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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penciptaan 

Komik memiliki keragaman dalam hal mendefinisikannya. Definisi komik 

di buku “Understanding Comics” oleh McCloud (1993, hlm.41) adalah 

“juxtaposed  pictorial  and  other  images  in  deliberate  sequence,  intended  to  

convey  information  and/or  to produce  an  aesthetic  response  in  the  viewer” 

yang berarti gambar dan gambaran atau pencitraan lain yang terjukstaposisi dalam 

turutan tertentu, yang bertujuan untuk memberikan informasi dan mencapai 

tanggapan estetis dari pembaca. Biasanya, komik dicetak di atas kertas dan 

dilengkapi dengan teks. Komik dapat diterbitkan dalam berbagai bentuk, mulai 

dari strip dalam koran, dimuat dalam majalah, hingga berbentuk buku tersendiri.  

Di era sekarang, komik menjadi suatu hiburan bagi masyarakat dari 

berbagai usia. Komik pun menjadi sebuah kebudayaan yang mengglobal pada era 

ini, terlihat dari gaya atau aliran komik yang berbeda-beda dan bervariasi seperti 

komik bergaya Eropa, manhwa dari Korea dan manga dari Jepang. Berbicara soal 

aliran komik, manga sangatlah populer dan sangat bersaing dengan komik-komik 

Amerika dan Eropa, akibat persaingan komik ini, produksi komik-komik Jepang 

dan komik Amerika semakin gencar dilakukan yang membuat komik dari kedua 

negara ini menjamur di Indonesia. Keberadaan komik Amerika dan komik Jepang 

di pasar Indonesia yang semakin menjamur, membuat komik Indonesia kurang 

diminati di negeri sendiri. Komik-komik Indonesia cenderung memiliki cerita 

serta gaya gambar yang monoton, maka dari itu penulis melihat fenomena ini 

sebagai peluang untuk berkarya. Memanfaatkan gaya gambar manga yang sedang 

populer sebagai gaya gambar yang penulis gunakan dalam berkarya komik. Dalam 

menentukan tema, penulis melihat ke komik-komik Indonesia lama seperti komik-

komik di era R. A Kosasih yang banyak mengusung tema budaya dan kekhasan 

Indonesia. Hal ini juga membuat penulis berkeinginan untuk mengusung tema 

sejarah kebudayaan di nusantara sebagai tema komik. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Teks
http://id.wikipedia.org/wiki/Koran
http://id.wikipedia.org/wiki/Majalah
http://id.wikipedia.org/wiki/Buku
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Penulis berpikir, masyarakat haus akan keinginan agar para komikus 

Indonesia lebih mengangkat tema kebudayaan lokal yang dikemas ke dalam 

bentuk komik biar tidak terkesan kuno dan membosankan. Hal ini bertujuan agar 

masyarakat dapat terhibur sekaligus mempelajari dan mengetahui legenda, sejarah 

maupun budaya apa saja yang terdapat di negeri ini untuk dijadikan sebagai 

sumber edukasi. Ada beberapa komik yang bertemakan sejarah kebudayaan 

seperti komik “Perang Bubat”, “Untung Surapati”, “Kapitan Pattimura” karya Jan 

Mintaraga & Raharjo, “Ramayana” & “Baratayudha” karya R. A. Kosasih.  

Dari pemahaman di atas, penulis berkeinginan mengangkat tema tentang 

Kerajaan Sriwijaya karena penulis merasa tema ini dapat bermanfaat bagi penulis 

sendiri maupun masyarakat Indonesia. Komik bertema Kerajaan Sriwijaya ini 

sekaligus memperkenalkan kebudayaan lewat media yang jarang ditemui 

sebelumnya dengan harapan penulis dapat memberikan warna baru baik dari segi 

gambar, cerita maupun kemasan agar pembaca tidak bosan membaca berulang 

kali dan tertarik bila dibuat seri berikutnya. Untuk pembuatan karya bertemakan 

kerajaan Sriwijaya ini, penulis melakukan observasi ke Dinas Pendidikan Provinsi 

Sumatra Selatan, Museum Balaputra Dewa dan Balai Arkeologi Provinsi 

Sumatera Selatan. Di sana ditemukan informasi dan sumber buku-buku referensi 

mengenai Kerajaan Sriwijaya. Penulis tertarik dengan salah satu benda 

peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya, yaitu berupa prasasti Kedukan Bukit yang 

berisi tentang sejarah terbentuknya kerajaan Sriwijaya. Pada prasasti ini 

diterangkan sebuah cerita tentang perjalanan Dapunta Hyang yang berangkat dari 

Minanga Tamvan naik perahu bersama balatentaranya, kemudian tiba di Mukha 

Upang dan akhirnya mendirikan sebuah kota di daerah tersebut setelah berhasil 

menaklukan beberapa daerah sekitarnya. Faktor lain yang mendukung penulis 

untuk mengangkat Kerajaan Sriwijaya sebagai tema komik yang akan dibuat 

sebagai skripsi penciptaan adalah minimnya komik Indonesia yang bertemakan 

tentang pengetahuan sejarah maupun budaya lokal, serta membuat gagasan baru 

dari komik yang bertemakan sejarah, agar nantinya komik Indonesia akan menjadi 
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sebuah ciri khas yang unik seperti halnya komik-komik dari negara lain yang 

mendunia.  

Komik yang akan penulis buat ini lebih tepatnya akan membahas tentang 

sejarah terbentuknya Kerajaan Sriwijaya yang tertulis di Prasasti Kedukan Bukit, 

selebihnya akan saya tambahkan dengan cerita sendiri yang kaya akan nuansa 

fantasi agar komik yang saya buat ini tidak terkesan monoton maupun kurang 

menarik dengan maksud  tidak mengurangi unsur edukasi, nilai historis maupun 

budaya asli dari kerajaan Sriwijaya maupun Nusantara.  

Pada akhirnya penulis berharap agar karya yang disajikan nantinya dalam 

judul “Kerajaan Sriwijaya Sebagai Sumber Gagasan Berkarya Komik Fantasi” ini 

dapat menjadi inspirasi dan motivasi untuk para komikus Indonesia agar lebih 

peduli untuk melestarikan budaya Nusantara dengan cara mengusung budaya-

budaya Nusantara tersebut sebagai tema maupun cerita-cerita di komik yang 

dibuat. 

 

B. Masalah Penciptaan 

Dari latar belakang di atas, penulis membuat rumusan masalah pada karya 

ilustrasi komik kerajaan Sriwijaya, sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengembangkan ide dan konsep Kerajaan Sriwijaya ke dalam 

berkarya komik fantasi? 

2. Bagaimana kajian analisis visualisasi komik fantasi yang mengekspresikan 

gagasan Kerajaan Sriwijaya ? 

 

C. Tujuan Penciptaan 

Pembuatan karya skripsi ini memiliki beberapa tujuan, yaitu: 

1. Untuk mengetahui ide dan konsep berkarya komik fantasi tentang Kerajaan 

Sriwijaya  

2. Untuk mengetahui proses dan teknik dalam berkarya komik fantasi Kerajaan 

Sriwijaya  
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3. Untuk memperoleh gambaran visualisasi dan kajian berdasarkan hasil karya 

komik fantasi Kerajaan Sriwijaya  

 

 

D. Manfaat Penciptaan 

Manfaat dari pembuatan karya tugas akhir ini diharapkan: 

1. Bagi penulis, dapat menambah serta menggali lagi kemampuan dalam 

membuat komik/cerita bergambar. 

2. Bagi lembaga pendidikan seni rupa, dengan penciptaan karya ini diharapkan 

dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan untuk mengenalkan kembali 

tentang Kerajaan Sriwijaya pada peserta didik. 

3. Bagi ilustrator, dapat menginspirasi karya-karya Indonesia dalam membuat 

komik berdasarkan kebudayaan Indonesia. 

4. Bagi masyarakat umum, dengan penciptaan karya ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai sarana hiburan yang memiliki bahan pengetahuan tentang 

Kerajaan Sriwijaya agar dapat memperkaya wawasan masyarakat umum akan 

kayanya budaya Nusantara. 

 

E. Proses Penciptaan 

Adapun prosedur penciptaan karya seni komik ini penulis bagi menjadi 

beberapa tahapan sebagai berikut: 

1. Proses Observasi 

Ide gagasan berkarya komik fantasi “Babad Sriwijaya” berdasarkan hasil 

observasi penulis dari prasasti Kedukan Bukit yang berada di Museum Balaputra 

Dewa. Dalam prasasti dikisahkan perjalanan- Dapunta Hyang yang berangkat dari 

Minanga Tamvan naik perahu bersama balatentaranya, kemudian tiba di Mukha 

Upang dan akhirnya mendirikan sebuah kota di daerah Mukha Upang setelah 

berhasil menaklukkan beberapa daerah sekitarnya. Saya juga menambahkan 

beberapa imajinasi penggambaran dari cerita tersebut tanpa mengubah alur 

sejarah. 
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2. Proses Kajian Literatur 

Melalui proses kontemplasi, di sini saya berusaha mencari dan 

menambahkan ide dari cerita yang akan saya buat, mencari sumber bacaan, 

sumber pustaka sebagai referensi berkarya dan saya melakukan observasi ke 

beberapa narasumber untuk mencari tambahan referensi, tetapi untuk tahap 

observasi ini penulis kurang mendapatkan bukti/sumber. 

 

3. Persiapan Alat dan Bahan 

Penulis mempersiapkan alat dan bahan seperti berikut; pensil mekanik, 

penghapus, media kertas gambar (sketchbook) ukuran A4, laptop, alat gambar 

digital (pen tablet) merk wacom bamboo pen and touch, piranti lunak (software) 

Smith Micro Manga Studio EX 5.0.5 dan Adobe Photoshop CC 2014. 

 

4. Perancangan Naskah Cerita 

Dalam tahap perancangan naskah adalah sebuah awalan cerita yang dibuat 

untuk menentukan latar tempat, karakter, sudut pandang dan percakapan. Sebagai 

tahap awal menuju proses penentuan alur cerita, visualisasi karya dan pemberian 

kata yang mencakup keseluruhan karya komik yang penulis buat.  

 

5. Pembuatan Storyline (Alur Cerita) 

Storyline sebuah tahapan dari naskah yang dipecah menjadi beberapa 

adegan dan kejadian yang akan dituangkan dalam storyboard nantinya, di 

samping itu pula storyline berfungsi sebagai panduan keseluruhan gambar untuk 

proses  terjadinya naik dan turunnya alur cerita. 

 

6. Pembuatan Storyboard 

Storyboard adalah alat bantu untuk menyalurkan ide cerita ke dalam bentuk 

visual, membuat storyboard, tidak harus menggambar sangat rapi. Hal terpenting 

adalah seluruh ide cerita yang ada dalam skenario tertuang jelas dalam gambar 
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agar tidak menyimpang dari skenario cerita. Proses ini sepenuhnya dilakukan 

dengan cara tradisional atau manual. 

 

 

 

 

7. Pembuatan Sketsa dan Penintaan Gambar 

Setelah proses pembuataan storyboard, maka dilanjutkan pada bagian 

gambaran awal atau biasa disebut sketsa. Bedanya disini penulis melakukan 

kegiatan pembuatan sketsa secara digital begitu juga dengan proses penintaan. 

Pada proses ini, penulis menggunakan piranti lunak (software) Smith Micro 

Manga Studio EX 5.0.5 dan Adobe Photoshop CC 2014 sebagai lembar kerja. 

 

8. Pewarnaan Gambar dan Lettering (Pemberian Teks)  

Tahapan pewarnaan gambar menggunakan teknik material screen tone atau 

memasukkan dan mengedit pola yang telah tesedia di software sebagai pengganti 

warna. Penulis melakukan proses ini dalam mode grayscale atau hitam dan putih. 

Untuk pemberian kata, sama seperti tahap sketsa, pada tahap pewarnaan ini 

sepenuhnya dengan menggunakan teknik digital pada komputer menggunakan 

perangkat lunak (software) yang mendukung dalam proses ini seperti Smith Micro 

Manga Studio EX 5.0.5 dan Adobe Photoshop CC 2014. 

 

9. Pengemasan Hasil Karya 

Pada tahap ini semua hasil lembar kerja yang telah melalui proses 

sebelumnya akan dibentuk menjadi sebuah buku dan siap untuk distribusikan. 
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Bagan 1.1. 

Skema Proses Berkarya 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

 

 

 

 

Ujian sidang Penyajian karya 

Karya seni 

Desain Karakter 

 

Proses Penintaan 

Proses sketsa Pewarnaan Digital 

Penulisan Balon 

Kata 

Pencetakan dan 

Penjilidan Komik 

Rancangan Awal 

Berkarya Komik 
Deskripsi Karakter 

Tokoh  

(Secara Verbal) 

Sinopsis 

Berkarya komik 

Studi pustaka Observasi Kontemplasi 

(Perenungan) 

Sejarah & 

Legenda 

Daya Imajinasi Ide gagasan 

Pra ide 

Storyline 

Storyboard 
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F. Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan menguraikan pengantar penyusun skripsi penciptaan yang 

meliputi latar belakang penciptaan, masalah penciptaan, tujuan penciptaan, 

manfaat penelitian, metode penciptaan, dan sistematika penulisan. 

BAB II Kajian Teoretis menguraikan landasan dari proses penerapan pokok 

bahasan yang berasal dari kajian kepustakaan dan informasi sumber lainnya. 

Kajian ini terbagi atas dua yaitu kajian pustaka dan empirik. 

BAB III Metode Penciptaan menguraikan dan membahas tentang proses 

penciptaan yang diuraikan dalam perwujudan karya, persiapan alat dan proses 

penciptaan. 

BAB IV Visualisasi dan Analisis Karya pokok bahasan ini akan  menguraikan 

deskripsi analisis karya secara visual terkonsep dan melatarbelakangi hasil karya 

penciptaan dan metode yang digunakan.  

BAB V Kesimpulan dan Saran menguraikan hasil karya penciptaan secara 

keseluruhan dan saran mengatasi permasalahan yang terjadi dalam proses 

penciptaan karya tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9 

 

 
Gilang Armi Saputra, 2016 
KERAJAAN SRIWIJAYA SEBAGAI SUMBER GAGASAN BERKARYA KOMIK FANTASI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

 

 


