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ABSTRAK

Tipografi merupakan elemen dalam studi desain komunikasi visual yang berkenaan tentang huruf, salah satu
penerapan tipografi yang paling unik adalah penggabungan huruf dengan suara (onomatopoeia). Tipografi
onomatopoeia dalam desain komunikasi visual banyak dijumpai pada komik. Huruf yang mempunyai karakter
masing-masing tersebut dipadukan dengan efek suara dan divisualkan sebagai bagian dari teks dalam komik
“Tigan Ngasak Batavia” karya Bengkel Qomik Surakata. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah
bagaimana peran tipografi onomatopoeia dalam komik yang dianalisis melalui klasifikasi suara dan pendekatan
semiotika Roland Barthes yakni denotatif dan konotatif. Metode penelitian kualitatif yang digunakan meliputi
wawancara, studi pustaka dan dokumen. Hasil temuan dari penelitian ini adalah: tipografi onomatopoeia
berfungsi sebagai penentu cerita, pembagian secara klasifikasi sumber suara dan klasifikikasi efek suara
dalam komik sangat merata. Tidak semua efek bunyi yang dihadirkan pada komik “Tigan Ngasak Batavia”
merupakan bunyi sesungguhnya, hal tersebut justru menjadi daya tarik dan penyeimbang komedi pada saat
adegan konflik berlangsung. Tipografi onomatopoeia dalam “Tigan Ngasak Batavia” berperan penting dalam
tugasnya, yakni membantu pembaca mendengar dengan mata. Hal ini menjadi suatu bukti bahwa teks dalam
komik mempunyai kekuatan yang besar dalam menyampaikan pesan.
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ABSTRACT

Typography is an element of study in visual communication design related to letter. One of the most unique
applications of typography is the combination of letter with sound (onomatopoeia). Typography of onomatopoeia
in visual communication design can be found in comic.  The font with its own characteristic is combined with
the sound effect and then visualized as a part of text in comic “Tigan Ngasak Batavia” by Bengkel Qomik
Surakarta. The problem discussed in this research is how the role of typography onomatopoeia in comic
analyzed through sound classification and semiotic approach of Roland Barthes that is denotative and
connotative. The method of qualitative research used includes interview, library study, and document. The
result of research is that typography onomatopoeia has a function as the story determiner. The dividing of
sound source classification and sound effect in comic is completely spread. Not all of the sound effect
presented in comic “Tigan Ngasak Batavia” shows the original sound. It exactly becomes the attractiveness
and stabilization of comedy when the conflict takes place. Typography onomatopoeia in “Tigan Ngasak
Batavia” has a very important function that is helping audience to hear by eyes. It shows the proof that text in
comic has a strong power in conveying messages.
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A. Pengantar

Tipografi merupakan salah satu unsur yang
tidak bisa dilepaskan sebagai unsur pendukung dalam
desain komunikasi v isual. Faktor budaya serta
kemajuan teknologi sangat berpengaruh pada
perkembangan tipografi. Selain untuk berkomunikasi
rangkaian huruf juga harus dipertimbangkan
bagaimana letak, ukuran huruf, tingkat keterbacaan
dan kemudahan dimengerti pembacanya, oleh karena

set iap karakter tipograf i yang ditampilkan
menimbulkan persepsi berbeda berdasarkan gaya dan
bentuk hurufnya. Tipografi merupakan segala disiplin
yang berkenaan dengan huruf (Rustan, 2011:16).

Di Indonesia seni menyusun huruf cetak
rasanya masih sedikit ditemui pembahasannya, baik
secara sejarah masuknya t ipograf i maupun
penerapannya hingga masa kini. Tipografi seolah
dipandang sebelah mata dalam desain komunikasi
visual. Tidak jarang desainer-desainer grafis lebih
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mementingkan gambar dan ilustrasi, tipografi hanya
menjadi pendukung dan terakhir dipertimbangkan
keberadaannya. Semestinya tipografi mempunyai
andil yang sangat besar dalam periklanan, karena
merupakan satu-satunya elemen layout yang dapat
menyampaikan pesan tanpa memberikan persepsi
ganda kepada pembaca.

Onomatopoeia yaitu bentuk sebuah lambang
dari suara (Leanne Hinton et al., 1994: 8), dalam hal ini
jika berhubungan dengan tipografi dapat dikatakan bahwa
bentuknya adalah teks. Jenis tipografi onomatopeia
sebenarnya tidak hanya sekedar menyampaikan
bahasa lisan ke dalam bentuk huruf visual yang dapat
dibaca melainkan juga menyampaikan karakter,
perasaan, volume, kecepatan suara, dramatisasi dan
emosi dengan cara berelasi terhadap tanda-tanda di
sekelilingnya. Tipografi onomatopoeia pada ranah
desain komunikasi visual banyak dijumpai pada
komik. Dalam komik tipografi onomateopoeia ada
dalam lingkup yang bernama phonogram.

Permasalahan yang terjadi ialah merangkai
huruf tipografi onomatopoeia dalam komik masih
dipandang sebelah mata. Umumnya, komikus cenderung
mementingkan karakter dan latar belakangnya daripada
efek suara sebagai penyampai bahasa verbal. Komikus
sangat jarang yang benar-benar mempertimbangkan efek
suara dalam komik dengan maraknya huruf digital
yang mudah didapat dari internet. Komikus cenderung
hanya mengetikkan huruf yang tersedia tanpa harus
mempertimbangkan kesan apa yang diperoleh dari
karakter huruf tersebut.

Perkomikan nasional dewasa ini sangat
jarang ditemui komik yang menyertakan tipografi
onomatopoeia secara manual, hampir keseluruhan
tipografi diketikkan dengan menggunakan font (huruf
elektrik). Itu sebabnya komik “Tigan Ngasak Batavia”
karya Bengkel Qomik dipilih sebagai studi kasus.
Tipografi onomatopoeia dalam komik Tigan sangat
beragam dan dibuat seluruhnya dengan teknik manual.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan
kedalaman makna pada tipografi onomatopoeia komik
“Tigan Ngasak Batavia” yang didekati dengan analisis
semiotika Roland Barthes (denotatif dan konotatif).
Didukung dengan pengelompokan sumber suara dan
pengelompokan efek suara dalam komik untuk
memepermudah menganalisa. Secara keseluruan
penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pola analisis
tipografi onomatopoeia dalam komik.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat dalam hal perkembangan komik di Indonesia
pada umumnya, dan efisiensi tipografi onomatopoeia
pada komik pada khususnya.  Serta dapat

berkontribusi pada dunia ilmu pengetahuan dalam hal
bahasan dan kajian semiotika tipografi di Indonesia
pada umumnya dan dalam tipografi onomatopoeia
komik khususnya.

Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam
penelitian ini yang di lakukan melalui proses
wawancara, studi pustaka dan dokumentasi yang
kemudian dianalisis menggunakan klasifikasi suara
dan pendekatan semiotika Roland Barthes yakni
denotatif dan konotatif. Penelitian tersebut dipilih
karena melihat permasalahan yang sudah dirumuskan
yaitu tipografi onomatopoeia pada komik “Tigan
Ngasak Batavia” karangan Bengkel Qomik Surakarta
yang dianalisis dengan semiotika Roland Barthes.

B. Komik “Tigan Ngasak Batavia”

Pada tahun 2001 merupakan masa yang
produktif bagi Bengkel Qomik dalam industri komik
nasional. Melalui komik yang berjudul “Tigan Ngasak
Batavia” Bengkel Qomik menjadi salah satu studio
komik yang diperhitungkan dalam kancah perkomikan
Nasional.

Awal diciptakannya komik “Tigan Ngasak
Batavia” adalah keinginan dari para anggota untuk
mengikuti ajang pameran komik Nasional yang
bertajuk PKAN (Pameran Komik dan Animasi) yang
digelar di Jakarta tahun 2001.

Setelah melakukan brainstorming akhirnya
ditentukan akan mengusung komik bergenre komedi
dengan alasan kurangnya komik komedi pada masa
itu (tahun 2001) serta genre komedi dianggap akan
memudahkan pembaca dalam menerima informasi.
Seluruh anggota dari Bengkel Qomik menyepakati
untuk melakukan riset terhadap cerita komik yang
akan dibuat yaitu “Tigan Ngasak Batavia”.

 Pemilihan judul “Tigan Ngasak Batavia”
sendiri mempunyai makna yaitu, kata Tigan diadobsi
dari bahasa jawa ngoko yakni Telu/Telon, kata Telu
dalam Telon diganti oleh kata Tiga menjadi Tigan yang
mewakili peran lakon dalam komik ini yang terdiri dari
tiga orang yaitu Tugimin, Tulkija, dan Gendon. Tugimin
mempunyai peran sebagai anak Lurah Sleman, ayahnya
adalah seorang mantan pasukan Mataram yang gagah
berani. Namun Tugimin adalah anak yang pemalu,
penakut dan berperawakan tubuh kecil. Berbeda
halnya dengan Tulkija, ia merupakan seorang pria dari
Bantul yang berperawakan tinggi kurus namun
pemberani dan badung. Sedangkan Gendon
merupakan seorang yang cinta damai, berbadan
gemuk, dan mempunyai kebiasaan minum.
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Kata Ngasak diambil dari bahasa jawa ngoko
yang berarti memporak-poradakan atau menyerang
dengan kasar. Batavia sendiri merupakan nama
sebuah tempat di bagian Barat Pulau Jawa yang
sekarang menjadi Kota Jakarta, pada tahun 1628
menjadi sasaran pasukan Mataram

Adapun crew yang terlibat dalam pembuatan
komik “Tigan Ngasak Batavia” adalah sebagai berikut.

Editor :  Agus Medi
Skrip Cerita :  Suryo Adhi (Iyok)
Storyboard :  Andra
Sketsa : Karakter (Popo), Background

(Taufik)
Tinta :  Bobo, Agus, Santo, Tony
Letter :  Ryan, Erik
Cover :  Agus
Pin up : Taufik, Popo, Bobo, Keke.

Alasan pemilihan cerita yang mengusung
sejarah Mataram ialah semata-mata ingin mengangkat
budaya lokal yang sudah meredup pada tahun 2000-
an. Pada saat itu industri komik banyak dikuasai oleh
komik-komik asing terjemahan dan gaya manga yang
menjamur pada dunia perkomikan. Selain itu, kota
Jakarta yang merupakan salah satu kiblat
perkembangan komik lokal pada era 2000-an seolah
menjadi target sasaran yang harus ditaklukkan sama
seperti saat penyerangan Mataram ke Batavia.

Nilai filosofi yang ingin diutarakan kepada
pembaca dari ketiga tokoh dalam komik ini adalah,
bahwa apabila mau berkerjasama meskipun tanpa
keahlian sebelumnya dan dari latar belakang yang
berbeda maka setiap orang dapat bermanfaat serta
berguna bagi orang lain.

Komik “Tigan Ngasak Batavia” sukses
menjalani debut pertamanya yang diusung pada acara
Pameran Komik dan Animasi Nasional (PKAN) di
Jakarta tahun 2001 dan mendapatkan predikat komik
favorit pada saat itu. Akhirnya komik tersebut
diproduksi lebih banyak oleh Bengkel Qomik dan mulai
diperjual-belikan pada tahun 2001 hingga tahun 2008.

Gambar 1. Karakter Tugimin dalam komik “Tigan
Ngasak Batavia” hal. 3

Sumber: Suryo Adhi, 2014
Gambar 2. Karakter Gendon dalam komik “Tigan

Ngasak Batavia” hal. 12. Sumber: Suryo Adhi, 2014

Gambar 3. Karakter Tulkija dalam komik “Tigan
Ngasak Batavia” hal. 14. Sumber: Suryo Adhi, 2014
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Karakter kartun dipilih karena ingin mengubah
persepsi pembaca tentang komik Nusantara yang
realis. Bahasa tubuh dan keunikan dari karakter kartun
juga lebih mudah dimainkan untuk mendukung cerita
komedi di dalamnya. Mengingat tren komik pada
masa itu adalah manga maka komik “Tigan Ngasak
Batavia” tidak ingin menggunakan gaya manga agar
dapat menarik perhatian pada saat komik ini
dipamerkan.

Gambar 4. Teks sebagai narasi dalam komik “Tigan
Ngasak Batavia” hal. 1. Sumber: Suryo Adhi, 2014

Gambar 5. Fungsi Teks sebagai balon kata dan efek
suara dalam komik “Tigan Ngasak Batavia” hal. 4

Sumber: Suryo Adhi, 2014

Pada teks komik “Tigan Ngasak Batavia”
difungsikan dengan maksimal yakni untuk narasi,
balon kata, dan efek suara. Komikus ingin
menekankan bahwa seluruh aspek dalam komik
merupakan bagian yang penting, termasuk teks yang
dipandang sebelah mata oleh kebanyakan komikus.

Gambar 6. Panel yang dinamis dalam komik “Tigan
Ngasak Batavia” hal. 2

Sumber: Suryo Adhi, 2014

Gambar 7. Tanda panah sebagai petunjuk
perpindahan panel  dalam komik “Tigan Ngasak

Batavia” hal. 10. Sumber: Suryo Adhi, 2014

Panel pada komik “Tigan Ngasak Batavia”
sangat dinamis, namun masih dapat dipahami oleh
pembacanya karena komikus memberikan tanda
panah supaya pembaca dapat mengerti alur panel
yang disajikan pada suatu halaman. Komikus dalam
hal ini tidak membatasi jumlah panel dalam suatu
halaman, panel disesuaikan dengan pembabagan
cerita (Closure).

C. Visualitas Tipografi Onomatopoeia pada
Komik “Tigan Ngasak Batavia”

Dalam ragam penerapan tipografi modern
sekarang ini, definisi tipografi bukan lagi terletak pada
huruf cetak. Tipografi sekarang mempunyai cakupan
yang sangat luas, penerapannya sudah ada pada
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banyak media baik cetak maupun multimedia bahkan
pada onomatope juga. Dapat disimpulkan bahwa
tipografi onomatopoeia merupakan efek suara yang
divisualkan dengan huruf dengan mempertimbangkan
aspek-aspek grafis supaya makna pesan dapat
lengkap tersampaikan.

Efek suara dalam komik berbeda pada efek
suara dalam fi lm. Pada fi lm penonton akan
menggunakan dua indera yaitu penglihatan dan
pendengaran serta mampu menawarkan pengalaman
cerita yang lebih banyak. Namun dalam komik,
komikus harus dapat menggunakan satu indera yaitu
penglihatan untuk menciptakan pengalam seperti film
(Mc Cloud 2007: 146)

Pendapat Scot Mc Cloud mengenai tipografi
onomatopoeia dalam komik dibagi menjadi empat
variabel seperti: suara keras, warna nada, asosiasi,
dan integrasi grafis. Fungsi dari efek suara dalam
komik ialah menjadikan cerita lebih hidup (Mc Cloud
2007: 147).

Gambar 8. Efek suara dalam komik
Sumber: Scot McCloud (2007: 147)

Efek suara sering di jumpai untuk
mempertegas keadaan pada suatu bagian panel
dengan alur cerita sebagai benang merahnya. Tidak
dapat dipungkiri bahwa komik merupakan susunan
elemen-elemen seperti karakter, balon kata,
phonogram, ilustrasi, warna, dan frame. Bisa saja
komik dibuat tanpa menggunakan efek suara, komik
Indonesia masa lampau misalnya hanya
mengandalakan karakter tokoh, percakapan, narasi
dan setting latar belakangnya. Tentunya hal itu akan

terasa lain apabila ada efek suara dalam komik
tersebut, pembaca akan lebih menikmati sensasi
emosi dan volume berbicara maupun dramatisasi
setting dalam suatu panel dengan adanya tipografi
onomatopoeia di dalamnya. Cerita secara keseluruhan
akan lebih tersampaikan di benak pembaca jika benar-
benar mempertimbangkan tipografi onomatopoeia di
dalamnya. Seperti halnya kita makan, tanpa sajian
pembuka dan penutup kita bisa saja kenyang, tetapi
tidak terasa penuh, lengkap dan merasa benar-benar
makan.

Visual efek suara pada komik “Tigan Ngasak
Batavia” yang dianalisis dari keempat kategori di atas,
dapat terlihat bahwa dari 26 halaman komik Tigan
terdapat 19 halaman dan 58 panel yang di dalamnya
terdapat tipografi onomatopoeia. Dapat dikatakan
beragam dikarenakan persebaran antar klasifikasi
cukup merata, yaitu pada klasifikasi pertama terdapat
14 panel, diklasifikasi kedua terdapat 22 panel, pada
klasifikasi ke tiga terdapat 13 panel, dan yang pada
klasifikasi keempat ada 10 panel.

Pembagian kelas suara menggunakan teori
Scot McCloud dapat ditarik kesimpulan bahwa
komikus komik “Tigan Ngasak Batavia” benar-benar
mempertimbangkan jenis huruf, besar dan kecilnya,
maupun kata yang dipakai dalam suatu panel. Hal
tersebut dapat dilihat dari pembagian kelompok suara
yang merata, hal itu juga menegaskan bahwa
komikus memaksimalkan peran tipograf i
onomatopoeia dalam komik dalam berbagai visual
suara.

D. Makna Tipografi Onomatopoeia pada Komik
“Tigan Ngasak Batavia”

Teks mempunyai tugas yang kompleks dalam
menyampaikan informasi, dalam komik tentu disadari
bahwa hanya indera pengelihatan yang digunakan
pembaca dalam melihat, mendengar, merasakan, mencium
serta berinteraksi secara emosional dengan cerita yang
diusung. Maka teks harus benar-benar mampu membuat
pembaca mengerti pesan yang ingin disampaikan.

Tipografi onomatopoeia merupakan salah satu
elemen komik yang berupa teks yang mempunyai
kompleksitas dalam tugasnya menyampaikan makna
melalui visualitasnya. Oleh karenanya, dalam penelitian
ini akan dipaparkan mengenai makna dari tipografi
onomatopoeia tersebut yang dikaji melalui analisis semiotika
Roland Barthes, yaitu denotatif dan konotatif untuk
memperdalam bahasan tentang makna tersebut.

Roland Barthes membagi teori tanda menjadi
denotasi dan konotasi. Menurut Barthes apa yang
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dikemukaan Saussure masih berada pada tanda yang
berlaku umum, yang terkendali secara sosial. Ini
disebutnya denotasi yang masih merupakan sistem tanda
“sistem pertama”. Namun manusia menggunakan tanda
dengan dua kemungkinan lain pada apa yang disebutnya
sebagai “sistem kedua”. Denotatif berati makna
sebenarnya atau makna bawaan namun konotatif
merupakan makna kiasan atau asosiatif (Hoed, 2008:
58).

Makna denotatif disebut makna yang
referensial sehingga memiliki pemaknaan yang lugas.
Sedangkan konotasi adalah pemaknaan yang
mengacu pada perasa atau pikiran yang timbul atau
ditimbulkan pada penerima (Sobur, 2004: 263).

Tipografi onomatopoeia yang ada pada komik
“Tigan Ngasak Batavia” merupakan asli buatan tangan
dari crew Bengkel Qomik tanpa mengambil jenis huruf
elektrik (font) pada program komputer. Hal ini menarik
karena kondisi komik pada masa itu sudah
berkembang dengan komputerisasi namun crew
Bengkel Qomik tetap percaya bahwa onomatopoeia dapat
mendongkrak pesan dan aksi komedi tokoh-tokoh dalam
komik. Berikut analisa tipografi onomatopoeia dengan
pendekatan semiotika denotatif dan konotatif Roland
Barthes.

Gambar 9. Efek suara dalam komik “Tigan Ngasak
Batavia” hal. 1. Sumber: Dokumen Suryo Adhi (2014)

Makna denotatif tipografi onomatopoeia
“UUEEEINGG...” merupakan tiruan dari suara benda
yang merupakan peristiwa bunyi dari benda terbang
dengan kecepatan tinggi. Pada visual di atas benda
yang terbang melintas berwujud gantole. Huruf U, E
dan G yang lebih dari satu huruf, diikuti oleh tiga titik
dibelakang huruf terakhir yang memperkuat persepsi
pembaca sebagai suara dari benda yang terbang
melintas dari arah kanan ke arah kiri pembaca.

Secara konotatif tipografi onomatopoeia
“UUEEEINGG...” yang dihadirkan di atas mengajak
pembaca untuk memusatkan perhatian kepada panel
tersebut sebagai awal pembukaan cerita, mengingat
pesawat terbang yang terbang dengan kecepatan tinggi
dan terlihat oleh mata merupakan sesuatu yang masih
menarik perhatian. Pada panel di atas tipografi
onomatopoeia berfungsi dalam menghadirkan suasana

santai yang terlihat dari karater huruf yang digunakan,
juga menerangkan setting waktu dan keadaan kepada
pembaca dengan cara yang tidak kaku.

Gambar 10. Efek suara dalam komik “Tigan Ngasak
Batavia” hal. 4. Sumber: Dokumen Suryo Adhi (2014)

Makna denotatif tipografi onomatopoeia
“WADAUUWW!!.” pada panel di atas adalah,
merupakan ucapan bunyi dari orang berteriak, karena
rasa kesakitan pada bagian kaki karena terinjak.

 Secara konotatif efek suara di atas bermakna
kaget, tidak menyangka bahwa hal tersebut akan
menimpa dirinya, namun kekagetan itu hanya bisa
diekspresikan dengan teriakan kesaki tan
“WADAUUWW!!”. Ucapan bunyi kesakitan tersebut
menunjukkan adegan bahwa seorang tokoh Tulkija
adalah korban pada satu situasi keramaian akibat
salah seorang tokoh (Tugimin) yang tidak berhati-hati,
kata “WADAUUWW!!” yang divisualkan dengan
bentuk bergelombang dan dengan gradasi warna gelap
terang, menyampaikan bahwa teriakan Tulkija sangat
kuat dan keras membentuk gelombang suara yang
kasar dan tidak beraturan.

Gambar 11. Efek suara dalam komik “Tigan Ngasak
Batavia” hal. 12. Sumber: Dokumen Suryo Adhi (2014)
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Makna denotatif tipografi onomatopoeia
“GABRUS” merupakan imajinasi bunyi ungkapan
manusia yang dalam panel di atas menunjukkan
kekuatan dan berat badan tokoh Gendon yang
melebihi berat dan kuat se-ekor kuda. Dalam aplikasi
visual di atas teks “GABRUS” yang disusun dari kecil
ke besar merupakan volume yang mengeras mengikuti
sumber suara dari kiri bawah dan volume membesar
ke kanan atas.

Makna konotatif dari efek suara di atas adalah
menyatakan ketidak mampuan kuda ketika dinaiki
oleh seorang tokoh (Gendon), dengan kekuatannya
Gendon dapat menaklukan kuda hanya dengan
menaikinya saja namun tetap tidak dapat
mengendalikan dan menjalankan kuda. Hal ini
menegaskan bahwa tanpa mengetahui cara yang
benar dan latihan maka tidak akan mudah
mengendalikan seekor binatang. Pada panel di atas
tipografi onomatopoeia menjadi pendorong unsur
komedi, kata “GABRUS” yang biasanya digunakan
untuk mewakili hal yang negatif berubah menjadi hal
yang lucu dalam panel ini.

Gambar 12. Efek suara dalam komik “Tigan Ngasak
Batavia” hal. 16. Sumber: Dokumen Suryo Adhi (2014)

Makna denotatif tipografi onomatopoeia
“SRUPUT SRUPUT SRUPUT” merupakan ucapan
bunyi dari suara orang minum dengan perlahan dari
gelas, biasanya minuman panas yang mengharuskan

orang meminumnya dengan sedikit-sedikit dengan
menggunakan ujung mulut, dalam kaitannya dengan
visual pada panel di atas menyampaikan situasi
bahwa seorang tokoh (Tulkija) sedang menyodorkan
ujung mulutnya bukan untuk minum namun berusaha
untuk sedikit mencium penjual jamu.

Makna konotatif yang terkandung dalam efek
visual di atas adalah penggunaan kata “SRUPUT
SRUPUT SRUPUT” yang tidak pada tempatnya justru
menjadi senjata komikus untuk menyisipkan unsur
komedi, aktifitas yang sama antara meminum dengan
ujung mulut dan aktifitas mencium yang juga dengan
ujung mulut dapat menjadi jembatan tersampaikannya
maksud komikus terhadap pembaca. Tipografi
onomatopoeia yang diletakan ditengah-tengah Tulkija
dan penjual jamu mempertegas situasi bahwa Tulkija
sangat ingin mencium penjual jamu, kata “Sruput”
yang diulang tiga kali  dari atas ke bawah
menyampaikan pesan bahwa Tulkija berulangkali
berusaha menyodorkan ujung bibirnya pada wajah
gadis penjual jamu.

Gambar 13. Efek suara dalam komik “Tigan Ngasak
Batavia” hal. 23. Sumber: Dokumen Suryo Adhi (2014)

Makna denotatif tipografi onomatopoeia
“KYUT! KYUT!” merupakan peristiwa bunyi dari suara
berdecit yang dalam visual di atas adalah manandakan
Panglima sedang menulis pada papan tulis white board
dengan spidol.
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Secara konotatif merupakan aktifitas yang
serius seorang tokoh (Panglima) dalam menulis pada
papan tulis white board juga merupakan strategi
komikus untuk tidak membawa persepsi pembaca
yang berada pada era 2000-an yang sudah mengenal
papan tulis white board tetap berpersepsi sama
tentang apa yang dilakukan Panglima, padahal pada
tahun 1628 papan tulis white board belum ditemukan.
Hal ini dilakukan sebagai upaya menceritakan suatu
kondisi namun tidak memperumit persepsi pembaca.
Tipografi onomatopoeia dalam panel di atas berfungsi
sebagai penunjang gambar, yang memudahkan
pembaca untuk mengerti bahwa Panglima sedang
menulis dan menggerakkan spidol pada papan, serta
menjadi penunjang unsur komedi yang berkerjasama
dengan gambar.

Gambar 14. Efek suara dalam komik “Tigan Ngasak
Batavia” hal. 25. Sumber: Dokumen Suryo Adhi (2014)

Makna denotatif tipografi onomatopoeia
“NGeRi” “HuoRe!” “SiP” pada panel di atas secara
keseluruhan merupakan penjelasan dari situasi
keramaian yang di dalamnya terdapat ekspresi
kegembiraan dari banyak orang. Kata “NGeRi” di atas
merupakan ucapan dari suara manusia, juga
merupakan ekspresi kekaguman terhadap suatu hal.
“HuoRe!” merupakan ucapan dari suara manusia,
yang menandakan ekspresi kegembiraan atau
perayaan terhadap suatu keberhasilan, dalam visual

di atas merupakan penuturan yang bersemangat dan
sangat gembira yang divisualkan dengan tambahan
huruf “u” dalam kata “HuoRe!”. Kata “SiP” merupakan
ucapan dari suara manusia yang melambangkan
ungkapan baik, puas, benar atau setuju.

Secara konotatif tipografi onomatopoeia yang
ada pada panel di atas merupakan ungkapan rasa
syukur dan kebahagian yang secara spontan
diucapkan rakyat Mataram untuk mendukung suatu
hal yang dianggap baik dan membawa suatu
keuntungan pada mereka. Dalam panel ini komikus
ingin menyampaikan pesan kekompakan dan
dukungan yang positif rakyat Mataram pada suatu
hal yang sedang akan diperjuangkan yakni mengambil
alih Batavia dari tangan VOC, juga merupakan suatu
bekal yang baik bagi para prajurit Mataram yang akan
melaksanan misinya. Tipografi onomatopoeia dalam panel
ini dimanfaatkan untuk menggantikan balon kata dan
narasi, sehingga mempunyai tugas yang kompleks
dalam menyampaikan suasana riang gembira  pada
saat terakhir akan diberangkatkannya para anggota
wajib militer yang akan bertempur di Batavia.

E. Kesimpulan

Sangat jarang di jumpai komik yang
menggunakan tipografi onomatopoeia dengan teknik
manual, banyaknya huruf elektrik pada komputerisasi
sekarang sering menjadi jebakan bagi komikus dalam
berkarya. Komik “Tigan Ngasak Batavia” merupakan
salah satu komik yang t idak terjebak pada
kemudahan dan banyaknya fasilitas dalam berkarya,
dari kajian ini dapat dilihat bahwa para seniman komik
“Tigan Ngasak Batavia” masih percaya bahwa tipografi
onomatopoeia merupakan suatu perwajahan bunyi yang
kompleks dan huruf mempunyai kapasaitas untuk
menggambarkannya, oleh karenanya tipografi
onomatopoeia dalam komik “Tigan Ngasak Batavia” dibuat
secara manual.

Setelah membedah tipografi onomatopoeia dalam
komik “Tigan Ngasak Batavia” dengan teori Scot Mc Cloud
tentang efek suara dalam komik dapat dilihat bahwa
para komikus “Tigan Ngasak Batavia” mengerti akan
konsepsi klasifikasi Mc Cloud, dengan banyaknya
efek suara dalam komik tersebut serta beragamnya
ekspresi dan perwakilan bunyi yang dibuat para
komikus untuk menjadi bagian penting dari komik “Tigan
Ngasak Batavia”.

Tidak semua efek bunyi yang dihadirkan pada
komik “Tigan Ngasak Batavia” merupakan bunyi
sesungguhnya, komik ini  justru dapat
mempertahankan genre komedi yang diusung, dan
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ketidak selarasan bunyi dengan visualnya menjadi
senjata ampuh untuk meredam kegentingan dan
keseriusan pada gambar yang dihadirkan. Sehingga
persepsi pembaca dapat menangkap unsur komedi
pada setiap panel yang dihadirkan oleh karena
tipografi onomatopoeianya.

Tipografi onomatopoeia pada komik “Tigan
Ngasak Batavia” membuktikan kekuatanya sebagai
bagian dari teks pada sebuah komik, huruf yang
selama ini tekenal hanya berfungsi sebagai pelengkap
dalam komik seperti mengeluarkan segenap
kesaktiannya apabila melihat dan menganalisa komik
“Tigan Ngasak Batavia” dari prespektif semiotika.
Selain itu, tipografi onomatopoeia berperan sangat
kompleks dalam komik Tigan dan dapat dikatakan
menjadi ujung tombak dalam unsur komedi. Oleh
karenanya banyak sekali tipografi onomatopoeia yang
digunakan dalam komik ini.

Tujuan utama tipografi onomatopoeia dalam
komik adalah membuat pembaca dapat mendengar
dengan indera penglihatan, dan dapat dikatakan
konsepsi mengenai hal di atas dapat terpenuhi dalam
komik “Tigan Ngasak Batavia” yang berhasil
menggabungkan teks dan gambar dengan baik.

KEPUSTAKAAN

Hinton, Leanne et.al. 1994. Sound Symbolysm. New
York: Cambridge University Press.

Hoed, Benny H. 2008. Semiotik dan Dinamika Sosial
Budaya. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan
Budaya (FIB) UI.

McCloud, Scott. 2007. Membuat Komik. Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama.

McCloud, Scott. 2001. Memahami Komik. Jakarta:
Kepustakaan Populer Gramedia.

Rustan, Surianto. 2011. Huruf Font Tipografi. Jakarta:
PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sobur, Alex. 2003. Semiotika Komunikasi. Bandung:
PT. Remaja Rosdakarya.

Qomic, Bengkel. 2001. Tigan Ngasak Batavia.
Surakarta: Bengkel Qomic.

Narasumber:

Suryo Adhi (34), komikus dan ilustrator Bengkel
Qomik, Jl. Dr Ciptomangunkusumo No. 51
Surakarta.


