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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Buku 

Menurut Haslam (2006) buku adalah sebuah proses penyampaian informasi tertua 

yang memiliki isi tentang pengetahuan, ide, dan kepercayaan (hlm. 6). Desain 

buku menurut Masterson (2007) adalah sebuah perencanaan dan spesifkasi untuk 

struktur fisik dan visual dari buku (Hlm. 15). Menurut Rustan (2009) buku 

memiliki fungsi dalam penyampaian informasi yang dapat berupa cerita, 

pengetahuan, dan sebagainya. Buku memiliki lembaran-lembaran halaman yang 

dijilid (hlm. 122-123). Sedangkan menurut Oxford Dictionary buku adalah sebuah 

karya yang di tulis dan kemudian dicetak dan dijahit bersama-sama pada bagian 

sisinya kemudian terikat dalam sampul. 

2.1.1. Jenis-Jenis Buku 

Menurut Arifin & Kusrianto (2008, hlm. 55) ragam jenis buku dikelompokkan 

menjadi jenis-jenis sesuai dengan tema yang diminati oleh masyarakat pembaca 

yaitu : 

a. Buku novel 

Buku yang berisikan cerita yang mayoritas membahas kisah cinta, 

petualangan, misteri, dan sebagainya. 
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b. Buku fiksi 

Buku yang bertemakan cerita fantasia atau cerita khayalan. 

c. Buku ilmiah 

Buku yang bertemakan mengenai ilmu-ilmu pengetahuan.  

d. Buku biografi 

Buku yang bertemakan mengenai sejarah, pencitraan serta kepentingan 

tertentu. 

e. Buku religius 

Buku bertemakan soal keimanan dan pembelajaran agama 

f. Buku motivasi 

Buku yang bertemakan mengenai sebuah motivasi untuk membuat 

seseorang semangat dan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang positif. 

g. Buku computer 

Buku yang bertemakan soal computer secara spesifikasi dan pembahasan 

terkait computer. 

h. Buku kesehatan 

Bertemakan tentang bagaimana merawat tubuh yang sehat agar terhindar 

dari penyakit tertentu, dan menjaga tubuh agar tetap sehat. 

i. Buku untuk anak-anak 

Buku yang berisikan fiksi maupun non fiksi dimana terdapat banyak topic 

yang diangkat sesuai dengan sasaran pembacanya.  
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j. Buku hobi 

Buku ini lebih membalas tentang tren tertentu seperti otomotif, music, 

memasak, kerajinan tertentu. 

k. Buku sejarah 

Buku yang bertemakan mengenai sebuah perjalanan, cerita perjuangan, 

kisah-kisah lama yang mengandung nilai historis. 

2.1.2. Komponen Buku 

Menurut Haslam (2006, hlm. 20), buku yang dapat menyampaikan pesan dan 

informasi yang terkandung didalamnya adalah buku yang berhasil menyajikam 

konten dan informasi yang sesuai sehingga pembaca mengerti. Buku memiliki 

beberapa komponen yang mendukung dalam penyampaian informasi tersebut, 

kompenen dalam buku itu terdiri atas : 

1. Cover 

Cover merupakan kertas terluar yang terbuat dari papan tebal yang berada 

dilapisan terluar buku yang memiliki fungsi untuk melindungi buku. 

Menurut Haslam (2006, hlm 160-161) Cover memiliki dua fungsi yaitu 

sebagai pelindung buku dan sebagai media komunikasi konten dengan 

poster miniature. Dalam sebuah cover buku terdapat elemen yaitu : 

a. Image 

b. Author name in full 

c. Book title plus subtitle where required 

d. Additional cover text 
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e. Format and size 

f. Print requirement 

2. Spine 

Spine merupakan lapisan luar dari buku yang memiliki fungsi untuk 

melindungi tepian buku. Menurut Haslam (2006, hlm. 161) spine dalam 

buku memiliki elemen yaitu : 

a. Author name in full 

b. Book title plus subtitle where required 

c. Publisher logo 

3. Head Band 

Merupakan lapisan yang digunakan untuk mengikat atau menyatukan jilid 

buku. 

4. Hinge 

Sebuah lipatan pada endpaper yang tempatnya berada diantara pastedown 

dan fly leaf 

5. Front pastedown 

Lapisan dari endpaper yang menempel dan fungsinya adalah untuk 

melindungi bagian dalam sampul buku.  

6. Head square 

Sebuah lapisan pelindung yang ukurannya lebih besar dari isi atau 

halaman buku dan berada di bagian atas buku. 

Perancangan Buku Sejarah..., Jonathan Timothy, FSD UMN, 2018



10 

 

7. Foredge square 

Sebuah lapisan pelindung yang sama seperti head square, tetapi foredge 

square bertugas untuk melindungi bagian depan buku yaitu dari bagian 

sampul depan dan sampul belakang buku. 

8. Front board 

Papan sampul yang letaknya ada pada bagian depan buku. 

9. Tail square 

Sebuah lapisan pelindung yang tugasnya melindungi bagian bawah buku 

dan ukurannya lebih besar dari isi atau halaman buku. 

10. Endpaper 

Lapisan kertas tebal yang digunakan sebagai penutup dari bagian sampul 

papan dan juga penahan dari punggung buku.  

11. Head 

Merupakan bagian atas dari sebuah buku. 

12. Leaves 

Kertas yang memiliki dua sisi atau satu kertas halaman dan saling 

mengikat pada bagian dalam buku. 

13. Back pastedown 

Sebuah kertas tebal yang merekat pada bagian dalam papan di bagian 

belakang buku. 

14. Back cover 

Lapisan sampul pada bagian belakang buku. Menurut Haslam (2006, hlm 

161) back cover dalam buku memiliki elemen yaitu : 
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a. ISBN/barcode 

b. Registered retail price 

c. Blurb or book description 

d. Bullet point breakdown of issues covered 

e. Reviewers quote 

f. Author biography 

g. List of previous publication 

15. Foredge 

Adalah sisi depan sebuah buku. 

16. Turn-in\ 

Sebuah kain yang menjulur dari dalam dengan dilipat dari luar ke dalam 

sampul buku. 

17. Tail 

Bagian bawah pada sebuah buku. 

18. Fly-leaf 

Satu halaman balik dari endpaper. 

19. Foot 

Bagian bawah pada halaman buku. 
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Gambar 2.1. Komponen Buku 

 (Sumber: Haslam,2006, hlm. 20) 

2.1.3. Tahapan Perancangan Buku 

Menurut Masterson (2007) tahapan perancangan buku ada 5 tahapan (hlm. 23-28) 

yaitu : 

1. Development 

Mengembangkan sebuah ide ke sebuah manuscript. Prosesnya termasuk 

menulis proposal atau sebuah outline. Manuscript nya termasuk spesifikasi 

untuk artwork dan fotografi.  

2. Manuscript preparation and design 

Mempersiapkan manuscript untuk masuk produksi.  

3. Production 

Melihat lebih dalam dalam sebuah perencanaan dalam sebuah persiapan 

manuscript dan stage design. Ketika manuscript sudah dalam sebuah 

Perancangan Buku Sejarah..., Jonathan Timothy, FSD UMN, 2018



13 

 

format yang sesuai, seorang proofreader akan membaca kembali 

manuscript tersebut dan melanjutkannya ke tahap produksi.    

4. Editing 

Setiap manuscript harus melalui proses editing dan disarankan dengan 

orang yang berkompeten atau editor professional. Proses editing mencakup 

pengecekan spelling atau grammar, penggunaan tanda baca, material yang 

digunakan, mengubah heading dan dan text sesuai struktur pararel, gaya 

yang digunakan, konsistensi, mengeliminasi pemenggalan kata dan jargon. 

5. Proofreading 

Proses yang dilakukan setelah editor selesai memeriksa manuscript 

kemudian author mempublikasikan perubahan yang dilakukan.  

2.1.4. Produksi cetak buku 

Menurut Evans & Sherin (2008) mengatakan bahwa percetakan merupakan 

pilihan yang sesuai dengan anggaran, pemilihan permukaan yang ingin dicetak, 

jumlah yang dicetak, dan waktu untuk penyelesaian yang cepat (hlm. 146-149). 

Percetakan dibagi menjadi 10 bagian, yaitu : 

1. Offset lithography 

Percetakan jenis ini merupakan jenis metode printing dimana gambar yang 

ada di sebuah plat lalu dimasukan ke antara dua buah silinder berbahan 

karet yang lalu memindahkan gambar ke sebuah kertas. 

2. Letterpress 

Tehnik cetak ini merupakan teknik cetak tertua dan merupakan basis dari 
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awal percetakan ada, yaitu huruf yang dicetak dari timah dan diberi tinta 

yang kemudian ditekan diatas kertas. 

3. Gravure 

Teknik cetak dengan menggunakan bahan plat yang diapit oleh silinder 

yang lalu meninggalkan tinta yang kemudian ditransfer ke kertas. 

4. Engraving 

Menggunakan plat yang membawa tinta yang kemudian dicetak ke sebuah 

kertas dengan tekanan tertentu. 

5. Thermography 

Thermography menggabungkan bubuk panas dengan tinta untuk 

menciptakan kesan hasil cetak yang lebih. 

6. Screen printing 

Teknik cetak sederhana menggunakan papan yang diberikan lapisan kertas 

berpori kecil, yang kemudian diberikan tinta diatas untuk dicetak. Tehnik 

cetak ini biasa kita mengenalnya dengan sebutan sablon. 

7. Flexography 

Tehnik cetak yang mendekati sama dengan gravure, yaitu plat yang 

diposisikan dengan plat plastic yang lembut atau berbahan karet yang 

kemudian digunakan untuk mencetak di bahan yang tidak biasa tidak 

seperti offset printing yang menggunakan plat besi. Sifat dari flexography 

lebih fleksibel. 

 

 

Perancangan Buku Sejarah..., Jonathan Timothy, FSD UMN, 2018



15 

 

8. Digital 

Tehnik cetak ini disebutkan sebagai teknik cetak yang sesuai dengan apa 

yang memilikinya ingin mencetak dengan waktu yang sangat fleksibel. 

Penggunaan teknik cetak ini menggunakan 4 warna, yaitu Cyan, Magenta, 

Yellok, Ki. Teknik cetak ini diterapkan pada printer jenis digital dan 

printer toner. 

9. Holography 

Teknik cetak ini menggunakan tiga dimentional penggambaran yang 

dibuat dengan melakukan proses digitalisasi pada gambar yang kemudian 

dipisahkan menjadi tiga lapisan berbeda yang memberikan kesan 3D. 

10. Lenticular printing 

Teknik cetak dimana menciptakan efek animasi ketika sebuah gambar 

diputar balik ketika dilihat dari sudut pandang yang berbeda. 

2.1.5. Kertas 

Menurut Evans & Sherin (2008) mengatakan bahwa kertas tercipta dari sebuah 

kayu yang kemudian diolah menjadi pulp lalu diproses menjadi kertas. Kertas 

digunakan sebagai bahan dasar media penyampaian informasi (hlm. 69). 

2.1.5.1. Ukuran kertas Iso 

Ukuran kertas ISO merupakan standarisasi legal yang digunakan di 

seluruh dunia dengan bahan mulai dari kertas hingga paper board. 
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Gambar 2.2. Ukuran Kertas ISO 

 (Sumber: Evans & Sherin, 2008, hlm. 68 ) 

2.1.6. Binding 

Menurut Evans & Sherin (2008, hlm. 80-81) mengatakan bahwa ada banyak cara 

untuk mengikat lembaran banyak. Teknik binding dari sebuah buku terdiri atas : 

1. Perfect binding 

Kumpulan kertas yang kemudian ditumpuk mejadi satu, kemudian di salah 

satu sisi tersebut diberikan perekat panas dan digabungkan dengan Cover 

buku.  
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Gambar 2.3. Perfect Binding 

(sumber : Evans & Sherin, 2008, hlm. 80) 

2. Saddle stitch binding 

Teknik binding ini disebut dengan teknik jilid kawat. Saddle stitch binding 

biasa digunakan pada sebuah dokumen atau buku yang memiliki ketebalan 

4-50 halaman. 

 

Gambar 2.4. Saddle stitch binding 

(sumber : Evans & Sherin, 2008, hlm. 80) 

3. Case binding 

Metode binding pada hard cover buku yaitu menyatukan semua halaman 

dan diratakan dengan punggung buku. 
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Gambar 2.5. Case binding 

(sumber : Evans & Sherin, 2008, hlm. 80) 

4. Side stitch binding 

Tehnik binding pada soft cover atau hard cover yaitu menyatukan semua 

halaman dan menggunakan jilid kawat yang terikat di tengah. 

 

Gambar 2.6. Side stitch binding 

(sumber : Evans & Sherin, 2008, hlm. 80) 

5. Screw and post binding 

Tehnik binding pada hard cover dengan menyatukan semua halaman dan 

kemudian dibuat dua buah lubang untuk paku kecil masuk yang kemudian 

menjadi pengikat. 
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Gambar 2.7. Screw and post binding 

(sumber : Evans & Sherin, 2008, hlm. 81) 

 

6. Plastic comb binding 

Tehnik binding yang menggunakan ring plastik untuk menyatukan sebuah 

halaman dengan soft cover. 

 

Gambar 2.8. Plastic comb binding 

(sumber : Evans & Sherin, 2008, hlm. 80) 

7. Ring binding 

Tehnik binding yang memiliki kesamaan dengan plastic comb binding, 

yaitu menggunakan ring berbahan besi untuk menyatukan halaman dengan 

soft atau hard cover. 
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Gambar 2.9. Ring binding 

(sumber : Evans & Sherin, 2008, hlm. 81) 

8. Tape binding 

Tehnik binding yang menggunakan staples dan tape untuk menyatukan 

halaman dan soft cover. 

 

Gambar 2.10. Tape binding 

(sumber : Evans & Sherin, 2008, hlm. 81) 

9. Spiral and double loop wire binding 

Penggabungan tehnik binding dengan menggunakan ring plastic, dan 

staples. 
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Gambar 2.11. Spiral and double loop wire binding 

(sumber : Evans & Sherin, 2008, hlm. 81) 

2.2. Desain dalam Buku 

Dalam sebuah buku  terdapat elemen dan prinsip desain yang terkandung seperti : 

2.2.1. Layout dalam buku 

Menurut Rustan (2009, hlm. 1) layout merupakan pengaturan tataletak elemen-

elemen desain pada sebuah bidang dalam media tertentu untuk mendukung 

konsep atau pesan yang dibawanya. Me-layout adalah salah satu proses atau 

tahapan kerja dalam desain. Menurut Ambrose & Harris (2017, hlm. 33) layout 

adalah untuk menyajikan visual dan elemen tekstur yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi dengan baik yang dapat membuat pembaca menerima 

informasi tersebut dengan mudah.  

2.2.1.1. Elemen Layout 

Menurut Ambrose & Harris (2005, hlm.66) teks dan gambar adalah 

komponen utama dalam layout yang digunakan untuk mengatur agar 

menyajikan kepada para pembaca sedemikian rupa agar dapat 
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berkomunikasi secara efektif. Hal tersebut juga didukung oleh elemen 

dalam layout yaitu: 

1. Alignment 

Mengatur sebuah posisi pada tulisan dalam buku teks, baik dalam 

bidang vertical dan horizontal. 

2. Hypenation and Justification 

Pemberian jarak pada setiap teks untuk menghasilkan blok teks agar 

terlihat bersih. Maka dari itu seorang desainer penting dalam 

mengontrol hypernation. 

3. Hierarchy 

Hirarki adalah panduan logis, teratur dan visual untuk judul yang 

menyertai body teks. Yang menandakan berbagai level tentang 

pentingnya ukuran point atau style.  

4. Arrangement 

Arrangement adalah sebuah penyesuaian yang dilakukan pada teks agar 

pembaca dapat memahami dengan jelas. 

2.2.1.2. Prinsip Layout 

Menurut Rustan (2009, hlm. 74-75) prinsip layout memiliki prinsip 

dasar, antara lain: 
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1. Sequence 

Urutan perhatian dalam prinsip layout dengan mengutamakan 

hierarki/flow/aliran. Membuat sebuah prioritas dan mengurutkan 

dari yang harus dibaca sampai yang boleh dibaca. Dengan 

adanya sequence dalam layout, akan tersusun secara hierarki dan 

memiliki flow yang mudah dibaca dan dimengerti..  

2. Emphasis 

Pemberian makna tertentu terhadap informasi atau konten yang 

disampaikan dapat melalui seperti penggunaan warna yang 

kontras, menggunakan gaya yang berbeda, serta memberikan 

ukuran yang lebih besar daripada yang lain. 

3. Balance 

Pembagian sebuah space yang sama rata pada layout untuk 

menghasilkan kesan seimbang serta menggunakan elemen yang 

dibutuhkan dan menggunakannya pada tempat yang tepat. 

4. Unity 

Membuat sebuah kesatuan secara menyeluruh dan seluruh 

elemen yang ada harus saling berhubungan serta berkaitan dan 

disusun secara tepat. 
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2.2.1.3. Jenis Layout 

Menurut Ambrose & Harris (2005, hlm. 12 – 54) layout adalah 

sebuah desain dari sebuah tata letak dan pengorganisasian elemen 

pada halaman. Pengaturan dari elemen desain untuk penggunaan 

ruang sesuai dengan format desain yang dipergunakan secara 

maksimal. Layout bertujuan agar pembaca lebih nyaman dan lebih 

mudah memahami informasi yang diberikan. Sedangkan menurut 

Tondreau (2009, hlm. 11) Layout memiliki beberapa jenis grid 

yaitu: 

1. Single-column grid 

Layout jenis ini menggunakan pembagian garis pada kolom 

sebuah halaman, sehingga membentuk grid persegi panjang. 

Penggunaan layout ini biasa digunakan untuk penulisan essai, 

laporan, ataupun buku.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.12. Single column grid 

(Sumber: Tondreau, 2009, hlm. 11) 
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2. Two-column grid 

 Layout ini digunakan untuk mengontrol banyaknya teks atau 

untuk memberikan informasi yang berbeda dari kolom yang 

berbeda. 

 

 

 

 

Gambar 2.13. Two column grid 

(Sumber: Tondreau, 2009, hlm. 11) 

3. Multicolumn grid 

Layout yang memiliki sisi fleksibilitas yang lebih dibanding 

single column grid atau two column grid. Layout ini sangat 

berguna untuk penggunaan dalam sebuah majalah atau 

websites. 

 

 

 

 

Gambar 2.14. Multicolumn grid 

 (Sumber: Tondreau, 2009, hlm. 11) 
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4. Hierarchial Grid 

Layout ini tersusun dengan kolom horizontal yang membagi layout 

menjadi sebuah grid dengan ukuran tertentu. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15. Hierarchial grid 

 (Sumber: Tondreau, 2009, hlm. 11) 

5. Modular Grid 

Layout ini adalah layout terbaik untuk mengatur informasi yang kompleks 

yang sering dijumpai pada kalender, koran, chart, atau tabel. Grid jenis ini 

menggabungkan garis horizontal dan vertical yang membentuk suatu 

struktur ruang kecil. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16. Modular grid 

 (Sumber: Tondreau, 2009, hlm. 11) 
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2.2.1.4. Grid 

Menurut Haslam (2006) penggunaan grid dalam sebuah buku 

memberikan konsiten dan membuat semua bentuk menjadi 

seimbang. Fungsi grid memungkinan pembaca untuk fokus kepada 

konten daripada bentuk (hlm. 42). 

2.2.1.5. Komposisi 

Menurut Landa (2010, hlm 152) komposisi memberikan sebuah 

bentuk dalam konten. Komposisi merupakan sebuah bentuk yang 

terbentuk dari adanya berbagai elemen visual dan pengaturan 

elemen grafis yang saling berhubungan satu sama lain. Menurut 

Landa dalam mendesain sebuah single-surface, aplikasi tetap, para 

desainer kebanyakan membuat komposisi dengan spontan tidak 

dengan menggunakan komposisi dari aplikasi seperti grid atau 

template yang biasa digunakan dalam pengaplikasian desain pada 

multiple-pages. Proses menggunakan grid atau yang lainnya, bersih 

dan komunikasi visual yang menarik merupakan sebuah 

pencapaian yang baik.  

2.2.2. Tipografi dalam buku 

Menurut Supriyono (2009, hlm. 19-23) tipografi adalah cara dalam memilih 

dan mengolah huruf yang dalam desain grafis sudah menjadi ilmu sendiri. 

Terbacanya tipografi atau tidak ditentukan dari pengunaan huruf (typeface) 

dan juga dalam penyusunannya sendiri. Menurut Ambrose & Harris (2015, 
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hlm. 128) tipografi atau teks adalah bentuk penyajian dalam sebuah layout 

melalui elemen tipografi dari leading dan font. Font merupakan karakter 

dari diri mereka sendiri ketika leading adalah alat yang digunakan untuk 

memberikan ruang dari sebuah teks, seperti dengan teks tanpa leading 

memunculkan ruang sempit dan ascenders serta descenders yang dapat 

bercampur satu dengan yang lainnya. Ukuran teks yang ideal seperti contoh 

untuk 10 pt dengan 12 pt leading mengambil persentase sebesar 120% dari 

ukuran teks yang digunakan. Dari proses tersebut diperoleh apabila ukuran 

teks bertambah maka diperoleh ruang antar teks yang proporsional. 

Kemudian menurut Sihombing (2015, hlm. 170) penggunaan ukuran huruf 

yang sesuai untuk body teks dalam desain buku, majalah, dan surat kabar 

umumnya menggunakan 9 pt dan 10 pt, sedangkan ukuran maksimum dari 

body teks umumnya adalah 12 pt. Fungsi huruf dibagi menjadi dua, yaitu 

huruf teks (text type) dan huruf judul (display type), dimana dijelaskan 

bahwa huruf teks lebih baik menggunakan bentuk yang sederhana dan 

mudah dibaca oleh si pembaca. Lalu tipografi adalah sebuah bahasa yang 

memiliki banyak tanda. Bahasa dapat digunakan untuk mendidik, mengajak, 

membujuk, dan menghibur (Carter, Meggs, Day, Maxa, & Sanders, 2015, 

hlm. 111). 

Kemudian menurut Robin Landa (2006) tipografi adalah hasil desain 

dari perpaduan huruf dan komposisi dari dua ruang dimensi dan didalam 

ruang dan waktu. Hasilnya dapat berupa cetak, konten, desain, media 

digital, ekspresi serta pesan (hlm. 74-75).  Letterform merupakan gabungan 
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antara style dan form dari masing masing huruf dari alphabet yang kita 

miliki. Letterform yang digunakan oleh desainer dibagi menjadi tiga 

kategori yaitu : 

a. Type : tulisan yang dihasilkan dari sebuah mesin. Jenis tulisan ini biasa 

digunakan untuk berkomunikasi. 

 

 

 

 

Gambar 2.17. Type 

 (Sumber: https://www.prepressure.com/images/fonts_sample_ ) 

b. Lettering : tulisan yang dihasilkan dengan menggabungkan desain dan 

typography didalamnya. Secara umum proses lettering dihasilkan 

melalui proses digital. 
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Gambar 2.18. Lettering 

 (sumber: http://www.fromupnorth.com/wp-

content/uploads/design/973/94243/feec868c1a0f96a352ad2cc215b9a9af.jpg) 

c. Calligraphy : dihasilkan dengan proses manual oleh tangan manusia 

dan dibuat secara instrumental. Banyak orang mengatakan sebagai 

“menulis indah”. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19. Calligraphy 

 (sumber: https://www.smashingmagazine.com/wp-content/uploads/2016/11/Flourishing-large-

opt.jpg) 
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2.2.2.1. Klasifikasi Tipografi 

Menurut Carter, Meggs, Day, Maxa, & Sanders (2015, hlm. 256-

314) tipografi dibagi menjadi 5 macam tipe, yaitu 

1. Old style 

Gaya tulisan Roman dengan bentuk memiliki chisel edge serta 

mempertahankan ciri khas dari karakter tipografi ini. Contoh : 

Garamond, Caslon, dan Times New Roman. 

 

Gambar 2.20. Old style 

(sumber : https://mimoriarty.wordpress.com/2011/03/02/the-art-of-text-printing-part-two/) 

2. Sans serif 

Jenis tulisan yang mengalami perubahan dengan menghilangkan 

serif dan dekorasi yang ada. Contoh : Futura, Franklin Gothic, 

dan Univers 65. 
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Gambar 2.21. Sans serif 

(sumber : http://hillernmfall09.blogspot.co.id/2011/02/journal-assignment-2-morris-fuller.html) 

3. Transitional 

Gaya tulisan dari abad ke 18 yang memiliki gabungan dari 

modern style dan old style. Contoh : Baskerville, Bookman, dan 

Georgia. 

 

Gambar 2.22. Transitional 

(sumber : http://luc.devroye.org/fonts-23979.html) 

4. Modern 

Sebuah gaya tulisan dari roman yang memiliki ciri khas tebal 

tipis pada huruf. Gaya tulisan ini dipengaruhi oleh gaya 
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calligraphy. Contohnya seperti : Bauer Bodoni, Century 

Schoolbook, dan Didot.  

 

Gambar 2.23. Modern 

(sumber : http://www.studentshow.com/gallery/7248069/Bodoni-Typeface-Poster-Design) 

5. Egyptian 

Sebuah gaya tulisan pada jaman era abad 19 dan memiliki ciri 

khas tebal. Style tulisan ini biasa dikenal dengan square serif 

atau slab serif. 

 

Gambar 2.24. Egyptian 

(sumber : http://luc.devroye.org/classify.html) 

2.2.2.2. Anatomi tipografi 

Menurut Carter, Meggs, Day, Maxa, & Sanders (2015, hlm. 31) 

anatomi tipografi merupakan representasi dari suara dan 

membentuk sebuah rekaman visual dari sebuah bahasa yang bisa 
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disebut pemikiran yang dibuat terlihat dan suara beku. Anatomi 

tipografi memiliki 5 bagian, yaitu : 

a. Capline 

Sebuah garis imajiner yang ada membentang diatas huruf kapital 

dan ascenders dari huruf kecil. 

b. Meanline 

Sebuah garis imajiner yang mengatur tinggi sebuah huruf kecil. 

c. x-height 

merupakan tinggi dari sebuah huruf kecil dan juga sebagai jarak 

antara baseline dan mainline..  

d. Baseline 

Sebuah garis imajiner yang menjadi dasar dari setiap huruf. 

e. Beard line 

Sebuah garis imajiner yang membentang lurus dibawah 

descenders. 

 

 

 

 

Gambar 2.25. Anatomi tipografi 

 (sumber: https://openclipart.org/detail/170015/anatomy-of-type) 
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2.2.2.3. Elemen tipografi 

Menurut Carter, Meggs, Day, Maxa, & Sanders (2015, hlm. 41) elemen 

tipografi  dibagi menjadi 4 elemen, yaitu: 

1. Thick/thin contrast 

Mendefinisikan hubungan antara bagian tipis dari strokes di sebuah 

huruf dan bagian tebal. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.26. Thick/thin contrast 

 (sumber: Carter, Meggs, Day, Maxa, & Sanders, 2015, hlm. 41) 

2. x-height 

Mendefinisikan tinggi dari hutuf kecil, termasuk ascender dan 

descender. 
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Gambar 2.27. X-height 

 (sumber: Carter, Meggs, Day, Maxa, & Sanders, 2015, hlm. 41) 

3. Ascenders/Descenders 

Mendefinisikan sebuah panjang atau pendeknya dari huruf pada 

umumnya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.28. Ascenders/descenders 

 (sumber: Carter, Meggs, Day, Maxa, & Sanders, 2015, hlm. 41) 
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4. Stress 

Mendefinisikan sebuah gambaran axis hasil dari hubungan antara 

tebal dan tipisnya stroke huruf. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.29. Stress 

 (sumber: Carter, Meggs, Day, Maxa, & Sanders, 2015, hlm. 41) 

2.2.3. Warna 

Menurut Supriyono (2010) warna adalah satu elemen visual yang mudah untuk 

mendapatkan perhatian dari pembaca. Pemilihan warna disesuaikan dengan 

konten yang disajikan, dan warna dapat mempengaruhi mood dari pembaca (hlm. 

70).  Sedangkan menurut Ambrose & Harris (2005) warna merupakan elemen 

utama dalam sebuah desain yang dapat menarik perhatian, mengarahkan pembaca, 

dan memberikan informasi kepada pembaca (hlm. 11). 

2.2.3.1. Psikologi Warna 

Menurut Supriyono (2010, hlm 74) warna dibagi menjadi dua golongan 

yaitu : 
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1. Warna dingin 

Warna yang memiliki temperature lebih sejuk untuk dilihat dan 

memberikan kesan pasif, damai, dan kurang mencolok. Contoh : hijau, 

biru, dan ungu. 

Gambar 2.30. Warna dingin 

 (sumber: https://color.adobe.com/Firefox-Cold-color-theme-1767709/) 

2. Warna panas 

Warna yang memberikan kesan hangat, dinamis, aktif, dan 

memberikan sebuah perhatian. Contoh : merah, oranye, dan kuning. 

 

Gambar 2.31. Warna panas 

(sumber: https://color.adobe.com/warm-colors-color-theme-6968371/) 

2.2.3.2. Sifat warna 

Menurut Bleicher (2012, hlm. 40-46) warna memiliki karakteristik dan sifat yang 

dimiliki secara pribadi, yaitu 
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a. Merah 

Merah menggambarkan keberanian, dan semangat. 

b. Biru 

Biru merepresntasikan kuat, rigid, tidak mudah berubah, konsisten. 

c. Abu-abu 

Merepresentasikan sesuatu yang netral, tidak memihak. 

d. Kuning 

Kuning merepresntasikan kegembiraan dan keceriaan. 

e. Ungu 

Ungu merepresntasikan sesuatu hal yang magis. 

f. Coklat 

Coklat merepresntasikan warna tanah dan memberikan peringatan akan 

rumah dan kepunyaan.  

g. Hitam 

Hitam merepresntasikan sesuatu hal yang tidak mudah terpatahkan dan 

tetap terus berjuang. 

2.2.4. Ilustrasi 

Menurut Salisbury (2004, hlm. 38-39) ilustrasi merupakan penggambaran yang 

paling cocok dalam sebuah penyampaian informasi dengan menggunakan tehnik 

dua dimensi atau tiga dimensi sesuai dengan kebutuhan. Tehnik ilustrasi dibagi 

menjadi beberapa macam, yaitu : 

 

Perancangan Buku Sejarah..., Jonathan Timothy, FSD UMN, 2018



40 

 

a. Watercolor 

Merupakan tehnik ilustrasi yang menggunakan kertas sebagai media 

dengan penggunaan warna dari warna terang ke gelap untuk memberikan 

kesan hidup. 

b. Acrylic paint 

Merupakan tehnik ilustrasi yang telah muncul sejak 1950an dan 

merupakan tehnik ilustrasi yang digunakan sejak lama. 

c. Oil paints and pastels 

Merupakan tehnik ilustrasi yang mirip dengan acrylic paint. Perbedaannya 

terletak pada penggunaan warna yang menggunakan tinta minyak. Tehnik 

ilustrasi ini jarang digunakan pada buku ilustrasi anak-anak. 

d. Black and white work 

Merupakan tehnik ilustrasi sederhana dengan menggunakan outline garis 

hitam di dasar gambar berwarna putih dan dapat merepresentasikan arti 

gambar secara kuat. 

e. Print based media 

Merupakan tehnik ilustrasi yang ingin menunjukan beberapa gambaran 

dalam sebuah gambar. Contohnya adalah wood engraving, linocutting, dan 

screen printing. 

f. Collage and mixed media 

Merupakan pengembangan tehnik ilustrasi yang berupa gabungan dari 

beberapa media untuk dapat merepresentasikan tujuan. 

 

Perancangan Buku Sejarah..., Jonathan Timothy, FSD UMN, 2018



41 

 

g. Computers/Digital Illustration 

Merupakan tehnik ilustrasi yang menggunakan media computer. Tehnik 

ilustrasi ini digunakan dalam perancangan sebuah gambar, dan dapat 

dengan mudah memilih warna tanpa harus mencampurnya terlebih dahulu. 

Menurut Caplin, Banks, & Holmes (2003, hlm. 18-19) digital illustration 

terbagi menjadi tiga macam yaitu : 

1. Vector Illustration 

Vector menggunakan bahasa matematika grafis untuk mendefinisikan 

bentuk individu. Pengaplikasian vector dapat membentuk garis 

lengkung yang halus yang sama seperti garis lengkung Bezier dimana 

digunakan oleh para desainer untuk menggambar bentuk imajiner 

apapun. Penggunaan ilustrasi vector memudahkan pembaca atau user 

dapat menangkap kesan objek secara cepat karena bentuk yang 

sederhana. 

 

Gambar 2.32. Vector Illustration 

( sumber : Caplin, Banks, & Holmes, 2003, hlm. 19) 
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a. Symbol and Graphs 

Membuat elemen grafis secara berulang-ulang dari sebuah data 

yang membutuhkan usaha dan waktu dapat dialokasikan menjadi 

lebih efektif. Graphs memiliki fungsi untuk menyajikan data 

secara numerical dan jelas. Penggunaan symbol dan graphs dapat 

membantu menyampaikan informasi secara sederhana dan jelas 

dalam sebuah majalah, buku, atau website.  

a. Infographic 

Menurut Lankow, Ritchie, & Crooks (2012, hlm 11) 

infographic adalah memperjelas sebuah data yang awalnya 

berupa narasi atau teks menjadi sebuah data yang menarik 

secara visual.  

 

Gambar 2.33. Infographic 

(sumber : http://one-europe.net/eurographics/infographic-facts-behind-food-prices) 

b. Editorial Infographic 
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Menurut Lankow, Ritchie, & Crooks (2012, hlm 12) editorial 

infographic digunakan untuk keperluan print, publikasi 

online, atau sebuah blog.  

 

Gambar 2.34. Editorial infographic 

(sumber : https://www.pinterest.co.uk/pin/283937951480781251/?autologin=true) 

2. 3D Modelling 

Bentuk yang dibuat dengan mengekstrusi dan menarik garis besar. 3D 

modeling membuat solid objek yang dapat memanipulasi diantara 

lingkungan virtual. Penggunaan tekstur yang berbeda dapat 

diaplikasikan di berbagai permukaan.  
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Gambar 2.35. 3D Modelling 

( sumber : Caplin, Banks, & Holmes, 2003, hlm. 19) 

3. Animation 

Animasi komputer dapat didasarkan pada salah satu dari tiga ilmu 

ilustrasi menggunakan timeline yang memungkinkan elemen bervariasi 

dalam posisi dan ukuran dari waktu ke waktu.  

 

Gambar 2.36. Animation 

( sumber : Caplin, Banks, & Holmes, 2003, hlm. 19) 
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h. Going digital 

Merupakan tehnik ilustrasi dari penggabungan acrylic, oil pastel, dan 

pencil crayon. 

2.2.5. Fotografi 

Menurut Ingledew (2005) fotografi berasal dari kata Yunani yaitu phos yang 

artinya adalah sesuatu yang tercipta oleh cahaya, dan graph dari kata graphic 

yang artinya tajam. Fotografi memiliki arti sesuatu yang tercipta oleh cahaya 

secara jelas dan tajam. Definisi dari fotografi adalah sebuah gambar yang 

memiliki potensi yang besar dan kuat untuk menceritakan kisah-kisah besar dalam 

sebuah gambar (hlm. 10-11). 

2.2.5.1. Komposisi dalam Fotografi 

Menurut Ardiansyah (2005) mengatakan bahwa komposisi dalam bidang 

seni rupa dan fotografi adalah penempatan sebuah objek pada gambar 

dengan memanfaatkan beberapa faktor komposisi dan menjadi titik pusat 

perhatian bagi orang untuk melihatnya (hlm. 5-6). Beberapa faktor tersebut 

adalah : 

1. Warna 

2. Bukaan Diafragma (f) 

Bukaan diafragma akan mempengaruhi seberapa dominan objek yang 

akan didapat dalam hasil foto. 

3. Jarak foto 
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Objek yang berada lebih dekat akan terekam lebih besar dan begitu 

juga sebaliknya. 

4. Lensa yang digunakan 

Penggunaan lensa harus sesuai dengan keadaan sekitar. Gunakan lensa 

tele apabila ingin merekam gambar dari jauh. 

5. Pengaturan objek 

Dalam hal ini pengaturan objek menjadi penting demi terciptanya 

gambar yang terekam baik. 

2.2.5.2. Car Photography 

Menurut Prakel (2013) car photography adalah menciptakan sebuah 

gambar yang diciptakan untuk sebuah keperluan komersial atau periklanan 

(hlm. 72). Kemudian menurut Lewis, Rauhauser, Darr, albainy, & 

Holcomb (1996, hlm. 15) mengatakan bahwa car photography dapat 

dilakukan di ruangan outdoor maupun indoor ataupun studio, yang 

menghasilkan pantulan dari cahaya dan bayangan.  
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Gambar 2.37. Car photography 

 (sumber: https://cdn.contrastly.com/wp-content/uploads/wrx.jpg) 

2.3. Toyota Astra Motor 

Darmawan (2014) mengatakan PT. Toyota Astra Motor resmi didirikan pada 

tanggal 12 April 1971 oleh Toyota Motor Sales and Motor Company dan Astra 

International. Peranan TAM semula hanya sebagai importir kendaraan Toyota, 

namun setahun kemudian sudah berfungsi sebagai distributor. Pada tanggal 31 

Desember 1989, TAM melakukan merger bersama tiga perusahaan antara lain : 

PT. Multi Astra, PT. Toyota Mobilindo, dan PT. Toyota Engine Indonesia. Toyota 

Astra Motor memproduksi kendaraan yang dibuat khusus untuk masyarakat 

Indonesia, salah satunya Toyota Kijang (hlm. 138). 

2.3.1. Toyota Kijang 

Darmawan (2014) mengatakan bahwa ide Toyota Kijang muncul pada tahun 1971 

yang dicetuskan oleh Seisi Kato, Executive Vice President Toyota Motor Sales. 

Pada tahun 1977 Toyota Kijang resmi diluncurkan untuk keperluan niaga 
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masyarakat di Indonesia. Toyota Kijang dirancang sebagai mobil serbaguna untuk 

pengangkutan segala jenis muatan di jalan-jalan Indonesia (hlm. 71). 
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