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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Desain Komunikasi Visual  

Supriyono (2010) mengatakan Desain Komunikasi Visual (DKV) merupakan 

paduan antara seni rupa dengan dengan ketrampilan bisnis dan dikategorikan 

sebagai commercial art. Desain Komunikasi Visual memiliki peran untuk 

mengkomunikasikan pesan kepada pembaa dengan menggunakan berbagai  

komunikasi visual. Seperti tipografi, ilustrasi, warna, garis, layout dsbnya dengan 

bantuan teknologi. 

2.1.1. Elemen desain  

Tugas utama seorang desainer grafis adalah penyampaikan pesan–pesan kepada 

target audien. Untuk itu desainer memerlukan elemen–elemen visual agar 

pesannya langsung tersampaikan kepada audien secara tepat sasaran.  

1. Garis (line)  

Garis disebut sebagai elemen 1 dimenasi, penggunaan garis dalam desain 

komunikasi visual berbeda dengan penggunaan garis di dalam gambar 

teknik atau gambar kerja. Dalam desain komunikasi visual, garis dapat 

dipakai di mana saja dengan tujuan untuk memperjelas dan mempermudah 

pembaca. Tapi ada baiknya penggunaan garis seharusnya digunakan secara 

jelas dengan maksud dan tujuan. 
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2. Bidang (shape) 

Segala bentuk apapun yang memiliki tinggi dan lebar disebut sebagai 

bidang. Bidang geometris memiliki kesan formal, sedangkan bidang non-

geometris kesan tidak formal, santai dan dinamis.  

3. Warna  

Salah satu elemen visual yang dapat dengan mudah langsung menarik 

perhatian adalah warna. namun penggunaan warna ada baiknya digunakan 

secara tepat karena jika tidak dapat merusak citra, mengurangi nilai 

keterbacaan, dan dapat gairah membaca. Warna–warna yang kontras dapat 

memberi kesan dinamis, cenderung meriah. Warna–warna yang soft dapat 

memberi kesan lembut, tenang romantik.  

Warna dibagi menjadi 3 dimensi yaitu  : 

a. Hue  

Pembagian warna berdasarkan nama–nama warna, seperti merah, kuning, biru, 

hijau, dst 

a) Berdasarkan Hue,warna dipilah menjadi 3 golongan: 

a. Warna Primer : terdiri dari warna merah, kuning dan biru.  

b. Warna sekunder : hasil percampuran 2 warna primer. Contoh Merah 

+kuning menjadi orange, kuning + biru menjadi hijau, merah + biru 

menjadi ungu dengan pencampuran yang seimbang. 
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c. Warna tersier : hasil percampuran warna sekunder. Contohnya merah–

orange, kuning–hujau dsbnya.  

b) Berbeda juga dengan warna yang digunakan dalam percetakan. Yaitu 

CMYK, C(cyan). M(Magenta), Y(Yellow), K(key) / black.   

c) Secara visual warna dibagi menjadi 2 golongan, yaitu warna–warna panas 

: merah, merah-oranye, oranye, kuning–oranye, kuning, kuning- hijau, dan 

merah ungu yang memeberikan kesan hangat, dinamis, aktif dan 

mengundang perhatian. Dan warna–warna dingin seperti : hijau, biru, 

hijau- biru, biru–ungu, dan ungu yang dapat memberikan kesan pasif, 

statis, kalem, damai.   

b. Value : Berdasarkan gelap terangnya warna.  

c. Intensity  : Tingkat kejernihan warna. 

4. Gelap-terang (Value) 

Semua warna dapat dikurangi atau diperlemah kekuatannya dengan cara 

dimudakan atau digelapkan. Warna yang dimudakan dengan penambahan warna 

putih disebut sebagai tint. Warna yang dituakan dengan cara menambahkan 

warna hitam disebut sebagai shade. 

Berdasarkan nilai gelap terangnya warna, warna dibagi menjadi beberapa 

tingkatan yaitu : warna paling terang (putih), sangat terang (kuning), terang 

(kuning-orange, kuning–hijau), sedang (merah–oranye, merah, hijau, biru-hijau) 
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sampai ke warna gelap (hitam). Warna terang akan terbaca jika ditempatkan 

pada background gelap, dan sebaliknya.  

5. Tekstur 

Tekstur adalah nilai raba, berdasarkan halus kasarnya suatu permukaan benda. 

Dalam desain komunikasi visual tekstur dapat bersifat nyata dan dapat pula 

bersifat tidak nyata.  

Tekstur dalam desain komunikasi visual lebih cenderung pada tekstur 

semu, yaitu kesan visual dari suatu bidang. Seperti misalnya bidang kosong yang 

tidak diberikan gambar atau tulisan memberikan tekstur halus. Sebaliknya 

bidang yang memuat susunan huruf teks dengan susunan 11 point dapat 

memiliki kesan kasar. Biasanya tekstur digunakan untuk mengatur 

keseimbangan dan kontras.  

6. Format  

Perlu adanya besar kecilnya elemen visual yang digunakan. Hal ini memberi 

efek terhadap nilai keterbacaannya. Langkah awal untuk memulai penyusunan 

elemen–elemen desain adalah dengan membuat skala perioritas.  

2.1.2. Prinsip Desain 

Dalam Desain Komunikasi Visual juga diperlukan semacam rules untuk mencapai 

layout yang harmonis. Penyusunan elemen–elemen desain juga memerlukan rules 

sebagai berikut : 
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1. Keseimbangan (Balance) 

Komposisi desain dikatakan seimbang apabila kiri dan kanan terkesan sama 

berat. Dalam hal ini dibagi menjadi sama berat kanan kiri, atas bawah secara 

simeteris, disebut sebagai keseimbangan setara. Tetapi ada pula pula 

kesimbangan asimetris yakni, kanan kiri atas bawah elemen–elemen desain 

tidak seimbang namun terasa seimbang. Hal ini tidak hanya di ukur melalui 

ukuran saja tetapi dapat melalui value, garis, warna, bidang dan tekstur juga 

menjadi bahan pertimbangan. Keseimbangan simetris biasanya digunakan 

untuk citra tradisional dan konsevatif. Kesimbangan asimteris biasa 

digunakan untuk anak–anak, publikasi hiburan yang terkesan tidak formal. 

2. Tekanan (Emphasis) 

Penenakan bertujuan untuk menonjolkan apa yang dianggap paling penting 

untuk ditujukan kepada audiens. Biasanya bisa digunkan dengan cara 

menggunakan warna yang mencolok, ukuran foto / ilustrasi dibuat lebih 

besar, dll. Di mana hal ini menjadi focal point untuk merebut perhatian 

pembaca pertama kali. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk 

menonjolkan suatau karya desain yaitu: 

a. Kontras : focal point dapat diciptakan dengan teknik kontras, yaitu 

objek yang paling penting dibuat berbeda dengan elemen–elemen 

lainnya.  

b. Isolasi objek : focal point dibuat dengan cara memisahkan objek dari 

kumpulan–kumpulan objek lainnya,  
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c. Penempatan objek : Objek ditempatkan dibagian tengah pada titik 

pusat garis perspektif. 

3. Irama (Rhythm) 

Pola layout yang dibuat didasarkan dengan menyusun elemen–elemen 

secara berulang–ulang. Dilakukan secara repetisi dan variatif. Repetisi 

adalah penyusunan elemen secara berulang–ulang dan konstan. Variatf 

adalah penyusunan elemen visual disertai dengan perubahan bentuk, ukuran 

dan posisi. Repetisi dilakukan untuk meningkatan kenyamanan membaca, 

sedangkan variatif menciptakan kesan yang kalem yang statis. 

4. Kesatuan (Unity) 

Sebuah desain dikatakan menyatu ketika secara keseluruhan tampak 

harmonis antara tipografi, ilustrasi, warna, font, dan unsur–unsur desain 

lainnya. Pada desain buku, kesatuan dapat dilakukan : 

a. Mengulang warna, bidang garis, grid atau elemen yang sama pada 

tiap halaman.  

b. Menyeragamkan jenis huruf, judul, body copy dan caption 

c. Menggunakan unsur–unsur visual dengan kesamaan warna, tema 

dan bentuk 

d. Menggunakan satu atau 2 jenis huruf variasi ukuran dan style (bold, 

italic, dsb.) 

 Buku 

Menurut Haslam (2006) Buku adalah sebuah media informasi yang tertua seperti 

wadah yang dapat dengan mudah dibawa yang terdiri dari beberapa seri kertas jilid 
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yang dijaga, diberitahukan, diuraikan secara terperinci, yang berisi pengetahuan, 

ide dan memberi kepercayaan kepada pembaca yang terpelajar melewati waktu dan 

ruang. 

Buku menurut Zeegen (2005) merupakan media pertama yang banyak digunakan 

dan saling berkaitan dengan membentuk sebuah relasi antara gambar dan teks.  

2.2.1. Komponen Buku  

Beberapa bagian dari sebuah buku mempunyai beberapa teknis nama yang 

digunakan ketika sebuah buku diterbitkan. Hal ini umum digunakan untuk 

pemahaman yang lebih baik ketika akan membaca buku. Buku dibagi menjadi 3 

komponen standar yaitu The Book Block, The Page, The Grid. 

 

Gambar 2.1 Anatomi Buku 

 (Haslam, 2006) 

1. The Book Block 

a. Spine 

b. Head Band 

c. Hinge 

d. Head Square 

e. Front Pastedown  

f. Cover 
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g. Foredge square 

h. Front board 

i. Tail square 

j. Endpaper 

k. Head 

l. Leaves 

m. Back Pastedown 

n. Back Cover 

o. Foredge 

p. Turn-in 

q. Tail 

r. Fly- leaf 

s. Foot 

 
Gambar 2.2 The Page and The Grid 

 (Haslam, 2006) 

2. The Page 

a. Potrait 

b. Landscape 

c. Page height and width 

d. Verso 

e. Single page 

f. Double-page spread 

g. Head 
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h. Recto 

i. Foredge 

j. Foot 

k. Gutter 

3. The Grid 

1. Folio stand 

2. Title stand 

3. Head margin 

4. Interval/collum gutter 

5. Gutter margin / binding margin 

6. Running head stand 

7. Picture unit 

8. Dead line 

9. Collum width/measure 

10. Baseline 

11. Collumn 

12. Foot margin 

13. Shoulder/foredge 

14. Column depth 

15. Character per line 

16. Gatefold / throw out 

 

2.2.2. Membuat Buku 

Hasil akhir dari sebuah buku merupakan hasil dari kolaborasi beberapa desainer 

buku. Bekerja dalam sebuah tim akan selalu menghasilkan sebuah karya yang 

maksimal seperti gabungan dari beberapa : 

1. Pengarang  

2. Agen : literasi, ilustrasi, desain, fotografi 

3. Penerbit 

4. Book Packager 
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5. Komisioner editor 

6. Editor 

7. Korektor 

8. Konsultan  

9. Reader 

10. Art Director 

11. Desainer 

12.  Picture researcher  

13. Permission manager 

14. Pembuat gambar : ilustrator, fotografer, pembuat peta/cartographer 

15. Manager 

16. Manager marketing 

17. Manager produksi 

18. Printer 

19. Print finisher 

20. Binder 

21. Manager Distribusi 

22. Sales Representative 

23. Retailer  

 

2.2.3. Metode Mendesain Buku 

Menurut Guan (2012), Banyak metode yang digunakan oleh banyak desainer dalam 

mendesain sebuah buku. Beberapa diantaranya mendesain ulang metode buku yang 

sudah ada dan menciptakannya kembali. Hal ini dilakukan agar sebuah desain dapat 

terus diperbaharui dan selalu baru.  
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1. Gridding 

Gridding tidak hanya dilakukan dengan menggabungkan gambar dan foto, tetapi 

merupakan sebuah aturan yang dikembangkan dan saling berhubungan. Dan hal 

tersebut menegaskan arti proporsi, order, kontinuitas, kejelasan, waktu, akurasi, 

dan ketelitian. Yang mana merupakan kombinasi yang pas dengan elemen–

elemen desain. Pada intinya, grid adalah tulang dari desain layout yang mana 

dapat memberikan sense of order dan struktur dalam desain.  

2. Pemilihan Font 

Pemilihan Font memiliki peran penting di dalam mendesain sebuah buku, yang 

mana tiap Font mempunyai karakter dan style yang berbeda. Desain yang ideal 

adalah dengan cara memilih Font yang berbeda untuk memberi panduan kepada 

pembaca. Yang mana tidak menyusahkan pembaca untuk membaca konten yang 

terdapat dalam buku.  

Variasi dari halaman dengan penggunaan Font yang berbeda, ukuran, 

ketebalan, spasi, dan kerning dapat menentukan komposisi layout. Perubahan 

ukuran Font dan pemilihan Font, dapat mencerminkan konten yang ingin 

disampaikan. Pemilihan Font untuk judul juga seharusnya terbaca dan dapat 

mudah dikenali. Font yang terbuat dari line yang simple dan arch beberikan 

arti yang lembut dan ketenangan. Font yang dekoratif memberikan kesan 

“kemegahan”; Font yang buat dan tebal biasanya digunakan untuk kartun. 

Pengetahuan seperti di atas adalah kunci dari mendesain sebuah buku.  
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Pemilihan Font adalah kombinasi dari pemahaman dan intuisi, sementara 

intuisi datang dari akumulasi pengalaman.  

3. Kombinasi warna 

Biasanya warna diberikan berdasarkan perasaan. Warna juga merefleksikan 

karakter dari manusia. Bersamaan dengan itu, warna terkadang memunculkan 

jiwa yang terdapat di dalam buku. Sebernarnya konten warna tidak mempunyai 

definisi arti, karena biasanya warna digunakan berdasarkan fisik dan mental 

kita. Contohnya warna yang monoton seperti hitam, putih dan kuning, 

memberikan rasa kekhimatan. Simbol dari warna muncul karena akumulasi 

pengalaman, dan kebiasaan orang memperhatikan dan menggunakan warna- 

warna tersebut. 

4. Pengaturan gambar  

Dalam beberpaa tahun terakhir, layout kosong berubah menjadi layout yang 

efektif. Penggunaan layout kosong yang berani dan rasional, bisa jadi 

sempurna dengan sentuhan selera desainer dan memtahakan layout dulu yang 

membosankan, jadi seakan–akan memberikan keleluruhan halaman yang 

transparan, terbuka, cerah, dan bersih.  

2.2.4. Grid  

Menurut Graver (2012) di dalam desain grafis, grid diperlukan untuk 

berkomunikasi secara efektif bagaimana sebuah kerumitan dapat dengan mudah 

dipahami dan disadari  secara visual konseptual, hal itu membuktikan secara jelas 
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bahwa layout dan grid adalah  sebuah alat yang basic dan penting dalam dunia 

grafis.  

Beberapa elemen yang diperlukan di dalam grid sistem : 

 

Gambar 2.3 Elemens of Grid 

 (Graver, 2012) 

1) Margins 

Margins adalah area negatif antara ujung dari sebuah halaman dan konten dari 

sebuah halaman.  

2) Flowlines 

Flowlines adalah sebuah standart baris yang membantu untuk mengarahkan 

pembaca terhadap halaman dan membuat tanda horizontal untuk sebuah 

informasi.  

3) Columns 

Columns adalah sebuah wadah vertical yang menciptakan sebuah divisi untuk 

memertahankan konten.  
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4) Modules 

Modules adalah unit yang individual pada jarak yang dipisahkan oleh standart 

interval yang ketika diulang lintas halaman dapat menciptakan beberapa seris 

baris dan kolom.  

5) Spatial zones 

Spatial Zones adalah area yang berbeda yang tergambar melalui kombinasi grup 

modules dan menciptakan spesifik area yang berisi type apa saja secara 

konsisten  

6) Markers 

Markers adalah area yang spesifik untuk menempatkan informasi secara 

konsisten secara tampak pada folios, running heads, ikon, atau konten yang 

berulang.  

Terdapat beberapa struktur dasar dalam grid adalah : 

a. Single–Column/ Manuscripts Grids  

Merupakan grid yang paling simple, yang menciptakan area standart dengan 

tidak menggunakan pembagian yang memuat konten. 
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Gambar 2.4 Single–Column/ Manuscripts Grids 

 (Graver, 2012) 

b. Multicolumn Grids 

Digunakan apabila isi konten berisi sebagian besar material sebuah 

Multicolumn Grids dapat menjadi sebuah alat yang efektif untuk membantu 

mengatur dan menstandarisasi sebuah komunikasi.  

 

Gambar 2.5 Multicolumn Grids 

 (Graver, 2012) 

c. Modular Grids 

Modular Grids berisi baris dan kolom. Kombinasi ini menciptakan beberapa 

seri kecil area konten yang dinamakan modules yang jika digabungkan 

keduanya secara vertikal dan horizontal, berdasarkan dari pembuat yang 

menciptakan banyak ukuran yang  berbeda dan bentuk spatial zones. 
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Gambar 2.6 Modular Grids 

(Graver, 2012) 

d. Baseline Grids 

Merupakan sebuah type substruktur, berisi sebuah kekonsistenan baris 

elemen tipografi dengan menciptakan beberapa seri sebuah baris bedasarkan 

ukuran type yang digunakan.  

 

Gambar 2.7 Baseline Grids 
(Graver, 2012) 

e. Hierarchical Grids 

Digunakan apabila beberapa speisifik proyek tidak memungkinkan 

menggunakan struktur yang regular ataupun berulang untuk memisahkan 
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area informasi, menggunakan hierarchical grids merupakan solusi yang 

yang tepat. 

 

 

Gambar 2.8 Hierarchical Grids 

(Graver, 2012) 

f. Compound Grids 

Compound Grids terbentuk oleh banyak sistem grid yang 

mengintergrasikan yang terorganisir pada sistem yang amatur.  

 

Gambar 2.9 Compound Grids 
(Graver, 2012) 
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 Ilustrasi  

Menurut Zeegen (2005), sebuah ilustrasi bisa digunakan untuk menyimpan, 

mewakili dan menggambarkan sesuatu. Bisa juga menggambarkan sebuah suasana 

hati, sebuah gerakan, ataupun menyampaikan sebuah informasi. 

2.3.1. Jenis Ilustrasi 

Zeegen (2005) mengatakan bahwa ilustrasi terbagi menjadi 5 jenis, yaitu : 

1. Editorial Illustration 

Ilustrasi ini membawa sensasi yang nyata, dengan menggunakan fotografi 

yang untuk menggambarkan gambar sebagai fakta. Biasanya ilustrasi ini di 

aplikasikan untuk mengindikasi personal viewpoint dan ide. 

2. Book Illustration 

Dalam buku ilustrasi mempunyai peranan besar untuk membawa huruf–

huruf menjadi lebih hidup yang biasanya dianggap membosankan.ilustrasi 

dalam buku biasanya membantu pembaca untuk dapat berimajinasi lewat 

gambar yang ada dalam buku ilustrasi.  

3. Fashion Illustration 

Ilustrasi disini secara pelan–pelan telah berubah dari yang dulunya 

dokumentasi menjadi  proses sketsa dan proses desain pada kain.  

4. Advertising Illustration  

Ilustrasi yang digunakan biasanya untuk kampanye dan biasa digabungkan 

dengan fotografi.  
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5. Music Industry Illustration 

Ilustrasi yang digunakan biasanya untuk membawa bentuk visual dari musik 

dan yang terkait dengan fashion dan trends.(hlm.88-108) 

2.3.2. Teknik Ilustrasi  

Menurut Zeegen (2005), seorang ilustrator berkomunikasi melalui hasil karyanya, 

subjek dan idea menjadi sebuah persoalan yang penting. Tetapi yang terpenting 

adalah pemilihan media dan penggunaan material yang sama pentingnya dengan 

mencari subjek dan menghasilkan ide. Untuk itu teknik ilustrasi di bagi 4 menurut 

media yang digunakan:  

1. Ilustrasi manual  

Ilustrasi manual bisa digunakan untuk menyimpan, mereprensentasikan, dan 

menggambarkan sesuatu. Bisa juga digunakan untuk menggambarkan perasaan 

menangkap moment atau menyampaikan infomasi. Walaupun ilustrasi manual 

merupakan teknik yang tradisional, hal tersebut membutuhkan pemahaman 

tentang media yang dilatih selama beberapa tahun. Dalam ilustrasi manual, 

pensil menjadi elemen yang sangat penting. 
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Gambar 2.10 Ilustrasi Manual 

(The Fundamental of Illustration, 2005) 

2. Ilustrasi digital  

Berbagai macam cara digunakan oleh para desainer untuk mengubah gambar 

menjadi lebih hidup, salah satu adalah dengan manjadikannya digital. Dalam hal 

ini komputer adalah salah satu alat yang digunakan untuk proses digital. Dengan 

berkerja menggunakan komputer hal ini bisa mempercepat waktu pengerjaan 

juga memungkinkan untuk penambahan elemen–elemen desain secara konstan.   
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Gambar 2.11 Ilustrasi Digital 

 (The Fundamental of Illustration, 2005) 

3. Mixing Media 

Biasanya teknik yang digunakan dalam mixing media adalah dengan 

menggabungkan beberapa media seperti ilustrasi manual atau digital dengan 

menambahkan foto atau ilustrasi lainnya menjadi satu kesatuan  

 

Gambar 2.12 Mixing Media  

 (The Fundamental of Illustration, 2005) 
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4. Celebreating Process 

Banyak dari beberapa ilustrator mempunyai pilihan tersendiri dalam memilih 

material, alat yang digunakan, dan teknik yang mereka gunakan untuk membuat 

sebuah karya. Banyak dari mereka juga menggunakan pensil, bolpen/paint 

brush, dan kuas.  

 

Gambar 2.13 Celebreating Process 

(The Fundamental of Illustration, 2005) 

2.3.3. Peran Ilustrasi 

Male (2014) mengatakan bahwa illustrasi memiliki peran untuk berkomunikasi 

secara visual kepada audien, Ilustrasi merupakan salah satu disiplin di dalam alam 

dari sebuah visual art dan komunikasi yang menjelaskan sebuah informasi. 

Banyaknya dari yang terlihat dari kontekstual domain adalah kreasi dan interpretasi 

dari sebuah pengetahuan yang baru. berikut beberapa peran lilustrasi adalah 

Dokumentasi, Referensi, Instruksi, untuk memberi sebuah penjelasan, Story telling 

/ Bercerita, Persuasi,dan Identity.   
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1. Documentation, Reference, Instructure 

Ilustrasi biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu informasi dan 

menyampaikan sebuah informasi tertentu. Selain itu bisa juga untuk 

dokumentasi, sebagai referensi, dan instruksi. Dalam memberikan sebuah 

informasi, biasanya dilengkapi dengan literasi, pictoral representations, 

perumpamanan yang simple maupun kompleks, konseptual dan solusi diagram. 

Sebuah informasi bisa tersampaikan dengan baik ketika disampaikan secara 

visual.  

Tak terkecuali untuk history and cultural, ilustrasi menjadi penting 

keberadaannya. Dengan adanya ilustrasi berupa bukti foto, tema dan topic yang 

terkait dengan sejarah manusia dapat dibuktikan secara detail dan dijelaskan 

secara terperinci.  

 

Gambar 2.14 Documentation, Reference dan Instruction 

(Illustration: A Theoretical & Contextual Perspective (2nd), 2016) 

2. Commentary 

Inti dari editorial ilustrasi adalah penjelasan visual. Fungsi prinsip ini adalah 

untuk mensimbiotik jurnalisme yang di dalamnya terdapat koran dan majalah. 
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Biasanya digambarkan untuk memprovokasi dan perdebatan. di dalam 

commentary terdapat beberapa jenis ilustrasi yaitu : current affairs dan lifestyle 

reviews and bric-abrac. 

 

Gambar 2.15 Commentary Illustration  

 (Illustration: A Theoretical & Contextual Perspective (2nd), 2016) 

3. Storytelling  

Biasanya sebuah ilustrasi kadang digunakan untuk sebuah syarat untuk 

menyediakan representasi visual dari sebuah narasi fiktif. Ilustrasi jenis ini 

banyak diterapkan dalam buku cerita anak, graphic novel, comic strips, 

mythology, gothic tales, fantasy. 
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Gambar 2.16 Commentary Illustration 

 (Illustration: A Theoretical & Contextual Perspective (2nd), 2016) 

4. Persuassion 

Ilustrasi jenis ini biasanya seringkali digunakan dalam konteks komersial di 

dalam periklanan. Hal ini berpotensial memiliki nilai jual yang tinggi apalagi 

ketika suatu brand di jual dengan status profile yang tinggi. Jenis ilustrasi ini 

memungkinkan ilustrator untuk menciptakan visual yang solutif, gampang 

dipahami,dirancang, dan bisa bekerja pada standart yang tinggi dalam ilustrasi 

kotemporer. 

5. Identity 

Jenis ilustrasi ini bias any digunakan untuk mendesain sebuah pengenalan 

product atau service brand  yang sama pentingnya dengan mempertimbangkan 

persetujuan yang terkait dengan karakteristik dari sebuah perusahaan, 

organisasi, atau pengusaha pabrik.  
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Gambar 2.17 Identity Illustration 

(Illustration: A Theoretical & Contextual Perspective (2nd), 2016) 

 Jenis Buku Anak  

Menurut Bara and Bracker (2012) dalam bukunya “11 Step to Writing Your First 

Children Book” mengkategorikan buku anak–anak sesuai dengan umurnya yaitu:  

1. Picture Book 

Ilustrasi mempunyai peran penting untuk menyampaikan sebuah cerita. 

Beberapa buku bergambar dapat dikategorikan sebagai berikut : 

a. Baby Book 

Dikategorikan untuk bayi dan balita, biasanya buku ini berisi lullaby, 

nursery rhymes,fingerplays, buku yang tidak mempunyai banyak 

kosa kata.  

b. Toddler Book 

Buku ini dikategorikan untuk anak dengan umur 1-3 tahun dengan 

kosakata dibawah 200 kata. Biasanya berisi dengan kehidupan sehari 

anak–anak, atau buku yang mengajarkan warna, angka, bentuk dll. 

dan biasanya buku ini di bawah 12 halaman. 

Perancangan Buku Batik..., Odelia Clarisa, FSD UMN, 2018



32 
 

c. Picture Book 

Biasanya dikategorikan umur 4-8 tahun, biasanya kosakata yang 

digunakan hingga 1500 kata dan minimal 1000 kosakata. Biasanya 

halaman yang digunakan mencapai 32 halaman  

d. Early Picture Book 

Dikategorikan untuk umur 4-8 tahun, biasanya cerita di dalam 

bukunya simpel dan berisikan 1000 kata.  

2. Easy Reader  

Buku ini dikategorikan untuk bawa pembaca pemula yang mulai membaca 

dengan rentang umur 6–8 tahun. Biasanya halaman dari buku ini berkisar 

antara 32–64 halaman dengan kisaran kosakata yang digunakan antara 200–

1500 kosakata hingga 2000 kosakata.  

3. Transititions book 

Biasanya digunakan untuk kategori umur 6–9 tahun, berisi tulisan sebanyak 

20 halaman.  

4. Chapter Book 

Buku ini dikategorikan untuk umur 7–10 tahun dan berisi 45–60 halaman 

dengan 3-4 bab dengan paragraf rata–rata berisi 2- 4 kalimat.  

5. Middle Grade 

Dikategorikan untuk usia 8–12 tahun dengan naskah yang sedikit panjang 

sekitar 100 -150 halaman. Cerita yang diceritakan sedikit lebih 

kompleks.Pada kategori ini anak–anak biasanya sudah mulai tertarik dengan 

fiction genre. Biasanya dimulai antara genre historis sampai science 
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fiction/fantasi. Dan genre non–fiction biografi, ilmiah, sejarah, dan 

multicultural topic. 

6. Young Adult 

Dikategorikan untuk usia 12 tahun ke atas dengan 200–300 halaman, 

dengan plot yang kompleks dan beberapa karakter utama, dan karakter 

menjadi fokus utama dari buku tersebut.  

 Gaya Bahasa 

Menurut Hawa (2011) dalam penulisan buku, terdapat gaya bahasa yang lazim 

dipilih, berikut adalah beberapa gaya bahasa yang digunakan: 

1. Gaya bahasa formal: gaya bahasa mengikuti pada ejaan yang disempurnakan 

biasanya buku–buku ini adalah buku kuliah atau buku pelajaran. 

2. Gaya bahasa gaul: biasanya gaya bahasa yang digunakan dipakai untuk buku–

buku segmen remaja. Biasanya adalah buku tentang bagaimana memikat 

perempuan atau kumpulan sms cinta. 

3. Gaya bahasa anak–anak: biasanya diterapkan pada buku anak–anak, bahasanya 

mudah dan ringan. Bahasa yang digunakan disesuaikan dengan umur anak 

mengikuti pada Font yang digunakan.  

4. Gaya bahasa sastra : Berlaku pada buku fiksi  

 Pengenalan Budaya Untuk Anak 

Menurut Allman dan Freeman (2010) mengatakan dalam bukunya yang berjudul 

Menjadi Guru Kreatif Agar dicintai Murid Sampai Mati dikatakan bahwa 

pengenalan budaya Nusantara kepada anak khususnya anak Sekolah Dasar 

Indonesia sangat diperlukan. Dengan mempelajari budaya dapat meningkatkan rasa 
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hormat dan saling menghargai antar budaya lain. Indonesia yang terdiri dari 

berbagai budaya mengharuskan anak untuk memupuk rasa cinta terhadap bangsa 

Indonesia. Menyadarkan anak akan setiap multikultural yang dimiliki oleh 

Indonesia menjauhkan mereka dari perpecahan dimasa depan dan menjadikan 

bangsa Indonesia selalu damai, aman, dan sejahtera.  

   Terkadang banyaknya budaya yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia 

menyebabkan adanya sikap untuk membanggakan budaya sendiri lebih baik 

dibanding budaya lain hal ini disebut etnosentrisme. Dra. Elly. Setiadi menjelaskan 

bahwa etnosentrisme adalah sikap mengganggap rendah suku budaya lain dengan 

mengagungkan suku budaya sendiri. Hal ini dapat menyebabkan salah satu kasus-

kasus SARA (Suku, Agama, Ras, dan Golongan). Apabila hal ini sering terjadi jika 

dibiarkan tanpa adanya pengawasan dari guru apalagi orangtua. Untuk itu adanya 

pengenalan budaya sejak ini sangat baik untuk perkembangan dan pengetahuan 

anak.  

 Fase Anak Usia Sekolah Dasar  

Menurut Yusuf (2011),anak sekolah dasar sudah mulai untuk bisa berpikir secara 

konkret dan rasional (dapat diterima oleh akal) berbeda dengan masa prasekolah di 

mana cara berpikir mereka masih imajinatif. Pada fase ini pula anak sudah memiliki 

kemampuan untuk memecahkan masalah yang sederhana. Kemampuan intelektual 

anak juga sudah cukup untuk menjadi dasar diberikannya kecakapan yang dapat 

mengembangkan pola pikir atau daya nalarnya. Pada fase ini anak sudah dapat 

diberi pengetahuan tentang manusia, hewan, lingkungan alam sekitarnya. Dalam 

fase ini anak dilatih untuk dapat mengungkapkan pendapat, gagasan atau penilain 
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terhadap banyak hal, baik yang dialaminya maupun peristiwa yang terjadi di 

lingkungannya.  

 Batik  

Menurut Ramadhan (2013) Batik berasal dari kata amba dan tik, mba berarti 

imbuhan dari bahasa Jawa yang mengubah fungsi menjadi kata kerja, sedangkan 

tik barati melukis/membuat titik. Jadi batik adalah pekerjaan membuat titik.  

Menurut Kerlogue (2004), kata ‘batik’ digunakan secara umum untuk 

menggmbarkan teknik melapisi kain bergambar menggunakan lilin panas. Setelah 

sebuah kain diberi warna, beberapa bagian gambar yang terkena lilin tidak akan 

bewarna tetapi akan berwarna putih mengikuti warna dasar kain. Proses ini bisa 

dilakukan berulang–ulang kali berdasarkan jumlah lilin panas yang diturahkan ke 

kain dan pewarna celup yang digunakan. Dari situ timbul pola batik yang kompleks 

dan variasi warnanya.  

2.8.1. Jenis–Jenis Batik 

Batik dibedakan berdasarkan jenisnya yaitu : 

1. Batik Tulis 

Disebut batik tulis karena perintang warnanya dibubuhkan dengan cara seperti 

menulis menggunakan canting.Karena dibuat dengan tangan tidak ada satupun 

motif yang sempurna, namun ketidaksempurnaan ini yang membuat Batik 

Tulis sangat manusiawi. Pengerjannya memakan waktu yang cukup lama 

kurang lebih 3 minggu–hingga 3 bulan sehingga harga dari Batik tulis lebih 

mahal dibandingkan dengan Batik Cap dan Batik Print. 
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2. Batik Cap 

Batik cap berkembang setelah terjadi peningkatan permintaan akan kain batik. 

Di mana pada saat itu produsen batik mulai mencari cara untuk memproduksi 

batik dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang singkat. Dari sini 

dibuatlah lempengan batik dalam jumlah banyak dengan cara membubuhkan 

lempengen tersebut pada permukaan kain mori. Lempngan tersebut kemudian 

disebut cap dan batiknya disebut batik cap. Motif pada batik cap cenderung 

berulang, dan warna batik pada kain bagian belakang cenderung redup dan 

lebih tipis. Kualitas bahan juga tidak terlalu baik karena diproduksi masa dan 

tidak melalui proses pengkethelan.  

3. Batik Printing 

Batik Print biasa disebut juga sebagai kain batik bemotif tekstil. Pada saat ini 

batik diproduksi semakin masal yang pada saat tersebut Gubernur DKI saat itu 

yaitu Ali Sadikin batik ditetapkan sebagai pakaian nasional. Semakin 

banyaknya permintaan pasar dan juga diproduksi oleh luar negeri, yang 

kemudian dikhawatirkan akan mematikan industry kerajinan Batik di 

Nusantara. Motif dari batik ini detail dan sangat rapi, warnanya cerah dan 

menarik, harganya murah, dan biasanya dijual per meter seperti kain tekstil 

pada umumnya.  

2.8.2. Alat–alat yang digunakan dalam membatik 

Dalam membuat batik tentunya diperlukan alat dan bahan yang dapat menunjang 

keberhasilan dalam kegiatan proses batik itu sendiri.  
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1. Canting 

Canting adalah sebuah alat yang berbentuk cawan kecil berbentuk pipa yang 

tebuat dari tembaga dengan kedua ujungnya yang berlubang yang digunakan 

untuk proses membatik. Ujung yang lainnya berbentuk seperti ekor, digunakan 

untuk menaruhkan lilin panas ke kain. Terkadang jika lilin panas menyumbat 

lubang canting, biasanya gagang kayu atau gagang bambu ditusukan pada 

bagian ekor tersebut agar lilin panas bisa kembali mengalir. Canting biasanya 

juga disebut sebagai nyamplungan. 

Berdasarkan fungsinya, canting dibedakan menjadi beberapa macam : 

a. Canting Klowong  

Canting Klowong biasanya digunakan sebagai tahap awal untuk 

melapisi motif gambar dengan lilin malam. Lubang pada canting 

klowong ini berukuruan medium.  

b. Canting Cecek 

Canting cecek digunakan untuk membuat motif yang berukuran lebih 

kecil dan motif yang dibuat dengan motif titik–titik atau dengan nama 

lain cecek. Lubang pada Canting Cecek cenderung lebih kecil dibanding 

dengan Canting Klowong.  

c. Canting Tembok  

Canting Tembok digunakan untuk menembok atau melapisi bidang motif 

yang cukup besar dengan malam atau lilin. Lubang yang terdapat pada 
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canting tembok berukuran lebih besar dibandingkan canting klowong 

dan canting cecek. 

2. Lilin  

Lilin malam yang digunakan untuk membatik merupakan hasil komposisi 

dari parafin. Terdapat 2 jenis parafin, yaitu parafin kuning, dan parafin 

putih. Parafin putih biasanya digunakan saat musim kemarau, sedangkan 

parafin kuning digunakan saat musim penghujan. Perbedaan dari keduanya 

terletak pada kecepataan lilin tersebut mengeras ketika bersentuhan dengan 

udara. Komposisi utama dari lilin malam yang digunakan adalah lilin lebah, 

berasal dari tanaman pinus yang disebut sebagai gondorukem berfungsi 

sebagai perekat antara malam ke kain mori.  Untuk membuat cairan malam 

cepat mengeras dibutuhkan damarmata kucing yang berasal dari pohon 

damar. Bahan selanjutnya adalah lemak. Lemak bisa berasal dari binatang 

maupun lemak tumbuhan. Fungsinya adalah mempercepat proses pelelehan 

malam pada saat ngolord. 

Hal ini dilakukan untuk memperoleh pencampuran malam yang 

tepat, sehingga didapat keenceran yang tepat yang dapat menempel pada 

kain mori, elastis dan tidak mudah pecah. Campuran tersebut biasa 

digunakan untuk membuat Batik Tulis halus. Untuk Batik Cap malam yang 

digunakan biasanya menggunaksn ampas malam yang diperoleh pada saat 

ngolord. Sehingga harga dari batik cap terkadang lebih murah di bandingkan 

Batik Tulis.  
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3. Kain 

Jenis kain yang digunakan untuk membatik ada bermacam–macam. Kain 

tersebut ada yang terbuat dari bahan sutra, katun prima, prisima, polisima, 

dobi, paris. Jenis kain–kain tersebut berbeda–beda tergantung dengan 

tekstur maupun bahan dasarnya.  

a. Kain Katun  

Katun merupakan kain yang umum digunakan untuk batik. Ada 

beberapa tingkatan dalam kain katun. Katun primissima merupakan 

katun yang paling tinggi kualitasnya dengan ketebalan benangnya 

paling halus tetapi kemampuan daya serap kurang. Katun prima 

merupakan katun dengan kualitas sedang dengan ketebalan benang 

yang rendah. Katun polisima yaitu katun dengan kualitas yang sama 

dengan katun primissima tetapi ketebalan benang lebih rendah.  

b. Kain Sutra 

Terbuat dari serat protein, bahan dasar pembuatan kain sutra mahal, 

bertekstur lembut dan jatuh serta mengkilap. Sangat nyaman untuk 

digunakan dan teliat eksklusif.   

c. Kain Shantung 

Tekstur kain ini halus dan dingin. Kain ini terbagi menjadi beberapa 

tingkatan dari tipis hingga tebal.  

d. Kain Grey  

Merupakan kain tenun benang kapas yang tidak mengalami proses 

pemutihan sehingga warnanya masih alami. Salah satu contoh kain 
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grey adalah kain tenun ATBM. yaitu kain tenun kapas yang 

dihasilkan dengan menggunakan alat tenun bukan mesin, diproduksi 

dengan berbagai variasi ukuran kain dengan desain struktur 

anyaman yang dibuat dengan doby. Sebagai bahan batik banyak 

digunakan sebagai busana wanita maupun aksesoris. 

e. Kain Dobi  

Dobi dapat dikatakan kain setengah sutra, ada beberapa tingkatan 

dalam kain ini seperti halnya katun prima dan katun primisima. Ciri 

khas pada kain ini terletak pada tekstur kasarnya, jadi pada kain dobi 

yang halus pun kita masi bisa merasakan tekstur kasarnya.  

4. Bandul  

Bandul dibuat dari timah, kayu atau batu yang dimasukan ke dalam kantong. 

Fungsi pokok bandul adalah untuk menahan agar kain yang baru dibatik 

tidak mudah tergeser saat tertiup angin atau tertarik oleh si pembatik secara 

tidak sengaja.  

5. Gawangan  

Gawangan adalah perkakas untuk menyangkutkan dan membentangkan 

kain ketika sewaktu membatik. Biasanya gawangan terbuat dari kayu atau 

bamboo. Gawangan dibuat sedemikian rupa hingga kuat, ringan dan dapat 

dipindah–pindahkan.  
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6. Wajan  

Wajan adalah perkakas untuk mencairkan malam. Wajan dibuat dari logam 

baja atau tanah liat. Wajan sebaiknya bertangkai supaya mudah diangkat 

dan diturunkan dari perapian tanpa menggunakan alat lain.  

7. Kompor  

Kompor adalah alat untuk membuat api. Kompor yang biasa digunakan 

adalah kompor berbahan bakar minyak. Namun terkadang kompor ini bisa 

diganti dengan kompor gas kecil atau anglo yang menggunakan arang. 

Kompor berfungsi sebagai perapian dan pemanas bahan–bahan yag 

digunakan untuk membatik.  

8. Dhingklik (tempat duduk) 

Dhingklik adalah tempat duduk untuk pembatik. Biasanya terbuat dari 

bamboo, kayu, plastik, atau besi.  

2.8.3. Proses membatik 

Pada proses membatik pertama–tama yang proses yang pertama kali dilakukan 

adalah proses pengkethelan. Proses pengkethelan adalah proses merebus kain 

dengan berbagai macam tumbuhan selama berhari–hari sehingga kain tersebut siap 

untuk dibatik. Kain yang telah siap tersebut disebut sebagai kain primisima. Tahap 

selanjutnya adalah menyorek. Menyorek yaitu menggambar motif yang awalnya 

sudah di desain terlebih dahulu di kertas, lalu dipindahkan pada kain mori. 

Dilanjutkan dengan proses nyanting/ klowong yaitu proses membubuhkan lilin 

panas ke kain mori.  
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Proses selanjutnya yaitu nembok, dilakukan dengan menggunakan canting 

tembok untuk bagian yang bidang gambarnya lebih besar. Setelah semua proses 

menyanting selesai, tahap selajutnya adalah masuk ke dalam proses pewarnaan. 

Tiap–tiap daerah memiliki cara tersendiri dalam melakukan proses pewarnaan. 

Proses pewarnaan dilakukan dengan mencelupkan kain ke dalam cairan yang sudah 

diberi warna setelahnya baru di jemur dan di keringkan.. Setelah kain kering, masuk 

pada proses yang bernama ngerok, yaitu bagian diberi warna lain dibuka saat proses 

ngerok. Dan bagian yang sudah diberpi warna tadi, ditutupi malam melalui proses 

nembok. Setelah selesai proses di ulang kembali, terganung warna yang ingin 

ditampilkan pada selembar kain.  

Setelah tahap pewarnaan selesai dan proses buka tutup malam selesai, 

masuk pada tahap terakhir yaitu, ngolord. Proses ini adalah proses meluruhkan 

malam dengan air mendidih. Setelah proses ngolord selesai, kain siap dijemur dan 

kain batik pun diap digunakan. 

 Batik Pesisir 

Menurut Ramadhan (2013), Batik pesisiran mulai berkembang pada abad ke 15. 

Berdasarkan seorang antropolog Belanda yag meneliti Batik Pesisiran yaitu Rens 

Heringa dalam bukunya berjudul Five Centuries of Indonesian Textiles, Rens 

menceritakan bahwa perkembangan gaya batik, bewarna cerah dari pesisir utara 

Jawa secara historis tidak dapat dipertanggung jawabkan bila dikaitkan dengan 

kematian dari perdagangan dari Gujarat dan Pantai Koromandel pad akhir abad ke 

18 atau awal abad ke 19. Batik Pesisir sudah tumbuh sejak abad ke 15. Dalam 

bukunya Ramadhan menyebutkan jika pada abad ke 10, kota–kota di Pantai Utara 
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Jawa sudah berada di bawah kekuasaaan kerajaan–kerajaan islam dan menjadi 

pusat perdagangan yang berhubungan dengan Malaka di Semenanjung melayu, 

Samudra Pasai di Sumatera, Ternate Tidore, kota- kota di pantai di Kalimantan, 

Sulawesi, Maluku dan pedagang mancanegara. Maka dari itu lama–kelamaan 

kemudian pesisiran Jawa sebagai tempat berbagai macam kebudayaan yang unik 

sebagai kebudayaan. Menurut seorang ilmuan Inggris yang meneliti sejarah Jawa, 

menyebutkan bahwa daerah pesisir utara Jawa dikenal sebagai ‘Belanga 

Peleburan’.  

Umumnya Batik Pesisir dihasilkan di daerah–daerah sebagai berikut : 

Jayakarta, Indramayu, Cirebon, Tegal, Pekalongan dan sekitarnya. Umumnya Batik 

Pesisiran dibuat oleh pedagang saudagar dan pembatik santri. Pembatik santri 

umumnya membuat motif–motif flora dan hiasan non–figuratif. Lar dan burung 

kerap didistalisasi membentuk hiasan–hiasan serupa flora ataupun hiasan non 

figuratif lainnya sebagai bentuk pemahaman mereka saat itu terhadap ajaran islam 

yang melarang penggunaan hewan dan makhluk hidup bergerak sebagai ragam hias.  

 Warna–warna cerah juga sangat mendominasi keragaman dan kecantikan 

batik pesisir. Warna cerah ini dipengaruhi budaya yang dibawa oleh para pedagang 

tersebut. Mereka juga memperkenalkan zat pewaran sintetis kepada para pengrajin 

batik pesisir pada tahun 1890-an. 

 Betawi  

Jakarta identik dengan suku Betawi sebagai suku aslinya. Terlahir dengan berbagai 

macam percampuran  suku yang ada di Indonesia seperti, sunda, arab, jawa, melayu,  
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ambon hingga tionghoa yang telah memasuki wilayah Batavia sejak awal abad 16. 

Suku Betawi sendiri didatangkan oleh Belanda untuk mengerjakan proyek 

pembangunan pemerintahan VOC. (www.goodnewsfromindonesia.id, 2 Januari 

2018) 

Menurut antroplogi  Universitas Indonesia  Dr Yasmine Zaki Shahab, etnis 

suku Betawi telah terbentuk satu abad yang lalu sejak tahun 1815–1893. Pada masa 

lalu tanah Batavia atau Betawi adalah tanah Kerajaan Salakanegara. Kerajaan 

Salakanegara diyakini sebagai kerajaan pertama  di Nusantara yang juga dipercayai 

sebagai negara leluhur masyarakat sunda yang menjadi cikal bakal bangsa Betawi. 

Ibukota dari kerajaan Salakanegara yaitu berada di Ciondet (Condet) yang 

letaknya tidak jauh dengan Sunda Kelapa yang merupakan salah satu tempat 

perdagangan tersibuk di Nusantara. Sehingga banyak sekali kebudayaan yang 

terpaut yaitu masalah kepercayaan yang dianut. Kepercayaan yang dianut oleh 

Kerajaan Salakanegara mengajarkan tentang kekuasaan yang ada di dunia yang 

dilambangkan dengan tumpal. Tumpal adalah motif batik dengan lukisan strip yang 

berjajar. Kepercayaan ini mengajarkan manusia untuk bisa menahan Upawasa yaitu 

mendekatkan diri kepada Tuhan. 

 Batik Betawi  

Perkembangan Batik Betawi sudah ada sejak jaman Batavia. Batik Betawi 

meruapakan salah satu kebudayaan khas Jakarta. Tidak seperti Batik di kota–kota 

di Jawa yang memproduksi Batik dengan corak tertentu sehingga Batik bisa 
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dikenali lewat motif dan corak. Kalaupun di Betawi dulu pernah ada usaha 

pembatikan, pengusaha yang pengrajinnya berasal dari Jawa.  

 Motif dari Batik Betawi itupun tidak lepas dari nilai dan budaya yang lama 

kelamaan berkembang di Betawi yang banyak terpengaruh oleh kebudyaan dari 

China, Arab, India dan Belanda. Motif kuno Batik Betawi,terbagi menjadi beberapa 

jenis yaitu : ondel–onde., Ciliwing, Rasamala, dan Salakanegara, biasa warna–

warna yang terdapat pada Batik Betawi adalah warna cerah. Biasanya digunakan 

untuk acara–acara Betawi, seperti pernikahan, pentas seni khas Betawi dan yang 

lainnnya (infoJakarta.net, 1 Oktober 2015) 

Beberapa contoh motif Batik Betawi adalah sebagai berikut : 

1. Loreng Ondel–ondel  

Motif ini mengangkat fitur ondel–ondel. Ondel–ondel dipercaya oleh orang 

Betawi sebagai boneka penolak bala. Dengan begitu diharapkan orang 

memakainya mendapat kehidupan yang jauh lebih baik serta jauh dari bala 

(sial) 

Perancangan Buku Batik..., Odelia Clarisa, FSD UMN, 2018



46 
 

 

Gambar 2.18 Motif Batik Betawi Ondel–Ondel 

 (InfoJakarta.net, 2015) 

2. Ciliwung 

Motif ini diambil berdasarkan ide peradapan manusia yang senang tinggal 

di pingiran sungai Cilliwung. Dulu orang portugis dan belanda begitu 

tertarik dengan sungai Cilliwung ini hingga bermaksud menguasai Betawi. 

Sehingga diharapkan orang yang menggunakan batik ini menjadi pusat daya 

tarik sebagai simbol rejeki yang terus mengalir.  

 

Gambar 2.19 Motif Batik Betawi Cilliwung 

 (InfoJakarta.net, 2015) 
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3. Nusa Kelapa 

Motif Nusa Kelapa memiliki ide desain yang dibuat pada 1482-1521 pada 

saat pemerintahan Prabu Siliwangi. Pada peta diketahui Jakarta dulu 

bernama Nusa Kelapa hingga menjadi Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, 

dan Jakarta. Sehingga pada akhirnya diambil oleh leluhur Betawi untuk 

dijadikan motif Batik Betawi.  

 

Gambar 2.20 Motif Batik Nusa Kelapa 

 (InfoJakarta.net, 2015) 

4. Motif Rasamala 

Motif Batik Rasamala menggambarkan riwayat Belanda saat masuk ke 

Sunda Kelapa. Saat itu daerah Sunda Kelapa dipenuhi dengan pohon jenis 

rasamala. Warga Betawi menganggap keramat karena baunya yang wangi, 

kulit kayu dan rasamala dijadikan setanggi.  

Perancangan Buku Batik..., Odelia Clarisa, FSD UMN, 2018



48 
 

 

Gambar 2.21 Motif Batik Rasamala 

 (InfoJakarta.net, 2015) 

5. Motif Salakanegara 

Motif Salakanegara merupakan batik yang mengangkat motif bertemakan 

kerajaan pertama di tanah Betawi yang didirikan oleh Ati kirem pada 130 

masehi. Nama salakanegara berkaitan dengan kepercayaan warga saat itu 

yang menganggap bahwa gunung Salak yang berada pada Kabupaten Bogor 

mempunyai kekuatan. 

 

Gambar 2.22 Motif Batik Salakanegara  

(InfoJakarta.net, 2015)
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