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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Buku 

Buku itu menurut Haslam (2006) adalah bentuk tertua dari dokumentasi yang berisi 

pengetahuan, ide, dan kepercayaan yang ada di dunia (hlm.6). Ada banyak bentuk 

yang bisa disebut buku yang dicetak dimana inti konten adalah komunikasi kepada 

sebuah massa misalnya jurnal, koran, dan majalah. Buku memiliki pengaruh yang 

besar pada audiennya dimana media tersebut dapat menyajikan berbagai informasi 

intelektual, kebudayaan, sampai perkembangan dalam ranah ekonomi (hlm.12). 

Perhatian masyarakat untuk membacanya dapat dihasilkan dari susunan buku yang 

baik (Kusrianto, 2006, hlm.1).  

2.1.1. Fungsi Buku 

Buku adala sebuah media informasi menyimpan dan mengkomunikasikan berbagai 

pengetahuan tanpa terkekang ruang dan waktu menurut Haslam (2006). Buku cetak 

adalah bentuk utama dari media massa dimana pengetahuan dan ide dapat 

disebarluaskan ke masyarakat lewat produksi berkelipatan. Walau ada berbagai 

penemuan teknologi digital, buku tetap tidak tergantikan. Hal ini dibuktikan oleh 

meningkatnya angka penjualan berbagai buku, majalah, dan buku spesialis. Buku 

juga adalah salah satu media yang paling kuat dalam menyebarluaskan berbagai ide 

yang telah mempengaruhi arah perkembangan intelektual, budaya, maupun 

ekonomi (hlm.8-12). 
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2.1.1.1. Dokumentasi 

Menurut Haslam (2006), dokumentasi adalah bentuk dari pencatatan dan 

melestarikan informasi lewat teks dan gambar. Pencatatan ini dapat dibuat 

di berbagai bentuk seperti brief,  manuskrip, listing, figur, foto, peta, 

rekaman suara, dan video.  

 

Gambar 2.1. Dokumentasi 
 (Book Design, 2006) 

Dokumentasi adalah akar dari penulisan dan gambar sehingga memegang 

peran yang penting pada tipografi, ilustrasi, desain grafis, kartografi, graph, 

chart, tabel, diagram, fotografi, dan seluruh komponen dari 

buku.  Pembuatan dokumentasi menjadi cara untuk melestarikan sebuah 

kejadian lewat berbagai bukti visual dan informasi dalam berbagai bentuk 

(hlm.23). 
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2.1.1.2. Konsep 

Menurut Haslam (2006), pendekatan konseptual pada desain grafis saat 

mengidentifikasi “big idea” ;yang merupakan fondasi konsep yang dapat 

merangkum pesan yang ingin disampaikan.  

 

Gambar 2.2. Konsep Buku 
 (Book Design, 2006) 

Konsep umumnya dibangun lewat dua atau lebih ide yang dapat memberi 

pencerahan ke inti perancangan dimana metafora, alegori, klise, dan 

paradoks dapat digunakan untuk tujuan tersebut. Target audience dari 

media akan mempengaruhi konsep yang dibangun dimana pesan atau tujuan 

harus dapat disampaikan dengan efektif, cerdas, dan menarik dari 

penggunaan gambar dan permainan kata yang dapat dicerna (hlm.27). 

2.1.2. Komponen Buku 

Bagian dapat dibagi menjadi 3 bagian menurut Rustan (2009, hlm.123) yaitu 

sebagai berikut: 
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1. Bagian depan 

Bagian depan terdiri dari sampul depan buku (judul, elemen visual, teks, nama 

penulis, logo penerbit, testimoni), judul di dalam, penerbit, perijinan, pesan dari 

penulis, kata pengantar, kata sambutan editor dan daftar isi. 

2. Bagian isi 

Bagian isi terdiri dan seluruh bab dan sub-bab yang dibahas. 

3. Bagian belakang 

Bagian belakang terdiri dari seluruh daftar yang ada dari daftar pustaka, istilah, 

dan gambar. Sampul belakang dari buku (teks, sinopsis, testimoni, logo 

penerbit, elemen visual) juga menjadi komponen dari bagian belakang buku. 

2.1.3. Jenis Buku 

Penerbit dan organisasi dagang memegang kendali akan pengembangan industri 

buku pada zaman modern menurut Campbell, Martin, & Fabos (2011). Media buku 

dapat dibagi menjadi beberapa jenis menurut fungsi dan kontenya. Jenis-jenis buku 

tersebut adalah sebagai berikut (hlm. 29-301): 

1. Trade books 

Buku jenis ini memiliki target audience masyarakat umum dan bersifat 

komersil. Buku hardcover dan paperback termasuk dari kategori buku ini dan 

dijual di toko-toko ritel. Beragam topik diangkat dan dikomunikasikan lewat 

buku ini, sesuai dengan kelompok umur audiens. 

2. Professional books 

Untuk buku jenis ini, audiensnya berupa pekerja profesional dan bukan 

ditujukan untuk masyarakat umum. Buku ini dibagi lagi tergantung bidang 
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industrinya seperti buku bisnis, medis, ilmiah, hukum, akuntansi, dan lainnya. 

Media informasi ini umumnya dapat dibeli di marketplace online, lewat email, 

dan sales khusus. 

3. Textbooks 

Buku dalam kategori ini umumnya digunakan untuk tujuan pendidikan 

sehingga banyak digunakan di ranah pendidikan dari tingkat sekolah dasar 

sekolah menengah atas, sekolah kejuruan, hingga perguruan tinggi/universitas. 

4. Mass market paperbacks 

Buku jenis ini dapat dibeli di tempat sesuai dengan tujuannya seperti swalayan, 

bandara, toko obat, dan lainnya. 

5. Religious books 

Buku agamis yang biasa ditemukan adalah berbagai kitab seperti Alkitab dan 

Al-quran sebagai contohnya. 

6. Reference books 

Buku referensi adalah kategori untuk buku-buku seperti kamus, ensiklopedia, 

buku untuk bidang hukum, dan buku petunjuk medis. 

7. University press books 

Buku jenis ini memiliki pasar yang relatif lebih kecil kalau dibandingkan 

dengan jenis buku yang lain karena audiensnya dari kelompok yang spesifik. 

Buku ini dapat memiliki konten sejarah, teori, atau filsafat sebagai contoh. 

2.1.4. Buku Menurut Ukuran dan Fungsi 

Menurut Masterson (2007), pemilihan trim size, harus dipilih bedasarkan pasar dan 

tujuan pengerjaan buku. Hal yang harus diperhatikan adalah ukuran yang sukses di 
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pasar, dimana buku tersebut kana dibaca.  Ukuran menjadi vital saat buku memiliki 

kebutuhan untuk dapat dimuat di tempat tertentu seperti kantong, rak brosur, mobil, 

tas, tempat perkakas, dan lainnya.  

 

Gambar 2.3. Ukuran Buku 
 (Book Design and Production, 2007) 

Akan karena itu, buku dapat dikategorikan lewat ukuran dan tujuannya seperti 

demikian (hlm.31-32): 

1. The pocket book 

Buku yang termasuk kategori ini memiliki ukuran 4x5 inci. Ukuran ini cocok 

untuk buku yang memiliki kebutuhan untuk muat di kantong. Seperti buku yang 
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termasuk kategori rack brochure, buku ini mudah dimuat di kantong mobil, tas, 

dan kotak perkakas. Buku ini dapat disalah kira sebagai buku mass market 

paperback karena ukurannya yang tidak jauh berbeda. 

2. The mass market paperback 

Buku dengan ukuran kira-kira 4.25x6.75 inci ini umumnya didistribusikan dan 

dijual lewat toko obat, swalayan, dan penjualan massa, selain di toko buku. 

Buku jenis ini biasanya di produksi dengan kertas pulp yang murah. Sisa buku 

yang tidak terjual akan dicabut sampulnya untuk dikembalikan ke penerbit 

untuk kredit dan konten buku dibuang. Akan karena itu, author-publishers 

umumnya menghindari jenis buku ini karena distribusi dan penjualan buku yang 

tidak menguntungkan secara finansial jika buku tidak terjual.  

3. The rack brochure 

Ukuran 4x9 inci ini termasuk kategori rack brochure karena ukurannya yang 

memuat banyak tempat seperti buku-buku dalam kategori pocket book. Jenis 

buku ini cocok untuk booklet kecil, panduan wisata, dan buku lainnya yang 

bersifat carry-along. 

4. The digest size 

Untuk buku yang termasuk kategori digest, ukuran buku adalah 5.375x8.375 

inci atau 5.5x8.5 inci. Ukuran in paling direkomendasikan untuk penerbit 

independen. Ukuran buku ini menggunakan ukuran kertas letter dengan efisien. 

Ukuran ini juga memudahkan buku untuk dimuat di packing boxes, amplop, dan 

dikirim dengan pos. Pilihan ukuran pertama dari buku ini lebih 

baikdirekomendasikan karena kebanyakan mesin binding akan memotong 1/8 
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inci dari kertas untuk lem. Ukuran ini juga memberikan area yang cukup untuk 

trimming agar samping dan ujung halaman untuk jilid perfect bound. 

5. The standard novel 

Buku jenis ini memiliki ukuran 6x9 inci dan paling umum digunakan untuk 

trade books. Lewat penerbit buku yang besar, buku dengan ukuran ini dapat 

dicetak dengan efisien, namun tidak cocok untuk penerbit kecil. Ukuran in juga 

terasa canggung karena tidak muat 

6. The software manual 

Ukuran 9.5x9.25 inci umumnya digunakan untuk petunjuk software. Ukuran ini 

baik untuk publikasi yang memiliki banyak ilustrasi yang dugunakan untuk 

mendukung teks. Ukuran ini juga memungkinkan pembuatan margin 

yangcukup besar yang dapat digunakan untuk sidebar, foto, ilustrasi, dan teks 

pendukung lainnya. 

7. The standard catalog 

Hanya sedikit lebih kecil dari ukuran kertas letter, ukuran ini memiliki 

keunngulan dalam produksi untuk produksi singkat yang dibuat menggunakan 

alat standard copier. Ukuran ini cocok untuk buku panduan memasak atau 

resep, training guide, dan media yang memiliki banyak ilustrasi, tabel, dan 

fotografi.  

8. The standard letter 

Standard letter memiliki ukuran 8.5x11 inci dan adalah ukuran umum untuk 

reportase bisnis dan makalah. Ukuran ini efisien untk percetakan digital dan 

offset book printing. 
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9. Sunday insert 

Buku dalam kategori ini memiliki ukuran 11x11 inci dan jarang digunakan 

untuk buku. Umumnya ukuran ini digunakan untuk media promosi dan juga 

buku “coffee table”. 

10. The text book size 

Buku jenis ini memiliki ukuran 7x10 inci. Seperti software manual, ukuran ini 

dengan mudah mendukung ilustrasi denan teks dalam sebuah buku. 

11. The juvenile size 

Buku dengan ukuran juvenile memiliki ukuran 8x8 inci . Jenis ukuran buku ini 

umumnya digunakan untuk buku anak-anak. 

2.1.5. Buku Panduan 

Buku panduan tidak memiliki hanya satu definisi karena dapat diartikan dengan 

berbeda-beda, tergantung tujuan dan kontennya misalnya untuk wisata, kumpulan 

hotel dan akomodasi untuk tujuan marketing, dan lainnya.  

Terminologi tersebut sering kali digunakan untuk konten buku panduan 

pariwisata yang terkait dengan riset pariwisata yang bersifat komersil/dijual. Buku 

panduan tersebut merupakan publikasi promosi dari berbagai organisasi pariwisata, 

perkemahan, tempat makan, hingga atraksi yang. Dapat diambil kesimpulan bahwa 

buku panduan adalah berbagai media buku informasi dengan bahasan konsep 

tertentu (Peel & Sørensen, 2016, hlm. 12-14). 

 Berbagai jenis media seperti travelogue/majalah wisata, cerita wisata, buku 

suvernir bergambar, riset etnografis, dan berbagai ulasan. Buku panduan tersebut 

berfungsi sebagai pemberi informasi faktual dan praktikal serta nasihat mengenai 
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destinasi yang dibahas pada pembacanya. Informasi tersebut dapat membahas 

subyek yang spesifik seperti panduan kuliner, referensi arsitektur, katalog museum 

dan lainnya yang memberikan wawasan yang luas terhadap aspek sosial, budaya, 

politik, ekonomik, dan sejarah dari destinasi yang dipilih (hlm.51). Akan karena 

itu, menurut Peel & Sørensen (2016), dikarenakan buku panduan memiliki ulasan 

mengenai sebuah lokasi, media tersebut dapat mempengaruhi kesuksesan lokasi 

tersebut dalam bisnis pariwisata. 

2.1.5.1. Storytelling 

Storytelling adalah salah satu cara mengkomunikasikan informasi lewat 

pendeskripsian kualitas dan nilai dari sebuah pengalaman lewat cerita. 

Dengan menggunakan storytelling, relasi dapat dibangun dengan audiens 

lewat cerita-cerita yang dikenalkan di media dikarenakan manusia secara 

natural memproses informasi dalam bentuk seperti cerita (memiliki 

komponen skenario, karakter, plot, tema, tujuan, dan lokasi).  Hal ini akan 

mempengaruhi ketertarikan wisatawan potensial untuk datang ke sebuah 

destinasi karena cerita-cerita tersebut mampu membangun persepsi tertentu 

dari lokasi tersebut. Lewat cerita, audiens dapat merasakan emosi dan 

membangun imajinasi tentang sebuah momen. Akan karena itu, dengan 

konten yang memiliki komponen-komponen dalam cerita, audiens dapat 

dibangun ketertarikannya terhadap sebuah lokasi wisata (Prebensen, Chen, 

& Uysal, 2014, hlm.159). 
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 Media Sosial 

Menurut Gary dan Donald (2019), Media sosial dapat digunakan oleh berbagai 

usaha dan jasa untuk mencapai tujuan tertentu, seperti untuk pemasaran dan 

berjualan sebagai contoh. Target audience dari tujuan tersebut akan mempengaruhi 

pemilihan media sosial yang akan digunakan agar efektif. Penggunaan media sosial 

tertentu memiliki pengguna dari kelompok umur tertentu sehingga hal ini penting 

untuk dipastikan agar tujuan tersampaikan kepada target audience dengan efektif. 

Snapchat, Facebook, Instagram, dan LinkedIn adalah beberapa media sosial yang 

dapat digunakan dan masing-masing memiliki fungsi dan audiensnya yang berbeda 

(hlm.27-29). 

Facebook adalah media sosial terbesar sehingga banyak digunakan oleh 

organisasi-organisasi. Konten sebaikanya dioptimasikan untuk penggunaan secara 

mobile karena mayoritas mengakses media sosial ini dengan aplikasi handphone. 

Media sosial ini baik digunakan jika target audience ada di dalam kelompok 

seniors, atau berumur 55 tahun keatas, dan berdomisili di Eropa dan negara-negara 

Timur Tengah karena Facebook populer di negara-negara tersebut, namun tidak 

populer di Asia (Gary & Donald, 2019, hlm.29-30). 

Youtube adalah platform untung membagikan video sehingga dapat 

digunakan brand untuk membagikan video untuk ditonton, dibagikan, dan di 

komentari. Untuk melakukan hal tersebut, brand harus membuat channel Youtube. 

Selain sebagai media sosial, Youtube kerap digunakan sebagai search engine juga 

(Gary & Donald, 2019, hlm.30). 
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Instagram adalah media sosial yang memungkinkan untuk membagikan foto 

dan video. Bahkan sekarang Instgram memungkinkan penggunanya untuk live 

video, membagikan stories (post yang akan hilang setelah 24 jam), dan IGTV yang 

dapat digunakan untuk membagikan video dengan durasi yang lebih panjang. 

Dengan menggunakan fitur profil bisnis di Instagram, pemilik akun akan 

mendapatkan analisa dari post dan profile akun. Media sosial ini baik digunakan 

jika target audience berumur sampai dengan 25 tahun, atau milennials (Gary & 

Donald, 2019, hlm.30). 

Twitter adalah media sosial yang mayoritas digunakan untuk post politik, 

berita, olahraga, dan hiburan. Real-time information menjadi keunikan dari media 

ini. Media sosial ini juga banyak digunakan sebagai tempat customer service. 

Twitter baik untuk digunakan jika target audience adalah anak remaja dan 

millenials (Gary & Donald, 2019, hlm.30-31). 

LinkedIn adalah situs sosial yang digunakan untuk mencari pekerjaan dan 

untuk menyebarkan resume. Namu sekarang, LinkedIn juga memungkinkan 

periklanan lewat pengiriman ke inbox pengguna. Media sosial ini baik digunakan 

jika target audience adalah bisnis-bisnis, dan high-profile individuals (Gary & 

Donald, 2019, hlm.31-32). 

Snapchat adalah media sosial yang digunakan untuk membagikan video 

pendek dan foto yang akan hilang setelah 24 jam. Media sosial ini lah yang 

membuat membagikan video pendek dan foto antar teman menjadi populer. 

Instagram lalu juga menambahkan fitur ini pada aplikasinya. Media sosial ini baik 

digunakan jika target audience berumur 21 tahun kebawah, namun harus 
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dipertimbangkan bahwa media sosial ini mengkonsumsi waktu yang banyak untuk 

digunakan (Gary & Donald, 2019, hlm.32). 

 Prinsip Desain 

Prinsip desain umunnya digunakan agar karya desain yang dirancang memiliki 

kesatuan. Menurut Williams dan Newton (2007), gestalt adalah salah satu prisip 

dasar dalam perancangan sebuah karya desain. Gestalt menjelaskan bagaimana 

audiens akan cenderung melakukanpengelompokan secara psikologis terhadap 

obhek-objek yang memiliki jarak, kemiripan, dan saling berhubungan (hlm.260). 

Dalam prinsip ini, dijelaskn bahwa manusia dapat mengorganisasikan informasi 

visual menjadi sebuah kesatuan dan setiap objek dapat dipengaruhi dengan objek 

lain disekitarnya (Arnston, 2012, hlm.73).  

 

Gambar 2.4. Prinsip Gestalt 
 (Graphic Design Basics, 2011) 

Gestalt terdiri dari 5 prinsip yaitu proximity, similarity, continuation, closure, 

dan figure & ground menurut Arnston (2011). Proximity adalah pengelompokan 

objek yang mimiliki kesamaan/kedekatan pada lokasi spasial atau jarak (hlm.76). 

Similarity adalah sifat kecendenrungan pengelompokan objek-objek yang mimiliki 

kemiripan dalam bentuk, ukuran, warna, lokasi spasial (proximity), value, dan 

kemiringan (hlm.76). Continuation adalah kecenderungan mata untuk mengikuti 
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sebuah garis atau lengkungan dalam pengelompokan objek (hlm.77). Closure 

menggunakan familiaritas dalam mengenali objek yang tidak lengkap/terpotong 

(hlm.78). Figure & Ground adalah penggunaan hukum persepsi yang 

memungkinkan manusia untuk memahami objek yang dibangun lewat prinsip ini 

dengan cara memisahkan objek utama (figure) dari latar atau objek sekitanya 

(ground) (hlm.79).  

 Ilustrasi 

Menurut Zeegen (2009), ilustrasi ada diantara seni dan desain grafis. Ilustrasi 

berfungsi untuk mencatat, mendeskripsikan, mengkomunikasi kejadian, ide-ide, 

dan pesan. Akan karena itu, setiap ilustrator harus dapat melakukan persuasi dan 

penyamapain informasi lewat ekspresi visi dan gaya milik masing-masing (hlm.6). 

Ilustrasi di sebuah artwork dapat dibuat untuk reproduksi komersil, dalam media 

cetak, sebagai animasi, mapun motion graphics sebagai visual statement untuk 

berbagai kebutuhan (Arnston, 2012, hlm.151). 

2.4.1. Jenis Ilustrasi 

Ilustrasi dapat dibedakan dari perbedaan gaya pembuatnya serta tujuan ilustrasi 

tersebut. Ada beragam teknik dalam pembuatan karya ilustrasi dari menggambar, 

melukis, dibuat dengan campuran media yang berbeda (mix-media) seperti dalam 

kolase, dan juga dapat dibuat secara digital lewat perangkat elektronik menurut 

Arnston (2012). Bentuk dari ilustrasi yang berbeda seperti 2D atau 3D akan 

memberikan kesan yang berbeda dan memenuhi kebutuhan tertentu. Ada banyak 

pilihan gaya untuk ilustrasi seperti art-deco, postmodern, informational, dan 

lainnya dimana semua pasti terpengaruhi gaya seni masing-masing illustrator 
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(hlm.152). Selain media dan gaya, ilustrasi secara keseluruhan dapat dibagi menjadi 

dua menurut fungsinya yaitu advertising dan editorial (hlm. 154). 

 

Gambar 2.5. Ilustrasi Advertising 
(Graphic Design Basics, 2011) 

Ilustrasi pada advertising menggunakan highlight dan tekstur yang 

diterapkan pada objek yang ingin diperlihatkan. Ilustrasi dibangun lewat konsep 

yang kreatif sehingga dapat menjadi sebuah karya yang baik selain berfungsi 

sebagai pengenalan produk. Dalam proses pembuatan ilustrasi untuk advertising, 

illustrator bekerja sama dengan art director, account executive, dan copywriter 

(hlm.154). 
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Gambar 2.6. Ilustrasi Editorial 
(Graphic Design Basics, 2011) 

Pada ilustrasi editorial penyampaian emosi dan opini menjadi fokus utama. 

Ilustrasi editorial dibuat dengan garis, bentuk, dan penempatan yang dibuat dengan 

ekspresif. Ada kebebasan untuk bereksperimen dengan media dan penggambaran 

detail tertentu untuk mencapai kesan dan cerita tertentu lewat penyampaian secara 

visual (hlm.154). 

Selain dibagi oleh fungsi, ilustrasi juga bisa dibagi lewat media yang 

menggunakan ilustrasi tersebut yaitu sebagai berikut (hlm.154-158): 

1. Ilustrasi Buku dan Rekaman: ilustrasi untuk kemasan buku dan rekaman 

(contoh: sampul CD dan DVD, sampul buku). Ilustrasi didalam buku 

menambahkan nilai buku dan dibuat disesuaikan dengan target audience dan 

kebutuhan. Ilustrasi tersebut memegang peran sebagai pembangkit ketertarikan 

pembaca dan dapat menceritakan sebuah kisah tanpa mengandalkan teks. 
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2. Ilustrasi Majalah dan Koran: ilustrasi pada media ini digunakan sebagai kontrol 

tone dan membangun emosi pembacanya. Keseluruhan informasi visual harus 

ada di satu gambar pada media ini sebagai bantuan storytelling. 

3. Ilustrasi Mode (Fashion): ilustrasi mode berupa gambar garment yang dibuat 

dengan mood cantik dan bergaya. Hal ini digunakan sebagai bentuk persuasi 

pada audiensnya. 

4. Ilustrasi Proyek In-House: ilustrasi pada kategori ini terdiri dari ilustrasi untuk 

berbagai media dan proyek dari institusi edukasi, agensi pemerintah, bisnis dan 

korporasi, dan juga perusahaan non-profit. Ilustrasi di media ini digunakan 

memberikan materi untuk target audience tertentu lewat komunikasi. 

5. Ilustrasi Kartu Ucapan & Retail:ilustrasi digunakan pada produk retail seperti 

pakaian, mainan, kartu, poster, dan kalendar.  

6. Ilustrasi Medis dan Teknik: seniman yang sudah dilatih khusus dan memiliki 

gelar master dalam pre-med dan gelar s1 dalam seni adalah yang membuat 

ilustrasi medis. Ilustrasi harus sesuai dengan informasi yang akurat, memiliki 

kejelasan, dan efektif. 

7. Animasi dan Motion Graphic: bidang ini terdiri dari berbagai tehnik ilustrasi 

yaitu 3D, digital dan scanned manual artwork, film, dan presentasi video. 

2.4.2. Ilustrasi sebagai Representasi Kenyataan 

Menurut Male (2007), Ilustrasi memiliki kemapuan utuk membuat pictorial truths 

lewat representasi secara literal tentang sebuah subjek, objek, interaksi, dan 
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kejadian. Secara historis dan kontemporer, literal representation, dapat diartikan 

sebagai penggambaran visual untuk tujuan dan subjek tertentu. Gambar menjadi 

representasi dari tempat, kecil maupun besar, dengan komponen-komponen 

pendukung seperti manusia atau ojek lainnya, yang ditempatkan dan berinteraksi 

dengan terpercaya secara visual. Akurasi perspektif dan skala namun dapat tidak 

sesuai secara presisi dengan dunia nyata. Ilustrasi dengan gaya pictorial truths 

umumnya dibangun dengan komponen-komponen yang dapat berinteraksi dan 

saling mendukung sehingga dapat membangun sebuah gambar. Ilustrasi ini dapat 

ditemukan di berbagai tempat seperti kemasan untuk buku (book jackets), poster, 

ensiklopedia, dan buku referensi (hlm.62). 

 Gambar yang dibuat dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu linear  dan tonal. 

Ilustrasi linear menggunakan garis yang digambar, dengan ketebalan yang dapat 

divariasikan, untuk membentuk detail, perspektif, dan struktur sebuah objek atau 

subjek. Mayoritas dari ilustrasi linear bersifat full-colour. Warna biasanya 

diaplikasikan antar secara tekstur, vignette, atau flat. Sedangkan ilustrasi tonal, 

lebih realisis dan akurat. Hal ini dikarenakan cara pewarnaan yang seperti lukisan 

dan juga airbushed. Tone dan warna digunakan untuk membangun gambar dengan 

hasil realism (Male, 2007, hlm.62-63). 

2.4.2.1. Hyperrealism 

Hyperrealism adalah gaya ilustrasi yang membaut suatu gambar dengan 

detail dan sesuai kenyataan. Subjek yang digambar sangat beragam dari 

pemandangan sehari-hari, pemimpin politik, subjek agama dan budaya, dan 

lainnya. Gerakan realistis dan simulasi pergerakan memberikan gambar 
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yang dibuat sebuah kredibilitas. Namun, ilustrasi tidak hanya sebatas 

representasi secara literal namun juga digunakan sebagai visual language 

dimana tekstur, warna, dan media dapat membangun sebuah atmosfer dan 

drama dari detail yang dibuat (Male, 2007, hlm.64-66). 

 

Gambar 2.7. Ilustrasi Hyperrealism 
(Graphic Design Basics, 2011) 

Ilustrasi hyperrealism juga dapat dijelaskan sebgai sebuah gambar 

yang terlihat photographic, dimana detail hadir dan fokus tajam. Tujuan dari 

dibuatnya ilustrasi dengan gaya ini dalah untuk rekreasi ulang dari sebuah 

visual yang tidak dapat diproduksi dengan kamera. Akan karena itu gaya 

ilustrasi ini dapat digunakan untuk membuat gambar fiksi naratif dan 

informasi sejarah, dimana rekonstruksi kejadian dan interaksi diperlukan. 

Saat membuat ilustrasi dengan tujuan advertising seperti untuk membuat 
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suatu buah terlihat enak pada manusia, hyperrealism dapat digunakan 

dengan membangun still life (Male, 2007, hlm.65-66). 

2.4.2.2. Stylised Realism 

Stylised realism adalah gaya ilustrasi dimana relasi antara cahaya dan warna 

digambarkan secara informal dan bebas. Sering kali gambar dibuat dengan 

hanya menggunakan pigmen murni. Gambar juga dapat dibuat dengan 

dilebih-lebihkan, terdistorsi, dan menggunakan warna yang cerah yang 

dilukiskan dengan bersemangat (Male, 2007, hlm.68). 

 

Gambar 2.8. Ilustrasi Stylised Realism 
(Graphic Design Basics, 2011) 

Realism gaya ini pun menjadi salah satu tipe ilustrasi yang bersifat 

impressionist. Dengan stylised realism, karakter dari sebuah subjek dapat 

diperjelas atau dilebihkan dengan penggambaran fitur dan kepribadian yang 

ditonjolkan. Banyak ilustrasi yang ditujukan untuk audiens muda 

menggunakan stylised realism dimana contorted figures dan elemen visual 
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dibuat dengan bebas sesuai tujuan untuk hiburan atau menyampaikan pesan 

atau poin tertentu dari subyek yang digambar (Male, 2007, hlm.68-69). 

2.4.3. Ilustrasi pada Buku 

Menurut Sarah Fanelli, ilustrasi memegang peranan yang besar dalam memberi 

kehidupan pada teks di buku. Untuk memulai proses membuat ilustrasi, Fanelli 

akan mengidentifikasikan apakah ada kebutuhan ilustrasi. Bagaimana eksplorasi 

serta penggambaran visual untuk teks yang telah dibaca juga harus ditemukan 

(Zeegen & Crush, 2005, hlm.74).  

 

Gambar 2.9. Ilustrasi pada Buku 
(The Fundamentals of Illustration, 2005) 

Menurut Sarah Fanelli, jika teks sudah cukup, lebih baik membiarkan 

penyampaian cerita dan pesan dari teks itu sendiri dan visual dibentuk oleh 

pembacanya dengan imajinasi masing-masing. Untuk teks tersebut ilustrasi yang 

ditambahkan sebaiknya dibuat dengan detail yang tidak terlalu jelas serta dapat 

memberikan gambaran yang menarik dan tidak terduga sebagai penarik atensi 
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(visual slant). Saat membuat buku berilustrasi, pembuatnya harus memiliki 

pengertian jelas mengenai inspirasi awal serta apa makna buku tersebut dari awal 

sehingga jika ada perubahan yang harus dilakukan, gaya serta esensi awal dari buku 

tersebut dapat dipertahankan (Zeegen & Crush, 2005, hlm.95) . 

2.4.4. Ilustrasi Makanan 

Gambaran visual dari sebuah makanan dapat dibuat menarik pada ilustrasi. 

Berbagai visual makanan dalam publikasi Gourmet Magazine misalnya 

meningkatkan kesadaran terhadap bagaiman visual yang cantik dan terlihat  dapat 

menstimulasi nafsu makan. Hal ini terbukti dari jaman dulu dimana penggunaan 

item makanan pada lukisan memiliki sifat membangkikan selera seperti visual 

kuliner yang digunakan pada advertising  masa kini (Bendiner, 2004, hlm. 223).  

 

Gambar 2.10. Ilustrasi Makan Pada Buku 
(http://sarazindesign.com/the-starving-artist-cookbook , 2016) 

Ilustrasi memiliki memiliki keunggulan dibanding fotografi yaitu dengan 

ilustrasi, hal yang tidak terlihat di foto dapat dikreasikan ulang, visual dari suatu 
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hal dapat dibuat dengan lebih detail dan bagus, serta menyediakan kemampuan 

untuk memperlihatkan suatu komponen visual yang lebih jelas dengan 

digambarkan menjadi lebih besar. Dengan digunakannya ilustrasi, dapat dihapus 

visual yang dapat membuat bias atau tidak memeran peran penting yang dapat 

membuat kebingungan. Dengan dihapusnya hal-hal tersebut, fokus utama dari 

sebuah visual dapat ditonjolkan. Fleksibilitas ilustrasi menjadi berguna saat ingin 

memberi gagasan visual pada audiens dengan mood dan pembawaan yang dapat 

disesuaikan lewat warna, media yang digunakan, serta gaya dan teknik ilustrasi 

(Arnston, 2012, hlm.152). 

2.4.5. Fungsi Fotografi Pada Ilustrasi 

Menurut Zeegen dan Crush (2005, hlm.68), sudah lama sekali ilustrator 

menggunakan fotografi sebagai media referensi saat membuat gambar. Penggunaan 

kamera memungkinkan untuk mencatat informasi sebanyak mungkin secara visual 

yang dapat digunakan saat pengerjaan ilustrasi. Foto juga dapat digunakan sebagai 

media untuk tracing secara vektor, baik dilakukan secara manual atau dengan tool 

auto trace di aplikasi, alih menggambar ulang yang membutuhkan keahlian lebih. 

Selain digunakan untuk referensi, fotografi juga dapat diolah lagi untuk membuat 

ilustrasi itu sendiri seperti pada pembuatan kolase dan photomontage.  
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Gambar 2.11. Komponen Grid 
(The Fundamentals of Illustrations, 2005) 

Dengan adanya kemajuan digital, reproduksi ulang foto, trimming dan cut out 

dari foto, serta penggabungan beberapa gambar dari foto yang berbeda dapat 

dilakukan secara digital (tidak harus secara manual yang menghabiskan waktu lebih 

banyak). Elemen-elemen dapat ditambahkan dan model serta situasi dapat 

ditentukan pada sebuah photomontage untuk memmberikan cerita dan mood 

tertentu. Adanya manipulasi digital membantu dalam membuat hasil akhir karya 

lebih halus dan bahkan foto dapat diperoleh dari ranah digital saat dibutuhkan. 

 QR Code 

Ditemukan pada tahun 1994 di Jepang oleh Denso Wave, anak perusahaan dari 

Toyota, QR codes adalah sebuah kode yang bersifat two-dimensional, dimana 

informasi berubah secara vertikal dan horizontal. Akan karena itu, lebih banyak 

informasi dapat dimuat pada kode jenis ini dibandingkan pada barcode. QR sendiri 

terdiri dari kata quick response karena kode pada QR codes dapat dibaca dengan 

cepat (Winter, 2011, hlm. 18).  
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Gambar 2.12. QR Code 
(Scan Me, 2011) 

QR codes menjadi pilihan yang baik karena keunikannya dimana kode 

tersebut dapat menghubungkan penggunanya pada dunia virtual yang berisi 

informasi maupun hiburan dengan instan. Kode ini juga mudah digunakan dimana 

hanya untuk membuka informasi yang disimpan pada sebuah QR code, hanya 

dibutuhkan scan menggunakan kamera handphone, yang pada jaman sekarang 

dimiliki mayoritas masyarakat, dan dapat digunakan tanpa dibatasi aspek geografis 

(Winter, 2011, hlm. 19). 

 

Gambar 2.13. QR Code Decoding 
(Scan Me, 2011) 

Kode ini memiliki banyak kegunaan dalam aksi psysical world linking 

dimana kode tersebut menjadi penghubung dunia nyata dengan dunia virtual. QR 

code dapat diaplikasikan ke berbagai media seberti produk, kertas, layar televisi, 

Perancangan Buku Panduan..., Maureen Ariana Sentosa, FSD UMN, 2019



30 
 

dan signage sebagai contohnya. Beberapa kegunaan kode tersebut yaitu untuk 

menyediakan berbagai informasi untuk produk, produk makanan, transportasi, 

hiburan, mesin penjual otomatis, kartu nama, DVD/CD, retail business, dan wisata 

(Winter, 2011, hlm. 21-22). 

Menurut Winter (2011), saat membuat QR code, warna hitam dan putih 

bekerja paling baik, diantara penggunaan warna yang lain. Warna yang solid 

sebaiknya digunakan dan dua warna (warna kode dan latar) yang digunakan 

memiliki kontras yang tinggi. QR Code bersifat diubah ukuran dan resolusinya 

berdasarkan skala sehingga dapat diperbesar atau diperkecil sesuai kebutuhan. 

Namun, agar QR Code dapat dipastikan akan bekerja dengan baik, percobaan 

harus dilakukan dengan mencoba scan kode dengan ukuran yang dibuat apakah 

terbaca dengan baik atau tidak (hlm.30-31). 

 Perancangan Buku Panduan 

Menurut  Baer (2010), dalam merancang sebuah buku sebaiknya elemen visual 

yang disertakan dalam buku diperhatikan lewat penggunaan garis, pengaturan, dan 

layout yang menarik bagi pembaca (hlm.110). Crouch, Jackson, dan Thompson 

berkata bahwa dalam dunia pariwisata dan konteks modernitas, berbagai media 

seperti brosur turisme, buku panduan, dan forum turisme digunakan wisatawan 

potensial yang sedang merencanakan wisata untuk diri mereka menggunakan ide 

akan destinasi wisata yang dibahas sebagai pedoman (Robinson & Picard, 2009, 

hlm.10). Akan karena itu buku panduan sebagaimana harus memiliki informasi dan 

konten yang lengkap dan menarikdan dirancang dengan prinsip desain yang baik. 
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2.6.1. Layout 

Layout menurut Ambrose dan Harris (2015) adalah struktur penempatan elemen 

desain di dalam ruang media. Layout dibangun agar informasi yang disuguhkan 

sesuai dengan tema estetika secara keseluruhan. Elemen visual dan teks 

dipresentasikan sebagaimana audiens dapat mencerna dan menerima kedua hal 

tesebut dengan baik lewat komunikasi yang efektif (hlm.11). 

 

Gambar 2.14. Layout 
(Basics Design, 2011) 

Navigasi terhadap konten akan dimudahkan dengan digunakannya 

penempatan yang tepat baik dalam media cetak maupun digital (Ambrose & Harris, 

2015, hlm.11). Menurut Rustan (2009) penempatan elemen visual sebagai 

pendukung dalam menyampaikan tujuan/pesan dari sebuah media disebut layout 

(hlm.0). Layout dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu bagian teks, bagian visual, dan 

bagian tak-terlihat (hlm.27-86). 

2.6.1.1. Grid 

Grid menurut Ambrose dan Harris (2005) adalah sebuah rancangan 

penempatan posisi konten elemen desain agar desain sebuah media dapat 

dilakukan dengan lebih efektif, akurat, dan proporsional (hlm. 53). Grid 

digunakan sebagai bentuk organisasi informasi untuk audiens, dimana 
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keseluruhan proyek di rencanakan penempatan kontennya agar kesatuan 

dapat tercapai (Tondreau, 2011, hlm. 8). Dengan adanya grid, gaya visual 

serta kesatuan dari suatu desain dapat ditetapkan walau karya dibuat oleh 

lebih dari satu orang. Penempatan informasi yang banyak seperti dalam 

buku dan katalog dapat ditentukan dengan lebih cepat oleh desainer dengan 

digunakannya struktur grid. Efektifitas pada navigasi informasi di sebuah 

media oleh audiens juga dapat dicapai dengan dikenalkannya layout dengan 

urutan yang sistematis pada grid (Samara, 2005, hlm.22).  

1. Komponen Grid 

Komponen dari grid yang utama terdiri dari kolum, modul, margin, 

zona spasial, flowline, dan markers. Ada berbagai faktor 

mempengaruhi perancangan grid yaitu konten, margin, jumlah 

gambar, jumlah halaman media yang dirancang, layar, dan panel. 

Namun konten adalah faktor yang paling mempengaruhi struktur grid 

dimana grid tersebut tergantung pada masalah desain yang ditemukan 

(Tondreau, 2005, hlm. 10-12).  
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Gambar 2.15. Komponen Grid 

 (Layout Essentials, 2011) 

Komponen grid masing-masing memiliki fungsi yang berbeda 

sebagaimana berikut adalah pengertian dari masing komponen 

tersebut menurut Tondreau (2011, hlm.12): 

a. Kolum: Area vertikal yang dirancang untuk penempatan teks 

atau gambar. Di sebuah halaman atau layar, lebar dan jumlah 

kolum disesuaikan dengan kebutuhan dan konten. 

b. Modul: Divisi individual yang terpisahkan oleh are yang 

konsisten sehingga menyediakan grid yang terulang/repetitive 

dan memiliki order. Modul pada grid dapat digabungkan untuk 

membuat baris dan kolum dengan keberagaman dalam ukuran. 

c. Margin: Area penyangga dimana  pembagian tersebut berfungsi 

sebagai penanda jarak antar trim size (termasuk konten halaman 

serta gutter). 
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d. Zona Spasial: Kelompok kolum dan modul yang membangun 

sebuah area khusus untuk teks/tipografi, gambar, iklan, dan 

konten lainnya. 

e. Flowline: Arah garis horizontal yang berfungsi sebagai metode 

pemecahan area media sebagai garis bantu penggunaan area agar 

memudahkan navigasi konten oleh audiens. 

f. Marker: Teks atau visual yang berfungsi sebagai penanda lokasi 

suatu konten di sebuah media agar dimudahkan navigasi media 

untuk audiens menemukan konten yang dicari. Nomor halaman, 

running head, ikon, header dan footer adalah beberapa dari 

contoh marker.  

2. Jenis Grid 

Menurut Tondreau (2011, hlm.11-12), semua jenis grid digunakan 

sebagai panduan susunan konten yang dibangun dengan perancangan 

serta matematika. Agar grid yang dibuat rasional, harus dipastikan 

bahwa ukuran-ukuran yang digunakan benar skalanya. Ada 5 macam 

grid yang dapat digunakan saat merancant konte teks dan gambar 

yaitu single-column grid, two-column grid, multicolumn grid, 

hierarchical grid, dan modular grid. Setiap macam grid memiliki 

fungsi dan keunggulan masing-masing sehingga penggunaan grid 

yang tepat dapat menyampaikan informasi dan pesan secara efektif 

dan menarik. Sebagai berikut adalah pengertian serta keunggulan 

berbagai jenis grid tersebut: 
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a. Single-Column Grid: 

 

Gambar 2.16. Single-Column Grid 
 (Layout Essentials, 2011) 

Jenis grid ini umumnya digunakan untuk konten teks yang panjang 

seperti untuk esai, reportase, dan buku. Penggunaan grid ini 

menjadikan blok teks sebagai konten yang disorot pada halaman. 

Akan karena itu, single-column grid cocok digunakan saat mengolah 

teks yang padat. Grid ini juga cocok untuk layout buku seni dan 

katalog karena memberikan teks yang ditempatkan dalam satu kolum 

memiliki kesan lebih mewah daripada saat dibagi di beberapa kolum. 

b. Two-Column Grid: 

 

Gambar 2.17. Two-Column Grid 

 (Layout Essentials, 2011) 

Jenis grid dengan dua kolum ini baik digunakan saat menyuguhkan 

informasi  dengan teks panjang yang berbeda pada kolum yang 
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terpisah. Lebar kedua kolum dapat dibuat berbeda maupun sama. 

Namun saat membuat kolum dengan lebar yang berbeda, satu kolum 

dibuat dua kali lebih lebar dari kolum lainnya agar proporsi 

pembagian ruang ideal. 

c. Multicolumn Grid: 

 
Gambar 2.18. Multicolumn Grid 

 (Layout Essentials, 2011) 

Multicolumn grid menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi daripada 

dua grid sebelumnya (single dan two-column) dimana tersediannya 

kolum dengan berbagai lebar. Akan karena itu, grid ini cocok dan 

sesuai digunakan untuk konten di halaman majalah maupun website. 

d. Modular Grid: 

 

Gambar 2.19. Modular Grid 
 (Layout Essentials, 2011) 

Baik digunakan untuk konten koran, kalendar, bagan, dan tabel, grid 

ini berguna untuk mengontrol informasi atau konten yang kompleks. 
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Hal ini dikarenakan dengan struktur yang dihasilkan dari kombinasi 

kolum vertikal dan horizontal, informasi dapat dipotong dan diletakan 

pada ruang yang terbagi pada halaman. Grid ini keunggulannya ada 

difakata bahwa grid ini menyuguhkan paling banyak pilihan zona 

untuk diisi beragam konten. 

e. Hierarchical Grid: 

 

Gambar 2.20. Hierarchical Grid 
 (Layout Essentials, 2011) 

Pembagian halaman secara horizontal ada pada Hierarchical grid, 

dimana dihasilkan struktur halaman yang terbagi-bagi pada zona yang 

dibentuk oleh kolum-kolum horizontal. Jenis grid ini seseuai dipakai 

untuk halaman website yang simpel dimana konten dan informasi yang 

ada terurut, sehingga navigasi audiens lebih mudah dengan cara scroll 

kebawah. 

2.3.2. Tipografi 

Menurut Sihombing (2001) tipografi adalah bentuk visual dari proses komunikasi 

verbal yang juga merupakan elemen optis yang efisien. Huruf yang membangun 

kata pun menjadi pemandu dalam memahami sebuah ide maupun pesan (Sudiana, 

2001).  Sejak awal ditemukan, tipografi selalu berevolusi sehingga sampai sekarang 
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ada lima kategori tipografi yang populer dan umum digunakan yaitu old style, 

transitional, modern, egyptian (slab serif), dan sans serif (Craig, 2006, hlm.75).  

Penggunaan tipografi yang tepat akan mempengaruhi kualitas teks dimana 

beberapa hal yang harus diperhatikan adalah legibility dan readibility, dimana 

typeface dengan desain, jarak antar huruf dan kata, linespacing, dan lainya 

disesuaikan dengan teks, appropriateness harus tepat, dimana typeface yang 

digunakan sesuai dengan umur dan selera target audiens (hlm.148-150). 

 

Gambar 2.21. Teks Unjustified dan Justified 
 (Designing with Type, 2006) 

Jarak antara kata mempengaruhi tingkat keterbacaan  dimana ada dua jenis 

setting jarak yaitu justified dan unjustified. Pada teks justified, jarak antar kata dapat 

menjadi berbeda agar tiap baris teks memiliki linespace yang sama. Pada teks 

unjustified, tiap baris teks dapat memiliki linespace yang berbeda namun jarak antar 

kata sama rata. Menurut Ryan dan Conover (2004), ukurang huruf untuk penggalan 

bacaan pada buku (body text) umumnya adalah 7-12 point, lebih tempatnya, 

mayoritas ukuran huruf yang digunakan adalah 8-10 point. Jenis huruf yang 

digunakan juga akan mempengaruhi fungsinya dimana huruf sans serif  memiliki 

sifat yang modern, tegas, serta funsional, menjadikannya cocok digunakan untuk 

headline maupun subheadline. Huruf serif memiliki ketebalan yang berbeda di 

Perancangan Buku Panduan..., Maureen Ariana Sentosa, FSD UMN, 2019



39 
 

garis hurufnya yang berfungsi untuk mengaitkan huruf-huruf di satu kata, membuat 

proses membaca lebih mudah dan cepat (hlm.88). 

2.6.1.1. Garis Pada Type 

Menurut Craig (2006) Saat mengolah teks informasi pada sebuah media, 

keterbacaan dan kejelasan menjadi salah satu fokus utama agar pesan dapat 

tersampaikan. Banyak atau sedikitnya penggalan teks menjadi penting saat 

dirancang. Garis bantu yang digunakan pada hal ini adalah line of type/garis 

teks dimana garis ini mempengaruhi keterbacaan teks (hlm.167). Garis teks 

dipengaruhi berbagai faktor seperti ukuran type dan jumlah penggalan teks 

yang akan digunakan. Semakin besar ukuran type, garis pun dibuat semakin 

panjang (hlm.169). 

 

Gambar 2.22. Garis Pada Type 
(Designing with Type, 2006) 

Umumnya panjang line of type harus nyaman untuk dibaca audiens. 

Garis yang terlalu pendek akan membuat kata atu frase terpecah. Garis yang 

terlalu panjang menjadikan audiens harus mencari awal dari setiap baris teks 

saat membaca sehingga dapat menimbulkan kelelahan. Garis yang terlalu 
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panjang dengan teks dengan jarak antar garis yang terlau dekat juga dapat 

membuat pembaca membaca baris yang sama berulang kali. Jumlah 

penggalan teks harus disesuaikan dengan garis teks agar mudah dibaca. 35-

70 karakter per baris adalah contoh banyaknya kata di satu garis yang 

nyaman untuk dibaca (hlm.169). 

2.6.1.2. Fungsi Tipografi Dalam Grid 

Tipografi dapat digunakan untuk pembagian area pada grid sebuah halaman 

media. Akan karena itu, penempatan tipografi pada sebuah halaman sangat 

berpengaruh ke bagaimana konten dan informasi dapat terdiferensiasi 

maupun terkelompokan. Hal ini dicapai lewat ukuran, penempatan, serta 

warna yang digunakan untuk sebuat teks baik itu judul, heading, atau teks 

konten (Tondreau, 2011). Akan karena itu penjelasan Tondreau mengenai 

beberapa fungsi tipografi dalam grid adalah sebagai berikut: 

1. Tipografi sebagai pembagi zona di grid 

Tipografi dapat digunakan sebagai pembagi zona yang jelas, terurut, dan 

terstruktur dimana zona yang dibangun dapat bersifat vertikal maupun 

horizontal di sebuah halaman media.  
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Gambar 2.23. Tipografi Sebagai Pembagi Zona 
(Layout Essentials, 2011) 

Lokasi headline yang diletakan terpisah dari teks, terkadang di bagian ujung 

kanan halaman, umumnya dilakukan. Selain itu, headline juga dapat 

ditempatkan di tengah halaman. Jarak berperan besar dalam pembagian 

zona dimana satu headline dengan headline lainnya harus diberi jarak dan 

caption dilokasikan sebagaimana mereka dapat terkelompokan dengan 

visual (gambar, bagan, dan lainnya) yang diberikan untuk penjelasan, 

khususnya saat media berfungsi sebagai instruksi. Dengan begitu, zona 

untuk setiap informasi atau konten yang berbeda secara tidak langsung akan 

terbagi (hlm.36-37). 

2. Tipografi sebagai pembagi kolum 

Kolum dapat dibagi dengan jelas lewat penggunaan berat dan ukuran yang 

berbeda pada tipografi. Dengan adanya perbedaan berat dan ukuran pada 

teks, informasi dapat terurut dengan baik dengan diciptakannya sebuah 

hierarki horizontal maupun vertikal. Hierarki horizontal yang dibangun 
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adalah urutan judul, deskripsi, dan hasil, dan hierarki vertikal yang 

dibangun berbentuk kolum dengan navigasi pembacaan dari kiri ke kanan. 

 

Gambar 2.24. Tipografi Sebagai Pembagi Kolum 
(Layout Essentials, 2011) 

Pengaturan daftar/urutan atau informasi yang berbeda dapat diferensiasikan 

lewat penggunaan typeface yang berbeda, contohnya penggunaan serif pada 

teks judul dan sans serif untuk teks konten. Typeface dengan berat/tebal 

yang berbeda juga dapat digunakan sebagai emphasis. Typeface yang tebal 

umumnya digunakan untuk judul dan penomoran pada instruksi 

dikarenakan typeface tersebut dapat digunakan untuk memberi urgensi atau 

sifat keutamaan. Headnote dan teks informasi/deskiripsi umumnya ditulis 

dengan typeface yang lebih tipis dan dengan font yang berbeda dari 

judulnya. Walau dengan digunakannya tipografi dengan jenis dan berat 

yang berbeda, jarak juga harus digunakan dengan tepat agar teks semakin 

terbagi dan tidak berantakan atau tertumpang tindih (hlm.44). 
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3. Fungsi warna pada tipografi 

Penggunaan warna pada teks harus ditetapkan dan dikontrol pada buku full-

color agar konten jelas dan tidak bertabrakan dengan elemen atau visual lain 

yang ada di halaman. Pemilihan warna yang tepat di sebuat palet warna yang 

sudah ditentukan dapat membuat tipografi menonjol dan mendapatkan 

fokus dari audiens (hlm.88).  

 

Gambar 2.25. Tipografi Dengan Warna 
(Layout Essentials, 2011) 

Emphasis pada teks tertentu dapat diberikan dengan penggunaan warna yan 

tepat dan cukup. Hal ini memungkinkan untuk memberi prioritas dan fokus 

utama dari sebuah halaman agar pembaca dapat menavigasi informasi 

dengan terurut karena hierarki secara tidak langsung dibangun dengan 

digunakannya warna sebagai aksen. Perlu diingat bahwa penggunaan warna 

harus efektif karena urutan dan navigasi menjadi tidak jelas jika ada terlalu 

banyak macam warna (hlm.92). 
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2.3.3. Warna 

Lauer dan Pentak (2012) mengatakan bahwa warna adalah sebuah sifat dari cahaya. 

Sifat ini ditemukan oleh Sir Isaac Newton saat terbaginya cahaya putih menjadi 

berbagai warna pelangi saat ia memberi cahaya putih kepada sebuah prisma. Warna 

pelangi yang dihasilkan mengilustrasikan spektrum gelombang warna yang dapat 

dilihat manusia (hlm.256). 

 

Gambar 2.26. Spektrum Warna 

 (Design Basics, 2012) 

Gambar diatas memperlihatkan spektrum warna yang dihasilkan oleh 

cahaya putih yang terbagi lewat prima. Menurut Lauer dan Pentak, penting untuk 

seorang seniman untuk mengeri refleksi cahaya terhadap sebuah objek karena saat 

cahaya berubah, warna pun akan berubah tergantung pantualan yang dihasilkan. 

Pencampuran warna dari cahaya dapat menghasilkan sensasi visual yang baru 

dalam additive system sedangkan hasil pencampuran pigmen warna didapatkan dari 

subtractive system (hlm.256). 
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Gambar 2.27. Campuran Warna Additive System 
 (Design Basics, 2012) 

Cahaya terprojeksi dari campuran sumber yang berbeda-beda menurut 

additive system. Pada diagram diatas, terdapat tiga warna primer dari cahaya yaitu 

merah, hijau, dan biru; serta hasil pencampuran warna primer tersebut saat saling 

bertumpang tindih. Ketiga warna primer akan menghasilkan cahaya putih saat 

disatukan. Warna komplementer; atau warna yang berseberangan, yaitu merah dan 

cyan, biru dan kuning, hijau dan magenta, akan menghasilkan warna yang netral 

yaitu abu-abu atau putih. Saat cahaya cyan dan merah bertemu, visual yang 

dihasilkan berwarna putih. Namun saat cat atau media lain dengan kedua  warna 

tersebut dicampur, warna yang dihasilkan tidak akan putih, melainkan warna gelap 

yang netral yaitu abu-abu dan hitam sehingga bekerja sesuai dengan subtractive 

system. Warna merah tidak tidak memantulkan warna cyan sama sekali atau hanya 
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sedikit, dan sebaliknya warna cyan tidak memantulkan warnamerah sama sekali 

atau hanya sedikit. Saat dicampur, kedua warna tersebut bersifat sebagai filter yang 

digunakan untuk meminimalisir refleksi cahaya, sehingga mendekati hitam atau 

warna gelap yang netral (Lauer & Pentak, 2012, hlm. 256-257). 

2.6.1.3. Psikologi Warna Makanan 

Pada artikel milik Charles Spence, visual dari makanan adalah yang pertama 

dilihat saat memutuskan untuk membeli atau mencoba makanan. Warna pun 

menjadi bagian krusial dari visual saat menyangkut dengan indra 

perasa/sensorik dari makanan atau minuman yang akan dikonsumsi 

(Spence, 2015, hlm.1). 

1. Efek psikologi warna makanan pada intensitas rasa 

Konsumen cenderung memiliki ekspektasi bahwa hidangan dengan warna 

yang mencolok akan memiliki intensitas rasa yang tinggi. Demikian pula 

dengan warna kemasan sebuah makanan atau minuman. Hal ini terbuktikan 

dengan riset yang dipublikasikan oleh Clydesdale et al yang mengatakan 

bahwa warna makanan mempengaruhi intensitas rasa yang dirasakan orang 

yang mengkonsumsi makanan dengan warna tertentu. Dengan studi 

psikofisik yang dilakukan oleh peneliti Clydesdale et al, dinemukan bahwa 

rasa manis dapat bertambah hingga 10% saat adanya pemberian pewarna 

makanan (Spence, 2015, hlm.2). 

Hal ini didemonstrasikan oleh riset Maga dimana dengan 

ditambahkannya pewarna makanan dengan warna yang berbeda (merah, 

hijau, kuning) pada minuman yang sama dapat mempengaruhi intensitas 
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rasa yang dirasakan oleh pengecap. Penambahan warna hijau menghasilkan 

berkurangnya ambang deteksi rasa asam dan meningkatkan terdeteksinya 

rasa manis, penambahan warna kuning mengurangi ambang deteksi rasa 

asam dan manis, warna penambahan warna merah dapat mengurangi 

ambang deteksi rasa pahit. Walau rasa manis, asam, dan pahit dapat 

dipengaruhi warna, warna asin tidak terpengaruh oleh warna-warna 

tersebut. Hal ini dikarenakan rasa asin tidak dapat diasosiakan oleh satu 

warna (Spence, 2015, hlm.2). 

2. Identitas rasa 

Identifikasi rasa makanan dan minuman adalah yang paling dipengaruhi 

penambahan atau pengurangan pewarna makanan. Riset oleh DuBose dan 

rekannya memperlihatkan bahwa dengan ditambahkannya pewarna 

makanan (hijau, merah, oranye) menyebabkan adanya bias dalam penilaian 

peserta riset dalam mengidentifikasikan minuman rasa buah ceri. 20% dari 

peserta berkata bahwa minuman tersebut memiliki rasa jeruk saat minumah 

tersebut diberi warna oranye, berbeda saat minumanyang sama diberi warna 

merah, hijau, dan tidak menggunakan pewarna (jernih). Rasa jeruk limau 

dipilih sebagai rasa minuman tersebut saat diberi warna hijau oleh 26% 

peserta. Akan berbagai studi lab yang mengatakan bahwa warna dapat 

menyebabkan masalah dalam persepsi dan respon konsumen terhadap suatu 

makanan dan minuman dikarenakan warna adalah petunjuk sensorik 

pertama yang dimiliki peserta saat proses identifikasi rasa yang sedang 

dikecap (Spence, 2015, hlm.5). 
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3. Efek psikologis warna makanan pada behaviour  

Warna memainkan peranan yang penting dalam ekspektasi afektif 

konsumen. Selain itu, warna juga bisa memberi ekspektasi akan prediksi 

rasa sehingga terkadang menyebabkan adanya ekspektasi yang tidak 

tersampai saat konsumen akhirnya mencoba makanan atau minuman yang 

dipilih; misal tidak menyukai sebuah makanan sebanyak yang ia kira setelah 

dicoba. Pada riset lainnya ditemukan bahwa orang akan mengkonsumsi 

permen lebih banyak saat permen tersebut memiliki banyak warna daripada 

saat permen memiliki satu warna saja, walaupun satu warna itu warna 

favorit konsumen (Spence, 2015, hlm.7). 

2.6.1.4. Aplikasi Warna Dalam Mengemas Produk Makanan 

Kemasan serta label digunakan sebagai strategi marketing untuk peminat 

potensial agar membeli suatu produk. Desain kemasan memegang peran 

penting dimana komunikasi marketing dan desain grafis diaplikasikan di 

kemasan sebagai aspek penjualan. Perasaan, kesadaran, jalan fikir menjadi 

proses psikologi yang dilewati dalam concious buying.  

Warna berperan besar dalam pembelian sebuah produk dimana 

visual warna memiliki kemampuan untuk menentukan emosi dan kondisi 

mental, serta pergantian emosi/perasaan. Warna perlahan-lahan 

mempengaruhi seseorang dan setiap orang dapat memiliki reaksi yang 

berbeda terhadap beragam warna. Karena itu, penting untuk desainer paham 

akan ekspresi emosional dari warna saat membuat desain agar warna yang 

digunakan sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan serta memastikan 
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efektivitas penggunaan warna pada kemasan. Penggunaan warna yang tepat 

pada kemasan dapat membantu dalam menyampaikan karakteristik rasa dan 

keunikan suatu produk (Zhang, 2016, hlm. 697-689). 

2.6.1.5. Pengaruh Warna Pada Penjualan Makanan 

Setiap warna memiliki makna psikologis tersendiri sehingga ada pemilihan 

warna yang tepat akan menguntungkan dalam bisnis makanan agar 

karakteritik dan keunikan produk dapat disampaikan lewat visual kemasan.  

Makna psikologis warna terhadap aspek makanan dan selera menurut 

Bleicher (2011, hlm. 48-51) adalah sebagai berikut: 

1. Merah, Oranye, Kuning 

Warna-warna bersifat panas tersebut sering digunakan oleh franchise 

makanan seperti McDonald’s, Burger King, Wendy’s karena dapat 

menstimulasi selera makan. Tidak hanya menambahkan nafsu makan, 

warna merah, oranye, dan kuning juga dapat membuat orang makan 

dengan lebih cepat. Warna yang terang pada furnitur digunakan 

restoran agar pelanggan tidak nyaman dan berdiam lama-lama. 

2. Kuning 

Warna ini digunakan untuk menarik perhatian karena sifat riang dan 

cerahnya. 

3. Hijau, Biru, Ungu 

Wanra hijau, biru, ungu yang gelap dan lembut banyak digunakan oleh 

restoran kelas atas karena memebrikan efek relaksasi sehingga 
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pelanggan dapat menikmati waktunya dan tinggal lebih lama, 

sehingga menambah pesanan.  

4. Biru 

Warna biru dapat mengurangi rasa nafsu makan sehingga sering 

digunakan saat berdiet dan mengontrol porsi karena warna ini dapat 

membuat orang merasa kenyang lebih cepat. Warna biru yang sering 

digunakan cenderung terang dan bukan warna biru kehijauan karena 

dapat memberi kesan berlumut dan basi. 

5. Merah Muda/Pink 

Warna pink meningkatkan rasa manis dari sebuah produk makanan. 

Akan karena itu berbagai toko kue menggunakan warna ini untuk 

mengemas produk kue dan kue kering. 

6. Cokelat  

Warna cokelat dapat digunakan untuk memberikan kesan fresh baru 

saja dipanggang dan homey pada kemasan produk-produk roti. 
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