
BAB IV 

PEMBAHASAN 

 Pembahasan dalam bab ini lebih difokuskan pada metode yang digunakan dalam 

perancangan karya, observasi data serta pengolahannya dalam perancangan buku 

fotografi esai penambang belerang kawah ijen Banyuwangi untuk menggambarkan mata 

pencaharian masyarakat desa paltuding. 

4.1 Hasil dan Analisis Data 

4.1.1 Hasil Observasi (Pengamatan) 

 Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu 

objek dan melakukan pencatatan secara sisematis tentang hal – hal tertentu yang menjadi 

objek pengamatan. 

 Observasi yang dilakukan pada tanggal 15 – 17 Maret 2016 dilakukan 

pengamatan secara langsung mengenai kehidupan penambang belerang di Kawah 

Gunung Ijen Banyuwangi, sehingga dapat ditentukan apa yang sesuai untuk perancangan 

buku fotografi essai penambang belerang Kawah Gunung Ijen Banyuwangi. Berdasarkan 

hasil observasi dari beberapa buku, jurnal dan website resmi. Didapatkan berbagai 

macam data yang berhubungan dengan penambang belerang di kawasan Kawah Gunung 

Ijen Banyuwangi. Hasil observasi peneliti, Banyuwangi memiliki potensi wisata alam 

yang sangat menonjol, salah satunya adalah kawasan wisata Kawah Gunung Ijen yang 

terdapat tambang belerang didalamnya. Potensi belerang yang ada di kawasan Gunung 

Ijen tersebut sudah ada sejak jaman belanda dan bertahan sampe sekarang, peneliti 

mengobservasi penambang belerang sebagai objek dengan mendokumentasikan aktifitas 

para penambang tersebut yang nantinya akan dituangkan dalam buku fotografi essai. 



 Peneliti bukan hanya meneliti para penambang belerang, tetapi juga meneliti 

potensi lain yang ada di kawasan wisata Gunung Ijen seperti, kunjungan wisatawan 

domestic maupun mancanegara adalah 16.402 orang. Pada saat peneliti terjun lapangan 

potensi besar kawah ijen mampu menarik berbagai wisatawan, terutama para penambang 

belerang menjadi objek foto yang menarik bagi para wisatawan. Dengan beban berat 

yang bisa menjapai puluhan kilogram bahkan sampe 100 kilogram menarik pandangan 

para wisatawan untuk mengabadikan moment dan proses penambangan yang dilakukan 

para penambang. Para penambang belerang inilah yang nantinya akan dijadikan bekal 

dalam perancangan buku fotografi essai. 

 Potensi Banyuwangi selanjutnya adalah Tari Gandrung merupakan salah satu 

warisan budaya yang merupakan khas dari Banyuwangi, ketika melakukan observasi 

peneliti mengunjungi monument sekaligus menjadi gerbang masuk Banyuwangi yaitu 

monument selamat datang yang terdapat patung penari gandrung sebagai ikon 

Banyuwangi. Bukan hanya mengunjungi saja peneliti juga mendokumentasikan 

dikarenakan tari gandrung merupakan ikon dari Banyuwangi yang dilestarikan. 

 Potensi – potensi tersebut yang berhasil diobservasi oleh peneliti dan 

didokumentasikan yang nantinya sebagai bahan untuk perancangan buku fotografi essai. 

Potensi wisata alam Banyuwangi sangat mendukunguntuk dijadikan tujuan wisata 

unggulan Kabupaten Banyuwangi. Aktifitas penambang belerang yang mampu menjadi 

daya tarik para wisatawan dapat menunjukkan kepada pemerintah daerah bahwa 

Banyuwangi memiliki keunggulan yang berbeda dengan daerah lain dan dapat lebih 

memperhatikan kesejahteraan para penambang belerang. 

 



4.1.2 Wawancara (Interview) 

 Analisis data adalah proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip 

observasi, wawancara, dan studi pustaka yang telah dikumpulkan berguna untuk 

meningkatkan pemahaman mengenai materi-materi dan memungkinkan penyajian data 

yang sudah ditemukan. Wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu 

yang di ucapkan peneliti dan berhadapan langsung kepada informan untuk mendapatkan 

informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan 

permasalahn penelitian (Moleong 1991:135). Dalam metode wawancara ini terjadi proses 

tanya jawab secara langsung dan lisan dengan informan yang berfungsi untuk 

mendapatkan informasi secara mendalam tentang penelitian yang dikerjakan. Untuk 

mendapatkan informasi yang mendalam dan terpercaya.Wawancara pertama dilakukan 

pada tanggal 15 Maret 2016  dengan Bapak Purwanto selaku Penambang Belerang 

Kawah Ijen Banyuwangi. Menurut bapak Purwanto penambangan belerang saat ini 

mengalami kemajuan termasuk kemajuan dari segi alat yang digunakan untuk membawah 

belerang dari tempat penambangan ke tempat penimbangan belerang. Akan tetapi alat 

modern tersebut tidak lah banyak dan tidak semua penambang mendapatkan alat modern 

tersebut, dikarenakan itu merupakan pemberian dari seseorang yang peduli akan nasib 

para penambang. 

4.1.3 Studi Terdahulu 

 Berdasarkan studi literature yang telah dilakukan terhadap buku mengenai 

Penambang Belerang yang ditulis Heru Sutikna pada Tahun 2014 berjudul Jejak – Jejak 

Kaki Di Kawah Ijen Dalam Fotografi Dokumenter yaitu potret kehidupan penambang 

belerang yang berada di kawah ijen, para penambang berjalan menaiki Gunung Ijen yang 



kurang lebih sekitar 2 hingga 3 jam. Sesampainya dipuncak mereka harus menuruni lagi 

menuju bibir kawah selama 30 menit. Kesejahteraan penambang ini lah yang harus di 

perhatikan, karena para penambang mempunyai kontribusi yang akan diberikan kepada 

manusia berupa jasa. Ada beberapa fungsi dari belerang adalah berfungsi sebagai 

komponen produksi pupuk, campuran bahan pewarna, dan sebagai produksi asam sulfat. 

Belerang adalah salah satu unsur kimia yang tidak termasuk dalam kelompok mineral 

logam. Belerang dalam table periotic disebut dengan symbol S atau sulfur. Belerang yang 

masih murni bisa ditemukan pada sumber lingkungan yang dekat dengan gunung berapi 

atau gunung berapi yang sudah tidak aktif. Banyak manfaat belerang sebagai bahan 

kosmetik dan untuk kesehatan. 

4.1.4  Studi Eksisting 

 Studi Eksisting yang digunakan adalah Cereal Magazine dalam majalah ini 

menggunakan layout dan konsep modern minimalis meskipun pentaan foto yang tidak 

teratur tapi akan tetap bisa dibaca dengan jelas dan fokus oleh pembaca 

 Pada buku esai foto ini memiliki kekuatan yaitu menggunakan foto yang di 

dapatkan oleh fotografer untuk menarik minat pembaca dan dalam buku esai fotografi ini 

tersebut juga terdapat artikel yang sesuai dengan detail kehidupan serta mengangkat dari 

sisi humanisme dengan objek para penambang. 

 Selanjutnya Studi Eksisting yang digunakan adalah Cereal Magazine dalam 

majalah ini menggunakan layout dan konsep modern minimalis meskipun pentaan foto 

yang tidak teratur tapi akan tetap bisa dibaca dengan jelas dan fokus oleh pembaca.  



 

Gambar 4.3 : Tampilan Layout Cereal Magazine 
Sumber : cerealmagazine.com 

 

Gambar 4.4 : Tampilan Layout Cereal Magazine 
Sumber : cerealmagazine.com 

 

 



4.2 Konsep atau Keyword 

 Berdasarkan data yang sudah terkumpul dari hasil wawancara, observasi, studi 

literatur, STP, dan beberapa data penunjang lainnya yang nantinya akan dijadikan sebuah 

konsep atau keyword. 

 

4.2.1  Analisis Segmentasi, Targeting, Positioning (STP) 

 Analisa STP dalam perancangan ini mengacu pada observasi yang dilakukan di 

area penambangan belerang Kawah Ijen Banyuwangi  sebagai berikut : 

1. Segmentasi  

Target market atau konsumen terdapat berbagai macam yang berbeda-beda menurut 

kelas sosial masing-masing dan asal mereka sendiri. Oleh karena itu agar buku yang akan 

dibuat dapat diterima sesuai target market, peneliti harus menentukan dan lebih fokus 

terhadap segmen-segmen tertentu yang dinilai tepat sasaran. Berikut ini adalah dasar-

dasar alam menentukan segmentai : 

a. Demografis  

Jenis Kelamin  : Laki-Laki dan Perempuan 

Usia   : 21-40 Tahun 

Status Sosial  : Menengah Ke atas 

Masa Dewasa Awal (Early Adulthood, 18/21-40 Tahun) Menurut Hurlock 

(1991:247-252) mempunyai ciri-ciri umum di antaranya sebagai berikut : 

1. Masa pengetahuan, seseorang mulai menerima tanggung jawab 

sebagai orang dewasa 



2. Usia produktif, masa paling produktif untuk memiliki keturunan, 

dengan memiliki anak, mereka akan memiliki peran baru sebagai 

orang tua 

3. Masa bermasalah, pada usia ini akan muncul masalah-masalah baru 

yang berbeda dengan masalah sebelumnya, diantaranya masalah 

pernikahan 

4. Masa ketegangan emosional, masa yang memiliki peluang terjadinya 

ketegangan emosional, karena pada masa itu seseorang berada pada 

wilayah baru dengan harapan-harapan baru, dan kondisi lingkungan 

serta permasalahan baru. 

5. Masa keterasingan sosial, ketika pendidikan berikahir seseorang akan 

memasuki dunia kerja dan kehidupan keluarga. Seiring dengan itu, 

hubungan dengan kelompok teman sebaya semakin renggang. 

6. Masa komitmen, seseorang akan menentukan pola hidup baru dengan 

memikul tanggung jawab baru dan memuat komitmen-komitmen baru 

dalam kehidupan 

7. Masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru 

8. Masa kreatif, masa dewasa awal merupakan puncak kreativitas 

 

b. Geografis 

Wilayah   : Kota Surabaya 

Kepadatan Populasi : Kota Besar 

 



c. Psikografis 

Sesuai dengan inventori Psikografik VALS (The Value and Lifestyle System) 

analisis nilai dan gaya hidup. Pengukuran dan pengelompokan gaya hidup 

konsumen dibagi menjadi 8 kelompok yaitu: Actuallizer, Fullfield, Achiver, 

Experiencers, Believers, Strivers, Makers, And Strungglers. Kelompok yang 

terpilih dalam penelitian ini ada 1 kriteria yaitu Fullfield : orang yang percaya 

diri, menyukai hal-hal baru yang bernilai, kurang memperhatikam image dan 

gengsi, menyukai program-program pendidikan dan program Public seperti 

berita, dan cukup sering membaca. 

2.  Targeting 

  Target audience yang dituju dari perancangan buku essay Photography essai 

penambang belerang kawah ijen adalah orang-orang yang berada pada fase dewasa Dini 

yaitu dewasa yang berusia 21-40 tahun yang tergolong dalam kategori Mahasiswa sampai 

orang bekerja, yang memiliki rasa ingin tahu yang besar dan mulai mencari hal-hal baru. 

Dengan Target Market sebagai berikut: 

Usia    : 21-40 tahun 

 Pekerjaan  : Pegawai negeri/ swasta, ibu rumah tangga dan wiraswasta 

 Kelas Sosial  : Kelas menengah atas 

3.  Positioning 

 Positioning adalah strategi komunikasi yang berhubungan dengan bagaimana 

khalayak menempatkan suatu produk, merek atau perusahaan di dalam otaknya, di dalam 

alam khayalnya, sehingga khalayak memiliki pemikiran tertentu (Morissan, 2010:72). 

Dalam hal ini produk tersebut adalah buku esai fotografi penambang belerang yang 



memposisikan sebagai media baru untuk Memberikan wawasan tentang pentingnya 

peduli terhadap kesejahteraan dan kesehatan para penambang belerang agar mereka dapat 

terus memenuhi kebutahan belerang yang sangat tinggi. 

4.2.2 Unique Selling Preposition (USP) 

 Suatu produk harus memiliki keunikan sendiri, hal ini sangat penting dalam 

persaingan bisnis. Hal tersebut membuat suatu produk dapat dibedakan dengan 

kompetitornya, sehingga memiliki kekuatan untuk menarik pasar. Dalam hal ini Unique 

Selling Preposition yang dimiliki oleh buku Essay Photography adalah memberikan 

informasi mengenai pentingnya peduli terhadap kesejahteraan dan kesehatan para 

penambang belerang agar mereka dapat terus memenuhi kebutuhan belerang yang sangat 

tinggi. Menimbulkan kepedulian dengan cara menyajikan foto dari sisi humanisme yang 

dikemas dalam buku essay Photography dengan memadukan desain buku modern 

minimalis dan visual foto dan teks sebagai penjelas sehingga pesan atau informasi yang 

disampaikan lebih mudah untuk dipahami. 

4.2.3 Analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat) 

 SWOT adalah dipergunakan untuk menilai dan menilai ulang (reevaluasi) suatu 

hal yang telah ada dan telah diputuskan sebelumnya dengan tujuan meminimumkan 

resiko yang mungkin timbul. Langkahnya adalah dengan mengoptimalkan segi positif 

yang mendukung serta meminimalkan segi negative yang berpotensi menghambat 

pelaksanaan keputusan perancangan yang telah diambil (Sarwono dan Lubis, 2007:18).  

Dinilai dari segi kekuatan peluang dan ancaman merupakan faktor eksternal yang ada 

pada obyek, sedangkan kekuatan dan kelemahan merupakan faktor internal. Hasil dari 

kajian keempat segi eksternal dan internal tersebut dapat disimpulkan melalui strategi 



pemecahan masalah, perbaikan, pengembangan, dan optimalisasi. Hal-hal yang di 

kandung oleh empat factor tersebut disimpulkan menjadi suatu kesimpulan yang positif, 

netral atau dipahami. Penyusunan kesimpulan ini ditampung dalam Matriks Pakal yang 

terdiri dari : 

a. Strategi PE-KU (S-O)/ Peluang dan Kekuatan  : Mengembangkan peluang 

menjadi kekuatan. 

b. Strategi PE-LEM (W-O)/ Peluang dan Kelemahan : Mengembangkan peluang 

untuk mengatasi kelemahan. 

c. Strategi A-KU (S-T)/ Ancaman dan Kekuatan : Mengenali dan mengantisipasi 

ancaman untuk menambah kekuatan. 

d. Strategi A-LEM (W-T)/ Ancaman dan Kelemahan : Mengenali dan 

mengantisipasi ancaman untuk meminimumkan kelemahan (Sarwono dan Lubis, 

2007:18-19). 

 

4.2.4 Tabel Analisis SWOT (Buku Essay Photography) 

Hasil dari wawancara, observasi, literatur, studi eksisting dan studi kompetitor 

dapat mengetahui Strengt, Weaknes, Opportunities, dan Strengt atau SWOT pada objek 

yang akan dirancang. Berikut tabel dari SWOT tersebut. 



 

Tabel 4.5 SWOT (Perancangan Buku Essay Photography penambang belerang kawah ijen) 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 

 

4.2.5  Keyword 

Pemilihan kata kunci atau keyword dari buku esai photography penambang 

belerang Kawah Gunung Ijen Banyuwangi ini sudah dipilih melalui penggunaan dasar 

acuan terhadap analisis data yang sudah dilakukan. Penentuan keyword diambil 

berdasarkan data yang sudah terkumpul dari hasil wawancara, observasi, literatur, STP, 

dan beberapa data penunjang lainnya. Bagan keyword dapat dilihat pada gambar 4.6. 

 

 



 

Tabel 4.6 Keyword (Perancangan Buku Essay Photography penambang belerang kawah ijen) 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

4.2.6 Deskripsi Konsep 

 Berdasarkan analisis Keyword maka dapat ditarik kesimpulan konsep yang akan 

menjadi acuan desain dalam perancangan buku esai fotografi yaitu “Wise”. Kata “Wise” 

mewakili dari semua keyword yang menurut Oxford Dictionary memiliki arti bijaksana. 

Pada setiap foto dan desain bukunya akan mengarah pada hal indah yang menyenangkan 

serta tetap menarik perhatian audience. 

 Konsep “Wise” secara visual memberikan suatu kesan yang indah dan 

menyenangkan tetapi akan tetap terlihat menarik. Pada karya yang digunakan penelitian 

ini adalah upaya membuat sesuatu kreasi yang “Wise”, menonjolkan sisi humanisme para 

penambang belerang yang penuh dengan kegigihan and kerja keras sehingga terlihat tetap 



menarik. Memperlihatkan foto yang komunikatif secara visual guna memberikan 

wawasan terhadap masyarakat agar peduli terhadap para penambang belerang 

 

4.3 Konsep Perancangan Karya 

4.3.1 Konsep Perancangan 

 Konsep perancangan karya merupakan rangkaian perancangan yang didasarkan 

melalui konsep yang telah ditemukan dan kemudian rangkaian ini akan digunakan secara 

konsisten setiap hasil implementasi karya. Konsep perancangan buku esai fotografi 

penambang belerang Kawah Ijen Banyuwangi dapat dilihat pada gambar 4.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.7 Alur Perancangan Karya 
Sumber : Olahan Peneliti,2016 

 
 



 4.3.2 Tujuan Kreatif 

 Untuk membuat sebuah media informasi yang dapat memberikan informasi 

tentang profesi penambang belerang yang sesuai dengan hasil analisis data dan Keyword 

sehingga bentuk visual dapat sesuai dengan konsep perancangan. Dengan adanya hasil 

Keyword “Wise” diharapkan dapat membuat visual yang mengambarkan sisi humanism 

para penambang belerang Kawah Ijen Banyuwangi. Keyword tersebut didapatkan dari 

penggabungan anatara analisis data, observasi, wawancara, analisis SWOT, serta 

dokumentasi maupun jurnal yang ada dan telah melalui proses reduksi data kemudian 

terpilih sebuah konsep “Wise” sebagai dasar dalam pembuatan buku esai fotografi 

penambang belerang kawah ijen banyuwangi. 

4.3.3 Strategi Kreatif 

 Dengan menggunakan bahasa verbal yang efektif  untuk tagline dan bodycopy yang 

disusun secara modern dan minimalis namun masih tetap sesuai dengan target audience, 

agar mereka bisa merasakan bagaimana kegigihan dan kerja keras para penambang 

belerang Kawah Ijen Banyuwangi. Dengan penggunaan bahasa verbal yang mudah 

dipahami dan tidak terlalu berat untuk pembahasan yang dimuat dalam buku esai 

fotografi ini, sehingga dapat menjadi refrensi untuk menimbulkan kepedulian masyarakat 

umum kepada para penambang belerang. 

 Visualisasi warna yang digunakan dalam buku esai fotografi penambang belerang 

Kawah Ijen ini merujuk pada konsep “Wise” dari nilai-nilai sosial serta sisi humanisme  

agar dapat terus dinikmati oleh generasi selanjutnya. 

 

 



1. Ukuran dan halaman buku  

jenis buku   : Buku esai fotografi 

Dimensi buku  : 21,5 cm x 27,5 cm   

Jumlah halaman  : 100 Halaman 

Grameteur isi buku : 210 gram 

Grameteur cover : 310 gram 

Finisihing  : Soft Cover dan dijilid 

2. Jenis layout 

 Jenis layout yang digunakan dalam buku ini mengadaptasi dari jenis layout yang 

digunakan pada iklan cetak, jenis layout untuk buku esai fotografi ini adalah Manuscript 

Grid (Gird 1 kolom) dan Column Grid (Grid Kolom). Buku ini nantinya lebih banyak 

menampilkan foto, sehingga layout tersebut sangat cocok dan sesuai dengan konsep yang 

ditentukan. 

a. Manuscript Grid  

Manuscript  Grid dengan struktur yang paling sederhana. Grid ini hanya 

menggunakan satu kolom. Struktur utama pada grid ini ditentukan oleh satu 

kotak kolom di tengah. Pada grid ini dapat diletakan seperti catatan kaki, 

nomor halaman dan informasi skunder lainnya. Walaupun manuscript Grid 

ini terbilang sangat sederhana bukan berate pengolahannya tidak 

membutuhkan perhatian khusus ketertarikan visual pembaca, kenyamanan 

saat membaca, dan stimulasi merupakan factor-faktor yang sangat penting 

agar pembaca tetap tertarik pada isi bacaan.   

 



b. Column Grid (Grid Kolom) 

Untuk Jenis layout yang satu ini menempatkan beberapa kolom dalam 

formatnya, lebih fleksibel. Kolom-kolom pada grid ini, bisa saling 

berhubungan atau saling terlepas. Pada grid kolom ini dapat diletakan elemen 

teks dan visual baik pada kolom yang sama maupun yang terpisah, dan bisa 

hanya meletakan gambar di salah satu kolom sementara dikolom lainnya 

hanya teks. Bisa juga di dalam satu kolom tidak diisi penuh  

3. Judul 

 Headline atau judul untuk buku esai photography penambang belerang Kawah 

Ijen Banyuwangi ini adalah “Muara Asa Di Kaldera. Kata ini dipilih berdasarkan 

pertimbangan dari konsep yang telah ditentukan dalam buku ini, yang berarti Penambang 

sebagai point utama mempunyai sifat kerja keras yang diwakilkan oleh foto penambang 

sedang melakukan aktifitasnya dan beban berat yang akan dipikulnya. Dengan pemilihan 

judul tersebut harus dapat menggambarkan kegigihan dan kerja keras para penambang di 

Banyuwangi, selain itu tujuan dibuatnya buku esai photography ini adalah untuk 

mengajak target audience ikut peduli dan menghargai para penambang belerang karena 

pekerjaan mereka yang berat dan penuh resiko. 

4. Sub Headline 

 Untuk Sub Headline memilih kata “: Kehidupan Para Para Penambang Belerang 

Kawah Gunung Ijen”. Letaknya bisa di bawah maupun diatas headline (disebut juga 

overline). Biasanya mencerminkan materi dalam teks. Tidak semua desain mengandung 

sub headline, teragantung kosnep kreatif yang digunakan. Sub judul disebut juga kalimat 



peralihan yang mengarahkan pembaca dari judul ke naskah atau body copy (Pujiriyanto, 

2005:38). Sub judul 

5. Bahasa 

Bahasa yang digunakan dalam buku esai fotografi ini adalah bahasa Indonesia 

dipilih karena merupakan bahasa nasional bangsa Indonesia dan lebih mudah di mengerti 

masyarakat luas. Pada judul juga memilih bahasa Indonesia yang memang diperuntukan 

bagi akademis dengan penggunaan bahasa yang formal dan sesuai dengan target audience 

yaitu kalangan menengah atas yang selalu aktif, berpendidikan, berfikiran dewasa, suka 

membaca, berwawasan luas, dan mengerti kondisi sekitar serta perkembangan jaman. 

6. Warna 

Warna dapat di definisikan secara fisik sebagai sifat cahaya yang dipancarkan atau secara 

psikologis sebagai dari pengalaman indera penglihatan. Terlihatnya warna karena adanya 

cahaya yang menimpa sesuatu benda tersebut memantulkan cahaya ke mata (retina) 

sehingga terlihat berwarna (Bambang, 2013). Pada buku esai fotografi Penambang 

Belerang Di Kawah Ijen Banyuwangi secara visual desain akan dipilih beberapa warna 

yang sesuai dengan konsep “Wise”. 

  

Gambar 4.8 Pemilihan Warna 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti,2016 

 

 



7. Tipografi 

   Font atau typeface yang akan digunakan dalam buku esai fotografi Ruang 

Terbuka Hijau Surabaya serif dan san serif. Pemilihan font serif pada judul berdasarkan 

pertibangan bahwa font tersebut memiliki ketebalan dan ketipisan yang kontras pada 

garis-garis hurufnya kesan yang ditimbulkan adalah klasik, anggung, dan elegan. 

Keuntungan jenis font ini memiliki legability yang baik dan fleksibel untuk semua media 

(Rustan, 2011:48) 

 

a. Garamond  

Garamond digunakan pada Sub Judul Buku sesuai dengan konsep “Wise” 

yang mempunyai tingkat readability dan legability yang baik serta memiliki 

kesan yang lugas, tegas, menarik dan mudah dibaca. Alasan memilih typeface 

tersebut adalah memiliki karakter font capital (huruf besar) dan beberapa 

alternative gaya huruf seperti  : Thin, Ultra Light, ultra Light Italic, Light, 

Light Italic, Regular, Italic, Semi Bold, Semi Bold Italic, Bold, Bold Italic, 

Black, Black Italic, Heavy, Heavy Italic  yang bisa digunakan untuk penegas 

dari judul buku esai fotografi ini. 

 

Gambar 4.9 Font Aileron 

Sumber : Olahan Peneliti, 2016 

 



b. Trajan Pro  

Font Trajan Pro digunakan pada Judul Buku sesuai dengan konsep “Wise” 

yang mempunyai tingkat readability dan legability yang baik serta memiliki 

kesan yang lugas, tegas, menarik dan mudah dibaca.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Trajan Pro 

Sumber : Olahan Peneliti, 2016 

 

4.3.4 Strategi Media 

 Media yang akan digunakan dalam perancangan dibagi menjadi dua, yaitu media 

utama dan media pendukung. Media utama yang digunakan adalah buku Esai Fototgrafi 

Penambang Belerang dalam perancangan ini, sedangkan media pendukung adalah media 

yang digunakan untuk membantu publikasi media utama. Berikut media yang digunakan : 

a. Media Utama 

 1.  Buku Esai Fotografi 

Pemilihan media ini selain memiliki informasi yang mendalam, juga jarang 

ditemukan buku esai fotografi yang membahas tentang para penambang 

belerang secara sosial didukung tampilan visual yang menarik dengan 

ilustrasi fotografi yang menggunakan esai fotografi sebagai alur cerita yang 



ingin disampaikan. Dengan menggunakan ilustrasi esai fotografi penjelasan 

artikel yang tidak terlalu panjang sangatt menarik daya minat target pembaca 

dan juga akademisi untuk membaca buku esai fotografi ini. Untuk 

mendukung estetika, kejelasan gambar yang akan dimuat, readability dan 

legality dari buku ini, maka diperlukan beberapa kriteria sebagai acuan. 

Ukuran yang diaplikasikan pada buku ini 220 x 220 mm. pada cover akan 

dicetak menggunakan hard cover  dan dilaminasi doff untuk memberikan 

kesan elegan dan mewah. Jenis kertas yang digunakan adalah  

2. Sistematika Penerbitan Buku 

Pada penciptaan buku esai fotografi Penambang Belerang Kawah Ijen 

Banyuwangi, buku ini disimulasikan dengan percetakan Bushindo Indonesia 

b. Media Pendukung 

 Untuk mendukung publikasi dari buku esai fotografi ini, maka dibutuhkan 4 jenis 

media promosi yang paling efektif dalam menarik minat target audience. 

1. Poster, dengan adanya media ini dapat menarik perhatian, mudah dilihat dan 

memudahkan audience mengetahui tata letak dari produk yang ditawarkan. 

Poster dibuat dengan ukuran A3 yaitu 29,7 cm x 33 cm dengan menggunakan 

system cetak digital printing satu sisi. 

2. Flyer, media ini dipilih karena banyak kegunaan mulai dari biaya cetaknya 

murah, tepat sasaran dam terarah sesuai target audience serta dapat memuat 

informasi yang lebih detail mengenai produk yang ditawarkan. Untuk flyer 

memilih ukuran A5, 148 mm x 210 mm dengan menggunakan bahan art 

paper 110 gr, system cetak digital printing full color satu sisi. 



3. Kartu Nama, digunakan pada saat launching buku. Alasan memilih media ini 

adalah harganya yang relative murah dan memberikan informasi yang lebih 

personal. Kartu nama ini di desain dengan ukuran 9 cm x 5,5 cm 

menggunakan kertas art paper 150 gr dengan system cetak digital printing full 

color satu sisi. 

 

4.4 Implementasi Desain 

 Pembahasan dalam bab ini lebih difokuskan pada metode yang digunakan dalam 

perancangan karya, observasi data serta pengolahannya dalam perancangan buku 

fotografi esai penambang belerang kawah ijen Banyuwangi untuk menggambarkan mata 

pencaharian masyarakat desa paltuding. 

4.4.1 Desain Layout Cover 

 
 

Gambar 4.10 Desain Layout Cover 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
 Untuk cover menggunakan foto Penambang Belerang sebagai objek langsung, 

yang diambil dari depan dengan memunculkan saturation warna agar terlihat detail. 

Cover depan dan belakang menyatu dengan foto yang sama untuk memperlihatkan 

kegigihan para penambang belerang. 



4.4.2 Desain Layout Halaman 

 Berikut adalah beberapa hasil implementasi karya buku essai fotografi para 

penambang belerang kawah gunung ijen. 

 
 

Gambar 4.11 Halaman Pembuka 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
 Pada halaman pembuka hanya menggunakan typografi yang mewakili judul  dan 

sub judul di halaman cover yaitu : Muara Asa Di Kaldera dengan sub judul Kehidupan 

Para Penambang Belerang Di Kawah Gunung Ijen. Karena buku essai fotografi 

penambang belerang ini berbentuk kotak maka peletakan judul dan sub judul di tengah.  

 

 
Gambar 4.12 Halaman i dan ii 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 
 

 Pada Halaman i dan ii berisi informasi tentang Undan-Undang dan pasal yang 

menerangkan bahwa dilarang dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, 



atau menjual kepada umum suat ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta dan 

termasuk tindak pidana yang dapat sanksi pidana atau denda. 

 
 

Gambar 4.13 Halaman iii dan iv 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 
 Di halaman iii dan iv menunjukkan informasi tentang hak cipta, penulis dan 

desianer dari buku referensi Gapura Bajang Ratu ini. Halaman selanjutnya berisi ucapan 

terima kasih kepada keluarga, sahabat dan semua pihak yang telah membantu dalam 

pembuatan buku essai fotografi penambang belerang ini. 

 
 

Gambar 4.14 Halaman v dan vi 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
 Halaman selanjutnya adalah halaman v dan vi merupakan halaman pengantar 

yang berisi penjelasan singkat mengenai buku essai fotografi penambang belerang ini dan 

halaman selanjutnya adalah daftar isi buku ini. 



 
 

Gambar 4.15 Halaman 1 dan 2 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
 Pada halaman ini merupaka halaman isi pertama yang menggunakan foto 

penambang belerang. Kegigihan para penambang belerang ini dapat menggambarkan 

bagaimana kerasnya kehidupan para penambang belerang dalam melakukan pekerjaannya  

 
 

Gambar 4.16 Halaman 3 dan 4 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
 Di halaman ini merupakan informasi tentang kegigihan dan kerja keras para 

penambang. Penjelasan bagaimana sulitnya jalan yang dilalui. Di halaman ini 

menggunakan foto penambang belerang memikul belerang dan melewati jalan yang 

terjal. Dengan maksud agar pembaca dapat terfokus pada objek foto yaitu para 

penambang belerang. 



 
 

Gambar 4.17 Halaman 5 dan 6 
 Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016  
 
 Pada halaman ini menjelaskan Nilai dari belerang dalam sekali angkutan, dan 

beban berat yang dipikul para penambang. Menggunakan teknik eksplorasi foto dan teks 

50:50. 

 
 

Gambar 4.18 Halaman 7 dan 8 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
 Di halaman ini memperlihatkan bagaimana para penambang belerang dalam 

mengambil belerang di lereng gunung ijen. Terlihat para penambang sedang berjuang 

memperoleh belerang dengan diselimuti asap belerang yang sangat membahayakan 

kesehatannya. 

 



 
 

Gambar 4.19 Halaman 9 dan 10 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
 Pada halaman ini menjelaskan alat pikul tradisional yang digunakan para 

penambang belerang untuk mengangkut belerang dari lereng gunung menuju ke pos 

penimbangan. Perjuangan yang dilakukan oleh penambang belerang sangat berat sekali 

dan penuh dengan resiko yang kapanpun akan membahayakan nyawa para penambang 

belerang. Mereka harus selalu berhati – hati dalam setiap langkahnya untuk menjaga 

keseimbangan agar tidak terpeleset dan jatuh. 

 

 
 

Gambar 4.20 Halaman 11 dan 12 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
 Pada halaman ini menjelaskan tentang bagaimana susahnya perjalanan para 

penambang yang di jelaskan dengan teks disisi kiri  dan sisi kanan adalah menunjukkan 



peralatan modern yang digunakan para penambang belerang dalam membawah belerang. 

Tidak semua penambang belerang menggunakan alat modern ini karena jumlahnya 

terbatas. 

 
 

Gambar 4.21 Halaman 13 dan 14 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 
 

 Di halaman ini menggambarkan para penambang sedang beristrahat dan melepas 

penat menghilangkan beban sejenak dengan menikmati bekal yang mereka bawah dari 

rumah. 

 
 

Gambar 4.22 Halaman 15 dan 16 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
 Di Halaman ini menjelaskan tentang makna kebersamaan yaitu bagaimana para 

penambang saling bantu membantu untuk menata hasil tambang belerang agar lebih 



mudah dipikul. Mereka perlu menata ulang hasil tambang agar saat dibawah menuju pos 

penimbangan tidak ada hasil tambang yang jatuh, dan agar menjaga keseimbangan 

mereka. 

 
 

Gambar 4.23 Halaman 17 dan 18 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
 Halaman ini menggambarkan bagaimana pesona keindahan kawah gunung ijen 

yang seolah menyapa semua orang yang sedang berkunjung. Didalam keindahannya itu 

terdapat lelaki yang tangguh yaitu para penambang belerang. 

 
 

Gambar 4.24 Halaman 19 dan 20 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
 Pada halaman ini ada potret salah satu penambang belerang yang sedang 

menunjukan hasil tambangnya yang akan dibawah turun ke pos penimbangan. Selain 



menambang mereka juga mencetak belerang menjadi souvenir yang dijual kepada para 

wisatawan untuk menambah penghasilan. 

 

 
 

Gambar 4.25 Halaman 21 dan 22 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
 Di halaman ini menjelaskan mimpi “angan dan asa” para penambang belerang. 

Kerja keras adalah prinsip utama para penambang belerang, prinsip ini dipegang teguh 

semata hanya untuk mewujudkan suatu mimpi, yaitu membahagiakan keluarga dan juga 

bagaimana para penambang mengorbankan waktunya dimalam hari melawan dingin dan 

angin kencang demi memenuhi kebutuhan keluarga. 

 
 

Gambar 4.26 Halaman 23 dan 24 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 



 Pada halaman ini membahas bagaimana para penambang memilah belerang dan 

menumpuk belerang sedemikian rupa agar saat dibawah turun tidak jatuh dan menjaga 

keseimbangan mereka. 

 
 

Gambar 4.27 Halaman 25 dan 26 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
 Di halaman ini, memperlihatkan bagaimana jalan terjal yang dilalui para 

penambang setiap harinya dan penuh dengan resiko. Jalan yang ditempuh sejauh 3 km 

menuju kawah gunung ijen. 

 

 
 

Gambar 4.28 Halaman 27 dan 28 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 



 Pada halaman ini memperlihatkan bagaimana pesona dan keindahan kawah 

gunung ijen yang dapat membuat semua orang takjub akan pesonanya namun, dibalik 

keindahan ini ada manusia – manusia tangguh yang dan luar biasa perjuangannya. 

 
 

Gambar 4.29 Halaman 29 dan 30 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
 Pada halaman ini memperlihatkan para penambang yang sedang melepas penat, 

mereka sedang berkumpul dan bergurau bersama. Semangat mereka yang menggelora 

membuat mereka lupa dengan lelah dan bahaya. 

 
 

Gambar 4.30 Halaman 41 dan 42 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
 Di halaman ini merupakan halaman yang berisi informasi singkat tentang penulis 

mulai riwayat hidup penulis, info kontak yang dapat dihubungi dan kegiatan sehari-hari 

penulis. 



 
 

Gambar 4.31 Halaman 43 dan 44 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
 Pada halaman ini merupakan halaman terahkir yang berisi informasi Daftar 

Pustaka, dimana beberapa informasi yang diambil dari sumber buku. 

4.4.3 Desain Poster 

 
 

Gambar 4.32 Desain Poster 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
 Gambar 4.32 adalah desain poster yang termasuk media pendukung pameran 

tugas akhir buku essay fotografi penambang belerang kawah gunung ijen. Desain poster 

menggunakan foto langsung dari objek penelitian yaitu Penambang Belerang. dengan 

keterangan bahwa buku ini diluncurkan pada tanggal 09-11 Agustus.  



4.4.4 Desain Flyer 

 
 

Gambar 4.33 Desain Flyer 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
 Gambar 4.33 adalah desain Flyer yang akan disebar ke pengunjung yang datang 

pada tempat dimana buku ini diluncurkan. Flyer ini berukuran A5 yang berfungsi sebagai 

media informasi yang akan memberitaukan bahwa berlangsung acara peluncuran buku 

essay fotografi penambang belerang kawah ijen sehingga diharapkan menarik 

pengunjung untuk melihat buku referensi ini. 

4.4.5 Desain Kartu Nama 

 
 

Gambar 4.34 Desain Kertu Nama 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 Kartu nama befungsi sebagai media promosi pada saat peluncuran buku ini. 

Alasan memilih media ini harga yang terjangkau dan memberikan informasi yang lebih 

personal.  



5.3 Sistem Produksi Buku 

5.3.1 Sistematika Penerbit Buku 

 Pada penciptaan buku Muara Asa Di Kaldera: Kehidupan Para Penambang 

Belerang Kawah Gunung Ijen disimulasikan percetakan Bushindo Indonesia : Printing 

dan Binding. Penulis melakukan wawancara kepada pihak percetakan untuk mendapatkan 

informasi proses awal sampai akhir sehingga buku dapat diproduksi dengan lisensi 

mereka. Selanjutnya pihak Bushindo Indonesia akan mempertimbangkan  konsep buku 

yang akan diterbitkan, setelah itu akan disetujui oleh penulis, dan di MOU antara penulis 

dan penerbit akan dibahas persentase laba pihak penulis, penerbit, dan produksi. Berikut 

adalah gambaran pembagian persentase yang digunakan oleh Bushindo Indonesia: 

a. Penerbit 10% 

b. Penulis 10% 

c. Produksi 30% 

 Pembagian persentase di atas merupakan pembagian yang umum, tergantung 

kesepakatan MOU antara penulis dengan penerbit, sehingga dapat berubah sesuai 

kesepakatan MOU. 

 

4.5 Teknis Produksi Buku 

 Pada produksi buku penciptaan buku Muara Asa Di Kaldera: Kehidupan Para 

Penambang Belerang Kawah Gunung Ijen pihak Bushindo Indonesia menyatakan bahwa 

pada tahap awal ditentukan dicetak sebanyak 1000 eksemplar, berikut adalah sistem 

produksi buku dari awal hingga akhir.  



a. Pada tahap awal menentukan ukuran kertas plano yang akan digunakan. Ukuran buku 

250mm x 250mm, maka sesuai dengan ukuran mesin milik Bushindo Indonesia 

menggunakan kertas Art Paper 210gram ukuran 65cm x 100cm. 

b. Pada cetak cover dilebihkan 4cm di kanan dan kiri ujutng cover untuk dilipat 

kedalam. 

c. Setelah proses percetakan selesai, buku disusun menggunakan teknik hardcover. 

d. Untuk perekatan 44 halaman isi buku dengan cover, digunakan lem khusus yang 

dapat merekatkan punggung cover dengan isi buku. 

4.5.1 Estimasi Harga Buku 

 Melalui interview dengan Busindo Indonesia selaku pihak produksi maka penulis 

mendapatkan harga estimasi produksi buku Muara Asa Di Kaldera: Kehidupan Para 

Penambang Belerang Kawah Gunung Ijen dalam jumlah 1000 eksemplar. Pihak 

percetakan memberikan estimasi harga Rp. 33.001,- per buku, harga ini sudah 

menggunakan kertas berkualitas dan tinta produksi Jerman. Dengan menggunakan mesin 

cetak Heidelberg SM 102V (Jerman). Berikut metode perhitungan untuk sampai ke 

pelanggan : 

Biaya Cetak Isi Buku = Rp. 10.300.000,- 

Biaya Cetak Cover = Rp. 2.400.800,- 

Biaya Hardcover = Rp. 20.000.000,- 

Biaya Binding = Rp. 300.000,- 

Total = Rp. 33.000.800,- :1000 eksemplar 

 = Rp. 33.001,- 

Harga Pokok Produksi = Rp. 33.001,- 



Harga Jual Buku = Rp. 33.001,- x 4  

 = Rp. 132.004,- 

 Jadi harga jual minimal buku Muara Asa Di Kaldera: Kehidupan Para Penambang 

Belerang Kawah Gunung Ijen adalah Rp. 132.004,-, selanjutnya jika sudah diketahui 

harga per buku adalah menentukan jumlah laba yang akan diterima oleh pihak penulis 

dan penerbit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




