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Copyright and reuse: 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Ornamen-ornamen yang ada di Maluku digunakan sebagai ukiran dan keindahan 

pada media-meida lainnya. Dengan begitu ornamen tersebut merupakan bagian 

dari identitas kota Ambon yang akan penulis rancang menjadi typeface. Dalam 

merancang typeface yang di adaptasi dari ornamen Ambon membutuhkan proses 

yang mendalam. Typeface tersebut tidak hanya semata-mata huruf yang dapat di 

baca, tetapi juga harus memiliki nilai-nilai kebudayaan yang filosofis serta 

estetika dalam menyampaikan visualnya. Dengan begitu, penulis memulai 

perancangan dengan mindmapping untuk mendapatkan kata kunci sebagai 

panduan dalam mendesain. Sesuai kata kunci yang di dapat yaitu, selaras, 

beragam, kuat dan kesatuan, penulis membuat sketsa huruf ‘K’ agar mendapatkan 

stem dan juga curve sebagai barometer penulis dalam merancang typeface. Setelah 

membuat sketsa huruf secara keseluruhan, penulis menyatukan semua karakter 

huruf yang sudah di digitalisasi untuk dapat mengukur ascender, capsheight, x-

height, baseline, dan descender. 

Huruf-huruf yang sudah digitalisasi dan di ukur ascender, capsheight, x-

height, baseline, dan descender, penulis memasukan huruf tersebut satu-persatu 

kedalam aplikasi fontlab. Aplikasi fontlab digunakan untuk mengatur kerning, 

leading, dan tracking. Pengaturan ini ditujukan untuk mendapatkan legibility dan 

readability dari perancangan typeface yang penulis kerjakan. Setelah mengatur 
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kerning, leading, dan tracking, penulis melakukan generate font agar dapat 

digunakan pada aplikasi-aplikasi lainnya. Pada akhir perancangan typeface yang 

di adaptasi dari ornamen Ambon, penulis membutuhkan media pendukung yang 

dibagi menjadi primer dan sekunder. Media pendukung ini ditujukan untuk 

mempromosikan font yang telah di adaptasi dari ornamen Ambon. Dengan begitu, 

media pendukungnya berupa specimen book dan pocketbook sebagai primer, serta 

totebag, kaos, gantungan kunci, case handphone, poster, x-banner, dan notes 

sebagai sekunder. Pemilihan specimen book ditujukan agar audience dapat melihat 

karakteristik dari font yang telah penulis rancang dan melihat kegunaannya 

melalui pocketbook yang berisikan penjelasan singkat mengenai ornamen Ambon. 

Media pendukung sekunder ditujukan sebagai alat promosi yang bisa di nikmati 

atau koleksi oleh audience. Penulis melakukan pendekatan focal point pada setiap 

desain dari media pendukung primer maupun sekunder yang ditujukan sebagai 

nilai filosofi dari ornamen Ambon. Penulis juga menggunakan font Georgia untuk 

kebutuhan bodytext. Hal ini digunakan karena mengingat font yang penulis 

rancang adalah displaytype yang hanya dapat digunakan sebagai headline dan 

subheadline. 

Sebagai kesimpulan akhir dalam merancang typeface yang di adaptasi dari 

ornamen Ambon, riset yang mendalam menjadi sangat penting mengingat kunci 

dari mind mapping adalah riset yang telah dilakukan. Serta, mengetahui media 

yang digunakan oleh masyarakat umum pada saat ini membantu dalam 

mempromosikan dan juga menyebarluaskan font yang di adaptasi dari ornamen 

Ambon kepada masyarakat. Disamping itu, penulis mengharapkan media 
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sekunder ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat dalam mengolah desain 

berdasarkan budaya Indonesia.  

5.2. Saran 

Saran dari penulis untuk pembaca yang ingin mengambil topik typeface 

bertemakan kebudayaan adalah lakukan riset yang mendalam mengenai 

kebudayaan yang ingin diangkat. Hal ini ditujukan untuk dapat mempermudah 

pembaca dalam melakukan mind mapping. Semakin dalam mendapatkan 

informasi, semakin mudah untuk menentukan kata kunci yang nantinya akan 

digunakan sebagai barometer dalam mendesain secara keseluruhan. Selain itu, 

carilah huruf yang pembaca anggap sebagai juru kunci dalam perancangan 

typeface. Hal ini dilakukan agar pembaca dapat dengan mudah mendapatkan 

shape melengkung serta melingkar yang menjadi barometer pembaca dalam 

melakukan sketsa lebih lanjut pada karakter huruf lainnya. Lalu juga, jika 

pembaca ingin membuat typeface yang decorative, penulis menyarankan untuk 

lebih bermain pada perancangannya. Dengan kata lain, memainkan kaidah-kaidah 

yang terkandung dalam gestalt dalam membuat typeface. Salah satu type designer 

yang dapat menjadi referensi  dalam merancang typeface yang decorative dan 

mengandung kaidah-kaidah gestalt adalah Ira Carella. Dengan menggunakan 

metode tersebut, perancangan typeface dapat lebih memperlihatkan keaslian 

budaya Indonesia. 
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