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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Surabaya, selain menjadi ibukota dari provinsi Jawa Timur,  merupakan 

kota terbesar kedua setelah Jakarta. Dengan populasi penduduk sekitar 3 juta 

orang, Surabaya telah menjadi kota Metropolis dengan beberapa keanekaragaman 

di dalamnya. Selain itu Surabaya kini telah menjadi pusat bisnis, perdagangan, 

industri, pendidikan, hingga pariwisata di Indonesia. Surabaya dikenal pula 

sebagai kota pahlawan, hal ini terjadi sejak adanya pertempuran rakyat Surabaya 

melawan tentara Belanda dalam revolusi kemerdekaan Indonesia. 

(www.eastjava.com). 

Pariwisata kota Surabaya meliputi wisata alam, wisata religi, wisata 

belanja, wisata kuliner, wisata edukasi, dan wisata budaya belum di publikasikan 

dengan optimal. Untuk sementara publikasi yang ada hanya berupa penyebaran 

lewat internet dan mulut ke mulut dari sebagian masyarakat. Sehingga masyarakat 

luas belum mengenal kebanyakan wisata di kota Surabaya. Dengan demikian 

potensi wisata Kota Surabaya perlu lebih dikembangkan agar dapat dikenal oleh 

masyarakat luas. 

Dalam sebuah wisata biasa ditemukan istilah city guide, yang merupakan 

pemandu wisata yang bertugas membawa wisatawan dan memberikan informasi 

wisata tentang obyek – obyek wisata utama di suatu kota, hal ini biasanya 

dilakukan didalam bus atau kendarannya lainnya. 



2 
 

Oleh karena itu diperlukan sebuah media untuk mengenalkan serta 

menunjukan tempat – tempat wisata kepada masyarkat luas. Media – media 

informasi tersebut  dapat berbentuk digital maupun cetak. Salah satu media 

tersebut adalah buku. Menurut  Muktiono (2003:2) buku merupakan sumber  ilmu 

pengetahuan dan sumber pembangunan watak bangsa. Buku merupakan sarana 

informasi yang efektif karena buku dapat memuat informasi yang lebih lengkap  

jika di bandingkan dengan media informasi lainnya. Buku dapat dijadikan pula 

sebagai sarana informasi untuk memahami sesuatu dengan mudah. Dalam 

masyarakat, umumnya anak – anak menyukai buku yang bergambar, karena 

mereka lebih mudah memahami buku yang memiliki banyak gambar daripada 

tulisan, sedangkan orang dewasa lebih mudah memahami apa yang mereka baca 

walaupun sedikit gambarnya (Muktiono,2003:76). 

Komik adalah suatu bentuk seni  yang menggunakan gambar – gambar 

tidak bergerak yang di susun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah 

jalinan cerita. Menurut Scott McCloud (2008:12) bahwa komik merupakan 

gambar yang menyampaikan informasi atau menghasilkan respon estetik pada 

yang melihatnya. Hampir seluruh teks komik tersusun dari hubungan antara 

gambar atau lambang visual dan kata-kata atau lambang verbal.  

Komik merupakan sebuah media yang sederhana, jelas, dan mudah 

dipahami dan lebih bersifat personal sehingga lebih bersifat informative dan 

edukatif (Rohani, 1997:21). Secara garis besar media komik dapat di bagi menjadi 

dua yaitu komik strip ( comic strip ) dan buku komik ( comic book ). Komik strip 

adalah suatu bentuk komik yang terdiri dari beberapa bingkai kolom yang dimuat 
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dalam suatu harian atau majalah, biasanya bersambung ceritanya, sedangkan yang 

di maksud buku komik adalah komik yang berbentuk buku. 

Komik sangatlah populer di kalangan masyarakat Indonesia salah satunya 

di kota Surabaya. Mulai dari anak – anak hingga orang tua menikmati bacaan 

buku komik. Tentu saja tidak semua komik mereka baca, melaikan tergantung 

genre, cerita dan kontennya karena setiap orang memiliki selera yang berbeda 

dalam bacaan buku komik tersebut.  

Ilustrasi berasal dari bahasa Latin illustrate yang berarti menjelaskan. Jadi 

gambar ilustrasi merupakan karya seni rupa dua dimensi yang bertujuan untuk 

memperjelas suatu pengertian. Sedangkan ilustrasi digital adalah ilmu yang 

mempelajari tentang bagaimana mengesplorasikan kemampuan kreatif program 

komputer untuk membuat seni visual berupa ilustrasi dan memperbaiki ilustrasi. 

. Dengan ini penulis mengangkat judul Perancangan Buku Komik City 

Guide Berbasis Ilustrasi Digital Upaya Mengenlakan Kota Surabaya akan sangat 

bermanfaat untuk wisatawan yang berkunjung ke Surabaya, juga untuk warga kota 

Surabaya sendiri.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan 

masalah yang perlu dijawab adalah bagaimana merancang buku komik city guide 

berbasis ilustrasi digital guna mengenalkan wisata Surabaya? 
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1.3 Batasan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan pada latar belakang penelitian di atas, maka 

batasan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

a. Buku Komik ini membahas tentang tempat pariwisata di Kota Surabaya. 

b. Tempat pariwisita yang dibahas hanya Monumen Kapal Selam dan Monumen 

Tugu Pahlawan 

c. Perancangan buku komik city guide ini berbasis ilustrsi digital dan 

menyediakan barcode disetiap tempat pariwisata. 

d. Bahasa yang di gunakan dalam komik ini adalah bahasa Indonesia dan bahasa 

Surabaya / Jawa. 

e. Jenis Genre dari buku komik ini adalah bergenre kartun dan akan tetap 

menampilkan unsur – unsur khas Surabaya dan Indonesia. 

1.4 Tujuan 

 Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah di atas, tujuan 

pembuatan buku city guide Kota Surabaya berbasis komik guna mengenalkan 

Kota Surabaya pada wisatawan adalah :  

a. Untuk membuat buku city guide Kota Surabaya berbasis komik sebagai upaya 

mengenalkan kepada wisatawan. 

b. Untuk memberikan informasi tentang tempat pariwisata di Kota Surabaya 

kepada wisatawan dan warga Surabaya. 

c. Menciptakan sebuah media informasi tentang pariwiata Kota Surabaya kepada 

wisatawan dan masyarakat luas. 



5 
 

1.5 Manfaat Penulisan 

Dari laporan ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut : 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari perancangan buku komik city guide Kota Surabaya 

berbasis ilustrasi digital ini adalah diharapkan mampu menjadi referensi bagi 

peneliti dan mahasiswa yang bergelut dalam perancangan buku, khususnya buku 

komik city guide dengan tema pengenalan pariwisata Surabaya.  

1.5.2 Manfaat Praktis 

 Manfaat teoritis dari perancangan buku komik city guide kota Surabaya 

berbasis ilustrasi digital ini adalah diharapkan dapat menjadi salah satu media 

yang memperkenalakan tempat pariwisata kota Surabaya kepada wisatawan serta 

masyarakat luas. 

 


