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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Buku 2.1.

Menurut Haslam (2006) buku adalah salah satu bentuk dari berbagai macam 

dokumentasi seperti kepercayaan dan gagasan yang paling tua. Seperti pada isi 

bukunya yang berjudul Book Design, Haslam memasukan beberapa definisi yang 

menurut kamus besar oxford adalah : 

1. Lembaran kertas yang berisi dengan tulisan atau ketikan yang memiliki 

fungsi tertentu dan menjadi suatu satu kesatuan. 

2. Sebuah Literatur yang menjadi suatu kesatuan pada sebuah lembaran 

kertas. 

Haslam mengutip bahwa definisi buku menurut ensiklopedia Britania 

(1964) adalah sebagai berikut : 

1. Kalimat yang tertulis atau tercetak dan memiliki panjang kalimat atau 

tulisan tertentu pada lembaran buku yang digunakan untuk keperluan 

masyarakat. 

2. Buku adalah salah satu alat untuk berkomunikasi. 

 

2.1.1. Sejarah Buku 

Menurut Haslam (2006) sebuah buku pada awalnya bermula pada tahun 2400 SM, 

papyrus awalnya digunakan oleh orang mesir untuk menulis sebuah catatan atau 

ilmu yang ditemukan lalu digulung dan disimpan oleh mereka sebagai dokumen 
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untuk mereka. Sejarah terciptanya sebuah buku kembali lagi saat para 

cendikiawan dari daerah Tiongkok menggunakan sebuah anyaman yang terbuat 

dari lidi untuk dijadikan sebuah media mereka untuk menulis ilmu yang mereka 

dapatkan selama berabad-abad kemudian. Dengan adannya kejadian ini, hal 

tersebut menjadi salah satu pengaruh dalam sistem penulisan pada eranya di 

Tiongkok dengan cara penulisan yang di tulis dari atas kebawah. Pada awal tahun 

200 SM, pembuatan buku berhasil diciptakan oleh Tsai Lun di Tiongkok yang 

terbuat dari kertas dengan bahan dasar bambu. Kertas pun kemudian mulai 

memasuki daerah Eropa dari Tiongkok pada awal abad 11. Sejak itu, industri 

kertas bertambah maju setelah diciptakannya mesin cetak yang dibuat oleh 

Gutenberg.  

2.1.2. Fungsi Buku 

Sebuah buku memiliki beragam fungsi yang bisa digunakan sebagai media baca 

yang dapat dijadikan sebagai penambah wawasan, sebagai hiburan, untuk di 

koleksi, untuk di gambar, menulis catatan, jurnal, dan juga memberikan sebuah 

informasi yang tidak memberikan pengetahuan kepada siapa-siapa melainkan 

untuk personal. Rajin membaca buku dapat memberikan manfaat bagi kita, seperti 

belajar dan menambah kosakata baru, meningkatkan kualitas memori, melatih 

untuk berfikir, meningkatkan konsentrasi, dan membuat pikiran menjadi lebih 

terbuka. Menurut Haslam (2006) Buku akan berfungsi dengan baik jika proses 

desain pada buku tersebut memiliki aspek-aspek sebagai berikut: 
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1. Desain Cover 

Sebuah cover akan terdiri dengan cover depan dan cover belakang 

yang harus memiliki sebuah design yang dapat menarik perhatian pada 

isi buku tersebut. Cover depan akan teridiri dari judul buku tersebut, 

nama pengarang buku, teks, gambar, dan juga biasanya logo penerbit. 

Sedangkan oada bagian cover belakang akan terdiri dari sinopsis isi 

buku tersebut, terstimoni pembaca, harga, logo penerbit, dan juga teks 

dan gambar yang lain. 

2. Sistem Navigasi 

Navigasi pada sebuah buku adalah salah satu aspek yang paling 

penting dan dapat membantu para pembaca untuk mendapatkan 

informasi pada isi buku tersebut dengan adanya penjelasan nomor 

halaman, urutan bab buku, dan penjelasan untuk mencari topik mana 

yang akan mereka baca lebih dahulu. Salah satu contoh navigasi pada 

buku adalah daftar isi dan juga nomor halaman. 

3. Kenyamanan membaca 

Peletakan sebuah teks dan juga gambar harus diperhatikan 

keseimbangannya agar pembaca buku nyaman saat membaca. 

4. Pembeda yang jelas tiap bagian 

Pada bagian dalam buku, buku harus memiliki pembeda pada setiap 

pembahasan. Pembahasan yang serupa dapat di bedakan melalui 

kelompok yang memiliki satu kategori dan dijadikan 1 bab yang sama. 
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Sama dengan bab-bab berikutnya yang dapat di kelompokan untuk 

pembahasan yang serupa. 

 

2.1.3. Anatomi Buku 

Menurut Arifin dan Kusrianto (2008, hlm. 93) pada buku yang berjudul “Sukses 

menulis buku ajar dan referensi” anatomi buku terdiri dari beberapa bagian yaitu 

bagian luar dan bagian dalam. Berikut adalah perincian dari anatomi buku : 

1. Bagian luar 

a. Cover depan 

Cover pada bagian depan harus dapat menunjukan isi pada buku dan 

memberikan daya tarik yang menunjukan lebih dari buku itu. Pada cover 

depan yang pada umumnya akan terdiri dari judul, nama penulis, logo 

penerbit dan juga ilustrasi. 

b. Tulisan punggung 

Sebuah tulisan yang berisikan informasi atau penanda yang dapat dibaca 

pada saat buku tersusun pada rak buku. Tulisan punggung pada umumnya 

akan terdiri dari judul, nama penulis buku, dan juga nama penerbit.  

c. Cover belakang 

Cover belakang pada umumnya akan terdiri dari sinopsis atau penjelasan 

singkat tentang isi buku tersebut. Namun terkadang, pada cover belakang 

akan di tambahkan biografi penulis dan juga beberapa testimoni para 

pembaca buku tersebut. Pada bagian cover belakang akan ada elemen yang 
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berisikan alamat penerbit dan juga International Series Book Number 

(ISBN) 

2. Bagian dalam buku 

a. Pra-isi 

Pada halaman bagian ini akan berisikan judul buku, halaman judul utama 

buku dengan perancangan desain yang menarik pembaca dan juga nama 

penulis serta alamat penerbit, halaman dedikasi karya, hak cipta, table of 

content, daftar isi, pendahuluan dan juga kata pengantar. 

b. Isi 

Pada bagian ini akan menjelaskan informasi utama pada isi buku tersebut. 

Isi tersebut akan terdiri dari bab, sub-bab, dan juga sub sub-bab. 

c. Pasca-isi 

Pada umumnya akan berisikan dengan daftar pustaka, glossary atau daftar 

istilah, dan terdapat daftar gambar. 

2.1.4. Penjilidan Buku 

Menurut Claudia McCue (2007, Hal. 15), penjilidan buku terdiri dari beberapa 

macam teknik yaitu : 

1. Saddle Stitching 

Sebuah penjilidan yang paling umum digunakan pada majalah maupun 

jurnal yang menggunakan staples sebagai media penggabung antara kertas 

dan punggung buku untuk menyatukan keseluruhan pada kumpulan 
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halaman dan menjadi sebuah kesatuan. Lembaran kertas akan disusun 

sesuai urutan nomor halaman yang kemudian akan di jadikan satu dengan 

staples agar menjadi kesatuan yang lebih kuat. Penjilidan dengan teknik 

ini akan lebih cocok jika aplikasikan kepada kumpulan cetakan yang 

memiliki jumlah halaman yang tidak banyak dan sesuai dengan ukuran 

pada staples.  

 

 

2. Perfect Binding 

Sebuah teknik penjilidan yang menggunakan lem sebagai media untuk 

menyatukan semua halaman sebagai kesatuan. Teknik ini biasanya baik 

untuk digunakan pada buku teks atau buku yang memiliki jumlah halaman 

yang lebih banyak dan juga lebih tebal. Halaman buku dengan teknik ini 

biasanya di bagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang kemudian akan 

di gabungkan dengan menggunakan lem yang akan di satukan dengan 

bagian punggung buku dengan hard cover maupun soft cover. 

 

Gambar 2. 1 Saddle Stitching  

(Sumber: www.allbusiness.com, diakses pada 9 maret 2018) 
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3. Comb Binding 

Sebuah teknik penjilidan yang biasanya bertujuan agar hasil akhir penjilidan 

atau kumpulan halaman tersebut dapat terbuka dengan datar. Bagian pada 

samping buku akan di lubangi dan di gabungkan dengan plastik yang memiliki 

jarak kecil-kecil sehingga menjadi suatu kesatuan. Pada cover bagian depan 

halaman yang sudah dijadikan kesatuan akan di berikan sebuah plastik mika 

bening, dan pada bagian belakang akan di berikan kertas yang lebih tebal dari 

lembar halaman buku untuk melindungi isi buku tersebut. Teknik penjilidan 

ini lebih baik di aplikasikan untuk lembaran kertas yang memiliki jumlah 

kertas yang tidak terlalu banyak atau sedang.  

 

 

 

 

Gambar 2. 2 Perfect Binding 

 (Sumber : www.allbusiness.com, diakses pada 9 maret 2018) 
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4. Coil Binding 

Teknik ini hampir mirip dengan comb binding. Teknik binding ini juga 

dikenal dengan sebutan jilid spiral. Hasil dari teknik jilid ini juga dapat 

dibuka secara mendatar. Teknik pada penjilidan ini juga akan melubangi 

bagian pinggir pada kesatuan halaman yang sudah di satukan dan akan di 

gabungkan dengan media kawat atau plastik yang memiliki bentuk 

melingkar atau spiral.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 3 Comb Binding 

(Sumber : www.allbusiness.com, diakses pada 9 maret 2018) 
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2.1.5. Jenis-Jenis Buku 

Sebuah buku dapat dibedakan sesuai dengan fungsinya dan dijadikan beberapa 

bagian. Menurut darmono, sebuah lembaga penerbitan yang berisikan informasi 

tertulis (2007) adalah sebagai berikut : 

1. Buku Teks 

Sebuah buku yang berisikan teori-teori keilmuwan yang digunakan oleh 

masyarakat untuk membantu mereka untuk memberikan sebuah referensi 

dalam pembelajaran. 

2. Buku Penunjang 

Sebuah buku yang dapat digunakan oleh sekolah atau tempat pendidikan 

lainnya dalam bidang tertentu yang akan digunakan sebagai bahan untuk 

pembelajaran yang sudah di rekomendasikan oleh pemerintah. 

3. Buku Fiksi 

Sebuah buku yang dibuat oleh orang yang tidak menentu berdasarkan 

sebuah imajinasi penulis buku tersebut.  Data-data yang akurat tidak akan 

diperlukan dalam buku ini. 

4. Buku Populer 

Gambar 2. 4 Coil Binding 

(Sumber : www.allbusiness.com, diakses pada 9 maret 2018) 
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Sebuah buku yang berisikan sebuah informasi tentang sebuah kegiatan 

kesehariannya masyarakat. Buku populer dapat memberikan isi 

pengetahuan buku tersebut secara umum. 

 

 Buku Ilustrasi 2.2.

Menurut Salisbury (2004) buku ilustrasi adalah sebuah buku yang dikombinasikan 

dengan sebuah gambar dan juga teks untuk menyampaikan sebuah pesan atau 

cerita. Sebuah gambar pada isi buku ilustrasi dapat memudahkan para pembaca 

untuk memahami sebuah arti atau isi bacaan dan juga membantu untuk 

meningkatkan imajinasi para pembaca. Karakteristik sebuah buku ilustrasi dapat 

di terangkan sebagai berikut :  

a. Menarik, jelas, dan singkat 

b. Konsep buku yang terbatas namun menjadi lebih mudah untuk 

dipahami 

c. Terdapat tulisan yang singkat dan sederhana 

d. Terdapat sebuah ilustrasi untuk melengkapi isi dari tulisan tersebut. 

2.2.1. Ilustrasi 

Menurut Kusrianto (2009, Hlm. 140) ilustrasi adalah sebuah seni gambar yang 

digunakan sebagai sebuah media yang dapat menjelaskan tujuan yang tertentu 

secara visual. Melalui ilustrasi, pembaca dapat diharapkan mampu untuk 

memahami lebih cepat dari maksud teruntuk yang ditujukan dari ilustrasi tersebut. 

Sebuah ilustrasi memiliki wujud yang berdimensi 2 dan merupakan dari hasil 

visualisasi sebuah tulisan berupa fotografi, gambar, lukisan, maupun teknik seni 
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rupa lainnya. Objek ilustrasi yang umum adalah manusia, hewan dan juga 

tumbuhan. Objek yang di visualisasikan dapat dijadikan individual maupun 

digabungkan dengan yang lain. Pembuatan ilustrasi dapat dilakukan dengan cara 

manual dan juga digital. Ilustrasi yang efektif menurut Supriyono (2010, Hlm. 

169) memiliki kriteria sebagai berikut :  

1. Informatif, komunikatif, dan mudah untuk di pahami. 

2. Dapat menunjukan sebuah perasaan atau emosi. 

3. Orisinil, ide yang baru, dan tidak plagiat. 

4. Memiliki daya tarik yang kuat 

5. Menggunakan foto atau gambar dengan kualitas yang baik dengan 

teknik pembuatan dan nilai seni. 

2.2.2. Teknik Ilustrasi 

Sebuah ilustrasi dapat dibuat dengan cara manual dan juga digital. Pembuatan 

ilustrasi manual dapat dibuat menggunakan pensil, pensil warna, cat air, cat 

akrilik, dan juga kolase. Sedangkan pembuatan sebuah ilustrasi digital dapat 

dibuat menggunakan sebuah software seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 

dan juga Corel Draw. Menurut Zeegen (2009) Sebuah teknik ilustrasi dapat 

digolongkan berdasarkan peralatan yang digunakan yang memiliki fungsi berbeda 

dan menghasilkan sebuah ilustrasi sesuai yang kita inginkan. Contohnya seperti 

sebuah pensil yang dapat digunakan untuk membuat sebuah sketsa dan 

menambahkan bagian-bagian yang lebih detail. Lalu cat air yang dapat membuat 

sebuah efek dan memiliki ciri khas sendiri dalam teknik pewarnaannya. Sebuah 

Perancangan Buku Ilustrasi..., Trisha Amanda, FSD UMN, 2018



17 
 

teknik ilustrasi atau style ilustrasi dapat di bagi menjadi beberapa style yang 

umum, yaitu : 

1. Kartun 

Menurut McCloud (2002) Kartun adalah sebuah ilustrasi denan bentuk 

yang sederhana dan sangat berbeda dengan wujud aslinya, Namun 

memiliki kesan yang memperlihatkan sebuah karakter yang lucu dan 

menarik. 

2. Karikatur 

Menurut Susanto (2011) karikatur adalah sebuah seni gambar yang 

menonjolkan ciri khas dari sebuah karakter atau tokoh yang populer. 

Menurut Djelantik, ciri khas karikatur adalah dengan menggunakan 

goresan yang sangat sederhana namun dapat menciptakan sebuah 

komunikasi yang jelas dan dapat dipahami bagi yang mengamat. 

 

Gambar 2. 5 Ilustrasi Kartun 
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3. Komik 

Menurut Susanto (2011, Hlm 226) Komik adalah sebuah karya sastra 

gambar yang terbuat dari penggabungan gambar dan lambang dalam 

urutan tertentu. Komik Dapat memberikan informasi dalam bentuk 

sebuah cerita bergambar yang diurutkan sehingga menjadi lebih 

menarik. 

Gambar 2. 6 Ilustrasi Karikatur 

(Sumber : www.Pinterest.com, diakses pada 7 maret 2018 

Gambar 2. 7 Ilustrasi Kartun 

{Sumber : Tahilalats, diakses pada 7 maret 2018) 
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4. Realis 

Menurut Susanto (2011, Hlm 326) Realis adalah sebuah aliran gambar 

yang memandang dunia tanpa adanya pengurangan atau menambahkan 

objek lain. Penggambaran ini lebih menonjolkan anatomi yang sangat 

proposional dan menunjukan sebuah karakter atau objek sesuai dengan 

apa yang dilihat. 

 

 

2.2.3. Layout 

Menurut Samara (2002) Layout adalah sebuah tata letak pada elemen desain yang 

tersusun dan tertata sesuai dengan konsep, estetis dan rapih yang menghasilkan 

suatu elemen desain yang menarik dan komunikatif. Dalam mendesain layout, 

tentu sangat diperlukan hasil yang tidak berantakan dan efektif. Namun, dengan 

penataan layout yang baik, teks dan elemen gambar pada layout tersebut dapat 

memudahkan pambaca dalam menerima informasi yang akan di sampaikan. 

Menurut Dabner (2003) dalam merancang sebuah layout, tentu sangat perlu 

memerhatikan pada prinsip layout. Prinsip dasar layout dan prinsip desain grafis 

adalah sebagai berikut :  

Gambar 2. 8 Ilustrasi Realis 

(Sumber : www.pinterest.com, diakses pada 7 maret 2018) 
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1. Keseimbangan 

Sebuah keseimbangan dalam layout perlu diperhatikan sehingga layout 

yang dihasilkan akan seimbang dan tidak berat sebelah. Sebuah 

keseimbangan akan terdiri dari keseimbangan formal dan menjadi 

sebuah susunan yang simetris, sedangkan keseimbangan non formal 

terdiri dari asimetris yang lebih menunjukan kesan fun. 

2. Kesatuan 

Sebuah layout dapat dikatakan menjadi suatu kesatuan yang kuat jika 

pada elemen teks, warna, tipografi, bentuk dan ilustrasinya saling 

berkaitan. 

3. Konsistensi 

Sebuah karakter buku ilustrasi dapat ditentukan secara tata letak 

ilustrasi atau teks yang konsisten agar pembaca atau pengamat dapat 

menerima pesan yang akan disampaikan. 

4. Penekanan 

Menguatkan sebuah pesan yang akan di sampaikan melalui elemen 

tertentu. Seperti contohnya suatu ukuran gambar pada layout yang 

diperbesarkan dan diletakkan pada suatu sudut atau sisi sehingga 

elemen tersebut terlihat berbeda. 

5. Urutan 

Urutan pada sebuah layout adalah untuk membuat pembaca nyaman 

saat mambaca dan menerima pesan yang akan disampaikan dengan 

cara mengatur alur sebuah tulisan. 
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2.2.4. Grid 

Menurut Tondreau (2009, Hlm. 10-11) Grid adalah sebuah garis yang digunakan 

untuk membantu dalam meletakan teks, gambar atau yang lainnya dengan 

susunan yang presisi dan baik. Grid digunakan dalam penempatan suatu susunan 

untuk mempermudah pengguna memberikan batasan atau susun yang tertata 

terhadap sebuah layout. 

1. Single-Column Grid 

Menurut Tondreau (2009) single-column grid adalah salah satu grid 

yang paling sering digunakan untuk penulisan teks yang berkelanjutan. 

(hlm. 10-11) 

 

  

2. Multicolumn Grid 

Menurut Tondreau (2009) multicoloumn grid adalah grid yang 

biasanya digunakan untuk merancang majalah dan juga situs website 

(hlm. 10-11). 

Gambar 2. 9 Single-Column Grid 

(Sumber : www.thinkingwithtype.com, diakses pada 7 maret 2018) 
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3. Modular Grid 

Menurut Tondreau (2009) grid modular terdiri dari banyak kotak yang 

terbagi secara vertical maupun horizontal dan digunakan untuk 

membagi penempatan konten tulisan atau gambar. Jenis grid ini 

merupakan salah satu grid yang paling sering digunakan dalam koran 

dan juga kalender (hlm. 10-11). 

Gambar 2. 10 Multicolumn Grid 

(Sumber : www.thinkingwithtype.com, diakses pada 7 maret 2018) 

Gambar 2. 11 Modular Grid 

(Sumber : www.thinkingwithtype.com, diakses pada 7 maret 2018) 
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4. Hierarchial Grid 

Menurut Tondreau (2009) Grid Hierarchical biasanya digunakan 

dalam penggunaan web untuk penempatan suatu elemen sesuai 

kebutuhan informasi. Grid hierarchical digunakan dengan cara  

bervasi. 

 

2.2.5. Tipografi 

Menurut Kusrianto (2009, Hlm. 79) sebuah kata tipografi yang berasal dari bahasa 

Yunani. Typos yang artinya adalah sebuah bentuk dan graphein yang artinya 

adalah menulis. Sejak itu, tipografi memiliki sebuah arti seni yang dapat mengatur 

sebuah bentuk, tata letak, jenis, warna, hingga besar atau kecilnya huruf yang 

dapat membuat para pembaca merasa nyaman saat membaca dengan jarak antar 

baris lainnya. Font adalah bentuk atau sebuah karakter pada sebuah tulisan yang 

menjadi sebuah typeface. Jenis typeface dapat dibedakan sebagai berikut :  

 

Gambar 2. 12 Hierarchial Grid 

(Sumber : www.thinkingwithtype.com, diakses pada 7 maret 2018) 
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1. Sans Serif 

Huruf yang tidak memiliki kait, namun hanya terdiri dari bentuk batang 

dan tangkai. Font sans serif berasal dari sebuah kata dengan bahasa prancis 

yang artinya “tanpa” dan “kait”. Berikut adalah contoh font sans serif yang 

sering digunakan dalam desain (Arial, Helvetica, dan Tahoma) : 

 

 

2. Serif 

Merupakan huruf yang sangat berbeda dengan Sans Serif. Serif adalah 

font yang memiliki kait. Berikut adalah contoh font yang sering 

digunakan pada tulisan formal seperti buku dan koran. Berikut adalah 

contoh font serif (Times New Roman dan Garamond) : 

 

Gambar 2. 13 San Serif 

(Sumber : http://shyfonts.com/when-to-use-serif-vs-sans-serif-

fonts/, diakses pada 7 maret 2018) 
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3. Egyptian 

Merupakan huruf serif yang memiliki bentuk persegi dan ketebalan 

yang hampir sama. Berikut adalah contoh font (Rockwell) :  

 

 

 

4. Script/Handwritten 

Merupakan huruf yang memiliki bentuk seperti tulisan tangan. Berikut 

adalah contoh font (Brushscript dan Mistral) : 

Gambar 2. 14 Serif 

(Sumber : https://jetline.co.za/psychology-behind-typography-graphic-

design/serif-vs-san-serif-sans-serif-font-the-difference-between-serif-

and-sans-serif/, diakses pada 7 maret 2018) 

Gambar 2. 15 Egyptian 

(Sumber : http://www.woodentypesfonts.com/Pages/egyptreg.html, diakses 

pada 7 maret 2018) 
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5. Dekoratif 

Merupakan huruf yang sudah ada namun dikembangkan kembali 

dengan ditambahkan ornamen yang dekoratif. Berikut adalah contoh 

font (Augsburger) :  

 

1. Character Fonts 

Huruf yang merupakan kumpulan-kumpulan karakter atau kode yang 

dijadikan font. Berikut adalah contoh font (Wingdings) :  

Gambar 2. 16 Script 

(Sumber : https://envato.com/blog/script-and-handwritten-

fonts/, diakses pada 7 maret 2018) 

Gambar 2. 17 Dekoratif 

(Sumber : https://www.dumetschool.com/blog/Teori-

Tipografi-Jenis-Huruf-Part-1, diakses pada 7 maret 2018) 
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2.2.6. Warna 

Menurut Fraser dan Banks (2004, Hlm. 22)  warna adalah suatu kesan yang 

tertangkap oleh mata dikarenakan adanya pengaruh dari sebuah pantulan cahaya 

dan sebuah objek.  

1. Warna Primer 

Sebuah warna yang murni tanpa adanya percampuran dengan warna lain. 

Warnah merah, biru, dan kuning termasuk sebagai warna primer. 

 

 

 

 

Gambar 2. 18 Character Fonts 

(Sumber : https://creativemarket.com/lyeyee/254898-character-

fonttypeface, diakses pada 7 maret 2018) 

Gambar 2. 19 Warna Primer 

(Sumber : www.dhcindo.blogspot.co.id, diakses pada 7 maret 

2018) 
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2. Warna Sekunder 

Sebuah warna yang sudah tercampur sebanyak 1:1. Seperti contohnya 

warna hijau yang timbul karena adanya percampuran warna biru dengan 

kuning, warna ungu yang timbul karena adanya percampuran warna merah 

dengan warna biru, dan juga warna jingga yang timbul karena adanya 

percampuran warna antara kuning dengan merah. 

3. Warna Tersier 

Sebuah percampuran dari salah satu warna primer dengan warna sekunder. 

Seperti contohnya warna jingga kekuningan adalah hasil dari percampuran 

dengan warna kuning dan jingga.  

 

Gambar 2. 20 Warna Sekunder 

(Sumber : www. khurrotulaini1.wordpress.com, diakses pada 7 maret 2018) 

Gambar 2. 21Warna Tersier 

(Sumber : www.blogernas.com, diakses pada 7 maret 2018) 
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4. Warna Panas dan Dingin 

Warna panas adalah sebuah kelompok warna pada dalam lingkaran warna. 

Warna panas dalam lingkaran warna tersebut mulai dari warna merah 

hingga warna kuning. Warna dingin adalah sebuah kelompok warna pada 

dalam lingkaran warna yang mulai pada warna hijau hingga warna ungu. 

 

5. Analogus 

Kombinasi dari sebuah warna yang memiliki gelombang cahaya dan 

pigmen yang hampir menyerupai. Warna-warna ini berada pada posisi 

yang berdekatan yang hampir terlihat sama dengan warna di sebelahnya. 

Warna analogus pada lingkaran warna Brewster biasanya di batasi menjadi 

3 warna, contohnya seperti biru, biru kehijauan, dan hijau. 

 

 

 

Gambar 2. 22 Warna Panas dan Dingin 

(Sumber : http://enaliyuddin.blogspot.co.id, diakses pada 7 maret 2018) 
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6. Komplementer 

Warna pada lingkaran Brewster yang bersebrangan sehingga terlihat 

kontras. Warna yang bersebrangan dapat menciptakan sebuah efek visual 

yang seolah akan menjadi dinamis. 

 

 

 

 

Gambar 2. 23 Warna Analogus 

(Sumber : http://www.anikkeenola.com, diakses pada 7 maret 2018) 

Gambar 2. 24 Warna Komplementer 

(Sumber : http://www.grafis-media.website, diakses pada 7 maret 2018) 
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2.2.7. Psikologi Warna 

1. Putih : Kejujuran, kesucian, kepolosan, bersih, dan juga nyaman. 

2. Coklat : Sederhana, alami, tradisional, dan hangat. 

3. Merah : Enerjetik, semangat, aktif, dinamis, kuat, dan gairah. 

4. Biru  : Damai, tentram, menyejukan, dan juga kebenaran. 

5. Ungu : Mistis, spiritual, keindahan, dan juga misterius. 

6. Kuning  : Terang, ceria, hangat, jujur, adil dan segar. 

7. Abu-abu  : Aman, netral, dan sopan. 

8. Hijau  : Stabil, alami, harmonis, dan juga sensitif. 

9. Orange : Harapan, kreativitas, bersahabat, hangat, dan juga percaya diri. 

10. Pink  : Biasannya lebih menunjukan sisi feminim dan biasanya juga 

berkaitan dengan sifatnya kewanitaan. 

11. Hitam : Emosional, maskulin, tegas, melindungi, misterius, klasik, 

kekuatan, percaya diri, dan juga kecanggihan. 

 

 Fotografi  2.3.

Menurut London, Stone, dan Upton (2009) Kamera adalah sebuah alat perangkat 

yang memiliki sebuah fungsi untuk mengabadikan sebuah objek atau adegan dan 

suatu momen yang menjadi sebuah gambar yang dihasilkan dengan cara proyeksi 

dari sebuah lensa ke dalam sebuah film yang akan di proses. Prinsip fotografi 

adalah untuk memfokuskan cahaya dengan adanya bantuan dari pembiasan 

sehingga mampu membakar pada medium penangkap cahaya. Medium yang telah 

dibakar dengan cahaya yang tepat akan menghasilkan bayangan yang identik 
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dengan cahaya yang memasuki medium pembiasan yang sekarang disebut sebagai 

lensa. 

Agar dapat menghasilkan intensitas cahaya yang tepat agar dapat 

menghasilkan gambar, dapat menggunakan light meter sebagai alat bantu untuk 

mengukur cahaya. Setelah mendapatkan ukuran untuk pencahayaan yang tepat, 

seorang fotografer dapat mengatur intensistas cahaya tersebut dengan 

mengkombinasikan ISO/ASA (ISO Speed), diafragma (Aperture), dan juga 

kecepatan rana (Speed). Kombinasi antara ISO, Diafragma, dan juga Speed dapat 

disebut sebagai pajanan (exposure).  

 Sejarah Fotografi 2.4.

Menurut London, Stone, dan Upton (2009, Hlm. 346-348) awal mula 

ditemukannya sebuah kamera obscura adalah pada abad ke-16 oleh seorang 

ilmuwan yang berasal dari Inggris yang bernama Robert Boyle dan dipopulerkan 

kembali oleh Johann Zahn, sebuah kamera obscura yang portable dan memiliki 

pantulan yang lebih jelas dari penemuan sebelumnya. Namun, pada tahun 1826 

Joseph Nicepore Niepce adalah orang pertama yang berhasil menangkap dan 

menghasilkan sebuah gambar/foto untuk pertama kalinya, sebuah gambar atap 

rumahnya yang terbuat dari timah. Joseph Nicepore Niepce bekerja sama dengan 

Louis Daguerre karena ia berhasil menangkap sebuah gambar bayangan sebuah 

jalan di Paris yang dihasilkan dengan sebuah pelat yang terbuat dari tembaga.  

Setelah Joseph Nicepore Niepce meninggal, Louis Daguerre tetap 

melakukan percobaannya untuk menciptakan hasil yang lebih baik dan lebih 
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memuaskan dari penemuan sebelumnya. Namun, pada tahun 1839 seorang 

ilmuwan yang bernama William Henry Fox Talbot menemukan fotografi untuk 

pertama kalinya yang dapat dipindahkan pada sebuah media kertas. Setelah 

penemuan kamera obscura dipublikasikan, perkembangan kamera setelah itu 

semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Adanya pilihan kamera yang 

lebih banyak jenis-jenisnya yang dapat mempermudah pengguna kamera sesuai 

kebutuhannya. 

2.4.1. Kamera Obscura 

Sejak berabad-abad yang dulu orang telah mengetahui bahwa cahaya lurus yang 

masuk kedalam lubang kecil pada suatu ruangan yang gelap, pantulan 

dihadapannya akan terlihat bayangan dari apa yang ada dimuka lubang itu, namun 

dengan keadaan terbalik. Ruangan tersebut disebut “Kamera Obscura” yang 

artinya kamar gelap.  

Gambar 2. 25 Kamera Obscura 

(Sumber : 

http://physics.kenyon.edu/EarlyApparatus/Optics/Camera_Obsc

ura/Camera_Obscura.html) 
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 Teknik Fotografi 2.5.

2.5.1. ISO 

ISO adalah tingkat kepekaan kamera dalam menangkap cahaya. Jika memotret 

pada siang hari dengan cahaya yang terik, maka harus menggunakan ISO yang 

rendah. Namun jika memotret dengan keadaan cahaya yang kurang, maka 

gunakan ISO yang tinggi.  

 

 

2.5.2. Shutter Speed 

2.5.2.1. Slow Speed 

Sebuah potret dapat dikatakan slow speed jika foto tersebut diambil dengan 

menggunakan shutter speed yang rendah sehingga mendapatkan efek blur yang 

dapat melihatkan pergerakan yang lambat.  

Gambar 2. 26 ISO 

(Sumber : http://davemorrisonphotos.com/photo-tutorials/iso-sensitivity-light) 
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2.5.2.2. High Speed 

Sebuah potret dapat dikatakan high speed jika foto tersebut diambil menggunakan 

shutter speed yang tinggi sehingga mendapatkan efek freeze atau objek terlihat 

seperti terdiam. High speed memiliki speed 1/125 sampai 1/8000. 

Gambar 2. 27 Low Speed Shutter 

(Sumber : http://onlinephotographycoursesblog.com/photographing-with-a-

slower-shutter-speed/) 

 

Gambar 2. 28 High Speed Shutter 

(Sumber : https://digital-photography-school.com/reasons-why-shoot-high-iso/) 
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2.5.3. Diafragma 

Diafragma adalah alat pengatur cahaya yang dapat masuk ke dalam lensa kamera. 

Bukaan diafragma berbentuk seperti lembaran bundar yang terbuat dari logam 

yang bisa membuka dan juga menutup. Diafragma terletak pada lensa yang 

digunakan. Jika menggunakan lensa 17-55mm f/2.8, maka lensa tersebut dapat 

membuka bukaan lensanya hingga 2.8, berbeda dengan lensa 18-55mm f/3.5-5.6, 

lensa ini hanya dapat membuka bukaan lensanya hingga 3.5.  

 

2.5.4. Depth of Field 

Depth of field dapat digunakan untuk menunjukkan ruangan tertentu di dalam foto 

yang mendapatkan perhatian khusus oleh mata karena adanya perbedaan 

ketajaman (fokus). Pemilihan ruang tajam dapat membantu untuk menonjolkan 

objek utama dari objek lainnya yang akan di potret. Dengan adanya bukaan 

diafragma yang dapat membantu untuk menentukan  ruang tajam adalah jarak 

pemotretan dan pilihan panjang fokus pada lensa. Semakin besar bukaan 

Gambar 2. 29 Diafragma 

(Sumber : http://benmlee.com/Digital_Camera/General_Discussion.htm) 
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diafgrama, maka ruang tajam akan semakin menjadi sempit. Semakin kecil 

bukaan diafragma, maka ruang tajam akan semakin besar.  

 Jenis Fotografi 2.6.

2.6.1. Model 

Dalam fotografi model terbagi menjadi menjadi beberapa bagian. Dalam 

pemotretan ini biasanya membutuhkan banyak waktu karena memerlukan 

berpindahnya lokasi.  

2.6.1.1. Potrait 

Portait adalah sebuah fotografi yang dapat menunjukan sebuah ekspresi 

pada karakter seseorang  

2.6.1.2. Prewedding 

Preweddiing adalah sebuah fotografi yang dapat menangkap sebuah emosi 

pada pasangan calon pengantin atau pasangan yang akan menikah 

Gambar 2. 30 Depth of Field 

(Sumber : https://fstoppers.com/education/understanding-depth-field-its-not-all-about-

aperture-87014) 
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2.6.2. Still Life 

Still Life fotografi adalah seni foto yang akan memotret benda mati seperti 

preabotan, makanan, produk sehari-hari, dan lain-lain. Still life fotografi harus 

mampu memunculkan kesan hidup pada benda mati. Dalam pengambilan foto still 

life juga diperlukan pengarahan, pengaturan dan juga pencahayaan yang baik.  

2.6.3. Produk 

Fotografi produk adalah salah satu fotografi yang banyak digunakan untuk 

menunjukan sebuah produk pada sebuah brand. Salah satu yang sangat penting 

pada fotografi ini adalah untuk mempromosikan dan juga menonjolkan identitas 

sebuah brand. Dalam teknik ini, pencahayaan, model, property dan pengaturan 

display akan dapat membantu agar terlihat lebih menarik dan menjual produk 

tersebut.  

 Fungsi Kamera 2.7.

Menurut Anderson (2015) Kamera adalah seperangkat perlengkapan yang 

memiliki fungsi untuk mengabadikan suatu objek atau momen dan menjadi 

sebuah gambar yang merupakan hasil dari proyeksi pada sistem lensa pada sebuah 

kamera tersebut. 
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