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ABSTRAK 

 “PERANCANGAN BUKU KOMIK DAN MEDIA PROMOSINYA 

UNTUK ME AND MY ZODIAC” 

“Me and My Zodiac” adalah sebuah buku komik yang bercerita tentang ke-12 
pasang zodiak yang divisualisasikan menjadi karakter pada komik. Karakter 
tersebut memiliki sifat berdasarkan zodiaknya masing - masing sehingga jika 
dihadapkan pada suatu kejadian mereka akan bertindak sesuai dengan sifatnya 
masing – masing. Sifat tersebut dibuat mirip dengan masyarakat secara umum 
agar para pembaca dapat merasa terhubung dan senasib dengan karakter yang 
ada didalamnya. Karakter – karakter yang ada didalam komik ini juga saling 
berinteraksi satu sama lain dan memiliki hubungan yang berbeda – beda antara 
satu zodiak dengan zodiak lainnya. Zodiak sendiri dipilih karena pada dasarnya, 
zodiak sudah memiliki penggolongan yang umum dikenal masyarakat dan 
masyarakat sendiri juga sudah merasa tidak asing dengan zodiak. Selain itu, 
meskipun sudah memasuki jaman modern, zodiak masih populer dikalangan 
masyarakat sehingga, akhirnya penulis memutuskan untuk menggunakan zodiak 
sebagai acuan dari pembuatan komik penggolongan ini. 

Perancangan ini dilakukan dalam rangka pembuatan buku 
pertama Me and My Zodiac. Untuk membuat masyarakat penggemar komik 
dapat terhubung dengan karakter yang ada didalam komik tersebut sehingga 
mereka juga dapat menunjukkan kesamaan yang ada pada tokoh – tokoh komik 
Me and My Zodiac dengan dirinya sendiri. Komik sendiri dipilih sebagai media 
untuk menyampaikan cerita penggolongan zodiak karena pada komik terdapat 
gambar – gambar yang dapat memikat hati si pembaca. Kemudian, masyarakat 
juga dapat lebih mengenal zodiaknya melalui media yang ringan dan menghibur. 
Selain itu,  menurut hasil penelitian, dijaman yang sudah modern ini masyarakat 
masih banyak yang tertarik dan percaya dengan ramalan zodiak. Hal ini bisa 
penulis jadikan peluang bisnis untuk “Me and My Zodiac”.  
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ABSTRACT 

“COMIC BOOK PLANNING AND PROMOTION MEDIA FOR 

ME AND MY ZODIAC” 

“Me and My Zodiac” is a book about 12 pairs of zodiacs, which 
visualized into a variety of characters. These characters are created to represent 
each zodiac, so when terrible things happen, they will act according to their own 
power. Their behavior are based on society in general so that the reader can feel 
connected as well as in the same boat with those character. In this comic, the 
characters are also interacting with each other and have different relationship. 
The author use Zodiac because basically, zodiac itself has different classification 
and also familiar in the society. Other than that, in this modern era, zodiac is still 
popular so, the author choose zodiac as the basic idea of this comic. 
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The design concept of the book, Me and My Zodiac is the first comic book. To 
create a relationship between reader and the character so they can also show off 
their similarities with the zodiac character. Comic is chosen as the media 
because there are many interesting picture inside the comic which can fascinate 
the reader. Based on the research, people still interested in zodiac and believe in 
them. For this reason, writers could consider this idea into a business plan called 
“Me and my Zodiac”. 
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