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ABSTRAK 

Melihat perkembangan zaman modern saat ini banyak bangunan Cagar Budaya di 

Mojokerto, salah satunya adalah bangunan Candi. Permasalahannya, Candi 

tersebut tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Hal ini karena tidak banyak 

media yang mempublikasikan, khususnya melalui buku. Padahal Candi 

merupakan cagar budaya bangsa yang harus dilestarikan sehingga dikenal oleh 

generasi-generasi selanjutnya. Melihat latar belakang kota Mojokerto yang 

dikenal sebagai kota yang bersejarah tentunya Mojokerto memiliki banyak cagar 

budaya, salah satunya adalah Candi. Candi merupakan peninggalan dari raja yang 

telah menjabat pada jaman tersebut. Dengan usia yang tergolong tua tersebut 

tentunya Candi memiliki nilai sejarah dan filosofi di balik berdirinya bangunan 

tersebut dan hal tersebut tidak bisa dilupakan begitu saja khususnya oleh warga 

kota Mojokerto sendiri. Pada penelitian ini menunjukkan bagaimana sejarah 

Gapura Bajang Ratu serta relief dari Gapura Bajang Ratu tersebut. 

 

Kata Kunci : Candi Trowulan, Desain, Cagar Budaya, Buku Referensi, 

Pelestarian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia memiliki kekayaan sejarah dan budaya yang tidak 

bisa dipungkiri karena bangsa ini pada masa dahulu mempunyai banyak 

kerajaan yang tersebar antara lain kerajaan Kutai, kerajaan Sriwijaya, kerajaan 

Singasari dan kerajaan Majapahit. Bukti warisan budaya tersebut antara lain 

artefak yang berbentuk arca, patung, hingga candi. Setiap warisan budaya 

memiliki nilai historis dan ilmu pengetahuan. Permasalahannya adalah belum 

banyak media yang membahas tentang nilai historis sebuah warisan budaya 

khususnya candi. Salah satu candi peninggalan kerajaan Majapahit adalah 

gapura Bajang Ratu.  

Gapura Bajang Ratu ini sangat menarik karena memiliki ornamen, 

corak berbeda dan memiliki relief yang banyak dari pada beberapa candi di 

Trowulan. Tetapi banyak yang tidak tahu tentang relief yang ada di gapura 

Bajang Ratu, bahkan masyarakat di dekat situs gapura Bajang ratu sekedar 

tahu itu candi. Dan pengunjung datang bertujuan untuk rekreasi dan foto, 

jarang sekali yang datang mengagumi gapura Bajang Ratu dan bertanya 

kepada juru pelihara tentang gapura Bajang Ratu. Padahal gapura bajang ratu 

jika melihat secara detail banyak nilai yang terkandung di gapura bajang ratu 

ini Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap situs kerajaan Majapahit 

khususnya candi, yang seharusnya dilindungi karena setiap candi mempunyai 
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berbagai relief atau motif yang berbeda beda dan mempunyai arti atau cerita 

yang berbeda beda pula. 

Terdapat berbagai istilah dan definisi untuk objek yang dilestarikan. 

Menurut Undang-Undang Repluplik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tenang 

cagar budaya pada BAB 1 ketentuan umum Pasal 1 yang berbunyi, cagar 

budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, 

bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan 

kawasan cagar budaya didarat  dan diair yang perlu dilestarikan 

keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, 

pendidikan, agama, dan kebudayaan melalui proses penetapan. Bangunan 

cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda 

buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan tidak 

berdinding, dan beratap. Struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang 

terbuat dari benda alam dan benda buatan manusia untuk memenuhi 

kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana. dan prasarana 

untuk menampung kebutuhan manusia. Kawasan cagar budaya adalah satuan 

ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang 

letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Situs 

cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan di air yang mengandung 

benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya 

sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. 
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Dukungan bagi situs Trowulan makin mengalir, salah satunya dari 

World Monument Fund (WMF), Organisasi internasional yang bergerak di 

bidang pelestarian warisan budaya yang dengan programnya World 

Monument Watch merilis daftar situs pusaka yang terancam. Trowulan ikut 

dimasukan dalam World Endangered Site dan akan tercantum sebagai World 

Monument Watch 2014 (http://www.wmf.org). 

Pentingnya pemahaman terhadap relief atau motif pada candi dapat 

mengetahui bagaimana tingginya kebudayaan dan peradaban nenek moyang 

bangsa indonesia dan memahami berbagai ragam hias. Ragam hias tersebut 

ada yang bersifat arsitektural, yaitu menyatu dengan bangunan dan ada yang 

bersifat ornamental. Ragam hias arsitekural merupakan komponen arsitektur 

yang menghiasi bangunan. Apabila ragam hias tersebut dihilangkan atau tidak 

digunakan pada bangunan maka „keseimbangan‟ arsitektur candi akan hilang. 

Ragam hias arsitektural misalnya berupa bingkai, stupa, relung, antefik. 

Sedangkan ragam hias ornamental, jika ditiadakan dari suatu bangunan candi, 

maka keseimbangan sebuah arsitekur candi tidak hilang. Dengan kata lain, 

keberadaan jenis ragam hias ini tidak mutlak pada tiap candi, misalnya relief 

cerita dan relief hias (Munandar, 1990:50). 

Gambar dirasa tepat sebagai sarana para pembaca dan lebih mudah 

dimengerti, dikarenakan penyampaian bahasa melalui gambar jauh lebih 

komunikatif dibanding melalui tulisan. Di dalam buku Design Graphics 

(Martin, 1968: 29) mengatakan “one picture is better than thousand words”. 
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Gambar sendiri dapat di sajikan dengan menciptakannya menggunakan 

kamera dengan teknik fotografi. 

Fotografi diharapkan dapat menyampaikan informasi kepada 

masyarakat tentang Gapura Bajang Ratu secara rinci, jelas dan lebih menarik 

secara visual. Teknik fotografi yang digunakan untuk Situs Gapura Bajang 

Ratu adalah fotografi arsitektur. Fotografi arsitektur adalah cabang fotografi 

yang fokus pada objek arsitektur dengan pendekatan dokumenter, seni, dan 

komersial. Tujuan utamanya untuk memperlihatkan secara rinci setiap sudut 

Gapura Bajang Ratu yaitu relief dan ragam hias yang ada pada Gapura Bajang 

Ratu.     

Di antara banyak media yang digunakan sebagai sarana melestarikan 

ragam hias motif, ornamen dan relief dari suatu candi. Belum ada yang 

memberikan gambaran dan penjelasan secara jelas dari semua sisi candi. 

Menyebabkan masyarakat atau penikmat candi hanya untuk menikmati dari 

luar. Tanpa memperdulikan sisi dari candi yaitu relief serta ragam hias motif 

dan ornamen. Padahal relief pada candi tersebut menjelaskan cerita dahulu 

majapahit dan kehidupan dimasa itu. Contohnya pada situs gapura Bajang ratu 

yang mempunyai relief cerita dewi Sri Tanjung. Buku adalah salah satu media 

yang menjadi rujukan sebagai sumber informasi yang jelas bagi masyarakat 

maupun peneliti. Buku sejak lama menjadi media yang mengabadikan 

informasi dengan menyajikan berbagai informasi dalam bentuk gambar dan 

tulisan. 
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Berdasarkan fakta dan fenomena yang ada maka dibutuhkan,” 

perancangan buku referensi situs gapura Bajang Ratu sebagai upaya 

pelestarian warisan budaya Majapahit”, diharapkan melalui buku ini, dapat 

membantu melestarikan warisan budaya Majapahit. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas yang melandasi “Perancangan Buku 

Referensi Situs Gapura Bajang Ratu Sebagai Upaya Pelestarian Warisan 

Budaya Majapahit". Maka rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana 

merancang buku referensi situs gapura Bajang Ratu sebagai upaya pelestarian 

warisan budaya Majapahit? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka yang akan 

dikerjakan dalam perancangan buku referensi situs gapura Bajang Ratu 

sebagai upaya pelestarian warisan budaya Majapahit adalah : 

1. Penelitian ini dibatasi pada pembahasan situs gapura Bajang Ratu. Batasan 

ini dipilih karena situs gapura Bajang Ratu sebagai ikon dari kerajaan 

Majapahit. 

2. Kategori yang dipilih dalam pembuatan buku referemsi ini diantara lain 

adalah relief, ornamen atau ragam hias, konstruksi, serta pembahasan 

tentang kegunaan dari gapura Bajang Ratu. 
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3. Merancang buku referensi dengan menggunakan teknik fotografi yang 

menampilkan setiap sudut, motif, ornamen atau ragam hias termasuk relief 

dan motif yang ada pada gapura Bajang Ratu 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk merancang 

buku referensi situs gapura Bajang Ratu sebagai upaya pelestarian warisan 

budaya Majapahit 

 

1.5 Manfaat 

1. Manfaat teoritis 

a. Memberikan pemahaman pada masyarakat tentang relief candi dan 

ragam hias motif candi yang terkandung di dalam situs gapura Bajang 

Ratu 

b. Manfaat dalam bidang keilmuan khusunya Desain Komunikasi Visual 

adalah sebagai bahan referensi visual tentang relief dan motif motif 

2.  Manfaat Praktis 

a. Sebagai referensi oleh pengajar khususnya dibidang seni dan 

kebudayaan agar lebih menarik para siswa dan siswinya 

b. Membantu pemerintah kota Mojokerto untuk menjaga dan 

melestarikan salah satu situs Majapahit yang terdapat di Trowulan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam hal ini menjelaskan tentang konsep dan teori yang mendukung 

perancangan. Dengan adanya ini diharapkan perancangan ini dapat membuat hasil 

yang maksimal. Adapun teori tersebut sebagai berikut : 

 

2.1 Gapura  

 Dalam kamus besar bahasa Indonesia gapura adalah pintu besar untuk 

masuk pekarangan rumah (termasuk jalan dan taman) dan sebagai sarana 

penghormatan bagi orang yang akan memasuki kawasan tertentu maupun 

sebaliknya dari tuan rumah untuk orang yang bertandang (http://kbbi.web.id). 

 Gapura biasa dijumpai pada gerbang masuk bangunan lama di Jawa dan 

Bali, seperti kompleks keraton, makam keramat, serta pura dan puri. Gapura 

menurut sejarah sebagai pintu keluar masuk candi (karena bangunan yang mirip 

dengan candi). Akan tetapi banyak sejarah yang memberikan gambaran tentang 

sejarah gapura tersebut seperti di dalam kitab Manasara disebutkan bahwa bentuk 

candi merupakan pengetahuan dasar seni bangunan gapura, yaitu bangunan yang 

berada pada jalan masuk ke atau keluar dari suatu tempat, lahan, atau wilayah. 

Dalam bahasa Arab disebut ghafara yang berarti mengampuni atau menutupi. Ini 

dapat pula diartikan bahwa orang-orang yang masuk melalui gapura telah 

mendapat keamanan dan perlindungan dari penguasa (Prakosa, 2011:1). 

 

 

http://kbbi.web.id/
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2.2 Fungsi Gapura 

 Gapura merupakan penanda untuk menyatakan suatu wilayah. 

Berdasarkan aspek histori ekologi perkampungan dan gapura merupakan suatu 

korelasi antara penguasaan tanah dengan batas-batas tertentu. Pekarangan (garden 

in the shadow) merupakan cara lain lagi memelihara daya hasil tanah. 

Menyatukan daerah hutan sementara dengan kebun tanaman pohon, kelapa, teh, 

kopi, misalnya yang membutuhkan pohon pelindung. Jadi penggunaan tanah ada 

batas-batasnya, biasanya diawasi oleh yang berwenang berlandas pada peraturan-

peraturan yang keras (Sajogyo, 1982:16). 

 

2.3 Gapura Bajang Ratu 

Menurut Drs I.G. Bagus L Arnawa dalam bukunya yang berjudul 

“Mengenal Peninggalan Majapahit di Daerah Trowulan”,dijelaskan Gapura 

Bajang Ratu juga dikenal dengan nama Candi Bajang Ratu adalah sebuah 

peninggalan Majapahit yang berada di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, 

Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. 

Bajang Ratu dalam bahasa Jawa “bajang” dari kata bujang yang berarti 

kecil atau muda, dan ratu diartikan sebagai raja. Dengan demikian, bajang ratu 

adalah raja kecil. Dari arti nama tersebut, gapura ini dikaitkan penduduk setempat 

dengan Raja Jayanegara (raja kedua Majapahit) dan tulisan dalam Serat Pararaton, 

ditambah legenda masyarakat. Disebutkan bahwa ketika dinobatkan menjadi raja, 
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usia Jayanegara masih sangat muda sehingga diduga gapura ini kemudian diberi 

sebutan Ratu Bajang dan Bajang Ratu yang berarti raja cilik. 

Sejarawan mengkaitkan gapura ini dengan Çrenggapura (Çri 

Ranggapura) atau Kapopongan di Antawulan (Trowulan), sebuah tempat suci 

yang disebutkan dalam Kakawin Negarakretagama: "Sira ta dhinarumeng 

Kapopongan, bhiseka ring crnggapura pratista ring antawulan", sebagai 

pedharmaan (tempat suci). Di situ disebutkan bahwa setelah meninggal pada 

tahun 1250 Saka. Tempat tersebut dipersembahkan untuk arwah Jayanegara yang 

wafat. Jayanegara didharmakan di Kapopongan serta dikukuhkan di Antawulan 

(Trowulan). Reruntuhan bekas candi tempat Jayanegara didharmakan tidak 

ditemukan, yang tersisa tinggal gapura paduraksa ini dan pondasi bekas pagar. 

Penyebutan "Bajang Ratu" muncul pertama kali dalam Oundheitkundig Verslag 

(OV) tahun 1915. 

Bentuk gapura merupakan bangunan pintu gerbang tipe "paduraksa" 

(gapura beratap). Secara fisik keseluruhan Gapura ini terbuat dari batu bata 

merah, kecuali lantai tangga serta ambang pintu bawah dan atas yang dibuat dari 

batu andesit. Berdiri di ketinggian 41,49 mdpl, dengan orientasi mengarah timur 

laut-tenggara. Denah candi berbetuk segiempat, berukuran ± 11,5 (panjang) x 10,5 

meter (lebar), tinggi 16,5 meter, lorong pintu masuk lebar ± 1,4 meter. Secara 

vertikal bangunan ini mempunyai 3 bagian: kaki, tubuh, dan atap. Mempunyai 

semacam sayap dan pagar tembok di kedua sisi. Kaki gapura sepanjang 2,48 

meter. Struktur kaki tersebut terdiri dari bingkai bawah, badan kaki dan bingkai 

atas. Bingkai-bingkai ini hanya terdiri dari susunan sejumlah pelipit rata dan 
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berbingkai bentuk genta. Pada sudut-sudut kaki terdapat hiasan sederhana, kecuali 

pada sudut kiri depan dihias relief menggambarkan cerita "Sri Tanjung". Di 

bagian tubuh di atas ambang pintu ada relief hiasan "kala" dengan relief hiasan 

sulur suluran, dan bagian atapnya terdapat relief hiasan rumit, berupa kepala 

"kala" diapit singa, relief matahari, naga berkaki, kepala garuda, dan relief 

bermata satu atau monocle cyclops. Fungsi relief tersebut dalam kepercayaan 

budaya Majapahit adalah sebagai pelindung dan penolak mara bahaya. Pada sayap 

kanan ada relief cerita Ramayana dan pahatan binatang bertelinga panjang. 

 

2.4 Cagar Budaya 

Cagar budaya ada dua macam yaitu benda (tangible) dan yang tidak benda 

(intangible). Warisan budaya benda (tangible) yang memiliki nilai penting harus 

dilestarikan sebagai cagar budaya. Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 

2010, Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda 

Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar 

Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu 

dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu 

pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. 

Sebagai kekayaan budaya, Cagar Budaya harus dikelolah dengan baik dan 

tepat dengan mengupayakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan 

dalam ranga memajukan kebudayaan nasional dan memberikan kesejahteraan bagi 

seluruh rakyat. 
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2.5 Kecamatan Trowulan 

 Kecamatan Trowulan adalah salah satu daerah di wilayah Mojokerto Jawa 

Timur yang sudah sejak tahun 1900an menjadi obyek penelitian bagi eksistensi 

kerajaan Majapahit. Di kawasan tersebut ditemukan banyak situs dan artefak yang 

dapat menunjukkan sejarah dan kehidupan bermasyarakat dari kerajaan kuno 

masa lalu. Dalam sejarah perkembangan kawasan Trowulan sampai dengan saat 

ini, telah terjadi berbagai hal yang cukup penting. Pada tahun 1815, kawasan 

trowulan mulai diteliti oleh Wardenaar atas perintah Gubernur Jenderal Hindia 

Belanda Sir Thomas Samford Raffles. Pada Tahun 1930an kawasan ini diteliti 

oleh Henry Mc Laine Pont hingga menghasilkan reka pemetaan wilayah kerajaan 

Majapahit bersama dengan Bupati Mojokerto pada saat itu. Di sisi lain, ketika 

wilayah ini sudah tidak dipergunakan sebagai kota kerajaan, maka masyarakat 

menempatinya sebagai area permukiman. Kualitas tanah liat yang bagus dan 

jumlahnya melimpah di Trowulan menyebabkan masyarakat menggunakannya 

untuk memproduksi batu bata. Perkembangan terakhir beberapa masyarakat yang 

berjiwa seni memanfaatkannya untuk produk kerajinan terakota seperti gerabah, 

celengan, patung dan lain-lain (http://iplbi.or.id). 

 Di kecamatan trowulan, terdapat sisa peninggalan sejarah kerajaan 

tersebut yang dijumpai di sana. Trowulan adalah daya tarik utama wisata sejarah 

di kabupaten ini, karena terdapat berbagai candi peninggalan Kerajaan Majapahit, 

makam raja-raja Majapahit, serta Pendopo Agung yang diperkirakan berada tepat 

di pusat istana Majapahit, candi yang terdapat di kecamatan ini antara lain Candi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Trowulan
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Tikus, Gapura Bajang Ratu, Candi Brahu, Candi Gentong, Candi Wringin 

Lawang, dan masih banyak Candi lain yang ditemukan. 

 

2.6 Buku 

Buku adalah sumber ilmu pengetahuan dan sumber pembangun watak 

bangsa. Buku dapat dijadikan sebagai sarana informasi untuk memahami sesuatu 

dengan mudah. Dalam masyarakat, buku untuk anak-anak umumnya buku yang 

bergambar, karena anak-anak lebih mudah memahami buku tersebut dengan 

banyak gambar daripada tulisan, sedangkan orang dewasa lebih fleksibel untuk 

memahami apa yang ada pada buku walaupun tanpa gambar sekalipun (Muktiono, 

2003:25). 

Secara bahasa, buku berarti lembaran kertas yang berjilid, baik itu berisi 

tulisan / gambar maupun kosong (Depdiknas, 2001). Buku dapat berarti 

sekumpulan tulisan / gambar yang dikumpulkan dan disusun sedemikian rupa 

hingga membentuk sebuah lembaran yang dijilid. 

 

2.7 Buku Referensi 

 Buku Referensi adalah suatu buku atau sejumlah publikasi kepada siapa 

orang berkonsultasi untuk mencari fakta-fakta atau informasi tentang latar 

belakang objek, orang, dan atau peristiwa secara cepat dan mudah. Buku sumber 

ini bukan untuk dibaca secara menyuluruh, seperti kamus, ensiklopedia, 

handbook, direktori, guide books, almanak-almanak, peta, buku biografi, buku 

indeks dan abstrak, publikasi penelitian dan publikasi pemerintah. (Trimo, 1997) 



13 

 

2.8 Anatomi Buku  

 Menurut Iyan Wibowo dalam bukunya yang berjudul “Anatomi Buku” 

(2007:37), disebutkan bahwa buku memiliki beberapa bagian-bagian yang 

menjadi kelengkapan buku antara lain:  

1. Cover Buku (Sampul Buku) 

a. Cover Depan : Cover sangat mempengaruhi daya tarik sebuah buku, sebab 

awal terhadap buku ada di sini. Setiap datang ke toko atau sebuah pameran 

buku, yang terlebih pertama kali oleh pandangan kita adalah pajangan 

buku berbentuk kover buku yang menarik. Cover depan biasanya berisi 

judul, nama penulis, nama pemberi pengantar atau sambutan, serta logo 

dan nma penerbit.  

b. Cover Belakang : Biasanya berisi judul buku, sinopsis, biografi penulis, 

ISBN (International Standard Book Number) beserta barcode-nya, dan 

alamat penerbit sekaligus logonya.  

c. Punggung Buku : Buku yang memiliki ketebalan tertentu biasanya 

memiliki punggung buku (khusus untuk buku tebal). Punggung buku 

berisi nama pengarang, nama penerbit, dan logo penerbit.  

d. Endorsement : Semacam dukungan atau pujian terhadap buku dari 

pembaca atau ahli atau orang terkenal untuk menambah daya pikat buku 

yang ditulis di kover buku atau kover belakang.  

e. Lidah Cover (jarang ada, buku tertentu saja) : Biasanya berisi foto beserta 

riwayat hidup pengarang dan atau ringkasan buku yang dihadirkan untuk 

kepentingan estetika dan keeksklusifan buku.  
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2. Perwajahan Buku  

a. Ukuran Buku : Masalah ukuran buku sangat berhubungan dengan materi 

(isi). Sebuah novel biasanya memiliki ukuran yang berbeda dengan buku 

pelajaran. Buku pelajaran biasanya lebih panjang dan lebih lebar.  

b. Bidang Cetak : Dalam setiap halaman isi buku, kita melihat bagian yang 

kosong di setiap pinggir-pinggirnya, atau biasa disebut margin. Selain 

untuk keindahan, bagian tersebut berfungsi mengamankan materi dari 

kesalahan cetak (misalnya terpotong). Sedangkan bagian yang berisi 

tulisan (materi) biasa dinamakan bidang cetak. 

c. Pemilihan Huruf : Jenis huruf (font), ukuran huruf (size), dan jarak 

antarbaris (lead) sangat penting dalam pembuatan buku. Ketiga hal 

tersebut selain untuk kepentingan estetika, akan menentukan enak 

tidaknya buku dibaca.  

d. Teknik Penomoran Halaman : Masalah halaman berkaitan dengan 

kemudahan pembaca dalam menandai materi (isi).  

e. Pemilihan Warna : Beberapa buku terkadang membutuhkan pewarnaan 

pada bagian gambar-gambar tertentu yang memang dibutuhkan, untuk 

penegasan atau sekadar keindahan.  

f. Keindahan dan Kesesuaian Ilustrasi : Beberapa buku, terutama yang 

diperuntukkan bagi anak-anak banyak membutuhkan ilustrasi yang 

berfungsi menggambarkan materi, sehingga membantu imajinasi pembaca 

memahami pesan di dalam buku.  
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g. Kualitas Kertas dan Penjilidan : Tidak semua buku dicetak dengan 

menggunakan kertas yang sama. Untuk buku anak-anak yang mengandung 

banyak ilustrasi dan berwarna, biasanya membutuhkan kertas yang lebih 

tebal. Hal ini mempengaruhi penjilidan di akhir proses penerbitan buku.  

3. Halaman Preliminaries (Halaman Pendahulu) 

a. Halaman Judul : Halaman ini berada di halaman awal, setelah kita 

membuka Kover Buku, antara lain berisi judul, subjudul, nama penulis, 

nama penerjemah, nama penerbit,, dan logo. Akan tetapi, sebagian buku 

terbitan memiliki halaman prancis, yang terletak sebelum halaman judul, 

dan hanya berisi judul buku. 

b. Hak Cipta (copyright) : Halaman hak cipta berisi judul, identitas penerbit, 

penulis, termasuk tim yang terlibat selama proses publikasi, misalnya 

editor, penata letak, desainer sampul, ilustrator, dan lain-lain. Halaman hak 

cipta ini biasanya juga disertai pernyataan larangan atau izin untuk 

memperbanyak (menggandakan) buku tersebut. Akan tetapi, kami pernah 

menemukan buku yang seakan-akan menolak hak cipta dengan 

menyebutkan bahwa buku tersebut boleh difotokopi. Secara umum 

memang aneh, tapi begitulah adanya perbedaan pendapat.  

c. Halaman Tambahan : Halaman ini biasanya berisi motto dan atau ucapan 

terima kasih dari penulis.  

d. Sambutan : Halaman ini berisi semacam sambutan yang disampaikan oleh 

lembaga atau perseorangan yang berkompeten. Ada pula yang 

menyebutnya sebagai Sekapur Sirih dan lain sebagainya.  
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e. Kata Pengantar : Kata pengantar berisi sedikit ulasan atas buku atau ulasan 

atas penulis, yang ditulis penerbit atau siapa pun yang berkompeten dan 

berkaitan dengan isi buku.  

f. Prakata : Prakata ditulis sendiri oleh penulis sebagai pemandu sebelum 

pembaca memasuki materi atau isi buku. Prakata biasanya berisi uraian 

tentang tujuan serta metode penulisan.  

g. Daftar Isi : Memudahkan pembaca mencari halaman isi yang berkaitan 

dengan tema tertentu dari materi buku.  

h. Selain itu juga beberapa hal yang termasuk dalam Halaman Preliminaries, 

tetapi tergantung kebutuhan atau sesuai dengan materi (isi) buku (tidak 

selelu ada), yaitu : Daftar Tabel, Daftar Singkatan dan Akronim, Halaman 

Daftar Llambang, Halaman Daftar Ilustrasi, Halaman Pendahuluan.  

4. Halaman Isi Buku 

a. Judul Bab : Biasanya, jenis beserta ukuran font (font size, lebih besar) 

judul bab dibuat berbeda dengan judul subbab apalagi dengan isinya. 

b. Penomoran Bab : Penomoran Penomoran ini berbeda-beda pada beberapa 

buku. Pada buku yang berisi ilmu pengetahuan teoritis biasanya 

penomoran bab menggunakan angka Romawi atau angka Arab. Akan 

tetapi, pada buku-buku sastra atau buku-buku ilmu pengetahuan populer, 

biasanya lebih banyak menggunakan simbol-simbol atau berupa tulisan, 

satu, dua, tiga, dan seterusnya.  

c. Alinea : Setiap paragraf baru akan ditandai dengan adanya alinea. 
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d. Penomoran Teks : Dalam penomoran teks, kita harus selalu konsisten dan 

sesuai aturan penomoran teks. Misalnya dengan huruf (A, 1, a, (1), (a)) 

dan dengan angka (1.1, 1.2, 1.2.3), atau dengan teknik lain.  

e. Perincian : Dalam melakukan perincian hampir sama dengan sistem 

penomoran teks. Perincian banyak dijumpai pada soal-soal ujian. Perincian 

dapat berupa penjabaran, dapat pula berupa pilihan, dapat menggunakan 

nomor, dan dapat pula menggunakan angka.  

f. Kutipan : Setiap kutipan harus mencantumkan sumber. Jika kutipan agak 

banyak maka harus dibuat dengan font yang berbeda, baik ukuran, dan 

jenis font-nya, atau bisa juga dengan cara diberi background.  

g. Ilustrasi : Ilustrasi harus memiliki keterkaitan dengan materi. Sebab, 

pemberian ilustrasi bertujuan membantu menjelaskan materi memalui 

gambar.  

h. Tabel : Penempatan tabel harus berdekatan dengan materi yang berkaitan. 

Jika tidak memungkinkan karena menyesuaikan layout, sebaiknya diberi 

nomor.  

i. Judul Lelar : Judul lelar biasanya ditempatkan di atas atau di bawah teks, 

kadang diletakkan bersebelahan dengan nomor halaman buku. Judul lelar 

biasanya berisi judul buku (pada setiap halaman genap) dan judul bab atau 

nama pengarang (pada setiap halaman ganjil). 

j. Inisial : Inisial adalah huruf pertama dalam di awal paragraf setelah judul 

bab yang dibuat sangat besar melebihi ukuran huruf yang lain.  



18 

 

k. Catatan Samping : Biasanya berada di akhir kalimat kutipan tidak 

langsung.  

l. Catatan Kaki : Biasanya berada di baris paling bawah halaman, sebelum 

Judul lelar.  

5. Halaman Postliminary (penyudah) 

a. Catatan Penutup : Semacam catatan kaki yang berada di akhir materi atau 

setelah bab terakhir. 

b. Daftar Istilah : Biasanya berisi istilah-istilah asing dan penjelasannya yang 

dipakai dalam materi buku. 

c. Indeks : Daftar kata atau istilah penting yang dilengkapi dengan nomor 

halaman. Indeks disusun secara alfabetis dan terletak pada bagian akhir 

buku. Kita dapat mencari informasi dari istilah yang terdapat dalam indeks 

sebagaimana tidak semua buku memerlukan indeks.  

d. Daftar Pustaka : Berisi daftar buku-buku yang dijadikan referensi dalam 

menulis materi buku. 

e. Biografi Penulis : Penjelasan tentang latar belakang penulis yang 

melahirkan buku.  

 

2.9 Layout 

Menurut Tom Lincy dalam buku (Kusrianto, 2007: 37), prinsip layout 

yang baik adalah yang selalu memuat 5 prinsip utama dalam desain, yaitu 

proporsi, keseimbangan, kontras, irama dan kesatuan. Pada pembuatan buku 

referensi ini desain layout harus diperhatikan, layout tidak akan bisa 
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berkomunikasi dan menyampaikan informasinya bila layout itu tidak 

diperhatikan. Untuk itu, layout harus memiliki tampilan yang berbeda dari yang 

lain yang mampu menarik perhatian yang melihatnya.  

 Sebelum memulai membuat desain layout, diperlukan pengetahuan 

mengenai jenis-jenis layout. Berikut adalah jenis-jenis layout pada media cetak, 

baik majalah, iklan, koran maupun buku :  

1. Mondrian Layout 

Mengacu pada konsep seorang pelukis Belanda bernama Piet Mondrian, yaitu 

penyajian iklan yang mengacu pada bentuk-bentuk square / landscape / 

portrait. dimana masing-masing bidangnya sejajar dengan bidang penyajian 

dan memuat gambar / copy yang saling berpadu sehingga membentuk suatu 

komposisi yang konseptual.  

2. Multi Panel Layout 

Bentuk iklan dimana dalam satu bidang penyajian dibagi menjadi beberapa 

tema visual dalam bentuk yang sama (square/double square semuanya).  

3.  Picture Window Layout 

Tata letak iklan dimana produk yang diiklankan ditampilkan secara close up. 

Bisa dalam bentuk produknya itu sendiri atau juga bisa menggunakan model 

(public figure). 

4. Copy Heavy Layout 

Tata letaknya mengutamakan pada bentuk copy writing (naskah iklan) atau 

dengan kata lain komposisi layout didominasi oleh penyajian teks (copy).  

5. Frame Layout 
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Suatu tampilan iklan dimana border/bingkai/frame-nya membentuk suatu 

naratif (mempunyai cerita). 

6. Shilhouette Layout 

Sajian iklan yang berupa gambar ilustrasi atau tehnik fotografi dimana hanya 

ditonjolkan bayangannya saja. Penyajian bisa berupa Text-Rap atau warna 

spot color yang berbentuk gambar ilustrasi atau pantulan sinar seadanya 

dengan tehnik fotografi.  

7. Type Specimen Layout 

Tata letak iklan yang hanya menekankan pada penampilan jenis huruf dengan 

point size yang besar. Pada umumnya hanya berupa Head Line saja.      

8. Circus Layout 

Penyajian iklan yang tata letaknya tidak mengacu pada ketentuan baku. 

Komposisi gambar visualnya, bahkan kadang-kadang teks dan susunannya 

tidak beraturan.  

9. Jumble Layout 

Penyajian iklan yang merupakan kebalikan dari sircus layout, yaitu komposisi 

beberapa gambar dan teksnya disusun secara teratur.  

10. Grid Layout 

Suatu tata letak iklan yang mengacu konsep grid, yaitu desain iklan tersebut 

seolah-olah bagian per bagian (gambar atau teks) berada di dalam skala grid.  

11. Bleed Layout 
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Sajian iklan dimana sekeliling bidang menggunakan frame (seolah-olah belum 

dipotong pinggirnya). Catatan : Bleed artinya belum dipotong menurut pas 

cruis (utuh) kalau Trim sudah dipotong.  

12. Vertical Panel Layout 

Tata letaknya menghadirkan garis pemisah secara vertikal dan membagi 

layout iklan tersebut.  

13. Alphabet Inspired Layout 

tata letak iklan yang menentukan pada susunan huruf atau angka yang 

berurutan atau membentuk suatu kata dan diimprovisasikan sehingga 

menimbulkan kesan narasi (cerita).  

14. Angular Layout 

Penyajian iklan dengan susunan elemen visualnya merupakan suatu 

perbandingan yang tidak seimbang.  

15. Informal Balance Layout 

Tata letak iklan yang tampilan elemen visualnya merupakan suatu 

perbandingan yang tidak seimbang. 

16. Brace Layout 

Unsur-unsur dalam tata letak iklan membentuk letter L (L-Shape). Posisi 

bentuk L-nya bisa terbalik, dan dimuka bentuk L tersebut dibiarkan kosong.  

17. Two Mortises Layout 

Penyajian bentuk iklan yang penggarapannya menghadirkan dua inset yang 

masing-masing memvisualkan secara deskriptif mengenai hasil 

penggunaan/detail dari produk yang ditawarkan. 
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18. Quadran Layout 

Bentuk tampilan iklan yang gambarnya dibagi menjadi empat bagian dengan 

volume/isi yang berbeda. Midalnya kotak pertama 45%, kedua 5%. ketiga 

12%, dan keempat 38% (mempunyai perbedaan yang menyolok apabila dibagi 

empat sama besar).  

19. Comic Script Layout 

Penyjian iklan yang dirancang secara kreatif sehingga merupakan bentuk 

media komik, lengkap dengan captions-nya. 

20. Rebus Layout 

Susunan layout iklan yang menampilkan perpaduan gambar dan teks sehingga 

membentuk suatu cerita. 

21. Big Type Layout 

Bentuk tampilan layout yang menonjolkan teks dan tidak bergambar karena 

didominasi oleh teks yang berukuran besar.   

 Sebuah layout yang menarik bisa jadi adalah layout yang cantik, 

mengejutkan, menghibur, aneh/tidak biasa atau bisa juga layout yang sederhana 

dan lugas. Untuk memilih image apakah yang akan ditampakkan oleh sebuah 

layout, kita dapat mendekatinya dari target audience yang akan membaca layout 

tersebut dan juga bagaimanakah layout halaman-halaman web sejenis lainnya. 

Berikut ini beberapa tips untuk membuat layout yang menarik :  

1. Mengatur informasi penting dengan satu cara tertentu, misalnya : meletakkan 

headline dalam sebuah lengkung kurva, atau menggunakan jenis font yang 

berbeda.  
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2. Untuk headline yang lucu atau provokatif namun menarik dapat menggunakan 

ukuran font yang sangat besar. 

3. Memotong (crop) sebuah image dengan cara yang tidak biasa, misalnya 

membentuk potongan yang abstraksi untuk menarik perhatian. 

4. Apabila background memakai warna kelam, gunakan warna-warna terang 

pada bagian informasi yang ditampilkan.  

5. Untuk gambar atau tulisan yang kecil diperhatikan agar diberi ruang kosong 

yang cukup.  

6. Miringkan sebuah gambar atau blok tulisan.  

7. Perbesar sebuah foto atau gambar pada proporsi yang cukup lebar.   

 

2.10 Proporsi 

Proporsi adalah kesesuaian antara ukuran halaman dengan isinya 

(Kusrianto, 2007:37). Penerapan teori ini dalam pembuatan buku referensi situs 

Gapura Bajang Ratu, sebagai salah satu media bagi visualisasi sebuah konsep 

dalam penerapan perbandingan ukuran yang digunakan untuk menentukan 

penataan visual, keseimbangan visual demi membentuk proporsi yang sesuai. 

 Di dalam bukunya Bambang Irawan dan Pricilla Tamara yang berjudul 

“Dasar-Dasar Desain”, proporsi adalah perbandingan dari satuan ukuran yang 

dinyatakan dengan bilangan dan simbol (Bambang & Pricilla, 2013:41). 

Peradaban kuno Mesir, India, dan Yunani masing-masing memiliki asas proporsi 

dengan satuan ukuran tersendiri. Misalnya di Yunani kuno, proporsi yang terkenal 



24 

 

disebut Golden Mean, yaitu 1 : 1,618. Seiring dengan perkembangan zaman, 

proporsi kuno sudah tidak lagi mendukung untuk keperluan desain.  

 Peradaban baru mulai bangkit dan membawa asas proporsi baru yang 

beraneka ragam, sesuai dengan perkembangan zamannya. Proporsi itu penting. 

Suatu komposisi visual dinyatakan baik apabila memiliki proporsi yang pas, apa 

pun bentuk dan gaya dari karya seni tersebut. Di dalam perancangan visual, semua 

unsur rupa terlibat dalam proporsi yang merupakan perbandingan tersebut.   

 

2.11 Tipografi 

Tipografi (Typography), menurut Hendratman dalam bukunya mengatakan 

tipigrafi adalah ilmu yang mempelajari tentang huruf. Tipografi adalah menata 

huruf yang menjadi unsur penting dalam sebuah karya desain komunikasi visual 

untuk mendukung terjadinya kesesuaian antara konsep dan komposisi karya serta 

maksud dan tujuan (Santosa, 2008:17). 

Didalam dunia desain tipografi sangatlah penting. Tipografi berfungsi 

sebagai pelengkap dalam desain agar dapat menjelaskan konsep dan ilustrasi 

dalam sebuah desain. Tipografi memiliki peran sebagai alat untuk 

mengkomunikasikan informasi dari halaman kepada pengamat atau pembaca. 

Kurangnya perhatian dan pengetahuan mengenai tipografi dapat berdampak pada 

minimnya daya komunikasi suatu desain. Karena itu, untuk menghasilkan sebuah 

desain yang mampu mengkomunikasikan informasi atau pesan dengan baik tidak 

lepas dari ilmu tipografi (Thomas dan Poppy Evans, 2004:14). Berikut adalah 

jenis-jenis huruf: 
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HeadlineTimpany SubheadTimes Roman 

Body textBell MT 

 

1. Huruf Tak Berkait (Sans Serif). 

Tidak memiliki kait (hook) hanya batang dan tangkainya saja, ujungnya 

tajam dan tumpul, sifatnya kurang formal, sederhana, modern dan akrab. 

Huruf jenis ini memiliki keuntungan yaitu mudah dibaca dan cocok untuk 

desain di layar computer web, e-book, cd, profile, dan media lainnya. 

Contoh: Arial, Avan Grade, Trebhucet MC, dan Vaground. 

 

Gambar 2.1 Contoh Huruf Sans Serif 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

2. Huruf Berkait (Serif). 

Jenis huruf ini memiliki kait, sifatnya yang elegan danmewah dengan 

ketebalan yang kontras membuat huruf ini menjadi formal, sangat anggun 

dan konservatif. Huruf ini sangat cocok digunakan untuk desain di media 

cetak seperti Koran, skripsi, brosur dan media lainnya. Contoh: Times New 

Roman. 

 

Gambar 2.2 Contoh Huruf Serif 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

 

HeadlineArial Black SubheadTahoma 

Body TextCalibri 
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3. Huruf Tulis atau Latin (Script). 

Huruf ini memiliki jenis yang saling berkaitan seperti tulisan tangan, 

sifatnya anggun, tradisional, dan informal, kurang mudah dibaca sehingga 

jangan terlalu banyak digunakan. Didalam desain undangan pernikahan, 

ulang tahun, dan upacara tradisional, huruf ini sangat cocok digunakan. 

Contoh: Brush Script, Shelley, Mystral, Comic Sans, dan Rage. 

Gambar 2.3 Contoh Huruf Script 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

4. Dekoratif (Graphic). 

Bentuk huruf ini sangat rumit dalam desainnya. Setiap huruf sengaja 

dibuat sangat detail sehingga menjadikan sifat dari huruf ini sangat 

mewah, anggun, bebas dan tradisional. Jenis huruf ini sangat sulit dibaca 

namun cocok untuk aksen, hiasan, huruf pada awal alinea artikel dan logo 

perusahaan. Contoh: Augsburg intial, Aquarium, dan English. 

Gambar 2.4 Contoh Huruf Decoratif 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

5. Monospace. 

WelcomeBrush Script UndanganRage italic 

SelamatMistral 

 

Once UponAquarium TribunEnglish 
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Jenis font ini adalah jenis font yang biasa digunakan untuk bahasa 

pemrograman dikarenakan huruf ini mudah dibaca namun kurang cocok 

untuk tampilan. Bentuknya sangat sederhana tapi jarak dan ruang hurufnya 

sama. Sifat dari huruf ini adalah formal, sederhana, futuristic, dan kaku.  

 

Gambar 2.5 Contoh Huruf Monospace 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

2.12 Garis 

Secara sederhana  garis dapat diasumsikan.sebagai jejak dari benda. garis 

juga  memiliki sifat tidak memiliki kedalaman hanya memiliki tebal dan tipis 

sehingga dapat disebut juga elemen satu dimensi. wujud garis sangat bermacam-

macam sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesan yang diinginkan. 

Garis lurus memiliki kesan kaku dan formal. Garis lengkung  menimbulkan kesan 

luwes dan lembut. Garis zig-zag terkesan keras dan dinamis. Gairs tak beraturan 

punyakesan flexibel dan tidak normal.  

 
Gambar  2.6 Garis lurus, Bergelombang, Zig-zag dan Tidak 

Beraturan 

3.D.s.t.u.d.i.o.M.a.x 
3.D.s.t.u.d.i.o.M.a.x 
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sumber:Hasil Olahan Peneliti 
 

Arah garis juga dapat diatur sesuai dengan citra yang diinginkan. Garis 

horizontal memiliki kesan pasif, tenang dan damai, sedangkan garis-garis vertikal 

memiliki kesan stabil, gagah dan elegan, sementara garis diagonal memiliki kesan 

aktif, dinamis,bergerak dan menarik perhatian. Supriyono (2010:58) 

 
Gambar 2.7 Garis Mendatar (Horisontal), Tegak (Vertikal), 

dan Miring (Diagonal) 

sumber:Hasil Olahan Peneliti 2015 

 

2.13 Bidang 

 Bidang adalah unsur visual yang terdiri dari dimensi panjang dan 

lebar.Bidang bisa dihadirkan dengan menyusun titik-titik maupun garis dalam 

kepadatan tertentu, serta dengan mempertemukan potongan hasil goresan serta 

garis. bidang geometris memiliki kesan formal dan non-geometris atau tak 

beraturan memiliki kesan tidak, formal santai, dan dinamis. Supriyono (2010:66) 

 

2.14 Warna 

 Warna adalah sesuatu yang sederhana yang dapat dengan mudak menarik 

perhatian. Pemilihan warna yang tepat dapat menciptakan keinginan melihat dan 
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membuat teks lebih terbaca. Dalam bukunya Supriyono (2010:70) menjelaskan, 

kekuatan  warna sangat dipengaruhi oleh background. Dalam seni rupa warna 

dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu:  

1. Hue: pembagian warna berdasarkan nama-nama warna, seperti merah, biru, 

kuning, hijau dan seterusnya. 

a. Warna Prime 

Merupakan warna dasar yang tidak merupakan campuran dari warna-

warna lain. Warna yang termasuk dalam golongan warna primer adalah 

merah, biru, dan kuning. 

b. Warna Sekunder Merupakan hasil pencampuran warna-warna primer 

dengan proporsi 1:1. Misalnya warna jingga merupakan hasil campuran 

warna merah dengan  kuning, hijau adalah campuran biru dan kuning, dan 

ungu adalah campuran merah dan biru. 

c. Warna Tersier 

 Merupakan campuran salah satu warna primer dengan salah satu warna 

sekunder. Misalnya warna jingga kekuningan didapati dari pencampuran 

warna kuning dan jingga. Warna merupakan elemen desain yang sangat 

berpengaruh terhadap desain,  karena akan membuat suatu komposisi 

desain tampak lebih menarik. 

2. Value: gelap terang warna, dimana semua warna dapat dikuatkan atau 

diperlemat karakteristiknya dengan cara dibuat lebih terang atau lebih redup 

3. Intensity: tingkat kejernihan warna. Suatu warna disebut memiliki intensitas 

murni ketika tidak dicampur dengan warna lain. Untuk menambah  atau 
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membuat warna lebih redup dan netral, maka dapat dengan cara 

menambahkannya dengan warna lain. 

 

2.15 Fotografi 

Fotografi berasal dari bahasa Inggris : photography, yang berasal dari kata 

Yunani yaitu “Fos” : Cahaya dan “Grafo” : Melukis/menulis adalah proses 

melukis/menulis dengan menggunakan media cahaya. Sebagai istilah umum, 

fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari 

suatu obyek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai obyek tersebut 

pada media yang peka cahaya. Alat paling populer untuk menangkap cahaya ini 

adalah kamera. Tanpa cahaya, tidak ada foto yang bisa dibuat.  

Dalam kamus bahasa Indonesia pengertian fotografi adalah seni atau 

proses penghasilan gambar dan cahaya pada film. Arti singkat dari penjabaran 

fotografi yaitu “menulis atau melukis dengan cahaya”. Fotografi menurut menurut 

Amir Hamzah Sulaeman mengatakan bahwa fotografi berasal dari kata foto dan 

grafi yang masing-masing kata tersebut mempunyai arti sebagai berikut : foto 

artinya cahaya dan grafi artinya menulis jadi arti fotografi secara keseluruhan 

adalah menulis dengan bantuan cahaya, atau lebih dikenal menggambar dengan 

bantuan cahaya atau merekam gambar melalui media kamera dengan bantuan 

cahaya.  
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2.16 Jenis Fotografi  

Fotografi memiliki banyak jenis dan genre di dalamnya. Setiap genre juga 

memiliki ciri khas yang unik dan menarik serta berbeda satu sama lain. Berikut 

ragam genre dalam dunia fotografi (Haryanto, 2010:19):  

1. Fotografi Portrait 

2. Fotografi Human Interest  

3. Fotografi Panggung  

4. Fotografi Olahraga  

5. Fotografi Lanskap 

6. Fotografi Makro  

7. Fotografi Arsitektur  

8. Fotografi Still Life 

9. Fotografi Jurnalistik  

10. Fotografi Pernikahan  

11. dan lain-lain  

Meskipun banyak jenis dan genre dari fotografi, ada yang bersifat umum 

dan memiliki basis pengikut yang kuat. Salah satunya adalah fotografi arsitektur. 

Dilihat dari genre ini sendiri, kebutuhan akan foto arsitektur tak pernah surut dari 

waktu ke waktu. Tujuannya pembuatannya pun banyak dan beragam, mulai dari 

keperluan buku, majalah, company profile, sampai kalender dan kartu pos.  
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2.17 Fotografi Aritektur 

Fotografi arsitektur atau fotografi bangunan merupakan hasil karya 

fotografi yang dapat menampilkan tidak hanya kepentingan dokumentasi namun 

juga estetika dalam hal arsitektural, seni, ekspresi, komunikasi, etika, imaginasi, 

abstraksi, realita, emosi, harmoni, drama, waktu dan kejujuran serta dimensi yang 

tersirat. Tidak hanya menampilkan keindahan dari segi arsitektur saja, tetapi 

dalam fotografi arsitektur juga memperhatikan kaidah fotografi itu sendiri. 

 Menurut Bayu Widiantoro, Secara umum fotografi arsitektur dapat 

dibedakan menjadi 3 , yaitu: 

1. Fotografi eksterior 

 Fotografi eksterior adalah pemotretan yang bertujuan untuk memotret 

tampilan luar bangunan. Eksterior menggambarkan detail tampilan luar dari 

bangunan itu sendiri. Menggambarkan keindahan dari seni gedung, jembatan, dan 

lainnya yang dibuat oleh manusia 

2.  Fotografi Interior 

 Fotografi Interior adalah merekam berbagai bentuk bagian dalam 

bangunan. Interior lebih memfokuskan pada detail dalam ruangan. Fotografi 

interior dapat  menampilkan keindahan dan kemewahan dari tataan ruang. 

3.  Fotografi detail arsitektur 

 Fotografi detail arsitektur merupakan potret dari bagian-bagian tertentu 

yang dianggap istimewa dari sebuah bangunan atau menonjolkan hal unik yang 

ada di dalam sebuah bangunan. Tidak setiap bangunan memiliki keindahan saat 
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diambil secara keseluruhan, kadangkala detail dari bangunan itu sendiri bisa 

dijadikan suatu karya yang mengagumkan. 

 
 

Gambar 2.8 Contoh Fotografi Arsitektur 

Sumber : Harris Michael. 2002. Professional Architectural Photography. Oxford: 

Focal Press 

 

 

2.18 Sejarah Fotografi Indonesia 

Sejak awal kedatangannya, perkembangan fotografi Indonesia selalu 

mengait dan mengalir bersama momentum sosial politik perjalanan bangsa ini. 

Momentum inilah yang menentukan perkembangan medium ini dalam 

masyarakatnya; dan, pada titik tertentu, juga turut berperan menciptakan 

momentum bagi masyarakatnya. Mulai dari momentum perubahan 

kebijakanpolitik kolonial, revolusi kemerdekaan, ledakan ekonomi awal 1980an, 

sampai Reformasi 1998. 

Sebagaimana jamaknya di tanah jajahan pada abad ke-19, fotografi 

didatangkan sebagai bagian dari tradisi representasi visual baru yang 

dimungkinkan oleh teknologi kamera, dalam rangka lebih memperkenalkan tanah 

jajahan dan penghuninya: manusia, hewan, dan tanaman. Tradisi ini kemudian 

berkembang sebagai dokumentasi visual yang secara sistematis mencatat properti 
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dan wilayah pemerintah kolonial; yang kemudian dipakai sebagai sertifikat 

keberhasilan Belanda memperadabkan tanah jajahan dan dipamerkan di berbagai 

ekspo kolonial dunia. 

Tahun 1841, seorang pegawai kesehatan Belanda, atas perintah 

Kementerian Kolonial, mendarat di Batavia dengan membawa dauguerreotype. 

Juriaan Munich, nama ambtenaar itu, diberi tugas "to collect photographic 

representations of principal views and also of plants and other natural objects" 

(Groeneveld, 1989). Tugas ini berakhir dengan kegagalan teknis. Di Holand 

Tropika, untuk menyebut wilayah mereka di daerah tropis, Munich kelabakan 

mengendalikan sensitivitas cahaya plat yang dibawanya, dihajar oleh kelembapan 

udara yang mencapai 90 persen dan terik matahari yang tegak lurus dengan bumi. 

Foto terbaik yang dihasilkannya membutuhkan waktu eksposure 26 menit. 

Terlepas dari kegagalan percobaan pertama di atas, bersama mobil dan 

jalanan beraspal, kereta api dan radio, kamera menjadi bagian dari teknologi 

modern yang dipakai Pemerintah Belanda menjalankan kebijakan barunya. 

Penguasaan dan kontrol terhadap tanah jajahan tidak lagi dilakukan dengan 

membangun benteng pertahanan, penempatan pasukan dan meriam, tetapi 

denganmembangun dan menguasai teknologi transportasi dan komunikasi 

modern. Dalam kerangka ini, fotografi menjalankan fungsinya lewat pekerja 

administratif kolonial, pegawai pengadilan, opsir militer, dan misionaris. 

Dan studio foto pertama di Indonesia berdiri di sekitar Harmonie, Batavia 

yang didirikan oleh dua orang tukang potret Woodbury dan Page pada tahun 

1857.Ini terjadi hanya berselang 18 tahun setelah penemuan dunia fotografi pada 
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tahun 1839. Sejak adanya studio foto di Batavia, banyak para tukang foto baik 

yang profesional maupun amatir membuat gambar hiruk pikuk kota dengan 

keanekaragaman etnisnya. Tentunya saat itu masih dengan menggunakan 

teknologi yang sangat sederhana, berupa kamera berukuran besar yang sangat 

berat, lensa yang mudah pecah, dan proses pembuatan gambar yang memakan 

waktu lama. Saat itu hanya dapat dibuat gambar dari obyek dengan posisi statis 

dan belum memungkinkan untuk membuat gambar dengan obyek bergerak. Tidak 

heran, foto-foto tertua hasil cetakan Woodbury dan Page yang menampilkan 

sebuah kota selalu sepi karena obyek yang bergerak tidak nampak dalam foto. 

Sebagian besar foto pada masa itu dibuat dalam studio. Karenanya 

terdapat gambar pedagang makanan dengan para pembelinya membelakangi 

sebuah layar. Tampaknya untuk membuat foto ini, pedagang dan pembelinya 

harus digiring masuk studio foto. Pada masa sesudahnya, para juru foto 

menemukan pasar peminat foto-foto yang menurut kacamata Barat sangat eksotik, 

seperti foto seorang pengrajin, warung, wayang, penari ronggeng, dan pecandu 

opium. Kesemuanya harus masuk ke studio untuk dijepret juru potret dengan latar 

belakang gambar pohon palem atau hutan tropis untuk menciptakana suasana Asia 

(Indonesia). 

Pada tahun 1900 terjadi kemajuan teknologi kamera yang dibuat lebih 

ringan dan tidak memerlukan waktu lama dalam pengambilan gambarnya yang 

memungkinkan para jurufoto mengambil foto di luar studio. Setelah 1920 kamera 

semakin ringan, harganya pun makin murah. Masyarakat Belanda di Batavia 

lantas banyak mengirimkan foto-foto pada keluarga mereka di negeri Belanda dan 
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para wisatawan yang datang ke Batavia juga membuat foto kenang-kenangan 

mereka sebagai cinderamata. Banyak dari foto ini yang kemudian disumbangkan 

ke museum yang kini menjadi warisan penting bagi kita. 

Di antara foto-foto yang tersimpan di Museum Sejarah Jakarta terlihat 

suasana di Pasar Pagi, Glodok, Jakarta Kota pada tahun 1930-an. Pasar ini masih 

nampak sepi baru berupa warung-warung kecil. Padahal pada tahun 1970-an pasar 

ini merupakan salah satu pusat perbelanjaan grosir terbesar di ibukota yang kini 

telah dipindahkan ke Manggadua. 

Jalan Jatinegara Timur yang kini merupakan kawasan pertokoan paling 

ramai di Jatinegara, di foto kuno itu tampak lalu lintasnya masih didominasi sado 

dan sepeda pada 1920an. Tidak terlihat mobil satupun yang melintas. Tapi, 

suasana di Pasar Gambir kini Monas di foto yang diambil dari udara tampak 

menyedot pengunjung pada 1920an. Pasar Gambir diadakan tiap tahun sejak 1898 

untuk memperingati penobatan Ratu Wilhelmina dari Belanda nenek dari Ratu 

Beatrix sekarang. Rupanya minat penduduk Batavia yang belum berjumlah 

setengah juta jiwa kala itu untuk menonton Pasar Gambir tidak kalah dengan 

padatnya PRJ (Pekan Raya Jakarta) sekarang. 

Di Museum Sejarah DKI kita dapat melihat kembali bagaimana indahnya 

Hotel Des Indes di Jl Hayam Wuruk. Sampai awal 1960an hotel itu 

merupakanhotel terbaik di Jakarta sebelum dibangun HI. Foto lain menunjukkan 

sebuah tokonmilik orang Arab di Batavia yang pemiliknya memakai jubah, 

sorban, dan pecin putih. Barang dagangan yang digelar layaknya banyak terlihat 

di Tanah Abang sekarang ini. Seperti, minyak wangi, madu, korma, dan tasbih. 
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Tampak pula pedagang Cina dengan rambut dikepang tengah menjual tekstil 

keliling kampong memakai keranjang seperti tukang loak. Masih ada foto 

pedagang India di Pasar Baru yang berjualan tekstil dan jasa penjahitan. Diantara 

foto tahun 1950, tampak trem yang penumpangnya membludak tidak kalah 

dengan KRL Jabotabek sekarang ini. 

Latar inilah yang menjelaskan, mengapa selama 100 tahun keberadaan 

fotografi di Indonesia (1841-1941) penguasaan alat ini secara eksklusif berada di 

tangan orang Eropa, sedikit orang China dan Jepang. Survei fotografer dan studio 

foto komersial di Hindia Belanda 1850-1940 menunjukkan dari 540 studio foto di 

75 kota besar dan kecil, terdapat 315 nama Eropa, 186 China, 45 Jepang dan 

hanya 4 nama "lokal": Cephas di Yogyakarta, A Mohamad di Batavia, Sarto di 

Semarang, dan Najoan di Ambon. 

Sedangkan bagi penduduk lokal, keterlibatan mereka dengan teknologi ini 

adalah sebagai obyek terpotret, sebagai bagian dari properti kolonial. Mereka 

berdiri di kejauhan, disertai ketakjuban juga ketakutan, melihat tanah mereka 

ditransfer dalam bidang dua dimensi yang mudah dibawa dan dijajakan. Kontak 

langsung mereka dengan produksi fotografi adalah sebagai tukang angkut peti 

peralatan fotografi. Pemisahan ini berdampak panjang pada wacana fotografi di 

Indonesia di kemudian hari, di mana kamera dilihat sebagai perekam pasif, 

sebagai teknologi yang melayani kebutuhan praktis. 

Dibutuhkan hampir seratus tahun bagi kamera untuk benar-benar sampai 

ke tangan orang Indonesia. Masuknya Jepang tahun 1942 menciptakan 

kesempatan transfer teknologi ini. Karena kebutuhan propagandanya, Jepang 
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mulai melatih orang Indonesia menjadi fotografer untuk bekerja di kator berita 

mereka, Domei. Mereka inilah, Mendur dan Umbas bersaudara, yang membentuk 

imaji baru Indonesia, mengubah pose simpuh di kaki kulit putih, menjadi manusia 

merdeka yang sederajat. Foto mereka adalah visual khas revolusi, penuh dengan 

kemeriahan dan optimisme, beserta kesetaraan antara pemimpin dan rakyat biasa. 

Inilah momentum ketika fotografi benar sampai ke Indonesia, ketika kamera 

berpindah tangan dan orang Indonesia mulai merepresentasikan dirinya sendiri. 

 

2.19 Prinsip Desain 

 Prinsip-prinsip desain ini nantinya digunakan sebagai patokan dalam 

memberikan penilaian alternative desain yang dibuat sehingga dapat menentukan 

desain yang terbaik. Didalam bukumya Supriyono (2010:86) dijelaskan prinsip-

prinsip desain komunikasi visual adalah sebagai berikut: 

a.  Keseimbangan  

 Dalam keseimbangan terdapat dua pendekatan dasar untuk 

menyeimbangkan. Pertama adalah keseimbangan simetris yang teridiri dari 

susunan elemen agar dapat merata ke kiri dan ke kanan dari tengah. kedua adalah 

keseimbangan asimetris. Keseimbangan ini  merupakan pengaturan yang berbeda 

supaya dua sisi memiliki bobot visual yang sama.Unsur-unsur yang dapat 

digunakan sebagai unsur penyeimbang antara lain adalah warna, nilai, ukuran, 

bentuk, dan tekstur. 
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b.  Penekanan  

 Penekanan dapat dilakukan pada hal-hal yang menonjol atau yang akan 

terlihat pertama kali. Dalam sebuah layout dibutuhkan titik focus untuk menarik 

mata pembaca kepada bagian yang dianggap penting. Titik focus yang terlalu 

banyak dapat mengalahkan apa yang ingin diungkapkan. Sehingga, pada 

umumnya titik focus akan muncul ketika sebuah elemen Nampak berbbeda dari 

yang lain. 

c.  Irama  

 Irama adalah sebuah pola layout yang dibuat oleh elemen-elemen  secara 

berulang dan bervariasi. Kunci utama dalam ritme visual adalah pengulangan 

(mengulangi unsur serupa secara yang konsisten) dan variasi (perubahan dalam 

bentuk, ukuran, posisi atau elemen).Penempatan elemen dalam sebuah layout juga 

harus ditata secara teratur sehingga dapat membuat  nuansa yang lembut, tenang 

dan santai. 

d.  Kesatuan  

 Kesatuan atau unity adalah salah satu prinsip yang menekankan pada 

keselarasan dari unsur-unsur yang disusun baik dalam wujudnya maupun hanya 

sebatas ide yang menjadi landasannya.Dengan adanya kesatuan ini, elemen-

elemen yang ada dapat saling mendukung sehingga diperlukan focus yang dituju. 

 

2.20 Segmentasi Targeting Posisioning 

 Dijelaskan oleh Kotler (Kurnianto, 2012:31) mengatakan "Perusahaan 

menawarkan produk unggulanya kepada masyarakat. Akan tetapi untuk 
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 mendapat keuntungan yang  maksimal perusahaan harus memilih pasar 

apa yang ingin mereka layani.  

 

2.20.1 Segmentasi 

Segmentasi merupakan  upaya untuk membagi calon konsumen dalam 

kelompok-kelompok tertentu (Harjanto, 2009:20). Upaya ini dilakukan untuk 

memudahkan usaha penjualan seseorang karena segmentasinya yang 

dipertajam.Penentuan segmentasi pasar ini dapat dilakukan dengan menganalisis 

segmentasi yang sudah ada atau menentukan sendiri pasar konsumen yang 

dianggap potensial. Penentuan segmentasi ini dapat dilakukan dengan melihat : 

a) Demografis 

Membagi pasar dalam kelompok yang didasarkan pada variable demografis 

seperti jenis kelamin, usia, pekerjaan, siklus keluarga, agama, besar keluarga, 

pendidikan, dan penghasilan.  

b) Geografis 

Membagi pasar dalam unit-unit geografis seperti Negara/tempat/kota/wilayah, 

kepadatan, ukuran kota, dan iklim. 

c) Psikografis 

Seperti kelas sosial, keprinadian, dan gaya hidup 

d) Behavioristik 

Seperti kebiasaan pembeli, status pembeli, tingkat konsumsi, kadar kesetiaan, 

dan kesiapan membeli.  
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Penentuan segmentasi ini umumnya berawal dari riset media yang terukur, 

yang khalayaknya minimal harus didukung parameter diatas.Segmentasi 

umumnya disampaikan secara deskriptif, hal ini dilakukan untuk memudahkan 

penentuan segmentasi. 

 

2.20.2 Targeting 

Targeting adalah tahap selanjutnya dari analisis segmentasi. Targeting 

yang dimaksudkan disini adalah target market (pasar sasaran), yakni beberapa 

segmen pasar yang akan menjadi fokus pemasaran (Kasali, 2000:17). Targeting 

juga dapat dikatakan sebagai upaya untuk menyeleksi pasar sasaran dengan 

memfokuskan kegiatan pemasaran atau promosi pada beberapa segmen saja dan 

meninggalkan segmentasi lainnya yang kurang potensial. Pemasar dapat memilih 

untuk menargetkan pada satu atau dua segmen sekaligus. Targeting memiliki dua 

fungsi yakni untuk menyeleksi pasar sasaran sesuai dengan kriteria-kriteria 

tertentu (selecting), dan menjangkau pasar sasaran tersebut (reaching) untuk 

mengkomunikasikan nilai.  

 

2.20.3 Positioning 

Positioning merupakan tindakan merancang produk dan bauran pemasaran 

agar dapat tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen. Dengan kata lain 

Positioning adalah bagaimana menempatkan produk ke dalam pikiran audience, 

sehingga calon konsumen memiliki pemikiran tertentu dan mengidentifikasi 

produknya dengan produk tersebut. Positioning merupakan hal yang penting 
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dalam pemasaran, khususnya bagi produk yang tingkat persaingannya sudah 

sangat tinggi.  

Philip mendefinisikan positioning (dalam Kasali, 2000:18) :  

“The act designing the company’s offering and image so that they occupy a 

meaningful and distinct competitive position the target customers mind”.  

(Positioning adalah tindakan yang dilakukan marketer untuk membuat 

citra produk dan hal-hal yang ingin ditawarkan kepada pasarnya, berhasil 

memperoleh posisi yang jelas dan mengandung arti dalam benar sasaran).  

Dari berbagai definisi mengenai positioning diatas dapat disimpulkan bahwa 

positioning merupakan strategi komunikasi yang mengandung arti tertentu untuk 

menancapkan kesan tertentu dibenak khalayak/konsumen. Beberapa hal yang 

dapat ditonjolkan dalam positioning diantaranya :  

1. Positioning harus mamberikan arti yang penting bagi konsumen.  

2. Apa yang ingin ditonjolkan harus unik berbeda dari pesaingnya.  

3. Positioning harus diungkapkan dalam bentuk suatu pernyataan, pernyataan 

tersebut harus dinyatakan dengan mudah, enak didengar dan dapat dipercaya. 

Positioning juga dapat ditentukan dengan melihat hal-hal berikut (Kasali, 

2000:18), diantaranya positioning berdasarkan perbedaan produk, positioning 

berdasarkan manfaat produk, positioning berdasarkan pemakaian, positioning 

berdasarkan kategori produk, positioning bedasarkan kepada pesaing, positioning 

melalui imajinasi, dan positioning berdasarkan masalah.   
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2.20.4 Unique Selling Proposition (USP)  

Dalam membangun posisi produk dibenak konsumen, perusahaan atau 

lembaga harus mengembangkan Unique Selling Proposition yang merupakan 

competitive advantage (Kotler, 2005:56). Strategi ini berorientasi pada 

keunggulan atau kelebihan produk yang tidak dimiliki oleh produk saingannya. 

Kelebihan tersebut juga merupakan sesuatu yang dicari atau dijadika alasan 

konsumen menggunakan suatu produk. Produk dibedakan oleh karakter yang 

spesifik. 

 

2.21 Analisis Data  

Secara umum proses analisis data mencakup reduksi data, kategorisasi 

data, sintesisasi, dan diakhiri dengan menyusus hipotesa (Moleong, 2006:23). 

1. Teknik reduksi data  

Merupakan penyederhanaan jawaban-jawaban dari seluruh pertanyaan 

yang telah di ajukan kepada pihak-pihak tertentu dalam teknik pengumpulan 

data. Proses ini dilakukan untuk menajamkan, mengarahkan dan 

menggolongkan hasil penelitian dengan memfokuskan pada hal-hal yang 

dianggap penting dalam penelitian, jika melebar maka hasil jawaban akan 

dibuang dan tidak digunakan. Reduksi data ini juga bertujuan untuk 

mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul, dari hasil 

catatan lapangan dengan cara merangkumnya serta mengklasifikasikan sesuai 

masalah. 
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2. Kategorisasi 

Merupakan upaya memilah-milah setiap satuan kedalam bagian-bagian 

yang memiliki kesamaan, yang nantinya setiap kategori di berinama dan di 

sendiri kan. 

3. Sintesisasi 

Merupakan mencari kaitan antara kategori satu dengan kategori 

kategori lainnya. 

4. Menyusun Hipotesis Kerja atau Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan upaya untuk mencari penjelasan yang 

dilakukan terhadap data-data yang telah dianalisis, dengan mencari hal-hal 

yang dianggap penting. Dalam hal ini kesimpulan disusun dalam bentuk 

pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan mengacu kepada tujuan 

penelitian. Hal ini dilakukan dengan jalan merumuskan suatu pernyataan yang 

proposional, terkait dan sekaligus menjawab pertanyaan penelitian. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metodologi Penelitian 

 Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Moleong dalam 

Arifin (2010:39) berpendapat bahwa, penelitian Kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, 

misalnya perilaku, persepsi, pandangan, motivasi, tindakan sehari-hari, secara 

holistik dan dengan metode deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa (naratif) 

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah. Disebutkan juga oleh Kirk & Miller (Arifin, 2010:40), mereka 

berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu 

pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan manusia 

baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahanya.  

 Pendekatan yang dimaksud diantaranya adalah observasi, wawancara, 

dokumentasi, studi eksisting dan kepustakaan.  

 

3.2 Perancangan Penelitian 

 Pada tiap kegiatan penelitian dari awal harus ditentukan dengan jelas 

pendekatan dan perencanaan yang disusun secara logis dan sistematis penelitian 

apa yang akan diterapkan, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian 

ini memiliki landasan kuat yang dilihat dari sudut metodologi penelitian dan dapat 
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dipertanggungjawabkan. Agar hasil penciptaan buku referensi dapat menghasilkan 

sumber informasi yang jelas dari objek situs Gapura Bajang Ratu, terdapat 

prosedur perancangan yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut: 

1. Riset Lapangan 

 Pada proses ini adalah langkah awal untuk mencari informasi sebanyak 

banyaknya mengenai objek situs Gapura Bajang Ratu. Dengan cara 

melakukan observasi langsung di area sekitar situs dan wawancara terhadap 

nara sumber yaitu juru pelihara situs mengenai sejarah situs Gapura Bajang 

Ratu tersebut. 

2. Analisis 

 Pada proses ini peneliti melakukan analisis data dari hasil pengumpulan 

data dan identifikasi masalah berdasarkan data yang telah diperoleh, yang 

bertujuan untuk menemukan solusi permasalahan. Sehingga dapat 

memperoleh gagasan atau ide untuk menyusun elemen dari buku refrensi. 

3. Gagasan Desain 

 Pada tahap gagasan desain, menghasilkan konsep untuk penciptaan buku 

referensi dan keyword disusun baik secara verbal maupun visual, dengan 

berdasarkan nilai estetika, fungsi dan filosofi. Peneliti mulai menentukan 

strategi visual yang meliputi warna, layout dan typeface.  

4. Alternatif Desain 

 Setelah menemukan keyword, konsep dan gagasan desain, kemudian 

membuat beberapa alternatif desain yang berupa sketsa-sketsa kasar. Dari 
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sekian jumlah alternatif desain yang dibuat, kemudian akan ditentukan 

beberapa sketsa desain yang dianggap cocok dan sesuai konsep.  

5. Konsultasi Desain 

 Dari beberapa alternatif desain yang sudah dibuat, tahap selanjutnya 

adalah untuk dikonsultasikan kepada pihak-pihak terkait untuk melakukan 

beberapa perbaikan yang penting tetap pada dasar konsep yang dipilih. 

6. Desain Terpilih 

 Hasil akhir dari seluruh tahap dalam bentuk rancangan buku referensi  

yang diimlementasikan dalam bentuk buku referensi situs gapura Bajang Ratu. 

 

3.3 Teknik pengumpulan data 

 Data yang diperoleh memiliki peranan yang penting untuk mengetahui 

garis besar permasalahan yang ada dalam Penciptaann Buku referensi situs gapura 

bajang ratu. Data yang diperoleh melalui observasi dan pengamatan langsung 

pada situs Gapura Bajang Ratu serta wawancara kepada para arkeologi, beberapa 

para ahli dan juru pelihara situs sebagai narasumber. Data ini digunakan sebagai 

bahan untuk menentukan konsep awal dalam pembuatan buku referensi situs 

Gapura Bajang Ratu.  

 Pada perancangan ini, digunakan beberapa teknik pengambilan data yang 

dibagi menjadi dua, antara lain data primer dan data sekunder:  

1. Observasi 

 Menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian 

Kuantitatif Kualitatif dan R & D” (2013:145), mengemukakan bahwa  
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observasi merupakan suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis 

dan psikologis. Jenis observasi yang dilakukan untuk penelitian kali ini adalah 

observasi berperan serta (Participant Observation) dalam observasi ini, 

peneliti terlibat dengan pengamatan langsung terhadap suatu obyek dalam 

waktu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang 

hal-hal yang diamati. Pada metode ini dilakukan pengamatan dan pencatatan 

langsung mengenai keadaan di situs gapura bajang ratu. Pengamatan tersebut 

meliputi keadaan gapura bajang ratu, lingkungan sekitar bajang ratu, 

karakteristik dari setiap sisi gapura bajang ratu yang dibahas dan sejarah awal 

mula didirikannya gapura bajang ratu tersebut serta tujuan dan kegunaan pada 

jaman dahulu. 

2. Wawancara 

 Metode wawancara dilakukan guna mencari informasi yang diperlukan 

mengenai pembuatan buku referensi situs gapura bajang ratu. Metode ini 

merupakan proses tanya jawab secara lisan yang berfungsi untuk mencari 

informasi lebih jauh mengenai awal mula didirikannya gapura bajang ratu, 

kegunaan dari gapura bajang ratu serta motif relief yang ada pada gapura 

bajang ratu. Dengan cara ini, peneliti dapat mengetahui  lebih detail dan jelas 

informasi yang dibutuhkan (Mulyana, 2002:180). 

3. Dokumentasi 

 Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 
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rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2010:270). Pada metode ini 

nantinya akan dicatat dan digunakan sebagai memperkuat masalah. 

4. Studi Pustaka  

 Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari 

referensi, literatur atau bahan-bahan teori yang diperlukan dari berbagai 

sumber wacana yang berkaitan dengan penyusunan laporan dan mempelajari 

peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penulisan ini dan menunjang 

keabsahan data yang diperoleh di lapangan. Pada metode ini digunakan 

berbagai literatur yang berhubungan dengan proses pembuatan buku referensi 

situs gapura bajang ratu, seperti buku, jurnal dan artikel yang diperoleh dari 

website. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

 Sebagai landasan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

analisis deskriptif-kualitatif. Deskriptif yaitu penafsiran data yang dilakukan 

dengan penalaran yang didasarkan pada data yang telah dikumpulkan. Menurut 

Miles dan Huberman, setelah data-data yang dibutuhkan telah terkumpul, 

dilakukan pengolahan atau analisis data yang mencakup reduksi data, model data, 

dan penarikan/verifikasi kesimpulan (Emzir, 1984:23).  

1. Reduksi Data 

 Reduksi data merupakan bagian dari analisis data yang mengacu pada 

bentuk analisis pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan 

pentransformasian data mentah. Dalam reduksi data terdapat berbagai tahap, 
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seperti membuat rangkuman, membuat tema, membuat pemisah-pemisah, 

pemberian kode, menulis memo-memo dan pengembangan.  

2. Model Data/Penyajian Data 

 Bentuk penyajian data kualitatif meliputi teks naratif yang berbentuk 

catatan di lapangan. Penyajian data tersebut mencakup berbagai jaringan 

kerja, grafik, jenis matrik dan bagan. Semua hasil tersebut disusun sebagai 

kumpulan dari berbagai informasi untuk mendeskripsikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan, serta agar penyajian data dari hasil reduksi data lebih 

tertata dan semakin mudah dipahami. Pada langkah penyajian data peneliti 

berusaha untuk menyusun data yang akurat, agar nantinya menjadi informasi 

yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu.  

3. Verifikasi Kesimpulan  

 Tahap selanjutnya adalah  penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan 

melakukan verifikasi data. Pada dasarnya kesimpulan awal yang sudah 

diperoleh masih bersifat sementara dan kesimpulan tersebut akan berubah jika 

ditemukannya bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan data 

berikutnya. Proses untuk memperoleh bukti-bukti inilah yang dimaksud 

dengan verifikasi data. Setelah melalui proses di atas akan didapatkan 

berbagai keryword yang dibutuhkan oleh peneliti, yang selanjutnya akan 

dikembangkan lagi untuk menjadi sebuah konsep pada perancangan 

penelitian.  
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BAB IV 

KONSEP DAN PERANCANGANAN KARYA 

 

4.1 Hasil dan Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan beberapa konsep dan teori yang mendukung. 

Dalam beberapa konsep yang ada keseimbangan antara penelitian yang dijadikan 

sebuah acuan penulis. 

 Pembahasan pada bab ini akan fokus kepada bagaimana konsep yang akan 

digunakan dalam perancangan tugas akhir Penciptaan buku referensi situs gapura 

Bajang Ratu sebagai upaya pelestarian warisan budaya Majapahit. 

 

4.1.1 Hasil Wawancara dan Observasi 

 Wawancara dilakukan secara langsung di situs gapura Bajang Ratu dengan 

Bapak Sugeng selaku Juru Pelihara situs gapura Bajang Ratu. Berikut hasil 

wawancara dan observasi yang diuraikan : 

 Relief  menurut saya adalah sebuah pesan bukan hanya berbentuk tulisan 

atau lisan tetapi juga berupa gambar misalnya relief atau dan sebagainya. Relief 

merupakan sebuah pesan yang mempunyai arti dan mitos itu termasuk pesan atau 

sesuatu pesan yang disampaikan dengan bahasa lain, itu relief. Kata kata, tulisan, 

lisan meskipun menggunakan bahasa lain itu termasuk pesan. Dengan kata lain 

relief adalah suatu pesan yang tidak langsung. 
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 Jenis relief antara lain Sri Tanjung, Ramayana, Binatang bertelinga 

panjang di ambang pintu samping kanan kiri, Kala, kepala Garuda, dua binatang 

kepala disatukan ditingkat ke tiga, Surya Majapahit, Naga berkaki di tingkat 

selanjutnya yaitu ditingkat ke empat, paling puncak ada yang mengatakan hewan 

bermata satu (monocyclop) ada yang mengatakan itu kelopak bunga da nada juga 

yang mengatakan mahkota. Itu adalah relief yang banyak ditafsirkan nama 

namanya. 

 Relief yang ada pada atap situs gapura Bajang Ratu antara lain ada Naga, 

Garuda, Matahari, serta hewan bermata satu (monocle Cyclops). Naga merupakan 

perpaduan budaya cina dan majapahit. Kalau filosofi saya kurang paham. Kalau 

matahari disebut juga surya majapahit yaitu logo dari majapahit itu sendiri. 

 Relief sri tanjung, Relief tersebut berada di kaki candi sebelah kiri. Ada 4 

gambar dan merupakan satu sinopsis sebuah cerita. Seharusnya relief ini ada di 

keempat sisi, yang dijumpai sekarang hanya ada satu sisi yaitu di sebelah kiri dan 

itu dibagian dalam. Ada 5 candi yang memiliki relief Sri tanjung, 2 di 

probolinggo, 1 di Kediri, 1 di blitar, 1 di trowulan. 

 Relief ramayana, relief ini ada di sayap tetapi sisi kirinya sudah rusak 

total. yang sebelah kanan masih bisa dilihat dengan jelas, namun tokoh yang 

berperan disitu masih kurang jelas. Tetapi yang dibawah sudah jelas yaitu seorang 

rahwana tapi yang diatas tokoh kesatrianya yang kurang jelas apakah itu rahma 

apa laksmana atau anoman. Beda dengan di candi penataran, sudah jelas reliefnya 
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tokoh kesatrianya jelas yaitu seorang anoman karena terlihat terlihat ekornya. 

Kalau di bajang ratu ini tokoh kesatrianya menghadap ke depan. 

 Atap Gapura Bajang Ratu ini bertingkat 9, Setiap tingkat dilapisi oleh 1 

menara. Kalau dihitung semuanya dengan menaranya pasti lebih banyak. 

Menaranya berjumlah 3. Setiap 2 tingkat dilapisi 1 menara. Bentuk atap Bentuk 

berbentuk bujursangkar, biasanya atap suatu candi tidak berbentuk bujursangkar 

seperti bajang ratu. Candi umumnya atapnya berbentuk limas atau kubus. 

Diperkirakan bahwa bangunan ini tidak selesai, bisa kita lihat pada relief paling 

puncak itu ada motif segitiga satu sisinya tidak menyambung, jadi diatasnya 

seharusnya ada kelanjutan relief seperti halnya relief yang ada di candi jawi. 

 Gapura harus berbentuk simetris. Karena kita lihat relief mulai atas sampai 

bawah, dari relief kala hingga hewan bermata satu semua ada di keempat sisi 

candi. Otomatis yang bawah harus mengikuti. 

 Struktur susunan bata acak. Bentuk bangunannya memang seperti itu. 

Karena seseorang seniman mengatakan bahwa sebuah bangunan semakin indah 

bangunan itu termasuk relief relief bangunan itu maka nilai kesakralannya akan 

semakin tinggi. Kemudian restorasi kita memang menggunakan pola acak untuk 

menyempurnakan suatu bangunan yang tidak diketahui bagaimana bentuk 

bangunan itu semula. Didalam istilah kepurbakalaan itu kita menggunakan pola 

acak. Itu bila bata yang kecil tetapi bata yang besar kita tidak berani, karna kita 

tidak memiliki data. Contoh adalah menara kiri dan kanan seharusnya kita bisa 

membuat sama dengan bentuk menara kiri dan kanan. Tetapi itu tidak dilakukan 
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karena kita tidak memiliki data yang valid. Sebenarnya kita bisa contek bagian 

yang kanan ke kiri sama halnya dengan gapura Wringin Lawang, dulu gapura 

Wringin Lawang yang satu gapuranya putus dan hilang sama sekali tidak ada 

bekas. Karena bentuknya seperti itu tidak ada relief yang ada atau polos maka kita 

bisa mengambil replika dari yang sebelahnya, sehingga kelihatan sempurna. Tapi 

yang ini kita menggunakan pola acak. Dan yang asli sebelum direstorasi susunan 

batanya simetris. 

 Volume bata tidak bisa di prediksi berapa volumenya. Karena cara menata 

bata ini menggunakan pola saling silang dan ukurannya sendiri juga tidak sama, 

ketebalan bata tidak sama ada yang standar, ada juga yang diperkecil. Kalau 

semua standar mungkin masih bisa dihitung walaupun ada pola saling ikat. 

Karena juga ada yang dipergunakan sebagai kunci. Bata kecil juga dimasukan 

sebagai kunci . itu adalah prosesnya batas standar kemudian dipotong sehingga 

menghasilkan bata yang lebih kecil. 

 Bentuk bangunan mengandung pesan dan makna. Candi dalam konsep 

hindu itu dibagi menjadi tiga bagian. Dan ketiga bagian itu mengandung pesan. 

Pertama menggambarkan kehidupan alam bawah kemudian kehidupan di alam 

fana dan kehidupan di alam nirwana. Saya kira tidak beda jauh dengan sebuah 

kitab. Dan juga ada bangunan yang mengandung filosofi. Untuk mengingatkan 

setiap insan atau setiap makhluk hidup, seperti halnya pada makam troloyo 

bertuliskan bahwa setiap makhluk hidup itu akan kembali kepada tuhan yang 

maha besar. Sama dengan bangunan ini. Bangunan ini kalau dilihat dari bawah ke 
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atas semakin meruncing atau semakin mengecil. Sama pesannya didalam ibadah 

sendiri juga tertuju yang maha satu karena semakin mengecil. Juga demikian 

orang setelah mengalami kehidupan pasti setelahnya akan kembali kepadanya. Itu 

kalau dari sisi religinya. Karena menurut saya yang ditulis dikitab kitab adalah 

sebuah petunjuk. Tidak beda jauh dengan yang ditulis direlief atau pun gambar 

pada relief. Rata rata reliefnya sudah aus. Saya sendiri ketika naik tidak bisa 

membedakan antara kepala garuda dengan kepala yang lain. Kecuali kepala yang 

disamarkan menjadi kala, itu sudah beda lagi. Ada naga berkaki, naga berkaki 

gambarnya hewan berkaki empat, yang membedakan adalah tubuhnya bersisik. 

Rata rata relief bentuk kepalanya sama dengan bentuk kelinci. Itu yang 

membedakan binatang apa karena semua binatang berkaki 4 yang ada di relief.  

 Dahulu di trowulan tidak boleh berdiri sebuah perusahaan atau pabrik 

radius 9 x 10 meliputi kecamatan Jatirejo, kecamatan Sooko itu adalah batas 

daerah brangkal, kemudian sebelah barat ada Mojoagung, sebelah utara 

Mojokerto kota. Tapi kenyataannya radius 9 x 10 sudah berdiri pabrik termasuk 

ada pembangunan pabrik baja, pabrik penggilingan batu di kecamatan Jatirejo, 

berdirinya pompa bensin, kalau pompa bensin ada ijinnya. Tapi ijin tidak ke IMB 

saja, harus melalui BPCB juga, lalu BPCB menindak lanjuti, mengkroscek 

didalam tanah apakah ada bangunan atau tidak apalagi di daerah Jatipasar 

berdekatan dengan candi Wringin Lawang. Dulu prosesnya seperti itu. Juga ada 

pabrik rokok Sampoerna. Setahu saya peraturan adanya pabrik atau perusahaan 

dahulu seperti itu di daerah trowulan ini.  
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 Situs gapura Bajang Ratu ini buka setiap hari jam 08.00 hingga jam 16.00, 

kalau sabtu minggu bukanya jam 06.00 sampai dengan jam 17.00. jujur saja 

wisata cagar budaya ini sudah terkalahkan oleh penataan taman, tujuan orang 

kesini hanya rekreasi keluarga. Padahal Bajang Ratu ini adalah ikon dari trowulan 

kemudian yang ke dua candi Tikus dan candi Brahu. Banyak orang kesini hanya 

ingin foto daripada mengagumi bangunan ini. Padahal ini adalah satu satunya 

yang terindah di trowulan ini, karena memiliki corak, ornament ornament yang 

banyak walaupun tidak sempurna tetapi ini adalah yang terindah. Tetapi 

pamornya sendiri kalah dengan candi Tikus, orang penasaran bertanya Tanya 

apakah candinya berbentuk tikus atau bagaimana, jadi candi di kalangan umum 

yang terkenal adalah candi Tikus.  

 Malah orang Mojokerto sendiri malah takut dan tidak mau mengenal 

gapura Bajang Ratu. Karena ada mitos sehubungan dengan nama Bajang Ratu. 

Nama Bajang sendiri tergantung pada orang yang mengartikannya, setiap daerah 

berbeda beda. Memang banyak yang mengatakan Bajang artinya muda, tetapi 

yang sering saya pakai Bajang artinya tidak jadi, kecil, dan kerdil. Beda lagi 

Bajang yang ada di Bali, Bajang artinya perempuan yang terlambat menikah. 

Mitos yang ditakuti oleh orang Mojokerto sendiri? Di Mojokerto ini sudah umum 

dengan nama Bajang, jadi mitosnya adalah bagi siapa saja yang masuk bangunan 

ini akan mendapat sial. Padahal menurut saya di setiap candi itu rata rata 

mempunyai mitos. Misal di Borobudur peninggalan budha juga mempunyai 

mitos, candi tikus, bajang ratu, makam panjang, sumur umpak, candi jolotundo. 

Jadi mitos mitos itu ada yang merugikan dan ada pula yang menguntungkan. 
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Yang merugikan misalnya  candi Prambanan dan Gapura Bajang Ratu, itu saja 

yang saya tau tapi masih banyak lagi candi yang memiliki mitos. Rata rata candi 

itu memiliki mitos. Bagi saya mitos itu merugikan, jika tidak tahu maknanya.  

 Mitos tidak ada yang menguntungkan kecuali sudah bisa mengupas apa 

yang terkandung didalam mitos tersebut. Karena sebuah mitos itu secara tidak 

langsung mempengaruhi jalan pikiran setiap insan manusia. Jadi tidak menjadi 

percaya diri. Contoh mitos pada candi Borobudur, mitos tersebut berbunyi bagi 

siapa saja yang bisa menyentuh patung Budha didalam stupa apa yang diinginkan 

akan tercapai. Padahal tidak seperti itu maksudnya. Kalau memang seperti itu 

kenapa pemerintah mendirikan sekolah, mendirikan perkantoran, mendirikan 

usaha, dan perdagangan. Jika benar begitu mitosnya beruntunglah Indonesia 

memiliki candi Borobudur. Tapi kenyataannya tidak seperti itu sekolah tetap 

berdiri, perekonomian dan perdagangan tetap berjalan. Jadi dengan kata lain jika 

seseorang itu diam saja di depan stupa maka tidak akan bisa menyentuh patung 

Budha tersebut.tapi kalau berusaha untuk meraih kemungkinan besar akan bisa. 

Jadi ini adalah pesan setiao manusia diwajibkan berusaha untuk mencapai apa 

yang diinginkan. Dengan ingin menyentuh patung Budha tersebut harus berusaha 

apa lagi mencapai cita citanya dan kalau diam tidak mungkin bisa mencapai cita 

citanya. Bagi saya semua mitos itu merugikan apalagi di bajang ratu.  

 Nama bajang sendiri yang memberi nama adalah orang belanda, bukan 

nama asli bangunan ini pada tahun 1915. Kenapa diberi nama bajang, ada dua 

faktor. Pertama bahwa bangunan ini tidak selesai atau gagal sehubungan dengan 
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nama bajang. Yang kedua bahwa istilah bajang identic dengan raja majapahit 

yang ke dua menurut orang belanda. Nah kemudian untuk melindungi bangunan 

ini maka bangunan ini diberi nama bajang ratu ada hubungannya dengan jasa 

kelam Jaya Negara dan bangunan yang tidak selesai. Kenapa orang belanda 

memberi nama bajang ratu, mungkin orang belanda ingin melindungi bangunan 

ini agar tidak diganggu orang pada waktu itu dengan menciptakan sebuah mitos 

bagi orang yang dating kesini akan mengalami kegagalan. Jadi menurut ssaya 

mitos adalah sebuah pesan yang menggunakan bahasa kiasan atau bahasa filsafah. 

Itu bisa terjadi bila diyakini, karena semua tergantung pada sugesti atau keyakinan 

masing masing individu. 

4.1.2 Analisis Hasil Wawancara dan Observasi 

Dari hasi wawancara dengan Bapak Sugeng selaku Juru Pelihara situs 

gapura Bajang Ratu dan Bapak Wicaksono Dwi Nugroho maka diperoleh data 

sebagai berikut:  

1. Trowulan memiliki banyak situs yang tersebar tetapi hanya satu yang 

mempunyai banyak relief dan ragam hias, yaitu situs gapura Bajang Ratu 

2. Ada 7 relief dan ragam hias situs Gapura Bajang Ratu  

3. Relief Sri Tanjung tidak hanya ada di candi blitar tetapi ada 5 candi salah 

satunya ada di Gapura Bajang Ratu 

4.  Situs Gapura Bajang Ratu adalah ikon dari Trowulan 

5. Situs Gapura Bajang Ratu memiliki mitos yaitu adalah bagi siapa saja yang 

masuk bangunan ini akan mendapat sial 
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6. Saat ini pemerintah daerah melakukan upaya untuk mengembalikan minat 

masyarakat terhadap situs Kerajaan Majapahit yang berada di Trwoulan 

7. Belum ada media yang memberikan informasi secara detail tentang situs 

Gapura Bajang Ratu 

 

4.1.3  Analisis Data Segmentasi, Targeting, dan Positioning 

 Analisis ini mengacu pada objek yang diteliti dan kompetitornya. Dalam 

hal ini pada objek penelitian yaitu buku referensi situs gapura Bajang Ratu  

A. Segmentasi dan Targeting 

Target atau konsumen terdapat berbagai macam dan berbeda-beda 

menurut kelas social dan asal konsumen sendiri. Oleh karena itu agar buku 

referensi ini dapat diterima sesuai target, peneliti menentukan dan fokus 

terhadap segmentasi tertentu yang dinilai tepat sasaran. Dalam perancangan 

ini target dan segmentasi yang dituju adalah 

1. Demografi 

Usia   : Dewasa awal 19-40 tahun 

Jenis Kelamin  : Pria dan Wanita 

Siklus Hidup  : Belum menikah, sudah menikah,  

         tanpa anak, memiliki anak 

Profesi   : Pelajar / Mahasiswa, Guru / Dosen,  

       Peneliti, Sejarawan 

Pendidikan  : SMA ke atas 

Kelas social  : Menengah atas 
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2. Geografis 

Wilayah  : Indonesia 

Ukuran Kota  : Kota besar  

Karakteristik  : Perkotaan 

3. Psikografis  

Sesuai dengan Inventori Psikografik VALS (The Value and Lifestyle 

System) terpilih 4 kriteria :  

a) Actualizer 

b) Fullfield 

c) Experiencer 

d) Achiever 

B. Positioning 

 Buku referensi situs gapura Bajang Ratu memposisikan sebagai media 

buku yang berkarakteristik buku refrensi dengan foto dan informasi tentang 

situs gapura Bajang Ratu. 

C. Kesimpulan dari wawancara, observasi dan studi eksisting 

1) Data Premier 

 Dari data wawancara, observasi dan studi eksisting dapat ditarik 

kesimpulan yaitu:  

a. Situs Bajang Ratu dapat dikatakan sebagai gapura karena secara 

arsitektur situs ini tidak memiliki ciri bangunan candi. 

b. Situs Bajang Ratu jika dilihat dari bentuknya, Gapura ini merupakan 

bangunan pintu gerbang tipe Paduraksa yaitu gerbang memiliki atap. 
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c. Fungsi Gapura Bajang Ratu diduga sebagai pintu masuk ke sebuah 

bangunan suci untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara yang 

dalam Negarakertagama disebut kembali ke dunia Wisnu 1328 Saka. 

d. Kurangnya informasi tentang situs gapura Bajang Ratu menyebabkan 

minat masyarakat terhadap situs gapura Bajang Ratu berkurang 

2) Data Target Market 

 Target market yang dituju adalah orang yang tertarik cagar budaya, 

serta memiliki rasa tanggung jawab dan memiliki keinginan untuk 

mempertahankan nilai sejarah agar bertahan pada perkembangan zaman 

3) Unique Selling Proposition (USP) 

 Untuk bersaing dengan kompetitor dan memiliki tempat tersendiri 

dimasyarakat, maka suatu produk harus memiliki keunggulan dan 

keunikan tersendiri. Karakteristik “Buku Referensi Situs Gapura Bajang 

Ratu Sebagai Upaya Pelestarian Budaya Majapahit” dengan menunjukan 

foto detil semua tentang gapura Bajang Ratu termasuk relief yang ada 

pada gapura Bajang Ratu. Tidak hanya foto yang dicantumkan melainkan 

ada penjelasan tentang gapura Bajang Ratu termasuk juga penjelasan 

tentang relief yang ada pada gapura Bajang Ratu.  

 

 

 

2). Analisis Kompetitor 
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Gambar 4.1  Cover buku “Candi Sewu and Buddhist  

architecture of Central Java” 

Sumber: https://books.google.co.id/ 

 

 Buku ini mengulas semua tentang Candi Sewu yang memiliki keindahan 

bangunan dan arsitekurnya yang terletak di Yogyakarta. Di dalam buku ini 

disajikan banyak artikel dan semua informasi tentang Candi Sewu yang dimuat 

dengan bahasa yang formal dan juga ada beberapa gambaran arsitekur Candi 

Sewu. 

 

Gambar 4.2  Layout Buku “Candi Sewu and Buddhist  

architecture of Central Java” 

Sumber: https://books.google.co.id/ 
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 “Candi Sewu dan Arsitektur Bangun Agama Buddha di Jawa Tengah” ini 

berisi mulai tentang teknik pembangunan, perkembangan arsitektur, pelambangan 

dan membahas tentang bangunan-bangunan Agama Buddha di Jawa Tengah.  

 

4.1.4 Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) 

 Menurut Rangkuti analisis SWOT adalah identifikasi faktor secara 

sistematis untuk merumuskan dan menentukan strategi. Analisis ini didasarkan 

pada hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan 

(strength) dan kelemahan (weakness), terhadap unsur eksternal yaitu peluang 

(opportunity) dan ancaman (threat). Untuk menentukan konsep serta keyword 

yang perlu menganalisis SWOT tersebut. 
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INTERNAL 

 

 

 

EKSTERNAL 

 

Strength (kekuatan) 
 

 Segmentasi  dalam negeri 

 Belum ada buku yang 

membahas situs Gapura 

Bajang Ratu 

 Memiliki informasi yang 

rinci mengenai cagar 

budaya  

 Lebih fokus pada ragam 

hias 

 

 

Weakness (kelemahan) 
 

 Terbatasnya Informasi 

dan sumber mengenai 

situs Gapura Bajang 

Ratu 

 Tidak ada media 

promosi 

 Kurangnya kesadaran 

masyarakat untuk 

mengetahui situs 

Trowulan 

 

 

Opportunity (peluang) 
 

 Dijadikan sebagai acuan, 

rujukan dan petunjuk yang 

mengandung makna, 

informasi penting 

 Karya foto original 

 Menggunakan bahasa 

Indonesia yang baku 

 

Strategi S-O 
 

 Menyuguhkan visual dan 

foto tentang ragam hias 

dari Gapura Bajang Ratu 

 Memberikan informasi  

dan penjelasan tentang 

ragam hias 

 

Strategi W-O 
 

 Menggunakan media 

buku sebagai media 

pelestarian Situs Gapura 

Bajang Ratu 

 Membahasa ragam hias 

 Media promosi 

disesuaikan segmentasi 

 

 

Threat (ancaman) 
 

 Banyaknya buku sejarah 

lainnya yang lebih lengkap 

isi dan penjelasannya 

 Menggunakan bahasa 

inggris 

 Menampilkan gambar 

lengkap 

 

 

Strategi S-T 
 

 Materi pembahasan 

spesifik pada Gapura 

Bajang Ratu 

 Mengeksplor foto detail 

Gapura Bajang Ratu 

 

 

 

Staregi W-T 
 

 Pembahasan tentang 

Situs Gapura Bajang 

Ratu 

 Memberikan informasi 

yang spesifik 

Strategi utama adalah membuat buku yang berisi tentang Gapura Bajang Ratu 

dengan objek visual, berkaitan dengan ragam hias yang memiliki nilai tersendiri 

buku ini memberikan informasi yang lengkap tentang Gapura Bajang Ratu dan 

menggunakan bahasa Indonesia yang baku. 

Tabel 4.1 Analisis SWOT 

Sumber: Hasil olahan peneliti, 2015 
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4.2 Konsep 

Konsep dalam penelitian ini adalah “Culture” yang susunan dari hasil 

wawancara, dokumentasi, observasi, analisis STP, USP dan analisis SWOT 

menjadi keyword Komunikatif, Historis, Eksploratif. Analisis konsep bisa dilihat 

pada gambar 4.3 
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Gambar 4.3  Analisis Keyword 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2015 

4.2.1 Diskripsi Konsep 

 Dalam judul karya ilmiah “Penciptaan Buku Referensi Situs Gapura 

Bajang Ratu Sebagai Upaya Pelestarian Warisan Budaya Majapahit”, terdapat 

permasalahaan yang harus dipecahkan dan membutuhkan solusi. Maka untuk 

menemukan solusi dari permasalahan diperlukan data-data yang diperoleh dari 

lapangan, sehingga dari latar belakang dapat ditentukan pemecah masalah dan 

solusi dari masalah tersebut. 

 Penentuan konsep diambil berdasarkan dari keyword yang disusun dari 

data yang sudah terkumpul dan olahan dari hasil wawancara, dokumentasi, 

observasi, analisis STP, USP dan analisis SWOT. Maka dari semua data yang 

dikumpulkan ditemukan konsep yaitu “Culture”. Culture bisa disebut juga 

budaya adalah kompleks, yang mengandung pengetahuan, kepercayaan, seni, 

moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lainnya yang diperoleh manusia 

sebagai anggota masyarakat (Tylor, E.B, 1974:1) . Konsep ini jika dihubungkan 

dengan objek penelitian diartikan bagaimana menunjukan sisi dari keluhuran 

Gapura Bajang Ratu yang mempunyai kebudayaan yang kompleks, mengandung 

pengetahuan, kepercayaan, seni dan adat istiadat tentang beradaban nenek 

moyang dan dapat menarik masyarakat untuk membaca pada nilai-nilai seni. 

Culture dapat digambarkan dengan perwujudan tegas, klasik, artistik, dan 

kepercayaan. Hal ini akan diaplikasikan dengan desain, foto dan media yang 

digunakan. 
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 Kata “Culture” harus bisa menggambarkan semua tentang Gapura Bajang 

Ratu mulai sejarah sampai reliefnya agar mampu bertahan dan tetap mengandung 

nilai – nilai budaya. Objek visual yang ditampilkan adalah bagaimana detail 

tentang Gapura Bajang Ratu. 

 Dalam konsep “Culture” yang akan diaplikasikan dalam objek yang 

diteliti memiliki unsur dasar yaitu kompleks dan abstrak untuk memberi kesan 

artistik dengan menggunakan ragam hias. Dimana unsur-unsur tersebut berasal 

dari hasil olahan peneliti yang dijabarkan untuk mempermudah proses penciptaan 

karya.  

 

4.3 Metode Perancangan Karya 

 Pengolahan data yang telah didapat untuk menjadi sebuah petunjuk 

dengan menggunakan teori yang ada 

4.3.1 Konsep Perancangan 

 Adalah rangkaian perancangan yang berdasarkan konsep yang telah 

ditemukan dan digunakan secara konsisten di setiap implementasi karya. Konsep 

perancangan buku referensi situs Gapura Bajang Ratu sebagai upaya pelestarian 

warisan budaya Majapahit dapat dilihat pada gambar 4.4 
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Gambar 4.4 Rencana Implementasi Konsep Perancangan 

Buku Referensi Situs Gapura Bajang Ratu 

Sumber : Hasil olahan peneliti, 2015 
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4.3.2 Tujuan Kreatif 

 Gagasan utama dari perancangan ini adalah menciptakan buku referensi 

Gapura Bajang Ratu sebagai upaya pelestarian warisan budaya Majapahit. Tujuan 

yang ingin dicapai dalam perancangan ini adalah bagaimana menyampaikan 

sejarah, nilai – nilai budaya, filosofi, ragam hias dan memperkenalkan kepada 

masyarakat luas tentang Gapura Bajang Ratu melalui foto yang disusun dalam 

media buku. Tidak hanya foto yang ditampilkan ada penjelasan juga tentang 

masing – masing foto yang akan ditampilkan  agar dapat dipahami oleh pembaca 

dalam penyampaian informasi yang ditujukan. Dengan keyword “Culture” 

diharapkan dapat memvisualkan serta memberikan kesan menarik agar minat 

masyarakat mengetahui dan melestarikan budaya khususnya warisan budaya 

Majapahit. Keyword tersebut didapat penggabungan dari beberapa data yang 

didapat melalui beberapa cara dan tahapan. Lalu diseleksi dan dipilih konsep 

“Culture” sebagai dasar pembuatan karya. 

 

4.3.3 Strategi Kreatif 

 Dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan desain cover yang artistik 

dan menarik dapat menarik audience, agar mereka tertarik untuk membaca serta 

melestarikan cagar budaya dan mempertahankan nilai – nilai budaya dari Gapura 

Bajang Ratu tersebut. Dengan penggunaan bahasa Indonesia agar dapat membantu 

dan menjelaskan kepada masyarakat bagaimana pentingnya melestarikan dan 

menjaga cagar budaya. 
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 Visualisasi warna yang digunakan dalam buku referensi Gapura Bajang 

Ratu lebih pada konsep yaitu culture, artistik, dan kepercayaan.. Untuk foto 

digunakan sebagai penunjang dalam buku ini menggambarkan tentang semua sisi 

bajang ratu dan termasuk ragam hias pada Gapura Bajang Ratu yang banyak 

masyarakat yang tidak tahu. 

 Karena buku ini ditujukan kepada akademisi sebagai target audience, 

maka typeface yang akan digunakan adalah Serif. Pemilihan jenis typeface Serif 

dinilai sesuai dengan target audience dan bentuk buku yang dipilih. Berikut adalah 

perancangan sebagai berikut : 

1. Ukuran dan halaman buku 

Jenis buku   : Buku referensi, fotografi 

Dimensi   : 250 mm x 250 mm 

Jumlah halaman  : 44 halaman  

Gramateur isi buku : 216 gr 

Gramateur isi buku : 216 gr 

Finishing   : Hard cover dan dijilid lem 

Dalam perancangan ini memilih ukuran horizontal atau landscape dilakukan 

memberikan kesan kenyamanan untuk para pembaca. Porsi untuk foto dan teks 

adalah 70 persen dan 30 persen pertimbangannya adalah legibility dan readability 

sehingga pembaca dapat melihat visual dan mengerti akan nilai – nilai budaya, 

filosofi, dan ragam hias pada Gapura Bajang Ratu. Jumlah halaman buku 44 

halaman tanpa cover, yang berisi infomasi Trowulan dan penjelasan tentang 

Gapura Bajang Ratu yang mencakup sejarah, filosofi, dan ragam hias yang ada. 
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2. Jenis Layout 

 Jenis layout yang digunakan dalam buku ini menggunakan jenis layout 

yang digunakan juga pada iklan cetak yaitu Multipanel layout dan Picture 

Window layout.  

a. Multipanel layout 

 Bentuk layout ini menampilkan beberapa tema visual, yang hampir hampir 

sama dengan tampilan buku komik. Memiliki banyak panel dapat 

memudahkan pembaca menerima informasi yang tertera dan layout ini 

diterapkan pada beberapa lembar buku. 

b. Picture Window layout  

 Untuk jenis layout yang satu ini bisa dalam bentuk produknya itu sendiri atau 

juga bisa menggunakan model public figure. Tata letak iklan dimana produk 

yang diiklankan ditampilkan secara close up. Pada buku ini penggunaan 

layout berada pada halaman yang berisi teks pendek dan ukuran foto yang 

besar hampir memenuhi isi halaman buku.    

3. Judul 

 Judul untuk buku referensi situs Gapura Bajang Ratu sebagai upaya 

pelestarian warisan budaya Majapahit adalah “Kemegahan Gerbang Majapahit” 

judul ini dipilih untuk menghubungkan fungsi dari sebuah gerbang dengan isi 

yang terdapat pada buku. Gerbang sendiri merupakan tempat masuk keluar dan 

pintu juga adalah fungsi dari gapura.jika dihubungkan dengan objek penelitian 

diartikan buku ini pintu menuju kerajaan Majapahit yang pernah jaya pada masa 

lalu. 
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4. Sub Judul 

 Untuk sub judul memilih kata “Gapura Bajang Ratu dalam Bingkai”. Kata 

ini dipilih karena dari kata bingkai sendiri adalah sesuatu yang dipasang disekitar 

benda agar kuat. Oleh karena itu saya menggunakan kata bingkai sebagai sub 

judul dengan harapan memperkuat kesan megah dari Gapura Bajang Ratu dan 

membingkai semua tentang Gapura Bajang Ratu dalam buku. 

5. Bahasa 

 Bahasa yang dipilih adalah menggunakan bahasa Indonesia, bahasa 

Indonesia dipilih karena merupakan bahasa nasional bangsa Indonesia dan semua 

masyarakat luas mengerti. Pada keseluruhan penciptaan buku ini menggunakan 

bahasa komunikatif.  

6. Warna 

 Warna dapat didefinisikan secara fisik sebagai sifat cahaya yang 

dipancarkan, atau secara psikologis sebagai bagian dari pengalaman indera 

penglihatan. Pada visual desain dipilih beberapa warna yang sesuai dengan 

konsep Culture, yaitu warna coklat untuk memberikan kesan klasik, warna abu-

abu menunjukkan keseimbangan dan netral, warna hitam memberi kesan tegas.  

 
Gambar 4.5 Pemilihan Warna 

Sumber: Hasil olahan peneliti, 2015 
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7. Tipografi 

 Typeface yang akan digunakan dalam buku referensi ini adalah jenis 

typeface serif. Memilih typeface serif berdasarkan pertimbangan bahwa type serif 

memiliki ketebalan dan ketipisan yang terlihat pada garis-garis hurufnya, kesan 

yang ditimbulkan adalah klasik dan komlpeks. Keuntungan jenis typeface ini 

memiliki legibility dan fleksibel untuk semua media (Rustan, 2011:48). 

a. The Real Font 

 Menggunakan The Real Font pada judul dan sub judul “KEMEGAHAN 

GERBANG MAJAPAHIT’ sesuai dengan konsep Culture yaitu memiliki 

kesan klasik dan komlpeks dan memiliki karakter capital (huruf besar) untuk 

mempertegas dari judul buku. 

 
Gambar 4.6  Typeface yang Digunakan Pada Judul Buku 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

b. Alois 

 Font ini digunakan untuk bodycopy dalam buku referensi ini. Pemilihan font 

Alois karena memiliki karakteristik sama dengan typeface judul yaitu 

memiliki karakteristik klasik. 
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Gambar 4.7  Typeface yang Digunakan Pada Bodycopy 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

4.3.4  Program Kreatif 

 Perancangan ini dimulai dengan menentukan jenis layout yang akan 

digunakan dan struktur buku seperti apa yang ingin dikerjakan. Mulai dari proses 

sketsa, alternative desain, rough desain, hingga final desain. Semua proses itu 

sudah melalui pilihan jenis layout, typeface, penggunaan bahasa, fotografi, warna, 

dan informasi yang diperlukan mengenai Gapura Bajang Ratu di Trowulan. 

Kemudian dilanjutkan dengan mengaplikasikan semua proses di atas menjadi 

sebuah final desain dan diaplikasikan pada buku yang mencakup semua elemen 

desain. 

 

4.4  Strategi Media 

 Media yang digunakan dalam proses perancangan ini dibagi menjadi dua, 

yaitu media utama dan media pendukung. Media utama yang digunakan adalah 

buku referensi. Untuk media pendukung digunakan untuk membantu publikasi 

media utama yang sudah dirancang. Berikut media yang akan digunakan : 
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1.  Buku Referensi  

  Pemilihan media ini karena dapat mencakup semua informasi tentang situs 

Gapura Bajang Ratu. Namun kebanyakan buku tersebut seperti buku bacaan 

yang lebih banyak menggunakan teks dari pada gambar. Jarang ditemukan 

buku referensi yang menggunakan gambar lebih banyak dari pada teks. 

Dengan menggunakan gambar dapat menarik minat pembaca untuk membaca. 

Untuk mendukung estetika, kejelasan gambar yang akan dimuat, readability 

dan legality dari buku ini adalah 250 mm x 250 mm atau buku ukuran khusus. 

Buku akan dicetak dijilid menggunakan hard cover dan dilaminasi doff untuk 

memberikan kesan eksklusif. Jenis kertas yang akan digunakan adalah 

Conorado dengan sistem cetak digital print full colour dua sisi. 

2. Media Pendukung 

  Untuk mendukung publikasi dari buku referensi ini, maka dibutuhkan 3 

jenis media promosi yang paling efektif dalam menarik target audience. 

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

dan memudahkan audiens mengetahui tata letak dari produk yang 

ditawarkan. Poster dibuat dengan ukuran A3 yaitu 42 cm x 59.5 cm 

dengan menggunakan sistem cetak digital printing bahan art paper 120 gr.  

b. Flyer, media ini dipilih karena memiliki banyak kegunaan mulai dari biaya 

cetaknya yang murah, tepat sasaran dan terarah sesuai target audience 

serta dapat memuat informasi yang lebih detail mengenai produk yang 

ditawarkan. Untuk  flyer memilih ukuran 148 mm x 210 mm dengan 
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menggunakan bahan art paper 85 gr, sistem cetak digital printing full color 

satu sisi. 

c. Kartu nama digunakan pada saat launching buku. Alasan memilih media 

ini adalah harganya yang relatif murah, dan memberikan informasi yang 

lebih personal. Kartu nama ini didesain dengan ukuran 9 cm x 5,5 cm 

menggunakan kertas art paper 120 gr dengan sistem cetak digital printing 

full color dua sisi. 

4.5  Perancangan Karya 

4.5.1 Cover Buku 

 
Gambar 4.8 Sketsa Awal Cover Buku 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

 Gambar 4.8 merupakan sketsa awal dalam pembuatan cover buku, yang 

diaplikasikan pada hard cover bagian luar.pada bagian depan akan menggunakan 

langsung pada pokok isi dari buku referensi ini yaitu Gapura Bajang Ratu. 
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4.5.2 Isi Halaman 

 
Gambar 4.9 Sketsa Awal Layout Halaman 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

 Pada layout buku banyak menggunakan foto format landscape dan 

porttraid  penerapannya tergantung pada objek yang akan diekplor dan untuk 

layout yang digunakan adalah Multipanel layout dan Picture Window layout. 
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BAB V 

IMPLEMENTASI KARYA 

 

5.1 Implementasi Karya 

 Pada penciptaan buku referensi situs Gapura Bajang Ratu ini dikemas 

dengan foto dan penjelasan yang penting dimana tujuannya untuk melestarikan 

cagar budaya. Pengambilan foto dengan cara menampilkan pemandangan serta 

sisi yang ada pada Gapura Bajang Ratu menjadi daya tarik dalam buku ini dan 

mengajak masyarakat ikut serta dalam melestarikan cagar budaya sebagai warisan 

budaya khususnya Majapahit. 

  

5.1.1 Desain Layout Cover 

 
Gambar 5.1 Desain Layout Cover 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

 Desain layout cover (lihat gambar 5.1) menggunakan foto Gapura Bajang 

Ratu 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 kemegahan dari Gapura Bajang Ratu. 
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5.1.2 Desain Halaman 

 Berikut adalah beberapa hasil implementasi karya buku referensi Situs 

Gapura Bajang Ratu. 

 
Gambar 5.2 Halaman Pembuka 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

 Halaman pembuka (lihat gambar 5.2) menggunakan typeface The Real 

Font yang digunakan pada judul dan sub judul cover buku yaitu : Kemegahan 

Gerbang Majapahit dengan sub judul Gapura Bajang Ratu Dalam Bingkai. Buku 

referensi Gapura Bajang Ratu ini didesain kotak sehingga judul dan sub judul di 

tengah.  

 
Gambar 5.3 Halaman ii dan iii 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 
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 Halaman ii dan iii, dari buku ciptaan (lihat pada gambar 5.3) 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 5.4 Halaman iv dan v 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

 Halaman iv dan v (lihat pada gambar 5.4) 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 referensi Gapura 

Bajang Ratu ini. 
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Gambar 5.5 Halaman vi dan vii 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

 Halaman selanjutnya adalah halaman vi dan vii (lihat pada gambar 5.5) 

merupakan halaman pengantar yang berisi penjelasan singkat mengenai buku 

referensi Gapura Bajang Ratu ini dan halaman selanjutnya adalah daftar isi buku 

ini. 

 

 
Gambar 5.6 Halaman 1 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

 Halaman 1 adalah halaman bab cagar budaya (lihat pada gambar 5.6)yang 

menggunakan foto relief kala. Relief ini banyak dipakai pada bangunan suci pada 

jaman dahulu ditempatkan pada ambang pintu dengan maksud dimana memasuki 

bangunan suci harus menjaga kesucian. 
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Gambar 5.7 Halaman 2 dan 3 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

 Halaman ini merupakan informasi tentang cagar budaya (lihat pada 

gambar 5.7). Penjelasan apa itu cagar budaya sampai kriteria cagar budaya. Di 

halaman ini menggunakan foto Gapura Bajang Ratu dengan jarak jauh dan tidak 

fokus. Dengan maksud masih belum membahas tentang Gapura Bajang Ratu. 

 

 
Gambar 5.8 Halaman 4 dan 5 

 Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015  

 

 Halaman ini menjelaskan Fungsi Cagar Budaya (lihat pada gambar 5.8), 

untuk mengetahui bagaimana fungsi cagar budaya jaman dahulu di Indonesia. 

Menggunakan teknik eksplorasi foto dan teks 70:30. 
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Gambar 5.9 Halaman 6 dan 7 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

 Halaman ini adalah halaman bab tentang Gapura Bajang Ratu (lihat pada 

gambar 5.9). dimana menggunakan foto sebelum memasuki area situs Gapura 

Bajang Ratu. 

 

 
Gambar 5.10 Halaman 8 dan 9 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

 Halaman ini sudah memasuki isi buku yaitu Gapura Bajang Ratu (lihat 

pada gambar 5.10). Isi dari halaman ini menceritakan bagaimana sejarah Gapura 

Bajang  Ratu tersebut, mulai dari sejarah nama sampai fungsi dari Gapura Bajang 

Ratu. 
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Gambar 5.11 Halaman 10 dan 11 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

 Halaman ini menjelaskan ada mitos tentang Gapura Bajang Ratu yang 

terletak di desa Temon kecamatan Trowulan kota Mojokerto adalah bahwa 

Gapura Bajang Ratu ini memiliki aspek magis yang dapat menggagalkan suatu 

keinginan atau cita-cita, yang berkaitan dengan jabatan dan perjodohan. 

kepercayaan ini masih dipakai dimana melaksanakan prosesi pernikahan dekat 

lokasi Gapura Bajang. Jalur iring-iringan rombongan mempelai dari desa ke desa 

lain rela memutar dari pada harus melewati lokasi ini (lihat pada gambar 5.11). 

 

 
Gambar 5.12 Halaman 12 dan 13 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 
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 Halaman ini menjelaskan tentang Gapura Bajang Ratu masuk dalam 

kompleks bangunan suci (lihat pada gambar 5.12) dimana keruangan kompleks 

suci berada di sisi barat daya dari Gapura Bajang Ratu, dengan kata lain, jalan 

masuk menuju kompleks bangunan suci. Dan menjelaskan Gapura Bajang Ratu 

termasuk tipe paduraksa. 

  

 
Gambar 5.13 Halaman 14 dan 15 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

 Halaman ini menjelaskan aspek arsitektural (lihat pada gambar 5.13) yaitu 

mulai bentuk bangunan hingga ukuran Gapura Bajang Ratu. 
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Gambar 5.14 Halaman 16 dan 17 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

 Halaman ini menjelaskan tentang makna pada bangunan yaitu bangunan 

Gapura Bajang Ratu yang mempunyai makna dalam kehidupan dan kitab dimana 

ada 3 bagian kaki, tubuh, dan atap melambangkan kehidupan alam bawah, alam 

fana, dan kehidupan di alam Nirwana (lihat pada gambar 5.14). 

 

 
Gambar 5.15 Halaman 18 dan 19 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

 Halaman ini (lihat pada gambar 5.15) menjelaskan apa itu Kekarangan dan 

menampilkan foto Kekarangan pada Gapura Bajang Ratu ini. Kekarangan adalah 

sebuah ragam hias yang banyak di pakai pada bangunan yang terletak di Bali. 
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Gambar 5.16 Halaman 20 dan 21 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 Dijelaskan pada halaman ini ada Angka Sakral yaitu angka 9 (Sembilan). 

Budaya Jawa dan Bali menyatakan angka 9 adalah angka sakral karena 

melambangkan angka tertinggi (lihat pada gambar 5.16). Dalam ilmu numerologi 

dipandang sebagai angka puncak dengan makna suci, bila dikalikan angka 

berapapun, angka tersebut kembali menjadi angka 9. 

 

 
Gambar 5.17 Halaman 22 dan 23 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

 Halaman ini menjelaskan pola batu bata pada Gapura Bajang Ratu (lihat 

pada gambar 5.17). Banyak susunan bata pada bangunan pada jaman dahulu. Dan 

susunan polanya adalah acak sehingga tidak gampang retak jika ada gelombang. 
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Gambar 5.18 Halaman 24 dan 25 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

 Pada halaman ini membahas pemugaran dan lokasi Gapura Bajang Ratu 

(lihat pada gambar 5.18). Pemugaran menjalaskan tahun berapa telah dibugar dan 

siapa saja yang ikut serta pada pembugaran. 

 

 
Gambar 5.19 Halaman 26 dan 27 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

 Halaman bab Relief dan Ragam Hias berisi (lihat pada gambar 5.19) 

tentang relief yang ada pada Gapura Bajang Ratu yaitu relief Kala, relief Surya 

Majapahit, relief Sri Tanjung, relief Ramayana, relief Naga, relief Kepala Garuda, 

dan relief kilin. 
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Gambar 5.20 Halaman 28 dan 29 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 Halaman ini menjelaskan relief kala pada Gapura Bajang Ratu yang 

berada di atas pintu Gapura (lihat gambar 5.20). Halaman berikutnya membahas 

Relief Surya Majapahit. 

 

 
Gambar 5.21 Halaman 30 dan 31 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

 Halaman ini menjelaskan adanya relief Surya Majapahit (lihat pada 

gambar 5.21) dimana Surya Majapahit adalah lambang dari Negara Majapahit 

yang berbentuk Matahari dan di dalamnya ada ikon Dewa-Dewa beserta Dewa-

Dewa Pendamping. Di layout halaman 25 dan 26 teks lebih banyak daripada 

halaman sebelumnya karena penjelasan tentang Surya Majapahit ini banyak. 
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Gambar 5.22 Halaman 32 dan 33 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

 

 Halaman ini berisi Relief Sri Tanjung yang didalam agama Hindu 

melambangkan pelepasan jiwa (lihat pada gambar 5.22). Relief Sri Tanjung juga 

terdapat di Candi Penataran Blitar, Candi Surowono Kediri dan Candi Jabung. 

 

 
Gambar 5.23 Halaman 34 dan 35 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 
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 Halaman ini menjelaskan Relief Ramayana yang terletak pada sayap 

kanan Gapura Bajang Ratu (lihat pada gambar 5.23), digambarkan Ramayana 

dalam bentuk tokoh kera sedang menginjak Raksasa. 

 

 
Gambar 5.24 Halaman 36 dan 37 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

 Di halaman ini menjelaskan tentang Relief Naga (lihat pada gambar 5.24) 

yang dalam mitologi berwujud reptile berukuran raksasa. Relief ini terletak pada 

atap Gapura Bajang Ratu, di Jawa dinamakan Naga Taksaka yang bertugas 

menjaga bangunan termasuk Candi. 

 
Gambar 5.25 Halaman 38 dan 39 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 
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 Halaman ini berisi tentang Relief Kilin (lihat pada gambar 5.25) dalam 

Tiongkok disebut Qilin. Dalam legenda Tiongkok dianggap mahluk suci, relief 

Kilin berbentuk seperti singa tetapi hewan Kilin sesungguhnya adalah jerapah. 

Relief Kilin selalu berpasangan karena nama Qilin berasal dari Qi dan Lin yang 

berarti Qi yang jantan Lin adalah yang betina. 

 

 
Gambar 5.26 Halaman 40 dan 41 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

 Halaman ini menjelaskan tentang ada Relief Kepala Garuda berada tepat 

di Kekarangan sisi kanan dan sisi kiri (lihat pada gambar 5.26), ada juga yang di 

atap Gapura Bajang Ratu. Di Bali digambarkan sebagai makhluk yang memiliki 

kepala, paruh, sayap, dan cakar elang bertubuh manusia. Garuda di Bali sebagai 

kendaraan Dewa Wishnu dalam pertempuran melawan Naga.  
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Gambar 5.27 Halaman 42 dan 43 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

 Halaman ini adalah halaman bab foto lama yang diambil pada tahun 1870 

– 1938 (lihat pada gambar 5.27). Foto - foto tersebut disimpan di Tropenmuseum. 

 
Gambar 5.28 Halaman 44 dan 45 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

 Halaman ini menunjukkan foto lama situs Gapura Bajang Ratu (lihat pada 

gambar 5.28). Foto - foto tersebut disimpan di Tropenmuseum. 



94 

 

 
Gambar 5.29 Halaman 46 dan 47 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

 Halaman ini berisi lanjutan dari halaman sebelumnya yang menunjukkan 

foto lama situs Gapura Bajang Ratu (lihat pada gambar 5.29). Foto - foto tersebut 

disimpan di Tropenmuseum. 

 

 
Gambar 5.30 Halaman 48 dan 49 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

 Halaman ini menunjukkan foto lama situs Gapura Bajang Ratu (lihat pada 

gambar 5.30). Foto - foto tersebut disimpan di Tropenmuseum. 
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Gambar 5.31 Halaman 50 dan 51 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

 Halaman ini merupakan halaman yang berisi informasi singkat tentang 

penulis (lihat pada gambar 5.31) mulai riwayat hidup penulis, info kontak yang 

dapat dihubungi dan kegiatan sehari-hari penulis. 

 
Gambar 5.32 Halaman 52 dan 53 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

 Halaman ini merupakan halaman terahkir yang berisi informasi Daftar 

Pustaka, dimana beberapa informasi yang diambil dari sumber buku (lihat pada 

gambar 5.32). 
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5.1.3 Desain Poster 

 
Gambar 5.33 Desain Poster 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

 Gambar 5.33 adalah desain poster yang termasuk media promosi 

peluncuran buku referensi Kemegahan Gerbang Majapahit : Gapura Bajang Ratu 

dalam Bingkai. Desain poster menggunakan foto langsung dari objek penelitian 

yaitu Gapura Bajang Ratu. dengan keterangan bahwa buku ini diluncurkan pada 

tanggal 14-16 Agustus di Grand City Surabaya. 

 

5.1.4 Desain Flyer 

 
Gambar 5.34 Desain Flyer 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 
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 Gambar 5.34 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 referensi situs Gapura Bajang Ratu sehingga diharapkan 

menarik pengunjung untuk melihat buku referensi ini. 

 

5.1.5 Desain Kartu Nama 

 
Gambar 5.35 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 (lihat pada gambar 5.35). 

 

5.2 Sistem Produksi Buku 

5.2.1 Sistematika Penerbit Buku 

 Pada penciptaan buku referesi Kemegahan Gerbang Majapahit :Gapura 

Bajang Ratu dalam Bingkai 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 
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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. 

 

5.2.2 Teknis Produksi Buku 

 Pada produksi buku penciptaan buku Kemegahan Gerbang Majapahit : 

Gapura Bajang Ratu dalam Bingkai 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. 
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d. Untuk perekatan 44 halaman isi buku dengan cover, digunakan lem khusus 

yang dapat merekatkan punggung cover dengan isi buku. 

 

5.2.3 Estimasi Harga Buku 

 Melalui interview dengan Busindo Indonesia selaku pihak produksi maka 

penulis mendapatkan harga estimasi produksi buku Kemegahan Gerbang 

Majapahit : Gapura Bajang Ratu dalam Bingkai dlam jumlah 1000 eksemplar. 

Pihak percetakan memberikan estimasi harga Rp. 33.324,- 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 + Laminasi Doff = Rp. 20.402.375,- 

Biaya Binding = Rp. 220.000,- 

Total = Rp. 33.323.175,- :1000 eksemplar 

 = Rp. 33.324,- 

Harga Pokok Produksi = Rp. 33.324,- 

Harga Jual Buku = Rp. 33.324,- x 5 

 = Rp. 166.620,- 

 Jadi harga jual minimal buku Kemegahan Gerbang Gapura Majapahit : 

Gapura Bajang Ratu dalam bingkai adalah Rp. 166.620,-, selanjutnya jika sudah 
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diketahui harga per buku adalah menentukan jumlah laba yang akan diterima oleh 

pihak penulis dan penerbit. 

Laba Bersih Penulis 

Penulis = Rp. 166.620,- (10%) x 1000 eksemlpar  = Rp. 16.620.000,- 

 

Laba Kotor Penerbit 

Penerbit = Rp. 166.620,- - Rp. 16.620,-  = Rp. 150.000,- 

Rp. 150.000,- x 1000 eksemplar   = Rp. 150.000.000,- 

 

Laba Bersih Penerbit 

Laba kotor – produksi  = Rp. 150.000.000,- - Rp. 33.323.175,-  

    = Rp. 116.676.825,- 

 

Break Even Point (Titik Impas) 

Total Produksi : Harga Jual  = Rp. 33.323.175,- : Rp. 166.620,- 

     = 200 Buku terjual 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penciptaan buku referensi 

Situs Gapura Bajang Ratu:  

1. Gagasan dalam penciptaan buku referensi ini adalah untuk melestarikan 

sekaligus mengenalkan Gapura Bajang Ratu yang telah ditetapkan sebagai 

cagar budaya serta mengajak masyarakat berperan aktif dalam menjaga 

bangunan cagar budaya.  

2. Tenang desain dalam perancangan ini adalah Kemegahan, dengan 

menampilkan visual elegan dan unik yang memiliki makna bahwa Gapura 

Bajang Ratu yang dibahas terlihat megah. 

3. Implementasi perancangan mengacu pada buku referensi dan media 

pendukung, dimana hasil perancangan diharapkan dapat mengajak 

masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam melestarikan bangunan 

cagar budaya yang sudah berumur ratusan tahun.  

4. Media utama yang digunakan adalah buku referensi. Untuk media 

pendukung promosi buku menggunakan Poster, Flyer dan kartu nama.  

5. Media buku referensi dan pendukungnya dirancang sesuai dengan tema 

rumusan desain, yaitu kemegahan Gapura Bajang Ratu sebagai bangunan 
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cagar budaya. Menggunakan warna yang melambangkan keagungan yang 

kemudian diaplikasikan ke dalam desain layout.  

6.2 Saran 

 Adapun saran dari penciptaan buku referensi Situs Gapura Bajang Ratu ini 

adalah: 

1. Memperdalam pembahasan tentang sejarah yang membahas Situs 

Majapahit Trowulan 

2.  Mengembangkan buku referensi ini agar lebih banyak objek Candi yang 

dibahas dan ditingkatkan lagi foto penunjang agar dapat menarik minat 

pembaca.  
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