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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sampai saat ini Keraton Yogyakarta masih merupakan salah satu objek wisata 

kebudayaan pilihan wisatawan. Keraton Yogyakarta ini dibangun Kesultanan 

yang tumbuh di Keraton Yogyakarta ini memiliki sejumlah satuan militer yang 

pada zamannya maju berperang melawan Belanda hingga menjadi pengawal 

pribadi Sri Sultan Hamengkubuwono II. Menurut Soenarto di bukunya Kesetiaan 

Abdi Dalem (2013, hlm. 27) Seiring dengan berjalannya waktu, fungsi dan tujuan 

Prajurit Keraton telah berubah, namun saat ini pasukan Prajurit tersebut masih 

berfungsi sebagai simbol dan salah satu nilai kebudayaan Keraton Yogyakarta. 

Prajurit Keraton Yogyakarta saat ini tidak lagi berfungsi dalam area 

tempur dan militer Keraton, melainkan bertugas sebagai pengawal Sri Sultan dan 

penjaga dalam acara seremonial Keraton seiring berubahnya zaman. Prajurit 

Keraton sebagai artefak budaya Keraton Yogyakarta yang makin lama akan hilang 

akibat semakin sulitnya regenerasi. Sayangnya, informasi mengenai Prajurit 

Keraton ini sangat terbatas dan kurang terdokumentasi dengan baik dan pada 

akhirnya kelestarian informasi Prajurit Keraton ini semakin menurun.  

Menurut Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, di tahun 2013 sendiri 

Keraton Yogyakarta menjadi obyek wisata dengan jumlah pengunjung tertinggi di 

Kota Yogyakarta. Minat penduduk Yogyakarta terhadap Keraton Yogyakarta 

sendiri ada, tetapi perhatian pada Prajurit Keraton kurang tinggi akibat informasi 
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yang kurang terpadu. Budaya dan tugas Prajurit ini bisa terlewatkan dan tidak di 

kenal oleh generasi muda di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri. Oleh karena itu, 

penulis merasa diperlukan sebuah buku yang memuat informasi tentang 

kebudayaan Prajurit Keraton Yogyakarta. Penulis akan merancang buku ilustrasi 

yang memuat informasi terpadu mengenai Prajurit Keraton Yogyakarta, dan akan 

dirilis di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang buku ilustrasi tentang prajurit Keraton Yogyakarta? 

1.3. Batasan Masalah 

Ruang lingkup pembahasan Tugas Akhir ini akan dibatasi pada : 

1. Perancangan buku ilustrasi dengan target sasaran laki-laki maupun 

perempuan dengan umur antara 17-25. 

2. Berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

3. Memiliki psikografi yang tertarik pada kebudayaan Yogyakarta.  

4. Buku ilustrasi ini difokuskan sebagai penyebarluasan informasi mengenai 

Prajurit Keraton Yogyakarta. 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah merancang sebuah buku ilustrasi Prajurit di 

Keraton Yogyakarta. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 
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Melalui Perancangan Buku Ilustrasi Pengenalan Prajurit Keraton 

Yogyakarta segbagai bentuk penelitian tugas akhir, didapat manfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi penulis, penulis mendapatkan pengalaman dan wawasan lebih 

tentang ilustrasi buku. 

2. Bagi masyarakat, dengan perancangan buku ilustrasi yang sesuai target 

dan metodologinya, dapat meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat 

tentang prajurit keraton Yogyakarta. 

3. Bagi Universitas, perancangan ini dapat menjadi bahan literatur dan 

informasi mengenai ilustrasi buku. 
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