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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Perancangan 

Desain merupakan perancangan dan penerapan elemen yang berisikan konten, 

dimana elemen tersebut akan memvisualisasikan sebuah penyelesaian masalah 

(Lauer dan Pentak, 2008) (hlm. 4). 

2.1.1. Elemen Desain 

Lauer dan Pentak (2008) membagi elemen desain menjadi tujuh hal, yaitu: 

2.1.1.1. Garis 

Garis merupakan titik yang ditarik memanjang, baik itu lurus maupun 

tidak. Garis berfungsi untuk menggambarkan bentuk sehingga dapat 

dimengerti oleh orang lain (hlm. 128). Garis memiliki beberapa                 

tipe (hlm. 132), yaitu: 

a. Actual Line 

Garis yang secara harafiah dan kasat mata terlihat sebagai bentuk titik 

yang ditarik memanjang. Sebuah garis yang memanjang tetap disebut 

sebagai actual line meskipun terlihat lurus, berkelok, tebal, maupun tipis.  

 

Gambar 2.1. Actual Line 
 (Lauer & Pentak, 2008) 
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b. Implied Line 

Implied line merupakan garis yang terbentuk secara tersirat, dimana titik 

yang membentuk garis tersebut memiliki jarak diantaranya. Mata kita akan 

tetap menangkap titik-titik tersebut sebagai garis. 

 

Gambar 2.2. Implied Line 
 (Lauer & Pentak, 2008) 

c. Psychic Line 

Garis ini tidak terlihat seperti titik yang ditarik memanjang, tetapi 

merupakan garis yang terbentuk karena adanya arahan dari sebuah objek, 

sehingga mata kita melihatnya seperti adanya sebuah garis. Sebuah garis 

dapat memiliki karakteristiknya berdasarkan posisi dari garis itu sendiri. 

Posisi sebuah garis dapat berupa horisontal, vertikal, dan diagonal. Posisi 

horisontal membuat garis terasa lebih tenang dan garis vertikal 

menggambarkan karakter yang aktif, sedangkan garis diagonal 

menggambarkan adanya pergerakan yang terjadi (hlm. 134). 

 

Gambar 2.3. Physic Line 
 (Lauer & Pentak, 2008) 
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  Pada pembuatan sebuah gambar, diperlukan adanya garis. 

Penggunaan garis pada proses menggambar membuat sebuah gambar 

memiliki beberapa tipe, yaitu gambar kontur, gambar gerak-isyarat, dan 

gaya gambar kombinasi. Gambar kontur merupakan gambar yang 

terbentuk dari garis yang mengikuti garis luar dari sebuah bentuk.  

 

 Gambar 2.4. Gambar Kontur 
 (Lauer & Pentak, 2008) 

Gambar gerak-isyarat merupakan gambar yang terbentuk dari garis 

yang terfokus untuk memperlihatkan pergerakan. Pada gambar gerak-

isyarat, tidak terlihat secara jelas bentuk gambarnya tetapi tetap dapat 

dimengerti posisi dan pergerakan dari objek yang digambarkan. Oleh 
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karena itu gambar gerak-isyarat terlihat memiliki banyak garis-garis yang 

menggambarkan adanya pergerakan tersebut.  

 

Gambar 2.5. Gambar Gerak-Isyarat 
 (Lauer & Pentak, 2008) 

Gaya gambar kombinasi merupakan gabungan dari gambar kontur 

dan gambar gerak-isyarat. Bentuk dari objek yang digambar dapat terlihat 

dengan jelas meskipun tidak sedetail gambar kontur. Akan tetapi garis-

garisnya tetap menggambarkan adanya pergerakan yang dilakukan oleh 

objek (hlm. 136). 

 

Gambar 2.6. Gaya Gambar Kombinasi 
 (Lauer & Pentak, 2008) 
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Penggunaan garis dapat memberikan penekanan dan menentukan 

fokus pada sebuah karya. Tebal tipisnya sebuah garis juga dapat 

menciptakan adanya volume, suasana, dan pergerakan pada sebuah 

gambar. Selain itu, garis yang digoreskan secara terus menerus dapat 

memberikan efek terang dan gelap (hlm. 138-141). 

2.1.1.2. Bentuk/Volume 

Bentuk adalah suatu area yang tercipta dari garis maupun warna. Setiap 

desain yang dibuat, pasti memerlukanadanya bentuk, baik itu 2D maupun 

3D. Bentuk 2D memiliki perspektif yang lebih sedkit dibandingkan 

dengan bentuk 3D (hlm. 152-155). Sebuah karya dapat menggambarkan 

bentuk sesuai dengan bentuk yang sebenarnya (naturalisme). Naturalisme 

menggambarkan objek sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya (tidak 

dilebihkan / dikurangkan). 

 

Gambar 2.7. Gambar Naturalisme 
 (Lauer & Pentak, 2008) 
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Sebuah bentuk juga dapat diimprovisasi sehingga tidak sesuai 

dengan kenyataan yang terjadi. Kenyataan tersebut diimprovisasi sehingga  

menciptakan wujud yang diinginkan agar terjadi/diidamkan (idealisme). 

Selain itu, penggambaran sebuah objek juga dapat dilakukan dengan 

menggambarkan bentuk dasar dari objek tersebut, sehingga tidak terlalu 

jelas bentuk aslinya (abstraksi) (hlm. 158-161). 

 

Gambar 2.8. Gambar Idealisme 
 (Lauer & Pentak, 2008) 

  Pada bentuk, dikenal dengan adanya bentuk negatif/positif. Bentuk 

positif adalah bentuk yang terlihat dengan jelas dan menonjol, sedangkan 

bentuk negatif merupakan bentuk yang tercipta karena adanya bentuk 

positif (hlm. 166). Bentuk positif/negatif dapat memberikan efek tekanan 

pada sebuah karya. 
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2.1.1.3. Pola & Tekstur 

Pola merupakan sebuah gambar/bentuk yang diulang secara terus menerus 

sehingga terbentuk sebuah gambar baru (hlm. 178). Tekstur memiliki 

kemiripan dengan pola yaitu keberulangan pada bentuk, akan tetapi 

perbedaan diantara keduanya adalah pada tekstur kita dapat merasakan 

adanya sebuah sensasi pada saat menyentuh objek tersebut ataupun saat 

dilihat oleh mata (hlm. 180). 

 

Gambar 2.9. Pola 
 (Lauer & Pentak, 2008) 

Sebuah tekstur dapat dibagi menjadi dua yaitu tekstur taktil dan tekstur 

tekstur visual (hlm. 184). 

a. Tekstur Taktil 

Tekstur taktil merupakan tekstur yang dapat dirasakan melalui indera 

peraba. Ketika disentuh, dapat dirasakan adanya sensasi berbeda yang 
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diberikan. Tekstur ini dapat diterapkan pada penggambaran di kanvas, 

arsitektur, dan kolase (hlm. 184). 

 

Gambar 2.10. Contoh Tekstur Taktil 
 (Lauer & Pentak, 2008) 

b. Tekstur Visual 

Tekstur visual merupakan tekstur yang tercipta dari penerapan warna dan 

pola sesuai dengan tekstur sebenarnya terasa jika disentuh. Oleh karena 

itu, mata dapat menangkap dan membayangkan bagimana tekstur tersebut 

jika disentuh.  (hlm. 188). 

 

Gambar 2.11. Contoh Tekstur Visual 
 (Lauer & Pentak, 2008) 
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2.1.1.4. Ilusi Ruang 

Ilusi ruang membuat objek yang digambar seoalah-olah memiliki ruang 

kedalaman yang dapat ditelusuri. Beberapa cara yang dapat 

memperlihatkan kedalaman adalah ukuran, tumpang tindih, lokasi vertikal, 

perspektif aerial, dan  perspektif linear. 

a. Ukuran yang Berlebihan  

Ukuran dapat membuat ilusi pada mata seakan adanya kedalaman. 

Semakin besar objek, maka posisinya semakin mendekat ke arah audiens 

yang melihat dan semakin kecil maka semakin jauh objek tersebut berada. 

Ukuran juga dapat memberikan perbedaan status pada objek yang 

digambarkan, status yang lebih tinggi akan digambarkan sebagai objek 

yang lebih besar (hlm. 196). 

 

Gambar 2.12. Contoh Ukuran yang Berlebihan 
 (Lauer & Pentak, 2008) 
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b. Tumpang Tindih 

Tumpang tindih memperjelas bahwa adanya objek yang didepan dan ada 

objek yang dibelakang. Objek yang berada di belakang merupakan objek 

yang lebih dalam sehingga dapat memberikan efek kedalaman pada sebuah 

karya. Penerapan tumpang tindih untuk menunjukkan kedalaman dapat 

diterapkan tanpa atau dengan adanya perbedaan ukuran (hlm. 200). 

 

Gambar 2.13. Contoh Tumpang Tindih 
 (Lauer & Pentak, 2008) 

c. Lokasi Vertikal 

Semakin atas letak suatu objek, maka semakin dalam juga keberadaan 

objek tersebut. Sebaliknya, semakin bawah peletakan suatu objek pada 

sebuah karya, maka objek tersebut berada mendekat ke arah audiens. 

Penerapan lokasi vertikal juga dapat dilakukan dengan atau tanpanya 

perbedaan ukuran (hlm. 202).  

 

Gambar 2.14. Contoh Lokasi Vertikal 
 (Lauer & Pentak, 2008) 
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d. Perspektif Aerial 

Perspektif aerial diterapkan dengan memberikan perbedaan warna                                               

pada objek (hlm. 204).  

 

Gambar 2.15. Contoh Perspektif Aerial 
 (Lauer & Pentak, 2008) 

e. Perspektif Linear 

Perspektif linear merupakan penggambaran adanya titik yang membentuk 

garis imajiner yang disebut dengan horizon.Titik ini dapat berupa tidak ada 

titik, 1 titik, 2 titik, maupun lebih dari 2 titik. Semakin banyak titik 

semakin banyak pula kedalaman yang dapat dilihat (hlm. 206). 

 

Gambar 2.16. Contoh Perspektif Linear Lebih dari 2 Titik 
 (Lauer & Pentak, 2008) 
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2.1.1.5. Ilusi Gerak 

Ilusi gerak membuat objek yang pada kenyataannya diam, terasa/terlihat 

seperti memiliki gerakan atau akan bergerak. Memberikan posisi dinamik 

dan dampak dari adanya pergerakan pada sebuah objek dapat membuat 

audiens merasakan adanya pergerakan sesungguhnya (hlm. 228). 

Memberikan ilusi gerak dapat dilakukan dengan cara mengulang dan 

memotong figur, mengaburkan garis luar, dan gambar yang berganda.  

  Pengulangan figur dapat memberikan ilusi gerak karena terdapat 

perbedaan posisi dan situasi disetiap pengulangannya sehingga terkesan 

adanya perpindahan gerakan, sedangkan figur yang terpotong dapat 

memberikan ilusi bahwa objek sedang bergerak ke dalam atau ke luar 

bidang gambar. Saat kita melihat sebuah objek yang bergerak sangat cepat, 

maka mata kita tidak dapat melihat dengan jelas objek tersebut dan objek 

terlihat seperti bergaris-garis, menandakan bahwa objek bergerak. Sebuah 

objek yang digambarkan secara berganda sesuai dengan pergerekan yang 

terjadi sebagimana mestinya, akan dengan mudah memperlihatkan 

bagaimana pergerakan itu terjadi (hlm. 232-237).  

 

Gambar 2.17. Contoh Ilusi Gerak 
 (Lauer & Pentak, 2008) 
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2.1.1.6. Nilai 

Terang dan gelap memberikan nilai pada sebuah objek. Nilai pada objek 

membuat audiens dapat memhami maksud dari desain dengan lebih 

mudah. Memberikan nilai kontras pada karya juga dapat membuat adanya 

penekanan. Penekanan tersebut terbentuk karena adanya perbedaan 

kontras yang signifikan. Penekanan dapat membantu audiens                 

dalam menemukan titik fokus pada suatu desain. Selain itu,             

pemberian nilai (terang-gelap) juga dapat menandakan seakan adanya 

pembatasan ruang (hlm. 241-247). 

 

Gambar 2.18. Contoh Penerapan Nilai pada Karya 
 (Lauer & Pentak, 2008) 

2.1.1.7. Warna 

Warna merupakan pantulan dari cahaya, dimana jika tidak ada cahaya 

maka tidak akan mucul warna. Warna yang berasal dari dari sinar disebut 

sebagai sistem aditif dan warna yang dihasilkan dari pantulan sinar disebut 
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dengan sistem subtraktif. Warna menciptakan perspektif yang berbeda 

pada tiap audiens, karena sebuah warna tercipta karena adanya cahaya. 

Banyak sedikitnya cahaya kan mempengaruhi perubahan warna, sehingga 

menciptakan persepsi baru pada audiens. Selain cahaya, lingkungan 

disekitar objek juga dapat mempengaruhi persepsi warna pada objek 

tersebut. Warna terbagi menjadi beberapa elemen, yaitu hue, value,          

dan intensitas.  

a. Hue 

Hue merupakan nama dari warna. Hue merupakan warna dasar dari sebuah 

warna, dimana pada satu hue dapat memberikan banyak warna. 

 

Gambar 2.19. Roda Warna oleh Johannes Itten 
 (Lauer & Pentak, 2008) 

b. Value 

Value merupakan terang gelapnya dari sebuah hue dengan cara 

menambahkan warna putih maupun hitam. Menambahkan warna putih 
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pada hue akan membuat hue menjadi lebih terang (tint) dan menambahkan 

warna hitam akan membuat hue menjadi lebih gelap (shade). 

 

Gambar 2.20. Value Warna Abu-abu, Biru, dan Kuning 
 (Lauer & Pentak, 2008) 

c. Intensitas 

Biasa disebut dengan chroma atau saturation merupakan kecerahan dari 

sebuah warna. Untuk menambah intensitas dari sebuah warna, dapat 

dilakukan dengan cara mencampur warna tersebut dengan warna di 

samping kanan atau kirinya yang ada pada color wheel. Sedangkan untuk 

mengurangi intensitas warna dapat dilakukan dengan mencampur warna 

tersebut dengan warna di seberangnya yang ada pada color wheel. 

  Suatu warna dapat mempengaruhi psikologi seseorang. Warna 

dapat diidentifikasikan menjadi warm colors dan cool colors yang dapat 

berpengaruh pada psikologi.. Perasaan dingin/hangat bisa didapatkan 

hanya dengan melihat warna tersebut.. Warna merah, jingga, kuning 

adalah warna-warna yang termasuk ke dalam warm colors, sedangkan biru 

dan hijau termasuk ke dalam cool colors (hlm. 266).                                 

Warm colors memberikan emosi yang bahagia, hangat, ceria, sedangkan 
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cool colors cenderung menggambarkan ketenangan, dan perasaan 

melankolis (hlm. 282).  

 

Gambar 2.21. Warna dengan Value yang Sama tapi Beda Intensitas 
 (Lauer & Pentak, 2008) 

2.1.2. Prinsip Desain 

Pada buku Design Basics, Lauer dan Pentak (2008) membagi prinsip desain 

menjadi lima hal, yaitu: 

2.1.2.1. Unity 

Unity merupakan komposisi dari seluruh elemen desain yang menciptakan 

harmonisasi. Sebuah kesatuan yang baik akan mempengaruhi psikologi 

audiens hingga tertarik untuk melihat karya tersebut. Kesatuan dapat 

dicapai dengan adanya proximity, repetition, dan continuation. 

a. Proximity  

Proximity merupakan pengelompokan elemen dengan cara mendekatkan 

elemen-elemen tersebut. Pendekatan elemen akan membuat elemen 

menjadi satu kesatuan (hlm. 34). 

 

Gambar 2.22. Contoh Proximity 
 (Lauer & Pentak, 2008) 
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b. Repetition 

Pengulangan sebuah objek disebut sebagai repetition. Pengulangan dapat 

berupa bentuk, warna, atau elemen desain lainnya. Elemen yang diulang 

berkali-kali akan memberikan informasi bahwa elemen tersebut 

merupakan satu kesatuan yang sama (hlm. 36).  

 

Gambar 2.23. Contoh Repetition 
 (Lauer & Pentak, 2008) 

c. Continuation 

Penyambungan sebuah elemen dengan elemen lainnya akan menghasilkan 

continuation. Secara tidak langsung, penyambungan itu membuat elemen 

bergabung menjadi satu kesatuan. Continuation dapat dilakukan dengan 

menerapkan grid pada sebuah desain. Grid merupakan garis vertikal dan 

horisontal yang akan menjadi area peletakan elemen desain (hlm. 38).  

 

Gambar 2.24. Contoh Continuation 
 (Lauer & Pentak, 2008) 
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2.1.2.2. Emphasis dan Focal Point 

Focal point/titik fokus merupakan elemen yang akan menjadi titik 

berat/perhatian(Emphasis) dalam sebuah desain. Pemberian emphasis akan 

mempermudah audiens dalam mengetahui inti pesan yang ingin 

disampaikan dari desain tersebut secara visual. Emphasis dapat dilakukan 

dengan memberikan titik fokus pada kontras yang berbeda. Kontras dapat 

berupa bentuk, warna, maupun elemen desain lainnya. Semakin terlihatnya 

perbedaan kontras, maka akan semakin mudah titik fokus ditemukan. 

Selain itu, emphasis juga dapat dilakukan dengan pengaturan tempat titik 

fokus yang tepat (hlm. 56-63).  

 

Gambar 2.25. Contoh Emphasis 
 (Lauer & Pentak, 2008) 

2.1.2.3. Ukuran dan Proporsi 

Ukuran suatu elemen merupakan sesuatu yang relatif. Menentukan suatu 

ukuran elemen desain dapat dilakukan dengan melihat format media yang 

akan dikerjakan dan menyesuaikan juga dengan bagaimana pesan ingin 

disampaikan (hlm. 72). Ukuran juga dapat menentukan titik fokus yang 

ingin ditekankan. Semakin besar format, maka ukuran elemen akan 
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semakin besar. Jika ingin memfokuskan suatu elemen, juga dapat 

dilakukan dengan memperbesar elemen tersbut. Akan tetapi, dalam desain 

surealis dan fantasi, bisa diterapkan ukuran yang tidak sesuai dengan 

proporsinya sesuai dengan tujuan dari desain tersebut (hlm. 82).  

 

Gambar 2.26. Contoh Perbedaan Ukuran dan Proporsi pada Desain 
 (Lauer & Pentak, 2008) 

2.1.2.4. Keseimbangan 

Dalam sebuah desain, penting untuk diperhatikan keseimbangannya. 

Keseimbangan dapat didapatkan dengan cara pengaturan komposisi dari 

elemen visual pada sebuah desain sehingga didapatkan berat yang sama 

(hlm. 90). Keseimbangan yang dapat memengaruhi desain adalah 

ketidakseimbangan, keseimbangan asimetris, keseimbangan simetris, 

keseimbangan radial, dan keseimbangan kristalografi. 

a. Ketidakseimbangan 

Ketidakseimbangan diterapkan untuk memperlihatkan ketegangan dalam 

sebuah karya. Ketidakseimbangan juga dapat diterapkan untuk 

memberikan emphasis secara tidak langsung. Pada beberapa desain, 
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ketidakseimbangan pantas dilakukan untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan dari desain tersebut (hlm. 92). 

 

Gambar 2.27. Contoh Ketidakseimbangan 
 (Lauer & Pentak, 2008) 

b. Keseimbangan Simetris 

Keseimbangan dapat dikatakan simetris apabila berat dan visual elemen       

di kanan sama dengan di kiri jika kita mengambil garis tengah pada                  

sebuah desain (hlm. 94).  

 

Gambar 2.28. Contoh Keseimbangan Simetris 
 (Lauer & Pentak, 2008) 
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c. Keseimbangan Asimetris 

 Keseimbangan asimetris didapatkan dengan persamaan berat yang ada 

pada elemen dapat dirasakan oleh mata yang melihat desain tersebut. Pada 

keseimbangan asimetris, elemen pada bagian kanan dan kiri tidaklah sama, 

tetapi mereka dapat saling menyeimbangkan satu sama lain. 

Keseimbangan asimetris dapat dilakukan dengan memberikan perbedaan 

warna, tekstur, pola, value, posisi, dan arah mata (hlm. 98). 

 

Gambar 2.29. Contoh Keseimbangan Asimetris 
 (Lauer & Pentak, 2008) 

d. Keseimbangan Radial 

Keseimbangan radial didapatkan dari titik pusat yang melebar          

keseluruh penjuru arah/melingkar. Sebagai contoh adalah matahari           

yang memancarkan cahaya secara seimbang dari segala sisinya. 

Keseimbangan ini pada umumnya diterapkan pada arsitektur dan 

kebudayaan di beberapa tempat (hlm. 108).  

 

Gambar 2.30. Contoh Keseimbangan Radial 
 (Lauer & Pentak, 2008) 
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e. Keseimbangan Kristalografi 

Keseimbangan ini dilakukan dengan cara pendistribusian elemen ke 

seluruh bagian media. Repetisi dibutuhkan pada keseimbangan                  

ini. Pendistribusian ini dapat menghasilkan keseimbangan yang           

simetris (hlm. 110). 

 

Gambar 2.31. Contoh Keseimbangan Kristalografi 
 (Lauer & Pentak, 2008) 

2.1.2.5. Ritme 

Ritme didapatkan dari adanya pengulangan. Pengulangan dapat berupa 

pengulangan warna, tekstur, maupun bentuk. Sebuah ritme dapat 

menunjukkan adanya perubahan pada suatu hal dengan menunjukkan 

pengulangan yang semakin berbeda setiap saatnya. Sebuah ritme             

juga dapat memberikan sensasi kepada audiensnya karena adanya         

empati kinestetik (hlm. 114-122). 

 

Gambar 2.32. Contoh Ritme 
 (Lauer & Pentak, 2008) 
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2.1.3. Desain Informasi 

Menurut Baer (2008) mengatakan bahwa desain informasi adalah memberikan 

sejumlah data informasi melalui perencanaan dan perancangan menggunakan 

grafik dan ilustrasi sehingga dapat dengan mudah dimengerti oleh target         

audiens (hlm. 12). Menurut Baer desain informasi yang baik harus memiliki 

konten  yang jelas dan terfokus sesuai dengan tujuan dibuatnya desain informasi 

tersebut. Selain konten, hasil dari bentuk media informasi dan pengemasan dalam 

penyusunan desain informasi diutamakan sesuai dengan kebutuhan target audiens. 

Kenyamanan dan kemudahan dalam memahami informasi merupakan hal yang 

penting untuk memenuhi kebutuhan audiens agar audiens mendapatkan manfaat 

dari media informasi tersebut. Membuat desain informasi yang baik 

membutuhkan penggunaan elemen dan prinsip desain yang tepat (hlm. 22).  

2.1.4. Tipografi Menurut James Felici 

Pada buku The Complete Manual of Typography yang ditulis oleh Felici (2012) 

membagi typeface menjadi dua jenis, yaitu serif dan sans serif. Jenis tulisan serif 

memiliki ciri khas seperti goresan yang dihasilkan oleh pena dan pada akhiran 

dari setiap hurufnya memiliki goresan tersebut. Selain menjadi karakter pada jenis 

tulisan serif, goresan tersebut juga membantu dalam membedakan satu huruf 

dengan huruf lainnya, sehingga mata dapat lebih mudah dan cepat saat membaca 

huruf tersebut meskipun dalam bentuk kalimat panjang (hlm. 33). 

Mudahnya jenis tulisan serif untuk dibaca, menjadikan jenis tulisan ini 

sering digunakan pada penulisan teks. Berbeda dengan jenis tulisan sans serif 

yang pada umumnya digunakan untuk penulisan pada judul dan tampilan iklan. 
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Meskipun tidak banyak, beberapa jenis tulisan sans serif juga digunakan sebagai 

teks yang disebut sebagai humanist sans face (hlm. 40). 

Felici (2012) mengatakan bahwa sebuah typeface harus dapat dengan 

mudah terbaca (legibility) dan nyaman saat dibaca (readability). Warna tulisan 

dapat mempengaruhi legibility dan readability suatu tulisan. Warna tulisan yang 

tidak baik dapat mengganggu perhatian audiens dalam membaca. Warna tulisan 

yang baik memperhatikan spacing dan leading (hlm. 106). 

 Spacing yang terlalu sempit mempersulit pembacaan tulisan. Sempitnya 

spacing antar huruf membuat huruf menempel satu sama lain sehingga pada 

beberapa huruf, huruf yang menempel menjadi ambigu karena membentuk huruf 

lainnya. Jika hal tersebut terjadi, audiens harus membaca kembali kalimat tersebut 

dengan lebih teliti karena sulitnya kata tersebut untuk dibaca (hlm. 108).  

 

Gambar 2.33. Ambiguitas pada Spacing yang Sempit 
 (Felici, 2012) 

Spacing yang terlalu sempit pada umumnya diterapkan pada penulisan di 

koran dengan menggunakan jenis tulisan serif. Hal tersebut dikarenakan medianya 

yang besar dan terbagi menjadi kolom, sehingga banyak informasi yang dapat 

dituliskan. Lain halnya jika dituliskan pada buku, akan membuat audiens menjadi 
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sulit untuk membaca tulisan dan menjadi tidak nyaman. Penggunaan jenis huruf 

sans serif harus dilakukan dengan memberikan spacing antar huruf yang tidak 

terlalu sempit sehingga dapat lebih mudah dibaca (hlm. 107).  

 

Gambar 2.34. Perbedaan Warna Tulisan Jenis Huruf Serif dan Sans Serif 
 (Felici, 2012) 

 Spacing yang terlalu longgar juga tidak berarti bahwa suatu tulisan 

merupakan tulisan yang baik. Pada beberapa desain, penggunaan spacing yang 

longgar merupakan pilihan yang tepat. Desainer harus mengetahui kapan spacing 

yang longgar dapat digunakan sesuai kebutuhannya. Penggunaan spacing yang 

tepat juga harus dilengkapi dengan pemotongan kata yang tepat juga.                  

Mata manusia akan lebih mudah dalam membaca kata yang tidak                     

banyak terpotong (hlm. 110).  

 Selain spacing, panjangnya baris dan kepadatan leading (jarak antar baris) 

juga mempengaruhi warna dari sebuah tulisan. Semakin panjang sebuah baris 

tulisan, maka akan membuat mata audiens menjadi mudah bosan. Oleh karena itu, 

diperlukan adanya pengaturan panjang baris agar tidak terlalu panjang dan dapat 

menarik audiens untuk tetap membaca tulisan tersebut. Jarak antar baris yang 

terlalu padat dapat membuat manusia tidak dapat fokus pada baris yang sedang ia 
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baca. Oleh karena itu, jarak antar baris hatus disesuaikan agar tidak terlalu longgar 

dan tidak terlalu padat (hlm. 111). 

 

Gambar 2.35. Jarak Antar Baris yang Sempit 
 (Felici, 2012) 

2.1.5. Psikologi Warna 

Samara (2007) mengatakan bahwa setiap warna dapat mempengaruhi psikologi 

seseorang (hlm. 110-111). Hal tersebut dapat diterapkan pada tipografi yang 

digunakan untuk penyampaian pesan, maupun pada desain itu sendiri. Pada 

dasarnya, warna dapat memberikan pengaruh pada sistem saraf otonom manusia, 

dimana itu dapat kita bandingkan pada dua temperatur warna. 

Temperatur warna hangat (warm color) membuat manusia membutuhkan 

energi lebih untuk memproses warna tersebut, sehingga memberikan efek 

menggairahkan. Hal tersebut disebabkan karena temperatur warna hangat 

memiliki gelombang yang panjang. Beberapa warna yang termasuk dalam 

temperatur warna hangat (warm color) adalah warna merah, kuning, jingga. 

Berbanding terbalik dengan warna hangat, temperatur warna dingin (cool 

color) memiliki panjang gelombang yang lebih pendek, sehingga tidak 

membutuhkan energi lebih untuk memprosesnya. Hal tersebut membuat cool 
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color memberikan efek menenangkan pada saat dilihat. Warna hijau, biru, dan 

violet merupakan beberapa contoh warna yang termasuk dalam temperatur warna 

dingin (cool color).  

Pada beberapa hal, satu warna dapat memiliki arti yang berbeda. Hal 

tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan kepercayaan, sejarah, kebudayaan, 

dan gaya hidup. Salah satu contohnya adalah, pada umumnya warna merah 

diartikan sebagai tanda lapar karena warna merah sama seperti warna daging. 

Akan tetapi, bagi kaum vegetarian, warna hijaulah yang menandakan lapar, 

karena mereka tidak memakan daging melainkan sayuran yang berwarna hijau.  

Setiap warna memiliki pembawaan dan dapat memberikan arti yang 

berbeda. Oleh karena itu, penggunaan warna yang tepat sangat diperlukan dalam 

pembuatan sebuah desain, sehingga dapat menekankan tujuan dari desain tersebut 

dan dapat menyampaikan pesan dengan lebih  baik. Samara mengartikan beberapa 

warna dengan arti sebagai berikut: 

a. Warna Merah 

Warna merah dapat membangkitkan semangat dan gairah karena sistem saraf 

otonom kita terstimulasi ketika melihat warna tersebut. Merah juga 

membangkitkan adrenalin sehingga dapat memberikan perasaan lapar. 

 

Gambar 2.36. Warna Merah 
 (Samara, 2007) 
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b. Warna Biru 

Warna biru termasuk ke dalam temperatur warna dingin (cool color). Warna ini 

dapat memberikan perasaan tenang dan aman karena panjang gelombangnya yang 

pendek. Selain itu, warna biru juga memberikan persepsi dapat diandalkan. 

 

Gambar 2.37. Warna Biru 
 (Samara, 2007) 

c. Warna Kuning 

Cerahnya warna kuning dapat membangkitkan perasaan senang kepada yang 

melihatnya. Tidak hanya kepada yang melihatnya, warna ini juga dapat 

menghidupkan warna lain yang berdampingan dengannya. Perbedaan warna 

kuning, dapat memberikan dampak yang signifikan. Warna kuning kehijauan 

dapat menyebabkan munculnya perasaan cemas, sedangkan warna kuning yang 

lebih mendalam/gelap menginterpretasikan kekayaan atau harta benda.  

 

Gambar 2.38. Warna Kuning 
 (Samara, 2007) 

d. Warna Jingga 

Jingga merupakan warna sekunder yang tercipta dari penggabungan warna merah 

dan kuning. Hal tersebut sifat yang dimiliki oleh warna jingga juga merupakan 

gabungan dari kedua warna tersebut, yaitu semangat, gairah, dan kehangatan. 
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Oleh karena itu, terciptalah warna jingga yang memiliki sifat ramah dan penuh 

jiwa petualang, akan tetapi juga dapat terlihat seperti kurang bertanggung jawab. 

Semakin dalam/gelap warna jingga memberikan kesan kemewahan, sebaliknya 

semakin terang warna jingga memberikan kesan segar, sehat, dan kekuatan.  

 

Gambar 2.39. Warna Jingga 
 (Samara, 2007) 

e. Warna Cokelat 

Warna cokelat memberikan kesan kenyamanan dan keamanan. Warnanya yang 

seperti bumi memberikan sifat dapat dipercaya dan memiliki daya tahan yang 

baik. Seperti kayu yang bertahan lama, warna ini juga membangkitkan perasaan 

tahan lama dan keabadian.  

 

Gambar 2.40. Warna Cokelat 
 (Samara, 2007) 

f. Warna Violet 

Pada beberapa penggunaan, warna ini dapat memberikan arti misterius. Akan 

tetapi, perbedaan pada hue dan value warna violet memberikan banyak arti yang 

berbeda. Warna violet yang gelap dapat memberikan arti kematian, sebaliknya 
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warna yang lebih terang memberikan efek nostalgia. Warna violet yang lebih 

kemerahan memberikan efek energik, sedangkan warna violet yang lebih ungu 

memberikan efek seperti sesuatu yang magical.  

 

Gambar 2.41. Warna Violet 
 (Samara, 2007) 

g. Warna Hijau 

Warna hijau merupakan warna yang paling memeberikan perasaan relaksasi dan 

menenangkan karena panjang gelombangnya merupakan yang paling pendek 

diantara warna lainnya. Warna ini memberikan perasaan tenang dan aman. 

Semakin terang warna hijau, makan memberikan sifat energik. Semakin gelap 

warna hijau, dapat menggambarkan sesuatu yang berbau ekonomi karena warna 

hijau identik dengan warna uang. Dibalik sifat warna hijau yang berbau positif, 

warna hijau juga dapat memberikan sifat negatif jika diterapkan pada beberapa 

hal. Warna hijau dapat berkonotasi penyakit ataupun kerusakan. Oleh karena itu, 

tidak hanya warna hijau, setiap warna harus digunakan sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapainya.  

 

Gambar 2.42. Warna Hijau 
 (Samara, 2007) 
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h. Warna Abu-abu 

Warna Abu-abu memiliki sifat tidak memiliki komitmen. Akan tetapi, abu-abu 

juga dapat diartikan sebagai warna yang formal, bermatabat, dan memiliki 

kewenangan. Selain itu, warna ini identik dengan hal yang berbau dengan 

teknologi, terutama warna abu-abu perak. Warna tersebut memberikan kesan 

kecanggihan yang dimiliki oleh teknologi.  

 

Gambar 2.43. Warna Abu-abu 
 (Samara, 2007) 

i. Warna Hitam 

Warna hitam identik dengan luar angkasa, kekosongan, dan ketiadaan yang dapat 

diartikan sebagai kematian. Hitam merupakan warna yang paling kuat dan paling 

padat diantara warna yang lainnya sehingga penuh dengan misteri. Hal tersebut 

menjadikan warna hitam sebagai warna yang memberikan kesan formal, 

bermatabat, dan eksklusif.  

 

Gambar 2.44. Warna Hitam 
 (Samara, 2007) 
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j. Warna Putih 

Warna putih dapat merepresentasikan dua hal, yaitu panjang gelombang dari 

semua warna dan tidak adanya warna. Hal tersebut menjadikan putih sebagai 

warna yang murni dan berkuasa dibandingkan dengan warna lainnya. 

Dibandingkan dengan warna kontrasnya, yaitu hitam, warna putih memiliki sifat 

tenang, kemuliaan, keagungan, dan kemurnian. 

 

Gambar 2.45. Warna Putih 
 (Samara, 2007) 

2.1.6. Ilustrasi Menurut Lawrence Zeegen  

Zeegen (2005) mengatakan bahwa ilustrasi adalah bentuk karya seni yang abadi 

karena dapat menjelaskan suatu kejadian pada berbagai peristiwa. Pada bukunya, 

Zeegen membagi ilustrasi menjadi  

a. Editorial Illustration 

Editorial illustration adalah ilustrasi yang digunakan pada bidang editorial seperti 

pada koran maupun majalah. Pada umumnya, menggunakan penggabungan 

fotografi dengan ilustrasi untuk menerapkan ide yang ingin disampaikan.        

Dengan adanya ilustrasi, dapat menginterpretasikan isi bacaan dengan                 

lebih jelas (hlm. 88).  
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b. Book Publishing 

Buku merupakan media dimana ilustrasi pertama kali diterapkan. Pada buku, 

ilustrasi ditujukan untuk menggambarkan isi bacaan, terutama sebelum adanya 

fotografi. Sekarang, buku yang paling banyak menggunakan ilustrasi adalah buku 

anak-anak (hlm. 92).  

c. Fashion Illustration 

Fashion illustration perlahan-lahan sudah berpindah dari yang hanya membuat 

ilustrasi untuk mendokumentasikan desainer fashion untuk sebuah majalah, 

menjadi pembuat ilustrasi untuk fashion itu sendiri. Ilustrator fashion tentu tidak 

mempelajari hal yang dipelajari desainer fashion di sekolah. Oleh sebab itu, 

ilustrator fashion tetap perlu disiplin terhadap pemahaman mengenai desain 

fashion itu sendiri (hlm. 96).  

d. Advertising Illustration 

Advertising illustration adalah ilustrator yang membuat ilustrasi mengenai hal 

yang ingin di iklankan. Menjadi ilustrator untuk advertising illustration  

merupakan pilihan  yang tepat jika ingin melihat dari biaya yang akan     

didapatkan. Akan tetapi, perjuangan untuk menyelesaikannya pun tidak kalah 

hebatnya. Advertising illustration dapat diterapkan pada kampanye, perancangan 

storyboard, sampai digitalisasinya. Membuat ilustrasi untuk advertising               

juga memungkinkan agar karya kata dapat terlihat oleh dunia lebih                       

luas lagi (hlm. 104). 
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2.2. Buku 

Haslam (2006) mengatakan bahwa buku merupakan wadah atau media informasi 

berupa halaman-halaman yang dicetak dan kemudian dijilid dengan tujuan agar 

dapat menyimpan dan memberikan informasi secara turun temurun dalam jangka 

waktu yang lama (hlm. 9).  

2.2.1. Komponen Buku 

Komponen dasar buku terbagi menjadi 3 bagian, yaitu the book block, the page, 

dan the grid.  

 

Gambar 2.46. The Book Block 
 (Haslam, 2006) 

a. The Book Block 

1. Spine 

Bagian sampul buku yang menutupi area penjilidan buku. 

2. Head Band 

Benang kecil berwarna yang diikat untuk melengkapi penjilidan. 

3. Hinge 

Bagian dalam punggung lipatan pada endpaper pada awal dan akhir buku. 
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4. Head Square 

Bagian sampul dan back board atas yang lebih besar daripada isi buku 

sehingga menciptakan jarak kecil pada bagian atas buku. 

5. Front Pastedown 

Bagian dalam pada papan untuk awalan buku dimana endpaper diletakkan.  

6. Cover 

Kertas tebal / papan yang menutupi dan melindungi isi buku.  

7. Foredge Square 

Bagian sampul dan back board samping yang lebih besar daripada isi buku 

sehingga menciptakan jarak kecil pada bagian sisi samping buku. 

8. Front Board 

Sampul depan pada buku yang merupakan kertas tebal atau papan.  

9. Tail Square 

Bagian sampul dan back board bawah yang lebih besar daripada isi buku 

sehingga menciptakan jarak kecil pada bagian bawah buku. 

10. Endpaper 

Kertas tebal yang yang digunakan untuk menutupi bagian dalam papan sampul 

dan menopang hinge.  

11. Head 

Sisi bagian atas pada buku. 

12. Leaves 

Lembaran kertas yang merupakan isi dari buku yang memiliki 2 sisi halaman 

yaitu kanan (recto) dan kiri (verso). 
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13. Back Pastedown 

Bagian dalam pada papan untuk akhiran buku dimana endpaper diletakkan.  

14. Back Cover 

Papan sampul pada bagian belakang buku.  

15. Foredge 

Sisi pada bagian samping luar buku. 

16. Turn-in 

Bagian pada sampul buku yang dilipat ke dalam. 

17. Tail 

Sisi bagian bawah pada buku. 

18. Fly Leaf 

Bagian dari endpaper yang dapat dibalik. 

19. Foot 

Sisi bagian bawah pada halaman buku. 

 

Gambar 2.47. The Page dan The Grid 
 (Haslam, 2006) 
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b. The Page 

1. Portrait 

Format halaman yangmana ukuran tinggi lebih besar daripada lebar. 

2. Landscape 

Format halaman yangmana ukuran tinggi lebih kecil daripada lebar. 

3. Page Height and width 

Ukuran dari halaman. 

4. Verso 

Halaman buku yang digenggam oleh tangan kiri dan pada umumnya 

merupakan halaman dengan nomor genap.  

5. Single Page 

Satu halaman pada sebuah buku. 

6. Double-Page Spread 

Dua halaman berhadapan yang dianggap sebagai satu halaman sehingga desain 

yang akan diterapkan di dalamnya akan melewati gutter.  

7. Head 

Sisi bagian atas pada buku. 

8. Recto 

Halaman buku yang digenggam dengan tangan kanan dan pada umumnya 

merupakan halaman dengan nomor ganjil.  

9. Foredge 

Sisi pada bagian samping luar buku. 
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10. Foot 

Sisi bagian bawah pada halaman bawah buku. 

11. Gutter 

Batas yang diberikan pada suatu halaman untuk penjilidan.  

c. The Grid 

12. Folio Stand 

Posisi grid untuk halaman buku. 

13. Title Stand 

Posisi grid untuk judul buku. 

14. Head margin 

Jarak antara bagian atas halaman dengan isi halaman. 

15. Interval/Column Gutter 

Jarak vertikal yang memisahkan satu kolom dengan kolom lainnya. 

16. Gutter Margin/Binding Margin 

Jarak antara bagian dalam isi halaman dengan area penjilidan. 

17. Running Head Stand 

Posisi grid untuk running head. 

18. Picture Unit 

Kolom berbentuk kotak yang terbagi berdasarkan baseline dan dipisahkan oleh 

dead line. 

19. Dead Line 

Bagian antar picture unit. 
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20. Column Width/Measure 

Lebar dari satu kolom dimana dapat menjadi penentu panjang pendeknya 

sebaris kalimat. 

21. Baseline 

Garis tak kasat mata dimana sebuah tulisan diletakkan.  

22. Column 

Kolom berbentuk segi empat untuk meletakkan sebuah teks.  

23. Foot Margin 

Jarak antara bagian bawah halaman dengan isi halaman. 

2.2.2. Struktur Buku 

Whitbread (2002) membagi struktur buku menjadi 4, yaitu sampul buku, halaman 

preliminaris, isi buku, bagian penutup (hlm. 36-37). Pada 4 struktur buku tersebut, 

terbagi lagi menjadi bagian yang beberapa diantaranya merupakan opsi pilihan 

yang ingin digunakan pada pembuatan buku. 

a. Sampul Buku 

1. Sampul Depan 

Berisi judul, subjudul, penulis, logo penerbit, dan judul dari seri buku. 

2. Spine 

Spine dibaca dari atas ke bawah, berisikan judul, (subjudul), penulis, logo 

penerbit, dan (judul dari seri buku jika ada).  

3. Sampul Belakang 

Pada sampul belakang sebuah buku terdapat uraian mengenai biografi penulis, 

barcode buku dan ISBN/ISSN, dan harga buku. 
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4. Jaket Buku 

Jaket buku dapat berisikan uraian mengenai teaser dari isi buku, pada 

umumnya diletakkan pada lipatan jaket buku bagian depan. Pada lipatan jaket 

buku bagian belakang, pada umumnya berisikan biografi dan foto penulis. 

Selain itu, pada jaket buku juga terdapat ISBN/ISSN dan harga dari                

buku tersebut.  

5. Endpaper 

Endpaaper terletak pada bagian dalam dari sampul depan dan sampul 

belakang. Pada bagian dalam dari sampul depan, pada umumnya terdapat kotak 

ex libris. 

b. Halaman Preliminaris 

1. Halaman Half Title 

Merupakan halaman pertama pada buku tetapi tidak disertakan penulisan 

nomor halamannya (pada umumnya penomoran pada halaman preliminaris 

menggunakan angka romawi (i,ii,iii) sehingga penomoran sudah dimulai pada 

halaman ini). Halaman half title berisikan judul buku atau dapat juga berisikan 

testimoni, ulasan pembaca, atau ulasan oleh penulis. 

2. Frontispiece 

Pada umumnya berada pada bagian belakang halaman half page sehingga 

berada pada bagian kiri dari halaman judul. Berisikan gambar atau ilustrasi 

yang menggambarkan isi dari buku. Jika tidak berisikan gambar, halaman ini 

merupakan halaman kosong.  

 

Perancangan Buku Informasi..., Brillianta, FSD UMN, 2019



46 
 

3. Halaman Judul 

Halaman judul berisi judul buku, subjudul, seri judul dari buku tersebut dan 

penulis. Selain itu juga terdapat penerbit, lokasi penerbit, dan juga tahun terbit. 

Halaman judul tidak sepenuhnya menyerupai halaman sampul, tetapi pada 

umumnya hanya berisi teks dengan desain yang tetap dapat menarik           

peratian pembaca. 

4. Halaman Penerbitan 

Halaman penerbitan terletak padai verso dari halaman judul. Pada halaman ini 

terdapat: 

- Ó hak cipta dari nama penerbit dan tahun penerbitan.  

- Jika buku tersebut merupakan penerbitan kembali dari buku yang sudah 

penah diterbitkan, maka disertakan informasi mengenai tahun penerbitan 

buku yang sudah pernah diterbitkan sebelum-sebelumnya. 

- ISBN (International Standard Book Number).  

- ISSN (International Standard Series Number). 

- Detail produksi (editor, desainr, manajer produksi, percetakan). 

5. Kutipan atau kalimat dedikasi yang ingin ditujukan kepada seseorang. 

6. Kata Pengantar dari penulis tamu. 

7. Daftar Isi secara keseluruhan (digunakan apabila daftar isi sangat 

kompleks dan mendetail). 

8. Daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. 

9. Kata pembuka mengenai tujuan pembuatan buku 

10. Ucapan terimakasih kepada pihak yang mendukung pembuatan buku. 
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11. Cara penggunaan buku. 

12. Deskripsi mengenai aktivitas yang ada dalam buku. 

13. Susunan organisasi. 

14. Misi dan Visi. 

15. Informasi mengenai keuangan. 

16. Ringkasan dari pihak eksekutif. 

17. Kesimpulan dan rekomendasi. 

18. Kalimat dari pimpinan. 

19. Pembukaan dari penulis. 

20. Glosarium. 

21. Daftar kata-kata singkatan yang digunakan pada buku. 

c. Isi Buku 

Pada bagian isi buku, penulisan nomor halaman sudah menggunakan angka arab 

(1,2,3) dan dipisahkan menjadi beberapa bab yang telah disusun.  

d. Penutup 

1. Informasi mengenai keuangan. 

2. Informasi tambahan. 

3. Lampiran. 

4. Referensi. 

5. Sumber ilustrasi. 

6. Glosarium. 

7. Bibliografi. 

8. Indeks. 
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9. Tanda penerbit. 

2.2.3. Jenis-jenis Buku 

Seiring dengan perkembangan zaman, industri buku juga ikut berkembang. Oleh 

sebab itu, percetakan buku pun semakin berkembang dengan memperluas jenis-

jenis buku ke dalam beberapa kategori. Turow (2008) mengatakan bahwa buku 

dibagi menjadi dua kategori, yaitu (hlm. 272): 

a. Buku Latihan dan Edukasi 

Buku latihan dan edukasi merupakan media untuk pembelajaran yang di dalamnya 

terdapat materi-materi yang ingin diajarkan dan juga terdapat latihan-latihan soal, 

diskusi, dan pertanyaan. Kategori buku ini pada umumnya digunakan di sekolah 

dan kantor. Buku latihan dan edukasi dapat dibagi menjadi tiga tipe yaitu buku 

sekolah untuk SD hingga SMA, buku edukasi untuk tingkat lanjut (tingkat 

universitas), dan buku latihan untuk perusahaan. 

b. Buku Konsumen 

Kategori buku ini memiliki target pasar yang lebih luas dengan tujuan 

memberikan informasi ataupun pembelajaran dengan lebih informal. Selain untuk 

memberikan informasi dan pembelajaran, beberapa tipe pada kategori buku ini 

juga memiliki tujuan untuk memberikan hiburan pada konsumen. Kategori buku 

konsumen terbagi menjadi beberapa tipe buku, yaitu buku fiksi dan non-fiksi, 

buku dengan ukuran lebih kecil (pada umumnya novel dan cerita sains-fiksi), 

buku keagamaan, book clubs, buku yang dipesan dan dikirim, buku yang dicetak 

oleh universitas, dan buku referensi.  
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2.2.4. Sistem Grid Menurut Richard Poulin 

Grid memiliki fungsi untuk sebagai acuan dalam pengorganisasian dan penerapan 

komposisi layout pada desain. Pada setiap pembuatan desain, perlu adanya 

pertimbangan mengenai sistem grid. Perencanaan sistem grid yang baik akan 

memberikan konsistensi yang baik pada karya yang didesain (hlm. 156).  

1. Manuscript 

Manuscript grid yang dikenal juga sebagai block grid, adalah tipe sistem grid 

yang paling sederhana. Selain dengan menambahkan elemen visual, untuk 

membuat manuscript grid menjadi layout yang lebih menarik adalah dengan 

pengaturan proporsi margin yang sesuai. Margin yang lebih lebar menciptakan 

area baca yang lebih kecil sehingga pembaca menjadi lebih fokus.  

 

Gambar 2.48. Manuscript 
 (Poulin, 2018) 

2. Symmetrical  

Grid ini memiliki layout yang berbanding terbalik antara halaman kiri dan 

kanannya. Selain itu juga memiliki ukuran inner margin yang sama dengan outer 
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margin. Symmetrical grid terbagi menjadi dua jenis yaitu single dan double atau 

multiple column. Margin dalam dan margin luar yang berukuran sama, membuat 

konten terasa lebih seimbang.  

Single coumn paling sering digunakan pada teks naratif bersambung pada 

buku ataupun esai. Ketika menggunakan single column, jumlah karakter kata tiap 

barisnya harus diperhatikan, karena jumlah karakter yang banyak akan 

mempersulit pembaca untuk membedakan tiap barisnya. Tinggi dan lebar margin 

juga berperan besar pada suasana halaman. Margin yang lebih lebar memberikan 

perasaan stabil dan seimbang. Sedangkan margin yang lebih sempit menimbulkan 

kesan terkurung dan tegang. 

 

Gambar 2.49. Single Column Grid 
 (Poulin, 2018) 

Double atau Multiple column grid meberikan kebebasan untuk mengatur 

layout teks dan gambar pada halaman, dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan 

pada single column grid. Double column dapat digunakan untuk teks naratif 

bersambung atau teka naratif yang harus disusun secara terpisah. Berdasarkan 

koknten yang dingin dibuat, manuscript grid dapat digunakan untuk menyusu 
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informasi sehingga pembaca dapat menerima informasi secara cepat dan mudah 

dimengerti. Multiple column grid sangat cocok digunakan pada editorial dimana 

teks dan gambar terus berubah secara konstan. Jumlah column yang harus 

diperhatikan, karena jumlah kolom yang terlalu banyak dapat menyebabkan 

komposisi yang membingungkan.  

 

Gambar 2.50. Double & Multi Column Grid 
 (Poulin, 2018) 

3. Modular Grid 

Modular grid merupakan grid yang tersusun dari kumpulan kolom horizontal dan 

vertikal membuat banyak area yang berbeda, yang dapat digabungkan secara 

horizontal maupun vertikal untuk membentuk komposisi teks dan                     

gambar pada layout. Area atau modul ini dapat digunakan secara individual 

ataupun bergabung dengan area lainnya hingga membentuk 1 modul kesatuan. 

Penggunaa kolom yang terlalu banyak dapat membuat audiens menjadi kesulitan 

dalam membaca. Modular grid sangat baik digunakan ketika teks dan konten 
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visual memiliki berbagai bentuk yang membutuhkan perbedaan ukuran dan          

kepentingan informasi.  

 

Gambar 2.51. Modular Grid 
 (Poulin, 2018) 

4. Baseline Grid 

Baseline grid terdiri dari kumpulan baseline yang disusun secara parallel dengan 

jarak yang sama, yang nantinya akan digunakan sebagai penempatan teks naratif, 

teks besar, dan elemen visual yang bersangkutan. Baseline grid memiliki 2 

keunggulan, yaitu memberikan ukuran dan lokasi yang pasti untuk penempatan 

teks naratif. Selain itu juga membuat teks tetap sejajar meskipun berada pada 

kolom dan halaman yang berbeda. Grid ini merupakan struktur tambahan yang 

dapat diaplikasikan pada sistem grid. Dengan adanya baseline, membantu 

memastikan bahwa setiap teks akan sejajar.  

 

Gambar 2.52. Baseline Grid 
 (Poulin, 2018) 
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5. Hierarchical Grid 

Hierarchical grid merupakan grid yang memiliki sistem untuk membuat teks dan 

gambar yang berbeda-beda dari halaman satu ke halaman yang lain menjadi 

sejajar. Grid ini tidak memiliki struktur seperti grid pada umumnya, sehingga 

menjadikan grid hierarki ini memiliki pendekatan yang lebih bebas dan organik. 

Sistem grid ini sangat baik digunakan pada website ataupun                         

mendesain packaging.  

 

Gambar 2.53. Hierarchical Grid 
 (Poulin, 2018) 

2.2.5. Layout Menurut David Whitbread 

Whitbread (2001) mengatakan bahwa layout merupakan penempatan elemen 

desain pada posisi yang sesuai sehingga nyaman dan menarik untuk dilihat. Selain 

untuk tujuan estetika, layout juga memiliki tujuan agar pesan dan informasi yang 

ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan mudah dimengerti (hlm. 

120). Penempatan setiap elemen harus memiliki konsistensi yang mudah dikenali, 

hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan repetisi pada elemen tersebut 

sehingga pembaca menjadi mudah mengenali elemen tersebut (hlm. 121).  
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2.2.5.1. Eye Flow 

Eye flow merupakan arah mata saat membaca. Pada umumnya mata kita 

akan secara alami membaca dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. 

Akan tetapi, pada halaman yang merupakan 2 halaman spread, mata akan 

memulai pandangannya secara parabolik dari kanan atas, kemudian ke kiri 

dan berakhir pada kanan bawah. Oleh karena itu, pada 2 halaman spread 

diperlukan penempatan elemen di sebelah kiri halaman yang dapat dengan 

mudah menarik perhatian pembaca, sehingga arah mata akan melihat 2 

halaman tersebut secara keseluruhan dengan mudah. Pada umumnya, hal 

tersebut diterapkan dengan menggunakan ilustrasi beserta judul yang 

diletakkan pada sebelah kiri halaman dan isi cerita berupa teks diletakkan 

pada kanan halaman. 

 

Gambar 2.54. Eye Flow 
 (Whitbread, 2001) 

Selain dari kiri ke kanan dan atas ke bawah, juga dapat diterapkan 

layout dimana arah mata di arahkan tidak dari kiri ke kanan maupun atas 

ke bawah. Hal tersebut dapat terjadi pada elemen desain dari yang terbesar 

ke yang terkecil, dari yang paling berwarna hingga yang tidak terlalu 

berwarna, dan barulah mata menuju ke teks. Akan tetapi, sebaiknya tidak 
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terlalu banyak menggunakan pergerakan yang seperti ini, karena dapat 

membuat pembaca menjadi mudah bingung (hlm.123).  

2.2.5.2. Dominance 

Pada sebuah layout, untuk membantu mempermudah arah baca, dapat 

diberikan dominasi pada suatu elemen. Elemen yang mendominasi akan 

menjadi titik awal arah mata tertuju. Oleh karena itu, pastikan pemberian 

dominasi ini sesuai dengan urutan baca yang ingin diberikan (hlm. 125).  

2.2.5.3. Simplicity 

Simplicity dapat diterapkan dengan mengganti bentuk yang kompleks 

menjadi bentuk dasar, akan tetapi bentuk dasar tersebut pun haruslah 

terlihat dengan jelas meskipun tidak digambarkan secara literal (dapat 

terbentuk dari penyusunan teks). Penempatan elemen yang tepat, akan 

membuat sebuah layout yang sederhana tetap memiliki kekuatannya 

sendiri. Layout yang sederhana tidak hanya melihat dari nilai estetikanya, 

akan tetapi juga harus dapat menyampaikan informasi yang mudah 

dimengerti oleh pembaca (hlm.126).  

 

Gambar 2.55. Simplicity 
 (Whitbread, 2001) 
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2.2.5.4. Unity 

 Dalam pembuatan suatu layout, elemen-elemen desain disusun sehingga 

menjadi satu kesatuan yang saling mendukung satu sama lain. Kesatuan 

(unity) bisa didapatkan pada detail, jenis tulisan, pengeditan gambar, 

ruang, pemilihan warna, dan kedekatan dan penjajaran. Unity berfungsi 

untuk mempermudah pembaca dalam menemukan objek yang ingin 

menjadi fokus utama dalam buku (hlm.130). 

 

Gambar 2.56. Unity 
 (Whitbread, 2001) 

2.2.5.5. Balance 

Keseimbangan didapatkan jika elemen desain saling menyesuaikan satu 

sama lain sehingga tercipta berat yang seimbang pada sebuah desain. 

Keseimbangan terbagi menjadi dua yaitu keseimbangan simetri dan 

keseimbangan asimetri. Pada keseimbangan simetri, layout akan selalu 

seimbang, sedangkan pada keseimbangan asimetri, penempatan elemen 

harus lebih diperhatikan agar dapat tercipta keseimbangan ini.  
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 Keseimbangan simetris pada sebuah desain merupakan 

keseimbangan yang tercipta dimulai dari titik poros tengah. yang 

diterapkan secara terus menerus akan memberikan dampak yang 

membosankan pada suatu desain. Meskipun begitu, keseimbangan simetris 

mampu memberikan kesan rapih dan teratur pada sebuah desain.  

 

Gambar 2.57. Keseimbangan Simetris 
 (Whitbread, 2001) 

Penerapan keseimbangan asimetris pada sebuah desain akan 

membuat layout tampak lebih menarik dan lebih dinamis karena mampu 

mengarahkan mata audiens untuk menikmati desain tersebut. Peletakkan 

berat elemen yang berbeda-beda dapat membuat desain tetap seimbang. 

Berat tersebut bisa didapatkan pada bentuk, ukuran, dan warna. 

 

Gambar 2.58. Keseimbangan Asimetris 
 (Whitbread, 2001) 
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2.2.5.6. Freestyle Layout 

Freestyle layout atau yang disebut juga sebagai layout organik adalah 

penerapan layout dengan lebih bebas. Lebih bebas yang dimaksud dalam 

hal ini adalah elemen desain  yang ingin diterapkan dapat disesuaikan 

sesuai dengan kepentingannya. Penerapan layout ini membutuhkan 

eksperimen yang dilakukan secara terus menerus untuk mendapatkan hasil 

yang diinginkan.  

 

Gambar 2.59. Freestyle Layout 
 (Whitbread, 2001) 

2.2.6. Prepress 

Sebelum menuju tahap pencetakan, terdapat proses yang dinamakan prepres. 

Proses ini merupakan proses persiapan untuk segala hal yang dibutuhkan pada 

proses pencetakan, mulai dari persiapan hingga uji coba pencetakan. Terdapat 

beberapa tahap dalam proses ini, yaitu persiapan karya final, trapping, manajemen 

file, penempatan posisi buku, resolusi akhir, dan pemeriksaan. 

Dalam mempersiapkan karya final perlu diperhatikan adanya bleed dan 

trim mark, fold mark and regitration mark pada sebuah karya. Bleed merupakan 

bagian dari sebuah desain yang menyentuh sisi dan sudut dari halaman dan agar 
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desain tersebut dapat dicetak dengan benar perlu diberikan area yang lebih besar 

setidaknya 3mm dari setiap sisinya. Hal tersebut ditujukan agar ketika desain 

tersebut akan dipotong, desain yang diinginkan dapat terpotong dengan tepat 

(tidak lebih maupun kurang). Trim mark merupakan tanda yang diberikan agar 

kita dapat mengetahui area yang ingin dipotong. Fold mark merupakan tanda yang 

diberikan untuk mengetahui letak lipatan yang diperlukan. Registration mark 

adalah tanda yang digunakan jika terdapat dua atau lebih warna yang dibutuhkan 

pada proses pencetakan.   

 

Gambar 2.60. Bleed, Trim, Fold, dan Registration Mark 
 (Whitbread, 2001) 

Teknik trapping adalah teknik yang digunakan untuk menyiapkan warna 

yang ingin digunakan dan sudah terdaftar. Setiap warna akan dipisahkan ke dalam 

bagiannya masing-masing. Trapping akan memungkinkan terjadinya penindihan 

dan pergeseran pada tata letak warna pada saat pencetakan (misregistrasi).  

 

Gambar 2.61. Misregistrasi pada Trapping 
 (Whitbread, 2001) 
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Untuk mempermudah menemukan file final yang telah didesain, 

pemberian nama file haruslah jelas dan mudah dipahami serta ditemukan. 

Diperlukan juga file cadangan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 

Penyusunan halaman perlu diperhatikan pada tahap ini, terutama pada penyusunan 

booklet. Pada saat melakukan proses mendesain, jangan lupa pastikan resolusi 

yang diinginkan untuk hasil pencetakan. Selain itu, perlu juga pengecekan 

kembali terhadap desain untuk menghindari kesalahan dalam pencetakan. Pada 

tahap ini dilakukan uji coba print untuk mengetahui sesuai atau tidaknya desain 

pada layar dan pada hasil cetak (hlm.251-258).  

2.2.7. Penjilidan (Binding) 

Sebelum sebuah buku melalui proses penjilidan, terlebih dahulu dilakukan proses 

penyusunan buku sesuai dengan urutan halaman yang telah ditentukan. Lembaran 

halaman disusun menjadi satu kesatuan dan kemudian dilipat menjadi dua. Dari 

hasil lipatan tersebut, akan terdapat bagian yang berlebih yang kemudian dipotong 

sehingga sisi buku menjadi rata. Pada penjilidan menggunakan staples, bagian 

dari lipatan kemudian disatukan menggunakan staples. Pada jenis penjilidan 

lainnya, satu kesatuan tersebut akan diberi tanda signature yang berfungsi untuk 

mengetahui apakah susunan dari signature tersebut sudah tepat. 

 

Gambar 2.62. Tanda Signature 
 (Whitbread, 2001) 
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Proses publikasi pada umumnya melakukan pencetakan pada signature 

8,16,32, atau 64 halaman. Halaman tersebut disusun menjadi satu kesatuan 

berdasarkan urutan halaman yang sudah disusun sebelumnya dan dilengkapi 

dengan sampul. Setelah tahap tersebut, barulah akan dimulai tahap penjilidan. 

Penjilidan dapat terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu: 

1. Saddle Stapling / Saddle Stitching 

Penjilidan jenis ini menggunakan staples/dijahit untuk proses penjilidannya. 

Halaman disusun sesuai dengan urutannya, kemudian dilipat menjadi dua bagian. 

Kemudian pada bagian lipatan tersebut lembaran disatukan dengan menggunakan 

staples/dengan proses jahit. 

 

Gambar 2.63. Saddle Stapling 
 (Whitbread, 2001) 

2. Paperback / Soft cover / Perfect Binding 

Berbeda dengan jilid staples, bagian lipatan pada perfect binding dipotong dan 

disatukan dengan menggunakan lem. Buku yang menggunakan penjilidan jenis ini 

tidak dapat dibuka hingga menjadi permukaan yang rata, jika dipaksakan maka 

jilidan akan rusak. Akan tetapi, jenis jilid ini dapat menjadi menarik karena dapat 

menggunakan kertas yang berbeda-beda pada halamannya. Untuk menghasilkan 
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perfect binding yang baik, disarankan untuk buku yang berjumlah setidaknya      

96 halaman. 

 

Gambar 2.64. Paperback 
 (Whitbread, 2001) 

3. Burst Binding 

Teknik penjilidan ini menyerupai perfect binding. Perbedaannya terdapat pada 

tidak dipotongnya bagian lipatan, melainkan hanya sedikit bagian yang dipotong 

masuk sedikit ke dalam dan bagian tersebutlah yang diberikan lem. Jenis 

penjilidan ini juga membuat buku tidak dapat terbuka hingga menjadi 

permukaannya menjadi rata. 

 

Gambar 2.65. Burst Binding 
 (Whitbread, 2001) 
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4. Hardback / Casebinding / Section Sewn 

Pada penjilidan ini, signature pada buku dijahit menjadi satu dan kemudian 

disatukan dengan sampul. Sampul yang digunakan berupa hardcover yang dapat 

melindungi spine dari buku.  

 

Gambar 2.66. Hardback 
 (Whitbread, 2001) 

5. Ring Binding 

Sesuai dengan namanya, jilid ring menggunakan 2-4 buah ring yang menyatukan 

tiap halaman yang telah disusun. Jenis penjilidan ini membuat buku dapat terbuka 

sempurna hingga rata.  

 

Gambar 2.67. Ring Binding 
 (Whitbread, 2001) 
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6. Spiral Binding 

Pada penjilidan menggunakan spiral binding, sisi kertas dilubangi sepanjang sisi 

tersebut. Lubang tersebut kemudian menjadi tempatuntuk diberikannya kawat 

spiral. Jenis jilid ini juga mampu membuat buku dapat terbuka dengan baik. 

Selain itu penjilidan inimemungkinkan untuk menggunakan jenis kertas yang 

berbeda-beda. 

 

Gambar 2.68. Spiral Binding 
 (Whitbread, 2001) 

7. Wiro Binding 

Jenis penjilidan ini menyerupai spiral binding, akan tetapi perbedaannya ada pada 

besi spiralnya. Pada wiro binding, besi spiral dua kali lebih banyak. 

 

Gambar 2.69. Wiro Binding 
 (Whitbread, 2001) 
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8. Half Canadian Binding 

Jenis penjilidan ini adalah jenis wiro binding yang memiliki sampul di luarnya. 

Hal tersebut menyebabkan jenis penjilidan ini menghasilkan buku yang memiliki 

spine dengan bentuk persegi. 

 

Gambar 2.70. Half Canadian Binding 
 (Whitbread, 2001) 

2.3. Generalized Anxiety Disorder 

Menurut Atkinson, Atkinson, Smith, & Bem (1999), gangguan kecemasan 

menyeluruh adalah gangguan yang dirasakan oleh seseorang akan hal yang tidak 

terjadi. Kecemasan tersebut dialami sepanjang hari dan membuat penderita tidak 

tenang. Gangguan tersebut dapat menyebabkan perasaan adanya gangguan fisik 

yang terjadi di dalam tubuh meskipun pada nyatanya tidak ada gangguan apapun. 

2.3.1. Penyebab 

Menurut Burns (1999), kecemasan tidak disebabkan oleh gangguan pada tubuh 

penderita. Pada nyatanya, kecemasanlah yang menyebabkan penderita merasa 

seperti adanya masalah pada tubuhnya. Kecemasan disebabkan oleh pikiran 

negatif akan suatu hal yang sebenarnya tidak terjadi. Pikiran negatif menyebabkan 
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kita merasakan sesuatu yang negatif akan terjadi sehingga menjadi cemas. Pikiran 

negatif dan perasaan negatif adalah dua hal yang saling bergantungan. 

Perasaan negatif yang tidak diekspresikan, lama kelamaan akan membuat 

orang tidak menyadari bahwa mereka memiliki pikiran negatif tersebut. Penderita 

cenderung untuk menyangkal bahwa mereka memiliki pikiran tersebut karena 

takut akan memberikan dampak negatif terhadap kehidupan mereka. Sehingga 

perasaan tersebut mereka abaikan dan lupakan. Hal itulah yang membuat 

seseorang merasa cemas dan tidak mengetahui penyebab dari kecemasan yang 

mereka alami. (hlm. 209-220). 

2.3.2. Kriteria Diagnostik  

Pada buku saku Diagnosis Gangguan Jiwa Rujukan Ringkas dari PPDGJ-III dan 

DSM-5, membagi kriteria diagnostik untuk gangguan kecemasan menyeluruh 

sebagai berikut (hlm. 74): 

a. Kecemasan telah menjadi keluhan utama penderita selama setidaknya 6         

bulan terakhir. 

b. Perasaan cemas sulit di kontrol. 

c. Selama kecemasan terjadi, penderita juga merasakan gejala di bawah ini 

(minimal 3 untuk dewasa, 1 untuk anak-anak): 

1) Tegang atau gelisah. 

2) Mudah lelah. 

3) Sulit Berkonsentrasi. 

4) Mudah marah. 
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5) Otot tegang. 

6) Gangguan tidur. 

d. Kesulitan untuk melakukan aktifitas sehari-hari dikarenakan adanya kecemasan 

yang mengganggu. 

e. Perasaan cemas bukan disebabkan pengaruh obat-obatan yang sedang 

dikonsumsi (jika sedang mengonsumsi obat). 

f. Gejala lain (bersifat sementara) seperti gejala depresi. 

2.3.3. Penanganan dengan Cognitive Behavioral Therapy (CBT) 

Berdasarkan buku Making Cognitive Behavioral Therapy Work, dijelaskan bahwa 

CBT adalah terapi yang bertujuan untuk menangani gangguan psikologi dengan 

penggabungan pendekatan kognitif dan pendekatan behavioral / perilaku (hlm. 8). 

Institute for Quality and Efficiency in Health Care (2006) mengatakan bahwa 

CBT dilakukan dengan cara merubah pikiran seseorang untuk menerima suatu 

permasalahan dengan melihat sisi positifnya, sehingga akan berpengaruh ke 

perilaku orang tersebut. CBT juga menggunakan latihan relaksasi, metode 

pelepasan stress, dan strategi untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang 

terjadi pada saat itu.  

Menurut Dr Seth J. Gillihan Ph.D. CBT dapat dilakukan sendiri tanpa 

bantuan psikiater. Hal ini sangat membantu bagi penderita yang tidak memiliki 

waktu atau tidak ingin pergi melakukan terapi ke psikiater. CBT dapat dilakukan 

dengan cara membuat jurnal dimana pada jurnal tersebut penderita dapat 

menuliskan pikiran dan perasaan mereka sehingga mereka dapat melihat pola 
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keadaan mental mereka. Penderita harus menyadari dan melepaskan hal yang 

menjadi beban pikiran mereka. Setelah mengetahui hal tersebut, penderita dapat 

mulai menggali dan mencari tahu penyebab mereka memiliki pikiran tersebut. 

Penderita harus merasakan kecemasan yang meraka pikirkan dan mulai 

berpikir bahwa pikiran tersebut tidak benar adanya. Hal tersebut juga dapat 

dilakukan dengan cara membuat skenario kejadian yang dicemaskan sampai 

selesai sehingga penderita dapat merasa bahwa jika kejadian tersebut terjadi, 

mereka akan tetap baik-baik saja. Selain itu, dapat juga dilakukan relaksasi otot 

progresif/Progressive Muscle Relaxation (PMR). PMR sama seperti Body Scan 

yaitu merelaksasikan otot sehingga tubuh menjadi rileks. Melakukan pernafasan 

yang rileks juga sangat membantu untuk membuat tubuh dan pikiran menjadi 

lebih tenang.  

2.3.4. Menulis Jurnal 

Elizabeth Scott, MS mengatakan bahwa menulis jurnal merupakan aktifitas yang 

menyenangkan dan memiliki banyak manfaat untuk mental seseorang. Salah 

satunya adalah dapat membantu seseorang untuk menghadapi kecemasan yang 

dirasakan. Hal tersebut disebabkan karena perasaan cemas dapat menyebabkan 

stress jika tidak diperhatikan penyebabnya. Oleh karena itu, perlu adanya 

pemahaman mengenai masalah yang kita hadapi dengan mengetahui akar dari 

permasalahan tersebut. Menulis jurnal dapat membantu untuk memahami lebih 

dalam mengenai permasalahan yang sedang dialami. 
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2.3.5. Teknik Relaksasi 

Katharina Star, PhD mengatakan bahwa salah satu strategi untuk mengurangi 

stress dan kecemasan adalah dengan teknik relaksasi. Pada dasarnya, manusia 

memiliki suatu reaksi yang dinamakan dengan reaksi fight-or-flight. Reaksi ini 

merupakan respon yang akan diberikan oleh tubuh ketika sedang berada di situasi 

yang mengancam. Reaksi tersebut dapat menyebabkan tubuh menjadi tidak 

nyaman, seperti detak jantung cepat, kesulitan bernafas, dan sangat mudah 

berkeringat. Dalam mengatasi hal tersebut, teknik relaksasi mampu memberikan 

efek sebaliknya pada tubuh yang dapat membuat tubuh menjadi rileks. Teknik 

relaksasi dapat dilakukan dengan cara latihan pernapasan dalam, visualisasi, 

progressive muscle relaxation, dan yoga. 

2.3.6. Meditasi 

Burk (2016) mengatakan bahwa meditasi adalah latihan untuk memusatkan 

pikiran akan suatu hal pada jarak waktu tertentu dengan tujuan agar dapat 

memengaruhi cara pikir seseorang (hlm. 4). Meditasi memiliki dua fungsi utama, 

yaitu untuk menenangkan pikiran dan memperkuat wawasan dan pemahaman 

akan suatu hal. Meditasi mampu menonaktifkan perasaan cemas yang disebabkan 

oleh reaksi fight-or-flight (hlm. 9). Selain memiliki manfaat untuk kesehatan 

mental, meditasi juga bermanfaat untuk kesehatan fisik dan kesehatan spiritual 

(hlm 13-15). 

Dalam mengatasi kecemasan, terdapat beberapa cara meditasi yang dapat 

diterapkan dengan mudah. Cara pertama adalah dengan melakukan gerakan atau 

aktifitas meditasi. Gerakan meditasi dapat berupa meditasi berjalan, berlari, dan 
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meditasi pada saat olahraga. Selain itu, juga dapat diterapkan aktifitas meditasi 

yang dapat berupa menguntai manik-manik, menulis ulang sebuah teks, dan 

melakukan ekspresi seni. Cara yang terakhir adalah dengan memberi batasan 

kepada kecemasan itu sendiri. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan 

imajinasi untuk melihat kecemasan dari sudut pandang yang berbeda (hlm. 247).  

2.3.7. Penggunaan Obat 

Dalam bukunya “Segala Sesuatu tentang Cemas”, Dr. Andri mengatakan bahwa 

sebaiknya penggunaan obat disertai dengan adanya resep dari dokter. Dr. Andri, 

Sp.KJ, FAPM mengatakan bahwa obat antidepresan golongan SSRI dan SNRI 

adalah golongan obat yang banyak dipilih dalam dunia medis untuk mengatasi 

cemas. Akan tetapi, Dr. Andri kerap memberikan obat antidepresan bersamaan 

dengan anticemas, dikarenakan obat golongan SSRI dan SNRI membutuhkan 

waktu agar dapat dirasakan efeknya (hlm. 26). Terapi obat hanya untuk membantu 

pikiran penderita menjadi lebih tenang sehingga tidak memberikan respon 

negatif/stress terhadap saraf otonom, karena saraf otonom yang mengalami stress 

itulah yang memicu adanya perasaan terjadi gangguan fisik pada penderita 

gangguan cemas. 
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