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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.   Desain Grafis 

Desain grafis menurut Landa (2014) adalah komunikasi yang dipresentasikan 

sebagai bentuk visual atas hasil kreasi dari berbagai elemen desain dengan tujuan 

menyampaikan informasi. Hasil dari desain grafis dapat bersifat memberi 

informasi, mengajak, maupun memotivasi perilaku khalayak (Hlm. 1). 

2.1.1.   Elemen Desain 

Terdapat 4 elemen dasar pada desain 2-dimensional yaitu garis, bentuk, warna, 

dan tekstur. Landa (2014) menjabarkan sebagai berikut: 

2.1.1.1.   Garis 

Garis adalah sebuah rupa yang terdiri dari gabungan unit terkecil yaitu titik. 

Gabungan dari sebuah titik dengan titik yang lain akan membentuk sebuah “jalur” 

yang menjadi sebuah garis, dapat berupa bentuk-bentuk spesifik seperti tebal, 

tipis, dan putus-putus. Garis mempunyai fungsi membantu mata dalam 

memberikan arah (directional), mengartikan sebuah rupa, dan memberikan 

batasan sebuah bidang (Hlm. 19-20). 

2.1.1.2.   Bentuk 

Gabungan dari antara garis, warna, maupun tekstur dalam bidang 2-dimensional 

yang dapat diukur tinggi dan lebarnya adalah suatu bentuk. Bentuk pada dasarnya 

berupa persegi, segitiga, dan lingkaran yang ketiganya dapat dibuat menjadi 
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bentuk geometris, melengkung, rectilinear, irregular, abstrak, hingga bentuk yang 

mewakili rupa aslinya (Hlm. 20-21). 

2.1.1.3.   Warna 

Warna adalah refleksi dari cahaya yang mengenai sebuah obyek kemudian 

ditangkap oleh mata sebagai hasil dari refleksinya. Warna yang ditangkap mata 

merupakan hasil dari pantulan cahaya yang tidak dapat diserap oleh obyek. Hal ini 

bisa kita sebut sebagai warna subtraktif. Berbeda dengan warna subtraktif yang 

natural, dalam dunia digital istilah warna aditif adalah hasil dari gelombang energi 

cahaya yang terdiri dari tiga gelombang warna dasar yaitu merah, hijau, dan biru 

(Hlm. 23). 

 

Gambar 2.1. Roda Warna Subtraktif 

(Graphic Design Solution/Robin Landa/2014) 
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Terdapat tiga kategori yang menentukan sebuah warna yaitu, hue yang menjadi 

nama sebuah warna, value sebagai pengatur tingkat kecerahan dalam warna, dan 

saturation yang menentukan pekat atau pudarnya sebuah warna (Hlm. 23).  

2.1.2.   Prinsip Desain 

Menurut Landa (2014), prinsip desain adalah kombinasi dari pemahaman akan 

konsep generasi, tipografi, visualisasi, yang menjadikannya sebuah dasar 

pemikiran. Perpaduan dari pengetahuan mengenai desain ini digunakan desainer 

dalam menyelesaikan permasalahan desain (Hlm. 29). 

2.1.2.1.   Format 

Format dalam desain menurut Landa (2014) memiliki bermacam pengertian, 

mulai batasan dalam perancangan desain maupun bentuk hasilnya seperti cover 

CD, buku, poster, dan lainnya. Setiap desain memiliki format ukuran dalam 

proses perancangan dan cetak yang memiliki variasi dalam hal biaya khususnya 

kertas. Dibutuhkan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan, fungsi, dan tujuan 

proyek sehingga dapat menekan biaya karena kertas sendiri sudah memakan 

setengah dari total biaya untuk percetakan (Hlm. 29). 

2.1.2.2.   Balance 

Seperti manusia yang membutuhkan keseimbangan fisik untuk melakukan 

aktivitasnya, balance dalam segi desain menurut Lupton dan Phillips (2015) 

berperan sebagai jangkar dalam menghidupkan elemen-elemennya. Desainer 

mengatur ukuran, tekstur, value, warna, dan bentuk untuk mendapatkan 

keseimbangan yang dinamis (Hlm. 49). 
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Senada dengan Lupton dan Philips, Landa (2014) mengemukakan balance adalah 

poros tengah yang mendistribusikan elemen-elemen dalam sebuah komposisi. 

Keseimbangan dalam pengaturan berbagai elemen ini menghasilkan desain yang 

stabil. Ketika sebuah komposisi desain tidak seimbang, hal ini menjadi tidak stabil 

dan dapat berpengaruh buruk dalam komunikasi dengan pengamatnya (Hlm 30-

31). 

2.1.2.3.   Hirarki Visual 

Hirarki visual menurut Landa (2014) adalah menata berbagai elemen grafis 

berdasarkan emphasis atau penekanan. Emphasis yaitu penataaan elemen visual 

oleh desainer menurut kepentingannya. Sederhananya adalah elemen grafis yang 

akan dilihat terlebih dahulu (focal point) kemudian dilanjutkan ke elemen grafis 

lain sehingga dapat memandu pengamat dalam memahami informasi yang 

terdapat dalam desain. Untuk mencapai emphasis, dapat menggunakan cara-cara 

seperti isolation, placement, scale, contrast, pointers, dan diagram structure 

(Hlm. 33-35). 

2.1.2.4.   Rhythm 

Landa (2014) berpendapat bahwa ritme dalam desain grafis adalah konsistensi 

dari pengulangan elemen-elemen desain. Untuk membentuk alur visual yang 

berhubungan, ritme adalah keharusan ketika diaplikasikan pada format desain 

yang menggunakan pengulangan seperti situs web, buku, dan majalah. Berbagai 

faktor yang yang menyusun ritme adalah warna, tekstur, figure-ground, dan 

emphasis (Hlm. 35).  
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Repetisi dan variasi adalah faktor penting dalam menentukan ritme sebuah desain. 

Repetisi dilakukan dengan pengulangan elemen visual secara berkesinambungan, 

sedangkan variasi adalah modifikasi dari elemen visual dengan merubah warna, 

ukuran, hingga bentuk dengan tujuan pembeda maupun jeda (Hlm. 36). 

2.1.2.5.   Unity 

Landa (2014) menyatakan bahwa elemen visual yang saling berhubungan akan 

membentuk kesatuan yang menyeluruh. Hal ini bermakna bahwa setiap elemen 

visual memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Prinsip-prinsip untuk mencapai  

perceptual organization (stimulus pada pikiran sehingga memandang komposisi 

sebagai satu kesatuan) yaitu similarity, proximity, continuity, closure, common 

fate, dan continuing line (Hlm. 36). 

2.1.2.6.   Skala 

Skala dalam desain menurut Lupton & Phillips (2015) dapat ditinjau dari segi 

obyektif dan subyektif. Definisi obyektif dari skala adalah ukuran dimensi 

sesungguhnya dari obyek yang diwakilinya sebagai contoh peta, sedangkan dari 

sisi subyektifnya skala mengacu pada impresi pengalaman dan pengetahuan 

seseorang terhadap ukuran obyek (Hlm. 61). 

Senada dengan pernyataan diatas, Landa (2014) menyatakan bahwa skala dalam 

desain adalah hubungan yang seimbang antar obyek dan hubungan ukuran antara 

satu elemen visual dengan yang lainnya dalam satu komposisi (Hlm. 39). 

Perancangan Buku Informasi..., Richard Paneson, FSD UMN, 2018



10 
 

2.2.   Buku 

Haslam (2006) menyatakan buku adalah sebuah wadah portabel yang memuat 

rangkaian halaman dalam bentuk cetak dan dijilid dengan tujuan untuk 

mendokumentasikan dan memberi pengetahuan kepada pembaca tanpa terikat 

ruang dan waktu (Hlm. 9). 

 

2.2.1.   Anatomi Buku 

Haslam menjabarkan komponen pembentuk sebuah buku. Bagian tersebut terbagi 

menjadi 3 kelompok besar yaitu blok buku, halaman, dan grid (Hlm. 20). 

1.   The Book Block 

Bagianyang terdapat pada sebuah buku, yaitu: 

a.   Spine 

Bagian dari cover yang menutup punggung buku. 

b.   Head Band 

Kain pada punggung buku yang mengikat kateren. 

c.   Hinge 

Lipatan pada endpaper diantara pastedown dan fly leaf. 

d.   Head Square 

Bidang cover pada bagian atas yang berada diluar front pastedown. 

e.   Front Pastedown 

Bagian endpaper yang menyatu dengan cover depan buku. 
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f.   Cover 

Bagian sampul buku yang terbuat dari kertas tebal untuk 

melindungi blok buku. 

g.   Foredge Square 

Bidang cover pada bagian samping yang berada diluar front 

pastedown. 

h.   Front Board 

Papan cover yang terdapat di bagian depan buku. 

i.   Tail Square 

Bidang cover pada bagian bawah yang berada diluar front 

pastedown. 

j.   Endpaper 

Lembaran kertas tebal yang berada setelah cover. Lembaran yang 

menempel cover disebut pastedown, sedangkan lembaran biasa 

disebut fly leaf. 

k.   Head 

Bagian atas pada buku. 

l.   Leaves 

Lembaran kertas yang memiliki muka depan dan belakang. 

m.  Back Pastedown 

Bagian endpaper yang menyatu dengan cover belakang buku. 
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n.   Back Cover 

Sampul pada bagian belakang buku. 

o.   Foredge 

Sisi buku yang berlawanan dengan spine. 

p.   Turn-in 

kertas yang menyampul papan di bagian cover. 

q.   Tail 

Bagian paling bawah pada buku. 

r.   Fly Leaf 

Lembaran endpaper yang tidak menyatu dengan cover. 

s.   Foot 

Bagian bawah pada halaman kertas. 
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Gambar 2.2. Struktur Blok buku 

(Book Design/Andrew Haslam/2006) 

 

 

2.   The Page 

Komponen-komponen yang terdapat pada the page, yaitu: 

a.   Portrait 

Format dengan ukuran tinggi yang lebih besar daripada lebar 

halaman. 

b.   Landscape 

Format dengan ukuran lebar yang lebih besar daripada tinggi 

halaman. 

c.   Page Height and Weight 

Ukuran halaman 

d.   Verso 

Halaman di sebelah kiri yang umumnya genap pada penomoran 

halaman. 

e.   Single Page 

Halaman tunggal 

f.   Double Page Spread 

Dua halaman yang saling berhadapan. 
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g.   Head 

 Bagian atas pada buku 

h.   Recto 

Halaman di sebelah kanan yang umumnya ganjil pada penomoran 

halaman 

i.   Foredge 

 Bagian depan pada buku. 

j.   Foot 

Bagian bawah pada buku 

k.   Gutter 

Batas untuk penjilidan pada buku. 

3.   The Grid 

Komponen-komponen yang terdapat pada the grid, yaitu: 

a.   Folio Stand:  

Area yang menunjukan posisi halaman. 

b.   Title Stand 

Garis maya yang menentukan posisi judul. 

c.   Head Margin  

Batas bagian atas pada halaman. 

d.   Interval/column gutter 

Perancangan Buku Informasi..., Richard Paneson, FSD UMN, 2018



15 
 

Area vertikal sebagai ruang pemisah antara satu kolom dengan 

yang lainnya. 

e.   Gutter margin/binding margin 

Batas halaman yang terdekat dengan bagian jahit. 

f.   Running head stand 

Garis maya yang menentukan posisi running head. 

g.   Picture Unit 

Pembagian kolom dan baris berdasarkan baseline dan dipisahkan 

oleh dead line. 

h.   Dead Line 

Garis maya yang memisahkan picture unit. 

i.   Column Width 

Lebar pada satu kolom. 

j.   Baseline 

Garis maya yang menentukan posisi tulisan. 

k.   Column 

Area persegi yang digunakan untuk menata tulisan, bentuk pada 

umumnya meninggi daripada melebar. 

l.   Foot Margin 

Batas pada area bawah halaman. 
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m.   Shoulder/foredge 

Batas pada sisi luar halaman. 

n.   Column Depth 

Ketinggian kolom. 

o.   Characters per line 

Rata-rata jumlah karakter per baris pada ukuran yang spesifik. 

p.   Gatefold/throwout 

Bagian dari halaman yang dilipat ke dalam buku. Memiliki ukuran 

lebih lebar dari halaman lainnya. 

 

 

Gambar 2.3. Struktur Halaman dan Grid 

(Book Design/Andrew Haslam/2006) 
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2.2.2.   Grid 

Samara (2002) menyatakan bahwa grid adalah sarana yang digunakan untuk 

menyatukan elemen-elemen dalam menyelesaikan masalah komunikasi secara 

visual. Grid menggunakan tata letak yang sistematis yang mempermudah 

penyampaian informasi kepada penggunanya (Hlm. 22). 

1.   Komponen Grid 

Tondreau (2009, Hlm. 10) menjabarkan komponen dalam grid, yaitu: 

a.   Columns 

Kotak vertikal untuk menata tulisan maupun gambar. Ukuran dan 

jumlah kolom bervariasi tergantung dengan kontennya. 

b.   Modules 

Kotak vertikal untuk menata tulisan maupun gambar. Ukuran dan 

jumlah kolom bervariasi tergantung dengan kontennya. 

c.   Margins 

Area netral yang mewakili garis potong, gutter, dan konten 

halaman. Pada umumnya di area margins terdapat kutipan dan 

catatan kaki. 

d.   Spatial Zone 

Kumpulan modules yang bersama membentuk area khusus untuk 

konten seperti tulisan, gambar, dan informasi lainnya 

e.   Flowlines 

Garis maya yang memisahkan antar kolom dan baris. 
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f.   Markers 

Area yang digunakan untuk penomoran halaman dengan tujuan 

mengarahkan pembaca. 

2.2.2.1.   Klasifikasi Grid 

Tondreau (2009, Hlm. 11) menjabarkan klasifikasi dalam grid, yaitu: 

1.   Single-Column Grid 

Format ini umumnya digunakan untuk tulisan panjang seperti esai dan 

laporan. Ciri-cirinya adalah blok tulisan yang dominan dalam halaman. 

2.   Two-Column Grid 

Format yang digunakan untuk memberikan jenis informasi yang berbeda. 

Ukuran kolom dapat bervariasi dengan perbandingan besarnya dua kali 

kolom kecil. 

3.   Multicolumn Grid 

Format ini mempunyai jumlah kolom yang lebih dari dua. Fleksibilitas 

yang baik pada grid ini dibandingkan single-column grid maupun two-

column grid menjadikannya cocok digunakan pada majalah dan situs web. 

4.   Modular Grid 

Optimalnya format modular grid digunakan untuk menampung informasi 

yang kompleks. Modular grid adalah gabungan dari berbagai kolom 

vertikal dan horizontal yang menghasilkan ruang-ruang kecil. Pada 

umumnya jenis grid ini diterapkan pada koran, kalender, tabel, dan grafik. 
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5.   Hierarchical Grid 

Jenis grid ini membagi halaman menjadi area kolom horizontal yang 

memiliki tingkatan. 

2.2.3.   Buku Panduan Wisata 

Menurut Bender, Gidlow dan Fisher (2013) sebuah buku panduan dapat diartikan 

sebagai teks yang mengandung instruksi dan memberikan informasi kepada 

masyarakat seperti tempat wisata, akomodasi, dan lainnya (hlm. 331) 

2.3.   Tipografi 

Definisi tipografi menurut Stanley Morison (perancang typeface Times New 

Roman), tipografi adalah upaya pengendalian dari rangkaian huruf dengan tujuan 

memaksimalkan fungsi dasarnya, yaitu memahami sebuah teks. Senada dengan 

pernyataan tersebut, Jan Tschichold mengemukakan bahwa setiap huruf 

mempunyai sebuah keunikan yang berkaitan dengan inti naskah (Sihombing, 

2001, hlm. 18).  

 

Gambar 2.1. Anatomi huruf 

(Tipografi Dalam Desain Grafis/Danton Sihombing/2001) 
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Sihombing (2001) menyatakan tipografi adalah perwakilan visual dari 

komunikasi verbal yang memiliki fungsi komunikasi dan estetika. Dalam 

rancangan tipografi, desainer harus memperhatikan prinsip-prinsipnya seperti 

persepsi visual, estetika, tingkat keterbacaan, dan interaksi huruf terhadap ruang 

dan elemen visual (Hlm. 165). 

Menurut Rustan (2008) ada dua faktor yang menjadi perhatian dalam 

pemilihan huruf yaitu legibility dan readability. Faktor legibility adalah huruf 

yang digunakan dapat dikenali dan dibedakan dengan huruf lainnya secara mudah. 

Sedangkan readability adalah tingkat keterbacaan teks secara keseluruhan, bukan 

per huruf. Keduanya menjadi penting agar informasi dapat tersampaikan kepada 

pembaca melalui teks tersebut (Hlm. 74-75). 

a)   Anatomi Huruf 

Dalam tipografi, terdapat istilah-istilah mengenai komponen fisik dalam 

struktur sebuah huruf seperti dijabarkan oleh Sihombing (2001, hlm. 128), 

yaitu: 

1)   Baseline 

Sebuah garis maya lurus horisontal sebagai acuan huruf agar 

berada dalam posisi yang sejajar. Baseline menjadi pembatas area 

terbawah huruf besar, dan badan huruf kecil. 

2)   Cap Height 

Garis maya lurus horisontal yang menjadi batas area teratas dari 

huruf besar. 
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3)   Meanline 

Garis maya lurus horisontal yang menjadi batas teratas dari badan 

huruf kecil. 

4)   x-height 

Jarak ketinggian dari badan huruf kecil (baseline sampai 

meanline). Standar untuk mengukur tinggi badan huruf kecil 

adalah menggunakan huruf kecil. 

5)   Ascender 

Bagian dari huruf kecil yang melewati meanline. Umumnya, posisi 

ascender melewati batas cap height sehingga terdapat istilah 

ascender height. 

6)   Descender 

Bagian dari huruf kecil yang melewati baseline. Pada bagian 

terbawahnya terdapat garis maya lurus horisontal yang menjadi 

pembatas, istilahnya adalah descender line. 

b)   Klasifikasi Huruf 

Sihombing (2001) menyatakan klasifikasi huruf lahir dari perjalanan 

perkembangan huruf Latin. Sihombing membagi klasifikasi huruf 

berdasarkan urutan waktu sebagai berikut (Hlm. 158-159). 

1)   Old Style 

Disebut juga dengan serif Humanis. Ciri-ciri umum dari huruf Old 

Style adalah memiliki serif yang berukuran kecil dengan 
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lengkungan besar, dan sumbu huruf ‘O’ mempunyai kemiringan. 

Contoh typefacenya adalah Garamond. 

2)   Baskerville 

Huruf Transitional lahir pada sekitar abad ketujuh belas, huruf ini 

adalah transisi antara Old Style dan serif modern. Contohnya 

adalah Baskerville. 

3)   Modern 

Perkembangan serif Modern dimulai pada akhir abad kedelapan 

belas. Ciri-ciri umum dari huruf Modern adalah kontras stroke 

yang sangat jelas. Contohnya adalah Didot. 

4)   Egyptian 

Disebut juga dengan slab serif, huruf-huruf ini sering digunakan 

dalam desain periklanan pada abad kesembilan belas. Ciri-cirinya 

adalah serif yang tebal tanpa sudut lengkung. Contohnya adalah 

Clarendon. 

5)   Sans Serif 

Jenis huruf ini muncul dan berkembang pada abad kesembilan 

belas. Ciri yang paling khas adalah tidak menggunakan serif. 

Contohnya yaitu Futura. 

2.4.   Fotografi 

Menurut Ingledew (2013) fotografi berasal dari dari kata phos, yang berarti 

diciptakan oleh cahaya. Kombinasi dengan kata graph mengartikan gambar nyata 
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yang dihasilkan dari cahaya. Fotografi merupakan salah satu cara untuk 

mengungkapkan cerita dan membangkitkan kenangan kepada khalayak. 

Umumnya fotografi digunakan dalam berbagai cakupan bidang komunikasi 

seperti desain, periklanan, majalah, dan internet (Hlm. 6). 

2.4.1.   Fotografi Lanskap 

Ingledew (2013) dalam bukunya Photography menjelaskan bahwa Fotografi 

lanskap adalah untuk menunjukan panorama alam, umumnya fotografer 

menggunakan format lanskap untuk memberikan pengalaman ketika berada di 

alam. Kamera dengan format besar biasa digunakan untuk menangkap detail 

gambar yang lebih tajam (Hlm. 58). 
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