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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Buku 

2.1.1. Definisi Buku 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buku adalah lembar-lembaran 

kertas yang berisi tulisan mengenai suatu hal, atau kosong sama sekali yang dijilid 

menjadi satu. Berbeda pengertian dengan KBBI, Haslam (2006) mengatakan 

bahwa buku merupakan bentuk tertua dari sebuah dokumentasi yang berisi 

pengetahuan, ide, dan kepercayaan (hlm. 6). 

Menurut Campbell (2014) Mesir merupakan tempat awal mula 

terbentuknya buku modern, tepatnya sekitar tahun 2400-an SM. Pada masa itu, 

buku berupa serat kertas yang mudah rusak dan dulu dikenal dengan nama 

papyrus – tanaman air yang tumbuh subur di tepian Sungai Nil. Penggunaan 

lembaran daun papyrus akhirnya digantikan oleh kulit binatang pada masa 

pemerintahan raja Pergamum bernama Eumenes II. Kulit binatang diolah dengan 

cara dilebarkan, kemudian dikeringkan, diberi kapur agar menjadi putih, dan 

dihaluskan oleh batu pumice (hlm. 348). 

Sejak saat itu, berbagai peradaban besar masa lampau terus 

mengembangkan bentuk buku, hingga akhirnya Cina berhasil menciptakan 

lembaran-lembaran kertas dari bahan dasar bambu pada tahun 200-an SM. Bambu 

dihancurkan sampai sedemikian rupa, diratakan dan kemudian dijemur hingga 

kering sehingga menyerupai lembaran kertas. Perkembangan buku kemudian 
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menjadi semakin maju sejak ditemukannya mesin cetak oleh J. Guttenberg di 

Eropa pada tahun 1456 (hlm. 350).  

2.1.2. Fungsi Buku 

Menurut Haslam (2006) buku berfungsi sebagai media atau wadah yang 

menyimpan ilmu pengetahuan, ide, kepercayaan dan sebagai media komunikasi 

massa (hlm. 6). Sedangkan fungsi buku menurut Rustan (2009) adalah sebagai 

media yang menampung banyak informasi. Oleh karenanya, buku memerlukan 

sistem navigasi yang baik seperti daftar isi, nomor halaman dan running text agar 

memudahkan pembaca dalam mencari informasi yang diinginkan dalam sebuah 

buku (hlm. 122). 

2.1.3. Anatomi Buku 

Buku terbagi ke dalam bagian-bagian tertentu. Menurut Rustan (2009, hlm. 123) 

buku terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu: 

1. Bagian Depan 

Yang termasuk dalam bagian depan adalah cover depan (terdiri dari judul 

buku, nama pengarang, nama atau logo penerbit, testimonial, elemen visual 

atau teks lainnya), judul bagian dalam, informasi penerbitan dan perizinan, 

dedication (pesan atau ucapan terima kasih penulis), kata pengantar, kata 

sambutan dari pihak lain, dan diakhiri dengan daftar isi. 

2. Bagian Isi 
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Yang termasuk dalam bagian isi adalah keseluruhan isi buku yang terdiri dari 

bab dan sub-bab. Masing-masing dari tiap bab menjelaskan isian atau topik 

yang berbeda. 

3. Bagian Belakang 

Yang termasuk dalam bagian belakang adakah daftar pustaka, daftar istilah, 

daftar gambar serta cover belakang yang pada umumnya berisi gambaran 

singkat atau sinopsis mengenai isi buku tersebut, testimonial, harga, nama 

atau logo penerbit, elemen visual atau teks lainnya. 

Selain itu, Haslam (2006, hlm. 20) menjabarkan komponen buku secara 

lebih meluas, yaitu: 

1. Spine, merupakan lapisan paling luar dari sebuah buku yang bertujuan untuk 

melapisi sekaligus melindungi bagian dalam buku. 

2. Head Band, merupakan lapisan yang digunakan untuk mengikat jilid buku. 

3. Hinge, adalah lipatan pada endpaper yang berada diantara pastedown dan fly 

leaf. 

4. Head square, berupa pelindung kecil yang berada di bagian atas buku. 

Biasanya bagian ini memiliki ukuran yang lebih besar dari isi buku. 

5. Front pastedown, meupakan lapisan endpaper yang menempel dan 

melindungi bagian dalam sampul buku. 
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6. Cover, adalah bagian depan dari sebuah buku yang biasanya berupa kertas 

atau papan tebal. Fungsinya juga sebagai pelindung buku. 

7. Foredge square, berupa lapisan pelindung kecil pada bagian depan buku yang 

terbuat dari sampul depan dan belakang rambut. 

8. Front board, berupa papan sampul yang terletak pada bagian depan buku. 

9. Tail square, pelindung kecil yang berada di bagian bawah buku, biasanya 

memiliki ukuran yanng lebih besar dari isi buku. 

10. Endpaper, adalah lapisan kertas tebal yang digunakan untuk menutupi bagian 

sampul dan berfungsi sebagai penahan buku. 

11. Head, merupakan bagian atas sebuah buku. 

12. Leaves, adalah kertas yang memiliki dua sisi atau halaman. Bagian ini saling 

mengikat pada bagian dalam buku. 

13. Back pastedown, berupa lapisan kertas tebal yang menempel pada bagian 

dalam papan belakang buku. 

14. Back cover, merupakan lapisan sampul pada bagian belakang buku 

15. Foredge, adalah sisi depan sebuah buku. 

16. Turn-in, merupakan tepi kertas pada sampul buku atau kain yang dillipat ke 

bagian dalam. 

17. Tail, adalah bagian bawah sebuah buku. 
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18. Fly leaf, merupakan halaman balik yang terdapat pada endpaper. 

19. Foot, adalah bagian bawah halaman buku, berbeda dengan tail. 

 

 

Gambar 2.1. Komponen Buku 

 (Book Design, Andrew Haslam, 2006) 

 

2.1.4. Jenis-jenis Buku 

Menurut Campbell (2014, hlm. 353) buku terbagi menjadi beberapa kategori, 

yaitu: 

1. Trade Books 

Kategori buku ini ditujukan kepada pembaca umum dan biasanya mudah 

ditemui karena dijual secara komersial. 

2. Professional Books 
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Kategori buku ini tidak ditujukan kepada konsumen umum, namun lebih 

eksklusif menargetkan berbagai kelompok pekerja tertentu saja. Buku-buku 

dalam kategori ini meliputi berbagai bidang seperti hukum, bisnis, 

kedokteran, karya ilmiah, akutansi dan bidang profesional lainnya. 

3. Textbooks 

Kategori buku ini banyak digunakan oleh pemerintah negara untuk 

meningkatkan pendidikan masyarakat. Buku ini dibagi sesuai jenjang 

pendidikan yang ada. 

4. Mass Market Paperbacks 

Kategori buku ini biasanya dijual di tempat-tempat tertentu seperti di toko, 

supermarket, bandara, dan sebagainya. 

5. Religious Books 

Kategori buku ini merupakan buku yang dikhususkan untuk kegiatan 

keagamaan, seperti kitab suci, buku pujian dan buku doa. 

6. Reference Books 

Kategori buku ini adalah buku-buku seperti kamus, ensiklopedia, atlas serta 

buku yang berhubungan dengan peraturan, hukum, dan petunjuk kesehatan. 

7. University Press Books 
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Kategori buku ini biasanya dibuat dan diterbitkan untuk pembaca dari 

kelompok-kelompok tertentu saja yang biasanya mencakup teori kritik, 

sejarah, filsafat kontemporer dan lain-lain. 

2.2. Ilustrasi 

2.2.1. Pengertian Ilustrasi 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan ilustrasi sebagai gambar 

(foto, lukisan) untuk membantu memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya. 

Menurut Zeegan (2009) ilustrasi merupakan sebuah bentuk komunikasi visual 

yang membantu pembaca untuk merasakan dan mengimajinasikan sendiri suatu 

objek berdasarkan rekaman visual, deskripsi, dan ekspresi personal masing-

masing (hlm. 12). Sedangkan menurut Male (2007) ilustrasi adalah bagaimana 

cara mengkomunikasikan suatu pesan yang kontekstual kepada pembaca melalui 

visual (hlm. 10). 

2.2.2. Fungsi Ilustrasi 

Ilustrasi pada dasarnya berfungsi untuk menjelaskan suatu teks melalui wujud 

visual. Menurut Male (2007) terdapat lima peran ilustrasi secara umum, yaitu: 

1. Menyampaikan informasi (information) 

Ilustrasi digunakan untuk menyampaikan informasi, seperti dokumentasi, 

referensi atau instruksi. Penyampaiannya wajib bersifat literal, karena harus 

mudah dimengerti oleh orang awam (hlm. 86). 

2. Menjelaskan suatu hal (commentary) 

Disebut juga sebagai editorial illustration. Ilustrasi digunakan untuk 

mengomentari suatu hal yang biasanya terdapat pada majalah dan koran, 
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seperti kartun politik. Pada umumnya, ilustrasi ini mengandung unsur 

jurnalistik, sehingga temanya sarat dengan argumen maupun provokasi (hlm. 

118). 

3. Bercerita (storytelling) 

Ilustrasi digunakan untuk mendukung narasi fiktif. Pada umumnya, ilustrasi 

ini umum dijumpai pada buku anak-anak, novel grafis, komik, dan 

sebagainya. Fungsi utamanya adalah untuk menarik perhatian pembaca dan 

mendeskripsikan cerita (hlm. 138). 

4. Mengajak (persuasion) 

Ilustrasi digunakan sebagai media promosi, iklan dan kampanye. Tujuannya 

adalah dengan mempengaruhi orang lain agar tertarik dengan apa yang 

ditawarkan (hlm. 164). 

5. Identitas (identity) 

Ilustrasi digunakan sebagai identitas visual baik oleh perusahaan, lembaga, 

atau organisasi tertentu. Contoh yang paling umum adalah logo. Selain itu, 

ilustrasi ini juga dapat diterapkan pada kemasan atau desain lainnya (hlm. 

172). 

Kelima peran tersebut diaplikasikan sesuai dengan tujuan dan maksud 

ilustrasi diciptakan. Dalam penerapannya, setiap peran dapat dikombinasikan 

dengan peran yang lain sesuai dengan kebutuhan (hlm. 51). 
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2.2.3. Jenis-jenis Ilustrasi 

Meskipun ada banyak sekali ratusan jenis dan gaya ilustrasi yang tersebar di 

seluruh dunia, Male (2007) merangkum ilustrasi ke dalam dua kategori utama 

(hlm. 50), yaitu: 

1. Literal Illustration 

Merupakan gaya ilustrasi yang menggambarkan suatu hal dengan akurat, 

deskriptif dan realistis. Walaupun demikian, gaya ilustrasi ini dapat 

digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berbau fantasi atau fiktif. 

Gaya ilustrasi literal terbagi lagi menjadi: 

a. Realism 

Merupakan gaya ilustrasi yang informatif, naratif, dan digambarkan sesuai 

dengan wujud sebenarnya, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan 

sebagainya (hlm. 62-63). 

   

Gambar 2.2. Realism Illustrastion 

 (Illustration: A Theoritical and Contextual Perspective, Alan Male, 2007) 
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b. Hyperrealism 

Biasa disebut juga sebagai photorealism. Merupakan gaya ilustrasi yang 

memiliki intensitas detail yang tinggi, mendekati sempurna dan 

menyerupai objek aslinya (hlm. 64-67). 

 

   

Gambar 2.3. Hyperrealism Illustrastion 

 (Illustration: A Theoritical and Contextual Perspective, Alan Male, 2007) 

 

c. Stylised Realism 

Merupakan gaya ilustrasi yang menyerupai gaya impresionisme, dimana 

ilustrasi lebih ditekankan untuk menyampaikan kesan yang kuat. Karena 

tidak harus terlalu detail, jenis ilustrasi ini cocok digunakan untuk buku 

dongeng atau buku anak-anak (hlm. 68-69). 
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Gambar 2.4. Stylised Realism Illustrastion 

 (Illustration: A Theoritical and Contextual Perspective, Alan Male, 2007) 

 

d. Sequential Imagery 

Merupakan gaya ilustrasi naratif yang berkelanjutan dan saling 

berhubungan dengan ilustrasi sebelum atau sesudahnya (hlm 70-72). 

 

   

Gambar 2.5. Sequential Imagery Illustrastion 

 (Illustration: A Theoritical and Contextual Perspective, Alan Male, 2007) 

 

2. Conceptual Illustration 

Merupakan gaya illustrasi yang mengedepankan konsep dalam 

menggambarkan sesuatu. Walaupun memiliki elemen-elemen realitas, gaya 
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ilustrasi ini mengedepankan metafora, pengandaian atau simbolisasi yang 

memiliki makna. Gaya ilustrasi konseptual terbagi lagi menjadi: 

a. Diagrams 

Umumnya, gaya ilustrasi ini berupa grafik, skema, peta dan sebagainya 

yang menggambarkan suatu sistem atau proses yang sifatnya kompleks 

(hlm. 58-59). 

 

 

Gambar 2.6. Diagram Illustrastion 

 (Illustration: A Theoritical and Contextual Perspective, Alan Male, 2007) 

 

b. Surrealism 

Merupakan gaya ilustrasi yang penuh dengan imajinasi, namun tetap 

mengacu pada unsur realitas. Gaya ilustrasi ini biasanya digunakan untuk 

tujuan sattire dan commentary karena bersifat enigmatic dan ambiguous 

(hlm. 54-57). 
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Gambar 2.7. Surrealism Illustrastion 

 (Illustration: A Theoritical and Contextual Perspective, Alan Male, 2007) 

 

c. Abstraction (Extreme distortion) 

Merupakan gaya yang memaksimalkan warna, tekstur dan bentuk untuk 

membangun sebuah konsep. Gaya ini lebih tergolong kedalam ilustrasi 

kontemporer. Contoh umum dari gaya ini adalah ilustrasi berbau kubisme, 

ekspresionisme, konstruktivisme, dan sebagainya. 

 

 

Gambar 2.8. Abstract Illustration 

 (Illustration: A Theoritical and Contextual Perspective, Alan Male, 2007) 
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2.2.4. Teknik Ilustrasi 

Ilustrasi juga memiliki berbagai gaya dan teknik dalam menyampaikan visualisasi, 

salah satunya adalah teknik kolase. Teknik kolase merupakan proses kreatif dalam 

menggabungkan beberapa ilustrasi yang berbeda menjadi satu kesatuan ilustrasi 

yang utuh (hlm. 186). Teknik kolase ilustrasi membuat ilustrasi menjadi lebih 

ekspresif dan menarik, walaupun ilustrasi yang dibuat memiliki karakteristik 

sederhana sekalipun. 

Menurut Wigan (2009), salah satu teknik pewarnaan yang umum digunakan 

dalam membuat ilustrasi adalah teknik cat air. Teknik ini merupakan teknik yang 

memanfaatkan transparasi cat ke atas media yang basah. Teknik cat air dinilai 

paling ekspresif, sehingga memiliki estetika yang tinggi. Penerapannya dalam 

sebuah ilustrasi sederhana dapat membuat ilustrasi tersebut menjadi lebih hidup 

(hlm. 114). 

 

2.3. Desain Grafis 

2.3.1. Definisi Desain Grafis 

Menurut Ambrose (2009) desain grafis adalah sebuah disiplin ilmu yang sangat 

luas cakupannya karena terdiri dari berbagai macam aspek dan elemen. Desain 

grafis merupakan perpaduan kreatif dari ide, konsep, teks dan gambar yang 

ditampilkan secara visual dalam berbagai macam media, baik cetak maupun 

digital (hlm. 10). Dalam desain grafis, yang terpenting adalah bagaimana 

menyusun sebuah struktur yang tepat agar pesan dapat tersampaikan dengan baik 

kepada target. 
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2.3.2. Elemen Desain Grafis 

1. Warna 

Menurut Hashimoto (2009) warna adalah elemen yang paling kompleks 

dalam desain karena membutuhkan pertimbangan dan pemahaman yang 

mendalam untuk mengolahnya. Sementara Sherin (2012) menjelaskan 

bahwa warna dapat menimbulkan mood atau emosi tertentu sesuai dengan 

persepsi dan makna dari warna tersebut (hlm. 8). Warna terbagi menjadi 

dua berdasarkan basic color wheel, yaitu: 

1. Warm hues 

Merupakan warna-warna yang “hangat”, seperti yellow green, yellow, 

yellow orange, orange, red orange dan red.  

2. Cold hues 

Merupakan warna-warna yang “dingin”, seperti green, blue green, blue, 

blue violet, violet dan red violet. 

 

Gambar 2.9. Basic Color Wheel 
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 (Design Element, Color Fundamentals, Aaris Sherin, 2012) 

 

 Selain itu, warna juga dapat diidentifikasi menjadi: 

1. Primary Colors 

Yang termasuk ke dalam warna ini adalah red, blue, dan yellow. 

2. Secondary Colors 

Yang termasuk ke dalam warna ini adalah green, violet, dan orange. 

3. Tertiary Colors 

Yang termasuk ke dalam warna ini adalah, red violet, blue violet, blue 

green, yellow green, dan yellow orange. 

 

 

Gambar 2.10. Primary, Secondary and Tertiary Colors 

 (Design Element, Color Fundamentals, Aaris Sherin, 2012) 

 

2. Tipografi 

Menurut Ambrose (2009) tipografi adalah elemen yang dapat berdiri 

sendiri dalam menyampaikan ide atau konsep dalam desain grafis. 

Tipografi juga memiliki karakter yang dapat dengan mudah ditangkap oleh 

target (hlm. 38). Menurut Hashimoto (2009, hlm. 270) dan Ambrose 
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(2009, hlm. 43), jenis-jenis typeface sesuai perkembangannya dari masa ke 

masa adalah: 

1. Blackletter 

Merupakan jenis typeface yang populer pada abad pertengahan. Biasa 

dikenal juga sebagai block, gothic, dan old english. Contoh typeface ini 

adalah Goudy Text. 

 

 

Gambar 2.11. Goudy Text Font 

 (fontscape.com) 

 

2. Old Style Typefaces 

Merupakan jenis typeface yang pertama kali muncul seiring 

perkembangan mesin cetak pada tahun 1600-an. Typeface ini masih 

kental dengan unsur sentuhan manusia. Contoh typeface ini adalah 

Garamond, Palatino, Caslon 224, dan Weiss. 
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Gambar 2.12. Old Style Typefaces 

 (Visual Design Fundamentals (3rd ed.), Hashimoto & Clayton, 2009) 

 

 

3. Transitional Typefaces 

Merupakan perpaduan antara old style typefaces dengan modern 

typefaces yang berkembang seiring perkembangan teknologi sejak 

1600-an sampai 1750-an. Contoh typeface ini adalah Baskerville, 

Times Roman, Stone Serif, dan Perpetua. 
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Gambar 2.13. Transitional Typefaces 

 (Visual Design Fundamentals (3rd ed.), Hashimoto & Clayton, 2009) 

 

 

4. Modern Typefaces 

Merupakan jenis typeface yang lahir pada tahun 1800-an seiring 

berkembangnya industri mesin, oleh karenanya karakteristik modern 

typefaces bersifat mekanis. Contoh typeface ini adalah Bodoni, 

Modern, Fenice, dan Bernard Modern.  
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Gambar 2.14. Modern Typefaces 

 (Visual Design Fundamentals (3rd ed.), Hashimoto & Clayton, 2009) 

 

 

5. Slab Serif Typefaces 

Terinspirasi dari hieroglif Mesir, typeface ini lahir pada akhir abad ke-

19 untuk meningkatkan produktivitas mesin cetak koran dan media 

massa lain. Contoh typeface ini adalah Lubalin Graph, Rockwell, New 

Century Schoolbook, dan Melior. 
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Gambar 2.15. Slab Serif Typefaces 

 (Visual Design Fundamentals (3rd ed.), Hashimoto & Clayton, 2009) 

 

 

6. Sans Serif Typefaces 

Merupakan typeface yang sudah ada sejak awal abad ke-19, namun 

baru populer saat gaya Bauhaus dan Art Deco lahir. Ciri khas utama 

typeface ini adalah ketiadaan serif atau kait pada huruf. Contoh 

typeface ini adalah Univers, Helvetica, Gill Sans, dan Franklin Gothic. 
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Gambar 2.16. Sans Serif Typefaces 

 (Visual Design Fundamentals (3rd ed.), Hashimoto & Clayton, 2009) 

 

 

7. Square Serif 

Merupakan typeface yang memiliki variasi pada volume atau ketebalan 

serif. Contoh typeface ini adalah Clarendon. 

 

 

Gambar 2.17. Square Typefaces 

 (identifont.com) 
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8. Script 

Merupakan jenis typeface yang mengutamakan keindahan sehingga 

seringkali dijadikan untuk kepentingan kaligrafi. Contoh typeface ini 

adalah Kuenstler Script. 

 

 

Gambar 2.18. Script Typefaces 

 (identifont.com) 

 

 

Selain itu, menurut Hashimoto (2009) jenis typeface juga dapat 

dibagi berdasarkan volume atau ketebalan huruf, yaitu medium atau 

dikenal sebagai regular atau normal, light, bold, condensed, dan 

extended (hlm. 274). 

3. Layout 

Menurut Rustan (2009), layout adalah tata letak berbagai elemen desain 

pada suatu bidang dalam media tertentu yang digunakan untuk mendukung 

sebuah konsep atau pesan yang akan disampaikan. Layout saling 
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berdampingan dengan grid dalam menciptakan kerangka atau fondasi yang 

sesuai prinsip desain. Layout memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai 

berikut: 

1. Urutan (sequence) 

2. Penekanan (emphasis) 

3. Keseimbangan (balance) 

4. Kesatuan (unity) 

4. Grid 

Menurut Ambrose (2009) grid adalah sebuah template atau panduan yang 

digunakan untuk menata dan mengatur berbagai elemen desain (hlm. 60).  

Grid juga dapat diartikan sebagai struktur utama sebuah layout yang 

membantu memberikan keseimbangan antar elemen desain. Secara garis 

besar, grid terbagi kedalam 2 tipe yaitu: 

1. The asymmetrical grid 

Merupakan sistem grid yang diaplikasikan sama persis dalam kedua 

halaman dalam sebuah spread, sehingga kedua halaman memiliki alur 

keterbacaan yang sama. 

2. The symmetrical grid 

Merupakan sistem grid yang saling merefleksikan halaman sebelahnya 

(mirror) dalam sebuah spread. Oleh karenanya, kedua halaman 

memiliki komposisi dan proporsi yang seimbang dan lebih nyaman 

untuk dibaca. 
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Gambar 2.19. Tipe grid 

 (Fundamental of Graphic Design,  Gavin Ambrose, 2009) 

 

Komponen-komponen grid adalah (hlm. 63): 

1. Column 

Adalah struktur dasar dalam mengatur elemen desain, biasa berupa teks. 

Dengan menggunakan column, teks memiliki alur keterbacaan yang 

jelas, umumnya dari kiri ke kanan. 

2. Top Margin 

Adalah jarak dari tepi atas halaman atau bidang sampai konten, 

biasanya berisi judul bab maupun nomor halaman. 

3. Baseline 

Merupakan garis imajiner yang menetapkan letak teks, gambar ataupun 

elemen grafis lainnya. 

4. Centrefold 

Adalah bagian tengah dari sebuah spread dimana halaman nantinya 

akan disatukan melalui proses jilid. 
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5. Picture Box 

Adalah ruang yang disediakan untuk gambar. 

6. Outer Margin 

Adalah jarak dari tepi pinggir halaman atau bidang. 

7. Bottom Margin 

Adalah jarak dari tepi bawah halaman atau bidang. 

8. Inter-column Space 

Merupakan jarak antar tiap column. 

9. Gutter 

Adalah margin bagian dalan yang terletak di tengah-tengah spread. 

10. Text Block 

Adalah ruang yang disediakan untuk teks yang pada umumnya 

terletak di dalam column. 

 

 

Gambar 2.20. Komponen grid 

 (Fundamental of Graphic Design,  Gavin Ambrose, 2009) 
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