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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini berisi ulasan latar belakang pembuatan komik digital cerita rakyat Lombok 

Tengahyang kemudian memberikan gagasan pembuatan komik digital yang mendukung 

penulisan rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, dan metodologi penelitian. 

 

1.1  Latar Belakang 

Kebudayaan merupakan salah satu nilai budaya yang patut dilestarikan dan 

diperkenalkan keberadaanya. Indonesia memiliki berbagai macam jenis kebudayaan, salah 

satunya adalah cerita rakyat dari berbagai macam wilayah yang ada di Indonesia. Salah satu 

contohnya cerita rakyat putri Mandalika yang berasal dari kabupaten Lombok Tengah. Akan 

tetapi cerita rakyat Lombok pada umumnya masih kurang dikenal masyarakat Indonesia. Hal 

tersebut salah satunya dikarenakan kurangnya perhatian dari masyarakat Lombok sendiri untuk 

memperkenalkan budayanya secara luas. Adanya fenomena tersebut membuat cerita-cerita 

rakyat Lombok yang merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia menjadi kurang dikenal. 

Melihat latar belakang di atas, penulis berinisiatif membuat suatu media publikasi berupa 

aplikasi yang terinspirasi dari kebudayaan cerita rakyat putri Mandalika di Indonesia. 

Pada era globalisasi saat ini, teknologi  telekomunikasi dan informasi telah berkembang 

sangat pesat terutama dalam perangkat telekomunikasi mobile. Perangkat mobile telah menjadi 

salah satu perangkat yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat. Bukan hanya 

berfungsi sebagai alat telekomunikasi dua arah semata, perangkat mobile saat ini telah menjadi 

alat serbaguna yang menawarkan berbagai macam fitur dan fasilitas yang sangat mendukung 

segala kegiatan dan dapat diakses hanya dari genggaman tangan. 

Komik digital yang mengangkat nilai kebudayaan cerita rakyat mandalika sebelumnya 

tidak ada. Maka dari itu penulis bermaksud untuk membuat komik digital yang dapat 

digunakan sebagai sarana hiburan, pengetahuan sekaligus sarana edukasi yang bermanfaat 

dalam memberikan pembelajaran khususnya kepada anak-anak. Komik digital ini 

dimaksudkan untuk dapat memberikan hiburan sekaligus pengetahuan tentang cerita putri asli 

Lombok Tengah “Mandalika ”dengan berbagai macam kisah dan budaya – budaya Lombok 

Tengah dengan kemasan yang menarik, sehingga memudahkan pemahaman tentang budaya itu 

sendiri. 
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Dengan adanya aplikasi edukasi ini penulis berharap dapat memberikan kegunaan 

yang bermanfaat baik sebagai sarana hiburan sekaligus edukasi, dan penulis juga berharap 

bahwa komik digital ini nantinya dapat terus dikembangkan dan semakin mempermudah para 

pengguna perangkat mobile khususnya masyarakat Lombok dari berbagai lapisan dan usia 

dalam memaksimalkan fungsi perangkat mobile yang mereka miliki untuk berbagai macam 

pengguna. 

 

1.2       Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka pokok permasalahan yang 

akan ditelitipenulis adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana mengimplementasikan komik digital cerita rakyat putri Mandalika 

sebagai sarana pelestarian budaya Lombok Tengah ? 

b. Bagaimana cara implementasi perancangan komik digital cerita rakyat putri 

Mandalika berbasis Android ? 

 

1.3      Tujuan 

Adapun tujuan dari pembuatan komik digital ini selain untuk memenuhi tugas akhir 

perkuliahan adalah sebagai berikut : 

a. Mengimplementasikan komik digital cerita rakyat putri Mandalika sebagai sarana 

pelestarian budaya Lombok Tengah. 

b. Membuat komik digital cerita rakyat putri Mandalika berbasis Android 

 

1.4 Batasan Masalah 

Ruang lingkup dalam penelitian ini agar tidak telalu jauh menyimpang dari 

permasalahan pada tujuan, maka batasan masalahnya sebagai berikut: 

a. Komik digital yang disajikan berupa komik digital 2D 

b. Komik digital berbasis mobile menggunakan platform android. 

c. Menggunakan teks bahasa Indonesia. 

 

1.5 Metodologi Penyelesaian Masalah 

`  Untuk mencapai tujuan dari pembuatan komik digital maka perlu metode untuk 

pembuatan komik digital sebagai berikut : 
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a. Studi Literatur 

 Studi literaturnya yaitu mempelajari teori dengan membaca beberapa buku atau 

referensi yang berhubungan dengan topik diatas. 

b. Perancangan Desain Sistem 

 Pada tahap ini, penulis merancang untuk membuat komik digital yang akan 

menampilkan informasi mengenai pengenalan budaya yang ada di Indonesia 

terutama cerita rakyat putri Mandalika 

 

c. Implementasi Sistem 

Dari perancangan sistem tersebut akan dibuat sebuah komik digital mengenai 

cerita rakyat Lombok Tengah dan akan dijalankan pada smartphone yang 

menggunakan sistem operasi Android. 

 

d. Evaluasi Sistem 

Ini merupakan tahap pengujian komik digital apakah sesuai dengan analisa dan 

perancangan atau tidak, serta untuk mengetahui fungsi – fungsi sistem dari komik 

digital.  

e. Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

Membuat dokumentasi dari perancangan sistem, implementasi hingga evaluasi 

hasil dari pengujian yang sudah dilakukan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Berisi ulasan latar belakang pembuatan komik digital putri Mandalika 

yang kemudian memberikan gagasan pembuatan komik digital yang 

mendukung penulisan rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, dan 

metodologi penelitian. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Landasan teori yang membahas tentang dasar teori yang berkaitan 

dengan konsep komik digital putri Mandalika yang didapatkan dari literature 

yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat sebagai bahan tugas akhir 

 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Analisa menjelaskan proses mengenai cara pembuatan komik digital 

putri Mandalika sesuai dengan teori-teori dasar yang ada. Perancangan 

menguraikan penjelasan komik digital yang akan dibuat. 

 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi tentang implentasi dan pengujian dari komik digital. 

Implementasi komik digital dapat berupa tampilan interface dari komik digital 

putri Mandalika. Sedangkan pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah 

komik digital yang akan dibuat sesuai dengan rancangan yang sudah 

dirumuskan di awal. 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi hasil ringkasan akhir dari pembuatan komik digital dan uraian 

keseluruhan komik digital putri Mandalika, serta saran-saran untuk 

pengembangan komik digital putri Mandalika kedepannya. 

 


