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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Komik telah lama menjadi bagian dari budaya populer Indonesia yang 

mengalami pasang surut dalam perkembangannya (Boneff , 2008). Komik berasal 

dari kata Comic berarti “lucu” dalam bahasa Inggris atau Kōmikos dari Kōmos 

revel‟ bahasa Yunani yang muncul sekitar abad ke 16. Makna aslinya demikian 

karena memang  pada  awalnya  komik ditujukan untuk membuat gambar-gambar 

yang menceritakan tentang hal-hal yang lucu. Komik merupakan suatu bentuk 

seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian 

rupa sehingga membentuk jalinan cerita (Wikipedia).  

 Pasar komik di Indonesia sendiri meningkat pesat sejak tahun 2000, di 

mana remaja merupakan konsumen utama (Tirta atmaja,2012). Kepopuleran 

komik ini terbukti ditemukan dalam analisis kebutuhan yang menunjukkan bahwa 

97% responden yang tergolong remaja, mengenal dan pernah membaca komik.  

 Komik mempunyai tempat tersendiri di hati pembacanya. Membaca 

komik juga bisa digunakan sebagai mood booster, pengusir jenuh di kala waktu 

senggang, dan  hobi yang bisa menghilangkan stres. Apabila kita menikmati 

komik berarti kita menikmati gambar sekaligus cerita verbal dan keduanya 

bersifat saling menguatkan dan melengkapi, komik selalu berkaitan dengan hal-

hal yang tidak serius, santai, lucu, dan sebagai hiburan ringan untuk para 

pembacanya.  
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Seiring dengan kemajuan zaman yang begitu pesat di era digital membawa 

pengaruh yang sangat signifikan terhadap industri komik di Indonesia. Dengan 

kemudahan akses internet dan terus meningkatnya jumlah pengguna media sosial, 

komik-komik Indonesia pun hadir dalam bentuk digital dan mengisi setiap ruang 

di dunia maya. komik yang dipublikasikan secara digital semakin diminati oleh 

masyarakat. Berdasarkan laporan ICv2 (2013), pertumbuhan komik digital di 

dunia pada 2011 dan 2012 mencapai 300%.  

McCloud (2006), menyatakan bahwa situs penyedia komik digital saat ini 

sangat banyak dan seperti tak terbatas jumlahnya. Di Indonesia perkembangan ini 

ditandai dengan munculnya situs-situs penyedia komik lokal seperti MAKKO, 

KOMIKOO, Ngomik, dan  lain-lain. Secara umum terdapat dua jenis komik yang 

dikenal  masyarakat, yaitu komik cetak dan komik digital. Perbedaan utama 

komik digital dengan komik cetak adalah format komik digital telah diubah 

menjadi digital dan dapat dibaca dengan menggunakan alat elektronik tertentu 

(Petersen, 2011). Komik digital memiliki banyak kelebihan dibandingkan komik 

cetak, diantaranya lebih murah, tahan lama, dapat bersifat interaktif, lebih 

dinamis, dan mudah diakses (McCloud, 2008). 

Kini komik Indonesia sudah bertransformasi mengikuti perkembangan 

teknologi, terlihat dari semakin maraknya komik digital yang beredar di 

masyarakat. Banyak komikus lokal, baik yang masih berstatus pelajar hingga yang 

sudah profesional juga bertransformasi dan berlomba-lomba menunjukkan 

kreativitasnya dalam mengembangkan komik bermedia daring (dalam jaringan).  

Komikus indonesia tidak hanya membahas kehidupan anak muda saja, ada pula 
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komikus yang  lebih condong  ke film, percintaan dan hal-hal yang sedang ramai 

di medi sosial . Iskandar Salim misalnya, Melalui akun Komik Faktap, dia 

berhasil memopulerkan komik strip bernuansa black comedy di kalangan anak 

muda. Apalagi  tema-tema yang diangkat di dalam komiknya kerap menyinggung 

isu-isu kekinian dan kejadian-kejadian umum yang sering ditemukan di Ibukota 

DKI Jakarta. Salah satu yang cukup populer adalah komik strip tentang Gubernur 

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. 

Selain itu ada pula komikus yang mengundang kontroversi dengan 

membuat komik dengan konten yang beda dari komik lainnya, salah satunya 

adalah @komikkipli. @komikkipli merupakan komik yang menyuguhkan konten 

humor dengan menyelipkan sisi sensualitas perempuan dalam  gambar dan kata-

katanya, seperti ilustrasi perempuan dewasa bertubuh  montok dengan pakaian 

minim. Jika ditengok ke belakang, komik buatan Okky Adrian Lola ini memang 

baru memulai ngomik di 7 September 2016.  Namaun dengan konten yang sedikit 

berbeda dia mampu memperoleh pengikut sekitar 326 ribu pengikut. Kipli mampu 

melejit hanya dalam 4 bulan dengan konten sensualnya tersebut. Banyak yang 

menganggap konten yang ada dalam @komikkipli berbau pornografi namun ada 

pula yang menganggapnya sebagai guyonan semata tanpa melihat sisi 

pornografinya. 

Okky sendiri menyebutkan bahwa konten yang dibuatnya hanya untuk 

orang dewasa dan hanya dapat diakses oleh usia 18+ dengan memprivasi akun 

instagram  miliknya. Namun pada kenyataannya akun @komikkipli tidak di 

privasi dan bisa diakses oleh siapa saja. Termasuk  para remaja dan anak-anak. 
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Hal ini yang menjadi pro kontra diantara nitizen. (Tirto.id, 2016). Dari sekian 

banyaknya media sosial yang tersedia, instagram merupakan salah satu media 

sosial yang paling banyak digunakan dan diminati oleh pengguna internet dan 

gadget  khususnya anak-anak jaman sekarang.  

 Secara disadari maupun tidak komik dapat mempengaruhi perilaku 

psikologis dan kognitif pembacanya. Hal ini karena sifat komik yang mampu 

menimbulkan reaksi sensual dan emosional pembaca. Elemen gambar, tulisan, 

dan humor dalam komik menarik minat dan melibatkan emosi pembaca secara 

mendalam (Ahmad, 2012).Sayangnya, komik mungkin berdampak negatif apabila 

bermuatan kekerasan, pornografi, maupun gaya hidup yang negatif (Phoenix, 

2006).  

Di dalam penelitian ini membahas tentang pemaknaan Mahasiswa 

komunikasi angkatan 2013 terhadap sensualitas tubuh perempuan yang terdapat 

dalam komik digital dengan menggunakan metode analisis resepsi. Analisis ini 

mencoba memberikan sebuah makna atas pemahamaman teks media (cetak, 

elektronik, internet) dengan memahami bagaimana karakter teks media dibaca 

oleh khalayak.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan 

masalah yakni bagaimana pemaknaan sensualitas tubuh perempuan dalam 

akun instagram @Komikkipli menurut Mahasiswa Komunikasi UMM ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana pemaknaan mahasiswa Komunikasi UMM 

tentang sensualitas tubuh perempuan dalam @komikkipli 

1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis : Hasil yang diharapkan dari peneliti ini adalah untuk 

menambah literatur penelitian kualitatif bagaimana pemaknaan audiens 

tentang suatu analisis teks media dengan mengguanakan studi resepsi. 

2. Manfaat Praktis :  penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

yang positif bagi semua kalangan pelajar atau mahasiswa untuk 

memilih atau mengikuti akun instagram yang baik dan sesuai dengan 

umurnya. Selain itu hasil penelitian ini juaga diharapkan dapat 

dijadikan pertimbangan terutama bagi calon komikus agar bisa memilih 

konten yang layak dikonsumsi oleh para pengikutnya terutama remaja. 

 

 


