
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Data Primer

 2. 1. 1 Teori Desain

  A. Definisi komunikasi

Diantara berbagai komunikasi, ada dua macam komunikasi utama 

yaitu verbal dan non verbal. Komunikasi verbal ada dua jenis yaitu pertama 

bahasa lisan seperti Bahasa Indonesia atau bahasa yang digunakan sehari-

hari, kedua bunyi yang menyangkut suara atau bunyi-bunyian. Komunikasi 

non verbal seperti tulisan-tulisan, komunikasi yang dapat ditangkap secara 

visual seperti tipografi (Kusrianto, 2007)

  B. Definisi komunikasi visual

   Menurut Kusrianto (2007), Komunikasi visual yaitu menyampaikan 

pesan dengan menggunakan penglihatan (visual). Istilah yang berhubungan 

dengan visual ini adalah:

1. Visual Language: proses menerjemahkan informasi dalam bentuk visual. 

2. Visualiser: orang yang menjadikan masalah dalam proses visual menjadi 

sebuah ide bagi suatu proyek desain

3. Visual Effect: menciptakan sebuah efek-efek tipuan yang tidak dapat 

dibuat manusia seperti film dinosaurus
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4. Visual Information: informasi yang ditangkap mata seperti lambaian 

tangan atau mobil baru.

5. Visual Litteracy : kumpulan informasi karya visual.

  C. Definisi Desain Komunikasi Visual

 Pengertian Desain Komunikasi Visual lebih luas dibanding sekedar 

definisi Komunikasi Visual, jika komunikasi visual hanya melibatkan indera 

penglihatan, namun desain komunikasi visual dapat melibatkan indera yang 

lain juga dimana kita dapat mengembangkan imajinasi dan kreativitas. 

Desain adalah perancangan estetika dan ide. Komunikasi adalah ilmu yang 

menyampaikan pesan atau informasi. Visual adalah sesuatu yang dapat 

dilihat menggunakan panca indera (Kusrianto, 2007).

D. Ilustrasi

  Menurut Adi Kusrianto (2007), ilustrasi adalah seni gambar yang 

dimanfaatkan untuk memberi penjelasan maksud dan tujuan secara visual. 

Salisbury (2004) mengatakan ilustrasi yang menarik dapat memvisualkan 

adegan dengan menambahkan imajinasi dan kejutan seperti karakter manusia 

atau binatang, ilustrasi yang efektif adalah ilustrasi yang menarik target 

penonton, bersifat informatif dan mendidik, memiliki isi dan desain yang 

baik terutama dari segi pengaplikasian prinsip dan elemen desain yang tepat 

dan sesuai, kemudian dituangkan kedalam media cetak maupun digital. 
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  Prinsip desain yang dikemukakan Loken (n. d. ) yang digunakan 

desainer grafis dalam hal ilustrasi adalah:

  1. Balance/ keseimbangan 

 Keseimbangan dalam desain hampir sama dengan keseimbangan dalam 

buku gambar potongan yang besar di dekat batas tengah kertas bisa 

diseimbangkan dengan potongan kecil di ujung kanan kertas. Selain 

itu, gambar potongan dengan warna muda dapat diseimbangkan dengan 

potongan kecil yang diwarnai menggunakan warna gelap.

  2. Gradasi

 Gradasi warna, ukuran dan peletakkan objek dapat menimbulkan kesan 

perspektif linear/ statis. Perubahan warna dari warna-warna hangat 

(seperti merah dan jingga) menuju warna-warna dingin seperti biru, 

serta perubahan warna gelap ke terang menimbulkan kesan dinamis. 

Gradasi dari gelap ke terang akan mengakibatkan mata bergerak secara  

otomatis mengikuti perubahan yang terjadi. Hal ini dikarenakan adanya 

perbedaan penekanan dari warna gelap ke terang, dimana mata akan 

melihat warna gelap terlebih dahulu.

  3. Contrast/ Kontras

 Kontras adalah pengajaran yang bertentangan dari beberapa elemen desain, 

misalnya penjajaran warna yang bertentangan di dalam colour wheel, 

seperti warna merah, hijau, biru sampai jingga, dan lain-lain. Kontras 

antara kejelasan warna, terang, gelap. Kontras dalam arah, horizontal - 

vertikal. Kontras utama dalam sebuah desain harus membedakan objek 

yang menjadi pusat perhatian. Tingkat kontras yang terlalu tinggi dan 
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tersebar dalam lukisan dapat merusak harmoni suatu desain dan membuat 

orang lain kesulitan dalam mengolah visualnya. Kecuali ada emosi yang 

ditumpahkan dalam desain tersebut. Itu adalah ide baik namun perlu 

diperhatikan elemen yang diberikan di tiap desain.

4. Harmony/ Keselarasan 

 Keselarasan dalam desain biasanya didapatkan dengan menggabungkan 

dua atau lebih elemen desain yang terkesan sama dan berhubungan, 

misalnya penggunaan warna-warna yang berdekatan di colour wheel, 

kesamaan bentuk, ukuran dan lain-lain hingga menjadi keselarasan yang 

pas.

  5. Dominance/ Dominan

 Salah satu elemen yang dominan akan memberikan kesan center of 

interest yang berarti satu elemen tersebut dijadikan pusat perhatian 

yang menjadi objek utama dari sebuah desain. Kesan dominan juga bisa 

menghilangkan kebingungan di mata masyarakat dan kesan monoton. 

Kesan dominan dapat diberikan kepada lebih dari satu elemen desain 

untuk memberikan penekanan. 

  6. Rythm/ ritme

 Irama atau ritme merupakan unsur yang mengikuti pola penataan tertentu 

secara teratur agar memberi kesan menarik. Penataannya dapat dengan 

pengulangan atau pergantian elemen desain secara teratur.

  7. Composition/ Komposisi

 Komposisi didapatkan bila desainer mengorganisir unsur-unsur desain 
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yang disusun dalam karya desain grafis secara harmonis bagian per 

bagian, maupun bagian dengan keseluruhan. Komposisi yang harmonis 

dapat diperoleh dengan prinsip-prinsip desain lainnya seperti unity, 

balance, rythm, contrast, focus, proportion.

   Elemen desain yang dikemukakan Kusrianto (2007) yang digunakan 

desainer untuk komunikasi dalam sebuah desain ilustrasi. Diantaranya 

adalah:

1. Teks: kata-kata yang ditampilkan dalam berbagai bentuk font bahkan 

pembubuhan warna.

2. Image: gambar yang dapat ditangkap secara jelas oleh penglihatan 

dibanding teks.

3. Tipografi, menurut Rustan (2010): tipografi berkaitan erat dengan setting 

huruf dan pencetakannya. Pengaruh perkembangan teknologi digital 

membuat makna tipografi lenih meluas. Tipografi adalah disiplin ilmu 

yang berkaitan dengan huruf. Berbagai macam tipografi yang berkaitan 

dengan huruf dapat dipisahkan menurut klasifikasinya yaitu:

a. Huruf sebagai elemen desain: memiliki sifat-sifat yaitu sebagai teks 

untuk penyampai pesan penulisnya, sebagai penyampai informasi 

dan petunjuk, sebagai penyampai pandangan, gambaran, sikap, dan 

ekspresi. Dimana tingkat kejelasan dan keterbacaannya sangat penting 

dalam hal ini.
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Gambar 2.1 Huruf sebagai elemen desain

Sumber: Font dan Tipografi, Surianto Rustan

b. Huruf sebagai  form generator: point yang dihubungkan menjadi se-

buah line hingga membentuk plane/ bidang dan jika dihubungkan 

kembali dapat menjadi volume.

    

Gambar 2. 2 Huruf sebagai form generator

Sumber: Font dan Tipografi, Surianto Rustan

c. Huruf sebagai gambar: bentuk huruf, angka, tanda baca yang unik 

dapat dibentuk menjadi sebuah objek tertentu.
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  Gambar 2. 3 Huruf sebagai gambar

  Sumber: Font dan Tipografi, Surianto Rustan

d. Form generator menjadi huruf: segala point, line, dan plane yang   

        dibentuk menjadi sebuah huruf atau teks.

Gambar 2. 4 Form generator jadi huruf

Sumber: Font dan Tipografi, Surianto Rustan

e. Benda sebagai huruf: benda yang dapat dijadikan beragam jenis huruf 

dinilai dari tingkat kejelian membaca.
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  Gambar 2. 5 Benda sebagai huruf

  Sumber: Font dan Tipografi, Surianto Rustan

f. Huruf dan gambar berbaur: huruf dan gambar disatukan menjadi   

   sebuah ide dalam pengolahan tipografi. 

  

  Gambar 2. 6 Huruf dan gambar berbaur

  Sumber: Font dan Tipografi, Surianto Rustan

4. Layout menurut Rustan (2008): layout adalah meletakkan elemen-elemen 

desain dalam satu bidang di media tertentu untuk menukung konsep atau 

pesan yang ingin disampaikan. Sedangkan me-layout adalah proses kerja 

dalam desain tata letak elemen desain. Tipografi sangat erat kaitannya 

dengan layout karena mempunyai dampak ruang dalam layout dua di-

mensi. Yang perlu diperhatikan dalam pembuatan layout pada tipografi 
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adalah memilih jenis huruf dan ukurannya, menentukan letter spacing, word 

spacing, dan leading. serta lebar paragraf Prinsip layout sama dengan 

prinsip dasar desain grafis, antara lain:

a. Sequence/ urutan adalah alur pembacaan yang didesain sesuai arah 

gerak mata.

b. Emphasis/penekanan dibentuk oleh kontras untuk membangun 

sequence melalui ukuran, posisi, warna, bentuk, konsep, dan elemen 

layout dengan pesan unik.

c. Balance/ keseimbangan ada dua macam yaitu balance asimetris dan 

balance simetris. Balance simetris dapat diukur secara matematis, 

sedangkan balance asimetris diukur dengan kemampuan optis atau 

penglihatan yang seolah seimbang. 

d. Unity/ kesatuan antara yang fisik dan non fisik yaitu pesan/ komunikasi 

dalam konsep desain tersebut. 

Elemen layout salah satunya adalah teks yang tersusun dari judul (head/

heading/ headline), deck (blurb/ stand first), byline (credit line), body text 

( body copy), sub judul (sub head), pull quotes, caption, callouts, kickers, 

initial caps, indent, lead line, initial caps, indent, lead line, spasi antar 

paragraf, header dan footer, running head, catatan kaki, nomor halaman, 

jumps, signature, name plate, mast head. Elemen fondasi pembuatan 

layout adalah margin dan grid. Margin untuk menentukan jarak antara 

pinggir kertas dengan ruang yang ditempati elemen-elemen layout untuk 

menjaga segi estetika desain dan agar tidak terpotong saat pencetakan. 

Grid adalah alat bantu dalam melayout dapat mempermudah kita untuk 
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meletakkan elemen layout untuk karya desain yang mempunyai halaman 

lebih dari satu. 

5. Warna 

 Warna adalah metode tepat untuk menyampaikan pesan dan tujuan. Warna 

sendiri adalah bagian dari proses perlengkapan identitas (Eiseman, 2000). 

Prinsip warna menurut Robert B. Parker yaitu dalam penggunaannya 

harus mempunyai fungsi, dapat memberikan ciri khas ilustrasi yang 

disampaikan. 

 Warna menurut Holtzschue (2006) secara universal sebagai komponen 

alami keindahan. Warna dapat digunakan untuk mengkomunikasikan ide-

ide dan emosi, memanipulasi persepsi, menciptakan fokus, memotivasi 

dan mempengaruhi tindakan. Warna dapat digunakan sebagai fungsi 

murni, untuk mencerminkan atau menyerap cahaya. Hal ini dapat 

memodifikasi persepsi ruang, menciptakan ilusi ukuran, kedekatan, 

pemisahan, atau jarak. Warna dapat dipilih untuk meminimalkan atau 

menyamarkan benda dan ruang, atau untuk menggambarkan ruang, 

memisahkan satu daerah dari yang lain. Warna dapat digunakan untuk 

menciptakan kontinuitas antara unsur-unsur terpisah dalam desain, 

atau untuk membangun penekanan atau membuat fokus dalam suatu 

komposisi.

2. 1. 2 Teori Buku

A. Klasifikasi Buku

   Menurut Rustan (2008) lembaran halaman yang banyak yang perlu 
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dilakukan penjilidan khusus berbeda dengan booklet. Buku secara umum 

dimanfaatkan sebagai media informasi. Oleh karena itu, dalam pembuatan 

buku perlu memperhatikan desain yang tepat yaitu desain cover, desain 

navigasi, kejelasan informasi, kenyamanan membaca, perbedaan yang 

jelas antar bagian/ bab, dan lain-lain. Sistem navigasi sangat penting untuk 

memberi informasi pada pembaca untuk memberitahukan topik yang 

terdapat didalam buku, cerita, pengetahuan, laporan dan lain-lain. Ukuran 

buku bervariasi, kebanyakan sekitar A6, A5, A4, A3, B6, dan B5 dengan 

standard ukuran kertas internasional, yaitu:

A6: 105 mm x 148 mm

A5: 148 mm x 210 mm

A4: 210 mm x 297 mm

A3: 297 mm x 420 mm

B6: 125 mm x 176 mm

B5: 176 mm x 250 mm

  Buku dibagi menjadi tiga bagian sesuai fungsinya menurut yaitu:

1. Bagian depan: 

a. Cover depan berisi judul, nama pengarang, nama atau logo penerbit, 

elemen visual atau teks lainnya. Didesain semenarik mungkin agar orang 

tertarik membelinya. 

b. Judul bagian dalam 

c. Informasi penerbit dan perizinan
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d. Dedication, pesan atau ucapan terimakasih untuk pihak-pihak yang

 membantu secara materi maupun dukungan moril.

e. Kata pengantar

f. Kata sambutan dari pengarang

g. Daftar isi.

2. Bagian isi:

isi buku terdiri dari bab dan sub-bab dengan topik berbeda.

3. Bagian belakang:

a. Daftar pustaka

b. Daftar istilah

c. Daftar gambar

d. Cover belakang biasa berisi gambaran singkat isi buku, testimonial, harga, 

nama, logo penerbit, elemen visual atau teks lainnya.

B. Proses Desain Buku

  Dalam proses mendesain buku, perlu ada beberapa pola penekanan  

terhadap urutan isi suatu buku. Pola itu disesuaikan dengan fungsi dan pesan 

yang disampaikan sesuai topik yang diperbincangkan. Lewat elemen-elemen 

layout, desainer dapat menyusun pola emphasis berdasar emosi/ klimaks 

dari isi topik buku. Elemen visual yang biasa terdapat didalam buku seperti 

ilustrasi, teks, teknik fotografi, dan lain-lain (Rustan, 2008).
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C. Penyusunan Buku

  Penyusunan buku disusun sesuai penekanan bacaan mengikuti emo-

si yang ingin disampaikan desainer.

Gambar 2. 8 Alur penyusunan buku

Sumber: Layout, dasar, dan penerapannya, Surianto Rustan
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2. 1. 3 Teori Cetak

A. Teknik Cetak

1. Cetak Offset 

   Cetak offset adalah teknik yang umum digunakan untuk mencetak 

brosur, buku, majalah, tabloid, koran, kalender. Mesin cetak offset 

menggunakan pelat yang telah dicetak saat melakukan proses cetak 

dilakukan dengan tinta yang terpisah yang keluar pada rol tinta sehingga 

mencetak warna pada suatu bidang warna per warna yang digilir kemudian 

tabung silinder membubuhkan warnanya ke kertas cetak (Lawler, 2006)

Gambar 2. 9 Alur cetak offset

Sumber: The Official Adobe Print Publishing Guide, Brian P. Lawler

2. Digital printing 

   Digital printing adalah teknik yang dipakai dengan menggunakan 

mesin digital yang dapat mencetak dalam waktu singkat untuk kuantitas 

besar. Biasa untuk banner, poster, dll. Tidak menggunakan  film atau pelat 

cetak, namun dengan mengirimkan file digital ke tabung electrophotographic 
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dengan 4 macam pewarna didalamnya kemudian berjalan bergilir cetaknya 

(Lawler, 2006). 

Gambar 2. 10  Alur cetak digital printing

Sumber: The Official Adobe Print Publishing Guide, Brian P. Lawler

B. Pemilihan Kertas

  Informasi yang tercetak di atas kertas adalah dokumentasi yang 

dapat dipercaya. Kertas adalah benda fisik maka dari itu bisa masukkan unsur 

real-user experience yaitu seperti tekstur, aroma atau ukuran tak terbatas yang 

tidak dapat dilakukan media digital (Rustan, 2008). 

C. Finishing

  Bentuk finishing dari sebuah produksi cetak, yaitu imposition dan 

bindery. Imposition adalah proses mengatur halaman publikasi sehingga ketika 

lembar dicetak dan dilipat untuk mengikat halaman dalam urutan yang tepat. 

Teknik bindery adalah proses proses pengumpulan desain buku yang dilipat 

menjadi satu.
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D. Macam-macam bentuk Binding

  Berbagai macam bentuk binding yang umum digunakan menurut 

McCue (2007) adalah:

1. Saddle Stitching adalah jahitan sadel yang mengikat beberapa halaman 

bersama-sama dengan pokok seperti jahitan logam. Sering digunakan 

untuk majalah dan katalog.

2. Perfect Binding adalah  menggabungkan beberapa halaman ke dalam bundel, 

menyatukan mereka dengan perekat, dan kemudian memberi perekat atau 

pengait kertas untuk menahan mereka bersama-sama untuk membentuk 

tulang datar disisi buku. Mengikat kertas juga dapat menjadi cover buku 

yang memungkinkan judul dan informasi lainnya yang akan dicetak pada 

tulang buku tersebut. Biasa digunakan untuk penjilidan buku.

2. 1. 4 Fotografi

 Fotografi menurut Neny Anggraeni

A. Sejarah Fotografi

 Terobosan baru dalam dunia perfilm-an adalah dengan ditemukannya 

fotografi oleh Louis Daguerre (1939) dan Nicephore Niepce (1926). 

Pada awalnya mereka melakukan percobaan secara terpisah dengan 

menyelidiki pengaruh cahaya terhadap lukisan. Mereka bekerjasama 

hingga Niepce meninggal, Daguerre yang meneruskan penelitian ini. 

Foto pertama didunia dibuat oleh Niepce tahun 1926 dengan kamera

obscura. Foto pertama ini berlapis pelat logam dengan campuran senyawa.

22

Perancangan Buku..., Cynthia Rosally, FSD UMN, 2013



Untuk menghasilkan gambar pada plat logam, perlu waktu 9 jam dalam 

penyinarannya.

B. Pengertian Fotografi

 Fotografi berasal dari bahasa Yunani yaitu photos (cahaya) dan 

graphien (menggambar) jadi dapat diartikan melukis dengan cahaya. 

Proses dalam melukis cahaya itu adalah dengan merekam pantulan cahaya 

yang mengenai objek pada media yang peka cahaya. Jadi tanpa cahaya, 

seorang fotografer tidak akan dapat membuat sebuah foto. Alat untuk 

menangkap cahaya tersebut disebut dengan kamera. 

C. Kamera Digital

 Kamera digital berhasil menggantikan berbagai jenis kamera terdahulunya

karena dapat digunakan secara mudah dan menghasilkan foto yang jauh

lebih tajam dan bagus. Kamera ini tidak menggunakan rol film

tapi memakai lempeng peka sinar yang terbuat dari bahan

semikonduktor untuk menangkap objek. Hasil yang didapat bisa 

disimpan  dalam  bentuk format digital dalam bentuk compact flash

atau memory. 

Gambar 2. 11 Kamera Digital

Sumber : Dunia Para Penemu, Neny Anggraeni
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2. 2 Data Sekunder

      2. 2. 1 Manga

  Menurut  Frenchy Lumning, mayoritas manga telah diterbitkan di Hong-

kong dan Taiwan ketimbang di Cina. Manga Jepang telah menjadi sumber inspirasi 

besar dalam hal gaya visual dan simbolisme untuk manga Cina dan Korea. sejum-

lah kecil manga yang sukses di Jepang diadaptasi menjadi anime sebagai film atau 

serial tv. Cerita-cerita didalamnya sering dimodifikasi untuk menarik pasar yang 

lebih utama atau memenuhi peraturan siaran. meskipun dikritik karena memper-

tunjukan kekerasan dan seksual, manga memahami pelajaran tersebut dan men-

gubahnya dari kenyataan pahit ke dunia fantasi, menargetkan semua jenis penon-

ton. Manga dihormati baik sebagai bentuk seni dan sebagai bentuk sastra populer. 

A. Manga Korea

 Menurut Ju dan John Brown bersaudara, hingga saat ini budaya Amerika dan 

Jepang telah mendominasi budaya pop Asia. Masuknya budaya “Korean Wave” juga 

banyak menarik minat dan antusiasme budaya Korea yang sedang populer khususnya 

di negara-negara Asia. Korean Wave mewakili generasi muda di Hongkong, Taiwan, 

jepang, Vietnam, dan negara di Asia lainnya yang mendalam ke dalam budaya pop 

Korea, mengagumi selebriti Korea, dan belajar lebih banyak tentang budaya Korea.

Manga versi Korea masih dikembangkan menjadi bahan bacaan utama bagi masyara-

kat. Dan diproduksi secara lokal Korea komik-sangat meniru manga Jepang dalam 

gaya dan teknik. Seniman komik dan animasi Korea belajar keterampilan langsung 

dari Jepang melalui pabrik animasinya. Korea sekarang ingin mengembangkan 

manga sendiri dan animasi. Saat ini kehadiran manga di negara Asia sudah tersebar 

luas dan mempengaruhi negara Asia lainnya terutama manga Jepang dan Korea.
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B. Karakter Anime Manga

 Pada dewasa ini menurut Darmayekti, manga lebih dikenal sebagai 

komik khas Jepang, sedangkan anime adalah bentuk film animasi dari manga. 

Karakter anime maupun manga keduanya merupakan kesatuan karena mengacu 

pada karakter yang sama. Pengertian Karakter disini adalah figur atau tokoh. Jadi 

“anime manga” adalah untuk menunjukkan kesatuan walaupun keduanya berbeda 

media. Teknik pewarnaannya secara keseluruhan menggunakan teknik cel coloring. 

 Cel coloring adalah teknik pewarnaan untuk karakter animasi. Warna-warna 

yang digunakan merupakan warna -warna datar bukan gradasi. Teknik pewarnaannya 

diawali dengan memberikan warna dasar yang disusul dengan warna bayangan 

dan diakhiri warna highlight untuk memberi kesan cahaya sehingga membentuk 

kedalaman. Namun dalam perkembangannya teknik ini ditinggalkan dan para 

animator mulai beralih menggunakan komputer untuk mewarnai lebih ringkas. Namun 

istilah cel coloring ini tetap digunakan karena teknik pewarnaannya yang sama.

 Warna kulit   yang digunakan dalam pembuatan animasi ini  lebih 

ditujukan pada pewarnaan kulit manusia. Kulit mempunyai cakupan warna 

terbatas yaitu antara pink dan coklat tergantung dari apa yang diinginkan. 

Karakter anime atau manga mempunyai ciri khas yaitu muka yang imut dengan 

dagu meruncing dan mata yang besar. Dengan tampilan  seperti itu hal ini 

menjadi kendala ketika harus menghadirkan tokoh ras atau suku bangsa ter-

tentu. Untuk itu warna bisa membantu menunjukkan perbedaan suku bangsa.

 Warna kulit berdasarkan  karakter memiliki perbedaan tersendiri dan 

bisa mencerminkan  sifat dan perasaan karakter tersebut. Warna-warna tertentu 

bisa memperkuat emosi yang ingin disampaikan dalam karakter. Hanya dengan 

sekilas melihat warna kukit, pakaian, gaya rambut, dan postur tubuh saja.
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Gambar 2. 12 Cahaya mempengaruhi warna kulit

Sumber : Teknik Pewarnaan Digital Karakter Anim Manga, Ganjar Darmayekti

Gambar 2. 13 Warna kulit menunjukan perbedaan suku bangsa

Sumber : Teknik Pewarnaan Digital Karakter Anim Manga, Ganjar Darmayekti

Gambar 2. 14 Warna menimbulkan kesan berbeda

Sumber : Teknik Pewarnaan Digital Karakter Anim Manga, Ganjar Darmayekti

26

Perancangan Buku..., Cynthia Rosally, FSD UMN, 2013



 C. Karakter Chibi

 Menurut Bonnie Soeherman (2004), karakter khas Jepang sering digambar-

kan dalam gaya yang berlebihan, misalnya mata besar, dagu lancip, mulut terlalu 

kecil atau lebar, anggota tubuh yang oversize, dan sebagainya. Hampir diseluruh 

adegannya selalu tampak ekspresif, spontan dan dapat membuat kita tertawa. Ter-

kadang muncul juga beberapa tokoh mini dengan kesan imut dan menggemaskan 

atau sering disebut dengan karakter chibi. Karakter ini membawa dampak kesuk-

sean manga dan anime selama ini. 

 Dalam bahasa Jepang, Chibi berarti bertubuh pendek atau anak kecil. Kara-

kter chibi umumnya memiliki ukuran kepala lebih besar dari ukuran normal, bah-

kan lebih besar dari tubuhnya, memiliki mata besar, tubuh kerdil, dan menggunakan 

bentuk-bentuk sederhana. Chibi ini bertujuan untuk menggambarkan sesuatu yang 

lucu (humor), imut, dan ekspresif. 

 Seiring perkembangannya, karakter chibi tidak hanya menggambarkan ma-

nusia, namun objek lainnya seperti binatang atau robot. Sama seperti manga pada 

umumnya, Chibi tidak lagi hanya menjadi monopoli Jepang, tapi industri komik 

dunia (Timur dan Barat) telah terpengaruh pesona chibi. Banyak komik non Jepang 

mengadopsi gaya chibi. Kesederhanaan dan kemudahan permainan ekspresi karak-

ter chibi yang menjadikan pertimbangan banyak komikus memilih gaya chibi untuk 

menghasilkan komik mereka.
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 Ada 3 ciri utama karakter chibi yaitu:

1. Deform, adalah hasil deformasi dari ukuran objek normal, namun dibuat dengan 

kepala yang lebih besar dari badan dan memiliki mata besar.

     Gambar 2. 15 Contoh karakter deformasi

        Sumber: Mastering Chibi Character, Bonnie Soeherman

2. Cute, adalah tidak peduli segarang dan sejahat apapun karakter yang menjadi 

objek tetap digambarkan menjadi imut dalam versi chibi, yaitu dengan ciri-ciri dahi 

lebar, mata besar, mulut dan hidung mungil.

          Gambar 2. 16 Contoh karakter Cute

          Sumber: Mastering Chibi Character, Bonnie Soeherman

3. Simple, adalah karakter dengan bentuk-bentuk sederhana, seperti menggunakan  

dua jari atau bahkan tanpa jari, serta penyederhanaan pola pada aksesori.

        Gambar 2. 17 Contoh bentuk-bentuk sederhana karakter chibi

           Sumber: Mastering Character Chibi, Bonnie Soeherman
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 2. 2. 2 Penggunaan Gaya Gambar Digital

 Menurut Wijanarko, mengetahui perbedaan gaya gambar digital  vektor & 

Bitmap sangat berguna saat mendesain atau mencetak printing agar tidak kabur, 

rusak & blur setelah edit photoshop. Pemahaman masalah format gambar sangat 

menentukan hasil dan kualitas cetak. Dalam dunia percetakan dan fotografi digital 

sering kita mendengar kata bitmap. Beberapa pengertian dan istilah berikut ini 

akan menjelaskan lebih detail tentang bitmap.Berikut ini perbedaan gambar digital 

mengenai vektor dan bitmap:

A. Gambar Vektor

 Vector merupakan gambar digital yang berbasiskan persamaan perhitun-

gan matematis. Gambar vektor umumnya berukuran lebih kecil bila dibandingkan 

dengan gambar bitmap. Beberapa format gambar vektor di antaranya: .CDR, .AI, 

.SVG, .EPS, dan dll . Gambar Vektor menggabungkan titik dan garis untuk men-

jadi sebuah objek, sehingga gambar tidak menjadi pecah biarpun diperbesar atau 

diperkecil, tidak seperti gambar Bitmap.Gambar bertipe vektor terbentuk dari garis 

dan kurva hasil dari perhitungan matematis dari beberapa titik, sehingga memben-

tuk suatu objek gambar. Vektor menampilkan sebuah gambar berdasarkan perhi-

tungan koordinat geometris gambar tersebut. Tampilan gambar vektor, walaupun 

bersifat relatif lebih kaku daripada tampilan bitmap, kualitasnya tidak bergantung 

kepada resolusi gambar.

 Gambar tipe ini bisa diubah-ubah ke berbagai ukuran dan juga dapat dicetak 

pada tingkat resolusi sebesar apapun tanpa kehilangan detil dan ketajaman gambar. 

Tampilan vektor merupakan pilihan terbaik ketika harus menampilkan gambar-

29

Perancangan Buku..., Cynthia Rosally, FSD UMN, 2013



gambar yang harus bisa mempertahankan ketajaman garis ketika ukuranya diubah. 

Ketika bekerja dengan gambar Vektor, kita akan mengedit objek berdasarkan 

perhitungan matematis-nya.

 Karena monitor menampilkan gambar dengan cara menggunakan jaringan 

titik, maka kedua macam tipe gambar (bitmap dan Vektor) akan diperlihatkan 

sebagai pixel pada layar monitor. Begitu juga ketika kita hendak menampilkan 

gambar Vektor ke suatu halaman web, dimana kita harus melakukan export gambar 

Vektor tersebut ke format yang di dukung oleh browser (JPG, GIF, PNG, dll). Sifat 

gambar vektor yang telah di export tersebut otomatis berubah menjadi tipe bitmap/

raster, meskipun dibuat dengan program/software penghasil gambar Vektor.

 Berbeda dengan bitmap, vektor grafik merepresentasikan gambarnya tidak 

dengan menggunakan pixel, tetapi dengan kurva dan garis yang didefinisikan dalam 

persamaan matematis yang disebut vektor. Misal untuk menggambar lingkaran 

maka didefinisikan persamaan matematis dari lingkaran sehingga membentuk 

garis pembatas lingkaran. Didalam garis pembatas tersebut diberi warna sehingga 

terbentuklah lingkaran. Kedua cara perepresentasian gambar tersebut mempunyai 

kekurangan dan kelebihan masing masing. Pada gambar bitmap sangat baik 

digunakan untuk merepresentasikan gambar yang sangat kompleks dan detail. 

Tetapi kekurangannya adalah ukuran filenya tergantung dari ukuran gambar dan 

resolusinya.

B. Format Bitmap

 Bitmap yaitu representasi dari citra grafis yang terdiri dari susunan titik yang 

tersimpan di memori komputer. Dikembangkan oleh Microsoft dan nilai setiap ti-

tik diawali oleh satu bit data untuk gambar hitam putih, atau lebih bagi gambar 
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berwarna. Kerapatan titik-titik tersebut dinamakan resolusi, yang menunjukkan se-

berapa tajam gambar ini ditampilkan, ditunjukkan dengan jumlah baris dan kolom, 

contohnya 300px/inch (satuan ini sering dipakai agar hasil cetak tidak pecah, lebih 

besar lebih bagus). Terkadang resolusi diartikan sebagai lebar dan panjangnya suatu 

media, namun pada pembahasan format gambar Resolusi diartikan sebagai ban-

yaknya warna atau titik warna dalam satuan ukuran tertentu. Untuk menampilkan 

citra bitmap pada monitor atau mencetaknya pada printer, komputer menterjemah-

kan bitmap ini menjadi pixel (pada layar) atau titik tinta (pada printer). Beberapa 

format file bitmap yang populer adalah BMP, PCX ,TIFF. JPEG, GIF, dll.

 Gambar bitmap bisa disebut juga dengan gambar raster merupakan kum-

pulan kotak-kotak kecil (pixel). Titik-titik pixel tersebut ditempatkan pada lokasi-

lokasi tertentu dengan nilai-nilai warna tersendiri yang secara keseluruhan akan 

membentuk sebuah tampilan. Gambar bertipe bitmap sesungguhnya adalah mo-

zaik dari ribuan atau jutaan pixel. Ketika bekerja dengan gambar bitmap kita akan 

mengedit pixel-pixel yang merupakan bagian dari sebuah objek gambar.

 Tampilan bitmap mampu menunjukkan kehalusan gradasi warna dan bay-

angan dari sebuah gambar, karena itu tipe bitmap merupakan media elektronik yang 

paling tepat untuk gambar-gambar dengan perpaduan gradasi warna yang rumit, 

seperti foto dan lukisan digital. Gambar bitmap sangat tergantung dengan resolusin-

ya, karena setiap gambar mempunyai jumlah pixel yang pasti. Hal ini berarti bah-

wa sebuah gambar akan sangat tergantung dari jumlah pixel yang membentuknya. 

Apabila dilakukan pembesaran ukuran gambar dengan resolusi kecil, maka gambar 

akan kehilangan detil dan akan terlihat kotak-kotak pixel yang berundak (jagged).

 Pixel-pixel yang membentuk gambar tersebut memiliki warna warna tertentu 

dan jumlah warna yang boleh dimiliki oleh suatu gambar dinamakan intensitas. 

Biasanya dikenal istilah 256 warna, high color, 16 juta warna (true color) gradasi 
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abu-abu (grayscale), serta hitam-putih (black & white). Semakin banyak jumlah 

warna dalam suatu gambar maka gambar yang dihasilkan akan semakin bagus. 

Jumlah warna maksimum dari gambar dapat dilihat dari jenis filenya. Misal file 

gambar yang berekstensi .jpg akan memiliki maksimum 16 juta warna, atau file 

yang berekstensi .gif memiliki jumlah warna maksimum 256.

 Jika file bitmap diperbesar maka ketajaman gambar akan berkurang. 

Sedangkan pada vektor grafis ukuran gambar tidak mempegaruhi ukuran file. Jika 

gambar diperbesar maka ketajamannya tetap sama dengan sebelumnya.Ukuran file 

dari gambar vektor grafis dipengaruhi oleh kompleksitas dari persamaaan vektor 

yang digunakan. Misal ada dua gambar yang besarnya sama. Gambar yang pertama 

adalah gambar lingkaran sedangkan gambar yang kedua adalah gambar tali yang 

melingkar tidak beraturan. Ukuran file gambar tali akan lebih besar daripada gambar 

lingkaran. Kekurangan dari vektor grafis tidak mampu menampilkan gambar secara 

detail dan kompleks.

 Perangkat lunak untuk Image editor yang menggunakan gambar jenis 

bitmap antara lain Adobe Photoshop, Corel Photopaint, dan lain lain. Sedangkan 

yang menggunkan gambar vektor grafik antara lain corel draw Adobe Ilustrator, 

Macromedia Flash. Dari kelebihan dan kekurangan kedua jenis gambar tersebut 

maka sebelum mendesain suatu obyek perlu dipertimbangkan terlebih dahulu 

tujuan dari pembuatan obyek tersebut.
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Gambar 2. 18 Perbedaan vektor dan bitmap

Sumber: www.ahlidesain.com

 2. 2. 3 Kecantikan

  A. Definisi

   Kecantikan adalah istilah keinginan orang untuk dianggap secara 

universal persepsi dari kata cantik dipersepsikan berbeda-beda oleh tiap 

orang dan tiap bangsa (Tilaar, 1999).

 B. Sejarah Kecantikan

   Pada abad ke 15 dan ke 16 perempuan Eropa yang bertubuh subur 
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dianggap cantik, sama halnya seperti di Timur Tengah perempuan bertubuh 

subur lebih menarik dan dianggap sebagai simbol kemakmuran dalam hal 

mendapatkan keturunan. Pada masa Maria Antoinette, perempuan dikatakan 

cantik jika memiliki kulit halus, bibir mungil, pipi bulat, tubuh montok den-

gan payudara dan pinggul besar. Lalu zaman telah bergeser ke selera tubuh 

ramping sperti Twiggy seorang model asal Inggris yang dikenal pada ta-

hun  1960-an sebagai model pertama yang memiliki tubuh ramping. Kini 

tubuh ramping berisi dengan kulit halus mulus dan tatapan penuh percaya 

diri menjadi gambaran kecantikan secara umum (Tilaar, 1999, p. 34).

C. Kosmetika

Kosmetika berasal dari bahasa Yunani “kosmetikos” yang berarti 

ketrampilan menghias dan mengatur. Definisi Kosmetik dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan RI No. 445/ MenKes/ Permenkes/ 1998, kosmetik 

adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian 

luar badan, gigi, dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya 

tarik, mengubah penampakan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, 

memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau 

menyembuhkan suatu penyakit (Iswari, 2007, p. 6).

D. Sejarah kosmetik di dunia

Kosmetik sudah dikenal sejak dulu namun,  baru mendapat perhatian 

di abad sembilan belas dan dimulai secara besar-besaran di abad dua puluh. 

Kosmetik menjadi bagian dunia usaha dan terus maju menjadi dekat dengan 

pemakaian obat-obatan. Sejak zaman dulu ilmu kedokteran berperan dalam 

dunia kosmetik dan kosmetologi. Mulai dari penyelidikkan pembuatan bah-
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an pengawet mayat, salep beraroma, hingga kosmetik yang kita kenal seka-

rang. Pada zaman renaissance istilah kosmetik dan kosmetologi dipisahkan 

dari ilmu kedokteran, yaitu kosmetik untuk merias dan kosmetik untuk obat 

kelainan patologi kulit (Iswari, 2007, p. 4-5).

E. Sejarah kosmetik di Indonesia 

 Kosmetologi sudah dikenal di Amerika pada tahun 1936, sedangkan 

di Indonesia baru pada tahun 1970. Banyak terjadi pertentangan di kalan-

gan dokter pada saat itu terutama dokter kulit dengan dokter bedah plastik 

(Iswari, 2007, p. 5-6).

F. Fungsi Kosmetik

  Fungsi kosmetik menurut Iswari (2007):

1. Kosmetik untuk perawatan kulit

 Kosmetik untuk membersihkan seperti sabun, melembabkan seperti krim, 

melindungi seperti sunblock, menipiskan atau mengampelas kulit seperti 

scrub.

2. Kosmetik untuk menutupi bagian yang kurang menarik

 Kosmetik digunakan untuk menghindari kemungkinan operasi bedah 

plastik yang memiliki begitu banyak resiko.

2. Kosmetik untuk riasan 

Kosmetik untuk merias, menutup kekurangan pada kulit sehingga dapat 

tampil lebih menarik dan menimbulkan efek psikologis yang baik seperti 

percaya diri. 
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 2. 2. 4 Perkembangan Korea

   A. Perkembangan kebudayaan Korea di Indonesia

  Kegemaran akan budaya pop Korea dimulai di Republik Rakyat 

Cina dan Asia Tenggara mulai akhir 1990-an.Istilah Hallyu diadopsi oleh 

media Cina setelah album musik pop Korea, HOT, dirilis di Cina. Serial 

drama TV Korea mulai diputar di Cina dan menyebar ke negara-negara lain 

seperti Hongkong, Vietnam, Thailand, Indonesia, Filipina, Jepang, Amerika 

Serikat, Amerika Latin dan Timur Tengah.Pada saat ini, Hallyu diikuti 

dengan banyaknya perhatian akan produk Korea Selatan, seperti masakan, 

barang elektronik, musik dan film. Fenomena ini turut mempromosikan 

Bahasa Korea dan budaya. Korea ke berbagai negara. Pemerintahan korea 

sendiri sangat mendukung dan memiliki peran dalam mewabahnya hallyu. 

Dukungan tersebut diwujudkan dengan menghindarkan diri dari gempuran 

industri entertaiment dari barat. Hal ini menjadikan orang korea sendirilah 

yang harus menciptakan produk-produk media massanya sendiri. Selain 

itu dukungan dari pemerintah juga diwujudkan melalui berbagai event seni 

seperti festival-festival film dan music bertaraf Internasional (Farrar, 2010)

  Hal itu mendorong lahirnya sebuah fenomena fanatisme di mana 

para pesohor dari negeri ginseng tersebut menjadi kiblat dalam berperilaku 

bagi remaja dan generasi muda di Tanah Air (Yudono, 2011).

B. Gaya make up Korea

 Aplikasi make up ala Korea ini tepat untuk perempuan berbagai 

usia. Meski gaya Korea banyak digandrungi remaja, perempuan dewasa 

pun bisa mengaplikasikan gaya riasan Korea ini asalkan menyesuaikan 

36

Perancangan Buku..., Cynthia Rosally, FSD UMN, 2013



warna dan tekstur kulit.

Selain menonjolkan area mata dengan eye liner dan eye shadow warna 

berani, make up ala Korea juga menonjolkan aplikasi blush on menghasilkan 

pipi yang semu. Penampilan secara keseluruhan menunjukkan gaya muda 

dengan riasan ringan natural, namun berani bereksperimen. Bagi Anda 

yang ingin tampil segar terlihat lebih muda, gaya riasan Korea ini bisa 

menjadi inspirasinya. Make up segar ala Korea ini cocok dipakai untuk 

kebutuhan riasan harian hingga rapat kantor juga pesta. Bedanya, aplikasi 

make up, terutama eye liner dibedakan untuk riasan harian dengan rapat 

kantor apalagi pesta. Untuk menghadiri acara yang lebih formal atau riasan 

yang lebih menonjol, berikan penekanan pada eye liner dan lipstik. Untuk 

rapat kantor, pemakaian eye liner bisa lebih tebal. Sementara untuk pesta, 

aplikasikan lipstik dengan glitter dan tambahkan bulu mata palsu untuk 

lebih menonjolkan mata (Fazriyati, 2012).

C. Ulzzang

  Ulzzang ini berasal dari Korea. Ulzzang atau eoljjang berarti “wajah 

terbaik” atau “good looking” dalam bahasa Korea. Fashion Ulzzang dimulai 

di Korea Selatan, lebih dari setahun mode ini telah mempengaruhi China, 

Vietnam, Thailand, Filipina dan negara-negara Asia lainnya.Banyak remaja 

yang bersaing untuk meraih gelar “ulzzang”, dan hal ini telah berkembang 

menjadi sebuah subkultur atau gaya. Saat ini orang menggunakan gaya ini 

untuk mendapatkan popularitas tidak hanya bergabung dalam kompetisi, 

tetapi juga mem-posting gambar mereka di internet, itu sebabnya orang 

lain menjadi populer, terkenal, dan mereka bahkan menjadi selebriti yang 

nyata (Julieann, n. d. ).

37

Perancangan Buku..., Cynthia Rosally, FSD UMN, 2013



          

 Gambar 2. 19 Wanita komunitas Ulzzang

    Sumber: Facebook International Ulzzang World

D. Kosmetik Korea

 Sebagai perawatan dasar kulit, penggunaan BB Cream yang mem-

buat kulit tampak bercahaya dan lebih sehat akan semakin populer. Di Ko-

rea BB Cream ini populer karena penggunaannya yang simpel dan bisa 

berfungsi sebagai moisturizer, skincare, foundation, hingga melindungi 

kulit dari paparan sinar UV (Daniel, 2011). Balmish Balm Cream atau BB 

Cream ini merupakan perpaduan dari foundation dan pelembab yang mem-

buat kulit terlihat lebih natural dan halus. Setelah menggunakan BB Cream 

ini mereka tidak perlu menggunakan kosmetik lainnya seperti bedak (Lee 

Ju Hyun,2012).

  Make up Korea tidak menonjol namun tetap terlihat segar dengan 

aplikasi yang tepat. Kunci make up Korea terletak pada aplikasi yang tepat, 

tipis, ringan, tidak terkesan berat sehingga menonjolkan kesan muda dan 

berani bermain warna (Aprilia, 2012).

 Perempuan Korea merasa wajib memiliki kosmetik ini, yakni lip-

gloss dan maskara. Lipgloss berguna untuk memberi sentuhan warna ke-

merahan pada bibir sehingga membuat kulit mereka terlihat lebih segar. 
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Sedangkan maskara menjadi kosmetik yang wajib karena menambah sen-

tuhan feminin pada tampilan mereka. Maskara adalah ‘senjata’ wajib bagi 

perempuan Korea karena maskara ini bisa membantu membuat mata sipit 

terlihat lebih besar dan juga terlihat lebih feminin (Lee Ju Hyun, 2012).

E. Manfaat make up Korea terhadap wanita Indonesia

“Cara bermake-up perempuan Korea kini sedang menjadi tren di 

berbagai belahan dunia, karena make-up-nya dinilai natural dan menonjol-

kan kulit sehat mereka sendiri” (Ju Hyun, 2012).
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