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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Desain 

2.1.1. Definisi Desain Grafis 

Robin Landa (2013) mengatakan bahwa desain grafis adalah sebuah komunikasi 

visual yang bertujuan utnuk menyampaikan pesan kepada audien, dimana 

menampilakan visual yang mempersentasikan sebuah ide melalui proses 

pembuatan, penyeleksian dan penggabuangan sebuah elemen visual (hlm. 2) . 

2.1.2. Tujuan Desain  

Tujuan utama dari desain grafis adalah menyampaikan pesan dan informasi. 

Menurut Robin Landa (2010) prinsip-prinsip desain adalah (hlm.29)  

1. Kesatuan (unity) 

Kesatuan sebuah tata letak dari kesatuan elemen – elemen visual dalam sebuah 

desain, maka ketika tidak adanya kesatuan maka karya tidak akan terlihat 

menjadi satu komposisi. 

2. Keseimbangan (Balance) 

Keseimbangan adalah sebuah karya seni yang dihasilkan dari sebuah komposisi 

elemen visul  yang membutuhkan sebuah keseimbangan agar terlihat menarik 

perhatian audiens. Dalam sebuah seni, keseimbangan tidak dapat diukur tetapi 

hanya bisa dirasakan. 

3. Irama (Rythm) 
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Sebuah susunan elemen visual yang berulang-ulang dan secara teratur. Irama bisa 

memberikan efek stabil dari suatu karya, karena audiens lebih mudah menangkap 

susunan elemen yang disusun secara berulang-ulang  

4. Hirarki visual (Visual Hierarchy) 

Hirarki visual adalah sebuah susunan informasi yang bertujuan untuk memandu 

audiens untuk mendapatkan informasi yang disampaikan. 

5. Penekanan (Emphasis) 

Sebuah penekanan yang menonjolkan salah satu elemen yang berada di sebuah 

desain supaya terlihat menarik dan membantu audiens untuk mengetahui alur 

yang harus dibaca dahulu dari sebuah informasi yang penting. 

2.1.3. Tipografi dalam Layout 

Menurut Rustan (2014) teks merupakan sebuah elemen yang penting untuk 

layout. Elemen memeberikan infomasi kepada target audiens.  

1. Memilih jenis huruf dan ukurannya, harus cocok dengan tema dan konsep 

desain yang dibawakan. Dalam ukuran huruf yang digunakan untuk 

penulisan sebuah isi naskah adalah 9 sampai 14 point dan di atas 14 point 

sudah termasuk display Type, di bawah 9 point adalah ukuran untuk 

caption (hlm.18). 

2. Menentukan Letter Spacing, jarak antara huruf, sedangkan kerning adalah 

mengatur ruang antara karakter satu dan yang lain untuk meningkatkan 

keterbacaan. Word Spacing, jarak antara kata , word spacing biasanya 

mengikuti Letter spacing karena makin besar letter spacingnya semakin 

besar juga word spacingnya. Leading jarak antar baris yang menentukan 
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besarnya jangan sampai descender, semakin lebar paragrafnya semakin 

besar ukuran leading untuk memudahkan pembaca mencari barisnya. 

(hlm.19-20) 

3. Lebar paragraph, merupakan factor kenyamaan dalam membaca. Baris 

yang terlalu panjang akan membuat mata pembaca kelelahan dan 

menyulitkan pembaca untuk menemukan garis berikutnya 

Ada beberapa jenis typografi yang diklarifikasi poppy Evans (2013) yaitu: 

1. Oldsyle atau Humanist 

Ditemukan di Roman. Oldstyle memiliki karakteristik sudut yang kuat dan 

memiliki serif. Contoh dari typeface ini adalah Caslon, Garamond, dan Times 

New Roman. (hlm. 30). 

 

Gambar 2.1. typeface Oldstyle 

(Sumber : http://graphicdesign.spokanefalls.edu/tutorials/process/type_basics/type_families.htm) 

 

2. Transitional  

Typeface ini berasal dari Roman , bentuk transisi dari Old Style ke bentuk yang 

modern. Contohnya Century. (hlm. 30.) 

 

Gambar 2.2. typeface Transitional 

(Sumber : http://graphicdesign.spokanefalls.edu/tutorials/process/type_basics/type_families.htm) 

 

3. Modern  
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Memiliki bentuk geometris dan lebih kontras dari typeface old style dan 

transitional. Karakter utamanya adalah kontras yang terdapat tebal tipis setiap 

huruf dan dengan serif yang tajam, contohnya Didot dan Botani. (hlm. 30). 

 

Gambar 2.3. typeface Modern 

(Sumber : http://graphicdesign.spokanefalls.edu/tutorials/process/type_basics/type_families.htm) 

 

4. Egyptian or Slab Serif 

Memiliki jenis typeface serif yang memiliki karakteristik berat. Category dari 

typeface ini adalah Egytian dan Clarendon. Contoh yang menggunakan Slab Serif 

adalah American  typewriter.(hlm. 30) 

 

Gambar 2.4. typeface Slab Serif 

(Sumber : http://graphicdesign.spokanefalls.edu/tutorials/process/type_basics/type_families.htm) 

 

5. Sans Serif  dan Serif 

Sans Serif  adalah tanpa adanya sirip/ serif, jadi huruf yang memiliki ketebalan 

huruf sama atau hamper sama. Jenis ini terkesan modern, dan efisien. Contoh 

Sans Serif adalah Futura, Grotesque, Helvetica. 

Serif  font cirikhas dari bangsa romawi yang memiliki sirip di ujung font (hlm. 

29) 
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Gambar 2.5. typeface Sans Serif dan Serif 

(Sumber : The Graphic Design, Poppy Evans (2013), Hlm. 29.) 

 

6. Script  

Script menyerupai sebuah type yang ditulis dengan goresan tangan menggunakan 

pena, kuas, atau pensil tajam dan biasanya ditulis dengan miring kekanan. Kesan 

yang ditimbulkan dari type ini adalah sifat pribadi dan akrab. Contohnya Snell 

Roundhand Script , dan Shelley Alegro Script. (hlm. 30). 

 

Gambar 2.6. typeface Script 

(Sumber : http://graphicdesign.spokanefalls.edu/tutorials/process/type_basics/type_families.htm) 

 

7. Display 

Typeface ini menggunakan ukuran yang besar, biasanya digunakan untuk judul. 

Ketika typeface ini digunakan untuk body text susah untuk di baca Karena 

typeface ini berbentuk dekoratif dan lebih kompleks.( hlm. 29) 

 

Gambar 2.7. typeface Display 

(Sumber : http://graphicdesign.spokanefalls.edu/tutorials/process/type_basics/type_families.htm) 
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2.1.4.  Layout  

Menurut Rustan (2014)  mengatakan bahwa Layout  adalah penyusunan tata letak 

elemen desain terhadap suatu bidang yang kosong dengan sebuah konsep/ pesan 

yang di sampaikan. Melayout adalah salah satu pekerjaan dari desain. (hlm.1.). 

Tujuan dari sebuah layout adalah untuk menyampaikan sebuah informasi yang 

tepat dan kedua adalah untuk kenyamanan dalam membaca, sehingga audiens 

mudah untuk memperoleh informasi. Elemen layout di bagi menjadi 3 yaitu: 

Elemen Teks, Elemen Visual dan Invisible Element. Saat desain grafis membuat 

media identitas maka diperlukan layout misalnya media promosi seperti buku, 

kartu nama, majalah, surat kabar. (hlm.27.).  

2.1.4.1. Element Teks 

1. Judul  

Suatu yang diawali dengan beberapa kata singkat yang disebut dengan 

judul. Judul diberi ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan body 

text, pemilihan sifat tercerminkan dari jenis font yang harus menarik 

perhatian audiens. Contohnya kita menggunakan font yang dekoratif dan 

tidak terlalu formal, font harus mengikuti sifat dari pesan yang 

disampaikan. (hlm. 28). 

2. Deck 

Deck adalah sebuah gambaran singkat dari sebuah topik yang dibicarakan 

di bodytext. Tempatnya bervariasi dan biasanya berada di judul dan 

bodytext. Fungsi deck adalah untuk pengantar sebelum membaca 
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bodytext. Karena fungsi harus ditangkap jelas oleh membacanya, dan itu 

dapat dicapai melalui (Hlm.32.) : 

1. Ukuran hurufnya harus lebih kecil daripada bodytext. 

2. Jenis huruf judul dengan bodytext harus berbeda. 

3. Byline 

Byline biasanya berisi nama penulis, kadang disertai dengan jabatan dan 

berada di sebelum bodytext atau diakhir naskah. (hlm. 34). 

4. Bodytext 

Elemen layout yang paling banyak memberikan informasi adalah Isi/ 

naskah/ dan sebuah artikel. Keberhasilan bodytext ditentekan oleh sebuah 

dukungan judul dan deks yang bisa menarik perhatian pembaca. (hlm. 

35). 

5. Subjudul 

Artikel yang cukup panjang biasanya dibagi lagi menjadi beberapa 

segmen yaitu segmen yang dimaksud disini adalah bukan paragraph tetapi 

pokok pikiran yang sama dan satu segmen bisa saja terdiri dari beberapa 

paragraph. Banyak orang yang menanggap deck adalah subjudul padahal 

memiliki fungsi yang berbeda. (hlm. 36). 

6. Pullquotes  

Pada awalnya sebuah cuplikan perkataan atau tulisan seseorang, 

terkadang pullquotes di ambil dari sebagian bodytext yang dianggap 

sebagai pokok dari sebuah pemikiran.(hlm. 38). 

7. Caption  
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Caption biasanya keterangan singkat yang biasanya dicetak dengan 

berukuran lebih kecil. Elemen visual lebih dari satu , maka kita dapat 

mendesain caption dengan cara : 

1. Caption yang terpisah letaknya dan masing masing berada 

berjauhan, ada juga yang menggunakan tanda panah untuk memenuhi 

elemen visual.(hlm. 41) 

2. Callouts biasanya disertai dengana elemen visual yang memiliki lebih 

dari satu keterangan, callount bisanya memiliki garis-garis yang 

menghubungkan dengan bagian-bagian elemen visual, dan balloon salah 

satu dari Callouts. (hlm. 42). 

8. Kickers  

Satu atau beberapa kata pendek yang terletak di atas judul, yang fungsinya 

untuk mempermudah seseorang dalam memahami topik. Berbeda dengan 

running head, kickers tidak berulang-ulang ada disetiap halaman tetapi 

ada juga mendesain kickers tidak menggunakan tulisan tetapi 

menggunakan gambar atau memakai warna yang berbeda. (hlm.43). 

1. Initial Caps, adalah penyeimbang komposisi dari sebuah layout  

2. Indent, baris pertama yang menjorok ke dalam tetapi hang-ing indent 

adalah kebalikannya, baris pertama tetap pada posisinya sedangkan baris 

kedua menjorok ke dalam. 

3. Lead Line, beberapa kata pertama ditiap paragraph dibedakan atribut 

hurufnya, seperti jenis huruf / style/ ukuran/ letter spacing/ leadingnya. 
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4. Spasi atar paragraph, untuk membedakan antara paragraph satu dengan 

yang lain dan antar paragraph di beri spasi. 

5. Gabungan beberapa cara, untuk membedakan antara paragraph yang satu 

dan yang lain menggunakan gabungan dari beberapa cara. 

6. Header and Footer, area dari antara sisi atas kertas dan margin atas. 

Footer sebuah area diantara sisi bawah kertas dan margin bawah. Header 

dan footer bisa berisi running head, catatan kaki, nomor halaman, dan 

informasi lainnya. 

9. Catatan kaki 

Berisi tentang detail dari sebuah informasi dari sebagian tulisan tertentu 

dalam sebuah naskah.(hlm. 48) 

10. Nomor Halaman 

Nomor Halaman berguna untuk memudahkan pembaca dalam mengingat 

lokasi sebuah artikel 

2.1.4.2. Element Visual 

1. Foto 

Kekuatan terbesar dari sebuah fotografi untuk berita, iklan atau 

sebagainya Karena dapat memberi sebuah kesan yang terpecaya. 

(hlm.54). 

2. Artworks  

Menajikan sebuah informasi yang lebih akurat. Segala jenis karya baik 

berupa ilustrasi, kartun, sketsa dan lainnya dibuat manual dengan 

computer.(hlm. 56) 
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3. Garis  

Elemen yang menciptakan sebuah kesan estetik ketika karya desain 

menggunakan layout, garis memiliki fungsional antara kain membagi 

suatu area, penyeimabgan berat dan sebagainya.(hlm.60). 

4. Kotak  

Sebuah artikel yang bersifat tambahan yang biasanya dipinggir halaman 

ada sebuah sidebar. 

2.1.4.3. Invisible Elements 

1. Margin  

Margin menentukan sebuah jarak antara pinggir kertas dengan ruang yang 

akan ditempati oleh layout. Margin mencegah agar elemen layout tidak 

terlalu jauh ke pinggir halaman, Karena secara estetika kurang 

menguntungkan dan lebih parah lagi ketika layout bisa terpotong saat 

dicetak. (hlm.64). 

2. Grid  

Alat bantu yang saat bermanfaat dalam melayout, Karena elemen layout 

yang menjaga konsisteninya dan kesatuan.(hlm.66). 

2.1.5. Makna Warna Tionghoa 

Berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penulis, ada beberapa warna makna 

tionghoa menurut Nio Joe Lan (2013) dalam bukunya Peradaban Tionghoa 

Selayang Pandang, warna adalah salah satu yang terpenting dalam kebudayaan 
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tionghoa karena bisa memperngaruhi kehidupan baik fisik maupun mental (hlm. 

32).  

 Berikut adalah asosiasi warna dalam kebudayaan Tionghoa, antara lain : 

1. Warna Ungu  

Warna ungu merupakan warna unggul dalam kebudayaan Tionghoa. Warna ini 

pada zaman dahulu digunakan oleh pejabat istana dan kekaisaran (hlm. 33-34). 

2. Warna Kuning 

Warna kuning juga warna kekaisaran. Rakyat jelata pada zaman dahulu tidak 

diperkenalkan mengenakan warna kuning sebebasnya karena warna kuning sama 

dengan bunyi raja dalam Bahasa cina yaitu Huang. Warna kuning juga digunakan 

sebagai warna baju bhikku karena berasosiasi dengan Buddhisme (hlm. 36). 

3. Warna Merah 

Warna merah merupakan lambang kebahagiaan. Di kebudayaan tionghoa warna 

merah adalah warna tertinggi dari segala warna. Warna merah digunakan dalam 

perayaan tionghoa. Khususnya dalam melambangkan kebahagiaan seperti Tahun 

Baru Tionghoa, kelahiran, pernikahan dll (hlm. 37-39) 

4. Warna Putih 

Warna putih diasosiasikan dengan warna berkabung. Umumnya dalam 

kebudayaan tionghoa, warna ini merupakan warna yang pantang diberikan pada 

orang yang sedang berbahagia atau dalam kehidupan sehari-hari (hlm.40). 

5. Warna biru  
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Warna biru diasosiasikan dengan warna sarjana. Selain itu, warna biru digunakan 

dalam berkabung. Anak-anak dan sanak saudara dekat dengan mendiang umunya 

menggunakan pakaian warna biru (hlm. 40-41) 

6. Warna hijau 

Warna hijau dalam kebudayaan Tionghoa diasosiasikan dengan hutan rimba. 

Warna hijau sangat penting dalam kebudayaan Tionghoa. (hlm. 41). 

2.1.6. Fotografi 

Fotografi adalah salah satu bentuk sebuah penyampaian pesan secara visual. 

Langford (2010) mengatakan bahwa fotografi adalah sebuah kombinasi dari 

imajinasi visual, kerajinan, rancangan, dan kemampuan dalam merangkai secara 

langsung dalam bentuk gambar (hlm.1).  

 Menurut Clarke (1997) mengatakan bahwa fungsi dari fotografi dapat 

dilihat dari efektivitasnya sebagai citra atau gambaran dari nilai sebuah objek 

tergantung dengan konteks bagaimana foto itu di baca (hlm.19). Menurut Arntson 

(2012), fotografi dibutuhkan untuk menjual sebuah produk, memperlihatkan 

sudut pandang, menggambarkan sebuah cerita, dan mendokumentasikan sebuah 

kejadian. (hlm. 166). Menurut Langford (2010) dalam sebuah fotografi ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan gambar yaitu 

propotion, balance, framing dan emphasis. 

1. Proportion 
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Sebuah arah dalam pengambilan gambar yang dipengaruhi oleh sebuah subjek 

dalam foto dan penggunaan foto dalam media yang digunakan. Fotografi pada 

umumnya memiliki proporsi yang terbagi menjadi 3 yaitu segi empat vertical, 

segi empat sama sisi, dan segi empat horizontal. 

2. Balance 

Kombinasi dari sebuah objek yang memiliki proporsi beda dengan frame yang 

mempengaruhi komposisi foto keseluruhan. 

3. Line 

Komposisi yang membentuk garis yang mengarahkan pandangan ke audiens pada 

obyek tertentu yang ada dalam foto tersebut. 

4. Emphasis  

Fotografi memiliki beberapa obyek menonjol dibandingkan dengan obyek 

lainnya dan paling umum menggunakan rule of thirds. 

2.2. Buku 

2.2.1. Definisi Buku 

Haslam (2006), Buku adalah sebuah media dokumentasi tertua yang mengandung 

sebuah ide, kepercayaan dan pengetahuan (hlm. 6.). Haslam menambahkan 

bahwa buku adalah sebuah media portable yang terdiri dari susunan lembaran 

kertas, di cetak dan disatukan dengan tujuan untuk menjelaskan, menyimpan 

pengetahuan, memperkenalkan dan menjelaskan sesuatu dengan bentuk tulisan 

sehingga informasi dapat diakses oleh pembaca tanpa ada Batasan ruang dan 
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waktu ( hlm. 9). Haslam (2006) menyatakan bahwa buku dan dokumentasi 

bersangkutan, dimana dokumentasi adalah akar dari penggabungan antara 

gambar dan tulisan. Menurut DiMarco (2010) selanjutnya menjelaskan bahwa 

buku adalah alat komunikasi dalam penyajian informasi, mengedukasi dan 

menghibur. Saat perancangan sebuah buku ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan yaitu, desain sampul dan punggung buku, tataletak dari sebuah 

halaman, serta ilustrasi dan foto yang ada di bagian dalam buku (hlm. 113). 

Menurut Rustan (2013), fungsi buku adalah menyapaikan sebuah informasi, yang 

berupa cerita, pengetahuan, dan yang lainnya. Buku dapat menampung banyak 

informasi tergantung dari jumlah halamannya. Ukuran buku bervariasi dari A6, 

A5, A4, A3, B6, B5. (hlm. 120.). 

2.2.2. Komponen Buku 

Haslam (2006), komponen dasar buku adalah the book block ( isi sebuah buku ), 

the grid ( grid ), dan the page (halaman)(hlm.20). 

2.2.2.1. The book block (isi sebuah buku) 

Komponen buku tersusun dari 20 komponen penyusun yaitu : Spine, 

Head band, Hinge, Front pastedown, cover, foredge square, front board, 

tail square, endpaper, head, leaves, back pastedown, back cover, foredge, 

turn-in, tail, fly leaf, foot, signature. 

1. Spine, adalah sebuah sampul buku yang berfungsi untuk menutupi 

dari sebuah buku. 
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2. Head band, bagian benang yang di ikat untuk menghubungkan 

lembaran kertas menjadi satu bagian dan direkatkan kepada sampul depan 

dan belakang. 

3. Hinge, bagian kertas yang ditekut dan terletak diantara pastedown 

dan fly leaf yang berasal dari kertas yang sama. 

4.  Head square, bagian untuk melindungi isi buku yang berbentuk 

lapisan keras dari karton dan ukurannya lebih besar dari pada isi buku. 

5. Front pastedown, kertas yang merekat pada bagian sampul depan 

dan belakang. 

6. Cover, dengan lapisan karton yang tebal  dan perpaduan dari 

keduanya yang merakat dan melindungi buku. 

7. Foredge square, sebuah area pelindung yang berbentuk dari 

lapisan cover dan bagian dari belakangnya. 

8. Front board, adalah sebuah lapisan karton tebal dari sampul 

bagian depan. 

9. Tail square, sebuah pelindung yang berada di bawa buku yang 

terbentuk dari lapisan karton bagian belakang dengan ukuran yang lebih 

besar dari kumpulan lembaran kertas. 

10. Endpaper, selembaran kertas tebal yang dilipat menjadi dua, untuk 

merekatkan bagian cover buku dan satunya dibiarkan merekat dengan 

bagian dari pastedown menjadi fly leaf. 

11. Head, bagian atas buku. 
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12. Leaves, merupakan selembar kertas yang menghasilkan dua sisi 

halaman. 

13. Back pastedown, sebuah lapisan yang berbahan kertas yang 

merekat dibagian karton belakang. 

14. Back cover, lapisan karton dari sampul belakang. 

15.  Foredge,merupakan bagian depan dari sebuah buku. 

16. Turn-in, sebuah lapisan buku yang melapisi karton yang terbuat 

dari selembaran kertas yang dilipat dari bagian luar sampul ke bagian 

dalam sampul. 

17. Tail, merupakan bagian belakang dari sebuah buku. 

18. Fly leaf, merupakan sebuah lembaran yang tercipta dari sebuah 

gabungan end paper dan pastedown. 

19. Foot, merupakan dari halaman sebuah buku yang terletak di 

bawah. 

Signature. Merupakan kumpulan dari kertas yang telah di cetak kemudia 

di jahit dan disatukan untuk membentuk menjadi sebuah buku.  

20. The book block 

 

Perancangan Buku Infromasi..., Serlin Marsela, FSD UMN, 2018



22 

 

 

 

Gambar 2.8. Komponen Isi Buku 

(Sumber: Book Design, Haslam (2006), hlm.20). 

2.2.2.2. Halaman  

Menurut Haslam (2006), ada 11 unsur membentukan dari sebuah buku, 

yaitu: Potrait, landscape, Page height and width, Verso, Single page, 

double-page spread, head, recto, foredge, foot, gutter. 

1. Portrait : merupakan sebuah format yang memiliki tinggi lebih 

besar dari pada lebar. 

2. Landscape : merupakan sebuah format yang memiliki tinggi lebih 

rendah dari pada lebar. 

3. Page height and width : merupakan sebuah ukuran panjang dan 

lebar dari buku. 

4. Verso : merupakan sebuah halaman dari buku yang berada di 

sebelah kiri. 

5. Single page : merupakan selembaran kertas yang terletak 

disebelah kiri. 
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6. Double-page spread : merupakan terdiri dari dua buah halaman 

yang saling berhadapan menyatu melalui gutter yang menjadi sebuah 

halaman besar. 

7. Head : merupakan bagian atas dari sebuah buku. 

8. Recto : merupakan sebuah halaman dari sebuah buku yang terletak 

disebelah kanan. 

9. Foredge : merupakan bagian depan dari sebuah buku. 

10. Foot : merupakan bagian bawah dari halaman buku. 

11. Gutter : merupakan sebuah perbatasan jilid dari sebuah buku. 

 

Gambar 2.9. Halaman dan grid 

(Sumber: Book Design, Haslam (2006:21)). 

(Sumber: Book Design, Haslam (2006), hlm.20). 

2.2.2.3. Grid 

Menurut Haslam (2006), ada 11 unsur grid untuk membentukan sebuah 

buku, yaitu: folio stand, title stand, head margin, interval/ column gutter, 
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gutter margin/ binding margin, running head stand, picture unit, deadline, 

column width, baseline, column, foot margin. 

1. Folio stand, merupakan sebuah margin yang berada di kiri dan 

kanan sebuah halaman.  

2. Title stand, merupakan sebuah ruang untuk memberikan sebuah 

judul. 

3. Head margin, merupakan sebuah margin yang berada di atas 

halaman. 

4. Interval/ column gutter, merupakan sebuah ruang vertical yang 

memberik jarak antara kolom satu dengan yang lain. 

5. Gutter margin/ binding margin, merupakan margin sebuah 

halaman yang dekat dengan penjilidan.  

6. Running head stand, merupakan garis yang memberi jarak antar 

kolom satu dengan yang lain. 

7. Picture unit, merupakan sebuah pembagian dari kolom grid yang 

di bagi dengan garis dasar yang memisahkan dari kolom lainnya. 

8. Deadline, merupakan ruang antara picture unit. 

9. Column width, merupakan lebar kolom yang mentukan garis pada 

kolom 

10. Baseline, merupakan sebuah garis yang mengatur type untuk 

mengikuti column 

11. Column, merupakan ruang persegi panjang untuk mengatur sebuah 

type sehingga tertata. 
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12. Foot margin, merupakan margin bagian bawah halaman. 

2.2.2.4. Masa Depan Buku 

Menurut Haslam (2006) berpendapat bahwa meskipun ditemukannya 

teknologi digital yang canggih dan adanya internet, penjualan surat kabar 

semakin menurunm namun penjualan dari sebuah buku naik Karena bagi 

seorang yang pencinta buku, pembaca akan merasa nyaman ketika 

bersentuhan dengan buku dari pada membaca di layar monitor dan karena 

itulah buku tidak akan mungkin hilang dari dunia ini Karena jumlah buku 

yang dicetak setiap tahunnya dan pengetahuan yang berada di 

perpustakaan semakin banyak. Haslam (2006) menambahkan bahwa 

sebuah ide dan penulisnya dapat dikenal secara global Karena ada seorang 

desainer buku dan berhasil dicetak, tanpa ada kedua hal tersebut informasi 

tidak akan bertahan lama dan cepat untuk dilupakan. (hlm.12.). 

a. Informasi  

Menurut jenn dan Ken Visocky O‟Grady (2008) informasi didunia 

berkembang secara exponesial. Perkembangan dan pikiran, dalam 

penyampaian informasi tergantung dengan kejelasan dari komunikasi 

untuk memepertahankan relevansinya dengan audiens global. (hlm.16.). 

Informasi adalah sebuah penyajian informasi yang jelas dan efektif 

dengan pendekatan multi dan interdispliner untu berkomunikasi, 

penggabungan keterampilan dari desain grafis. Menurut Katz (2012) 

mengatakan bahwa desain informasi adalah sebuah bentuk desain dari 
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kombinasi informasi, dan konsep desain yang dibuat. Dimana saat 

informasi dibuat dengan kombinasi desain akan menghasilkan sebuah 

keseimbangan antara informasi yang disampaikan dengan memainkan 

unsur visual yang terdapat dalam sebuah desain sehingga data yang 

disampaikan tepat sasaran. (hlm. 17-18).  

b. Perkembangan Identitas, Agama, dan Pengembangan 

Spiritual 

Menurut John W. Santrock ( 2010 ) mengatakan bahwa harga diri 

menurun pada awal masa remaja. Baik anak laki-laki maupun perempuan, 

tapi penurunan untuk anak perempuan lebih besar dari pada laki-laki. 

Pengembangan identitas adalah komplek, dan yang dialami individu pada 

masa remaja adalah moratorium psikososial yaitu selama masa remaja 

memungkinkan eksperimen tentang kepribadian dan peran yang penting 

aspek pengembangan identitas. James Marcia mengatakan empat status 

identitas adalah difusi identitas, penyitaan, moratorium dan perstasi. 

Diseluruh dunia, kelompok etnis minoritas telah berjuang untuk 

mempertahankan identitas mereka saat tercampuraduk dengan budaya 

mayoritas. Banyak remaja menunjukan sebuah ketertarikan pada 

perkembangan religious dan spiritual. Sebagai bagian mencari identitas 

diri mereka, banyak remaja dan orang dewasa yang baru mulai bergulat 

dengan aspek agama yang lebih mendalam. Berbagai aspek agama terkait 

dengan hasil yang positif dalam perkembangan remaja. 
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c. Kelenteng 

Menurut Mulyadi Liang (2015) Kelenteng adalah tempat ibadah dari umat 

Kong Hu Cu, arti dari Kelenteng adalah pada saat dilaksanakannya 

persambahyangan biasanya di bunyikan suara tambur dan lonceng 

„teng…teng….teng‟ yang menandakan adanya masyarakat yang sedang 

bersembahyang.  

Masa Depan Buku 

2.2.3. Sejarah Kong Hu Cu 

Menurut Mulyadi Liang (2015) mengatakan bahwa  Kong Hu Cu sebenarnya 

istilah aslinya disebut Ru jiao atau agama Ru. Ru jiao mulanya muncul dan 

berkembang di Tiongkok, Ru jiao diartikan sebagai agama dari orang-orang yang 

memiliki hati lembut, yang terbimbing dan terpelajar. (hlm. 11-12.). Penyebutan 

Kong Hu Cu pertama kali dari Cendikiawan Barat yang menterjemahkan Ru Jiao 

sebagai Confucianism.(hlm .15). 

2.5.1.1. Perdagangan dari Tiongkok di Masa Sriwijaya 

Menurut Rika Theo dan Fennie Lie (2014) mengatakan bahwa  dua 

kerajaan besar yang pernah menguasai Bangka, yaitu Sriwijaya dan 

Majapahit. Di antara pedagang yang melintas ke selat Bangka itu terdapat 

banyak para pedagang Tionghoa dan juga dari utusan dari kaisar 

Tiongkok. Mereka menempuh perjalanan di laut dengan kapal dan 

mendarat ke kota kapur Bangka. Etnis tionghoa yang paling banyak 

datang di masa ini ke Sriwijaya adalah suku Hokkian dan Tiociu. 
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Tionghoa adalah kelompok etnis pendatang pertama yang mendiami 

Bangka. Setelah itu menyusul orang melayu dan orang bugis.  

2.5.1.2. Tionghoa dalam Pusaran Bisnis Timah  

Penambangan timah mulai di Bangka sejak tahun 1710. Para penduduk 

local menyerahkan sebagian timah kepada Sultan Palembang pada saat itu 

menguasai Bangka. Wang akud adalah orang tiongkok yang menikah 

dengan anak dari Sultan Mahmud Badarrudin dan Wang Akud di berikan 

tanggung jawab untuk menjadi kepala daerah Mentok dan kepala 

penambangan timah di seluruh Bangka. Kerja sama dengan VOC dan 

Badaruddin mendatangkan kuli timah dari Tiongkok. Para pekerja timah 

Tionghoa yang lantas disebut dengan istilah Singkek datang ke mentok, 

dan belinyu untuk mengadu nasib Karena saat itu tiongkok sedang 

mengalami kemiskinan. Dengan gaji yang mereka dapatkan minim 

mereka para kuli parit ini tidak bisa menabung dan mereka terlilit hutang 

dan tidak bisa melunasinya Karena itulah mereka tidak bisa pulang ke 

Tiongkok.  

2.5.1.3. Tionghoa di Bangka dari PP 10 hingga Gestapu 

Menurut Rika Theo dan Fennie Lie (2014) mengatakan bahwa PP Nomor 

10 tahun 1959, PP ditekan oleh Presiden Soekarno melarang orang-orang 

Tionghoa untuk membuka usaha di perdesaan, kejadian kekerasan dan 

penusiran terhadap orang Tionghoa terjadi di Jawa Barat, dari sisi lain 

bertolak belakang ketika di Bangka relatif damai dan tidak ada larangan 
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bagi warga tionghoa untuk tinggal di Bangka. Pada Gerangan 30 

september 1965 meletus orang Tionghoa yang banyak dikaitkan dengan 

PKI, dan saat G30S Meletus banyak buku-buku Tionghoa yang dibakar 

Karena ketakutan, sekolah Tionghoa ditutup, dan banyak penduduk 

tionghoa kembali ke tiongkok dan penduduk tionghoa di bangka pada 

tahun 1930 sampai dengan tahun 1971 mengalami penurunan drastis dari 

47persen menurun menjadi 27 persen jumlah penduduk di Bangka. Pada 

tanggal 1998, semakin memanasnya setelah tragedi penembakan 

mahasiswa Trisakti, banyak kekerasan, pemerkosaan menimpa banyak 

warga Tionghoa di ibu kota. Banyak yang melarikan diri ke singapura, 

dan banyak pula yang melarikan diri ke Bangka. 

2.5.1.4. Agama Kong Hu Cu di Era Reformasi 

Menurut Mulyadi Liang (2015)  mengatakan pada tahun 1996, dua tahun 

menjelang jatuhnya pemerintah Orde Baru yang melarang hak-hak sipil 

umat Kong Hu Cu. Seiring dengan terjadinya reformasi pada tahun 1998 

di Indonesia, pengakuan terhadap hak asasi pandangan terhadap agama 

Kong Hu Cu mulai mengalami perubahan. Institute agama mengalami 

perundingan seminar dan pada saat menyampaikan sambutannya dalam 

perayaan Tahun Baru Imlek Nasional yang diselenggarakan di balai 

Sudirman Jakarta untuk pertama kalinya pada tahun 2000, gusdur 

menyatakan bahwa Kong Hu Chu adalah agama dan agama di Indonesia 

ada 6 yaitu: Islam, Budha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Kong Hu Cu  
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2.2.4. Nabi Kong Zi 

Menurut Mulyadi Liang (2015), Nenek moyang dari nabi Kongzi ada 6 yaitu :  

1. Huang Di (2698 – 2598 s.M), seorang raja purba yang berjasa dalam 

pembinaan peradaban dan kebudayaan. 

2. Xie ( 2357 – 2255 s.M), seorang Menteri Pendidikan pada jaman raza suci 

Yao  

3. Cheng Tang, sebagai pendiri dinasti Shang. 

4. Wei Zi Qi, raja terakhir dari dinasti shang.  

5. Kong Fu Jia, seorang bangsawan yang pertama kali menggunakan nama 

keluarga kong. 

6. Kong Fu Lang He, beliau adalah ayah dari nabi Kong Zi. 

2.2.5. Kitab Suci Agama Kong Hu Cu 

Menurut Mulyadi Liang (2015), Kitab suci agama Kong Hu Cu ada dua bagian 

yaitu shi shu (kitab jilid 4) dan Wu Jing (kitab jilid lima). Kitab Si Shu 

merupakan kitab yang bersifat pokok yang bersumberlangsung dari ajaran nabi 

Kongzi, sedangkan kitab Wu Jing kitab yang mendasar Karena merupakan 

sebuah warisan dari para nabi purba atau sering disebut dengan kitab klasik. 

2.2.6. Peribadahan Agama Kong Hu Cu 

Menurut Mulyadi Liang (2015), upacara sembahyang dalam agama Kong Hu Cu 

dibagi menjadi tiga, yaitu:  

1. Sembahyang kepada Tuhan yang Maha Esa (Tian). 

1. Sembahyang setiap hari dan setiap malam menjelang tanggal 1 

(chu yi) dan 15 (shi wu) untuk mengucapkan syukur.  
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2. Sembahyang penutupan tahun ( malam menjelang tahun baru ) 

biasayan dilakukan pada pukul 23.00-01.00. 

3. Sembahyang besar kepada Tuhan Yang Maha Esa yang 

dilaksanakan setiap tanggal 8 dan 9 bulan yinli menjelang malam. 

Sembahyang Dong Zi yang dilaksanakan 22 Desember yinli. 

2. Sembahyang kepada Nabi Kong zi dan para roh suci (Shen Ming). 

1. Peringatan hari lahirnya nabi Kong Zi pada tanggal 27 bulan 8 

yinli. 

2. Peringatan hari wafatnya Nabi Kong Zi pada tanggal 18 bulan 2 

Yinli.  

3. Peringatan hari Genta Rohani dilaksanakan pada tanggal 22 desember 

untuk memperingati dimulainya masa pengembaraan nabi Kong Zi. 

3. Sembahyang Leluhur (Zhong ) yang telah meninggal dunia. 

1. Sembahyang Yuan Xiao atau Cap Go Meh setiap tanggal 15 bulan 

1 sebagai penutup hari perayaan Tahun Baru Yinli. 

2. Duan yang, dilaksanakan setiap tanggal 5 bulan Yinli. Duan 

artinya lurus, terang matahari yang memancarkan cahaya dan sifat positif 

. 

3. Sembahyang Zhong Qiu Jie , dilaksanakan setiap tanggal 15 bulan 

8 yinli dan pada saat bulan purnama yang memancarkan cahaya yang 

paling terang. 

4. Sembahyang Xia Yuan, tiap tanggal 15 bulan 10 yinli yang 

mengandung arti sebagai ungkapan syukur atas kemurahan Tian.  
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5. Hari Persaudaraan atau hari kenaikan malaikat dapur (Zhao Jun ) 

pada tanggal 24 bulan 12 yinli. 

4. Sembahyang kepada para leluhur: 

1. Tiap tanggal 1 dan 15 Yinli 

2. Hari wafatnya leluhur atau orng tua  

3. Sembahyang tutup tahun pada tanggal 29 bulan 12 yinli 

4. Sembahyang hari sadranan ( Cheng Beng Jit ), tiap tanggal 5 april 

yang dilakukan dimakam leluhur. Sebelum melakukan sembahyang 

makan dibersihkan. 

5. Sembahyang arwah leluhur, tiap tanggal 15 bulan 7 yinli.  

6. Sembahyang bagi para arwah umum, tiap tanggal 29 bulan 7 yinli.  
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