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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Penelitian yang berjudul Perancangan Buku Fotografi Empon-Empon 

Dengan Teknik Environmental Portrait Sebagai Sarana Pengenalan Kepada 

Remaja, ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pengaplikasian 

Empon-Empon. Hal ini di latarbelakangi remaja kurang mengetahui tentang 

Empon-Empon itu sendiri, jenis-jenis, fungsi, dan kegunaan yang terkandung 

dalam tanaman tersebut. Kesenjangan terjadi karena minimnya pengetahuan, serta 

media pengenalan seperti buku yang interaktif secara visual. Melalui penelitian ini 

diharapkan dapat mengenalkan Empon-Empon kepada remaja dengan lebih 

efektif. 

Empon-Empon merupakan tumbuhan yang hidup di Indonesia. 

Permasalahannya peninggalan-peninggalan seperti tumbuhan empon-empon ini 

banyak masyarakat yang belum mengetahuinya, seperti jenis-jenis tumbuhan 

empon-empon itu sendiri, manfaat, serta kegunaannya. Sebab-sebab permasalahan 

tersebut dikarenakan banyak masyarakat yang kurang mengerti akan tanaman 

empon-empon itu sendiri sehingga kurangnya rasa peduli terhadap peninggalan 

ini. 

Menurut Fauziah Muhlisah (1999:11) nenek moyang kita sejak dulu telah 

memanfaatkannya untuk keperluan memasak sehari-hari, menjaga kesehatan dan 
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mengobati penyakit. Ketika dunia kedokteran modern belum dikenal, peranan 

aneka tanaman ini sudah amat besar. Banyak masyarakat yang kurang mengerti 

betul tentang tanaman empon-empon, bahkan menganggap tanaman empon-

empon sama dengan rempah-rempah, padahal dari jenis tanaman itu sendiri sudah 

sangat berbeda. 

Menurut Fauziah Muhlisah (1999:11) istilah empon-empon berasal dari 

bahasa Jawa. Asal katanya adalah Empu yang berarti rimpang induk atau akar 

tinggal. Kata ini digunakan untuk menyebut kelompok tanaman yang mempunyai 

rimpang atau akar tinggal. Tanaman yang termasuk kelompok ini umumnya 

adalah tanaman yang biasa dimanfaatkan untuk pengobatan tradisional dan 

bumbu-bumbu masakan. Sehubungan dengan kemajuan zaman, kini penggunaan 

empon-empon meluas dalam industri makanan, minuman, kosmetika, bahan 

pewarna, dan untuk diambil minyak sirinya. dari banyaknya jenis empon-empon, 

ada 10 jenis empon-empon yang sering dipakai. Jenis empon-empon itu terdiri 

dari Jahe, Kunyit, Kencur, Laos/Lengkuas, Lempuyang, Temulawak, Temu Ireng, 

Temu Kunci, Temu Giring, dan Temu Mangga. Dari 10 jenis empon-empon 

tersebut yang sudah banyak dibudidayakan sebagai tanaman komersil baru 5 jenis, 

yakni Temulawak, Jahe, Lengkuas, Kencur, dan, Kunyit. Oleh sebab itu, empon-

empon perlu dimasyarakatkan dan dikembangkan.  

Menurut H. Sardjono Oerip Santoso (1999:12) guru besar farmakologi 

Universitas Indonesia, penelitian dan pengembangan obat tradisional atau 

fitofarmaka sangat relevan dalam rangka mengkaji dan menggali warisan budaya  

bangsa serta untuk memanfaatkannya dengan cara yang dapat 
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dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga pemerataan pelayanan kesehatan 

kita dapat ditingkatkan.  

Menurut Fauziah Muhlisah (1999:12) Selain digunakan sebagai obat-

obatan tradisional, tanaman empon-empon juga bisa diolah untuk bumbu dasar 

masakan. Tanaman empon-empon ini umbinya bercabang-cabang terdiri dari 

Jahe, Kunyit, Kencur, Laos/Lengkuas, Lempuyang, Temulawak, Temu Ireng, 

Temu Kunci, Temu Giring, dan Temu Mangga.  

Fotografi merupakan sumber yang tepat sebagai sarana untuk 

mengkomunikasikan hal yang berkaitan dengan empon-empon. Dikarenakan 

penyampaian bahasa melalui visual atau gambar jauh lebih komunikatif 

dibandingkan melalui bahasa tulis, seperti yang dikatakan C. Leslie Martin (1968: 

29) “one picture is better than a thousand words” yang bermaksud “satu gambar 

lebih baik dari seribu kata”. Salah satu kelebihan fotografi lainnya adalah mampu 

merekam peristiwa yang aktual dan membentuk sebuah citra didalamnya. 

Sehingga fotografi tidak hanya menciptakan keindahan saja, tetapi juga berfungsi 

sebagai alat komunikasi visual yang dapat menyampaikan pesan kepada publik 

(Wijaya, 2011: 9). Kekuatan terbesar dari fotografi pada media, entah itu dari 

berita, iklan ataupun apapun, khususnya terletak pada kemampuannya untuk 

memberikan kesan aktual dan “dapat dipercaya” (Rustan, 2008: 54). 

Ada berbagai hal yang diterapkan dalam penyampaian pesan melalui 

fotografi, salah satunya menggunakan esai fotografi. Esai fotografi hampir sama 

dalam dunia tulis menulis, dimana arti esai adalah tulisan yang membicarakan 

suatu masalah tanpa harus memberikan suatu penyelesaian pada suatu persoalan. 
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Jadi esai foto dapat diartikan sebagai rangkaian cerita dari suatu masalah yang 

disajikan melalui rangkaian gambar tanpa harus mengulas penyelesaian terhadap 

masalah tersebut (Foto Media, 1994, No.1/II). Michael Davis, mantan picture 

editor di National Geographic mengatakan foto esai cenderung mengenai suatu 

tipe atau aspek dari banyak tempat, banyak hal, atau orang dan membutuhkan alur 

yang menyatukan. Dalam membuat foto esai kita membutuhkan “kejernihan 

melihat”. Kita menentukan sudut pandang secara keseluruhan, melihat duduk 

perkara, terkadang dalam mengaitkan hal-hal yang sering kali tidak tampak terlalu 

jelas kaitannya. Kalau bukan tentang kaitan antara satu hal dengan hal-hal lainnya, 

itu pastilah tentang kaitan waktu atau kaitan kejadian (www.slideshare.net). 

Sedangkan foto yang menjadi fokus utama pada esai fotografi ini adalah 

environmental portrait, dikarenakan buku esai fotografi empon-empon ini fokus 

utamanya tertuju pada empon-empon itu sendiri. Fotografi environmental portrait 

adalah seni fotografi lingkungan, yang memasukan elemen lingkungan ke dalam 

foto sehingga orang yang melihatnya dapat mengetahui hal-hal yang lebih dalam 

dari orang tersebut. Misalnya, foto seorang pilot di depan pesawat jet tempur 

dibelakangnya menunjukan bahwa orang yang difoto adalah seorang pilot jet 

tempur. Foto seorang di dalam kantor di gedung tinggi dengan gelas kaca dan 

pemandangan kota dilatar belakang menceritakan bahwa orang yang difoto adalah 

seorang eksekutif. Foto environmental portrait lebih sulit karena diperlukan 

pemikiran dan persiapan. Beberapa hal yang perlu dipikirkan adalah pemilihan 

latar belakang, cahaya antara orang yang di potret dengan latar belakang, pose, 

dan komposisi. Untuk foto environmental portrait, lensa yang digunakan biasanya 
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adalah lensa wide, dengan jangkauan fokal sekitar 16-35mm. 

(http://www.infofotografi.com).  

Pemilihan media berupa buku, buku merupakan media informasi yang 

cukup efektif dan memiliki nilai tambah dibanding media lainnya. Buku bersifat 

tahan lama, informatif, bisa digunakan berulang kali, kapan saja dan dimana saja 

yang bersifat praktis dan mudah. Serta merupakan sumber ilmu pengetahuan dan 

sumber pembangun watak bangsa. Buku mampu menampung sejumlah informasi 

tergantung jumlah halaman yang dimilikinya. Buku mempunyai peran yang tidak 

kecil dalam mendorong perkembangan sosial, budaya, teknologi, politik dan 

ekonomi (Muktiono, 2003: 2). 

Oleh sebab itu, Perancangan Buku Fotografi Empon-Empon Dengan 

Teknik Environmental Portrait Sebagai Sarana Pengenalan Kepada Remaja 

menjadi relevan untuk meningkatkan warisan asli Indonesia. Karena dengan buku 

fotografi ini, informasi dapat disampaikan secara komunikatif melalui visual 

sekumpulan rangkaian foto yang memiliki alur saling menyatukan dengan disertai 

teks sebagai penjelas guna menceritakan sekaligus memberi gambaran bagaimana 

kondisi, suasana, dan karakter empon-empon itu sendiri. Fotografi Environmental 

Portrait juga dapat membuat audience merasa tertarik dan tergali emosinya dan 

merasa penasaran dengan cerita yang disajikan lewat foto tersebut. Dengan 

Fotografi Environmental Portrait juga dapat memberikan pengetahuan informasi 

secara mendalam pada audience tentang bagaimana potensi kekayaan alam yang 

ada di Indonesia. 

http://www.infofotografi.com/
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Dengan demikian diharapkan adanya buku Perancangan Buku Fotografi 

Empon-Empon Dengan Teknik Environmental Portrait Sebagai Sarana 

Pengenalan Kepada Remaja ini dapat berperan dalam mengoptimalkan potensi 

sebagai sesuatu yang layak diketahui oleh audience. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka perumusan 

masalah ini adalah bagaimana merancang Buku Fotografi Empon-Empon Dengan 

Teknik Environmental Portrait Sebagai Sarana Pengenalan Kepada Remaja. 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka batasan masalah yang akan 

dibahas dalam perancangan ini adalah : 

a. Perancangan difokuskan pada pembuatan buku empon-empon dengan 

teknik fotografi environmental portrait. 

b. Empon-empon yang digunakan berjumlah 8 jenis. Jahe, Kunyit, Kencur, 

Laos/Lengkuas, Lempuyang, Temulawak, Temu Ireng, dan Temu Kunci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

c. Perancangan buku dan media promosi menggunakan gaya desain modern 

dengan menonjolkan warna dan karakteristik desain yang minimalis. 
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1.4 Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

 Untuk merancang buku fotografi environmental potrait yang membahas 

tentang empon-empon yang mampu menjadikan sebagai media publikasi, dan 

refrensi bagi sebagian orang yang belum mengetahui tentang tanaman empon-

empon agar lebih memahami dalam segala aspek yang tersirat dalam buku ini. 

1.5 Manfaat  

Manfaat dari perancangan tugas akhir ini terbagi menjadi dua aspek yaitu 

aspek teoritis dan aspek praktis, yang dijelaskan sebagai berikut : 

1.5.1 Manfaat teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, 

sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai bahan referensi sumbangan pemikiran 

bagi dunia pendidikan sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan 

untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang terkait dengan perancangan buku 

Fotografi Environmental Portrait.  

b. Dapat dimanfaatkan sebagai refrensi Perancangan Buku Fotografi 

Empon-Empon Dengan Teknik Environmental Portrait Sebagai Sarana 

Pengenalan Kepada Remaja. 
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1.5.2 Manfaat praktis 

a. Terciptanya Perancangan Buku Fotografi Empon-Empon Dengan 

Teknik Environmental Portrait Sebagai Sarana Pengenalan Kepada Remaja dapat 

dijadikan sebagai media publikasi, dan refrensi bagi pembacanya agar mampu 

menjaga dan melestarikan warisan asli Indonesia. 

b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya remaja untuk 

lebih mengenal tanaman empon-empon. 


