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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Scott McCloud mendefinisikan  komik  sebagai berikut,  “komik  adalah  

gambar-gambar  dan  lambang-lambang  lain  yang  (saling  berdampingan)  

dalam  urutan  tertentu,  bertujuan untuk  memberikan  informasi  dan  atau  

mencapai  tanggapan  estetis  dari pembaca.”[1] 

Komik juga bisa disebut sebagai seni yang beurutan  demikian  pakar  

komik Will  Eisner  menyebut  komik [2].  Gambar-gambar  jika  berdiri  

sendiri  dan dilihat  satu  persatu  tetaplah  hanya  sebuah  gambar,  akan  

tetapi  ketika gambar tersebut disusun secara berurutan, meskipun hanya 

terdiri dari dua gambar, seni dalam gambar tersebut berubah  nilainya  menjadi 

seni komik. 

Perkembangan industri komik di Indonesia sendiri saat ini sedang 

berkembang, mendorong banyak seniman untuk menghasilkan karya dalam 

bentuk komik yang bisa dianggap sebanding dalam hal kualitas artwork dan 

cerita dengan komik-komik impor. Komik-komik karya mereka tak jarang 

diminati pasar baik anak-anak sampai orang dewasa. Bahkan pemerintah juga 

turut mendukung perkembangan komik Indonesia melalui lomba “Kompetisi 

Komik Indonesia”. Selain itu pertumbuhan industri komik Indonesia juga 

didukung dengan adanya wadah yang menampung karya-karya komikus-

komikus indi dalam bentuk website, sehingga para komikus bisa lebih mudah 

memasarkan karyanya dan pembaca bisa membaca komik lokal dengan biaya 

yang lebih murah. 

Melihat perkembangan tersebut kini komik menjadi media yang 

multifungsi. Tidak hanya sebagai hiburan, namun komik banyak dijadikan 

media pembelajaran. Sisi edukasi yang dikemas dalam komik mampu 

membuat pembaca menyerap informasi yang dituturkan oleh komik tersebut 

dengan lebih baik daripada jika pembaca harus menyerap informasi yang sama 

dalam bentuk buku teks. 
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Tetapi dalam perkembangannya, komik-komik tersebut masih terbatas 

pada media yang umum dengan gambar statis, berawal dari sini tercetus ide 

dari dosen penulis tentang bagaimana membuat komik yang membuat user 

bisa melakukan interaksi di dalam komik, sehingga bisa menimbulkan user 

experience yang berbeda terhadap pembaca komik. Terlebih lagi akan 

ditambahkan sedikit animasi di dalam komik yang akan memperkuat interaksi 

dengan pembaca ketika membaca. 

Sementara dikutip dari salah satu situs berita online bahawa: “pengguna 

smartphone berbasis android di Indonesia mengalami kenaikan yairu bulan 

Mei 2013 naik 189 persen”[3]. Dengan tingkat mobilitas yang baik 

dibandingkan laptop dan netbook serta didukung dengan banyaknya aplikasi 

membuat smartphone menjadi sebuah barang wajib yang membuat 

penggunanya hampir selalu membawa smartphnone kemanapun. Karenanya 

jika pembuatan komik untuk platform android dipadukan dengan teknologi 

informasi apalagi dikemas secara interaktif dengan bumbu animasi, maka 

penyampaian informasi yang ingin disampaikan komikus akan lebih efektif 

dan memberikan pengalaman membaca yang berbeda kepada pembaca.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Bagaimana membuat dan merancang sebuah komik interaktif 

edukasi tentang energi terbarukan berbasis android. 

b. Bagaimana memberikan fitur yang bisa membuat user bisa 

berinteraksi dengan properti yang ada di dalam komik. 

c. Bagaimana cara menyampaikan sisi edukasi kepada para pembaca 

melalui komik interaktif. 

d. Bagaimana memanfaatkan teknologi informasi yang ada untuk 

membuat komik edukasi interaksi berbasis android. 
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1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah: 

a. User hanya bisa berinteraksi dengan panel-panel yang sudah 

ditentukan. 

b. Interaksi untuk pembuatan digester hanya berbentuk instruksional 

c. Hanya ditujukan untuk Android Mobile. 

d. Tidak mempunyai fitur scoring, save and load. 

e. Cerita untuk sisi edukasi yang diangkat adalah tentang biogas 

berbahan kotoran sapi sebagai bagian dari energy yang terbarukan . 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penyususan Tugas Akhir ini adalah : 

a. Dapat memberikan pengalaman membaca komik lewat gadget 

berbasis android  yang berbeda dari komik konvensional pada 

umumnya. 

b. Pembaca bisa berinteraksi  dengan objek di dalam komik. 

c. Dapat memberikan pembaca informasi tentang renewable energy 

melalui komik interaktif. 

d. Dapat memanfaatkan teknologi informasi yang ada untuk membuat 

sebuah komik interaksi. 

1.5. Metodolgi 

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengerjaan 

Tugas Akhir ini ada beberapa metode yang harus dipelajari meliputi. 

1.5.1 Studi literatur 

Pada tahap ini dilakukan studi literatur yang berkaitan 

dengan javascript untuk animasi. Dilakukan juga studi tentang 

biogas untuk mendukung rasionalitas cerita pada komik ini. 

Adapun sumber data atau literatur di ambil dari buku, jurnal, 

makalah, dan internet. 

1.5.2 Analisa dan perancangan sistem 

Aplikasi komik interaktif yang akan dibangun berbasis 

android. Dalam aplikasi ini pembaca akan diberikan sebuah cerita 

tentang mahasiswa yang sedang menjalani program kkn sampai 
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kemudian cerita akan membawa pembaca ke bagian tutorial 

tentang pembuatan biogas. Tutorial yang ditampilkan kepada 

pembaca bersifat instruksional sehingga akan membuat membaca 

mengikuti pembuatan digester biogas tahap demi tahap sesuai 

urutan. Jika pembaca tidak melakukan instruksi sesuai urutan maka 

cerita komik tidak bisa dilanjutkan. Setelah tutorial dilakukan 

sesuai urutan maka pembaca akan dibawa ke bagian cerita 

selanjutnya hingga sampai pada akhir cerita dan selesai. 

1.5.3 Implementasi sistem 

Proses implementasi dilakukan setelah proses visualisasi 

storyboard selesai. Hasil visualisasi komik yang sudah selesai akan 

dibuat menjadi interaktif.  

1.5.4 Pengujian  

1. Pengujian Fungsional 

Pada bagian ini akan diuji beberapa fungsionalitas 

dari sistem diantaranya : 

 Pengujian apakah semua tombol dan pemicu interaksi 

berfungsi dengan baik. 

2. Pengujian User Experience 

Pada bagian ini akan diuji beberapa fungsionalitas 

dari sistem diantaranya : 

 Pengujian apakah pembaca lebih menikmati membaca 

komik interaktif dibandingkan komik interaktif 

 Pengujian apakah pembaca tidak mengalami kesulitan 

dalam membaca komik atau melakukan interaksi  

1.5.5 Penyusunan laporan tugas akhir 

Pada tahap ini merupakan tahap akhir setelah tahap-tahap 

sebelumnya sudah selesai. Adapun laporan yang ditulis merupakan 

seluruh hasil analisis dan pengujian serta penyimpulan dari hasil 

penelitian yang sudah dilaksanakan. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I: PENDAHULUAN 

Berisi ulasan permasalahan sehingga dapat diangkat 

menjadi suatu kajian tugas akhir. Serta latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, metodologi, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Membahas teori dasar yang berhubungan dengan 

pembuatan sistem. Dasar teori dari literature, referensi yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diangkat sebagai bahan tugas 

akhir. 

BAB III: ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Menjelaskan mengenai cara kerja beserta analisa 

perencanaan sistem sesuai dengan teori-teori dasar yang ada. 

BAB IV: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pembahasan pada bab  ini difokuskan pada perancangan 

program, cara kerja dari program yang telah dibuat dan diuji serta 

hasil dari program tersebut. 

BAB V: PENUTUP 

Merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya, yang merupakan hasil akhir dari pembahasan 

masalah. 

 


