus dengan menggunakan warna-warna cerah.  

• Diberi gambar yang detil seperti bingkai , atau ornamen pada layout. 

• Kualitas buku bagus dan menggunakan hard cover. 

Weaknesses : 

• Isi konten buku dianggap terlalu berat untuk anak -anak 

Opportunities : 

• Dari penerbit besar National Graphic yang juga sudah banyak 

mengeluarkan seri lainnya, sehingga mudah dikenal banyak orang. 

Threats : 

• Banyak buku yang menggunakan tema yang sama. 

 

Strategi komunikasi visual kompetitor perusahaan : 

• Layout tidak kaku , karena juga diberi frame ornament atau ilustrasi 

• Penggunaan warna yang banyak dan cerah sehingga menarik untuk 

anak-anak bahkan orang dewasa. 

• Memiliki website Nat Geo Kids yang berisi give away, quiz for kids, artikel, 

dan store. 

 

Gambar 1.5 Isi Buku 

Sumber: Amazon 
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c. Mythology The Gods, Heroes, and Monsters of Ancient Greece  oleh Lady 

Hestia Evans, Dugald A. Steer. 

 

 

Gambar 1.6 Kompetitor 

Sumber: www.goodreads.com 

 

- Hardcover, 32 halaman. 

- Diterbitkan 28 agustus 2007 oleh Candlewick Press. 

- Harga : $ 21.53 atau sekitar Rp 326.000–an. 

 

Buku yang khusus membahas Mitologi Yunani, ilustrasi sangat bagus dan 

profesional, kesannya dibuat seperti jaman kuno didukung dengan ornamen yang 

detail, layout dan isi konten mudah dipahami sehingga cocok untuk anak- anak, 

selain itu juga mengusung konsep pop up atau buku interaktif. 

 

Strengths : 

• Ilustrasi bagus, disesuaikan dengan tema. 

• Isi bacaan ringan . 

• Diberikan banyak aksen seperti ornamen yang khas. 
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• Cover buku yang menarik dan unik. 

• Kualitas buku bagus. 

• Ada beberapa halaman yang pop up atau interaktif.   

Weaknesses : 

• Harga sangat mahal untuk buku dengan 32 lembar. 

Opportunities : 

• Memiliki nilai tambah terutama tampilan yang bagus dari cover maupun 

isinya,  karena juga memiliki series yang lain, membuat pembeli ingin 

jadikan sebagai koleksi. 

Threats : 

• Banyak buku yang juga menggunakan tema yang sama namun memiliki 

topik dan halaman yang lebih banyak. 

• Peminatnya sedikit terutama karena harga yang dinilai cukup mahal dari 

isinya. 

Strategi Komunikasi kompetitor : 

• Cover yang menarik, ada tampilan seperti kilauan emas, dan benda 

timbulnya, gaya iustrasi dan tipografi juga disesuaikan dengan kesan 

Mitologi Yunani. 

• Didalamnya juga diberikan bonus produk yang temanya identik berupa 

pena bulu klasik. 

 

 

 

Gambar 1.7 Isi Buku 

Sumber: Barnes & Noble 

 



 

 

 24 

 

Gambar 1.8 Tampilan Buku 

Sumber: Amazon 

 

Pembalajaran budaya seharusnya sudah ditanamkan sejak dini, sayangnya 

sekarang tidak dianggap penting yang dibuktikan dengan masih minimnya porsi 

atau bagian untuk bidang sosial budaya di setiap rencana pembangunan 

pemerintah. Padahal melalui pembelajaran budaya, kita dapat mampu mengetahui 

pentingnya budaya lokal dalam membagun budaya bangsa serta bagaimana cara 

mengadaptasikan budaya lokal dalam membangun budaya bangsa serta 

bagaimana cara mengadaptasikan budaya lokal di tengah perkembangan zaman 

yaitu era globalisasi ( Sedyawati, 2006 dalam Hildigardi, 2019).  

 Oleh karena itu sebagai sarana untuk menarik anak muda, strategi yang akan 

adaptasi untuk solusi memecahkan masalah adalah dibuat buku ilustrasi dengan 

menggunakan tema kisah karakter para dewa wayang dan menggunakan gaya 

gambar manga. Ilustrasi mampu mempengaruhi cara manusia mendapatkan   

informasi,  dan bagaimana mereka  terpersuasi untuk melakukan sesuatu (Male, 

2007 dalam Hans et.al 2016). Ilustrasi merupakan sebuah visualisasi, yang 

berkaitan dengan informasi dan  kebutuhan  manusia  untuk  menyerap  informasi, 

sehingga sangat tepat dijadikan sebagai media komunikasi visual yang   

memudahkan pemahaman (Losowsky, 2011 dalam Hans et.al 2016). Buku juga 

merupakan media yang berkaitan dengan edukasi maupun pembelajaran, 

sehingga merupakan media yang dianggap tepat karena mudah digunakan (Faiq, 

2013 dalam Hans et.al 2016).  
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Hal yang melatari dibuatnya buku ilustrasi adalah untuk melestarikan 

kebudayaan indonesia dan karena di Indonesia masih jarang ditemukan buku 

ilustrasi dengan kompilasi cerita para dewa yang biasanya banyak kita temukan 

dari buku luar negeri seperti cerita dewa Yunani dan sebagainya. Dengan buku 

ilustrasi  Jawata : A Compendium of Indonesian Wayang Gods Stories juga mampu 

menunjukan lebih banyak karakter dewa wayang  yang jarang kita ketahui. Hal ini 

sesuai dengan salah satu upaya pelestarian budaya dengan cara Culture 

Knowledge atau upaya pelestarian budaya yang dapat dilakukan dengan cara 

membuat suatu pengetahuan atau informasi tentang suatu budaya lalu 

difungsionalkan kedalam berbagai bentuk dengan tujuan untuk edukasi atau 

pengembangan budaya (Sendjaja ,1994 dalam Hildgardis, 2019), sehingga dinilai 

dapat menjadi media strategi yang baik untuk menumbuhkan minat anak muda 

terhadap budaya Indonesia.  

 

1.2. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah untuk latar belakang masalah diatas: Bagaimana 

merancang desain buku ilustrasi untuk Jawata : A Compendium of Indonesian 

Wayang Gods Stories berdasarkan cerita Wayang Jawa dengan gaya gambar 

Jepang atau manga beserta media promosinya untuk menarik anak muda 

Indonesia. 

1.3. Tujuan Pengembangan  Proyek (Tujuan Perancangan) 

Tujuan perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a) Dapat membuat buku ilustrasi untuk Jawata : A Compendium of Indonesian 

Wayang Gods Stories yang menggunakan cerita dari Wayang Jawa dan 

menggunakan gaya gambar jepang atau manga dengan desain yang baik, 

dari segi ilustrasi, tipografi, layout, dan cover agar dapat menarik anak 

muda. 

b) Dapat menciptakan media promosi yang sesuai untuk Jawata : A 

Compendium of Indonesian Wayang Gods Stories sehingga mampu 

mengenalkan produk dan menarik  konsumen. 
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1.4. Spesifikasi Produk yang Diharapkan  

Hasil rancangan yang akan di buat untuk perancangan buku Jawata : A 

Compendium of Indonesian Wayang Gods Stories beserta media promosinya 

terdiri dari berbagai spesifikasi, antara lain : 

 

a) Book Design  

1. Min 80 halaman 

2. Min 50 % konten ilustrasi 

 

b) Strategi Promosi  

1. Poster A2 

2. Point Of Purchase 

3. Book Trailer dan Tutorial Video 

4. Merchandise  

5. Kartu 

6. Bundle Box 

7. Media Sosial  

1.5. Manfaat perancangan 

Manfaat perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:  

a) Melestarikan kearifan budaya lokal Indonesia lewat cerita wayang 

Indonesia melalui buku ilustrasi yang menggunakan gaya gambar manga. 

b) Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu Desain Komunikasi Visual.  

1.6. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan (Batasan Perancangan) 

Hal umum yang menjadi batasan adalah:  

a) Batasan keilmuan pada ilmu desain komunikasi visual. 

b) Batasan material atau bahan yang digunakan untuk media promosi berupa 

media promosi cetak dan online. 

c) Batasan Teknologi yang digunakan untuk perancangan produk 

menggunakan Software Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe 

InDesign dan Paint Tool SAI untuk pengerjaan ilustrasi dan editing. 

d) Batasan waktu kurun pelaksanaan Tugas Akhir dimulai dari bulan Januari 

2020 hingga bulan Mei 2020. 
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1.7. Definisi Istilah    

Untuk Jawata : A Compendium of Indonesian Wayang Gods Stories beserta media 

promosinya, maka topik-topik literatur yang perlu diteliti antara lain : Konsumen, 

Buku ilustrasi, Wayang, Manga, Desain, Media promosi.  

1. Konsumen 

Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, 

mengonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan 

yang mendahului dan menyusuli tindakan ini (Nugroho, 2015:2). Dapat 

disimpulkan bahwa konsumen adalah sebagai pelaku pembeli barang dan jasa 

tersebut. 

2. Budaya 

Kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia yang 

harus dibiasakan dengan belajar (Koentjaraningrat, 2015: 146). 

3. Ilustrasi 

Ilustrasi merupakan sebuah visualisasi, yang berkaitan dengan informasi dan  

kebutuhan  manusia  untuk  menyerap  informasi, sehingga sangat tepat dijadikan    

sebagai media komunikasi visual yang memudahkan pemahaman (Losowsky, 

2011 dalam Hans et.al 2016). 

4. Wayang  

Wayang kulit merupakan kesenian tradisional masyarakat Jawa yang dibuat dari 

kulit binatang yang diukir sedemikian rupa serta dimainkan oleh dalang dan diiringi 

oleh musik tradisional yakni gamelan (Artik, 2013 dalam Ranang AS, Handriyotopo 

2017 ) dan menurut buku Para Dewata oleh Kanjeng Madi Kertonegoro (2008), 

Wayang berasal dari kata bayangan atau wewayangan yang artinya wayang 

adalah merupakan bayangan kehidupan nyata  dunia, dengan begitu dari melihat 

wayang kita akan mengenal tentang kehidupan ini. 

5. Manga  

Komik jepang atau dikenal dengan istilah manga. Manga secara harfiah berarti 

gambar yang lucu. Pada tahun 1902, Kitazawa Yasuji atau yang lebih dikenal 

Rakuten menggunkan manga sebagai judul ilustrasinya, istilah mangapun secara 

luas menjadi kartun, komik strip, dan komik (Steward, 2013 dalam Ranny Rastati, 

2016) 
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6. Desain  

Desain produk adalah totalitas fitur yang mempengaruhi penampilan, rasa, dan 

fungsi produk berdasarkan kebutuhan pelanggan (Kotler, Keller, 2016). 

7. Media Promosi 

Media Promosi adalah suatu variabel dalam pembauran pemasaran yang penting   

dilakukan oleh perusahaan dalam memasarkan produk maupun jasa ( Lupiyoadi, 

2013 dalam Abdul Latief, 2018). 
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1.8. Metode Perancangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


