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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Buku Tutorial 

Haslam (2006) Buku merupakan suatu dokumentasi yang memiliki ide dan 

pengetahuan (hlm. 6). Susilana, Riyana (2009) Tutorial adalah pembelajaran yang 

mengikuti alur pembelajaran yang sudah terprogram dengan penyajian materi 

(hlm. 147). Penulis menyimpulkan bahwa buku tutorial merupakan suatu 

dokumentasi yang di tuliskan mengikuti alur yang sudah terprogram dan memiliki 

pengetahuan didalamnya.  

2.1.1. Fungsi Buku 

(Rustan, 2009) Buku berfungsi sebagai sumber informasi dalam bentuk cerita, 

pengetahuan, dan yang lainnya.  

2.1.2. Anatomi Buku 

(Rustan, 2009) Buku memiliki tiga bagian yang dibagi berdasarkan fungsinya, 

yaitu: 

1. Bagian Depan 

a. Cover  

b. Judul bagian dalam. 

c. Informasi penerbit dan perizinan. 

d. Dedication, pesan atau ucapan terimakasih. 
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e. Kata Pengantar dari pengarang. 

f. Kata sambutan dari pihak lain. 

g. Daftar isi. 

2. Bagian Isi 

Isi buku terdiri dari bab-bab dan sub-bab, pada setiap babnnya mempunyai 

topik yang berbeda-beda. 

3. Bagian Belakang 

a. Daftar Pustaka 

b. Daftar Istilah 

c. Daftar gambar 

d. Cover belakang (hlm. 123). 

2.1.3. Format Buku 

(Haslan, 2006) Buku dirancang dengan 3 format, yaitu: 

1. Potrait, buku dengan ukuran tinggi lebih besar daripada ukuran lebarnya. 

2. Landscape, buku dengan ukuran lebar lebih besar daripada ukuran 

tingginya. 

3. Square, buku dengan ukuran sama besar antara lebar dan tinggi. (hlm. 30) 
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2.1.4. Layout Buku 

(Suyantoro, 2007) Layout pada buku memiliki berbagai format, yaitu: 

1. Format Horisontal 

Tata letak objek atau teks dengan pola horisontal, penempatan bisa pada 

bagian atas, tengah, atau bawah dari area layout (hlm. 185). 

2. Format Vertikal 

Tata letak desain dengan penempatan objek atau teks secara tegak lurus. 

Format bisa diatur pada bagian tengah, kanan, atau kiri pada layout 

(hlm.186). 

3. Format Diagonal 

Tata letak objek atau teks membentuk garis diagonal, dengan titik awal 

atau sudut kemiringan yang berbeda di dalam area desain (hlm. 186). 

4. Format Acak 

Tata letak dengan penempatan desain secara bersama tanpa mengikuti 

batasannya (hlm.189). 

5. Format Radial 

Tata letak desain dengan format radial, dengan macam variasi seperti align 

dan non align (hlm. 188). 

2.1.5. Tipografi dalam Buku  

2.1.5.1. Legability dan Readibility  

(Sihombing, 2015) Legability merupakan kemudahan dalam membaca sebuah 

huruf, kemudahan tergantung pada desain sebuah huruf. Readibilty merupakan 

kenyamanan dan kemudahan dalam membaca rangkaian huruf dalam layout. 
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Berdasarkan beberapa jenis huruf, hanya huruf serif yang dapat membantu proses 

membaca lebih ringan karena memiliki pengait yang menyambungkan antara 

huruf yang satu dengan huruf lainnya (hlm. 165). 

2.1.5.2. Tracking dan Leading 

(Sihombing, 2015) Tracking dan Leading sangat menentukan readability yang 

mempengaruhi kenyamanan dalam membaca. Tracking positif untuk huruf yang 

dicetak dalam ukuran lebih kecil 9pt, untuk memudahkan pengenalan anatomi 

huruf. Ukuran x-height besar atau kecil menggunakan leading yang lebih besar 

(hlm. 168). 

2.1.5.3. Display Type dan Body Type 

(Sihombing, 2015) Display Type digunakan untuk judul, ukuran minimum yaitu 

14pt. Ukuran body type pada naskah panjang yang terdapat pada buku, majalah, 

dan surat kabar yaitu 9pt dan 10pt, serta ukuran maksimum pada body type 12pt 

(hlm.170). 

2.1.6. Halaman Buku 

Sutopo (2005) faktor yang menentukan jumlah halaman buku antara lain: 

- ukuran kertas  

- spasi jarak baris  

- ukuran huruf 

- pola ketikan 

- pola layout buku 

- ukuran font yang digunakan 

- leading (interline) atau jarak antara baris teks 
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- banyak sedikitnya ilustrasi dan pencmpatannya 

- ukuran atau format buku serta luas bidang cetaknya (hlm. 17). 

Ukuran untuk menentukan bidang cetak buku adalah pica, ukuran huruf 

menggunakan satuan point (1 pica 12 point). Jika ukuran menggunakan satuan 

metric, maka tidak memiliki ketepatan dalam pembuatan layout halaman (hlm. 

17). Pada pola buku ditentukan tinggi susunan teks 36 pica, maka ekuivalen 

dengan 432 pt. Tebal atau tinggi tiap baris = 11 pt + 1 pt (interline) = 12 pi, 

hasilnya banyak baris per halaman yaitu 432 /12 = 36 baris. panjang baris 

seukuran 36 pica dengan huruf Helvetica 11 pt dapat diisi sekitar 42 huruf 

(karaktcr) (hlm. 18). 

2.1.7. Penjilidan Buku 

Kusrianto (2006) Beberapa teknik penjilidan buku, yaitu sebagai berikut: 

1. Jilid Staples 

Teknik penjilidan sederhana dengan proses yang mudah dan cepat, dan 

menghasilkan jilidan yang kuat (hlm. 6). 

2. Jilid Lem 

Teknik yang disebut dengan Perfect Binding ini dapat membuka halaman 

sepenuhnya tanpa terganggu bagian jilid, serta menghasilkan jilidan yang 

lebih rapih (hlm. 8). 

3. Jilid spiral 

Teknik jilid yang memerlukan alat khusus seperti pada toko foto kopi, 

serta memiliki bentuk spiral yang bermacam-macam (hlm. 9). 
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2.2. Make up 

(Martha, 2009) Make up merupakan suatu seni yang bertujuan untuk 

mempercantik wajah untuk menunjang rasa percaya diri dengan menonjolkan 

bagian-bagian yang sudah indah dan menutupi kekurangan pada wajah. (hlm.29). 

Prinsip-prinsip dalam  merias wajah meliputi kombinasi warna, antara lain : warna 

bayangan mata, pemerah pipi dan lipstik hendaknya disesuaikan dengan warna 

mata, rambut, dan kulit serta busana yang digunakan. (hlm. 30). 

 

2.2.1. Sejarah Make up 

Dalam pembahasan ini penulis memulai pembahasan dari tahun 1910, 

pada masa ini tampilan wanita dengan tiga karakter personifikasi yang unik, yaitu: 

naïf, eksotis, dan anggun. Tampilan rias yang sesuai pada masa ini yaitu tampilan 

seksi dan unik dengan riasan lipstik warna deep red, goresan Eyeliner, dan gaya 

alis yang lebih mendatar dan tegas (hlm. 176). 

Debbie (2006) Pada tahun 1920, masa yang dikenal sebagai The Jazz Age. 

Gaya rias pada masa ini terfokus pada mata yaitu dengan bedak yang tebal, 

Eyeliner yang tegas, Blush on membentuk bulat, alis yang tajam dengan sudut 

tinggi, dan lipstik natural dengan warna merah (hlm.179).  

Pada tahun 1930, gaya rias dengan kecantikan ideal dan alami wanita, 

dengan alis melengkung semi lingkaran dengan sudut naik, ulasan Eyeshadow 

warna emas, tembaga, coklat, dan ungu, serta bulu mata palsu yang ditebalkan 

dengan mascara hitam, ditambah dengan Blush on (Debbie, 2006). 
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Debbie (2006) Tahun 1950, gaya rias pada masa ini mulai muncul 

pengaplikasian dengan Foundation dan bedak, secara keseluruhan riasan ini 

terkesan elegan. Riasan wajah dengan Eyeshadow warna netral, alis mata yang 

tebal dan alami, bibir dengan lip pencil bernuansa pastel yang penuh dan seksi 

(hlm. 184).   

Tahun 1960, pada masa ini daerah mata menjadi fokus utama yang terlihat 

bulat yang seperti kekanakan. Pada bagian bibir dibuat natural atau dibiarkan 

pucat ditambah Foundation dan bedak yang lebih ringan menjadi gaya rias masa 

ini (hlm. 187). 

Dalam buku Artistic Makeup (Lasalle, 2012) menjelaskan sejarah Make up 

pada tahun 1970 dengan tema music disco menggunakan produk yang membuat 

wajah bersinar. Pada masa ini seseorang lebih peduli dengan kulit dan lingkungan. 

Produk untuk wajah pada masa ini bersifat hypoallergenic dan tanpa parfume 

(hlm. 13).  

Pada tahun 1980 bertema wanita kuat yang memunjulkan karakter “super 

woman”. Pada Make up masa ini menggunakan warna yang cerah seperti pelangi. 

Mata mereka diberi maskara berwarna hijau, pensil alis biru dan Eyeshadow 

warna Pink. Warna pada pipi berwarna oranye dan bibir dengan warna ungu muda 

keperakan (hlm. 13).  

(Lasalle, 2012) Pada tahun 1990 dengan tema Make up minimalis yaitu 

wanita hanya ingin memakai warna coklat dan beige, serta Make up menggunakan 

sedikit maskara, lipstik, dan hampir tidak menggunakan Foundation (hlm. 14).  

Perancangan Media Informasi..., Sheila Christine, FSD UMN, 2018



13 

 

Pada tahun 2000 sampai sekarang yaitu bertema kebangkitan dengan Make 

up warna cemerlang dan menggunakan tekstur. Make up pada masa ini 

menggunakan warna bibir dan mata yaitu: warna Pink, Peach, emas dan perak 

adalah warna popular pada masa ini dan menggunakan lip gloss atau glitter. (hlm 

14). 

 

2.2.2. Tujuan dan Fungsi Make up 

(Martha, 2009) Make up bertujuan untuk mempercantik diri dan menunjang rasa 

percaya diri seseorang. Fungsi dari Make up, yaitu: unsur untuk mempercantik 

diri dengan menonjolkan bagian wajah yang sudah indah dan menutupi 

kekurangan yang ditemukan pada wajah (hlm. 11). 

 

2.2.3. Komponen Make up 

(Gusnaldi, 2007) Komponen Make up secara umum, yaitu : 

2.2.3.1. Wajah 

a) Concealer 

Concealer  dengan  warna beige akan memberikan cahaya 

pada area yang sedikit gelap. Concealer berwarna Pink atau 

beige untuk orang yang berkulit pucat. Concealer berwarna 

apricot untuk orang yang berkulit gelap. (hlm. 32-35).  

b) Foundation 

Foundation merupakan alas bedak. Alas bedak yang baik 

tidak akan menimbulkan kesan seperti tebal dan membuat 

muka terlihat putih, melainkan yang menyerap rata ke 
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seluruh kulit. Pemakaian Foundation memberikan kesan 

polos yang alami. (hlm. 42-43). 

c) Bedak 

Bedak berguna untuk kembali meratakan dan 

memaksimalkan riasan setelah menggunakan Foundation 

yang sedikit mengkilap pada wajah. Gunakan bedak 

natural yang sesuai dengan warna kulit (hlm. 48). 

2.2.3.2. Mata 

a) Pensil Alis/Eyebrow Pencil 

Digunakan untuk membentuk alis, mengoreksi alis yang 

kosong agar tampak cantik (hlm. 62). 

b) Eyeshadow 

Eyeshadow digunakan sebagai perona agar tampilan mata 

tampak cantik & indah. Gunakan warna Pink atau coklat 

untuk make-up natural pada kelopak mata dan warna putih 

untuk garis air mata (hlm. 57). 

c) Bulu mata palsu 

Digunakan agar mata bulu mata tampak lebat dan indah (hlm. 

78). 

d) Maskara 

Maskara berguna untuk membuat bulu mata terlihat lentik dan 

panjang. Mata akan terlihat lebih bulat dan hidup, saat 

diaplikasikan pada riasan kulit yang polos (hlm. 85). 
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e) Eyeliner 

Eyeliner hitam digunakan untuk mempertegas garis mata 

dan membingkai mata agar keliatan indah. Eyeliner putih 

untuk membuat garis air mata untuk memberi kesan ilusi pada 

mata agar tampak bulat dan tampak segar.  (hlm. 68-69).  

2.2.3.3. Bibir 

a) Lipstik. 

Berfungsi untuk memberikan warna pada bibir, bentuknya 

bervariasi dari stik, krim, hingga cair. Lipstik sifatnya 

cenderung lebih pekat dan tidak transparan (hlm. 113). 

2.2.4. Psikologi Warna daltam Make up 

Dalam buku Artistic Make up (Lasalle, 2012) menjabarkan psikologi dari 

beberapa warna dalam Make up, yaitu sebagai berikut: 

2.2.4.1. Kuning 

Warna kuning merupakan warna yang berhubungan dengan cahaya dan 

sukacita. Warna ini cocok untuk hubungan komunikasi, energi, dan 

kecerdasan. Warna kuning memberikan karakter pada seorang yang riang 

dan juga memiliki rasa humor (hlm. 30). 

2.2.4.2. Merah 

Warna panas yang berhubungan dengan kemauan, semangat, dan 

kekuatan. Warna ini cocok untuk intensitas dan kedalaman, serta 

memberikan ekstrovert, ambisius, dan impulsif (hlm. 30). 

Perancangan Media Informasi..., Sheila Christine, FSD UMN, 2018



16 

 

2.2.4.3. Oranye 

Warna panas yang berhubungan dengan makanan dan aktivitas. Warna ini 

memiliki karakter rasa ingin tahu dan keberanian. Warna oranye tidak 

hanya mewakili anak muda tetapi juga pendangkalan (hlm 30). 

2.2.4.4. Biru 

Warna yang berhubungan dengan perdamaian dan mimpi. Warna ini 

memiliki karakter kebijaksanaan, orang yang setia, jujur, realistis dan 

disiplin (hlm. 31). 

2.2.4.5. Ungu 

Warna yang terkait dengan spiritualitas dan imajinasi. Warna ini 

berhubungan dengan kreativitas dan berkabung, selain itu juga memiliki 

karakter anggun dan  berkelas, serta cocok untuk orang sombong dan teliti 

(hlm. 31). 

2.2.4.6. Hijau 

Warna dingin yang berhubungan dengan harapan dan alam. hijau identik 

dengan  kepercayaan diri, harmoni, dan keseimbangan. Warna ini 

memberikan karakter untuk orang jujur dan lembut. 

 

2.2.5. Harmoni Warna dalam Make up 

 

Irawan, Tamara (2013) Harmoni warna adalah kombinasi warna yang menarik 

dengan paduan warna selaras dan kontras. Warna selaras adalah warna yang 

berdekatan dalam khrorna, paduan warna yang selaras yaitu satu warna dengan 

Perancangan Media Informasi..., Sheila Christine, FSD UMN, 2018



17 

 

khroma tetapi berbeda pada pemilihan warna monokhromatik dan warna analogus 

(hlm. 60). 

2.2.5.1. Harmoni Warna berdasarkan Warna kulit 

2.2.5.1.1 Kulit Terang 

1. Warna pastel memberikan kesan manis, embut, dan segar. 

2. Warna terang, seperti biru elektrik atau kuning, memberikan 

kesan fun dan modern. 

3. Kelompok warna Pink dan hijau memberikan kesan klasik. 

4. Kelompok warna gelap menibenkan kesan elegan, sesuai 

untuk riasan malam hari. (Gusnaldi, 2009) 

2.2.5.1.2 Kulit Kuning 

1. Hindari wana-warna pastel karena akan membenkan kesan 

“kotor pada wajah. Warna pastel tidak dapat bercampur 

dengan baik pada warna kulit terang. 

2. Hindari warna elektrik, seperti biru atau hijau terang, karena 

memberikan kesan yang terlalu kontras pada menawan. 

3. Warna hijau solid, biru, Pink, dan gradasinya dapat terlihat 

menarik. Gunakan untuk riasan siang hari. 

4. Warna ungu akan terlihat sangat atraktif. 

5. Pilih warna emas atau copper untuk kesan eksotis. 

6. Kelompok warna gelap yang mewah cocok untuk riasan 

malam hari (hlm. 12). 
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2.2.5.1.3 Kulit Sawo Matang 

1. Hindari warna pastel, terutama yang berjenis matte, karena 

akan memben kesan seolah-olah ada noda pada wajah. 

2. Gunakan wama-warna yang mengandung shimmer untuk 

memberikan kesar wajah berkilau dan eksotis. 

3.  Warna gelap dengan efek shimmer akan membei kesan yang 

luar biasa untuk riasan malam hari (hlm. 13) 

2.2.5.2. Harmoni Warna berdasarkan Bentuk Wajah 

2.2.5.2.1 Wajah bentuk oval 

1. Warna bernuansa warm, nature, dan bright..  

2. Warna lainnya seperti hijau muda, Pink, putih, Peach, 

oranye, coklat muda, merah bata sampai gold, cocok untuk 

menyeimbangkan karakter wajah oval pada bagian mata.  

3. Warna lembut untuk bibir dengan nuansa natural dan 

sentuhan glossy. (Kusantati, 2008) 

2.2.5.2.2 Wajah bentuk belah ketupat 

1. Warna dalam nuansa dramatic dan bright gradasi ungu tua 

sampai ungu muda, biru tua sampai biru muda, hijau muda, 

coklat tua, oranye, kuning, Pink tua, putih dan gold sangat 

cocok untuk riasan mata. 

2. Bagian bibir dengan warna lembut dengan nuansa natural 

dan sentuhan glossy (hlm. 432). 
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2.2.5.2.3 Wajah bentuk hati 

1. Warna dengan nuansa warm and natural. 

2. Gradasi warna-warna tanah seperti coklat tua sampai coklat 

muda, oranye, merah sampai merah bata, kuning bahkan 

gold. 

3. Pada bagian bibir menggunakan nuansa warna-warna tanah 

dengan sedikit sentuhan glossy (hlm. 433).  

2.2.5.2.4 Wajah bentuk bulat 

1. Warna dengan nuansa dramatic mute, seperti gradasi biru tua 

sampai dengan biru muda, hijau tua sampai hijau muda, 

silver, sampai warna ungu muda, abu-abu, dan coklat tua. 

2. Warna-warna lembut dengan nuansa Pink dan sedikit glossy 

untuk bagian bibir (hlm. 435). 

2.2.5.2.5 Wajah bentuk persegi 

1. Warna dengan nuansa light and soft. 

2. Gradasi warna Pink, biru muda, hijau muda, ungu muda, dan 

juga beige adalah warna-warna yang sangat serasi. 

3. Warna Lipstick atau perona bibir yang digunakan tetap 

menggunakan warna-warna soft and light, warna Pink sampai 

warna natural bibir dengan menggunakan sedikit lip gloss 

(hlm. 437). 
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2.2.5.3. Harmoni Warna berdasarkan Bentuk Bibir 

2.2.5.3.1 Bibir Tipis 

Lipstik warna terang atau pastel, lipstik jenis glossy akan 

membuat bibir terlihat lebih penuh, dan jangan gunakan lipstik 

warna gelap. 

2.2.5.3.2 Bibir Tebal 

Lip liner warna terang di luar garis bibir bawah kemudian bibir 

diisi penuh dengan lipstik. 

2.2.5.3.3 Bibir Besar 

Lipstik warna muda dan bagian bibir yang telah digambar diberi 

lipstik warna tua. Hindari penggunaan lipstik jenis glossy. 

(Kusantati, 2008) 

2.2.5.4. Harmoni Warna berdasarkan Tipe Make up 

2.2.5.4.1 Make up Sehari-hari 

1. Warna alas bedak sesuai dengan warna kulit 

2. Bagian wajah yang lebar dan menonjol menggunakan warna 

redup untuk memberikan kesan kecil dan bagian wajah kecil 

menggunakan warna cerah atau warna muda untuk 

memberikan kesan lebar. 
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3. Perhatikan kombinasi warna seperti warna Shading, Blush on, 

dan warna Lipstick harus serasi dengan warna mata, warna 

rambut, warna kulit, dan warna busana. 

4. Pada bagian mata diberikan perona mata warna pastel untuk 

memberikan kesan natural. (Kusantati, 2008) 

2.2.5.4.2 Make up Pesta 

1. Pemilihan warna khususnya warna perona mata dan warna 

lipstik untuk pesta lebih meriah 

2. Perona mata misalnya warna hijau, biru, oranye dengan 

sentuhan glitter di sudut mata untuk memberikan kesan mata 

lebih hidup. 

3. Berikan Highlight warna keemasan di bawah alis mata. Pada 

kelopak mata ditambah dengan eye shadow warna yang lebih 

gelap.  

4. Pada bagian bibir diberi pewarna bibir dengan warna natural 

(hlm. 473). 

2.2.5.4.3 Make up Panggung 

1. Warna kosmetik yang digunakan tergolong pada warna 

kontras yang menarik perhatian. 

2. Alas bedak yang diaplikasikan berbentuk cream yang 

berwarna tua agar kulit tertutup sempurna, dilengkapi dengan 

satu lapis Foundation yang lebih cerah di atasnya. 
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3. Pada bagian bibir dengan lipliner mulai dari tengah bibir atas 

ke samping kiri dan kanan juga bibir bawah, pada tengah 

bibir dengan Lipstick lebih muda sedikit dari garis bibir yang 

telah dibuat (hlm.489). 

2.3. Fotografi 

Fotografi merupakan hasrat yang bergerak dalam batas rasional maupun irasional 

manusia, fotografi juga sebagai media olah dalam berkarya maupun berkaca. Pada 

fotografi dihasilkan proses kreatif yang berasal dari diri sendiri didukung dengan 

perkembangan teknologi yang semakin canggih dalam menghasilkan suatu karya 

(Triadi, 2011). 

2.3.1. Beauty Photography 

(Adimodel, 2010) Beauty Photography merupakan kategori foto yang 

menampilkan kecantikan wajah seorang model.  Pada foto beauty juga ada yang 

menampilkan detail kecantikan, yaitu difokuskan pada bagian tertentu seperti 

mata, hidung, bibir, dan sebagainya. Foto beauty tentunya harus ditampilkan 

secara sempurna, flawless dan tanpa cacat (hlm. 27). 

2.3.1.1. Angle 

a) Full Frontal 

Pengambilan gambar dengan sudut tegak lurus baik dari sisi 

kamera maupun posisi model. Sudut full frontal ini tidak 

disarankan untuk model dengan wajah bulat, telinga yang 

lebar, dan rahang yang terlalu persegi (adimodel, 2010). 

b) Side Angle 
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Pada angle ini posisi model membentuk sudut dengan 

kamera, sudut yang baik yaitu 30
o
 hingga 60

o 
dari kamera. 

Side angle dapat menonjolkan bagian-bagian tertentu pada 

wajah serta menghasilkan pencahayaan yang dramatis (hlm. 

18). 

c) Extreme Close Up 

Sudut pengambilan gambar yang sangat dekat yang hanya 

mengambil bagian tertentu dari wajah seperti mata, hidung, 

bibir, dan sebagainya. Pada extreme close up memfokuskan 

detail tekstur, warna, dan konsep beauty (hlm. 19). 

d) Profile 

Angle profile diambil dari sudut 90
o
 dari sisi samping  model 

yang digunakan untuk memperkuat karakter serta dapat juga 

membentuk siluet wajah dan tubuh (hlm. 19). 

e) High Angle 

Pengambilan gambar yang dilakukan dari sudut atas kepala 

model untuk menonjolkan bagian rambut dan mata (hlm. 20). 

f) Low Angle 

Angle yang diambil dari sudut bawah kepala model untuk 

menonjolkan bagian bibir, leher, tulang pipi, dan mata (hlm. 

20). 

g) Back Side Angle 
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Sudut pengambilan gambar yang diambil dari belakang 

model, dan arahnya agak menyamping, untuk menampilkan 

wajah model dari samping. Sudut ini menonjolkan keindahan 

wajah, lengan, leher dan bahu model (hlm. 21). 

h) Back Angle 

Angle diambil dari sudut belakang model secara tegak lurus, 

digunakan untuk menampilkan keindahan rambut atau 

punggung model (hlm. 21). 

 

 

2.3.1.2. Pencahayaan 

a) Flat Light 

Pencahayaan dengan posisi lampu di depan wajah model dan 

sedikit di atas kepalanya, untuk menghasilkan cahaya yang 

menyebar secara merata pada wajah model dengan bayangan 

yang minimal. Teknik pencahayaan ini menghasilkan foto 

beauty yang bersih, segar, dan terang (Adimodel, 2009). 

 

b) Broad Light 

Pencahayaan dengan menerangi bagian yang luas pada wajah 

yang diterapkan dengan sudut menyamping. Pencahayaan 

membutuhkan satu atau lebih lampu untuk menerangi satu 
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sisi wajah model, sisi lainnya dengan cahaya yang lebih kecil 

atau tanpa cahaya (hlm. 47). 

 

Gambar 2.1. Broad Light 

(Basic Lighting for Beauty Part 1, 2010) 

c) Short Light 

Short light merupakan kebalikan broad light, yaitu menerangi 

daerah yang sempit pada wajah. Pencahayaan ini digunakan 

untuk memberi karakter atau memperkuat karakter wajah 

model (hlm. 53). 
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Gambar 2.2. Short Light 

(Basic Lighting for Beauty Part 1, 2010) 

d) Split Light 

Teknik pencahayaan untuk memberikan kesan dramatis serta 

karakter wajah yang kuat. Teknik ini dapat diterapkan dengan 

sudut tegak lurus maupun menyamping dari kamera (hlm. 

59). 

 

Gambar 2.3. Split Light 

(Basic Lighting for Beauty Part 1, 2010) 

 

e) Butterfly Light 

Teknik pencahayaan yang menghasilkan bayangan dengan 

bentuk segitiga pada bawah hidung model, sehingga 

menampilkan bayangan seperti kupu-kupu. Butterfly light 

menggunakan satu lampu yang diletakkan di atas kepala 

dengan sudut agak kebawah yang membentuk bayangan yang 

tajam pada bagian hidung dan leher model ( hlm. 65). 
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Gambar 2.4. Butterfly Light 

(Basic Lighting for Beauty Part 1, 2010) 

 

f) Rembrant Light 

Pencahayaan dengan rembrant light hanya didasarkan pada 

satu cahaya utama yang diletakkan sedikit ke kiri atau ke 

kanan atas kepala model dan arahnya menyamping ke bawah 

(hlm. 73). 

 

Gambar 2.5. Rembrandt Light 

(Basic Lighting for Beauty Part 1, 2010) 
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g) Loop Light 

Bayangan yang berbentuk lonjong di bawah hidung menjadi 

hasil dari teknik pencahayaan loop light. Pencahayaan ini 

menggunakan satu lampu dengan aksesoris pembentuk 

cahaya yang bisa menghasilkan cahaya lembut atau keras 

(hlm. 77). 

 

h) Back Light 

Posisi lampu yang berada di belakang model ini yang 

digunakan untuk memisahkan model dengan background, 

selain itu juga untuk memberikan cahaya yang khas di 

sekeliling rambut model (hlm. 85). 

 

Gambar 2.7. Back Light 

(Basic Lighting for Beauty Part 1, 2010) 

i) Cross Light 
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Pencahayaan dengan dua buah lampu atau lebih yang 

diletakkan saling berlawanan. Teknik ini menghasilkan 

karakter yang kuat dan cahaya aksen yang keras pada sisi 

bagian pipi, rahang, dan leher model (hlm.91). 

j) High Key 

Foto dengan nuansa cahaya terang secara keseluruhan tetapi 

tetap memiliki exposure yang pas dan tidak terlalu berlebihan 

(hlm 103). 

 

Gambar 2.9. High Key 

(Basic Lighting for Beauty Part 1, 2010) 

k) Low Key 

Foto dengan dominasi nuansa cahaya gelap secara 

keseluruhan. Low key  menggunakan pencahayaan dengan 

satu lampu dan background warna gelap (hlm. 109). 
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Gambar 2.10. Low Key 

(Basic Lighting for Beauty Part 1, 2010) 

 

2.4. Desain Grafis 

(Jubilee, 2016) Desain grafis terdiri dari kata desain dan grafis. Kata desain yang 

diartikan sebagai kata kerja merupakan proses perancangan objek baru dan 

sebagai hasil dari proses kreatif yang tercipta dalam bentuk nyata. Kata grafis 

merupakan objek gambar dari hasil kombinasi unsur-unsur seperti titìk-titik, garis 

dan warna (hlm. 37). Desain grafis merupakan bentuk komunikasi secara visual 

yang berupa gambar untuk menyampaikan informasi secara efektif. 

 

2.4.1. Prinsip-Prinsip Desain 

(Suyanto, 2004) Prinsip-prinsip dasar desain sangat penting untuk menghasilkan 

deain grafis yang baik. Prinsip-prinsip desain yaitu sebagai berikut:  

2.4.1.1. Keseimbagan 

Keseimbangan merupakan kesamaan distribusi dalam bobot, yang 

merasakan keterkaitan bersama, kelihatan bersatu, dan harmonis (hlm. 57). 
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Gambar 2.1. Contoh Keseimbangan 

(Aplikasi Desain Grafis untuk Periklanan, 2004) 

 

2.4.1.2. Titik Fokus 

Prinsip ini berfungsi untuk memfokuskan pada yang utama, terutama pada 

gambar yang memberikan banyak informasi dengan prinsip ini sangat 

penting untuk tetap terfokus pada informasi yang menjadi titik fokus (hlm. 

61). 

 

Gambar 2.2. Contoh Titik Fokus 

(Aplikasi Desain Grafis untuk Periklanan, 2004) 
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2.4.1.3. Hirarki Visual 

Prinsip yang mengatur elemen-elemen yang berhubungan secara langsung 

dengan titik fokus disebut sebagai hirarki visual. Pada titik fokus menjadi 

perhatian yang utama, setelah itu mendukung perhatian dari elemen 

lainnya (hlm. 64). 

 

Gambar 2.3. Contoh Hirarki Visual 

(Aplikasi Desain Grafis untuk Periklanan, 2004) 

2.4.1.4. Ritme 

Ritme merupakan pola yang berulang atau sebagai variasi elemen yang 

diberikan pada ruang yang ada diantaranya dan adanya perpindahan dari 

satu elemen ke elemen lainnya (hlm. 66). 

 

Gambar 2.4. Contoh Ritme 

(Aplikasi Desain Grafis untuk Periklanan, 2004) 
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2.4.1.5. Kesatuan 

Prinsip yang mengorganisasi seluruh elemen pada suatu tampilan grafis 

yang menghasilkan kesatuan. Kesatuan dapat terbentuk jika memiliki 

elemen-elemen desain, seperti garis, warna, bentuk, ruang, tekstur, serta 

memiliki prinsip desain yang lainnya (hlm. 67). 

 

Gambar 2.5. Contoh Kesatuan 

(Aplikasi Desain Grafis untuk Periklanan, 2004) 

2.4.2. Tipografi 

(Kusrianto, 2010) Tipografi merupakan ilmu yang berkaitan dengan aksara serta 

menjadi teknik dalam merancang dan menata aksara dalam kaitannya menyusun 

publikasi visual (hlm. 1). Hubungan tipografi dengan desain grafis yaitu dapat 

menjadi suatu gagasan komunikasi grafis dan menjadi “visualisasi” yang efektif 

(Sihombing, 2001).  

2.4.2.1. Anatomi Tipografi 

(Suyantoro, 2007) Anatomi tipografi dibedakan berdasarkan ketinggian, 

badan, dan bentuknya. Berdasarkan ketinggian, font dibedakan menjadi 

huruf kapital dan non-kapital (hlm. 171).  (Sihombing, 2001) Terminologi 

umum untuk setiap komponen visual dalam bentuk anatomi huruf yaitu 
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Baseline, Capline, Meanline, x-height, Ascender, dan Descender (hlm. 

13). Penggambaran anatomi huruf sebagai berikut: 

 

Gambar 2.6. Anatomi Huruf 

(Tipografi dalam desain grafis, 2001) 

2.4.2.2. Jenis Tipografi 

2.4.2.2.1 Serif 

Karakter dari huruf serif, yaitu terdapat kait pada ujungnya, bersifat 

formal, intelektual, dan elegan. Huruf serif biasanya untuk media massa 

cetak. Contoh font serif, yaitu: Times News Roman, Alliance, dan 

Garamond. 

Times News Roman 
Garamond 

 

Gambar 2.7. Font Serif 

(Dokumentasi penulis, 2017) 

2.4.2.2.2 San Serif 

Karakter huruf san serif, yaitu tidak terdapat kait pada ujungnya, hanya 

berupa batang dan tangkai, bersifat sederhana dan akrab. Huruf ini 
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biasanya digunakan untuk e-book, CD, tampilan monitor, televisi, dan 

media cetak lainnya. Contoh huruf san serif, yaitu: Arial, Tahoma, Avant 

Garde, dan Switzerland (hlm. 175). 

Arial 

Tahoma 
 

Gambar 2.8. Font Sans Serif 

(Dokumentasi penulis, 2017) 

 

2.4.2.2.3 Script 

Karakter huruf script, yaitu huruf saling terkait, bersifat anggun, pribadi 

dan informal, huruf serif digunakan sebagai penghias. Huruf ini biasanya 

digunakan pada hiasan undangan pernikahan, ulang tahun, dan lain-lain. 

Contoh font script, yaitu: Brush Script MT, Mistral, dan Comic Sans (hlm. 

175). 

Mistral 

Comic Sans 
 

Gambar 2.9. Font Script 

(Dokumentasi penulis, 2017) 
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2.4.2.2.4 Mono Space 

Karakter huruf ini pada bentuknya dapat sama dengan san serif atau serif, 

hanya beda pada jarak dan ruang antar huruf. Font mono space bersifat 

formal, sederhana, dan futuristic. Font ini banyak ditemui pada pembuatan 

logo dan source code PHP. Contoh font mono space, yaitu: Lucida 

Console, Monotype, dan Courier New (hlm. 176). 

Lucida Console 
Courier New 

 
Gambar 2.10. Font Mono Space 

(Dokumentasi penulis, 2017) 

 

2.4.2.2.5 Display 

Karakter huruf display memiliki bentuk yang sederhana dan ukurannya 

besar. Font ini bersifat non-formal, luwes, dan artistik, biasanya font ini 

digunakan untuk pengumuman penting. Contoh font display, yaitu: 

Abudhabi, Abeche, Bauhaus 93 (hlm. 176). 

Bauhaus 93 
 

Gambar 2.11. Font Display 

(Dokumentasi penulis, 2017) 
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2.4.2.2.6 Dekoratif 

Karakter huruf dekoratif dibuat detail dengan tingkat keruumitan yang 

kompleks, bersifat mewah dan tradisional. Huruf ini digunakan untuk 

pembuatan logo, tetapi tidak baik untuk digunakan pada satu kata karena 

sulit dibaca. Contoh huruf dekoratif, yaitu: Old English Text MT dan 

Parchment (hlm. 177). 

Parchment 
 

Gambar 2.12. Font Dekoratif 

(Dokumentasi penulis, 2017) 

2.4.2.3. Format Tipografi 

Format font pada umumnya hanya ada pada software pengolah kata dan 

software grafis yang memberikan fasilitas, seperti Bold (tebal), Italic 

(miring), dan Underline (garis bawah) (hlm. 177). 

2.4.2.3.1 Bold 

Huruf yang tebal dibuat untuk menarik perhatian serta terlihat kontras dari 

huruf lainnya, tetapi huruf ini tidak dapat dipakai terlalu banyak , karena 

dapat menghilangkan fokus (hlm. 178). 

2.4.2.3.2 Italic 
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Huruf yang miring dibuat untuk mengambil perhatian dan kontras dengan 

huruf lain. Huruf ini biasanya ditemui pada istilah atau kata asing (hlm. 

178). 

2.4.2.3.3 Underline 

Huruf yang digaris bawahi untuk menandakan kata atau kalimat penting 

(hlm. 178). 

 

2.4.3. Warna 

(Suyantoro, 2007) Warna merupakan indikator yang membedakan objek satu 

dengan objek yang lainnya. Asal-usul warna terjadi saat cahaya dipantulkan dari 

objek ke mata. Warna mengandung pengertian psikologi seperti daun hijau tanda 

kesuburan dan kesejahteraan (hlm. 247). 

2.4.3.1. Teori Warna 

(Suyantoro, 2007) Pada dasarnya warna diturunkan menjadi tiga warna 

dasar, yaitu warna primer, sekunder, dan tersier. Berikut teori warna dari 

ketiga warna dasar tersebut: 

2.4.3.1.1 Warna Primer 

Warna yang merupakan dasar dari semua warna yang ada. Warna primer 

terdiri dari warna merah, kuning, dan biru. Campuran dua diantara tiga 

warna primer akan menghasilkan warna lain. Hasil dari pencampuran 

warna tersebut yang menghasilkan warna lain diebut warna sekunder (hlm. 

249). 
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Gambar 2.13. Warna Primer 

( http://irfanjulio.blogspot.co.id/2012/07/teori-warna-brewster.html#!/tcmbck ,  

diakses 30 Juli 2012 ) 

2.4.3.1.2 Warna Sekunder 

Warna sekunder merupakan hasil dari penggabungan dua warna primer. 

Penggabungan warna primer yang menghasilkan warna sekunder, seperti 

warna kuning dengan biru menghasilkan warna hijau, warna merah dengan 

kuning menghasilkan warna oranye, dan warna biru dengan merah 

menghasilkan warna ungu (hlm. 250). 

 

Gambar 2.14. Warna Sekunder 

( http://irfanjulio.blogspot.co.id/2012/07/teori-warna-brewster.html#!/tcmbck ,  

diakses 30 Juli 2012 ) 

2.4.3.1.3 Warna Tersier 

Warna tersier merupakan perpaduan warna primer dan sekunder. 

Perpaduan yang dihasilkan seperti warna merah dengan oranye 
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menghasilkan warna merah oranye, warna biru dengan hijau menghasilkan 

warna biru hijau, warna kuning dengan oranye menghasilkan warna 

kuning oranye, warna biru dengan ungu menghasilkan warna biru ungu, 

warna ungu dengan merah menghasilkan warna merah ungu (hlm.251). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15. Warna Tersier 

( http://irfanjulio.blogspot.co.id/2012/07/teori-warna-brewster.html#!/tcmbck ,  

diakses 30 Juli 2012 ) 

2.4.3.2. Psikologi Warna 

(Suyantoro, 2007) Kumpulan emosi yang dihasilkan manusia yang 

menggambarkan beberapa warna berikut: 

1. Hitam: kekuatan, seksualitas, formalitas, elegan, kesejahteraan, 

misteri, ketakutan, kejahatan, anominitas, tidak bahagia, dalam, gaya, 

marah, dan keburukan (hlm. 263). 

2. Putih: penghormatan, kemurnian, kesederhanaan, kebersihan, damai, 

kerendahan hati, kecermatan, muda, musim dingin, salju, kebajikan, 

steril, dan perkawinan (hlm. 268). 

3. Biru: Kedamaian, tenang, reda, stabil, harmoni, kesatuan, kebenaran, 

kepercayaan, konservatif, keamanan, kebersihan, tata tertib, loyalitas, 

langit, air, dingin, teknologi, dan depresi (hlm. 262). 
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4. Hijau: alam, lingkungan, kesehatan, keberuntungan, pembaharuan, 

kekuatan, musim semi, kemurahan hati, kesuburan, iri, dan 

kemalangan (hlm. 264). 

5. Merah: cinta, marah, hasrat, kecepatan, keberanian, kemarahan, tanda 

berhenti, tanda keluar darurat, dan darah (hlm. 267). 

6. Kuning: kegembiraan, kebahagian, optimism, idealism, imajinasi, 

harapan, musim panas, emas, filsafat, ketidakjujuran, kecemburuan, 

penipuan, bahaya, spritualitas, dan inspirasi (hlm. 269). 

7. Oranye: energi, keseimbangan, kehangatan, antusiasme, semangat, 

cemerlang, dan perhatian (hlm. 265). 

8. Ungu: eksotik, spiritualitas, ningrat, perayaan, misteri, kebijaksanaan, 

pencerahan, arogansi, dan duka cita (hlm. 266). 

2.4.4. Grid 

(Sihombing, 2001) Grid diciptakan untuk menjadi solusi pada penempatan 

elemen-elemen visual dalam ruang (hlm. 87). Grid menurut Tondreau (2009) 

dibagi menjadi 5, yaitu: 

1. A Single-Coloumn Grid, grid yang digunakan untuk teks panjang, 

seperti essay, buku, dan laporan. 
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Gambar 2.16. Single-Coloumn Grid 

( Sumber: Buku Layout Essentials) 

 

2. A Two-Coloumn Grid, grid yang digunakan untuk mengatur teks yang 

dibagi menjadi 2 kolom. 

 

Gambar 2.17. A Two-Coloumn Grid 

( Sumber: Buku Layout Essentials) 

3. Multicoloumn Grid, grid yang bermanfaat untuk membuat majalah 

dan website dengan menggunakan 3 kolom. 
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Gambar 2.18. Multicoloumn Grid 

( Sumber: Buku Layout Essentials) 

 

4. Modular Grids, merupakan grid yang menggabungkan kolom dan 

baris untuk mengatur informasi yang banyak kedalam ruang yang 

lebih kecil. 

 

Gambar 2.19. Modular Grids 

( Sumber: Buku Layout Essentials) 
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5.  Hierachical Grids, grid yang memberikan ruang kosong yang berupa 

kolom horizontal (hlm. 11) 

 

Gambar 2.20. Hierachical Grid 

( Sumber: Buku Layout Essentials) 
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