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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

3.1. Gambaran Umum 

Kurangnya waktu yang dimiliki oleh orang tua karena alasan kesibukan pekerjaan 

dapat menimbulkan kurangnya waktu berkualitas antara anak dan orang tua. 

Waktu berkualitas merupakan salah satu elemen penting untuk mempererat ikatan 

emosi antara anak dan orang tua. Kegiatan memasak pada pada buku ini dirancang 

sebagai sarana pendukung waktu berkualitas anak dan orang tua. Pada waktu 

memasak anak dapat melatih kemampuan motorik, kreatifitas, kemandirian, 

inisiatif, serta disiplin pada waktu dan peraturan.  

3.2. Kuesioner 

Penulis melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan metode 

pengumpulan data berupa kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan pada 60 

responden berjenis kelamin heterogen berumur 6 sampai 12 tahun di Sekolah 

Dasar Petra Alpha Jakarta Barat pada hari Jumat tanggal 17 mei 2013. 

Pengumpulan data ditujukan untuk menghitung tingkat intensitas waktu bermain 

anak dan orang tua (kebersamaan), pengalaman anak tentang memasak dan 

kegiatan di dapur, tingkat keinginan anak untuk mencoba memasak, dan jenis 

desain visual yang disukai anak (jenis huruf, ilustrasi, dan warna). 
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3.2.1. Diagram Hasil Kuesioner 

1. Apakah kamu sering bermain dengan orang tua?  

 

Diagram 3.1 Perbandingan jawaban pertanyaan kuesioner nomer 1. 

 

Sebanyak 11 responden menjawab sering, 24 responden menjawab 

cukup sering, sementara 25 responden menjawab jarang bermain dengan 

orang tua. Dari data yang didapat, terbukti bahwa masih kurangnya waktu 

yang dimiliki antara anak dan orang tua. Data tersebut juga dapat berperan 

sebagai pendukung latar belakang perancangan tugas akhir ini. 

 

 

18%

40%

42%

Sering Cukup sering Jarang
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2. Apakah kamu pernah membantu orang tua di dapur?  

 

Diagram 3.2 Perbandingan jawaban pertanyaan kuesioner nomer 2. 

 

Sebanyak 47 responden menyatakan bahwa mereka pernah membantu 

orang tua di dapur, seperti membantu mencuci piring dan memasak, sementara 

13 responden menyatakan tidak pernah membantu orang tua di dapur. Data 

tersebut menyatakan bahwa sebagian besar anak setidaknya sudah mengenal 

kondisi dapur, misalnya: peralatan memasak. Angka tersebut juga menunjukan 

bahwa sudah banyak orang tua yang sudah mulai membiasakan anaknya untuk 

beraktifitas di dapur. 

 

 

78%

22%

Pernah Tidak Pernah

Perancangan Buku..., Denny Noveriandi, FSD UMN, 213



33 

 

3. Apakah kamu dan orang tuamu pernah membuat kue bersama-sama? 

 

Diagram 3.3 Perbandingan jawaban pertanyaan kuesioner nomer 3. 

 

Data menunjukan kesamaan jumlah antara responden yang pernah dan 

tidak pernah memasak kue bersama-sama dengan orang tua. Dapat 

disimpulkan bahwa 50% orang tua responden sudah pernah mencoba 

membentuk waktu berkualitas bersama anak dengan memasak kue (walaupun 

dengan porsi pembagian peran dan jenis aktifitas yang tidak dijelaskan). 

Berdasarkan data yang didapat dari pertanyaan nomer 2, dapat disimpulkan 

bahwa masih terdapat anak yang pernah beraktifitas di dapur tetapi bukan 

melakukan kegiatan memasak kue bersama dengan orang tua.  

50%50%

Pernah Tidak Pernah
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4. Apakah kamu mau mencoba memasak kue bersama dengan orang 

tuamu? 

 

Diagram 3.4 Perbandingan jawaban pertanyaan kuesioner nomer 4. 

 

Sebanyak 56 responden menjawab mau mencoba membuat kue 

bersama dengan orang tua, tetapi sebanyak 4 responden menolak untuk 

mencoba membuat kue bersama orang tua. Angka yang didapat menunjukan 

tingginya antusiasme anak untuk memasak kue bersama dengan orang tua. 

Buku ini dapat menjadi sarana untuk mengajak anak yang tidak mau mencoba 

memasak kue dengan orang tua. 

 

93%

7%

Mau Tidak mau
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5. Pilihlah jenis huruf yang kamu suka (script, komik, dan sans serif)  

 

Gambar 3.1 Pilihan jenis huruf. Script (kiri), komik (tengah), dan sans serif (kanan). Sumber: 

Dancing Script (kiri), Comic Sans (tengah), Amaranth (kanan). 

 

 

Diagram 3.5 Perbandingan jawaban pertanyaan kuesioner nomer 5. 

 

Sebanyak 31 responden memilih jenis script, 22 responden memilih 

jenis komik, dan 7 responden memilih jenis sans serif. Dari data yang didapat, 

jenis huruf scrip terpilih sebagai jenis huruf untuk sampul dan bagian judul 

pada isi buku. Sedangkan untuk jenis komik dan sans serif, tetap akan dipakai 

pada bagian lain dengan jenis huruf yang disesuaikan. 

51%
37%

12%

Script Comic San Serif
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6. Pilihlah jenis gambar buah pir yang paling kamu suka 

 

Gambar 3.2 Pilihan jenis gambar untuk ilustrasi. Artistik (kiri), kartun (tengah), dan realis 

(kanan). Sumber: Pribadi 

 

 

Diagram 3.6 Perbandingan jawaban pertanyaan kuesioner nomer 6. 

  

Sebanyak 33 responden memilih jenis gambar kartun, 20 responden 

memilih jenis gambar realis, dan 7 responden memilih jenis gambar artistik. 

12%

55%

33%

Artistik Kartun Realis
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Dari data yang di dapat, mayoritas anak-anak pada usia 6-12 tahun lebih 

menyukai ilustrasi dengan gaya gambar kartun. Seluruh ilustrasi pada buku 

akan menggunakan gaya gambar kartun. 

 

7. Pilihlah jenis warna yang paling kamu suka 

 

Gambar 3.3 Pilihan jenis kecerahan warna. Cerah (kiri), sedang (tengah), gelap (kanan)                                                      

Sumber: Pribadi 

 

 

Diagram 3.7 Perbandingan jawaban pertanyaan kuesioner nomer 7. 

 

25%

58%

17%

Terang Sedang Gelap
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Sebanyak 35 responden lebih menyukai palet warna dengan tingkat 

kecerahan sedang, 15 responden memilih tingkat kecerahan tinggi, dan 10 

responden memilih tingkat kecerahan rendah. Dari data yang didapat, buku 

akan dibuat menggunakan palet warna dengan tingkat kecerahan sedang dan 

tingkat saturasi tinggi. 

3.2.2. Tabel Hasil Kuesioner  

Berikut adalah tampilan hasil kuesioner dalam bentuk tabel yang dipisah 

berdasarkan kolom jenis kelamin dan kolom umur responden. 
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Bagan 3.1 Tampilan hasil kuesioner Penelitian SDK Petra Aplha usia 6-12 tahun berjenis kelamin 

heterogen. 

Membuktikan 
fenomena pada latar 

belakang masalah dan 
mencari informasi 

tentang calon audiens

Mendata intensitas 
bermain antara anak-

orang tua sebagai 
pendukung latar 

belakang masalah

Mendata ketertarikan 
anak untuk memasak 
kue untuk mendukung 

perancangan buku

Membuat referensi 
visual untuk 

perancangan buku

Pengumpulan data 
dengan kuesioner

Analisa Data

Kesimpulan
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3.2.3. Analisa Data Kuesioner 

Dari data hasil kuesioner yang didapat, dapat disimpulkan bahwa banyak 

responden (42%) yang jarang bermain dengan orang tuanya dan hanya sedikit 

(18%) yang menyatakan sering bermain dengan orang tuanya. Data tersebut 

menunjukan bahwa intensitas dan jumlah kegiatan pembentuk waktu berkualitas 

anak dan orang tua masih dapat ditambahkan. Sebagian besar responden (78%) 

menyatakan pernah beraktifitas di dapur, tetapi hanya separuh dari keseluruhan 

responden (50%) yang menyatakan pernah membuat kue bersama dengan orang 

tua. Data tersebut menyatakan banyak dari responden yang sudah mengenal 

suasana dapur dan sebagian dari mereka (50%) sudah memilik pengalaman 

memasak kue dan bisa memiliki kesempatan lebih besar untuk mengulangnya, 

lalu sebanyak 28% / 17 responden (kalkulasi data 2 dan 3) merupakan peluang 

baru untuk dapat diajak memasak bersama dengan orang tua. Pernyataan tersebut 

didukung oleh pernyataan dari hampir keseseluruhan responden (93%) yang 

berkeinginan untuk mencoba melakukan kegiatan memasak kue bersama dengan 

orang tua. 

 Data menunjukan bahwa lebih dari setengah responden (51%) lebih 

menyukai huruf berjenis script dan sebanyak 37% responden memilih jenis huruf 

komik. Penggunaan huruf pada sampul dan bagian judul buku akan menggunakan 

jenis huruf script. Melihat banyaknya responden yang memilih jenis komik, 

diputuskan untuk tetap memakai jenis huruf komik pada beberapa bagian lain di 

dalam buku. Data pada nomer 3 menyebutkan bahwa responden (55%) lebih 

menyukai jenis ilustrasi dengan gaya gambar dan pewarnaan kartun, dari data 
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tersebut diputuskan untuk memakai jenis ilustrasi dengan gaya gambar dan 

pewarnaan kartun dengan tingkat kecerahan warna sedang dan tingkat saturasi 

yang tinggi, sesuai dengan hasil pemilihan warna oleh responden (58%).  

3.3. Karya Sebelumnya 

Studi eksisting pada karya sebelumnya dilakukan bertujuan untuk mempelajari 

dan menganalisa bagian desain, teknis (kertas, finishing, dan jilid), dan konsep 

memasak. Bagian desain mencakup ilustrasi, tipografi, grid, dan layout. Studi 

bagian teknis mencakup pemilihan jenis kertas dan jenis jilid. Bagian terakhir 

adalah konsep memasak yang mencakup perkenalan tentang bahan dan peralatan, 

kejelasan tutorial, pengetahuan umum tentang makanan dan bahannya, dan teknik 

persuasif untuk mengajak anak mau memasak dan bermain. 
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3.3.1. Hasil Studi  Karya Sebelumnya 

1. 20 Resep Kue Kering Kreatif 

 

Gambar 3.4 Sampul buku 20 Resep Kue Kering Kreatif. 

Detail produk: 

Penulis : Saji 

Penerbit : PT Media Boga Utama (2012) 

Teknis : 14 x 21cm, 48 halaman, kertas art paper, soft cover dengan 

laminasi glossy, saddle stiched binding 
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Gambar 3.5 Halaman menu buku 20 Resep Kue Kering Kreatif. 

 

Gambar 3.6 Saddle stiched binding buku 20 Rsesp Kue Kering Kreatif 

Buku ini memiliki kualitas teknis dan matrial yang baik, penggunaan kertas 

art paper dengan berat yang tepat dapat menjamin ketahanan buku tersebut 

untuk dibaca berulang kali. Pada bagian sampul, laminasi glossy merupakan 

pilihan yang tepat untuk menjaga kualitas buku pada saat digunakan di 

lingkungan dapur. Jumlah halaman yang tepat dan penggunaan saddle stiched 
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binding membuat buku tersebut bisa terbuka sempurna, sehingga audiens 

hanya perlu menggunakan satu tangan untuk menahan buku agar tetap terbuka 

dan bahkan bisa diletakan di atas meja dengan terbuka sempurna (gambar 

3.6). Penggunaan saddle stiched binding akan membuat halaman tengah buku 

lebih mudah lepas dibanding dengan tipe jilid yang lain. Kelebihannya, saddle 

stiched binding sangat mudah untuk di perbaiki. 

 Dilihat dari keseimbangan komposisi, cahaya dan keseimbangan warna, 

foto makanan memiliki kualitas yang baik. Kekurangan terdapat pada 

komposisi yang disebabkan karena ukuran buku yang terbilang kecil, sehingga 

sebagian besar foto harus dipotong untuk bisa masuk ke dalam layout portrait 

dn mengakibatkan kesan terpotong dan tidak seimbang. Penggunaan sudut 

tumpul membulat pada bagian panel gambar tutorial di sebelah kiri halaman 

(spread) memberi kesan panel yang terpotong dan menambah kesan ukuran 

buku yang terlalu kecil. Pada beberapa halaman, jumlah panel terlalu sedikit 

(2) dan banyak (5) sehingga semakin menimbulkan kesan sempit dan tidak 

seimbang (gambar 3.5). 

 Desain pada bagian petunjuk masak berkesan rapih dan jelas sehingga 

mudah dibaca. Penggunaan 3 jenis huruf dan penggunaan beberapa jenis 

ukuran huruf yang cukup baik menimbulkan empasis yang baik (gambar 3.5). 

Tipografi judul pada bagian sampul terlihat kurang rapih dan kurang ikonis 

dikarenakan banyak memakai jenis jenis huruf,  family, dan ukuran yang 

berbeda (gambar 3.4). 
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2. 23 Resep Makanan Istimewa 

 

Gambar 3.7 Sampul 23 Resep Makanan Istimewa. 

Detail produk: 

Judul asli : My First Cook Book (1991) 

Penulis  : Angela Wilkes  

Adaptasi  : Arlima Moeljono  

Penerbit  : Gramedia (1994) 

Teknis : 26 x 34cm, 48 halaman, kertas art paper, hard cover 

   dengan laminasi glossy, case binding 
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Gambar 3.8 Halaman peralatan memasak (spread) buku 23 Resep Makanan Istimewa. 

 

Buku ini memiliki satu bagian yang menarik, yaitu pada halaman 

Peralatan masak utama (gambar 3.8) dan peralatan masak tambahan. Pada 4 

halaman ini, terdapat foto seluruh peralatan memasak  yang diperlukan dalam 

kegiatan memasak pada buku ini. Teknik fotografi yang menggunakan sudut 

mata burung membuat buku terlihat sangat menarik. Keseluruhan foto 

makanan dalam buku ini (terkecuali foto pada panel tutorial) menggunakan 

sudut mata burung dan sangat cocok untuk memikat hari anak-anak.   
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Gambar 3.9 Halaman Membuat pizza (alat, bahan, dan panel tutorial) (spread) buku 23 

Resep Makanan Istimewa. 

 

 

 

Gambar 3.10 Halaman menghias pizza (spread) buku 23 Resep Makanan Istimewa. 
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 Halaman resep didesain dengan sangat menarik oleh Roger Priddy dengan 

menggunakan teknik fotografi (David Johnson) yang unik dan teknik layout 

yang sederhana tapi tetap berkesan playfull. Sebuah resep terdiri dari 3 bagian, 

yaitu daftar bahan, panel tutorial (gambar 3.9), dan cara menghias atau hasil 

akhir (gambar 3.10). Dengan menggunakan foto dengan teknik sudut mata 

burung dan media buku yang besar, hampir semua objek yang terdapat pada 

buku terlihat seperti ukuran asli. Sebagian besar halaman buku di-layout 

dengan menggunakan 3 kolom, hal tersebut membuat objek bisa ditempatkan 

secara fleksibel dengan ukuran yang mudah untuk disesuaikan dan tetap 

terlihat rapih. Pada setiap resep, terdapat panel kotak berisi gambar outline 

peralatan masak yang diperlukan untuk resep tersebut.  

 

 

Gambar 3.11 Case binding buku 23 Resep Makanan Istimewa. 

 

 Buku menggunakan case binding dengan hard cover (gambar 3.11). 

Bagian tengah buku dijahit kemudian ditempel pada bagian tulang tengah 

Perancangan Buku..., Denny Noveriandi, FSD UMN, 213



50 

 

hard cover. Cara jilid ini lebih kuat dibandingkan dengan saddle stiched 

binding, tetapi lebih banyak memakan biaya. Penggunaan hard cover akan 

menambah ketahanan kualitas buku dan membuat buku menjadi lebih mudah 

dibaca karena buku dapat terbuka dengan sempurna. Penggunaan case binding 

dengan hard cover dan ukuran buku yang besar, menandakan bahwa buku ini 

tidak dijual dengan harga murah. 

3. Cool Kids Cook 

 

Gambar 3.12 Sampul buku Cool Kids Cook. 

Detail produk: 

Penulis  : Donna Hay 

Penerbit  : Murdoch Books (2000) 

Teknis : 27 x 27cm, 96 halaman, hard cover 

Donna Hay membuat buku ini dengan menggunakan ilustrasi kartun yang 

dirancang degnan menarik oleh Danielle Holden. Seluruh bagian buku 
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dirancang dengan ilustrasi meliputi karakter, alat dan bahan, panel ilustrasi 

tutorial memasak, dan presentasi hasil akhir masakan. Ilustrasi dibuat dengan 

gaya gambar yang sangat sederhana tanpa menggunakan pteknik perspektif 

yang realis (gambar 3.13).  

Pewarnaan terlihat sederhana dnegan menggunakan outline hitam dan 

tidak menggunakan shading dan highlight, tetapi warna yang digunakan 

terlihat berani dan mencolok karena memiliki tingkat saturasi yang tinggi. 

Setiap menu terlihat memiliki karakteristik pewarnaan sendiri, misanya pada 

halaman resep Junggle Curry (gambar 3.14) didominasi oleh warna hijau, 

sedangkan pada halaman resep Spaceman Eggs (gambar 3.15) didominasi oleh 

warna biru dan kuning. 

 

Gambar 3.13 Halaman peralatan memasak buku Cool Kids Cook. 
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Gambar 3.14 Halaman resep Jungle Curry pada buku Cool Kids Cook. 

 

 

Gambar 3.15 Halaman resep Spaceman Eggs pada buku Cool Kids Cook. 

 Setiap halaman resep memiliki memilik format spread yang berisi 

keterangan resep (gambar 3.14 kiri) dan ilustrasi hasil akhir (gambar 3.14 kanan). 

Buku ini menggunakan ilustrasi yang sederhana, tetapi bentuk objek masih 
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terlihat jelas dan mudah dimengerti sehingga bisa meningkatkan inspirasi anak 

dan tidak menyulitkan audiens untuk mengikutinya. Pada halaman ini teradapat 

teks keterangan resep yang berada di bawah judul sebagai penambah inspirasi 

anak, pada bagian bawah halaman terdapat tips yang menginformasikan tentang 

teknik memasak pada resep tersebut. Dapat disimpulkan bahwa penulis tidak 

ingin anak terfokus pada ilustrasi buku, melainkan terfokus pada kegiatan 

memasak yang dilakukan anak bersama dengan orang tuanya. 

Penggunaan format 3 kolom pada layout, membuat buku terlihat memiliki 

repietisi yang seimbang dan teratur.  Penggunaan 3 kolom pada halaman resep 

membuat keterbatasan pada panel ilustrasi tutorial, 3 panel tersebut dirasa kurang 

instruktif pada beberapa resep karena terdapat pengurangan tutorial. Jenis huruf 

yang digunakan terlihat mudah terbaca, tetapi masih kurang playfull. Penggunaan 

jenis serif terlihat kurang menarik dan kurang cocok jika dibandingkan dengan 

gaya gambar ilustrasi pada buku (gambar 3.15). Huruf yang digunakan pada 

sampul (gambar 3.12) juga terlihat kurang menarik yang ditambah dengan 

penggunaan warna hitam dan kuning yang terlalu kontras dan terlihat kurang 

harmonis dengan keseluruhan palet warna pada buku.  
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4. Mau.., Dong! Koleksi Resep Enak Favorit Anak 

 

Gambar 3.16 Sampul buku Mau.., Dong! Koleksi Resep Enak Favorit Anak. 

Detail produk: 

Penulis  : Rinto Habsari 

Penerbit  : Gramedia (2012) 

Teknis : 17 x 21 cm, 100 halaman, kertas art paper, perfect binding, 

laminasi glossy & emboss 

 

 Buku ini memiliki konsep yang menarik untuk anak dan orang 

tua. Anak bisa mencoba memasak melalui resep dan orang tua dapat terbantu 

dengan ketersediaan menu yang terdapat pada buku. Buku ini ditawarkan 

sebagai sarana untuk menguatkan ikatan emosi anak dan orang tua, melatih 
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pribadi anak, dan mengajarkan anak tentang makanan sehar seperti yang ia 

tuliskan pada bukunya. Buku ini memiliki tips dan trik agar anak mau diajak 

untuk memasak bersama, misalnya dengan kegiatan mencari bahan. 

Halaman sampul buku (gambar 3.16) terlihat menggunakan warna kuning 

yang cerah dan menarik, tetapi rancangan pada judul buku terlihat kurang 

estetis. Bagian judul terlihat kurang menarik karena berbentuk seperti 

selembar sticky notes dengan pemilihan jenis huruf yang belum maksimal. 

Teks Asyik Masak Bersama Anak dirasa tidak perlu karena dirasa sudah 

tercukupi dengan tagline yang terdapat pada bagian sub-judul. 

 

Gambar 3.17 Halaman resep buku Mau.., Dong! Koleksi Resep Enak Favorit Anak. 
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Desain layout pada bagian dalam buku terlihat sangat rapih dan bersih 

tetapi tetap berkesan playfull (gambar 3.18). Kesan tersebut didapat melalui 

penggunaan jenis huruf (hand writing)  yang tepat dan penggunaan warna 

yang cerah pada tiap-tiap judul. Kesan rapih dan bersih didapat dari 

pengguaan jenis huruf yang tepat dan negative space pada tiap halaman yang 

didesain dengan komposisi yang baik. Keberhasilah dari pencampuran dua hal 

tersebut dapat terlihat pada halaman resep (gambar 3.17).  

 

 

Gambar 3.18 Halaman tips dan trik buku Mau.., Dong! Koleksi Resep Enak Favorit Anak. 

 Pada buku ini juga terdapat desain dengan tema polkadot, yaitu pada 

sampul (gambar 3.16) dan pada halaman transisi (gambar 3.19), hal tersebut 

membuat seolah-olah buku ini memiliki dua gaya gambar yang berbeda 

karena repetisi desain polkadot tersebut terkesan kaku, kurang dinamis dan 
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kurang playfull. Bagian tersebut masih dapat dikembangkan lagi. Penggunaan 

perfect binding (gambar 3.23) dan ukuran buku yang tidak besar membuat 

buku sedikit sulit terbuka sempurna pada halaman tengah buku tengah dan 

sedikit menggangu pada saat membaca resep. 

 

 

Gambar 3.19 Salah satu halaman transisi berisi tips dan trik pada buku Mau.., Dong! 

Koleksi Resep Enak Favorit Anak. 

 

 

Gambar 3.20 Jilid perfect binding buku Mau Dong.., Koleksi Resep Enak Favorit Anak 
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5. Colette & Lola Cakes & Dreams: Cake Catalogue 2013 - Volume 1 

(Booklet) 

 

Gambar 3.21 Sampul (tanpa selimut) booklet Colette & Lola Cakes & Dreams: Cake Catalogue 

2013 – Volume 1. 

 

 

Gambar 3.22 Sampul (dengan selimut) booklet Colette & Lola Cakes & Dreams: Cake Catalogue 

2013 – Volume 1. 
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Detail produk: 

Penulis  : Colette & Rolla Cakes & Dreams 

Penerbit  : Colette & Rolla Cakes & Dreams 

Teknis : 14 x 18 cm, 20 halaman, saddle stiched binding, fancy paper 

 

Secara keseluruhan, buku ini terlihat playfull dan feminin dengan tema 

vintage-modern. Hal tersebut terlihat dari penggunaan jenis huruf, ilustrasi, 

warna, dan objek pada latar belakang foto. Halaman sampul (gambar 3.21 dan 

3.22) pada buku menggunakan selimut tambahan berbahan karton daur ulang 

berisi tagline yang dicetak dengan teknik sablon dan nomor kontak berupa 

stiker. 

 Pemilihan tipografi pada buku disesuaikan dengan jenis kue yang 

ditampilkan, sehingga dalam 1 halaman (spread) bisa memiliki 5 jenis huruf 

yang berbeda. Penggunaan jenis huruf dibagi dengan beberapa fungsi, pada 

gambar 3.23 terlihat jenis huruf dengan jenis display dan sans sherif 

digunakan untuk halaman keterangan produk (kanan) dan kombinasi jenis 

display, script, dan komik digunakan untuk halaman presenasi produk (kiri).  

 Seluruh layout pada bagian menu (gambar 3.23) menggunakan format 

yang sama, yaitu halaman foto presentasi (kiri) dan halaman detail produk 

(kanan). Halaman presentasi produk memiliki fotografi yang sangat menarik 

dan ditambah dengan pemilihan jenis huruf dan warna yang menyesuakian 

foto. Layout pada halaman detail produk terlihat rapih dengan empasis dan 
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kontras yang jelas dan tidak membosankan walaupun menggunakan format 

layout yang sama pada setiap halaman menu.  

 

Gambar 3.23 Halaman menu booklet Colette & Lola Cakes & Dreams: Cake Catalogue 2013 – 

Volume 1. 

3.3.2. Analisa Karya Sebelumnya 

Berdasarkan pengamatan dari beberapa karya sebelumnya, huruf yang digunakan 

pada halaman sampul harus memiliki karkter yang terlihat dominan dan dapat 

mewakili tujuan dan isi buku tersebut, sementara pada bagian isi, jenis huruf yang 

digunakan harus memiliki tingkat keterbacaan yang baik dan berkesan playfull. 

Penggunaan beberapa jenis huruf terlihat lebih menarik karena dapat mewakili 

beberapa mood secara bersamaan. Jenis huruf hand writing, script, dan sans serif 

merupakan jenis huruf terbaik untuk memberikan kesan playfull, sebaliknya 
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penggunaan huruf berjenis serif harus dihindari karena kurang bisa memberikan 

kesan playfull. Keseluruhan jenis huruf yang digunakan pada buku harus memiliki 

harmoni satu sama lain sekaligus dapat memberikan kontras dan empasis yang 

jelas. Penggunaan huruf berukuran besar (di atas 12 pts) dapat meningkatkan 

tingkat keterbacaan, terutama untuk anak-anak, sehingga buku memerlukan 

jumlah halaman yang lebih banyak atau memerlukan dimensi yang lebih besar. 

Buku harus memiliki ukuran yang cukup agar dapat menampung seluruh 

konten ilustrasi dan teks dengan proporsional. Hasil studi eksisting menunjukkan 

bahwa buku dengan ukuran dibawah A4 tidak dapat menampung ukuran huruf 

yang besar (di atas 12 pt).  Layout pada buku, terutama pada bagian menu, harus 

memiliki negatif space yang cukup agar memiliki empasis dan alur yang terlihat 

jelas untuk memudahkan audiens saat membaca sambil melakukan kegiatan 

memasak. Jika layout resep memiliki panel ilustrasi tutorial, maka halaman 

tersebut dapat dirancang dengan memakai grid agar terlihat proporsional dan 

memiliki alur dan hirarki yang jelas. 

 Ilustrasi harus terdiri dari ilustrasi peralatan memasak, bahan, dan panel 

tutorial. Walaupun menggunakan gaya kartun, seluruh ilustrasi bahan, peralatan, 

dan memasak harus tetap bisa menampilkan esensi dari bentuk aslinya agar 

mudah dimengerti. Pewarnaan huruf dan terutama ilustrasi harus menggunakan 

warna dengan saturasi yang tinggi agar lebih berkesan playfull dan sesuai dengan 

target usia audiens. Warna dapat ditentukan sesuai dengan tema resep yang 

diwakilinya dan akan dibuat mendominasi halaman resep tersebut.  
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 Pemilihan jenis kertas yang dianggap tepat untuk menjaga ketahanan buku 

memasak adalah art carton untuk bagian sampul dan art paper untuk bagian isi. 

Sampul buku akan menggunakan finishing laminasi glossy agar buku mudah 

dibersihkan jika terkena kotoran pada saat memasak. Penggunaan teknik jilid 

saddle stiched dianggap lebih tepat karena dapat menahan seluruh halaman buku 

dengan baik dan dapat membuat buku terbuka sempurna.  

 Dapat disimpulkan bahwa pembuatan buku ilustrasi memasak untuk anak 

harus dapat menggabungkan kejelasan instruksi memasak, ilustrasi yang 

imajinatif dan deskriptif, dan perancangan layout yang baik. Instruksi memasak 

yang jelas didapat dari penggunaan kata dan kalimat yang lugas agar tidak 

membuat audiens salah persepsi, hal tersebut dapat didukung dengan penggunaan 

jenis huruf dengan tingkat keterbacaan yang tinggi. Tipografi buku akan di-layout 

dengan desain yang memiliki kejelasan yang baik, yaitu memiliki negatif space 

yang cukup tanpa menggunakan elemen dekorasi yang berlebihan. Ilustrasi pada 

buku ditujukan untuk menarik minat anak untuk membaca dan memasak sekaligus 

menampilkan instruksi memasak dengan jelas. Finishing buku akan menggunakan 

teknik laminasi glossy pada bagian sampul dan menggunakan jilid saddle stiched. 

3.4. Brainstorming 

Konten buku yang berisi resep masakan menjadikan buku ini masuk ke dalam 

katagori buku memasak yang ditujukan untuk anak dan orang tua. Selain 

menawarkan 12 resep kue kering, buku ini juga bertujuan untuk mendukung 

waktu berkualitas orang tua dan anak dengan cara melakukan kegiatan memasak 

kue kering bersama. Dapat disimpulkan bahwa buku ini menawarkan 3 hal 
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sekaligus, yang pertama adalah sebagai kegiatan pembentuk waktu berkualitas 

anak dan orang tua, kedua adalah kegiatan memasak sebagai sarana untuk melatih 

tumbuh kembang anak secara positif, dan terakhir sebagai buku resep memasak 

untuk membuat kue kering.  

 Pemasaran buku ditargetkan pada orang tua yang ingin membentuk waktu 

berkualitas mereka dengan anak dengan melakukan kegiatan memasak kue kering 

bersama. Setelah orang tua menawarkan buku ini kepada anak, mereka sendiri 

yang akan menentukan kesediaan untuk melakukan kegiatan memasak bersama. 

Dengan kata lain, buku ini ditargetkan untuk orang tua untuk digunakan bersama 

dengan anak. Terdapat kemungkinan pada anak yang lebih dewasa untuk 

berinisiatif dan menawarkan buku ini kepada orang tua mereka.   

 Waktu berkualitas yang dimaksud tidak dapat terbentuk dengan hanya 

berdasarkan pada kegiatan memasak kue saja, melainkan kegiatan-kegiatan lain 

yang dilakukan pada saat sebelum atau pada saat kegiatan memasak berlangsung. 

Kegiatan tersebut dapat berupa tanya jawab dan perbincangan hangat pada saat 

kegiatan memasak berlangsung atau dapat berupa permainan yang dilakukan 

sebelum atau pada saat kegiatan memasak berlangsung. Untuk memenuhi tujuan 

tersebut, buku harus memiliki petunnjuk permainan sederhana dan bahan 

perbincangan. Permainan sederhana dapat berupa mencari bahan resep, misalnya:  

• Ajaklah anak anda untuk mencari bahan resep di pasar atau toko swalayan. 

• Ajaklah anak anda untuk menghafal nama perkakas dapur. 
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 Bahan perbincangan dengan bentuk pengetahuan umum mengenai bahan 

resep, misalnya:  

• Tahukah kamu bahwa tepung terigu terbuat dari gandum dan biji-bijian?. 

• Tahukah kamu bahwa kue brownies berasal dari kue yang gagal 

mengembang?. 

Kalimat pengetahuan umum tersebut sengaja dibentuk dengan kalimat tanya agar 

anak ataupun orang tua dapat memulai perbincangan dan membahas tentang hal 

tersebut, bahkan diharapkan dapat berlanjut dengan mencari sejarah bahan 

tersebut melalui internet atau buku pengetahuan lainnya. 

 Berdasarkan studi eksisting yang dilakukan, mayoritas buku memasak 

untuk/bersama anak memiliki resep jenis makanan berbahan pokok, misalnya nasi 

dan pasta. Buku ini memungkinkan untuk dapat bersaing di pasaran karena 

menawarkan jenis menu yang berbeda dengan pasar, yaitu kue kering. Kelebihan 

dari membuat kue kering terletak pada tingkat kemudahannya sehingga 

memungkinkan untuk dilakukan oleh anak, lalu kegiatan membentuk dan 

menghias kue kering bermanfaat untuk membantu perkembangan kreatifitas anak.  

 Buku yang berfungsi untuk digunakan oleh dua audiens, yaitu anak dan 

orang tua menuntut buku untuk memiliki desain yang sesuai. Penulis 

menyimpulkan bahwa buku harus memiliki gaya ilustrasi yang dekat dengan 

anak, yaitu ilustrasi bergaya kartun dan buku juga harus memiliki desain yang 

berkesan rapih dan teratur agar dapat lebih menarik orang tua, yaitu penggunaan 

layout yang teratur dan pemilihan jenis huruf dengan tingkat tingkat keterbacaan 
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yang tinggi. Kedua hal tersebut juga berfugnsi untuk membantu memudahkan 

audiens untuk membaca resep dan mengikuti instruksi memasak pada buku. 

Copywriting pada bagian sampul akan dibuat untuk menarik perhatian 

orang tua agar mau membentuk waktu berkualitas dengan anak lewat kegiatan 

memasak kue kering bersama. Teks pada judul harus dibuat agar memiliki sedikit 

kesan serius dan mengundang rasa ingin tahu audiens (orang tua) tetapi tidak 

berkesan sebagai buku bacaan tentang psikologis anak. Kata Resep pada kalimat 

judul memilki makna konotasi yaitu sebagai keterangan cara agar waktu 

berkualitas audiens (anak dan orang tua) dapat terbentuk.  

12 Resep Waktu berkualitas                                                           

12 Resep Kue Kering Untuk Membentuk Waktu berkualitas Bersama Anak Anda 

Anak-anak cenderung melihat desain visual dibandingkan dengan teks, 

karenanya halaman sampul akan dibuat menggunakan elemen-elemen desain 

visual yang dianggap dapat menarik perhatian audiens (anak). Untuk membuat 

desain sampul terlihat lebih playfull, layout akan menggunakan warna yang 

memiliki tingkat saturasi tinggi dengan tingkat kecerahan sedang. Buku akan 

dirancang dengan tema vintage-modern agar buku terlihat up to date. Tema 

vintage-modern akan diaplikasikan pada pembuatan elemen desain, warna, dan 

tipografi.  

Berdasarkan studi eksisting, untuk menambah ketahanan buku maka 

bagian sampul akan menggunakan bahan art cartoon 210 gram dengan finishing 

glossy agar dapat melindungi buku dari kerusakan akibat terkena cairan dan 
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pemakaian yang kasar. Bagian isi buku akan menggunakan bahan art paper 150 

gram yang cukup tebal, selain untuk menjaga kualitas warna, pemilihan bahan 

tersebut ditujukan untuk menambah ketahanan buku. Seluruh halaman tersebut 

akan dijilid dengan teknik saddle stiched untuk menambah ketahanan jilid buku 

dan untuk mempermudah audiens saat membuka halaman buku. 

Resep dalam buku merupakan hasil adaptasi dari beberapa buku 

sebelumnya dengan pemilihan menu yang disesuaikan untuk anak. Resep pada 

buku diadaptasi dari empat buku resep, yaitu: 

1. 20 Resep Kue Kering Kreatif (2012: 10, 12, 34, 48) yang diterbitkan oleh 

tabloid SAJI  

2. Booklet Kellogg’s Corn Flakes Festive Recepies by Chef Wan (4, 10, 18) 

yang diterbitkan oleh Kellogg’s. 

3. Seri Masak Femina: Primarasa indonesia: Sajian Pesta: Mungil Itu Lezat 

(1999: 50, 62) yang diterbitkan oleh PT. Gaya Favorit Press 

4. 23 Resep Makanan Istimewa: Cara Sederhana Membuat Aneka Makanan 

Menjadi Lezat dan Memikat yang di adaptasi kedalam bahasa Indonesia 

oleh Arlina Moeljono dan diterbitkan oleh Gramedia. 

Resep yang dimuat akan berjumlah 12 resep. Jumlah tersebut diambil dari 

jumlah 12 angka jam (pada jam dinding umumnya) yang adaptasi dari kata Waktu 

dalam Waktu Berkualitas. Resep yang akan dimasukan ke dalam buku adalah: 

1) Nastar Emas 

2) Bola Cokelat 

3) Putri Salju 

4) Kukis Choco Chips 

5) Brownies Mete 

6) Tarlet Hitam Putih 

7) Kukis Jeruk 
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8) Sagon 

9) Kukis Cornflakes 

10) Kue Satu 

11) Biskuit Rempah 

12) Kukis Keju 

Menurut Shepard (2000:39), manuskrip dan desain yang telah selesai akan 

diberikan kepada penerbit untuk di edit (oleh editor perusahaan) terlebih dahulu, 

jika diperlukan perbaikan, maka manuskrip dan desain tersebut akan diserahkan 

kembali kepada penulis untuk dilakukan proses perbaikan. Manuskrip yang telah 

di revisi oleh penulis akan diikat dengan kontrak dengan penerbit. Underdown 

(2001:179) menambahkan, pembuatan kontrak bertujuan untuk menyalurkan hak 

cipta penulis dari manuskrip tersebut untu diterbitkan. Dengan kontrak tersebut, 

penerbit dapat mengatur tenggat waktu manuskrip dan meng-edit konten (dengan 

sepengetahuan penulis). 

Penerbit akan menerbitkan buku tersebut dengan hak cipta atas nama 

penulis. Menurut Underdown (2001:179), penerbit akan membayar penulis dalam 

bentuk royalti dari penjualan buku tersebut, pembayaran royalti dapat dilakukan 

dengan cara dua tahun sekali, dengan pemberian uang muka, dan membeli putus. 

Sebagai referensi, Shepard (2000:34) menyebutkan biasanya penulis akan 

mendapatkan 6% royalti untuk buku jenis soft cover dan 10% untuk buku berjenis 

hard cover, pembayaran biasanya akan dilakukan pada saat penandatanganan 

kontrak, pengiriman manuskrip final (setelah direvisi oleh penulis), dan saat 

publikasi buku. Shepard (2000:38) kembali menambahkan, penulis buku dapat 

mempekerjakan agensi lain untuk mengurus hal-hal mengenai kontrak dan 

pembayaran dalam proses penerbitan buku. 
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Bagan 3.2  Bagan brainstorming. 
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3.5. Eksperimen 

3.5.1. Tipografi 

Data kuesioner menunjukan bahwa responden lebih menyukai jenis huruf script 

untuk bagian judul, maka penulis bereksperimen untuk mencari jenis huruf 

dengan tingkat keterbacaan yang tinggi dengan desain yang tetap dinamis agar 

tetap memiliki kesan playfull. Menurut hasil studi eksisting, tingkat keterbacaan 

tulisan sangat berperan penting, karena hal tersebut, diputuskan untuk 

menggunakan jenis huruf sans serif untuk bagian body text. Bagian judul dan sub-

judul akan menggunakan jenis huruf script dan komik agar anak-anak bisa tetap 

tertarik pada buku.  

 

 

 

Gambar 3.24 Penggunaan jenis huruf Dancing Script regular pada judul contoh 

 

 

 

Gambar 3.25 Penggunaan jenis huruf Leckerly One regular pada judul contoh 
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Gambar 3.26 Penggunaan jenis huruf Lobster Two bold pada judul contoh 

 

Bentuk glyph yang menarik pada jenis huruf  Dancing Script (gambar 

3.24) terlihat sesuai untuk digunakan sebagai judul pada halaman sampul. Jenis 

huruf ini cocok apabila dibuat mengikuti path garis lengkung sehingga menambah 

kesan playfull pada bagian sampul. Kekurangan pada jenis huruf ini adalah  

keterbatasan family yang hanya memiliki 1 jenis, yaitu regular dengan glyph italic 

sehingga kurang memungkinkan untuk dijadikan judul pada halaman sampul.  

 Leckerly One regular (gambar 3.25)  memiliki kesan tegas, dinamis, dan  

lebih berkesan playfull, tetapi memiliki kontras yang kurang tinggi. Hal tersebut 

membuat tingkat keterbacaan Leckerly One berada di bawah Lobster Two bold. 

Selain itu, jenis huruf ini hanya memiliki 1 font family (regular) dan italic. 

Jenis huruf Lobster Two bold (gambar 3.26) memliki tingkat keterbacaan 

yang tertinggi jika dibandingkan dengan jenis huruf Dancing Script dan Leckerly 

One karena glyph Lobster Two memiliki tingkat kontras yang cukup tinggi. 

Ligature yang terdapat pada tiap-tiap glyph sudah didesain dengan lebih baik 

untuk memberikan tingk keterbacaan yang lebih tinggi dan memaksimalkan 

desain dari huruf itu sendiri. Family bold dengan berat yang lebih tinggi membuat 

jenis huruf ini terlihat lebih tegas dan menonjol untuk bagian judul.  
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Judul pada halaman menu (nama kue kering) akan menggunakan jenis 

huruf Luna dengan desain hand writing agar halaman resep berkesan playful. 

Judul halaman resep berada di tengah-atas pada bagian kiri halaman (spread) 

dengan menggunakan ukuran yang terbesar dengan letter case normal. 

Penggunaan warna akan dibuat dengan beberapa macam sesuai dengan resep yang 

ditampilkan. 

 

Gambar 3.27 Contoh jenis huruf Luna dan Amaranth pada resep contoh 
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 Eksperimen dengan menggunakan jenis huruf Amaranth regular dan bold 

ditujukan untuk mencoba membuat empasis yang tepat untuk menambah tingkat 

kemudahan user pada saat membaca resep sembari memasak. Bagian ukuran takar 

dituliskan dengan jenis regular italic dan bagian jenis bahan dituliskan dengan 

jenis bold untuk mengkontraskan bagian ukuran takar dan jenis bahan. Bagian 

jenis bahan dituliskan dengan jenis bold untuk memberikan emphasis agar audiens 

dapat terlebih dahulu mengetahui tentang bahan-bahan yang akan dipakai pada 

resep tersebut. Jenis huruf Amarant dirasa bisa memberikan tingkat keterbacaan 

yang baik, tetapi karena penggunaan jenis bold seperti yang dijelaskan di atas, 

membuat bagian jenis bahan terlihat terlalu tebal dan lebar (gambar 3.27).  

Pemberian kontras pada bagian jenis bahan dan ukuran takar tetap 

dipertahankan, sehingga typeface yang dipilih adalah Helvetica Neue LT Std 

medium condensed (67) dan light condensed oblique (47). Pada experimen ini, 

penulis ingin mencoba membuat halaman resep nampak memiliki perpaduan gaya 

desain yaitu playfull dan modern minimalis (gambar 3.28). Tingkat readability 

yang baik dan ukuran yang lebih besar (16pt) difungsikan agar user mudah 

membaca resep pada saat melakukan kegiatan mememasak. Berbeda dengan jenis 

huruf Amaranth, huruf lowercase ‘a’ pada jenis huruf Helvetica Neue LT Std 

memiliki dua tingkat yang bisa meningkatkan keterbacaan huruf. 
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Gambar 3.28 Penggunaan typeface Luna dan Helvetica Neue LT Std pada resep contoh 

 Jenis huruf  Helvetica Neue LT Std  juga akan digunakan pada bagian body 

text yang terdapat pada kata pembuka dan penjelasan tentang waktu berkualitas 

anak dan orang tua yang terdapat pada halaman awal buku. Bagian judul 

menggunakan Helvetica Neue LT Std medium condensed oblique dan bagian body 

text menggunakan Helvetica Neue LT Std light condensed, teks tersebut 

merupakan bacaan awal yang berisi tentang informasi penting (gambar 3.29). 
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 Pada eksperimen pairing antara typeface Lobester Two dengan Helvetica 

Neue LT Std 47 dan 67 (gambar 3.30) ditemukan bahwa kedua jenis huruf tersebut 

dapat dipakai dalam satu layout. Penggunaan jenis huruf Lobster Two pada judul 

terlihat memberikan empasis yang lebih jelas dalam layout tersebut, sementara itu 

penggunaan jenis huruf Helvetica Neue LT Std medium condensed oblique pada 

judul dapat mengimbangi karakter jenis huruf Lobster Two, dan penggunaan jenis 

huruf Helvetica Neue LT Std light condensed tetap terlihat memiliki empasis yang 

jelas dan memberikan alur dan yang baik untuk layout tersebut. 

 Total  huruf yang digunakan berjumlah 3 jenis, yaitu Lobster Two dengan 

menggunakan family bold dan bold italic yang digunakan untuk bagian judul. 

Jenis huruf kedua adalah Helvetica Neue LT Std dengan 4 family style,  yaitu light 

condensed dan light condensed oblique, medium condensed dan medium 

condensed oblique yang digunakan untuk bagian body text dan keterangan bahan 

pada halaman resep. Jenis huruf ketiga adalah Luna dengan family regular yang 

digunakan untuk bagian judul pada setiap halaman resep. 
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Gambar 3.29 Penggunaan jenis huruf Helvetica Neue LT Std                                                        

untuk contoh body text (blind text) 
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Gambar 3.30 Pairing jenis huruf Lobster Two dan Helvetica Neue LT Std                                   

untuk contoh body text (blind text) 

 

3.5.2. Sketsa Visual 

Berdasarkan keseluruhan data penelitian yang didapat, seluruh ilustrasi pada buku 

akan menggunakan gaya kartun. Gaya kartun yang dimaksud adalah sedikit 

menambahkan kesan distorsi perspektif dan simetris pada gambar untuk sedikit 

menghilangkan kesan realis. Sama halnya untuk warna yang digunakan, warna 

tetap harus mendekati aslinya tetapi menggunakan tingkat saturasi yang lebih 

tinggi. Efek distorsi yang ditimbulkan dan pemilihan warna harus disesuaikan 
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agar tidak membuat audiens salah mengidentifisikasikan objek tersebut dan tetap 

bisa mengikuti gambar tutorial dngan benar.  

Seperti yang nampak pada gambar 3.31, keseluruhan objek (alat dan 

bahan) digambar dengan gaya kartun dengan bentuk simpel yang sedikit diberi 

distorsi dan dengan teknik higlight dan shading yang simpel. Jika dilihat pada 

objek gula dan garam, efek distorsi yang diterapkan tidak menghilangkan bentuk 

esensial dari tumpukan daram dan gula. Tumpukan garam memiliki tekstur lebih 

halus akan terlihat menguncup pada bagian atas, sementara tumpukan gula dengan 

tekstur yang lebih kasar akan terlihat membulat secara keseluruhan. Hal yang 

sama diterapkan pada objek oven dengan masih memasukan elemen esensial 

seperti kaca pintu, timer, kenop pengatur panas, pegangan pintu, dan kaki karet, 

bentuk oven diberikan sedikit distorsi agar terlihat tidak terlalu realis tetapi masih 

dengan jelas memperlihatkan bentuk esensialnya. Hilight dan shading pada objek 

dibuat secara simpel dengan batas garis yang jelas seperti yang terdapat pada 

objek mangkuk, telur, garam, dula, dan tolpes selai. 
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Gambar 3.31 Sketsa objek dengan gaya gambar kartun 

3.5.3. Layout 

Layout buku akan dipisah menjadi 3 kategori, yaitu untuk halaman sampul, 

halaman body text, dan halaman resep. Layout di bagian sampul akan terdapat 

judul, sub judul (tagline) dan ilustrasi, layout body teks ditujukan utuk mendesain 

halaman herisi tulisan, seperti kata pengantar dan daftar isi, dan layout resep akan 

dibuat dengan format spread berisikan ilustrasi alat memasak, keterangan resep, 

panel gambar tutorial, dan ilustrasi presentasi hasil akhir. pada bagian kiri berisi 

judul, daftar peralatan, bahan,  dan tutorial, sementara pada bagian kanan berisi 
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panel gambar tutorial dan ilustrasi presentasi hasil akhir. Setiap halaman pada 

buku akan dirancang dengan menggunakan banyak negative space untuk 

memberikan kontras yang jelas sehingga menghasilkan empasis yang jelas. 

 Setiap halaman menggunakan margin 12.7 mm pada sisi atas-bawah dan 

20mm pada sisi luar dan dalam. Penggunaan margin sangat diperlukan sebagai 

bleed, hal tersebut bertujuan untuk menghindari desain yang terpotong akibat 

proses pemotongan creep pada pembuatan saddle stiched binding. Penggunaan 

bleed juga didukung oleh pernyataan Whitbread (2001:252) yang mengatakan 

bahwa minimal ukuran bleed adalah 3 mm pada setiap sisi. Seluruh proses 

perancangan layout buku dilakukan menggunakan software Adobe InDesign.  

  

Gambar 3.32 Sketsa layout untuk halaman sampul 1 (kiri) dan 2 (kanan) 

 Layout sampul (gambar 3.32) menggunakan acuan komposisi rules of 

third karena bisa membuat proporsi yang terlihat lebih simetris. Menurut Samara 
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(2007:73), pembagian 3 kolom (vertikal dan horisontal) diasumsikan dapat 

membuat titik fokus pada setiap titik temunya. Kotak biru pada gambar 

merupakan ruang untuk teks judul buku yang dapat diletakan di bagian atas atau 

di bagian bawah halaman. Bagian lain akan diisi dengan sub judul atau elemen 

lain.  Perancangan layout sampul dibuat simetris dan rapih agar dapat menarik 

perhatian orang dewasa, hal ini didukung oleh pernyataan Underdown dan 

Rominger (2001:48-49) yang mengatakan bahwa saat ini  beberapa buku anak 

menggunakan artwork yang terlihat dewasa, karena memang nantinya orang 

dewasalah yang akan membeli buku tersebut. 

 

Gambar 3.33 Sketsa layout untuk halaman dengan body text 

 Gambar di atas (gambar 3.33) merupakan 2 jenis layout yang akan 

digunakan pada halaman yang memiliki body text (kotak kuning). Jenis 1 (kiri) 

ditujukan untuk layout yang memiliki judul (kotak biru) dan body text saja, 
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sementara jenis 2 (kanan) ditujukan untuk layout alternatif untuk halaman dengan 

body text yang memiliki ilustrasi (kotak cokelat), kedua jenis layout dapat diisi 

teks dengan pilihan alignment rata tengah dan justified. Proporsi antara ke-3 kotak 

tersebut diambil dari ukuran golden ratio yang disesuaikan dengan ukuran margin 

pada halaman, sama halnya dengan box biru pada halaman sampul (gambar 3.32). 

Contoh ekpsrimen dengan menggunakan layout (jenis 1) ini terdapat pada gambar 

3.29 dan gambar 3.30. 

 

Gambar 3.34 Sketsa layout untuk halaman resep (spread) 

 Layout untuk halaman resep (gambar 3.34) merupakan komposisi yang 

terumit karena terdapat penggabungan beberapa elemen, yaitu ilustrasi alat yang 

dipakai (kotak biru), teks judul (kotak merah salmon), teks ukuran takar (kotak 

hijau), teks jenis bahan (kotak kuning), panel ilustrasi tutorial memasak dengan 

keterangan di bawahnya (kotak abu-abu), dan ilustrasi hasil akhir kue kering 
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(kotak ungu). Layout menggunakan grid campuran yang terdiri dari 3 kolom 

utama, agar dapat menampung seluruh konten dengan tetap menampilkan empasis 

yang jelas, ukuran panel akan menggunakan proporsi golden section. Hal ini 

didukung oleh pernyataan Ambrose dan Harris (2003:44) yang menjelaskan 

bahwa penggunaan golden section akan membuat desain terlihat indah dipandang, 

penggunaan golden section ditujukan untuk membuat desain yang seimbang. 

3.5.4. Warna 

Berdasarkan data yang didapat, pewarnaan yang tepat adalah pemakaian warna 

yang berkesan playfull dengan tingkat kecerahan sedang dan tingkat saturasi yang 

tinggi. Kesan warna yang playfull bisa didapat dari tignkat saturasi yang tinggi 

dan harmoni wana yang tepat. Pemilihan warna harus dapat mempermudah 

audiens untuk melakukan kegiatan memasak sekaligus membuat anak tetap 

tertarik untuk membaca buku.  

 

 

Gambar 3.35 Pewarnaan, penambahan shading, dan penambahan highlight pada objek toples 

Perancangan Buku..., Denny Noveriandi, FSD UMN, 213



83 

 

 Proses penambahan shading dan highlight dilakukan setelah proses tracing 

dan pemilihan warna objek. Penambahan shading dan highlight ditujukan untuk 

membuat dimensi dan memiliki kedalaman pada objek agar terlihat memiliki 

bentuk 3 dimensi (gambar 3.35). Penggunaan shading dan highlight akan 

diterapkan pada seluruh objek alat dan bahan memasak.  

Berdasarkan eksperimen yang dilakukan (gambar 3.36), penggunaan 

warna dengan saturasi tinggi tidak bisa dilakukan secara keseluruhan karena 

terdapat masih terdapat objek yang harus dirancang menggunakan tingkat saturasi 

lebih rendah (cotoh: selai stroberi). Penggunaan saturasi akan disesuaikan dengan 

objek disekitarnya untuk membuat kontras dan empasis, yaitu pada panel ilustrasi 

tutorial karena membutuhkan tingkat kejelasan gambar yang tinggi. Jika 

penggunaan warna pada panel ilustrasi tutorial tidak jelas, audiens akan salah 

mengartikan petunjuk dan objek yang terdapat pada panel tersebut.  

 

Gambar 3.36 Perbandingan saturasi tinggi (kiri) dan saturasi lebih rendah (kanan). 

Pada setiap halaman, objek akan diwarnai menggunakan warna yang 

dikontraskan dengan tema warna halaman agar membuat empasis yang jelas 

terhadap objek disekelikingnya. Contoh penggunaan terdapat pada halaman resep 
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Nastar Emas yang memiliki tema warna kuning, maka objek akan menggunakan 

warna merah dan hijau. Pengkontrasan warna tersebut ditujukan untuk menghidari 

penggunaan warna yang senada pada beberapa objek yang membuat halaman 

terlihat monoton. 

 

Gambar 3.37 Pematangan dan pewarnaan sketsa. 
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3.5.5. Tekstur 

Beberapa objek pada bahan memiliki tekstur bubuk dan memiliki banyak 

bagian kecil, seperti tepung, gula, garam, cokelat bubuk, oatmeal (havermout), 

dan corn flakes. Objek tersebut harus memilik penggambaran teksur yang 

berbeda dengan objek lain, karenanya akan ditambahkan tekstur. Penambahan 

tekstur berfungsi sebagai penanda jenis bahan (bubuk/partikel kecil) agar 

audiens dapat membedakannya dengan lebih mudah pada saat memasak.  

 

Gambar 3.38 Penambahan teksur grain pada objek gula (berbahan bubuk) 

Berdasarkan eksperimen yang dilakukan (gambar 3.41), penambahan 

tekstur dilakukan dengan menggunakan efek grain pada objek yang sudah di-
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rasterized terlebih dahulu. Efek grain tersebut menggunakan intensitas sebanyak 

95% pada 18% opacity dengan mode blending darken. Pengaturan tersebut dirasa 

cukup karena tidak menutupi shading dan highlight pada objek itu sendiri. 

3.6. Hasil Akhir 

Hasil akhir ini dicapai melalui proses penelitian kuesioner dan studi lapangan 

yang dibuat berdasarkan data dan teori yang didapat. Data yang didapat kemudian 

dianalisa dengan mengadakan brainstorming yang meliputi konsep, konten, dan 

perancangan buku. Dari kesimpulan data yang didapat, kemudian dilakukan 

eksperimen dengan membuat sketsa visual untuk meneliti cara perancangan yang 

tepat. Hasil eksperimen merupakan rancangan akhir untuk seluruh elemen yang 

terdapat pada buku yang kemudian dibuat menjadi hasil akhir. 

1. Sampul 

Perancangan sampul (gambar 3.40) harus terlihat menarik untuk orang tua 

sekaligus untuk anak-anak. Untuk menarik perhatian orang tua diperlukan desain 

visual dengan bentuk yang cenderung geometris, lebih teratur, dan rapih (tanpa 

distorsi kartun), sedangkan untuk anak-anak diperlukan desain visual dengan 

kontras tinggi, yaitu ukuran yang besar dengan tingkat saturasi warna yang tinggi. 

Dengan menggabungkan kedua konsep tersebut, halaman sampul dirancang 

dengan menggunakan komposisi grid Rule of Thrid (gambar 3.39). 
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Gambar 3.39 Perancangan halaman sampul depan (kanan) dan halaman sampul belakang (kiri) 

dengan menggunakan komposisi grid Rule of Third 

 Elemen yang terdapat pada halaman sampul depan meliputi nama 

pengarang, judul, sub-judul, gambar latar judul, dan text divider. Teks utama pada 

judul Quality Time menggunakan jenis huruf Lobester Two bold italic dengan 

ukuran 120pt dan diletakan tepat dibagian tengah baris ke dua grid, sedangkan 

teks pendukung 12 Resep dibuat menggunakan jenis huruf yang sama dengan 

ukuran 90pt dan diletakan sedikit diatas guideline grid. Seluruh elemen tersebut 

dirancang dengan menggunakan alignment centered.  

 Sub judul dibuat dengan uppercase menggunakan jenis huruf  Helvetica 

Neue LT Std light condensed oblique dan diletakan tepat dibagian tengah baris ke 

tiga pada bagian ascender huruf kalimat pertama. Sub-judul tersebut menerangkan 
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maksud dari judul, konsep, dan konten buku. Sub-judul dipisahkan dengan 

menggunakan text divider yang dirancang minimalis agar terlihat harsmonis 

dengan gambar latar. Text divider tersebut diletakan kurang lebih pada 1/3 bagian 

grid di baris ketiga. 

 Gambar latar judul berbentuk badge yang diberi efek drop shadow 

dengan bentuk yang menyerupai jam analog dengan gambar hati sebanyak 12 

buah yang mengelilingi jam tersebut. Bentuk penunjuk jam berbentuk hati 

berfungsi untuk menjelaskan tentang pentingnya waktu berkualitas dalam 

kegiatan sehari-hari, gambar 12 buah hati berwarna merah juga bertepatan dengan 

jumlah resep kue kering pada buku. Penggabungan elemen judul dan backgound-

nya (gambar badge) menyatakan bahwa buku ini dapat mendukung pembentukan 

waktu berkualitas audiens. 

 Pada halaman belakang sampul terdapat 12 jenis resep kue kering untuk 

memudahkan audiens mengidentifikasikan isi buku. Jenis huruf yang digunakan 

pada bagian judul menggunakan jenis huruf Lobster Two bold dan penulisan 

daftar resep menggunakan jenis huruf Helvetica Neue LT Std light condensed 

oblique. Halaman belakang sampul juga menggunakan bentuk text divider yang 

sama dengan halaman sampul bagian depan. Bagian kanan dan kiri grid pada baris 

ke tiga diperuntukan sebagai tempat keterangan penerbit dan keterangan produksi 

buku. 
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Gambar 3.40 Rancangan halaman sampul (spread) 

2. Kata Pengantar (Tentang Quality Time) 

Isi dari kata pengantar (gambar 3.41) ditujukan untuk menjelaskan kepada audiens 

tentang latar belakang dan tujuan pembuatan buku. Pada halaman ini  dijelaskan 

tentang fenomena yang banyak terjadi di masyarakat, yaitu kurangnya waktu 

berkualitas di dalam keluarga. Halaman Kata Pengantar akan dilanjutkan dengan 

halaman Tentang Quality Time yang berisi tentang pengertian dan manfaat waktu 

berkualitas. Kedua halaman ini sengaja dibuat tanpa ilustrasi karena ditujukan 

untuk user orang tua. Jenis huruf  yang digunakan adalah Lobster Two bold pada 

judul, Helvetica Neue LT Std medium condensed oblique, dan Helvetica Neue LT 

Std light condensed. 
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Gambar 3.41 Rancangan halaman Kata Pengantar (spread) 

3. Peralatan Memasak 

Pada halaman ini (gambar 3.42) ditampilkan ilustrasi seluruh jenis peralatan 

memasak yang dipakai di dalam buku. Dekorasi berbentuk awning pada bagian 

atas halaman (spread) dirancang agar menyerupai bentuk awning cafe semi-

outdoor untuk menambah suasana kuliner dan menambah mood audiens untuk 

memasak. Objek pada halaman ini dirancang dengan skala berdasarkan 

pengukuran pada saat perancangan objek. Layout menggunakan 3 kolom dengan 4 

buah baris yang kurang lebih berukuran sama. 
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Gambar 3.42 Rancangan halaman Peralatan Memasak (spread) 

Pada halaman ini audiens (orang tua dan anak) dapat bermain tentang 

pencarian fungsi peralatan. Bagian atas kiri dan kanan halaman terdapat ‘panel 

permainan’ yang menugaskan audiens (anak) untuk mencaritahu dan bertanya 

kepada orang tuanya seputar fungsi dari seluruh peralatan measak pada halaman 

ini. Pada bagian atas kanan, terdapat panel yang menjelaskan tentang peralatan 

yang berbahaya.  

4. Resep 1 (Nastas Emas) 

Halaman menu dirancang untuk memudahkan audiens (anak) untuk memilih resep 

yang akan mereka buat. Untuk memudahkan pemilihan resep, pada bagian atas 

halaman (gambar 3.43 kiri) terdapat hasil akhir resep (nastar) yang dirancang 

dengan desain yang disesuaikan dengan resep tersebut (warna, bentuk, rasa), pada 
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resep ini menggunakan badge bundar berwarna cokleat (mewakili warna adonan) 

dengan gelembung dialog berwarna kuning (mewakili warna nanas). Tepat 

dibagian bawah terdapat judul nama resep yang ditulis dengan jenis huruf berjenis 

handwriting. Pemilihan jenus huruf pada halaman ini dirancang memudahkan 

untuk dibaca saat audiens sedang mempraktikkan resep.  

 Pada bagian kanan atas, terdapat ilustrasi seluruh peralatan yang akan 

dipakai pada resep (kecuali peralatan umum seperti oven) untuk mempermudah 

audiens dalam mempersiapkan peralatan sekaligus menambah antusias audiens 

(anak) untuk memasak. Panel tutorial memasak akan dibuat dengan menggunakan 

6 buah panel agar dapat menjelaskan instruksi memasak dengan sejelas-jelasnya, 

ilustrasi pada panel akan terfokus pada objek sehingga diputuskan untuk tidak 

menggunakan warna (putih) pada background-nya. Warna yang digunakan pada 

halaman akan didesuaikan dengan jenis resep, dalam resep ini adalah kuning. 

Panel berbentuk gelembung dialog kuning berisi tentang sub-judul dan 

pengetahuan umum berisi :  

Tahukah kamu?, Tepung terigu terpuat dari biji-bijian yang digiling. Di Belanda, 

rumah kincir angin digunakan untuk menggiling biji-bijian tersebut hingga 

menjadi tepung. 
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Gambar 3.43 Rancangan halaman resep Nastar Emas (spread) 

Untuk menghilangkan kesan formal pada bagian panel, penulis 

bereksperimen dengan menghilangkan bagian panel dan menggantinya hanya 

dengan gambar beserta teks keterangan instruksi (gambar 3.44). Penghapusan 

kotak panel diikuti dengan perubahan layout pada bagian alat dan bahan agar 

halaman lebih berkesan rapih. Secara keseluruhan, layout terlihat menjadi lebih 

dinamis dan playfull. 

Kekurangna pada eksperimen adalah pada jumlah konten objek gambar 

yang tidak dapat masuk seluruhnya, sehingga harus mengorbankan beberapa 

instruksi. Kekurangan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan memperkecil 

ukuran objek gambar dan tukuran teks, karena akan mengurangi tingkat 

keterbacaan instruksi. Pengurangan objek gambar instruksi dan pemenggalan 
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kalimat instruksi dapat mengakibatkan audiens salah persepsi yang nantinya dapat 

berdampak buruk pada hasil masakan. 

 

 

Gambar 3.43 Eksperimen halaman resep tanpa panel instruksi. 
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