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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.   Batik 

 

Prawira (2018) dalam bukunya menuliskan bahwa batik merupakan karya kriya, 

yang terdapat unsur-unsur motif hias berwujud bentuk, garis, dan warna dalam 

satu komposisi rupa serta mengandung makna simbolis dan nilai filosofis (hlm.1). 

 (Prawira, 2018) motif Batik di Indonesia pada umumnya dibedakan 

menjadi dua bagian yaitu motif keraton dan motif pesisiran, dimana motif keraton 

merupakan  batik yang diciptakan atas kebutuhan penghuni keraton, sedangkan 

motif pesisiran diciptakan oleh masyarakat yang hidup di pesisir dan  perkembang 

diluar keraton dan tidak tergantung pada kebutuhan penghuni keraton (hlm.33). 

 Wulandari (2011) dalam bukunya mengatakan bahwa  motif pada 

selembar kain batik terbagi menjadi dua bagian (hlm.104). 

a. Ornamen utama 

Merupakan corak utama yang menentukan makna motif batik, dimana 

penamaan motif batik diambil dari lambang yang terdapat pada ornamen 

utama ini, jika ornamennya bermotif kawung maka diberi nama kawung. 

Hampir sebagian besar motif yang diambil memiliki tema flora dan fauna. 
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b. Isen-isen  

Isen-isen merupakan pengisi latar ornamen utama, atau biasa disebut sebagai 

pengisi latar belakang, pada selembar kain batik tidak ada istilah ruang 

kosong, semua bidang terisi oleh corak utama dan isen-isen. Bentuk isen-isen 

biasanya berukuran kecil dan rumit seperti garis, titik-titik yang biasa disebut 

cecek, atau gabungan dari keduanya.  

Wulandari (2011) dalam bukunya menuliskan  ada beberapa jenis kain yang 

digunakan untuk membuat  batik. Kain tersebut terbuat dari bahan sutra, katun 

prima, primisima, dobi,    paris dan shantung. Jenis Jenis kain tersebut memiliki 

tekstur dan kehalusan  yang berbeda (hlm.82). 

1) Kain Katun 

Merupakan kain yang paling sering digunakan, tingkatan kain katun yang 

paling bagus adalah jenis polisima, urutan kedua jenis promisma dan yang 

paling bawah adalah jenis prima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kain Katun 

(Sumber:www.indonesianbatik.id/MengenalKainBatik.jpg) 
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2) Kain Shantung 

 Secara kasat mata kain ini terlihat sangat halus dan dingin jika kita pegang, 

biasanya bahannya tipis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Kain Sutra 

 Merupakan kain yang paling mahal karena dibuat melalui kepompong ulat 

sutra, bahannya licin, menghkilap dan jatuh.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Kain Shantung 

(Sumber:www.indonesianbatik.id/MengenalKainBatik.jpg) 

) 

Gambar 2.3. Kain Sutra 

(Sumber:www.indonesianbatik.id/MengenalKainBatik.jpg) 
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4) Kain Dobi 

Memiliki bahan setengah kain sutra tetapi memiliki tekstur yang kasar, 

jika kita raba maka kita bisa merasakan kekasaran serat tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Kain Paris 

Memiliki tekstur yang lembut, tipis dan serat kain yang kuat, kain ini juga  

memiliki tingkatan-tingkatan seperti kain katun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Kain Paris 

(Sumber:www.indonesianbatik.id/MengenalKainBatik.jpg) 

 

Gambar 2.4. Kain Dobi 

(Sumber:www.indonesianbatik.id/MengenalKainBatik.jpg) 
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6) Kain Serat Nanas 

Mirip dengan kain Dobi, dimana serat yang dimiliki kasar, tetapi terlihat 

mengkilap dan memiliki salur-salur, kain ini juga memiliki tingkatan-

tingkatan sesuai dengan kualitas yang dimilikinya.tingkatan dari yang 

paling kasar sampai yang paling halus, terantung dari bahan dasar yang 

digunaskan pada saat membuat kain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Wulandari (2011) batik tulis ditentukan dua komponen utama yaitu 

warna dan garis, dimana hal tersebut jika digabungkan akan menjadi corak batik, 

pewarnaan pada batik bisa dilakukan dengan berbagai cara, zat pewarna bisa 

dibedakan dari sumber diperolehnya zat warna tersebut, dalam hal ini dibagi 

menjadi dua (hlm.76). 

a. Zat Pewarna Alam 

Diperoleh dari tumbuhan yang berasal dari akar, batang, daun, buah, kulit dan 

bunga. Zat ini dibuat secara sederhanadan memiliki warna yag sangat khas. 

 

Gambar 2.6. Kain Serat Nanas 

(Sumber:www.indonesianbatik.id/MengenalKainBatik.jpg) 
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b. Zat Pewarna Sintetis  

Merupakan zat pewarna buatan yang menggunakan bahan kimia, karena  

banyaknya jenis zat pewarna sintetis maka untuk membuat batik diperlukan 

zat warna yang memiliki syarat sebagai berikut.  

 Jika digunakan pada suhu panas, maka prosesnya tidak sampai 

melelehkan malam. 

 Zat pewarna tidak merusak malam dan tidak menyulitkan proses 

berikutnya.  

 Tidak menimbulkan iritasi bagi pembatik dan pengguna batik.  

 Tidak luntur jika dicuci.  

2.1.1. Batik Lasem 

Menurut Perdana (2009) ornamen yang terdapat pada setiap lembar kain Batik 

telah memiliki makna yang mendalam karena merupakan ungkapan idealis dari si 

pencipta dalam mewujudkan sebuah karya seni dengan memanfaatkan ornamen 

sebagai ciptaannya. Dalam hal ini bentuk ornamen bisa dibedakan menjadi tiga 

yaitu garis berkesinambungan, bentuk figur yang berkelompok, bentuk hiasan 

yang menyeluruh dan utuh yang menutupi seluruh wujud yang dikenainya 

(hlm.16). 

 Nurhajarini dkk (2015) dalam jurnalnya menulis dengan kedatangan etnis 

Laksamana Cheng Ho ke Lasem, maka bentuk dan corak batik tulis Lasem 

mengalami pergeseran, dari yang motif pesisir dan keraton, mendapatkan 

pengaruh Tionghoa seperti corak utama yang berbentuk naga, burung hong, kilin 
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dll. Begitu juga dengan warna yang awalnya berwarna coklat tua berubah menjadi 

warna darah ayam (getih petik) yang merupakan warna khas Tionghoa yang 

melambangkan kesuburan dan kebahagiaan (hlm.82).  

 Batik tulis Lasem baik ornamen dan komposisinya bisa kita bedakan 

menjadi tiga hal utama yaitu:  

a. Garis lurus, garis patah, garis lengkung, garis bergelombang dan garis batas. 

b. Memiliki bentuk figur dari tokoh yang disebut motif utama.  

c. Memiliki hiasan yang menyeluruh dan utuh untuk menutup seluruh bentuk 

jalinan dan saling mengikat, berhubungan satu dengan lainnya dan secara 

berulang-ulang.  

2.1.2. Sejarah Batik Lasem 

Perdana (2009) dalam buku “Badra Santri Babad Tanah Lasem” Karangan Mpu 

Santri Badra di tahun 1479 M, yang ditulis ulang oleh R Panji Kamzah tahun 

1858  (hlm.13-15),  buku “Akulturasi Lintas Zaman di Lasem” perspektif sejarah 

dan budaya karya Dwi Ratna Nurhayani dkk menceritakan tentang sejarah periode 

perkembangan batik Lasem  

1. Periode Rintisan (1157-1349) 

Lasem berada di bawah kekuasaan Majapahit pada abad ke 12 merupakan 

awal periode saat pihak Kerajaan mulai memperkenalkan Batik kepada 

masyarakat luas. 

2. Periode pengaruh budaya Majapahit (1350-1500)Periode di mana penyebaran 

agama Hindu-Budha mulai mempengaruhi seni dan budaya Batik Lasem, 
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karena Kerajaan Majapahit merupakan Kerajaan Hindu-Budha terbesar di 

Indonesia. 

3. Periode pengaruh budaya Tionghoa (1500-1799) 

Periode ini dimulai dengan datangnya saudagar dari Dinasti Ming yang diutus 

oleh Kaisar Tiongkok yang bernama Kaisar Yung Lo, Laksamana Cheng Ho 

datang bersama armadanya dan berlabuh di Pantai Bonang. Salah satu anak 

buahnya yang bernama Bi Nang Un dan istrinya Na Li Ni memohon ijin 

kepada Laksamana Cheng Ho untuk menetap di sana. Na Li Ni yang memiliki 

keahlian dalam bidang sastra dan seni lukis sangat tertarik kepada Batik 

Lasem dan mulai berusaha dalam bidang industri Batik Lasem dan 

memasukkan ornamen Tionghoa kedalam karya-karyanya yang terkenal 

hingga saat ini. 

4. Periode Awal Industrialisasi Batik Lasem (1800-1890) 

Setalah Na Li Ni sukses mengembangkan industri Batik Lasem, dalam 

kunjungannya ke India Laksamana Cheng Ho membawa cendra mata sebagai 

oleh-oleh untuk saudagar di India. Beberapa tahun kemudian para saudagar 

tertarik dan berkunjung ke Lasem untuk membuka industri Batik di sana. 

5. Periode Pengaruh Budaya Belanda (1901-1945) 

Mulai mengalami masa kejayaannya pada jaman Belanda, dimana pemerintah 

Hindia Belanda memberikan konstribusi kapal dagang terhadap budaya 

daerah negara jajahannya.  
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6. Periode Stagnasi (1942-1945) 

Pada tahun 1942 adalah periode dimana tentara Jepang masuk ke Indonesia  

selama periode ini Jepang melakukan penghancuran pada semua industri di  

Lasem, Jepang memaksa pepnduduk Lasem untuk membuat  perkebunan 

rempah-rempah dan pertambangan. Tahun 1945 Jepang kalah dari sekutu 

sehingga masyarakat Lasem bisa membuka industri batiknya kembali. 

7. Periode Pengaruh Budaya Lokal (1946-1950) 

Tahun 1947 Indonesia masih melakukan pembentukan pemerintahan, 

sehingga pemerintah melakukan pengembangan budaya disetiap daerah 

Indonesia. Hal ini menyebabkan Lasem yang terletak di Pesisir Pantai Utara 

memiliki pengaruhnya kepada corak Batik Lasem. 

8. Periode Revitalisasi Industri I (1951-1970) 

Masa dimana penduduk lasem mulai memproduksi batik tulis Lasem, periode 

ini disebut juga masa kebangkitan batik tulis Lasem. 

9. Periode Kemerosotan Industri (1970-2004) 

Indonesia mulai melakukan perdagangan kerja sama dengan negara asing 

dalam bidang perdagangan, hal ini menyebabkan naiknya bahan baku industri 

Batik sehingga harga batik menjadi mahal, pada tahun 1997 terjadi krisis 

moneter sehingga menyebabkan banyak industri Batik tulis Lasem gulung 

tikar. 

10. Periode Revitalisasi Industri II (2004-2012) 

Tahun 2004 batik tulis Lasem mulai dikenal dunia sehingga pada tahun 2008 

terjadi masalah dengan Malaysia yang ingin mengklaim bahwa batik Lasem 
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milik bangsa Malaysia, hingga UNESCO pada 2 Oktober 2009  menetapkan 

batik milik bangsa Indonesia dan merupakan heritage dunia, sehingga memicu 

industri batik semakin bersinar.  

2.1.3.  Jenis Batik Lasem 

 Wulandari (2011)  dalm bukunya menuliskan pengaruh dan tradisi klasik 

sampai modern menyemarakkan jenis Batik di Indonesia sejak kelahirannya dari 

Kerajaan Majapahit hingga saat ini (hlm.84). Secara garis besar jenis Batik Lasem 

dipengaruhi oleh 

1. Batik Keraton 

Batik Keraton pada umumnya adalah batik yang syarat filosofis kehidupan, 

Batik ini pada awalnya dibuat khusus oleh Putri-putri Keraton yang juga 

merupakan sebagai pembatik yang ahli di Keraton. Pada umumnya motif yang 

digunakan adalah motif Kaung dan Lereng. 

2. Batik Pesisir 

Batik Pesisir adalah Batik yang semua corak dan motif berdasarkan kehidupan 

Masyarakat Pesisir seperti corak Latohan, corak Iwak, corak Rumput Teki 

3. Batik Pencinan 

Batik ini banyak memasukkan unsur Budaya Cina seperti Burung Hong, Naga, 

Kilin dll. Pada umumnya jenis Batik ini memiliki pola yang rumit dan halus, 

pada jaman dahlu Batik Pencinan digunakan sebagai sarung yang dipadukan 

dengan kebaya Ncim yang merupakan khas keturunan Tionghoa 

 

Perancangan Buku Batik..., Aris Reinata Wibawa, FSD UMN, 2019



15 

 

2.1.4.  Ciri-Ciri Batik Lasem 

Sugiyono (2016) dalam karya ilmiahnya menuliskan bahwa Batik Lasem 

memiliki karakteristik yang beragam, hak yang istimewa dari Batik ini adalah dari 

segi pewarnaan di mana  yang paling mencolok yaitu warna merah darah ayam 

(hlm.17). Warna merah merupakan warna khas Batik tulis Lasem yang diambil 

dari tanaman tarum. Bang bangan  merupakan kombinasi antara warna darah 

ayam dengan warna cream.  Bang Biru merupakan kombinasi yang terdiri dari 

warna darah ayam dengan warna biru. 

 Ada juga ciri yang paling terkenal adalah motif tiga negri, dalam motif ini 

dalam motif ini pewarnaan diambil dari tiga daerah yang berbeda yaitu warna 

merah dari Lasem, biru diambil di Pekalongan sedangkan warna soga berasdal 

dari Jogjakarta. Bahkan mitosnya jika pewarnaan kain tidak dilakukan seperti 

seharusnya misalnya warna merah tidak diambil dari Lasem tetapi dari daerah lain 

maka warna yang timbul akan berbeda, hal ini disebabkan komposisi yang 

terdapat pada kandungan air tanah Lasem memiliki kadar  yang berbeda dengan 

daerah lain. 

2.1.5.  Akulturasi Batik Lasem 

Koentjaraningrat (2015)  dalam bukunya menulis tentang akulturasi merupakan 

proses sosial yang ditimbulkan oleh suatu kelompok manusia yang memiliki 

kebudayaan tersendiri dan berhadapan dengan kebudayaan asing, sehingga unsur 

dari dua kebudayaan itu lambat laun saling melebur dan diterima oleh kedua belah 

pihak (hlm.202).  
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 Akulturasi terjadi karena gerak migrasi perpindahan penduduk dari suku-

suku bangsa di muka bumi. Migrasi menyebabkan pertemuan antara kelompok 

manusia yang satu dengan kelompok manusia yang lain, pertemuan antara budaya 

dengan budaya lain yang saling berbeda, sehingga individu-individu dalam 

kelompok dihadapkan dengan unsur-unsur budaya  asing.  

 Nurhajarini (2015) dalam bukunya menjelaskan Batik Lasem  merupakan 

hasil akulturasi budaya Jawa Tengah dan Tionghoa. Jika melihat sejarah Batik 

lasem, dapat dirunut pada masa Bhre Lasem 1 yang memerintah Kerajaan kecil 

Lasem dari tahun (1350-1375). Di wilayah Lasem Batik menjadi pakaian 

bangsawan. Bhre Lasem juga memiliki pembatik sendiri secara pribadi dan 

mempekerjakan tenaga pembatik terampil, kita bisa melihat melalui  artefak kain 

Batik pada jaman Majapahit (hlm.79). 

 Batik Lasem sudah menemukan momentumnya kembali pada saat 

kedatangan Laksamana Cheng Ho ke Lasem untuk melakukan perbaikan kapal 

dan menurunkan awak kapal yang sakit untuk berobat pembuatan. Salah seorang 

anak buah Laksamana Cheng Ho, nahkoda Bi Nang Un melihat Lasem sebagai 

daerah yang subur dengan masyarakat yang ramah, kemudian dia meminta izin 

untuk tidak melanjutkan perjalanan karena ingin menetap di Lasem.  

 Bi Nang Un dan Na Li Ni memperoleh dua orang putri yaitu Bi Nang Ti 

dan Bi Nang Na, salah satu anak yang bernama Bi Nang Ti memiliki keahlian 

membuat batik dan menennun sehingga membuat adipati Lasem pada saat itu 

Adipati Badranala tertarik dan menikah dengan Bi Nang Ti, kemudian Bi Nang Ti 

mengajarkan masyarakat Lasem teknik membatik dengan corak Tionghoa seperti 
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corak naga, burung hong, kilin dan lain-lain yang kita kenal hingga saat ini.

 Dengan banyaknya peranakan Tionghoa yang menetap di Lasem maka 

timbul Batik Lasem Cina peranakan, mayoritas Tionghoa bergerak dalam bidang 

perdagangan, salah satu barang dagannya adalah Batik yang sudah berkembang di 

Lasem. Mereka mulai membuat kain batik dengan ciri khas mereka yang 

dipadukan dengan ciri khas Jawa. Keinginan mereka sangat kuat untuk 

menunjukkan keberadaan mereka melalui kain Batik, masyarakat Tionghoa 

menuangkan budaya-budaya mereka yang mereka percaya kedalam motif  ragam 

hias Batik Lasem. 

2.1.6.  Revitalisasi  Batik 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Revitalisasi berarti suatu proses atau cara 

serta perbuatan yang dilakukan untuk menghidupkan kembali suatu nilai/hal yang 

sebelumnya kurang terbedaya dan menjadikan sesuatu nilai atau hal tersebut 

menjadi sangat penting. 

..  Dalam Wikipedia Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan 

untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terbedaya sehingga 

rebitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan menjadi vital, sedangkan 

kata vital mempunyai arti sangat penting.   

 Kebudayaan dan kearifan lokal merupakan dua hal yang sangat penting 

untuk direvitalisasi untuk mengkokohkan jati diri bangsa, kebudayaan 

mengandung m  akna nilai-nilai sosial, norma sosial, struktur sosiall den religius, 

sedangkan yang dimaksud dengan kearifan lokal mengandung gagasan, nilai, dan 
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pandangan yang bijaksana. Sehingga kebudayaan dan kerafian lokal merupakan 

satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan, melalui revitalisasi inilah kebudayaan dan 

kerafian lokal bisa terus ditransformasikan ke generasi-generasi penerus bangsa 

2.2.  Buku 

Suwarno dalam Soeatimah (2018) menuliskan bahwa buku adalah “Wadah 

informasi berupa lembaran kertas yang dicetak, dilipat, dan diikat menjadi satu 

pada punggungnya serta diberi sampul” (hlm.59). 

 Suwarno dalam Darmono (2018) “buku adalah “Terbitan yang membahas 

informasi tertentu disajikan secara tertulis sedikitnya 64 halaman tidak termasuk 

halaman sampul, diterbitkan oleh penerbit atau lembaga tertentu, serta ada yang 

bertanggung jawab terhadap isi yang dikandungnya (pengarang)” (hlm.39). 

 Suwarno dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2017), dalam arti luas 

buku meliputi semua tulisan, gambar yang ditulis atau dilukis di atas berbagai 

lembaran seperti papyrus, lontar, perkamen atau kertas dalam berbagai bentuk, 

baik gulungan yang dilubangi dan diikat atau dijilid baik muka atau belakang 

dengan kain, kulit, karton atau kayu menurut (hlm.50).  

2.2.1. Jenis buku 

Widyatama (2015) mengatakan pada awalnya tujuan buku sebagai pemberi 

informasi yang berharga dan mengabadikannya dalam bentuk tulisan, tetapi dalam 

perkembangannya menjadi beberapa jenis yang lebih spesifik (hlm.12). 
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1. Buku saku   

Buku saku sama seperti buku panduan, tetapi bedanya buku saku yang 

digunakan pada saat event berlangsung adalah buku saku yang berukuran 

kecil, yang berisi informasi mengenai tema tertentu. Manfaat buku saku 

sebagai media panduan singkat, informasi mengenai hal tertentu, mudah 

dibawa. 

2. Buku acara 

Buku yang berisi tentang daftar atau kegiatan acara seperti seminar, konggres, 

rapat dll. 

3. Buku acuan  

Buku yang berirsi tentang keterangan atau informasi yang digunakan sebagai 

panduan dalam penelitian. 

4. Buku bacaan 

Buku bacaan merupakan buku pelajaran yang digunakan oleh anak sekolah 

dan buku yang dibaca sebagai pengisi waktu. 

5. Buku revrensi 

Buku revrensi adalah buku yang berisi tentang rujukkan dan memberikan 

informasi singkat, padat tentang berbagai hal. 

2.2.2. Anatomi buku 

Yasha (2013) dalam tugas akhirnya menjelaskan buku merupakan kumpulan 

kertas yang dijilid menjadi satu pada ujungnya dan berisi tulisan dan gambar, 

setiap sisi pada lembar kertas buku tersebut disebut halaman (hlm.12).  
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Keterangan gambar 

1. Spine   : Punggung buku yang melapisi jilid buku. 

2. Headband   : Benang tipis yang mengikat setiap seksi buku biasanya 

              diberikan warna untuk melengkapi jilidan buku. 

3. Hinge  : Lipatan atau rel antara padstedown dan fly leaf. 

4. Head square : Perlindungan kecil terhadap pinggiran bagian atas buku. 

5. Front pastedown : Kertas tebal yang menempel pada papan halaman depan. 

6. Cover  :Kertas tebal atau papan untuk melindungi isi buku. 

7. Fordge square  : perlindungan kecil pinggiran-pinggiran buku. 

8. Front board : cover yang terdapat di halaman depan. 

9. Tail square : Perlindungan terhadap pinggiran bagian bawah buku. 

10. Endpaper  : Kertas tebal mempersatukan isi buku dengan cover                

11. Head  : Bagian atas buku. 

Gambar 2.7. Anatomi Buku 

(Yasha, 2013) 
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12. Leaves  : Halaman-halaman kertas yang merupakan isi dari buku. 

13. Back pastedown : Kertas tebal yang menempel pada papan halaman. 

14. Back cover  : Cover yang terdapat di halaman belakang. 

15. Foredge  : Pinggiran buku. 

16. Turn in  : Kertas atau sampul yang dilipat dari luar. 

17. Tail  : Bagian bawah buku. 

18. Foot  : Bagian bawah kertas atau halaman. 

2.2.3. Ukuran Buku 

Widyatama (2015) mengatakan bahwa ukuran buku harus membuat pembaca 

merasa nyaman sehingga buku bisa dibawa dengan mudah dan tidak rusak. Buku 

juga tidak boleh memiliki ukuran yang terlalu besar dan tidak terlalu kecil. 

Ukuran buku pada umumnya adalah A4, letter dan B5 atau F4 (hlm.16).   

2.2.4. Bagian-bagian penyusun buku 

Suwarno (2018) menuturkan tentang bagian-bagian penyusun buku secara umum 

atau yang sering kita kenal dengan struktur buku (hlm.77),  seagai berikut 

1. Cover   

Cover atau sampul buku merupakan bagian pelindung buku bagian terluar yang 

memiliki fungsi untuk penyajian judul halaman, publikasi, nama penulis, penerbit 

dan disertai dengan gambar ilustrasi untuk mendukung tampilan buku agar 

menarik untuk dibaca, jenis cover dibagi menjadi 

a. Hardcover 
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Terbuat dari sampul kertas yang tebal dan lebih kuat dibandingkan dengan 

jenis kertas pada halaman bagian dalam buku. Hardcover ini biasanya 

digunakan untuk buku yang mahal atau terlihat mahal seperti ensiklopedia 

atau buku yang bisa bertahan sepanjang jaman atau abadi. Tetapi sayangnya 

buku jenis ini biasanya memiliki harga yang mahal.  

b. Softcover 

Sampul buku yang sering digunakan di Indonesia, sampul softcover /sampul 

lunak menggunakan bahan kertas artpaper 120 gram / artcarton 230 gram 

    Suwarno (2018:78) menyatakan pembagian cover berdasarkan posisinya pada 

    suatu peneribatan yaitu 

a. Cover depan, terletak dibagian buku paling muka. 

b. Cover belakang adalah cover yang terletak pada bagian belakang buku  

c. Punggung buku, berfungsi sebagai ketebalan buku dan terletak antara 

cover depan dan cover belakang 

d. Endrsement, adalah keterangan yang terletak pada bagian belakang buku 

dengan tujuan sebagai daya pikat sebuah buku 

e. Lidah cover, dibuat dengan tujuan keindahan dan menunjukan nilai yang 

berbeda dari buku. Lidah cover biasanya berisi foto beserta riwayat hidup 

penulis atau ringkasan isi buku.  

2. Halaman Preliminaries 

Disebut juga sebagai halaman pendahuluan yang sangat diperlukan sebelum 

isi utama buku disampaikan, perletakannya tepat diantara cover dan  

isi buku.  
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Halaman Preliminaries ini bisa terdiri atas 

i. Halaman judul, berisi tentang judul, sub judul, nama pengarang, nama 

penterjemah hingga penerbit. Banyak juga buku yang menambahkan 

halaman kulit ari yang hanya berisi judul buku saja.  

ii. Halaman kosong biasanya terletak antara halaman prancis yang tidak 

memuat informasi apapun, ada juga penerbit yang memanfaatkan 

halaman ini untuk memuat undang-undang hak cipta. 

iii. Catatan hak cipta memuat judul buku, nama pengarang/penterjemah, 

pemilik hak cipta hingga tim publikasi seperti desainer dan ilustrasi.  

iv. Halaman tambahan, yang berisi prakata atau kata pengantar 

v. Daftar isi.  

3. Bagian utama  

Bagian utama ini disebut juga isi, merupakan bagian yang memuat 

pembahasan informasi atau materi dari buku tersebut, beberapa bagian yang 

menyusun bagian isi ini antara lain: 

a. Pendahuluan, merupakan sebagai awalan sebelum pembaca membaca pokok 

mermasalahan sehingga pembaca mengetahui dengan jelas masalah yang 

akan dibaca. 

b. Judul bab, sebuah buku biasanya terdiri dari beberapa bab dimana masing- 

masing bab membahas mengenai topik umum tertentu. 

c. Alinea atau paragraf, ini merupakan bagian dimana penulis menuangkan isi 

atau apa yang hendak disajikan. 
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d. Perincian, deskripsi mengenai objek agar pembaca tidak bingung terhadap 

objek yang sedang dibahas. 

e. Kutipan 

f. Ilustrasi 

g. Inisial, penegasan awalan huruf atau kalimat pada masing-masing bab 

dilakukan dengan mencetak tebal dan membuat ukuran sebuah huruf lebih 

besar dari huruf lainnya.  

4. Bagian Postiliminary (Bagian Akhir) 

Bagian Postiliminary ini merupakan bagian akhir untuk menutup isi buku, 

diletakan antara bagian utama dengan cover belakang buku. Bagian  

postiliminary  ini terdiri atas 

a. Catatan penutup, biasanya berisi kesimpulan atau ringkasan atau penambahan 

materi dan informasi yang relevan. 

b. Daftar istilah atau glossary 

c. Lampiran 

d. Indeks, berupa daftar istilah yang terdapat dalam buku yang disertai dengan 

halaman kemunculan istilah tersebut, tanpa disertai arti dan disusun secara 

alfabets, untuk memudahkan pencarian 

e. Daftar pustaka 

f. Biografi penulis 
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2.3.   Layout 

 

Rustan (2017) menyatakan bahwa layout adalah perletakan dari elemen-elemen 

desain dalam media tertentu agar bisa mendukung pesan yang akan 

disampaikannya. Membuat layout merupakan proses tahapan dalam melakukan 

desain. Secara garis besar layout adalah pekerja sedangkan desainer merupakan 

arsiteknya (hlm.1). 

2.3.1. Jenis Layout 

Kelas desain (2008)  menjelaskan jenis-jenis layout dibedakan menjadi 

1. Mondrian Layout 

Layout jenis Mondrian mengambil bentuk dasar dari kotak, landscape, potrait. 

Intinya pada layout jenis ini semua bidang berdiri sejajar memenuhi semua 

bidang yang berisi informasi atau gambar dan membentuk komposisi yang 

konspetual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.8. Mondrian Layout 

(Sumber: http://.kelasdesain.com/_images/JenisLayout.jpg) 

) 
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2. Axial  Layout 

Memiliki tata letak di mana visual utama terletak di tengah halaman 

sedangkan elemen pendukungnya terletak di sekeliling gambar utama, di mana 

elemen pendukung biasanya berbentuk tulisan atau gambar yang berhubungan 

dengan elemen utama sebagai titik pusatnya. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Picture Window Layout 

Gambar utama memenuhi halaman yang diikuti dengan headline sebagai 

keterangan, biasanya keterangan berukuran kecil 

 

Gambar 2.9. Axial. Layout 

(Sumber: http://.kelasdesain.com/_images/JenisLayout.jpg) 
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4. Big Type Layout 

Gambar yang digunakan sebagai unsur pendukung menggunakan jenis tata 

letak dengan huruf besar sebagai unsur utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10. Picture Window Layout 

(Sumber: http://.kelasdesain.com/_images/JenisLayout.jpg) 

Gambar 2.11. Big Type Layout 

(Sumber: http://.kelasdesain.com/_images/JenisLayout.jpg) 

) 
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5. Sihoutte Layout 

Ciri desain jenis ini menggunakan perletakkan antara tulisan dan gambar, 

biasanya menggunakan tampilan negatif gambar atau siluet agar pesan dapat 

disampaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Frame Layout 

Penggunaan desain diperlukan pada unsur utama ini dengan meletakkan pesan 

dan gambar pada  bingkai, dan bingkai tersebut akan menjadi tema dalam 

desain yang digunakan pada border/bingkai yang membentuk naratif 

 

 

Gambar 2.12. Shoute Layout 

(Sumber: http://.kelasdesain.com/_images/JenisLayout.jpg) 
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7. Circus Layout 

Pada Circus Layout ini penyajian tata letak tidak mengikuti ketentuan yang 

berlaku di mana susunan huruf dan perletakkan gambar visual tidak berurutan 

tetapi tetap tersusun dengan baik walaupun dalam satu halaman memuat 

beberapa produk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13. Frame Layout 

(Sumber: http://.kelasdesain.com/_images/JenisLayout.jpg) 

 

Gambar 2.14. Circus Layout 

(Sumber: http://.kelasdesain.com/_images/JenisLayout.jpg) 
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8. Rebus Layout 

Pada rebus layout di mana antara gambar dan text menjalin perpaduan 

sehingga membentuk suatu cerita, di mana gambar diganti dengan tulisan, 

seperti contoh di bawah ini. 

 

 

 

9. Type Cpeciment layout 

Untuk menampilkan pesan secara visual dan literal maka penulisan dilakukan 

dengan menggunakan satu jenis huruf dalam hal ini juga menggunakan tulisan 

besar seperti headline 

Gambar 2.15. Rebus Layout 

(Sumber: http://.kelasdesain.com/_images/JenisLayout.jpg) 
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10. Covy Heavy Layout 

Komposisi pada layout ini menggunakan copy writing yang didominasi oleh 

teks 

 

 

 

 \ 

 

 

 

 

Gambar 2.16. Type Cpeciment Layout 

(Sumber: http://.kelasdesain.com/_images/JenisLayout.jpg) 

Gambar 2.17. Covy Heavy Layout 

(Sumber: http://.kelasdesain.com/_images/JenisLayout.jpg) 

Perancangan Buku Batik..., Aris Reinata Wibawa, FSD UMN, 2019



67 

 

 

2.3.2.  Grid 

Menurut Sihombing (2017) grid digunakan sebagai solusi untuk mengatasi 

permasalahan penempatan elemen-elemen visual dalam sebuah ruang desain. Grid 

System digunakan sebagai perangkat untuk mempermudah penciptaan sebuah 

komposisi visual secara sistematis, baik secara horisontal maupun vertikal. 

Melalui grid system seorang desainer grafis dapat membuat sebuah sistem 

perancangan dan kirarki visual guna menjaga konsistensi rancangan.  Berikut 

beberapa dasar grid, menurut Dalton Sihombing dalam bukunya “Tipografi 

Dalam Desain Grafis” (hlm.204). 

Anggraini dan Natalia dalam Gordon Bander (2014:78) dalam bukunya menulis 

Grid dapat membantu desainer untuk menjaga keteraturan desain. Mengapa kita 

harus menggunakan grid?. Grid menciptakan koherensi dalam kompleksitas. Grid 

mengizinkan kita untuk melakukan sesuatu yang lebih dengan kekurangan. 

Melalui sistim grid, seorang perancang grafis dapat membuat sebuah sistematika 

guna menjaga konsistensi dalam pengulangan komposisi yang sudah diciptakan. 

Berikut ini adalah anatomi grid  
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1. Format           Tempat desain diletakan 

2. Margins           Ruang antara sisi luar format dan batas luar konten 

3. Flowlines           Garis horisontal yang membagi ruang menjadi beberapa  

                            bagian 

4. Modules           Blok dasar grid 

5. Spatial zone       Daerah diantara modul  

6. Kolom          Pembagi modul secara vertikal 

7. Baris          Pembagi modul secara horisontal 

8. Gutters          Pemisah kolom dan baris 

Gambar 2.18.   Anatomi Grid 

      (Anggraini & Nathalia,  2014) 
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9. Folio          Halaman 

10. Running Footer  Informasi tentang naskah  

11. Marker           Informasi yang tampil secara konsisten 

 

2.3.3. Jenis Grid 

Sihombing (2014) dalam bukunya menulis Grid secara garis besar dibedakan 

menjadi tiga (hlm.204).  

1. Single Colom Grid 

Sistem grid yang paling sederhana adalah Single Coloum Grid yang 

menggunakan satu kolom untuk memperkenalkan teks atau gambar. 

Penggunaan ukuran pada  typeface harus diperhatikan untuk memperoleh hasil 

yang optimal. 

2. Multiple Coloum Grid 

Untuk penempatan elemen visual grid pada tipe ini menggunakan lebih dari 

satu kolom. Gris pada tipe ini memberikan tingkat fleksibilitas yang lebih 

tinggi dari pada Single Column Grid. 

3. Modular Grid 

Modular Grid merupakan pengembangan dari Multiple Column Grid.  

Modules adalah area aktif yang dapat diidsi dengan elemen visual. Karena 

Modules sangat berpengaruh terhadap banyaknya konten, maka desainer harus 

memperhitungkan ukuran dari modules itu sendiri. Grid memiliki tingkatan 
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yang tinggi untuk mengatisipasi perubahan dengan tetap mempertahankan 

kosistensi sistem, seperti buku, majalah yang memiliki konten beragam. 

2.3.4.  Prinsip Layout 

Rustan (2017) dalam buku layout mengatakan prinsip-prinsip dasar layout bagi 

desain grafis (hlm.74). 

 Keseimbangan /  Balancing 

Merupakan prinsip yang mengatur agar penempatan suatu elemen pada 

halaman terlihat seimbang. Terdapat dua jenis keseimbangan yaitu 

keseimbangan simetris dan keseimbangan tidak simetris . 

 Kesatuan / Unity 

Yang disebut sebagai kesatuan adalah kosistensi, keutuhan yang menyangkut 

dari isi pokok, komposisi dalam hubungan unsur-unsur pendukung karya. 

 Penekanan / Emphasis 

Dalam suatu desain hal yang penting adalah menonjolkan suatu unsur untuk 

mendapatkan fokus perhatian. Penekanan dapat dilakukan dengan cara 

menggunakan warna yang mencolok, ukuran foto/ilustrasi dibuat paling besar 

menggunakan huruf besar, arah diagonal dan dibuat berbeda dengan elemen-

elemen lain. 

 Irama / Rhythm 

Irama adalah pola layout yang dilakukan dengan cara menyusun beberapa 

elemen visual secara berulang-ulang. Irama visual dalam desain grafis dapat 

berupa repetisi (penyusunan elemen berulang kali secara konsisten) dan 
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variasi (pengulangan elemen visual disertai perubahan bentuk, ukuran dan 

posisi). 

 Keserasian / Harmony 

Merupakan bentuk usaha dari semua macam bentuk, tekstur, warna dan 

elemen lainnya yang disusun secara seimbang menjadi komposisi utuh dan 

nikmat untuk dipandang. 

 Proporsi / Proportion 

Adalah perbandingan ukuran yang digunakan antara panjang dan lebar, antara 

gambar dan bidang gambar. Dalam prporsi ada tiga hal yang berkaitan yaitu 

penempatan susunan yang menarik, penentuan ukuran dan bentuk yang tempat 

sehingga bisa disusun sebaik mungkin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19.    Unsur-unsur Layout 

      (Anggraini & Nathalia,  2014) 
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2.4.  Illustrasi 

 

Rustan (2017) Ilustrasi berasal dari bahasa Inggris Illustration, memiliki makna 

arti gambar, foto dan lukisan. Gambar ilustrasi adalah gambar yang menceritakan 

atau memberikan penjelasan pada cerita atau naskah. Dalam perkembangannya 

Ilustrasi untuk menyajikan informasi yang lebih akurat, kadang pada situasi 

tertentu ilustrasi menjadi pilihan yang lebih dapat diandalkan dibandingkan 

dengan fotografi (hlm.56). 

2.4.1. Jenis-jenis Ilustrasi 

Dictio (2018) dalam tulisannya menyebutkan jenis-jenis gambar ilustrasi dibagi 

menjadi.  

1.  Ilustrasi kantor editorial, ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan 

manuskrip atau mengisi buku, surat kabar, majalah. Contoh ilustrasi  

pengeditan adalah: 

a. Ilustrasi sampul buku atau majalah 

b. Ilustrasi manuskrip, komik, gambar yang pada dasarnya mudah dicerna 

dan menggelikan 

c. Karikatur, gambar-gambar lucu yangg berisi pesan, satire dan kritik. 

d. Kartun yang merupakan gambar dengan pandangan lucu, terkait 

dengan situasi saat ini.  

2. Ilustrasi modis, yaitu ilustrasi yang menggambarkan ide atau desain busana 

3. Ilustrasi iklan, yaitu ilustrasi yang digunakan untuk iklan. 
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4. Ilustrasi sains, yaitu ilustrasi  yang digunakan untuk menggambarkan 

informasi tertentu dalam sains, seperti ensklopedi, teknik, kedokteran, 

arsitektur, ruang dll.  

2.4.2.  Gaya Iustrasi  

Dictio (2018) dalam tulisannya menyebutkan gaya  ilustrasi dibagi menjadi 

1. Realis 

Merupakan gambar yang dilukis sama persis dengan objek aslinya. 

2. Surealis 

Gambar yang dilukis berdasarkan khayalan dan terkadang mengandung 

misteri karena menggunakan pendekatan metafora dan hiperbola.  

3. Kartun 

Ilustrasi yang memberikan kesan lucu, menarik untuk dilihat dan penuh 

warna.  

4. Karikatur 

Gaya dimana objek gambar dilukis tidak proposional, biasanya kepala objek 

lebih besar dibandingkan dengan anggota tubuh lainnya.  

5. Japan Style 

Berasal dari lukisan manga (komik Jepang) dilukis dengan keindahan mata 

dari karakter tokoh yang dilukis. Biasanya juga penuh warna seperti kartun.  

6. American Style 

Berasal dari gaya lukisan Amerika dimana lebih menonjolkan super herois, 

tokoh biasanya dilukis dengan otot yang kekar, wajah kotak segi empat.  
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7. Pop Art 

Gaya dimana objek yang satu dengan objek yang lain saling tumpang tindih 

walaupun objek-objek tersebut tidak saling berhubungan. Bisa berupa foto 

atau lukisan.  

8. Fotografi 

Gaya ilustrasi yang diambil dari gabungan beberapa foto sehingga menjadi 

sebuah lukisan ilustrasi, biasanya lukisan ini banyak digunakan dalam dunia 

desain grafis.  

 

2.5.  Tipografi 

Menurut Kusrianto (2010) tipografi adalah seni dan teknik dalam merancang 

maupun menata aksara dalam kaitannya untuk menyusun publikasi visual, baik 

cetak maupun non cetak (hlm.1). 

 Menurut Sihombing (2017) jika kita mengenal komponen anatomi huruf 

maka akan memudahkan kita dapat mengenal karakteristik dari setiap jenis huruf, 

berikut ini terminologi yang umum digunakan dalam penamaan komponen-

komponen yang terstruktur dalam anatomi huruf (hlm.128). 

Komponen Anatomi Huruf 

 

. 

 

 

 

 
Gambar 2.20.  Anatomi Huruf 

(Sihombing , 2017)  
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1. Baseline 

Garis maya horisontal yang menempatkan huruf-huruf dalam posisi sejajar. 

Garis maya ini merupakan batas dari bagian terbawah huruf besar dan badan 

huruf kecil (tanpa ascender dan descender). 

2. Cap Height 

Garis maya horisontal yang menjadi batas dari bagian terats huruf besar.  

Desain huruf umumnya memiliki tinggi ascender sdikit diatas cap height, oleh 

karenanya terdapat terminologi ascender height yang menjadi garis balas 

ascender.  

3. Meanline 

Garis maya horisontal yang menjadi batas dari bagian teratas dari badan huruf 

kecil.  

4. X-Height 

Tinggi dari badan huruf kecil, tanpa ascender dan descender, X-Height 

dimulai dari baseline hingga meanline. Cara termudah melihat ketinggian 

badan huruf kecil adalah dengan menggunakan huruf kecil “x”. 

5. Ascender 

Bagian dari anatomi huruf kecil yang mengarah keatas dan posisinya berada 

diatas meanline.  

6. Descender  

Bagian anatomi huruf kecil yang mengarah ke bawah dan posisinya berada di 

bawah baseline.  
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Dalam sebuah layout banyak sekali menggunakan elemen teks yang menggunakan 

tipografi, di mana tipografi merupakan proses seni yang digunakan untuk 

menyusun publikasi dengan menggunakan huruf cetak. 

2.5.1.  Jenis Huruf 

Sihombing (2017) contoh huruf biasanya digunakan untuk perangkat promosi 

sebuah desain huruf baru. Disamping itu contohhuruf juga digunakan untuk 

melihat dan menguji tingkat estetika huruf,  ketika digunakan dalam berbagai 

macam ukuran dan perlakuan. Berikut ini adalah klasifikasi huruf berdasarkan 

sejarah huruf latin (hlm. 216). 

 Old Face/Old Style (Garamond, 1671) 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Gambar 2.21.  Typeface : Goudy Old Style 

(Sihombing, 2017)  

 

 

Merupakan awal diciptakannya huruf antara abad 15 – 18 , ciri yang menonjol 

terlihat dari jenis ini adalah perbedaan ketebalan pada dua buah stroke yaitu 

stroke yang tebal dan tipis terlihat serupa, begitu pula dengan brecket juga 

memiliki sudut yang jelas. 
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 Transitional (Baskerville, 1757) 

 

 

 

 

 

                         Gambar 2.22.    Typeface: Perpetua  

                     (Sihombing, 2017) 

Jenis huruf ini cidiptakan pada awal periode transisi yaitu sekitar abad 18 antara 

model Old Face dan Modern, yang membedakan dari Old Face adalah bentuk 

stroke Transitional lebih tipis, begitujuga dengan serif yang dimiliki juga lebih 

tipis, pelopor  dari jenis huruf ini adalah John Baskerville.  

 Modern (Bodoni,1788) 

 

 

 

 

                       Gambar 2.23.  Typeface: Bodoni   

                            (Sihombing, 2017) 

 

Merupakan huruf yang diciptakan pada abad ke 18 oleh Giambattista Bodoni 

(1788) hingga abad pertengahan 20. Ciri khas bentuk ini adalah perbeit.daan yang 

sangat kontras antara stroke yang tebal dan stroke yang tipis, brecket 90 derajat 

bahkan ada beberapa sherif yang berdiri tegak. 
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 Egyptyan/Slab Serif (Century Expanded, 1895) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huruf yang diciptakan pada abad 19 memiliki karakter yang kuat yaitu stroke 

yang memiliki ketebalan yang hampir sama, sherif berbentuk kotak seperti 

papan dengan ketebalan yang hampir sama, kesan yang ditimbulkan adalah 

kokoh, kuat dan stabil. 

 

 Contemporary/Sans Serif (Helvetica, 1975) 

 

 

 

 

 

 

 

Sans dalam bahasa Perancis berarti tanpa, sans serif berarti huruf atau aksara yang tidak 

memiliki kait pada ujungnya, dengan tidak adanya kontras pada stroke maka jenis huruf 

ini memiliki lebar yang sama, kesan yang timbul dari bentuk ini adalah modern, 

kontemporer 

Gambar 2.24.  Typeface: Egyptian 

(Sihombing, 2017) 

 

Gambar 2.25. Typeface:  News Gothic 

(Sihombing, 2017) 
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2.5.2.  Interval Ruang Huruf 

Menurut Kusrianto (2010) pada susunan huruf harus memiliki legibility disebut 

juga kejelasan dan readability biasa disebut juga keterbacaan (hlm.75). Dalam 

dunia tipografi faktor legibility merupakan faktor penting karena mengandung 

bobot kualitas desain dari sebuah tipografi termaksud tampilan bentuk fisik setiap 

karakter, sedangkan readibility adalah seberapa mudah rangkaian huruf bisa 

dibaca. 

  Interval ruang pada huiruf memiliki dampak yang sangat kuat terhadap 

legibility dan readability karena susunan huruf yang terlalu rapat akan 

menghaburkan bentuk juruf sedangkan yang terlalu renggang mengganggu dalam 

kecepatan membaca, selain itu memberikan pengaruh terhadap keindahan dan 

harmoni terhadap suatu rancangan. 

 Jarak antar karakter atau antar kata kita mengenal istilah em dan en, 

dimana istilah ini untuk memudahkan untuk pengaturan jarak antar kata, setengah 

em disebut en, misalnya font berukuran 12 pt maka em quadnya berukuran 12 pt x 

12 pt.  Untuk ukuran yang lebih kecil dari satu em kita bisa mengenal 1/3 em, 1/4 

em 

 

 

 
Gambar 2.26. Interval Ruang Huruf 

(Sihombing, 2010) 
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2.6.  Fotografi 

Dalam bukunya menurut Syndicate (2011) fotografi adalah proses menghasilkan 

gambar dari suatu objek dengan cara merekam pantulan cahaya pada objek 

tersebut dengan menggunakan media yang pake cahaya (hlm.7). 

2.6.1.  Sudut Pengambilan Gambar 

Syndicate (2011) menuliskan bahwa sudut pengambilan gambar adalah h cara kita 

melihat objek dengan menggunakan kamera juga bagaimana objek tersebut jika 

telah telah diabadikan menjadi sebuah foto, sudut pengambilan yang cocok  bisa 

memberi kesan tertentu kepada sebuah objek (hlm.35), berikut ini tiga sudut 

pengambilan gambar beserta contohnya: 

1. Low Angle 

 Lowa angle adalah cara mengambil gambar dari bawah objek foto, pada sudut 

pengambilan gambar ini memberi kesan megah dan menjulang pada sebuah 

hasil foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.27. Low Angle 

(Syndicate, 2011) 
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2. Eye Level 

Eye level adalah pengambilan gambar yang dilakukan dengan cara sejajar 

antara objek foto dengan mata. Kesan ini tidak memberikan hasil yang 

dramatik dari eye level, tetapi hanya memberikan pandangan yang sejajar pada 

objek foto tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

3. High Angle 

High angle adalah pengambilan gambar yang dilakukan dari atas objek foto. 

Pengambilan gambar ini berlawanan dari Low angle. Sudut pengambilan 

gambar ini akan membuat semua objek menjadi lebih kecil. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.28. Eye Angle 

(Syndicate, 2011) 

 

Gambar 2.29. High Angle 

(Syndicate, 2011) 
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2.6.2.  Prinsip-prinsip Fotografi 

Syndicate (2011)  prinsip fotografi adalah cahaya difkuskan dengan cara 

dibiaskan agar bisa menangkap mediup penangkap cahaya. Kemudian dengan 

bantuan luminitas cahaya yang tepat menghasilkan bayangan yang sama dengan 

cahaya yang masuk ke lensa (hlm.7). 

 Agar intensitas cahaya dapat menghasilkan gambar yang temat maka 

digunakan alat ukur berupa lightmeter. Setelah mendapatkan ukuran cahaya yang 

tepat, maka seorang fotografier bisa mengatur intensitas cahaya tersebut dengan 

merubah kombinasi ISO/ASA (ISO adalah speed), diagragma dan kecepatan 

rana. Kombinasi antara ISO dan diafragma dan Speed disebut sebagai exposure. 

2.6.3.  Fotografi Digital 

Syndicate (2011) alat yang paling populer untuk menangkap cahaya adalah 

kamera, pada saat ini dengan perkembangan zaman dalam dunia fotografi 

berkembang era digital (hlm.13). Fotografi digital adalah proses yang 

menggunakan media perekaman secara digital dimana ha berbeda dengan 

fotografi yang menggunakan film.  

 Dalam media digital  media film digantikan peranannya oleh sensor 

elektronik yang berfungsi sebagai media penerima gambar yang kemudian diolah 

dan disimpan dalam data biner. Dengan fotografi digital lebih mudah dan praktis, 

hal-hal yang perlu diketahui dalam fotografi digital adalah.   
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1. Digital zoom 

Merupakan pembesaran gambar dari obyek, tidak mendekatkan obyek tetapi 

memperbesar obyek, sehingga semakin di zoom maka gambar akan semakin 

pecah 

2. Optical zoom 

Perbesaran gambar yang dilakukan melalui jarak lensa, pembesaran gambar 

yang dilakukan mengikuti ukuran lensa, sehingga pembesaran gambar yang 

dilakukan tidak menyebabkan gambar pecah.  

2.7.  Warna 

Menurut Anggraini dan Natalia (2014)  warna merupakan unsur terpenting dalam 

obyek desain, setiap warna memiliki karakter dengan sifat yang berbeda pula.  

Dengan warna kita dapat menampilkan identitas atau citra yang ingin disampikan, 

baik dalam  menyampaikan pesan atau sebagai elemen yang bisa menarik 

perhatian, meningkatkan mood, menggambarkan citra sebuah perusahaan 

(hlm.37). 

2.7.1. Jenis-jenis Warna 

Warna memiliki arti yang universal seperti:  

1. Merah 

Warna yang paling emosional, cenderung ekstrim simbol dari Agresivitas, 

keberanian, semangat, percaya diri, gairah. 

2. Pink 

Lembut, menenangkan, cinta, kasih sayang dan feminin 
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3. Biru 

Langit dan udara, kesan lapang, keharmonisan, keetiaan, ketenangan, 

sensitifitas, kepercayaan. 

4. Kuning 

Meningkatkan konsentrasi, menyimbolkan warna persahabatan,  

optimisme, santai, gembira, harapan, toleran, menonjol, eksentrik 

5. Hijau  

Melambangkan alam, kehidupan,  menyimbolkan fertilitas, sehat, natural 

6. Orange 

Melambangkan sosialisasi, keceriaan, kehangatan, segar, semangat, 

keseimbangan dan energi. 

7. Ungu 

Memberi kesan spritual yang magis, mistis, misterius dan mampu menarik 

perhatian, kekayaan dan kebangsawanan 

8. Coklat 

Merupakan warna netral yang natural, hangat, membumi dan stabil, 

menghadirkan kenyamanan, memberi kesan anggun, kesejahteraan dan elegan. 

9. Abu-abu 

Warna yang melambangkan kesederhanaan, intelek, futuristik, millennium. 

10. Hitam  

Warna yang kuat dan penuh percaya diri, penuh perlindungan, maskulin, 

elegan, dramatis dan misterius 
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2.7.2.  Pengelompokan Warna 

Anggraini dan Natalia (2014) menyatakan  teori Brewster merupakan teori yang 

membagi warna menjadi 4 kelompok warna yaitu warna primer, warna sekunder, 

warna tersier dan warna netral (hlm.39). 

1. Warna Primer 

Disebut juga warna dasar karena tidak merupakan campuran dari warna-warna 

lain. Warna primer adalah merah, kuning dan biru 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.30.     Warna – warna Primer 

(Anggraini & Nathalia,  2014) 

 

 

2. Warna Sekunder 

Adalah hasil dari warna primer yang dicampur dengan proporsi 1 : 1. 

Misalnya warna ungu merupakan gabungan dari warna merah dan biru, begitu 

pula warna hijau merupakan gabungan dari warna kuning dan warna biru dan 

sebagainya.  
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Gambar 2.31.    Warna – warna Sekunder 

                                        (Anggraini & Nathalia,  2014) 
 

3. Warna Tersier 

Terdiri dari warna primer yang dicampur warna sekunder dengan 

perbandingan sama, misalnya jika warna kuning dicampur dengan warna 

jingga maka hasilnya jingga kekuningan. Jika warna merah, kuning dan biru 

digabung maka hasilnya warna coklat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.32. Warna – warna Tersier 

      (Anggraini & Nathalia,  2014) 

 

 

4. Warna Netral 

Disebut juga warna penyeimbang merupakan gabungan dari semua warna  
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primer dengan perbandingan 1:1:1, sering dikenal dengan istilah additive 

color/RGB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam proses percetakan warna yang digunakan untuk permukaan seperti  

logam, kertas, kain, plastik dll menggunakan tingga yang biasa dikenal dengan 

istilah Substractive color / CMYK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.33.  Additive Color/RGB 

(Anggraini & Nathalia,  2014) 

 

        Gambar 2.34.  Subtractive color/CMYK 

(Anggraini & Nathalia,  2014) 

Pemula., 2014) 
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