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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Mobile VR Game 

Game telah berkembang dari tradisional menuju ke era digital dengan 

memanfaatkan AI dan teknologi dalam pembuatannya. Arcade adalah 

platform/perangkat pertama yang menggunakan teknologi komputer dan AI 

(Novak, 2012, hlm. 6). Sejak itulah, game digital dirilis ke dalam berbagai 

perangkat. Perangkat yang masih digunakan antara lain arcade, console, personal 

computer, termasuk di dalamnya perangkat mobile, dan handheld (hlm. 38-47). 

Perangkat mobile memiliki keunikan tersendiri dibanding dengan perangkat 

handheld, yaitu selalu terhubung dengan jaringan, baik internet maupun telepon. 

Keunikan perangkat mobile tersebut dimanfaatkan oleh para pengembang game 

untuk meraih pasar yang lebih luas dan menciptakan pengalaman bermain yang 

baru. (hlm. 47). 

 

Gambar 2.1. Evolusi Perangkat Game Digital 
(Sumber: Novak, 2012, hlm. 5) 

Mobile game pertama kali diciptakan pada tahun 2003 bersama dengan 

dirilisnya Nokia N-Gage (hlm. 46-47). Sejak saat itulah, game mulai masuk dan 

diproduksi untuk perangkat mobile. Seiring majunya teknologi, mobile game 
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mengalami perkembangan yang pesat. Salah satu kemajuannya yaitu munculnya 

game VR untuk smartphone, baik berbasis Android maupun iOS. 

 

Gambar 2.2. Smartphone 
(Sumber: Novak, 2012, hlm. 47) 

Game VR untuk perangkat mobile sedikit berbeda dengan VR untuk PC. 

Perbedaannya terletak pada position tracking yang dimiliki oleh VR untuk PC dan 

console, sementara pada mobile tidak terdapat position tracking. Game VR untuk 

mobile membutuhkan Google Cardboard, Samsung Gear VR, ataupun Zeiss VR 

One agar dapat berfungsi, bergantung pada smartphone yang digunakan. VR untuk 

mobile memiliki dua tampilan stereografik yang identik yang membedakannya 

dengan tampilan mobile game biasa (Linowes, 2015, hlm. 6). 

2.1.1. Pengertian Aset Game 

Aset game adalah segala objek yang terdapat dalam sebuah game (Spuy, 2015). 

Dalam game tradisional, objek yang dimaksud adalah papan permainan, dadu, 

bidak miniatur, kertas, pulpen, maupun media lainnya (Marya, 2008, hlm. 22-35). 

Sementara dalam game digital, objek yang dimaksud mulai dari grafik berupa 

gambar 2D, objek 3D, animasi, font, audio, video, serta coding script (Goldstone, 

2009, hlm. 15). Aset dalam game tradisional bersifat fisik, dapat dipegang, dan 
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lebih rentan rusak. Namun, aset dalam game digital tidak dapat dipegang, tidak 

akan rusak, dan dapat diperbaharui karena menggunakan teknologi digital dalam 

penggunaannya yang dilengkapi dengan artificial intelligent (AI) (Marya, 2008, 

hlm. 39-50). 

Goldstone (2009) lebih lanjut membagi aset dalam game digital menjadi 

beberapa jenis (hlm. 15-16):  

1. Scene 

Scene adalah sebuah level atau area yang mana di dalamnya terdapat kumpulan 

aset seperti objek 2D, objek 3D, audio, video, dan lainnya. Dalam membuat 

sebuah game digital, disarankan untuk memiliki scene lebih dari satu. Semakin 

banyak scene yang ada, semakin mudah untuk menguji bagian dari game satu 

per satu. Selain itu, membagi game ke dalam beberapa scene juga 

mempersingkat loading time dan meringankan kinerja komputer. 

2. Komponen 

Komponen adalah aset yang dapat memengaruhi behavior, penampilan, dan 

aspek lain yang berkaitan dengan fungsi dari suatu objek. Kamera, lighting, 

particle emitters termasuk dalam komponen. 

3. Script 

Script adalah aset yang memegang kunci konsep dari sebuah game. Script dapat 

diubah sesuai dengan scenario dari game yang sedang dikembangkan. 

4. Prefab 

Prefab diumpamakan sebagai kardus atau kotak yang di dalamnya berisi game 

object dengan setting khusus, misalnya objek 3D dengan behavior tertentu. 

Perancangan Ilustrasi Pada..., Hadi Wongso, FSD UMN, 2018



8 
 

Prefab berguna untuk menduplikasi objek yang ingin diinginkan tanpa harus 

mengubah setting-nya satu per satu. 

2.2. Pengertian Ilustrasi 

Male (2007) menyatakan bahwa ilustrasi adalah suatu bentuk seni yang dapat 

menyampaikan pesan kepada audiens, biasanya melalui gambar. Pesan yang 

disampaikan dalam ilustrasi bersifat kontekstual dan spesifik. Seorang ilustrator 

dikatakan berhasil apabila audiens mengerti akan pesan yang ingin 

disampaikannya. Beliau juga mengatakan, untuk bisa menyampaikan pesan dalam 

sebuah ilustrasi, ilustrator harus mengetahui, mengerti, serta memiliki wawasan 

terhadap konteks pesan yang ingin disampaikan. Ilustrator juga harus bisa bekerja 

secara professional dalam batasan yang ada serta dapat menjawab kebutuhan pasar 

dan audiens (hlm. 10-11). 

Ilustrasi memiliki peran sebagai media informasi, maka itulah ilustrasi 

tergolong sebagai salah satu bentuk desain informasi. Arntson (2012) menyatakan 

gambar yang digunakan sebagai ilustrasi harus mampu memuat informasi utama 

yang ingin disampaikan. Ilustrasi juga harus mampu memaksa mata audiens untuk 

langsung melihatnya. Lebih lanjut beliau mengatakan seorang desainer harus 

mampu mengatur dan mengintegrasikan ilustrasi yang digunakan dengan 

keseluruhan layout desain agar tidak saling berebut perhatian (hlm. 152). Maka dari 

itu, dibutuhkan pengaplikasian elemen visual yang sesuai. 

Fichner (2012) menyatakan bahwa ada empat hal yang perlu diperhatikan 

dalam menciptakan suatu karya seni ataupun desain. Empat hal tersebut antara lain 

(hlm. 17): 
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1. Elemen visual 

Elemen visual adalah bahan dasar yang dibutuhkan dalam menciptakan karya 

seni atau desain. Elemen visual terdiri dari garis, bentuk, warna, value, tekstur, 

dan ruang, waktu, serta ilusi pergerakan. Sebuah huruf termasuk dalam elemen 

bentuk, begitu pula sebuah kata. 

2. Prinsip desain 

Prinsip desain terdiri dari kesatuan (unity), penekanan (emphasis), titik fokus 

(focal point), keseimbangan (balance), ritme (rhythm), skala (scale), dan 

proporsi (proportion). Prinsip desain digunakan dalam pengaplikasian agar 

elemen visual yang digunakan terlihat harmoni satu dengan lainnya. 

3. Media 

Media merupakan wadah yang digunakan oleh seniman maupun desainer untuk 

menyampaikan pesan dalam karyanya. Media untuk berkarya bermacam-

macam, mulai dari media 2 dimensi, 3 dimensi, media cetak, sampai media 

digital. 

4. Gaya (style) ilustrasi atau desain tersebut. 

Gaya merupakan salah satu komponen yang unik, karena gaya mencerminkan 

kekhasan sang pencipta, tidak berwujud, dan paling konkret dari suatu karya. 

Gaya yang digunakan antar desainer selalu berbeda, karena berbeda pula cara 

berekspresi dan pemanfaatan elemen desain. 

Empat hal di atas adalah hal-hal fundamental yang harus diperhatikan saat 

membuat sebuah karya. Penggabungan keempat hal tersebut menjadi sangat 

penting. Apabila elemen dan prinsip desain tidak diaplikasikan dengan benar, maka 
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karya yang dihasilkan tidak akan mampu mengomunikasikan pesan maupun 

informasi yang ada (Poulin, 2011, hlm. 10). Sebagai contoh, antara ide dan konsep 

perancangan dengan media karya yang dipilih harus saling terkait. Konsep dengan 

tujuan penciptaan juga harus saling berkesinambungan. 

Male (2007) mengatakan banyak terjadi kesalahpahaman mengenai tujuan 

pembuatan ilustrasi. Masih banyak orang yang menganggap bahwa ilustrasi 

haruslah direpresentasikan secara realis, baik secara visual maupun konteksnya 

(hlm. 86). Sepaham dengan Male, Arntson (2012) menyatakan bahwa hal yang 

utama adalah ilustrasi tersebut mampu merebut perhatian mata audiens. Gaya visual 

yang dipakai oleh ilustrator bukanlah hal utama (hlm. 152). Arntson juga 

menambahkan agar tetap memerhatikan konteks pesan yang ingin disampaikan. 

2.2.1. Pembagian Jenis Ilustrasi 

Ilustrasi telah digunakan secara luas dalam kehidupan manusia. Ilustrasi juga hadir 

dengan gaya visual yang berbeda-beda. Male (2007) mendefinisikan gaya (style) 

sebagai bahasa visual yang khas, yang menjadi “tanda” dari seorang ilustrator. Male 

lebih lanjut mengelompokkan ilustrasi ke dalam 5 bagian praktek, yaitu media 

informasi (information), laporan/ulasan (commentary), penyampaian cerita 

(storytelling), media persuasif (persuasion), dan identitas (identity). Namun 

menurutnya, tidak semua gaya dapat digunakan secara bebas. Beberapa gaya lebih 

tepat digunakan untuk tujuan tertentu, seperti hyperrealism lebih tepat untuk 

menyampaikan informasi yang detil, karikatur dan distorsi lebih tepat untuk 

merepresentasikan sindiran politik (hlm. 51-52). 
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Menurut gaya visualnya, Male mengelompokkan ilustrasi yang umum 

digunakan ke dalam beberapa kelompok: 

1. Metafora Visual (Visual Metaphor) 

Termasuk ilustrasi yang menggunakan gaya perumpamaan konseptual, 

surealisme, diagram, dan abstraksi. Surealisme dan abstraksi banyak digunakan 

untuk menyampaikan ide dan konsep. Diagram digunakan untuk 

menyampaikan informasi berupa sistem, objek, ataupun proses organik yang 

sulit untuk dijelaskan. Gaya visual ini tidak mengandalkan penampilan aktual 

dari suatu objek untuk mengomunikasikan informasi. Selain itu, membutuhkan 

waktu yang lebih lama untuk dapat mengerti informasi yang ada karena gaya 

ini umum digunakan untuk menyampaikan ide dan teori sang ilustrator (hlm. 

54-61). 

 

Gambar 2.3. Gaya Surealisme, Diagram, dan Abstraksi 
(Sumber: Male, 2007) 

2. Penggambaran Kenyataan (Pictorial Truth) 

Ilustrasi yang termasuk dalam kelompok ini adalah ilustrasi yang menggunakan 

gaya visual yang realis, termasuk realism, hyperrealism, stylized realism, dan 
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sequential imagery. Sesuai namanya, ilustrasi yang tergolong dalam kelompok 

ini bertujuan untuk menyampaikan fakta yang terjadi kepada audiens. Audiens 

tidak butuh waktu yang lama untuk mengerti informasi yang ada karena gaya 

ini memberikan detil dan realitas dalam ilustrasinya (hlm. 62-75). 

 

Gambar 2.4. Gaya (A) Realism, (B) Hyperrealism, (C) Stylized Realism, dan (D) 

Sequential Imagery 
(Sumber: Male, 2007) 

3. Estetis dan Non-estetis (Aesthetic and Non-aesthetic) 

Termasuk di dalamnya yaitu gaya yang disebut dengan “trends”, “chocolate 

box”, dan “shock”. Gaya “trends” adalah gaya yang bertahan dalam jangka 

waktu tertentu dan merupakan sebuah sub-kultur, seperti punk, manga, new 

wave. Gaya “chocolate box” adalah gaya yang menggunakan warna-warna yang 

vivid yang mampu menarik perhatian audiens. Gaya ini banyak digunakan 

dalam food illustration dan juga untuk keperluan promosi dan advertising. Ciri 

khas dari gaya “chocolate box” yaitu menunjukkan kenyataan/pictorial truth 

yang menggunakan gaya realisme dengan penggunaan distorsi yang impresif 
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dan sentimental. Impresif dan sentimental yang dimaksud adalah pembawaan 

agar ilustrasi yang dibuat mampu membangkitkan “nafsu” audiens yang 

melihatnya. Gaya visual terakhir adalah gaya “shock” yang dipakai ditujukan 

untuk menimbulkan reaksi yang tidak menyenangkan dari audiens (hlm. 76-82). 

 

Gambar 2.5. Gaya Trends, Chocolate Box, dan Shock 
(Sumber: Male, 2007) 

Berdasarkan tujuan pembuatannya, Male mengelompokkan ilustrasi ke 

dalam 5 kelompok: 

1. Dokumentasi, referensi, dan petunjuk (Information) 

Ilustrasi yang termasuk dalam kelompok ini memiliki tujuan untuk 

menyampaikan pesan dan informasi kepada audiens. Ilustrasi yang berkaitan 

dengan pengetahuan umum, sains, kesehatan, dan teknologi termasuk dalam 

kelompok ini (hlm. 86-116). 

2. Laporan/ulasan (Commentary) 

Ilustrasi yang tergolong dalam kelompok ini berkaitan dengan peran media 

massa dan jurnalisme karena ilustrasi ini dimuat di surat kabar dan majalah. 

Ilustrasi mengenai hal-hal politik, pemerintahan, sampai gaya hidup kalangan 

atas termasuk dalam kelompok ini (hlm. 118-136). 
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3. Media penyampaian cerita (Storytelling) 

Ilustrasi yang bertujuan untuk menyampaikan cerita kepada audiens. Biasanya 

ilustrasi ini ditemukan di dalam komik dan buku cerita anak (hlm. 138-158). 

4. Media persuasif (Persuasion) 

Sesuai dengan namanya, ilustrasi yang dibuat bertujuan untuk “mengajak” 

audiens untuk melakukan hal yang ada dalam ilustrasi tersebut. Ilustrasi ini 

dapat ditemukan dalam media iklan dan promosi (hlm. 164-168). 

5. Media identitas (Identity) 

Ilustrasi dalam kelompok ini bertujuan untuk menunjukkan/membangun 

identitas produk atau perusahaan, seperti corporate branding dan packaging 

(hlm. 172-174). 

2.2.2. Informasi dari Ilustrasi 

Membaca telah menjadi aktivitas sehari-hari manusia, baik untuk mendapatkan 

informasi maupun untuk hiburan semata. Johnson (2010) mengemukakan ketika 

seseorang belajar untuk membaca, otak dan kemampuan visual orang tersebut 

sedang dilatih untuk mengenali pola. Beliau lebih lanjut menjelaskan, saat mata 

melihat sebuah objek visual, otak akan mulai menganalisa pola dasarnya terlebih 

dahulu. Kemudian arti dari pola tersebut baru bisa diketahui apabila pola dasar 

tersebut dikenal. Apabila pola yang dilihat tidak dikenal, maka arti dari pola 

tersebut tidak akan tersampaikan. Setelah arti dari pola tersebut dikenali, orang 

yang melihat akan mendapatkan informasi yang ada dalam pola tersebut. Informasi 

akan didapat secara utuh apabila orang tersebut memahami arti dari semua pola 

yang ada dalam objek visual tersebut (hlm. 35).  
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Johnson menjelaskan ada beberapa tahapan untuk otak saat belajar untuk 

mengenali pola secara keseluruhan, mulai dari tingkat terendah hingga tertinggi 

(hlm. 34): 

1. Garis, kontur, dan bentuk memiliki pola visual dasar yang mudah dikenali otak. 

Seseorang tidak perlu belajar untuk dapat mengenali ini. 

2. Saat garis, kontur, dan bentuk digabungkan menjadi sebuah pola, otak akan 

mengenalinya sebagai bentuk dari suatu karakter, seperti huruf, angka, dan 

simbol. 

3. Untuk karakter dalam bentuk abjad, pola dari karakter akan membentuk 

morfem. Otak seseorang akan mengenali arti dari morfem secara keseluruhan, 

seperti –an, -pe, ke-, per-, tani dalam Bahasa Indonesia. 

4. Morfem dikombinasikan sehingga membentuk suatu kata. Otak seseorang akan 

mengenali secara langsung arti dari kata tersebut secara keseluruhan, bukan per 

morfem. Seperti –an, ke-, per-, tani dapat digabungkan menjadi kata pertanian. 

5. Rangkaian kata yang digabungkan sehingga otak mengenalinya sebagai frasa, 

ekspresi, dan kalimat. 

6. Rangkaian kalimat digabungkan menjadi sebuah paragraf. 

Johnson lebih lanjut mengungkapkan bahwa saat membaca maupun melihat 

suatu objek visual, proses membaca tersebut bisa saja terganggu (hlm. 39). Hal ini 

dikarenakan tulisan atau objek visual tersebut tidak dipresentasikan secara tepat. 

Kasus seperti tulisan yang hanya diberi outline tanpa diberi fill, tulisan dengan 

background yang rumit, maupun tidak diterapkannya prinsip desain kontras dapat 

mengganggu proses membaca. Gangguan pada proses membaca dapat membuat 
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penyerapan informasi terganggu. Ketika penyerapan informasi terganggu, maka 

akan timbul salah tafsir terhadap informasi yang terkandung di dalamnya. 

 

Gambar 2.6. Teks dengan Background Rumit  
(Sumber: Johnson, 2010, hlm. 41) 

Untuk memperkecil kemungkinan salah tafsir akibat gangguan dalam 

proses membaca, diperlukan penerapan desain informasi (information design) 

sebagai media visual. Desain memegang peran yang penting dalam menyampaikan 

sebuah informasi.  Desain dapat mengomunikasikan informasi yang sangat spesifik 

dengan cara yang spesifik pula, misalnya dengan icon, logo, maupun ilustrasi 

(Ambrose & Harris, 2009, hlm. 118). Namun dalam perancangannya, perlu 

diperhatikan pula ketepatan makna yang akan disampaikan. Memasukkan 

informasi yang terlalu banyak pada suatu ilustrasi akan menyebabkan kerancuan 

informasi. 

Male (2007) mengungkapkan ilustrasi adalah media terbaik untuk 

menyampaikan informasi. Informasi akan lebih mudah dicerap dan dipahami 

apabila disajikan secara visual (hlm. 89). Sebuah ilustrasi dapat menggantikan 

fotografi sebagai sarana visual. Sebuah ilustrasi juga dapat menyampaikan 

informasi yang rumit, seperti proses pengoperasian mesin, bagian komponen 

sebuah kendaraan, atau proses fotosintesis (Arntson, 2012, hlm. 152). Arntson lebih 

lanjut mengatakan bahwa ilustrasi memiliki kelebihan lain. Ilustrasi mampu 
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mengeliminasi informasi yang tidak perlu, sehingga tidak menimbulkan kerancuan 

informasi. 

 

Gambar 2.7. Ilustrasi Cara Pemakaian Seat Belt 
(Sumber: Male, 2007, hlm. 86) 

2.2.3. Layout dan Tipografi 

Tondreau (2009) mengatakan untuk dapat menyampaikan informasi dengan lebih 

terarah, dibutuhkan kombinasi dari grid sebagai layout dan juga tipografi yang 

sesuai (hlm. 8). Beliau membagi layout ke dalam 5 jenis, yaitu single column grid, 

two-column grid, multicolumn grids, modular grids, dan hierarchical grids. 

Masing-masing grid memiliki tujuan yang berbeda dalam penggunaannya. Berikut 

fungsi dari masing-masing grids menurut Tondreau (hlm. 11): 

1. Single column grid 

Biasa digunakan untuk media cetak berupa buku, esai, ataupun laporan dimana 

pembaca disajikan dengan teks yang memenuhi satu halaman penuh. 

2. Two-column grid 

Berguna untuk membagi informasi yang terlalu banyak. Selain itu, juga bisa 

digunakan untuk memisahkan jenis informasi yang berbeda. Jenis grid ini 

tersusun dari 2 kolom yang bisa dibagi sama besar maupun tidak sama besar. 

Perancangan Ilustrasi Pada..., Hadi Wongso, FSD UMN, 2018



18 
 

3. Multicolumn grids 

Biasa digunakan untuk majalah, koran, dan situs web. Grid jenis ini 

menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi dibanding single column dan two-

column. Grid ini juga dapat dibagi sama besar maupun tidak, bergantung pada 

kebutuhan sang desainer. 

4. Modular grids 

Grid jenis ini menawarkan bagian-bagian yang kecil sama besar dalam sebuah 

halaman. Membagi halaman ke dalam kolom dan baris kecil. Grid ini mampu 

mengontrol informasi yang sangat kompleks ke dalam suatu desain agar tetap 

terlihat teratur. Biasanya grid ini digunakan untuk kalender, grafik, maupun 

tabel. 

5. Hierarchical grids 

Grid ini cocok untuk membagi informasi yang tersegmentasi berdasarkan 

kriteria tertentu. Biasa digunakan dalam pembuatan situs web. 

Selain penggunaan grid dalam sebuah desain, tipografi juga merupakan hal 

yang penting. Tondreau juga menyarankan untuk menggunakan jenis huruf yang 

konsisten. Hal ini bertujuan agar pembaca lebih nyaman dalam membaca teks yang 

panjang. Beliau mengingatkan untuk menyediakan jarak antara tulisan dan elemen 

grafis yang digunakan agar tidak membingungkan pembaca. Untuk dapat membuat 

pembaca lebih mengerti akan informasi yang ingin disampaikan, desainer dapat 

menerapkan penekanan pada kata yang penting, misalnya dengan ditebalkan, 

dibesarkan ukurannya, maupun diberi warna berbeda (hlm. 13-14). 
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Felici (2012) lebih lanjut menjelaskan cara agar sebuah tulisan tekstual 

mudah terbaca sebagai berikut: 

1. Spacing/jarak antar huruf jangan terlalu sempit atau berdekatan. Apabila terlalu 

dekat, maka akan menimbulkan keambiguan, seperti huruf ‘rn’ yang terlalu 

dekat akan terbaca seperti ‘m’, ‘cl’ seperti ‘d’, dan ‘vv’ seperti ‘w’ (hlm. 107-

108).  

2. Spacing antar huruf juga disarankan agar jangan terlalu lebar karena tidak sedap 

dipandang secara visual. Selain itu, jarak yang terlalu lebar beresiko merusak 

keterbacaan, dimana suatu kata yang seharusnya cepat terbaca menjadi lebih 

lama dan sulit terbaca (hlm. 109-110). 

3. Gunakan justified margin untuk sebuah paragraf yang panjang. Hal ini membuat 

tulisan terlihat rapi karena distribusi jarak per huruf dan kata yang sama besar. 

Selain itu, pembaca tidak akan cepat ‘lelah’ membaca tulisan yang terlalu 

panjang (hlm. 111). Penggunaan rata di salah satu sisi saja, seperti rata kiri atau 

kanan saja menyebabkan sisi lainnya menjadi tidak rata dan hal ini akan 

membuat pembaca kesulitan membaca antar baris. Sementara, untuk centered 

text hanya untuk kalimat yang ada tidak terlalu panjang (hlm. 194). 

4. Hindari penggunaan hyphenation yang terlalu banyak. Hal ini dikarenakan 

hyphenation memperlambat kecepatan membaca dan menghambat pemahaman 

informasi yang ada. Hyphenation akan terjadi apabila menggunakan justified 

margin. Hal tersebut bisa dihindari dengan memberikan jarak minimum antar 

huruf agar tidak dipotong oleh hyphenation di tengah kata (hlm. 142-144). 
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2.2.4. Ilustrasi sebagai Aset Game 

Egges (2015) mengatakan dalam membuat ilustrasi dalam game, seperti sprite 

maupun aset 2D lainnya, perlu diperhatikan resolusi serta aspect ratio dari setiap 

perangkat mobile. Tidaklah cukup jika hanya mendesain visual dan layout tanpa 

mempertimbangkan kedua hal tersebut. Beliau memberikan contoh perbedaan 

resolusi antara iPad 2 dengan resolusi layar 1024x768, yang berbeda dengan iPad 

Air dengan resolusi layar 2048x1536. Solusi yang mungkin bisa dilakukan adalah 

dengan merancang sebuah game yang dibuat khusus agar bisa berjalan di perangkat 

tertentu. Namun, hal tersebut akan membuat developer kehilangan banyak pemain 

karena game yang dibuat tidak kompatibel dengan perangkat yang digunakan. 

Maka dari itu, seorang ilustrator aset game harus memerhatikan resolusi dan aspect 

ratio dari ilustrasi yang dibuat (hlm. 43). 

 

Gambar 2.8. Playable Area pada Resolusi yang Berbeda 
(Sumber: Egges, 2015, hlm. 45) 

2.3. Kebudayaan Tionghoa 

Tionghoa adalah salah satu etnis pembentuk keberagaman di Indonesia. Rahman 

(2016) menyebutkan pendatang Tionghoa datang ke Indonesia diawali dengan 

kedatangan para pedagang dari Tiongkok ke Nusantara pada abad ke-10. 
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Kedatangan pedagang Tiongkok ini dibarengi dengan kedatangan pedagang dari 

India dan Arab (hlm. 5). Senada dengan Rahman, Brown (2009) menjelaskan 

bahwa Indonesia menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara saat itu. Beliau lebih 

lanjut menjelaskan Kerajaan Sriwijaya di Nusantara saat itu memiliki daerah 

kekuasaan yang luas, mencakup seluruh Semenanjung Malaka, Jawa, sebagian 

Kalimantan, Sulawesi, dan Filipina. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya juga memiliki 

hubungan dagang dengan Tiongkok. Hubungan dagang tersebut menjadi pintu 

masuk pendatang Tionghoa ke Indonesia pertama kalinya (hlm. 239). 

Lalu pada abad ke-14, Laksamana Cheng Ho datang ke Semarang, 

Indonesia. Para pendatang tersebut menetap dan mulai membangun perkampungan 

yang dikenal dengan Perkampungan China atau Pecinan di Pulau Jawa. Beberapa 

kota di Pulau Jawa menjadi titik konsentrasi pecinan pada jaman penjajahan 

Belanda, seperti di Jakarta, Bogor, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. 

Pendatang Tionghoa kemudian berbaur dengan masyarakat lokal dan kemudian 

Peranakan Tionghoa mulai menyebar dengan membawa tradisi nenek moyang 

(Deerona & Ulung, 2014, hlm. 9). 

2.3.1. Makanan Khas Tionghoa 

Kedatangan orang-orang Tionghoa ke Nusantara turut serta memperkaya 

keragaman budaya di Indonesia. Budaya yang dibawa oleh orang-orang Tionghoa 

kemudian diwariskan ke keturunannya yang berada di Nusantara. Akulturasi antara 

budaya Tiongkok dengan Indonesia terjadi di berbagai bidang, termasuk di bidang 

kuliner. Teknik memasak, bumbu makanan, rempah-rempah, sampai makanan khas 

Tiongkok telah melebur dengan budaya masyarakat Indonesia.  
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Bromokusumo (2013), Kraig & Sen (2013), serta Deerona & Ulung (2014) 

menjabarkan beberapa makanan khas Peranakan Tionghoa yang telah dikenal luas 

di Indonesia: 

1. Siomay/Shaomai/Siu Maai 

Siomay merupakan salah satu jenis Dim Sum. Makanan ini sudah sangat akrab 

dengan lidah masyarakat Indonesia. Di Tiongkok, siomay terbuat dari daging 

babi cincang yang dibungkus oleh kulit siomay yang terbuat dari tepung terigu. 

Isi daging siomay dapat beragam seperti udang, kepiting, sapi yang kemudian 

direbus dan disajikan dengan cuka atau kecap asin (Deerona & Ulung, 2014, 

hlm. 117). 

 

Gambar 2.9. Siomay 
(Sumber: https://keviniscooking.com/wp-content/uploads/2014/03/Shrimp-Pork-Shu-

Mai1.jpg) 

Di Indonesia, siomay umumnya menggunakan daging ikan tenggiri, 

ayam, udang, kepiting, maupun campuran daging ayam dan udang. Terdapat 

dua jenis siomay yang umum di Indonesia, yaitu siomay yang dibungkus 

dengan kulit dan siomay yang tidak dibungkus kulit siomay (Bromokusumo, 

2013, hlm. 57). Siomay yang dibungkus kulit biasa disebut siomay gaya 
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Tionghoa. Pada siomay dengan gaya Tionghoa, terdapat parutan wortel di 

atasnya. Sementara, siomay yang tidak dibungkus dengan kulit siomay dikenal 

dengan siomay Bandung. Siomay ini biasa disajikan dengan saus kacang, 

kecap manis, dan saus sambal. 

2. Lontong Cap Go Meh 

Makanan ini hanya ada di Indonesia, khususnya di kota Semarang. Mulai 

dikenal di kalangan masyarakat Indonesia sejak abad ke-18. Makanan ini 

merupakan makanan wajib pada tanggal 15 bulan 1 penanggalan Lunar, dimana 

ada acara pesta makan besar dan semua sanak keluarga berkumpul. Hal ini sama 

seperti tradisi lebaran ketupat masyarakat Jawa. Dari tradisi inilah, Peranakan 

Tionghoa mengakulturasi budaya dan menciptakan makanan bernama Lontong 

Cap Go Meh. 

 

Gambar 2.10. Lontong Cap Go Meh 
(Sumber: https://www.daftarmenumasakan.web.id/wp-content/uploads/2017/01/Lontong-

Cap-Gomeh-Spesial.png) 

Perbedaan antara ketupat lebaran dengan lontong cap go meh terletak 

pada bahan dan hidangan yang disediakan. Pada ketupat lebaran, hidangan yang 

disajikan antara lain ketupat, opor ayam, dan sambal goreng ati. Pada lontong 
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cap go meh, hidangan yang disediakan antara lain lontong, telur ayam, opor 

dengan suwir ayam, sambal goreng tahu, sambal goreng ati, sambal goreng 

udang, oseng buncis, lodeh labu, lodeh rebung, kerupung udang, bubuk kedelai, 

dan serundeng (Deerona & Ulung, 2014, hlm. 29). 

3. Soto 

Berasal dari kata ‘Shāo dù’ (baca: sio to) atau ‘Cǎo dù’ (baca: chau to) dalam 

Bahasa Hokkian. Kemudian kata tersebut diserap ke dalam Bahasa Indonesia 

menjadi soto. Bromokusumo (2013) menjelaskan bahwa di Nusantara saat itu 

belum ada makanan berkuah dan masih menggunakan daun pisang sebagai alat 

makannya. Masuknya pendatang Tionghoa pada abad ke-10 selain untuk 

berdagang, juga membawa alat makan seperti piring, mangkuk, sumpit, dan alat 

makan lainnya. 

 

Gambar 2.11. Soto 
(Sumber: https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2017/11/06/906065/670x335/4-

resep-dan-cara-membuat-soto-ayam-bening-enak-dan-sederhana-kln.jpg) 

Beliau lebih lanjut menjelaskan bahwa Tiongkok memiliki 4 musim 

dengan temperatur yang ekstrim. Untuk menghindari dinginnya temperatur 

ekstrim tersebut, makanan berkuah dikonsumsi untuk menghangatkan badan. 

Setelah tiba di Indonesia, para pendatang tidak bisa makan makanan berkuah. 
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Hal ini dikarenakan alat makan di Indonesia saat itu masih menggunakan daun 

pisang. Keinginan para pendatang Tionghoa untuk makan makanan hangat yang 

berkuah membuat mereka menciptakan makanan yang terbuat dari campuran 

rempah-rempah Indonesia dengan makanan mereka. Untuk menyederhanakan 

penyebutan rempah-rempah, mereka menyebutnya dengan ‘rerumputan’ atau 

‘Cǎo’. Sejak itulah, nama soto dikenal masyarakat Indonesia (hlm. 70-73).  

4. Bakso 

Berasal dari kata ‘Ròu sī’ (baca: ro she) yang berarti daging parut, dan dalam 

Bahasa Hokkian berbunyi ‘bak so’. Disebut daging parut karena menggunakan 

bagian pisau yang tumpul untuk mencincang daging. Sejak masuk ke Indonesia, 

bakso menyebar dengan cepat ke seluruh negeri. Seiring perkembangannya, 

variasi daging untuk bakso semakin banyak seperti daging ayam, ikan, udang, 

sapi. Bakso umumnya disajikan dengan kuah, daun bawang, dengan tambahan 

mie, bihun, atau sohun (Bromokusumo, 2013, hlm. 51-52). 

 

Gambar 2.12. Bakso 
(Sumber: https://www.femina.co.id/images/images/Fotosearch_k33785475%281%29.jpg) 
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5. Bakcang 

Makanan tradisional sebagai penanda Festival Perahu Naga (Peh Cun) setiap 

tanggal 5 bulan 5 penanggalan Lunar. Makanan ini tercipta berdasarkan legenda 

dari Tiongkok. Pada abad ke-3 SM, ada seorang menteri dari kerajaan Chu 

bernama Qu Yuan, yang sangat setia, mengabdi kepada kerajaan, dan banyak 

rakyat yang percaya padanya. Namun, keluarga raja membenci Qu dan 

mengusirnya dari kerajaan. Hal ini membuat Qu sedih, khawatir pada masa 

depan kerajaan yang dicintainya, dan akhirnya berujung pada kematian Qu 

karena bunuh diri. 

 

Gambar 2.13. Bakcang 
(Sumber: https://i.pinimg.com/originals/8e/dc/5a/8edc5aa1d7d7304238f836189f4143bf.jpg) 

Rakyat yang merasa sedih dan kecewa membuat makanan ini dan 

melemparkannya ke sungai dengan harapan agar ikan dan udang tidak 

mengganggu jenazah sang menteri. Dari legenda inilah, bakcang dan Festival 

Perahu Naga berasal. Bakcang terbuat dari beras maupun ketan, berisi daging 

babi/ayam, jamur, telur asin, udang kering, maupun sayuran. Bentuknya 
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memiliki 4 kerucut melambangkan 4 kata; Qu-Yuan-Setia-Percaya 

(Bromokusumo, 2013, hlm. 107-108). 

6. Pangsit 

Makanan ini telah akrab dengan lidah orang Indonesia. Berasal dari kata 

‘Húntún’ (baca: huen thuen), yang kemudian diserap ke Bahasa Inggris menjadi 

‘Wonton’. Dalam Bahasa Hokkian, makanan ini disebut ‘Biǎnshi’ (baca: pian 

sit) yang kemudian diserap ke Bahasa Indonesia menjadi pangsit. Terbuat dari 

adonan tepung terigu dengan isian daging. Daging yang digunakan bervariasi, 

seperti babi, ayam, sapi, ikan, maupun udang. Biasa disajikan dengan cara 

digoreng maupun direbus kuah dengan tambahan sayuran (Bromokusumo, 

2014, hlm. 55-56). 

 

Gambar 2.14. Pangsit 
(Sumber: http://del.h-cdn.co/assets/17/33/980x490/landscape-1502989468-wonton-soup-

delish-1.jpg) 

7. Mie 

Makanan ini menggunakan bahan utama mie (‘miàn’) yang telah menjadi 

panganan sehari-hari masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat Tionghoa, mie 

menjadi makanan yang menyimbolkan kesehatan dan panjang umur. 

Bromokusumo (2013) menyatakan terdapat tiga varian lain dari mie, yaitu 

Perancangan Ilustrasi Pada..., Hadi Wongso, FSD UMN, 2018



28 
 

kwetiau, bihun, dan sohun. Bihun berasal dari Bahasa Tionghoa yang berbunyi 

sama. Bihun memiliki arti mie dari tepung beras. 

 

Gambar 2.15. Mie Ayam 
(Sumber: https://s.kaskus.id/images/2017/11/16/9435858_20171116024028.jpg) 

Sementara, sohun memiliki nama asli ‘Fěnsī’ atau ‘Dōng fěn’, yang 

berarti mie musim dingin. Terbuat dari campuran dari beberapa pati, yaitu pati 

kacang hijau, pati umbi-umbian (kentang, ubi, singkong), sagu, dan aren. 

Kwetiau/Guotiao adalah jenis varian mie yang umum terdapat di bagian selatan 

Tiongkok. Berwarna putih pipih dan terbuat dari tepung beras atau tepung 

gandum (hlm. 24-26). Di Indonesia, varian mie umumnya direbus dan digoreng, 

kemudian diberi tambahan daging dan sayuran. 

8. Cakwe 

Jajanan pasar ini telah akrab dengan masyarakat Indonesia. Cakwe oleh 

masyarakat Indonesia biasa dihidangkan dengan kopi maupun dicampur dengan 

bubur ayam. Cakwe terbuat dari tepung yang digoreng. Berasal dari bahasa 

Hokkian, yaitu You Zha Gui yang berarti hantu yang digoreng. Nama ini 

diambil dari kisah masyarakat Tiongkok pada zaman Dinasti Song, dimana 

seorang jenderal bernama Yue Fei yang sangat nasionalis, dihukum mati oleh 
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kaisar akibat fitnah dari Perdana Menteri Qin Hui. Rakyat bereaksi dengan 

membuat dua adonan tepung yang dilekatkan menjadi satu dan digoreng. Ini 

merupakan simbol kebencian rakyat atas Qin Hui dan istrinya (Deerona & 

Ulung, 2014, hlm. 84). 

 

Gambar 2.16. Cakwe 
(Sumber: http://s2.narvii.com/image/3e3az5hnmzcyovhoflqztotbyiv26eip_hq.jpg) 

9. Capcay 

Makanan ini berasal dari kata ‘Zá cài’ (baca: ca chai) yang berarti campuran 

sayuran. Namun pelafalan nama makanan ini mengalami akulturasi bahasa 

menjadi capcay. Sesuai namanya, makanan ini terdiri dari bermacam sayuran. 

Dalam perkembangannya di Nusantara, terdapat dua varian capcay yaitu capcay 

godok dan capcay goreng. Perbedaan keduanya terletak pada kuahnya, dimana 

capcay godok lebih berkuah dibanding capcay goreng (Bromokusumo, 2013, 

hlm. 54-55). 
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Gambar 2.17. Capcay 
(Sumber: http://www.nusabali.com/article_images/11581/keseimbangan-yin-yang-dalam-

masakan-bag-1-800-2017-03-12-145838_0.jpg) 

10. Fuyunghai 

Makanan ini terbuat dari campuran telur dengan daging kepiting, bawang 

bombay, digoreng, kemudian disiram dengan saus tomat. Berasal dari kata 

‘Fúróng dàn’ yang berarti telur kembang sepatu. Disebut demikian karena 

bentuknya yang lebar dan pipih seperti kembang sepatu. Makanan ini berasal 

dari pesisir selatan Tiongkok dan masyarakat banyak menyebutnya dengan 

fuyunghai dalam dialek Kanton. Kata ‘hai’ berarti kepiting dalam bahasa 

Kanton, sesuai dengan daging yang digunakan untuk membuat fuyunghai. 

Namun perkembangannya di Nusantara, daging kepiting dapat diganti dengan 

varian daging apapun (Bromokusumo, 2013, hlm. 59-61). 
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Gambar 2.18. Fuyunghai 
(Sumber: https://i.ytimg.com/vi/QdEVkb6SFkE/maxresdefault.jpg) 

11. Bakpao/Baozi 

Makanan tradisional Tionghoa, biasa berisi daging, sayuran, kacang merah, dan 

sebagainya sesuai selera. Perbedaan dengan mantao adalah bakpao memiliki 

isian tertentu, sementara mantao tidak memiliki isian (Deerona & Ulung, 2014, 

hlm. 93). 

 

Gambar 2.19. Bakpao 
(Sumber: http://siresepmasakan.com/wp-content/uploads/2015/11/siresepmasakan-membuat-

bakpao-kacang-hijau-825x474.jpg) 

12. Nasi Goreng 

Nasi goreng adalah makanan yang berasal dari Tiongkok. Warna nasi goreng di 

Indonesia lebih gelap karena menggunakan kecap manis saat memasak. Nasi 

Perancangan Ilustrasi Pada..., Hadi Wongso, FSD UMN, 2018



32 
 

goreng dibuat dari makanan sisa yang kemudian diolah kembali menjadi nasi 

goreng. Nasi goreng dibuat dari nasi yang telah matang, minyak, daging, dan 

campuran sayuran, yang kemudian dibumbui dengan bawang putih, merica, 

kecap manis. Daging yang digunakan pada nasi goreng bervariasi, seperti 

daging ayam, sapi, kambing, sosis, maupun seafood, seperti udang dan ikan 

asin. Nasi goreng umumnya disajikan dengan kerupuk, telur dadar/telur goreng, 

acar, sambal, bahkan nanas saat dihidangkan (Kraig & Sen, 2013, hlm. 183-

184). 

 

Gambar 2.20. Nasi Goreng 
(Sumber: http://www.shrinkingsingle.com/wp-content/uploads/2014/12/nasi-goreng-2.jpg) 

13. Lumpia 

Lumpia adalah makanan yang berbentuk bulat panjang, berisi daging ayam, 

sayuran, rebung, dan telur. Di Indonesia, terdapat kisah cinta dibalik 

penciptaannya. Tjoa Thay Yoe, pemuda asal Tiongkok yang merantau ke 

Indonesia jatuh cinta dengan gadis Indonesia bernama Wasih. Mereka menikah 

dan memiliki anak perempuan bernama Tjoa Po Nio. Anak perempuannya 
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kemudian menikah dengan Siem Gwan Sing. Selanjutnya, Wasih dan suaminya 

membuat lumpia yang merupakan perpaduan masakan Tiongkok dengan 

masakan Semarang (Deerona & Ulung, 2014, hlm. 109). 

 

Gambar 2.21. Lumpia 
(Sumber: http://www.albawabhnews.com/upload/photo/news/92/6/600x338o/29.jpg?q=1) 

14. Nasi Tim Ayam 

Makanan khas Peranakan Tionghoa ini telah menjadi salah satu menu sarapan. 

Ayam, jamur, dan telur rebus dibumbui kecap asin dan bawang putih, 

diletakkan di dalam mangkuk kaleng. Kemudian, diisi nasi dan dikukus hingga 

matang dan panas. Biasanya disajikan dengan kuah kaldu ayam dengan irisan 

daun bawang, acar timun, dan cabe rawit (Deerona & Ulung, 2014, hlm. 120-

121). 

Perancangan Ilustrasi Pada..., Hadi Wongso, FSD UMN, 2018



34 
 

 

Gambar 2.22. Nasi Tim Ayam 
(Sumber: https://www.merries.co.id/uploads/2016/05/Resep-Nasi-Tim-Ayam-Spesial.jpg) 

15. Kuluyuk atau Koloke 

Makanan khas Tionghoa dengan bahan dasar daging ayam/babi yang disiram 

dengan saus kuluyuk. Saus kuluyuk/koloke terbuat dari bawang putih, bawang 

bombay, cabai, saus tomat, kecap manis, garam, gula pasir, tepung sagu, cuka, 

minyak wijen, dan beberapa potongan nanas. Saus ini dicampur dengan daging 

ayam/babi yang telah digoreng (Deerona & Ulung, 2014, hlm. 162). 

 

Gambar 2.23. Kuluyuk 
(Sumber: http://images.detik.com/content/2013/07/05/1037/155259_ayamasammanis.jpg) 
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2.3.2. Warna dalam Kebudayaan Tionghoa 

Warna telah menjadi bagian dalam kehidupan seluruh manusia. Tak ada satu orang 

pun di dunia ini yang tidak menyukai warna. Tidak mengherankan bila ada yang 

mengatakan hidup kering bila tanpa warna. Setiap orang memiliki pendapatnya 

sendiri tentang warna. Dalam lingkup yang lebih luas, setiap bangsa memiliki 

makna warnanya sendiri, misalnya warna biru secara psikologis membawa 

ketenangan. 

Kebudayaan Tionghoa juga memiliki persepsinya sendiri dalam memaknai 

warna. Moedjiono (2011) dan Lan (2013) menjelaskan makna warna dalam 

kebudayaan Tionghoa, sebagai berikut: 

1. Warna merah 

Warna merah dalam kebudayaan Tionghoa diasosiasikan dengan elemen api 

(Moedjiono, 2011, hlm. 22). Warna merah juga memiliki arti kebahagiaan, 

harapan, dan keberuntungan. Maka dari itu, bukanlah hal baru apabila dalam 

setiap perayaan dan upacara adat dalam budaya Tionghoa banyak ditemukan 

warna merah. 

2. Warna kuning 

Warna kuning diasosiasikan dengan elemen tanah. Hal ini berasal dari legenda 

seorang kaisar di Tiongkok yang bijaksana bernama Huang Ti. Namanya terdiri 

dari kata “Huang” yang berarti kuning, dan “Ti” yang berarti kaisar. Warna 

kuning dipilih oleh sang kaisar karena dinilai sebagai warna tanah, dimana 

tanah merupakan dasar, sekaligus sebagai sumber makanan dan penghidupan. 

Dari legenda inilah, warna kuning memiliki makna yang sangat sakral karena 
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identik dengan warna kekaisaran sebagai lambang kekuatan dan kekuasaan 

(Lan, 2013, hlm. 52-54). 

3. Warna hijau 

Warna hijau tidak terlalu banyak digunakan dalam kebudayaan Tionghoa. 

Diasosiasikan dengan unsur kayu dan hutan rimba. Warna ini memiliki arti 

panjang umur, pertumbuhan, dan keabadian (Moedjiono, 2011, hlm. 22). 

4. Warna biru 

Warna biru melambangkan kaum terpelajar dan sarjana dalam budaya 

Tionghoa. Namun, berbeda arti bila warna yang dipakai adalah warna biru 

gelap. Warna biru gelap melambangkan kematian dan kedukaan, sama seperti 

warna putih (Lan, 2013, hlm. 59). 

5. Warna hitam 

Warna hitam melambangkan kedukaan, kegelapan yang dingin, serta 

keputusasaan. Warna hitam diasosiasikan dengan unsur air dalam budaya 

Tionghoa (Moedjiono, 2011, hlm. 22). 

6. Warna putih 

Warna putih melambangkan kedukaan dan diasosiasikan dengan unsur logam 

dalam budaya Tionghoa (Moedjiono, 2011, hlm. 22). Selama masa berkabung, 

keluarga dan para pelayat harus memakai pakaian berwarna gelap, seperti warna 

hijau, hitam, maupun biru gelap (Lan, 2013, hlm. 58-59). 
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