
 
 

 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penelitian yang berjudul Perancangan Buku Ilustrasi Landscape Bangunan 

Bersejarah Dengan Teknik Digital Painting Guna Menginformasikan Sejarah 

Kepada Remaja di Surabaya merupakan penelitian tentang bangunan-bangunan 

bersejarah dengan memaparkan suasana bangunan dan lingkungan bangunan yang 

memiliki nilai sejarah dan estetika namun para remaja saat ini mulai 

meninggalkan dan melupakannya. Disisi lain  bangunan – bangunan tersebut 

sebenarnya mampu membangkitkan kekaguman akan arsitektur tempo dulu. 

Dengan perancangan buku illustrasi yang berpotensi sebagai destinasi wisata 

diharapkan dapat menarik minat pembaca sekaligus menyadarkan pentingnya 

bangunan bersejarah kepada masyarakat Surabaya, khususnya remaja. 

Percepatan kemajuan pembangunan termasuk dalam hal ini TIK 

(Teknologi Informasi Komunikasi) berdampak pada menurunnya kepedulian 

masyarakat seperti yang di katakana oleh Santoso (2012:1). Menurut Santoso 

(2012:1) keikutsertaan masyarakat dalam pelestarian cagar budaya juga sangat 

penting. Disbudpar memaparkan data bahwa bangunan – bangunan bersejarah di 

Surabaya berjumlah 173 bangunan peninggalan atau bangunan cagar budaya yang 

memiliki historis atau sejarah tersendiri yang terkait perjalanan kota Surabaya, 

sebelumnya telah ada 167 bangunan yang ditetapkan sebagai cagar budaya. 

Sebanyak 61 bangunan ditetapkan pada tahun 1996 dan 102 bangunan pada tahun 



 
 

 
 

 

1998, kemudian 4 bangunan berikutnya ditetapkan pada tahun 2009, yakni 

Lapangan Golf Ahmad Yani, Gedung Gelora Pantjasila, Kolam Renang Brantas, 

dan Gedung Perkumpulan Olahraga Embong Sawo. Dan di tahun 2016 menurut 

data DISBUDPAR bangunan bersejarah yang sudah menjadi cagar budaya di 

Surabaya sudah mencapai angka 273 bangunan. 

Bangunan bersejarah atau cagar budaya menurut UU no 5 tahun 1992 

tersebut yaitu (bab 1pasal 1) yaitu benda buatan manusia, bergerak atau tidak 

bergerak, yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian atau sisa 

sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya 

yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap 

mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, dan 

benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu 

pengetahuan, dan kebudayaan.  

Berdasarkan kriteria dan tolak ukur sebagaimana dimaksud dalam PERDA 

Kota Surabaya Pasal 9 dan Pasal 10 bangunan cagar budaya dibagi dalam 4 

(empat) golongan, yaitu bangunan cagar budaya Golongan A, Golongan B, 

Golongan C, dan Golongan D. Bangunan cagar budaya Golongan A adalah 

bangunan cagar budaya yang harus di pertahankan dengan cara preservasi 

(pemeliharan), Golongan B adalah bangunan cagar budaya yang dapat dilakukan 

pemugaran dengan cara restorasi/rehabilitasi atau rekonstruksi, Bangunan cagar 

budaya Golongan C adalah bangunan cagar budaya yang dapat dilakukan 

pemugaran dengan cara revitalisasi/adaptasi. Sedangkan bangunan cagar budaya 

Golongan D adalah bangunan cagar budaya yang keberadaannya dianggap dapat 



 
 

 
 

 

membahayakan keselamatan pengguna maupun lingkungan sekitarnya, sehingga 

dapat dibongkar dan dapat dibangun kembali sesuai dengan aslinya, Dalam  

penilitian ini penulis menggunakan bangunan golongan A kawasan krembangan 

karena di kawasan tersebut bangunannya yang masih mempertahankan keaslian 

arsitektur tanpa adanya perubahan bentuk  bangunan dan belum di jadikannya 

kawasan krembangan sebagai kawasan istimewa seperti di jalan tunjungan. 

Menurut Bernard (1982:9) bangunan bersejarah yang menjadi cagar 

budaya adalah yang bisa membangkitkan rasa kekaguma dan keingintahuan ang 

berlebih, terutama pada masyarakat yang membangunnya – merupakan culture 

identity atau warisan budaya, dan bangunan telah bertahan lebih dari 100 tahun 

meskipun tidak di gunakan. Menurut Alan (1978:5) bangunan bersejarah adalah 

produk karya seni hasil dari pemikiran kreatif, bagian dari rantai perkembangan 

arsitektur, hasil perkembangan teknologi, salah satu cara hidup suatu zaman, dan 

berkaitan erat dengan suatu masyarakat atau peristiwa sejarah.  

Apresiasi bangunan – bangunan bersejarah dapat dirupakan dalam bentuk 

buku dimana dalam buku terdapat informasi dalam bentuk visual unsur visual 

(gambar) dan verbal (tulisan) yang akan mempercepat penyebaran informasi dan 

buku juga memiliki unsur emosional dimana buku bisa menciptakan suatu ikatan 

dengan pemiliknya, Menurut Muktiono (2003:2) buku adalah sumber ilmu 

pengetahuan dan sumber pembangunan watak bangsa, pembangunan watak 

bangsa yang menjunjung nilai historis akan suatu peninggalan sejarah dapat 

melalui buku illustrasi digital bangunan bersejarah. Buku ini bersifat komunikatif 

dan edukatif, komunikatif adalah penyampaian pesan yang mudah di pahami dan 



 
 

 
 

 

di terima dengan baik (KBBI.co.id), komunikatif disini bisa di pahami dalam isi 

buku illustrasi digital bangunan bersejarah. Baik melalui desain bangunan atau 

dari sisi historis banggunannya.  

Penggunaan ilustrasi digital dalam pembuatan rancangan ini dikarenakan 

ilustrasi digital adalah suatu newmedia dimana memadukan antara seni visual 

khususnya ilustrasi dengan media baru berupa digitalisasi komputer yang 

membebaskan untuk menyampaikan pesan kepada audience (Male, 2007:5). 

Ilustrasi dibutuhkan untuk memperjelas suatu materi agar lebih mudah dipahami. 

Ilustrasi digunakan dalam berbagai kebutuhan. Salah satunya untuk 

menggambarkan kembali peristiwa di masa lalu. Ilustrasi di pakai di dalam 

penelitian ini di karenakan para remaja lebih bisa menerima ketika mereka 

mendapatkan informasi melalui visual serta dapat lebih menarik minat baca 

remaja. Wojirsch (1995 :35) berpendapat ilustrasi merupakan gambaran pesan 

yang tak terbaca yang dapat menguraikan cerita, berupa gambar dan tulisan, yaitu 

bentuk grafis informasi yang memikat. Sehingga dapat menjelaskan makna yang 

terkandung didalam pesan tersembunyi. 

Kotler (2011:136) menyatakan “Perusahaan menawarkan produk 

unggulannya kepada masyarakat luas. Akan tetapi, untuk mendapatkan 

keuntungan yang maksimal, perusahaan harus memilih pasar apa yang ingin 

mereka layani”. Dalam pernyataan diatas, Kotler mencoba untuk mengungkapkan 

betapa pentingnya mempusatkan target pasar untuk produk yang akan atau sudah 

diciptakan, dalam hal ini remaja usia 14 hingga 16 tahun karena remaja usia 

tersebut susah untuk mengetahui tentang sejarah kotanya sendiri di karena banyak 



 
 

 
 

 

sekali infasi budaya dari luar negeri yang mengikis budaya sendiri. Dengan 

memberikannya edukasi berupa buku ilutrasi digital tentang bangunan ini di 

harapkan anak-anak pada usia remaja lebih aware terhadap peninggalan kotanya 

sendiri. Pemilihan usia tersebut didasari pemikiran bahwa pengenalan sejarah 

harus di lakukan sesegera mungkin mulai dari awal pertumbuhan, sehingga 

mereka tidak mudah melupakan sejarah. 

Dari pernyataan di atas, Pembuatan Perancangan Buku Ilustrasi Bangunan 

Bersejarah Dengan Teknik Digital Painting di harapkan bisa menjadi salah satu 

media pengenalan bangunan bersejarah Surabaya kepada remaja. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang 

perlu dijawab adalah bagaimana merancang Buku Ilustrasi Landscape Bangunan 

Bersejarah Dengan Teknik Digital Painting Guna Menginformasikan Sejarah 

Kepada Remaja di Surabaya 

1.3 Batasan Masalah  

Batasan masalah dalam Pembuatan buku ini adalah :  

a. Menggunakan teknik Digital Painting. 

b. Buku Illustrasi Digital ini membahas tentang bangunan bersejarah yang ada di 

Kota Surabaya Golongan A yang berjumal 27 bangunan yang akan dipakai 

oleh penulis adalah 8 bangunan di kecamatan Krembangan . 

c. Bahasa yang digunakan dalam buku illustrasi ini adalah bahasa Indonesia 

 

 



 
 

 
 

 

1.4 Tujuan  

Tujuan Pembuatan buku ilustrasi bangunan bersejarah di Surabaya  

sebagai upaya pengenalan kepada remaja ini adalah :  

a. Menghasilkan rancangan buku Ilustrasi bangunan bersejarah di Surabaya 

sebagai upaya pengenalan kepada remaja. 

b. Menghasilkan buku yang berisi informasi tentang keberadaan bangunan – 

bangunan bersejarah yang tidak diketahui sejarah dan tujuan pembangunannya 

oleh remaja dan masyarakat luas.  

1.5 Manfaat Perancangan  

15.1 Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis dari pembuatan buku ilustrasi bangunan bersejarah di 

Surabaya ini adalah diharapkan mampu menjadi referensi bagi penulis lainnya 

yang mempunyai minat untuk melakukan penelitian serupa khususnya 

perancangan komunikasi visual berupa buku pengetahuan buat remaja.  

1.5.2 Manfaat Praktis  

Manfaat praktis dari pembuatan buku illustrasi digital bangunan bersejarah 

di Surabaya ini diharapkan dapat menjadi salah satu media yang mengenalkan 

remaja tentang bangunan bersejarah di Surabaya. 

 


