
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. 



111 11 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1. Teori Buku 

Menurut Rustan (2008), buku berfungsi untuk menyampaikan informasi, berupa 

cerita, pengetahuan, laporan, dan lainnya. Buku dapat menampung banyak informasi, 

tergantung jumlah halaman yang dimiliki. Ukuran buku bervariasi, biasanya sekitar 

A6, A5, A4, A3, B6, dan B5. Sebagian besar elemen-elemen layout digunakan dalam 

buku, pada umumnya elemen terbanyak adalah bodytext. Oleh karena itu perlu 

perhatian khusus dalam memilih dan menatanya (hlm 122). 

 Pemanfaatan buku sebagai media informasi sudah sangat umum, sehingga ada 

banyak jenis-jenis buku, antara lain: buku cerita, komik, novel, buku-buku tebal 

seperti kamus, ensiklopedi, buku telepon, terbitan berkala seperti majalah, annual 

report (laporan tahunan perusahaan), company profile (profil perusahaan), katalog 

produk, dan lain-lain (Rustan, 2008, hlm 122). 

 Rustan (2008) melanjutkan, buku dibagi menjadi tiga bagian yang masing-

masing terbagi lagi berdasarkan fungsinya, antara lain: 

1. Bagian depan 
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Cover depan, judul bagian dalam, informasi penerbitan dan perijinan, dedication 

(pesan atau ucapan terimakasih yang ditujukan oleh pengarang untuk orang/pihak 

lain, kata pengantar dari pengarang, kata sambutan dari pihak lain, dan daftar isi. 

2. Bagian isi 

Isi buku yang terdiri dari bab-bab dan sub-bab, tiap bab membicarakan topik 

yang berbeda. 

3. Bagian belakang 

Daftar pustaka, daftar istilah, daftar gambar, dan cover belakang (hlm 123). 

Menurut Roger (2004), dalam membuat desain buku dibutuhkan empat macam 

aspek, yaitu packaging, navigation, structure dan specification. 

2.1.1. Packaging 

Packaging digunakan untuk menampung dan melindungi sebuah produk seperti 

gelas, kardus, dan lainnya, juga digunakan sebagai alat untuk menarik perhatian, 

memberikan informasi tambahan tentang produk dan membantu promosi produk itu 

sendiri (College, 2008, hlm 212). 

Menurut Roger Fawcett-Tang (2004), tampilan luar suatu buku merupakan faktor 

yang sangat penting. Suatu kemasan yang baik mampu menarik rasa keingintahuan 

orang untuk melihat buku tersebut diantara buku-buku yang lain. Berikut ini adalah 

hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam membuat kemasan buku: 

1. Protection 
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Kemasan buku yang dapat berfungsi sebagai pelindung, menjadi fungsi utama 

yang sangat menarik (Roger, 2004). 

2. Cover 

Cover buku biasanya mendapatkan pegangan khusus, selain karena porsi 

emphasis (penekanan) yang besar, cover buku yang didesain dengan baik dapat 

menarik orang untuk membeli buku tersebut (Rustan, 2008, hlm 126).  

2.1.2. Navigation 

Menurut Rustan (2008), sistem navigasi dalam sebuah buku amatlah penting untuk 

memberi informasi kepada pembaca dimana dia sedang berada maupun untuk 

mencari topik tertentu di dalam buku. Beberapa sistem navigasi yang terdapat di 

dalam buku antara lain berupa daftar isi, nomor halaman, dan running text. Tiap 

halaman ditandai dengan nomor dan running text, dan daftar isi menjadi semacam 

peta perjalanan (hlm 122). 

2.1.3. Structure 

Menurut Roger (2004), struktur buku terdiri dari 3 elemen, yaitu typography, grid, 

dan imagery. Ketiga elemen dasar tersebut dapat dikombinasikan untuk membuat 

desain buku dengan desain yang berbeda-beda. 

1. Typography 
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Menurut Rustan (2010), tipografi adalah salah satu bahasan dalam desain grafis yang 

tidak berdiri sendiri secara eksklusif dan sangat erat terkait dengan bidang keilmuan 

lain seperti komunikasi, teknologi, psikologi, dan lainnya. Typeface terdiri dari 

beberapa klasifikasi umum, antara lain: 

a. Black Letter 

Kelompok ini dibuat berdasarkan bentuk hufur dan tulisan tangan yang 

popular pada masanya (abad pertengahan) di Jerman (gaya Gothic) dan 

Irlandia (gaya Celtic). Ditulis menggunakan pena berujung lebar sehingga 

menghasilkan kontras tebal-tipis yang kuat. 

b. Humanist 

Kelompok Humanist memilik goresan lembut dan organic seperti tulisan 

tangan. Negative space-nya cukup banyak sehingga tulisan tampak lebih 

terang dan ringan. Biasanya dijuluki White Letter. 

c. Old Style 

Karakter pada kelompok ini lebih presisi, lebih lancip, lebih kontras dan 

berkesan leih ringan, menjauhi bentuk kaligrafis / tulisan tangan. 

d. Transitional 

Gaya Transitional dibuat berdasarkan perhitungan secara ilmiah dan prinsip-

prinsip matematika, makin menjauh bentuk kaligrafis / tulisan tangan. 

e. Modern 
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Disebut Modern karena muncul pada akhir abad 17, menuju era yang disebut 

Modern Age. Ciri-cirinya hampir lepas sama sekali dari bentuk kaligrafis / 

tulisan tangan. 

f. Slab Serif 

Awalnya kelompok ini digunakan sebagai display type untuk menarik 

perharian pembaca poster iklan dan flyer. Disebut juga Egyptian karena 

bentuknya yang berkesan berat dan horizontal, mirip dengan gaya seni dan 

arsitektur mesir kuno. 

g. Sans Serif 

Ciri-ciri dari kelompok typeface ini adalah tanpa serif, mulai muncul tahun 

1816 sebagai display type dan sangat tidak popular di masyarakat karena pada 

saat itu dianggap tidak trendi sehingga dinamakan Grotesque (lucu/aneh). 

Sans Serif dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu Grotesque Sans Serif, 

Geometric Sans Serif, dan Humanist Sans Serif. 

h. Script & Cursive 

Script dan Cursive bentuknya menyerupai tulisan tangan, seperti goresan kuas 

atau pena kaligrafi. Kelompok Script huruf-huruf kecil saling menyambung, 

sedangkan kelompok Cursive tidak. 

i. Display/Dekoratif 

Kelompok Display tidak mewakili segala typeface yang tidak termasuk ke 

dalam kategori yang lain. Biasanya dibuat dalam ukuran besar dan diberi 

ornamen-ornamen yang indah. (hlm. 47-50) 
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2. Grid 

Menurut Rustan (2008), grid adalah alat bantu yang sangat bermanfaat dalam 

membuat layout. Grid dapat mempermudah untuk menentukan dimana harus 

meletakkan elemen layout dan mempertahankan konsistensi layout terlebih untuk 

karya desain yang mempunyai beberapa halaman (hlm. 68).  

Rustan (2008) juga menambahkan, dalam membuat grid, halaman dibagi menjadi 

beberapa kolom dengan garis-garis vertikal, juga ada yang horisontal. Untuk 

merancangnya, perlu mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain: berapa ukuran 

dan bentuk bidangnya, apa konsep dan gaya desainnya, berapa ukuran huruf yang 

akan dipakai, berapa banyak isi/informasi yang ingin dicantumkan, dan lain 

sebagainya (hlm. 68). 

Menurut Lia & Kirana (2014), ada beberapa jenis grid standar yang biasa 

digunakan,  antara lain: 

a. Manuscript Grid (Grid 1 Kolom) 

Manuscript grid adalah grid dengan struktur paling sederhana, hanya 

menggunakan satu kolom. Struktur utama pada grid ini ditentukan oleh 

kotak satu kolom di tengah. Jenis grid ini banyak ditemukan pada buku, 

novel, atau esai yang mempunyai teks panjang (hlm 82). 

b. Column Grid (Grid Kolom) 
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Column grid tersusun dengan menempatkan beberapa kolom dalam 

formatnya. Banyak digunakan untuk layout publikasi dengan tingkatan 

yang lebih kompleks atau ingin mengintegrasikan teks dengan ilustrasi. 

Jumlah dan ukuran lebar kolomnya bebas, tergantung informasi yang 

ingin disampaikan dan ukuran huruf pada teks (hlm 84). 

c. Modular Grid (Grid Modular) 

Modular Grid adalah column grid dengan penambahan divisi horizontal 

(baris). Pertemuan antara divisi vertikal dan horizontal tersebut disebut 

dengan istilah modul. Grid ini digunakan pada format publikasi yang 

lebih kompleks, contohnya layout katalog produk atau galeri foto pada 

sebuah website (hlm 86). 

d. Hierarchical Grid 

Hierarchical grid biasa digunakan pada layout website. Grid ini lebih 

dinamis karena tidak harus mempunyai interval yang diulang secara 

teratur. Lebar kolom cenderung lebih bervariasi (hlm 86). 

3. Imagery 

Gambar bisa berupa foto maupun artwork (ilustrasi). Menurut Rustan (2008), 

kekuatan terbesar dari fotografi pada media adalah kredibilitasnya atau 

kemampuannya untuk memberi kesan sebagai ‘dapat dipercaya’ (hlm 54). Rustan 

(2008) juga menambahkan, untuk menyajikan informasi yang lebih akurat, pada 

situasi tertentu terkadang ilustrasi menjadi pilihan yang lebih dapat diandalkan 
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daripada teknik fotografi. Artworks adalah segala jenis karya seni bukan fotografi 

baik itu berupa ilustrasi, kartun, sketsa dan lainnya yang dibuat secara manual 

maupun dengan komputer (hlm 56). 

2.1.4. Specification 

Roger (2004) menyatakan bahwa berbagai pemilihan kertas, teknik percetakan, dan 

metode penjilidan hanya dibatasi oleh imajinasi desainer atau anggaran penerbit. 

1. Material 

Kertas merupakan bahan yang penting dalam buku. Kertas terdiri dari berbagai 

macam ukuran. Menurut Rustan (2008), standar ukuran kertas yang digunakan di 

seluruh dunia (kecuali Amerika dan Kanada) termasuk di Indonesia adalah ISO 216. 

Standar ini menggunakan rasio 1:1,4142 untuk ukuran lebar:panjang kertas. Standar 

ISO 216 mempunyai tiga seri, yaitu A, B, dan C yang masing-masing ukuran ditandai 

dengan angka di belakangnya, misalnya seri A: A4, A5, A6, A7. Setengah ukuran A4 

adalah A5, sedangkan setengah ukuran A5 adalah A6, dan begitu seterusnya. A4 

menjadi standar ukuran kertas surat dan seri C adalah ukuran untuk amplop (hlm 90). 

2. Print 

Meurut David (2006), proses pemilihan teknik cetak berhubungan dengan bahan 

percetakan yang dipilih. Ada banyak cara dan teknik cetak yang umumnya digunakan 

untuk mencetak, antara lain: 
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a. Offset Lithography 

Merupakan teknik cetak yang paling umum digunakan, biasa dipakai untuk 

mencetak berbagai desain mulai dari letterheads sampai packaging, buku dan 

majalah. Gambar pada pelat logam yang disebut offset dicetak lebih dulu pada 

selimut karet, baru kemudian selimut karet tersebut dicetak pada kertas. 

Namun offset lithography saat ini sudah jarang dipakai akibat adanya 

penggunaan digital printing yang semakin meningkat karena prosesnya yang 

lebih cepat (hlm. 88). 

b. Digital Printing 

Metode digital printing cocok untuk kebutuhan mencetak dalam waktu 

singkat gambar yang berwarna maupun yang hitam putih dalam jangkauan 

kertas tidak lebih dari 500 lembar. Digital printing tidak membutuhkan film 

atau pelat untuk mencetak. Biasanya menggunakan file dalam bentuk PDF, 

Postscript, dan lainnya kemudian dipindahkan ke media cetaknya seperti 

komputer atau laptop (hlm. 96). 

c. Gravure 

Merupakan proses “intaglio”, yaitu gambar dicetak terlebih dahulu pada 

pelat silinder, kemudian baru dicetak pada kertas. Kecepatannya sangat 

tinggi dan warnanya konsisten. Namun, biaya untuk pelat silindernya sangat 

tinggi. Biasanya digunakan untuk mencetak label berbahan plastik untuk 

kemasan produk (hlm. 100). 

d. Screen Printing 
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Biasanya disebut teknik cetak saring atau cetak sablon. Screen printing ini 

menggunakan layar (screen) yang biasanya berbahan sutra atau nilon. Sangat 

ekonomis karena dapat digunakan sampai 100 kali menggunakan layar yang 

sama. Teknik cetak ini banyak digunakan untuk mencetak kaos, mug, dan 

kartu nama (hlm. 104). 

e. Flexography 

Biasa dikenal dengan teknik cetak tinggi. Teknik ini menggunakan pelat dari 

karet atau photopolymer. Tinta dipindah ke pelat cetak melalui rol transfer 

yang disebut “anilox” yang terbuat dari bahan tembaga atau keramik. 

Banyak digunakan untuk mencetak di atas karton gelombang atau untuk 

label kemasan produk (hlm. 110). 

3. Binding 

Menurut David (2006), penjilidan sebuah buku harus diperhatikan baik material yang 

digunakan maupun jenisnya. Hal itu sangat berpengaruh terhadap penampilan dan 

perasaan ketika meilhatnya, juga berpengaruh terhadap biaya cetak, dan harga buku 

itu sendiri. Berikut adalah beberapa tipe penjilidan buku: 

a. Perfect Binding 

Tipe ini disebut juga unsewn binding. Kertas disatukan menggunakan bahan 

sejenis lem panas dan tidak dijahit. Kelebihannya adalah buku dapat dibuka 

dengan mudah dan lebih kuat. 
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b. Sewn Book Binding 

Tipe penjilidan ini adalah dengan menjahit semua halaman, sehingga 

halaman jadi tidak mudah lepas dari punggung buku. Setelah itu kertas 

direkatkan dengan lem pada sampulnya. Penjilidan ini biasanya digunakan 

untuk buku dengan sampul hard cover. 

c. Spiral, Wiro, and Plastic Comb Binding 

Tipe penjilidan ini merupakan yang paling murah dan hanya digunakan 

untuk penggunaan sesaat. Dapat dilakukan secara manual dengan melubangi 

kertas dan menyatukannya menggunakan ring plastik ataupun kawat. 

2.1.5. Keunggulan Buku 

Menurut Sitepu (2010), buku memiliki keunggulan spesifik yang dapat dikategorikan 

dalam isi, pemanfaatan, dan harga buku. 

1. Isi buku 

a. Sesuai dengan semua jenis informasi atau kajian 

Buku dapat dipakai untuk berbagai jenis informasi atau kajian, fiksi, fiksi 

ilmiah, non fiksi, dokumentasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk 

keperluan hiburan. 

b. Informasi dapat disajikan dalam berbagai bentuk 
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Untuk memperjelas dan supaya lebih menarik, informasi dapat disajikan 

dalam bentuk narasi/deskriptif, ilustrasi (gambar, grafik, tabel), atau gabungan  

dari berbagai bentuk. 

c. Buku pelajaran dapat memberikan struktur bahan ajar 

Pembelajar dan siswa dapat mengetahui keseluruhan bahan yang dipelajari, 

sehingga urutan dan struktur bahan pelajarannya dapat terlihat dengan jelas. 

2. Pemanfaatan buku 

a. Waktu dan tempat belajar dapat disesuaikan 

Informasi dalam buku dapat dibaca dan dipelajari tanpa batas waktu dan 

tempat, kapan saja dan di mana saja bisa asal tersedia penerangan yang cukup. 

b. Belajar sesuai dengan kemampuan 

Informasi dapat dipelajari sesuai dengan kecepatan membaca dan memahami 

informasi di dalam buku. Untuk memudahkan pemahaman, buku dapat diberi 

tanda (dicoret stabilo atau diberi garis bawah) atau diberi catatan tambahan. 

c. Mengulangi dan meninjau kembali 

Untuk meningkatkan pemahaman, pembaca dapat membaca berulang-ulang 

bagian-bagian yang dirasa sulit, sampai benar-benar dipahami maknanya. 

Untuk menyegarkan ingatan, buku juga dapat dibaca kembali secara 

keseluruhan atau hanya bagian-bagian tertentu yang diinginkan. 

d. Sumber informasi yang efisien 

Buku dapat dimanfaatkan oleh banyak orang dan dapat dipindahkan dari 

seorang kepada orang lain. Buku yang sama di perpustakaan dapat dibaca dan 
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dipinjam oleh banyak orang. Walaupun berkali-kali  dibaca dan dipelajari 

banyak orang, isi buku tidak memiliki kelunturan. 

e. Tidak memiliki ketergantungan pada sumber daya. 

Buku dapat dimanfaatkan tanpa ketergantungan pada sumber daya seperti 

tenaga listrik atau baterai sehingga buku dapat dibaca dan dipelajari di tempat-

tempat yang belum terjangkau tenaga listrik. Oleh karena itu, di negara-negara 

yang sedang berkembang dan belum memiliki sumber daya listrik di semua 

wilayahnya, buku merupakan salah satu sumber belajar utama. 

 
3. Harga buku 

a. Harga buku relatif murah. 

Bahan buku terbuat dari kertas dan biaya pencetakannya relatif murah. 

Semakin banyak buku dicetak, semakin murah pula harganya. Biaya 

pengiriman buku juga lebih murah dibandingkan dengan bahan lainnya. 

b. Dapat disesesuaikan dengan kemampuan daya beli 

Buku-buku tertentu diterbitkan dalam dua edisi, edisi hard cover 

(lux) untuk sasaran khusus, dan edisi soft cover/paper back untuk sasaran 

yang umum/luas. 

2.1.6. Jenis Buku 

Sitepu (2010) melanjutkan, buku dapat digolongkan ke berbagai jenis berdasarkan 

sudut pandang. Dilihat dari fungsinya, buku dapat digolongkan sebagai buku bacaan 
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dan buku pelajaran. Jika dilihat dari jenis isinya, buku dapat digolongkan menjadi 

buku fiksi, buku fiksi ilmiah, dan buku non fiksi. Kemudian dilihat dari bentuk 

penyajiannya, buku juga dapat digolongkan menjadi buku bacaan, buku bacaan/cerita 

bergambar, dan buku komik. 

2.2. Bahasa Mandarin 

Istilah bahasa Mandarin dipakai oleh orang Barat untuk menyebut bahasa yang 

digunakan oleh para pejabat atau ‘the mandarins’ (kata dalam bahasa Inggris yang 

berarti pejabat pemerintah) di pengadilan Kerajaan. Istilah itu yang kemudian 

diperluas untuk meliputi dialek orang utara, sebuah versi yang dipakai oleh lebih dari 

70% masyarakat Tiongkok atau han menjadi lingua franca (bahasa yang dipakai 

secara luas) di seluruh penjuru Tiongkok. Bahasa Mandarin dikenal sebagai 

Putonghua (bahasa umum), yang kini disebut bahasa China Modern Standar oleh 

orang Barat, walaupun istilah Mandarin masih digunakan. Putonghua dikenal sebagai 

Huayu (bahasa Mandarin) di komunitas orang Tionghoa di luar negara Tiongkok dan 

sebagai Guoyu (bahasa Nasional) di Taiwan, padahal sebenarnya semua itu adalah 

bahasa yang sama (Elizabeth, 2011, hlm 2-3). 

Menurut Ann Seng Wan (2006), orang Tionghoa dan perdagangan sudah 

bersatu padu serta menjadi satu entitas yang tidak dapat dipisahkan. Pedagang adalah 

golongan istimewa dan berada dalam kelas tersendiri. Mereka membentuk komunitas 

yang penting dalam masyarakat Tiongkok, yang bahkan menjadi identitas, simbol, 
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dan image bagi orang Tionghoa (hlm. 7-8). Dilanjutkan oleh Thomas (2008), 

performa ekonomi Tiongkok diawali dengan meluncurnya kebijakan “gaige kaifang” 

atau kebijakan membuka diri sambil berproses mereformasi infrastruktur ekonomi. 

Proses tranformasi itu antara lain, liberalisasi secara gradual kurs mata uang, 

perdagangan internasional dan penanaman modal asing. Alhasil, sejak tahun 1980-an 

ekonomi Tiongkok berkembang pesat dan menunjukkan pertumbuhan yang 

menakjubkan dengan rata-rata 9% per tahun (hlm. 1-2). 

2.2.1. Bahasa China 

Bahasa China adalah bahasa ras Han dan bahasa China Modern Standar, 

menggunakan aksen Beijing sebagai ucapan standar, dialek Beijing sebagai dasar 

dialek, dan penggunaan bahasa China sederhana sebagai tata bahasa standar bahasa 

China (Chunjiang, 2008, hlm 114). 

Dua bahasa utama China adalah Mandarin dan Kanton ditambah dengan 

bahasa daerah/dialek seperti Hakka, Hokkian, Theo Cheow, dan lainnya (Edysen, 

2009, hlm viii). Namun, bahasa China yang paling banyak digunakan adalah bahasa 

Mandarin, bahkan orang-orang Tiongkok yang bahasa ibunya bukan Mandarin pun 

bisa berbahasa Mandarin, karena bahasa tersebut merupakan bahasa Republik Rakyat 

Cina yang dominan. Bahasa Mandarin juga merupakan bahasa utama di Taiwan dan 

bahasa nasional di Singapura dan Malaysia, sedangkan bahasa Kanton hanya 

digunakan di negara Hong Kong saja (Elizabeth, 2011, hlm vi). 

Perancangan Buku..., Windy Fulius, FSD UMN, 2015



 

 
 

26 

2.2.2. Asal Usul dan Perkembangan Bahasa China 

Bahasa China merupakan bahasa tertua di dunia yang budayanya bisa ditelusuri 

hingga ke lebih dari 3500 tahun lalu (Elizabeth, 2011, hlm vi). Menurut Chunjiang 

(2008), meskipun asal usul karakter China berawal dari ribuan tahun lalu tapi asal 

usul bahasanya tetap kontroversional. Banyak teori tentang asal usul bahasa China 

dan salah satunya adalah onomatopoeia (peniruan suara). Legenda onomatopoeia 

adalah penamaan benda dengan imitasi vokal, misalnya karakter “burung walet” 

diucapkan que 雀 karena bunyi kicau burung walet, atau karakter “burung gagak” 

diucapkan ya 鸦 arena suara gaok burung gagak (hlm. 121). 

 

 

 Selama periode pra-Qin, kebanyakan orang menggunakan bahasa percakapan, 

yang dipercaya sebagai bentuk bahasa terawal yang digunakan suku Han. 

Penggunaanya yang meluas setara dengan Putonghua. Karakter “anggun” memiliki 

Gambar 2.2.1. Onomatopoeia 
(Origins of Chinese Languange. Fu Chunjiang. 2008) 
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konotasi “formal dan standar”. Selama periode Musim Semi dan Gugur dan Negara 

Berperang (memiliki dialek yang berbeda), pejabat menggunakan bahasa percakapan 

untuk berkomunikasi dalam peristiwa formal seperti perkumpulan pejabat dan 

pengorbanan pada dewa dan leluhur (Chunjiang, 2008, hlm. 122). 

 Chunjiang (2008) melanjutkan, bahasa resmi dan standar pada masa Dinasti 

Ming dan Qing dikenal sebagai “percakapan pejabat” atau guan hua 官话. Pada awal 

Dinasti Ming, ibukota terletak di Nanjing dan guan hua Nanjing ditetapkan sebagai 

bahasa resmi. Ketika Kaisar Yongle (Zhu Di) memutuskan untuk menetapkan 

ibukotanya di Beijing, maka guan hua Beijing tercipta sedikit demi sedikit. Selama 

Dinasti Qing, istana mempromosikan guan hua dengan aksen Beijing dan mendirikan 

sekolah untuk mendidik rakyat dalam bahasa itu. Pelajar yang tidak mengtahui guan 

hua tidak diizinkan berpartisipasi dalam ujian pemerintah (hlm. 123). 

 Pada tahun 1909, pemerintah Qing memutuskan untuk mengubah guan hua 

secara resmi menjadi Guoyu. Ketika Republik Cina didirikan, istilah Guoyu terus 

digunakan dan dipromosikan secara nasional. Selama pergerakan Empat Mei, rakyat 

terus mempromosikan Guoyu. Lalu tahun 1949, istilah Guoyu terus digunakan sampai 

tahun 1955 dan digantikan dengan istilah Putonghua yang berfungsi sebagai bahasa 

umum rakyat Tiongkok. Istilah Guoyu dirubah dengan pertimbangan adanya banyak 

kelompok etnis di Cina. Agar minoritas etnis menghargai bahasa China, istilah 

Putonghua digunakan karena berkonotasi umum dan universal. Namun, saat ini 

Taiwan masih menggunakan istilah Guoyu (Chunjiang, 2008, hlm. 124). 
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2.2.3. Dialek China 

Menurut Chunjiang (2008), dialek adalah variasi bahasa lokal yang digunakan hanya 

di daerah tertentu dan berbeda dari bahasa resmi yang digunakan di seluruh negeri. 

Ada tujuh macam dialek dasar yang penggunaannya tersebar di seluruh provinsi 

negeri China, yaitu Dialek Utara, Dialek Wu, Hakka, Dialek Min, Dialek Yue, Dialek 

Xiang, dan Dialek Gan (hlm.126). 

Diantara begitu banyak perbedaan di antara berbagai dialek, orang dari berbagai 

daerah masih bisa berkomunikasi melalui penggunaan karakter China yang 

mempunyai kemampuan untuk menjembatani hambatan dialek. Meski orang yang 

berbicara dialek berbeda mengucapkan karakter yang sama secara berbeda, artinya 

tetaplah sama (Chunjiang, 2008, hlm. 127). 

2.2.4. Karakter China (Tulisan) 

Menurut Chunjiang (2008), karakter China adalah tulisan paling kuno dibandingkan 

dengan tulisan yang lain. Tulisan kuno lain seperti tulisan hiroglif Mesir dan tulisan 

bagi Sumeria tidak digunakan lagi tapi karakter China tetap digunakan sampai saat 

ini (hlm. 16). Elizabeth (2011) juga mengatakan bahwa karakter China adalah simbol 

yang dipakai untuk menulis bahasa Mandarin (hlm. 21). 

 Karakter China telah ada sejak ribuan tahun yang lalu berdasarkan bentuk 

sehingga disebut sebagai bahasa gambar, contohnya karakter “istirahat” yaitu xiu 休. 
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Karakter ini terdiri dari gambar manusia 人 (ren) dan kayu 木 (mu), diibaratkan 

sebagai orang yang sedang bersandar di batang pohon, sehingga dapat diartikan 

sebagai kata istirahat (Edysen, 2009, hlm viii). 

Edysen (2009) melanjutkan, karakter Cina dibagi menjadi 2 macam, yaitu 

Traditional Chinese Font dan Simplified Chinese Font: 

1. Traditional Chinese Font 

Karakter China tradisional yang diturunkan sejak Dinasti Qin, memiliki bentuk 

yang lebih rumit dari Simplified Chinese. Dipakai secara resmi di Taiwan, Hong 

Kong, dan Macau. 

2. Simplified Chinese Font 

Karakter China tradisional yang disederhanakan dalam penulisannya. Terdapat 

sekitar 6000 huruf yang disederhanakan dari Traditional Chinese Font oleh 

pemerintah RRC untuk mempermudah penduduknya belajar menulis karakter 

China sekaligus menekan tingkat iliterasi (buta huruf) di negeri itu (hlm viii-ix). 

 

 Gambar 2.2.2. Contoh Karakter China 
(http://image.linotype.com/chinesefonts/traditional_simplified.gif) 
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2.2.5. Asal Usul Karakter China 

Menurut Elizabeth (2011), karakter China dipahami oleh lebih banyak orang di dunia 

daripada bahasa lainnya dan catatan tertulis paling tua yang ditemukan berasal lebih 

dari 3500 tahun yang lalu. Simbol-simbol itu berupa guratan di atas tempurung kura-

kura dan tulang binatang yang digunakan untuk meramal kejadian di masa yang akan 

datang. “Tulang peramal” ini digunakan dalam ritual meramal pada masa Dinasti 

Shang (±1500 SM) (hlm. 21). Dilengkapi oleh Chunjiang (2008) yang mengatakan, 

ada beberapa ungkapan tentang asal usul karakter China, di antaranya “simpul 

ikatan”, “ukiran ramalan”, “ungkapan gambar” dan “penemuan oleh Cang Jie”. 

1. Ungkapan simpul ikatan 

Simpul ikatan berarti tali diikat membentuk simpul. Selama zaman primitif, orang 

mengikat simpul untuk mencatat peristiwa, khususnya dalam mencatat angka, 

seperti lima simpul berarti lima sapi dan tujuh simpul berarti tujuh kantung nasi, 

dan sebagainya (hlm. 17). 

2. Ukiran ramalan 

Ukiran ramalan berarti mengukir baris-baris sederhana pada lembaran kayu atau 

bambu. Sama seperti metode mengikat simpul, ukiran ramalan juga digunakan 

untuk mencatat peristiwa selama zaman kuno. Ukiran ramalan bisa juga 

digunakan sebagai bukti kontrak atau perjanjian. Bila rakyat membuat 

kesepakatan, dua bilah kayu digabungkan dan beberapa simbol diukir di atasnya. 
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Kedua pihak akan memiliki satu bilah kayu yang menjadi bukti perjanjian tertentu 

(hlm. 18). 

3. Ungkapan gambar 

Penggunaan gambar membuat ekspresi yang lebih jelas dibandingkan dengan 

metode simpul ikatan dan ukiran ramalan. Gambar yang digunakan dalam 

karakter biasanya sederhana dan hanya sketsa ciri utama benda dan orang atau 

berfungsi sebagai petunjuk umum sehingga orang bisa dengan mudah mengenali 

dan memahaminya (hlm. 21). 

4. Penemuan karakter China oleh Cang Jie 

Cang Jie adalah tokoh di belakang karakter pertama Cina. Ia adalah seorang 

pejabat pencatat Kaisar Huang yang bertanggung jawab atas ternak dan ransum 

dan menemukan bentuk terawal dari karakter China berdasarkan bentuk benda-

benda alam dan hewan, juga jejak kaki burung dan hewan. Ketika Cang Jie 

sedang berburu, ia mengetahui bahwa jejak kaki yang berbeda melambangkan 

makhluk tertentu. Kemudian ia mulai dari membuat berbagai macam simbol 

berdasarkan bentuk-bentuk hewan sampai bentuk lainnya, sehingga penggunaan 

simbol tersebut menjadi umum dari waktu ke waktu. Orang mulai menggunakan 

simbol tersebut sebagai alat komunikasi. Hal itulah yang meletakkan dasar bagi 

pembentukan karakter China (hlm. 24-26). 
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2.2.6. Romanisasi Karakter China 

Menurut Chunjiang (2008), dikarenakan penulisan karakter China yang agak rumit, 

maka beberapa pemikir China modern percaya bahwa karakter China menghambat 

perkembangan Tiongkok. Oleh karena itu, mereka mengusulkan penghapusan 

karakter China dan ingin meromanisasi karakter China. Kemudian pada tahun 1958, 

pemerintah Tiongkok menerapkan “rencana fonetik China”, tetapi fonetik China 

umumnya digunakan untuk pengucapannya saja, bukan untuk menggantikan karakter 

Cina (hlm 80). 

 Elizabeth (2011) juga menambahkan, bahasa tertulis (karakter yang 

merupakan ciri khas Tiongkok) pada dasarnya tidak memiliki alphabet fonetis, tetapi 

beberapa sistem sudah dirancang untuk menuliskan bunyi bahasa Mandarin ke dalam 

karakter Latin. Bentuk standar yang digunakan saat ini dikenal sebagai pinyin 

(harfiah: bunyi ejaan), yang dipakai sebagai sistem resmi RRC pada tahun 1958. 

Sekarang pinyin digunakan hampir secara universal di Barat untuk menuliskan nama 

orang Tionghoa dan nama tempat di Tiongkok, menggantikan sistem Wade-Giles 

yang sebelumnya digunakan, contohnya: Pinyin: Beijing, Wade-Giles: Peking, 

Pinyin: Deng Xiaoping, Wade-Giles: Teng Hsiao-p’ing (hlm. 3). 

2.2.7. Simbol dan Ragam Hias China 

Menurut Moedjiono (2011), budaya Tiongkok yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu 

penuh dengan muatan simbolisasi berikut dengan makna yang sangat mendalam pada 
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semua aspek kehidupan. Simbol tersebut diwujudkan dalam bentuk fisik dan non 

fisik. Simbol fisik diwujudkan dalam bentuk ornamen atau ragam hias berikut dengan 

makna dan arti yang dikandungnya, sedangkan simbol non fisik berkaitan dalam 

kebiasaan atau tata cara dalam proses ritual (hlm. 19). Ragam hias Tiongkok 

dikelompokkan menjadi lima kategori, antara lain: 

1. Hewan (Fauna) 

Bentuk-bentuk ragam hias memiliki pola dan simbol dari makhluk hidup dan hewan 

(fauna) yang melambangkan pembawa keselamatan dan pembawa nasib baik. Hewan 

yang sering digunakan sebagai motif atau ragam hias adalah Naga, Macan Putih, 

Singa, Burung Hong (Phoenix), Gajah, Qilin (binatang mistik Tiongkok), Burung 

Bangau, Menjangan, Kura-kura, Kelelawar, dan Ikan. Naga merupakan hewan yang 

paling popular dan paling sering digunakan sebagai ragam hias, karena dipercaya 

merupakan hewan yang memiliki tenaga yang berubah-ubah dan sangat berkuasa 

(Moedjiono, 2011, hlm. 19). 

 
Gambar 2.2.3. Ragam Hias Fauna 

(Ragam Hias dan Warna sebagai Simbol dalam Arsitektur Cina. Moedjiono. 2011) 
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2. Tumbuhan (Flora) 

Tumbuhan yang sering digunakan sebagai motif atau ragam hias adalah Bunga 

Krisan (Chrysanthenum), Bunga Peoni, Bunga Teratai, Bunga Plum/Sakura, 

Cemara, Bambu, dan Beringin. Bunga Krisan melambangkan umur panjang dan 

kesehatan (British Museum, 2008, hlm. 2), Bunga Peoni melambangkan 

keteguhan hati, Bunga Teratai melambangkan kesucian, sedangkan Sakura, 

Cemara, Bambu, dan Beringin disebut sebagai empat tanaman yang 

melambangkan “empat sifat kebajikan” (Meodjiono, 2011, hlm. 20). 

 

 

3. Fenomena Alam 

Fenomena alam yang sering digambarkan sebagai motif atau ragam hias adalah 

angin, hujan, bintang dan langit, api, dan matahari dan bulan. Api digambarkan 

Gambar 2.2.4. Ragam Hias Flora 
(Ragam Hias dan Warna sebagai Simbol dalam Arsitektur Cina. Moedjiono. 2011) 
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sebagai simbol terang dan kemurnian. Matahari dan bulan sering digambarkan 

pada kain, karena bersinar dan terang sehingga melambangkan keadilan dan 

kekuatan yang luar biasa (Moedjiono, 2011, hlm. 21). 

4. Legenda 

Legenda yang paling sering digunakan sebagai simbol atau ragam hias adalah 

gambar dari beberapa peristiwa, yaitu Delapan Dewa, yang menyimbolkan 

panjang umur, kemakmuran, dan kebahagiaan, Sepuluh Pengadilan Terakhir, 

yang mengingatkan manusia untuk menghindari perbuatan criminal, dan Kisah 

Hang Sin  dan Sam Kok (Three Kingdoms),  yang merupakan legenda dari novel 

ternama (Moedjiono, 2011, hlm. 21). 

5. Geometri 

Bentuk geometri yang digambarkan biasanya tidak mengacu pada satu bentuk 

tertentu, melainkan hanya merupakan pola permainan tertentu. 

 

 
Gambar 2.2.5. Ragam Hias Geometri 

(https://dpi476diana.files.wordpress.com/2011/11/tumpal1_small.jpg) 
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Selain itu juga terdapat simbol-simbol khusus yang digunakan sebagai ragam 

hias, seperti Simbol Keseimbangan Yin Yang, yang menganggap bahwa segala 

sesuatu yang ada di alam semesta ini walaupun saling bertentangan tetapi selalu 

hidup berdampingan secara abadi dalam kekuatan Yin dan Yang (Gelap dan 

Terang), dan Simbol Ba Gua (Delapan Trigram), yang merupakan susunan dari 

delapan kemungkinan rangkaian yang menunjukkan kaitan dengan Yin dan Yang. 

Simbol-simbol tersebut dipercaya dapat menolak hawa jahat dan mendatangkan 

kemakmuran serta keselamatan (Moedjiono, 2011, hlm. 21). 

 

 

2.2.8. Kaligrafi China 

Menurut Chunjiang (2008), kaligrafi adalah bentuk tertulis ekspresi aristik dari 

karakter China. Sebagian orang menyebutnya “tarian tinta China” karena garis-garis 

kaligrafi yang seperti menari. Dalam sejarah pengembangan karakter China, tulisan 

Gambar 2.2.6. Simbol Ba Gua 
(http://www.engr.unl.edu/~sci/BAGUA.jpg) 
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tulang ramalan, tulisan pegawai, tulisan kursif, tulisan regular, dan tulisan 

bersambung semuanya memiliki karakteristik dan gaya uniknya sendiri yang 

memperkaya sifat artistik kaligrafi (hlm. 86). 

Chunjiang (2008) melanjutkan, dalam membuat kaligrafi, kuas China yang 

unik merupakan salah satu alat penting untuk menulis kaligrafi. Kuas digunakan 

untuk membuat ekspresi berbeda dan menciptakan bentuk anggun dari karakter 

China. Struktur anggun karakter China dan goresannya yang unik memungkinkan 

ekspresi kaligrafi yang kuat. Dari ketebalan dan kerapatan bentuk kaligrafi, seseorang 

dapat merasakan makna, kedalaman, dan pengaruh di balik tulisannya (hlm. 86).  

 

 
Gambar 2.2.7. Contoh Kaligrafi China 

(http://peinturechinoisexiaoqian.wifeo.com/images/sfxsyi.JPG) 
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2.3. Teori Ilustrasi 

Menurut Kusrianto (2007), ilustrasi adalah seni gambar yang dipakai untuk memberi 

penjelasan atas suatu tujuan atau maksud tertentu secara visual (hlm. 140). Ilustrasi 

sangat dekat kaitannya dengan komik, bedanya lustrasi hanya terdiri dari beberapa 

gambar yang melukiskan isi dari suatu cerita, sedangkan komik terdiri dari banyak 

gambar yang melukiskan seluruh cerita. Selain itu, ilustrasi juga dapat dikatakan 

gambaran pesan yang tak terbaca, namun tetap dapat mengurai cerita. Dengan adanya 

ilustrasi, maka pesan yang disampaikan akan lebih berkesan, karena pembaca 

biasanya lebih mudah mengingat gambar daripada kata kata (hlm. 154). 

2.4. Teori Bisnis 

Berdasarkan pengertian menurut para ahli, Suhendi (2014) menyimpulkan bahwa 

pengertian bisnis adalah suatu usaha individu atau kelompok yang mengembangkan 

dan mentransformasikan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang atau 

jasa yang dibutuhkan oleh konsumen sehingga mendapatkan keuntungan atau laba 

dengan kegiatan itu (hlm. 2).  

Menurut Suhendi (2014), ada 3 tujuan bisnis, yaitu: 

a. Kebutuhan yang beraneka ragam (Vicious Circle) 

Awalnya bisnis dilakukan dengan cara barter (barang ditukar dengan barang) 

karena waktu dulu belum dikenal mata uang atau alat pembayaran yang sah. 
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Sekarang juga sama, orang melakukan bisnis untuk mendapatkan uang dan 

uang dipakai untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang belum dimiliki. 

b. Kebutuhan dan Keinginan (Need and Wants) 

Orang melakukan bisnis untuk memenuhi kebutuhan. Namun, setelah 

kebutuhan hidupnya terpenuhi, lahirlah keinginan-keinginan yang harus 

dipenuhi. Keinginan terus bertambah seolah tidak ada batasnya, yang 

menjadikan kegiatan bisnis akan terus berlangsung. 

c. Keuntungan/Laba (Profits) 

Orang berbisnis untuk mendapatkan keuntungan/laba. Keuntunganlah yang 

mendorong kuat para pebisnis terus melakukan inovasi dan kreativitas supaya 

bisnisnya terus berkembang (hlm. 3). 
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