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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Teori 
(Dokumen Pribadi) 

 

2.1  Teori Desain  

Menurut Wong (1986, Hlm.1), merancang/desain merupakan proses membuat 

rupa dengan suatu tujuan. Berbeda dengan seni lukis yang merupakan khayalan 

seniman, karya rancang memiliki suatu pesan dan harus memenuhi kebutuhan 

praktis penggunanya. Tidak hanya indah, tetapi ciptaan perancang harus 

dipadukan dengan selera zaman dan juga lingkungan. 

 
2.1.1. Elemen Desain 

Menurut Wong (1986, Hlm. 26-44), elemen massa / ruang adalah komponen 

grafis yang digunakan untuk mengatur area gambar. Perkembangan elemen dari 

yang sederhana sampai yang kompleks. Titik menghasilkan garis, lalu garis 

menghasilkan bidang dan volume dalam gambar. Komponen ini merupakan 
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metode dasar yang paling umum dalam mengatur atau membagi ruang. Semua 

perangkat grafis yang digunakan dalam komposisi dapat diekstraksi dan diubah 

menjadi unsur-unsur massa / ruang penting, elemen tersebut adalah: 

1. Dot/ Titik 

 Titik merupakan komponen paling sederhana dari elemen. 

1. Line/ Garis 

Garis ditandai dengan jalur titik yang bergerak, dengan begitu titik 

bertransisi dan bertransformasi menjadi garis. 

2. Plane/ Bidang 

Permukaan dua dimensi yang dihasilkan melalui sambungan garis lurus 

ataupun lengkung menjadi sebuah bidang. 

3. Volume 

Menciptakan ilusi kedalaman merupakan faktor penting yang memberikan 

kontribusi untuk stimulasi visual. 

 

2.1.2. Warna 

Menurut Oxford Dictionary, warna merupakan properti yang dimiliki oleh suatu 

benda menghasilkan sensasi yang berbeda pada mata sebagai akibat dari cara itu 

mencerminkan atau memancarkan cahaya. 

Menurut Goethe (2006, Hlm. 167), pada umumnya orang mengalami 

banyak pengalaman menyenangkan dari warna. Mata membutuhkan warna sama 

besarnya seperti membutuhkan cahaya, karena warna memberikan kita sebuah 

pengalaman yang mungkin kepuasannya tidak dapat dijelaskan. 
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Ballinger (1980, Hlm. 34), menyatakan bahwa benda menyerap atau 

memantulkan cahaya melalui sinar cahaya matahari/cahaya buatan, kemudian 

pantulan cahaya tersebut ditangkap oleh mata. Kisaran warna yang terlihat 

menurut Newton apabila melewati cahaya putih melalui prisma, maka akan 

ditemukan berbagai warna seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan violet. 

Hal yang sama dapat kita temukan pada saat melihat pelangi, cahaya 

terpecah menjadi spektrum dan tidak ada batasan jelas, yang terlihat hanya transisi 

halus pada kumpulan warna tersebut. Warna pelangi tersebut juga dapat 

divisualisasikan menjadi color wheel. 

2.1.2.1. Jenis Warna 

Warna dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu: 

1. Warna Cahaya/ Additive Colour 

Yaitu warna yang digunakan pada sistem televisi dan juga 

fotografi, apabila semua warna additive dicampur, maka akan 

tercipta warna putih. Pender (1998, Hlm. 16) menyatakan bahwa 

warna putih tersebut dihasilkan dari warna rgb, yaitu red, green, 

blue yang tumpang tindih. 

2. Warna Pigment/ Subtractive Colour 

Ballinger (1980, Hlm. 34) menyatakan bahwa warna pigment 

merupakan warna pada cat dan tinta, dimana warna hitam menjadi 

kuncinya apabila semua warna dicampurkan. Pender (1988, Hlm. 

16) menyatakan bahwa warna hitam tersebut dihasilkan dari warna 

cyan, magenta, dan yellow. 
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2.1.2.2. Klasifikasi Warna  

Menurut Berryman (1990, Hlm. 196-200), dimensi warna merupakan  

sampel warna. Desainer harus sensitif untuk mewarnai, dapat 

mengklasifikasikan warna dan dapat menentukan warna. 

1. Hue 

Salah satu sampel warna, ketentuan yang membedakan satu warna 

dengan yang lainnya. Terdapat ribuan warna tetapi seseorang 

hanya familiar dengan 18 sampai 20 warna yang dapat diingat.  

Berryman menambahkan bahwa hue yang sama akan 

terlihat berbeda ketika diaplikasikan ke permukaan yang berbeda. 

Permukaan seperti badan otomotif sangat keras dan halus, hue 

pada permukaan seperti itu akan tampak glossy. Pada surface yg 

menyerap seperti uncoated paper akan tampak matte/dull. 

2. Value 

Penerangan dan penggelapan dari sampel warna. Variasi terang 

atau gelap dari hue, putih ditambah pure hue memberikan value 

terang/tint. Hitam ditambah pure hue memberikan value 

gelap/shade. 

3. Chroma 

Saturasi atau intensitas dari sampel warna. Kecerahan atau 

kekusaman dari sampel warna. Sampel chroma kuat 

Perancangan Buku..., Virra Dianka Febryanti, FSD UMN, 2014



	   13	  

pendekatannya pada pure hue, sampel chroma lemah 

pendekatannya ke neutral grey.  

 
2.1.2.3. Psikologi Warna 

Fisik, psikologi dan pelajaran perilaku dapat diterapkan ke semua warna. 

Tergantung atas kultur dimana individu dibesarkan, perbedaan warna akan 

menyampaikan arti tertentu. Sering atau tidaknya, desainer diajarkan untuk 

menyampaikan ke orang lain bagaimana mereka harus merasakan seni 

termasuk warna, tanpa memperhatikan salah satupun dari dasar ilmiah. 

1. Micro Color Responses 

Warna mempengaruhi fisik manusia karena hubungan psikologi. 

Efek ini dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu warm color dan cool 

color. Warm color mencakup, merah-oranye, oranye, oranye-

kuning, dan putih. Sedangkan Cool color adalah biru, biru-hijau, 

dan hijau. 

a. Motor and Glandular Responses 

Individu ditempatkan di high-chroma ruangan merah akan 

memberikan pengalaman, untuk periode pendek, mempercepat 

detak jantung dan menaikan tekanan darah. Ini merupakan motor 

response. Low-chroma seperti hijau dan biru menyebabkan efek 

yang sebaliknya, memperlambat waktu reaksi otot, menenangkan 

rasa gugup dan umumnya membuat tubuh rileks. 
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b. Psychological Responses 

Efek psikologi dari semua warna dapat diubah dengan mengganti 

chroma, tinting, purity, saturation, shading dan texture rating. 

Intensitas/chroma dari warna signifikan dalam memicu 

gairah/antusias terlepas dari hue. Persepsi dan interpretasi dari 

warna sangat kompleks dan dapat diubah dengan properti yang 

tidak biasa berhubungan dengan warna, seperti siluet/bentuk, 

kedalaman, dan gerakan sebuah obyek. Contoh lainnya, warna 

merah dan oranye pada jus buah akan terlihat lebih manis 

dibandingkan dengan warna lain. 

2. Macro Color Associations 

Warna harus diletakkan dalam konteks agar dapat mengerti kaitan dengan 

artinya. Faktor lain yang terkait dengan pengaruh keterkaitan warna  

adalah bentuk/siluet, gerakan, dan kedalaman membuat gambaran mental 

terpenuhi, salah satunya dapat diperkuat, dititikberatkan kembali, 

dikaitkan dengan atau dipelajari. Pada ketentuan umum, satu dari faktor 

diatas termasuk warna dapat dipecah dan digunakan terpisah untuk 

menyampaikan pesan dan emoticon cepat, respon terkait, dan mempelajari 

tingkah laku. 

Contohnya, pada high-chroma red family kaitan respon positifnya 

adalah cerdas, bersemangat, seksi, dramatis, berenergi, kuat, profokatif, 

hangat, dinamis. Sedangkan kaitan respon negatifnya adalah kebencian, 

peperangan, darah, bahaya, rasa sakit, kemarahan. 
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2.1.3. Layout 

Menurut Oxford Dictionary, layout merupakan cara mengatur atau menata bagian-

bagian dari sesuatu, juga berarti proses menetapkan materi pada halaman. 

Ballinger (1980, Hlm. 78) mengatakan, hal terpenting pada saat akan mulai 

melayout adalah mengetahui ukuran.  

 2.1.3.1.   Elemen Layout 

Ballinger (1980, Hlm. 31) mengatakan, pada saat mulai 

mempertimbangkan struktur dari layout, kita harus mengetahui terlebih 

dahulu berbagai elemen yang biasanya  

terdapat pada layout, yaitu : 

1. Heading 

Kalimat yang ditulis dengan ukuran besar, biasanya disebut juga 

dengan headline.  

2. Subhead 

Kalimat sekunder dari headline dengan ukuran yang lebih kecil. 

Biasanya ditempatkan dibawah headline. 

3. Illustration 

Berbagai jenis ilustrasi, bisa gambar dekoratif, lukisan, maupun 

fotografi hitam putih, berwarna ataupun keduanya. 

   4.  Secondary illustration 

    Materi gambar dengan ukuran yang lebih kecil dari gambar utama. 
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5.  Picture caption 

Kalimat dengan ukuran kecil yang menjelaskan ilustrasi pada 

layout. Peletakannya bisa dibawah, diatas ataupun disamping 

ilustrasi tersebut. 

6.  Text 

Materi yang menjadi pesan utama dari halaman. 

7. Logo 

Simbol yang didesain untuk mewakili suatu organisasi, digunakan 

pada halaman iklan. 

8. Signature 

Nama dari suatu organisasi yang biasanya berbentuk tulisan dan 

berhubungan dengan logo. 

 
2.1.3.2.  Prinsip Layout 

Menurut Rustan (2008, Hlm. 74-78), dalam layout terdapat prinsip yang 

dianalogikan sebagai formula yang dapat bekerja dan memberikan hasil 

yang maksimal apabila diterapkan dengan benar disertai latihan. Prinsip 

dasar layout juga merupakan prinsip dasar desain grafis, yaitu: 

1. Sequence/ Urutan 

Mengurutkan informasi untuk mengarahkan pandangan mata 

pembaca sesuai dengan urutan dan prioritas yang diinginkan. 

2. Emphasis/ Penekanan 

Penekanan pada informasi yang paling kuat, seperti memberi 

ukuran yang jauh lebih besar dibandingkan elemen-elemen layout 
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lainnya, warna yang berbeda, peletakan posisi, dan bentuk atau 

style yang berbeda dengan sekitarnya. 

3. Balance/ Keseimbangan 

Pembagian berat yang merata pada suatu bidang layout, bisa 

berupa pengaturan letak, ukuran, arah, warna, dan atribut lainnya. 

4. Unity/ Kesatuan 

Kesan unity diciptakan agar memberikan efek kuat pada 

pembacanya, prinsipnya sama dengan kesatuan antara elemen-

elemen desain yang harus saling berkaitan. 

 
2.1.3.3. Struktur Layout 

Ballinger (1980, Hlm. 32-43) menambahkan, peraturan desain dan 

komposisinya sulit untuk diciptakan, dan cenderung menjadi terbatas. 

Berikut beberapa struktur layout: 

1. Symmetry  

Layout dan komposisinya mengekspresikan keseimbangan, 

proporsi yang tepat dan hubungan spasial yang berasal dari 

pemikiran juga ciri khas seorang desainer. 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Layout Structure Symmetry 
(Layout and Graphic Design, 1980) 
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 2. Asymmetry 

Pada pendekatan asimetris, strukturnya lebih halus dibandingkan 

simetris (yang cenderung kaku). Asimetris juga lebih bebas, tidak 

formal, memiliki kesan fun namun tetap memiliki disiplin seperti 

rasa keseimbangan dan irama dari proporsi juga bobot yang 

terdapat pada layout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.2 Layout Structure Asymmetry 
(Layout and Graphic Design, 1980) 

 
 

 
3. The border 

Border page merupakan bagian dari struktur layout sama  halnya 

seperti symmetry page dan asymmetry pages. Border bukan bagian 

dari old-fashioned mupun modern, elemen yang ada pada border 

dapat dieksekusi untuk memberikan efek yang diinginkan oleh 

desainer. 
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4. The grid 

Grid merupakan struktur yang sangat teratur, memiliki sistem plot 

yang mengontrol layout dan kualitasnya dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan halaman yang akan diatur. 

a. Symmetrical Grid 

Menurut Tondreau (2009, Hlm. 11), pada symmetrical grid, 

halaman kiri merupakan cerminan dari halaman kanan. 

Memiliki 2 margin dalam dan luar yang sama untuk 

mengakomodasi catatan di pinggiran halaman margin luar 

lebih besar proposional.  

  b. Assimetrical Grid 

Menurut Tondreau (2009, Hlm. 11), assymetrical grid 

membuat spread dari kedua halaman menggunakan layout 

yang sama. 

  c. Single-coloumn Grid 

Menurut Tondreau (2009, Hlm. 11), single-coloumn grid 

biasa digunakan untuk tulisan panjang, seperti esai, 

laporan, atau buku. Fitur utama pada halaman atau spread 

adalah blok dari teks. 
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Gambar 2.3 Single-coloumn Grid 

(Layout Essential, 2009) 
 

  d. Double-coloumn Grid 

Menurut Tondreau (2009, Hlm. 11), double-coloumn grid 

Dapat digunakan untuk mengontrol banyaknya teks atau 

untuk memperlihatkan perbedaan jenis informasi dalam 

kolom yang terpisah. 

Double-coloumn grid dapat diatur dengan kolom 

dari lebar yang sama ataupun tidak. Dalam proporsi yang 

ideal, ketika satu kolom lebih lebar dari yang lainya, kolom 

terlebar merupakan dua kali lebar kolom sempit. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.4 Double-coloumn Grid 

(Layout Essential, 2009) 
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e. Multicoloumn Grid 

Menurut Tondreau (2009, Hlm. 11), multicoloumn grid 

menghasilkan flexibility yang lebih baik daripada single 

atau two-coloumn grids, kombinasi multiple coloumn dari 

lebar bervariasi dan bermanfaat untuk majalah dan 

websites. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 2.5 Multicoloumn Grid 
(Layout Essential, 2009) 

 

f. Hierarchial Grids 

Menurut Tisnawati & Wicaksono (2014, Hlm. 68), hierarki 

merupakan penekanan suatu hal yang penting atau 

menyolok dari suatu bentuk atau ruang menurut besarnya, 

potongan, atau penempatan secara relative terhadap bentuk 

dan ruang lain dalam organisasi. 
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Menurut Tondreau (2009, Hlm. 11), hierarchial 

grids membagi halaman ke dalam area. Kebanyakan 

hierarchial grids terdiri dari kolom horizontal. 

 Space memadai pada halaman teks memberikan 

urutan dan rasa keseimbangan. Dengan menggunakan 

banyaknya jumlah space, memungkinkan untuk membatasi 

pengantar material, seperti heading dan teks, dari 

banyaknya salinan yang menjelaskan seperti caption atau 

step-by-step information. Area yang berlainan membantu 

pembaca menelusuri halaman (Hlm. 107). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 2.6 Hierarchial Grid 
(Layout Essential, 2009) 
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g. Modular Grid 

Menurut Tondreau (2009, Hlm. 11), modular grid terbaik untuk 

mengatur berbagai informasi yang ditemukan di koran, kalender, 

bagan dan tabel. Menggabungkan kolom vertikal dan horizontal, 

yang mengatur struktur ke dalam potongan terkecil dalam ruang.  

Tidak semua modul harus diisi, modular grid menentukan 

tahapan tepat dan memungkinkan desainer mengeluarkan alur dan 

mengatur banyak detail. Modul dapat tidak terlihat atau terlihat, 

dapat besar ataupun kecil, memberikan struktur tegas, memegang 

tulisan, huruf atau warna, atau hiasan. Dan benar-benar 

mendukung white space  (Hlm.64) 

Menurut Safanayong (2006, Hlm. 40), modular dapat 

diaplikasikan secara langsung pada desain halaman, dapat 

mengembangkan desain asimetris dari bentuk simetris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Modular Grid 
(Layout Essential, 2009) 
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2.1.4. Tipografi 

Menurut Samara (2011, Hlm. 22-23), tipografi berada di sekitar kita setiap saat 

sejak kita bangun tidur, dari barisan harga di bon yang harus kita bayar, label dari 

makanan sampai ledakan transenden dari pengalaman alphabet pada poster, web 

dan televisi. Kita melewati ribuan pesan tipografi setiap hari yang sebagian besar 

kita tidak sadari sama sekali.  

 
2.1.4.1. Klasifikasi Tipografi 

Tipografi berdiri di persimpangan keindahan dan kegunaan, berikut 

beberapa klasifikasinya: 

1. Archaic 

Karakteristiknya berasal dari ketebalan stroke yang relatif 

konsisten, karakter Imperial Roman membentuk type design 

selama ribuan tahun berikutnya. Pada bentuk ini struktur essential 

dan proporsi huruf dikodifikasikan. Huruf yang kurang formal ini 

kemudian tercampur ke dalam karakter modern sebagai huruf 

kecil. Contoh: manuscript. 

 

 

 
 

Gambar 2.8 Archaic 
(Typography Workbook, 2011) 
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2. Oldstyle 

Desainer tipe renaissance melihat bentuk archaic sebagai inspirasi 

tetapi struktur dan ekspresinya diperhalus ke dalam jenis-jenis 

typefaces yang kita kenal sebagai classic atau oldstyle. 

Karakteristiknya berasal dari proporsi Roman, kontras dari 

ketebalan pada stroke, angle, atau oblique, axis pada bentuk 

lengkung dan x-height kecil menegaskan huruf kecil. Sambungan 

berbentuk buah pir dan celahnya kecil pada huruf kecil. 

 

 

 

 
 

Gambar 2.9 Oldstyle 
(Typography Workbook, 2011) 

 

3. Transitional 

Ketentuan mendeskripsikan tampilan yang berovolusi dari oldstyle 

type tetapi menunjukkan perubahan yang ditandai dalam 

strukturnya. Ritme pada stroke sangat jelas. X-height pada huruf 

kecil terlihat lebih besar, axis selagi tetap oblique, lebih tegak 

keatas dan serif menjadi lebih tajam dan lebih didefinisikan, 

lengkung kurung lebih cepat kedalam batang dan membuat angle 

yang tajam. 
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Gambar 2.10 Archaic 
(Typography Workbook, 2011) 

4. Modern 

Kontras pada strokes yang ekstrim, stroke tipis berkurang menjadi 

garis tipis, stroke yang tebal menjadi lebih tebal. Axis dari bentuk 

lengkung menjadi tegak keatas, dan kurung yang menghubungkan 

serif ke batang telah dihilangkan, membuat sebuah jeda yang kaku 

dan elegan. Serif benar-benar bulat, logika pada kontras stroke dan 

lingkaran struktur dari huruf lengkung. 

 

 

 
Gambar 2.11 Modern 

(Typography Workbook, 2011) 
 

5. Sans Serif 

Typefaces ini hasil dari “display types” abad 19, gaya agresif yang 

dirancang untuk revolusi Industri pada industri baru: periklanan. 

Sebisa mungkin dirancang aneh, tebal, dan disederhanakan, 

mengurangi detail yang tidak penting. Desainer mulai 

mengeksplorasinya sebagai bentuk baru, pada abad 20 sans serif 

menjadi sering digunakan dimana-mana. Sans serif types 

karakteristiknya ada pada kurangnya serif (sans dalam bahasa 

Perancis berarti “tanpa”), akhir sambungan tajam tanpa hiasan. 
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Ketebalan stroke seragam, axis sepenuhnya tegak keatas. Sans serif 

types disusun lebih tinggi pada teks dan dapat terbaca pada ukuran 

kecil. Selama 50 tahun yang lalu, mereka sudah biasa menjadi text 

face untuk bacaan yang panjang. 

 

 

 
Gambar 2.12 Sans Serif 

(Typography Workbook, 2011) 
 
 

6. Slab Serif 

Hasil lainnya dari display types, slab serif atau Egyptian adalah 

campuran dari presentasi bold, solid dari sans serif dan 

menitikberatkan garis lurus khusus dari serif, karakteristik slab 

serif adalah konsistensi secara keseluruhan pada bobot stroke. Serif  

sama lebar dengan batang, karena “lempeng” bagian tubuh dari 

slab serif sering lebih lebar dari yang dianggap normal. Kadang, 

slab serif disebut dengan Egyptian karena mereka eksotis, kualitas 

asing. 

 

 

 
Gambar 2.13 Slab Serif 

(Typography Workbook, 2011) 
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7. Graphic 

Typefaces ini dekoratif, anak-anak eksperimental dari display 

types. Visual mereka ekspresif tetapi kondusif untuk dibaca pada 

bacaan yang panjang. Kategori ini termasuk contoh menyerupai 

script, indah dan kompleksnya terinspirasi dari tulisan tangan dan 

terlihat istimewa yang konseptualnya menarik atau ilustratif. 

 

 

 

Gambar 2.14 Graphic 
(Typography Workbook, 2011) 

 

2.1.4.2. Aspek Bentuk Typeface 

Selain itu, terdapat 5 aspek bentuk yang membedakan satu typeface 

dengan yang lainnya, yang menciptakan kontras pada ritme dan perasaan 

ketergantungan typographer, menambahkan dimensi pada teks dan 

komposisi : 

1. Case 

Tiap huruf pada alphabet memiliki dua bentuk yaitu huruf besar 

(uppercase) atau capital dan huruf kecil (lowercase).  

2. Weight 

Secara keseluruhan bobot dari strokes yang berhubungan dengan 

tinggi disebut weight. Standar weight dalam sebuah typeface 

ditentukan dari basic family, standar yang sering ditemukan pada 
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family tersebut adalah light, medium/regular, bold dan heavy 

weight. 

3. Posture 

Postur letterform berorientasi vertikal ke garis baseline. Huruf 

yang berdiri tegak keatas, axis tengahnya 90° ke baseline disebut 

roman. Huruf yang miring disebut italic.  Huruf italic yang benar 

digambar dengan angle 12 sampai 15° kurang tegak dari 

perbandingan roman. 

4. Width 

Bagaimana lebarnya letterform pada typeface yang berhubungan 

dengan tinggi mereka disebut width/extention. Dasar regular width 

adalah dimensi kotak, huruf kapital M dari regular width terlihat 

lebar dan tinggi. Width dari huruf lainnya sama dengan rasio awal 

typeface berasal, meskipun mereka mungkin tidak sama lebar 

dengan huruf M. Sebuah typeface dimana letterformnya sempit 

dari regular disebut dengan condensed/ compressed, tampilan yang 

lebih lebar dari regular disebut extended/expanded. 

5. Style 

Style adalah istilah luas yang mengacu beberapa aspek dari 

typeface. Pertama, style dapat dibagi menjadi dua dasar kategori 

yaitu serif dan sans serif. Kedua, style mengacu klasifikasi sejarah 

dan keistimewaan berkaitan dengan konteks sejarahnya. Ketiga, 

style mengacu pada variasi bentuk spesifik yang desainer 
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tanamkan pada huruf (kualitas dekoratif). Dalam pengertian ini, 

style pada typeface disebut neutral (bukan dekoratif tertentu atau 

manipulasi melekat dekat pada bentuk dasar) atau stylized 

(dekoratif atau manipulasi istimewa pada bentuk). 

 
2.1.5. Ilustrasi 

Menurut KBBI, ilustrasi merupakan gambar berupa foto atau lukisan yang 

gunanya untuk membantu memperjelas, membandingkan ataupun menghias suatu 

halaman. Sedangkan menurut Oxford Dictionary, ilustrasi merupakan sebuah 

gambar yang menggambarkan buku ataupun koran. 

Menurut Ballinger (1970, Hlm. 25), ada banyak tipe ilustrasi yang dapat 

digunakan dalam berkomunikasi melalui layout untuk menghasilkan konsep 

gambar terbaik. Dalam dunia desain grafis saat ini, ilustrasi meliputi nature 

illustration, fashion illustration, product illustration, dan  humorous illustration. 

Sebuah ilustrasi juga berhubungan dengan seni fotografi, dalam halaman iklan 

dapat digunakan untuk menciptakan  suasana yang tepat dan menarik untuk 

menunjukan produk yang dijual. 

 
2.1.6.  Dekorasi 

Menurut situs britannica.com, dekorasi merupakan seni yang berkaitan dengan 

desain dan dekorasi benda-benda seperti keramik, gelas, keranjang, perhiasan, 

metalware, furniture, tekstil, pakaian dan barang lainnya. Seni dekorasi juga 

sering dikaitkan dengan keranjang atau tembikar. Namun, terdapat pemisahan seni 

dekoratif dari bentuk-bentuk seni, seperti lukisan dan patung.  
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Kategori seni dekorasi meliputi kreasi dari pembuatan furniture, dekorasi bunga, 

tembikar, dan perhiasan. 

 
2.1.7. Craft 

Menurut Oxford Dictionary, craft merupakan kegiatan yang melibatkan 

keterampilan dalam membuat hal-hal dengan tangan. Menurut Avé (2008, Hlm. 

13), craft sudah dikenal dan disukai masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Pada 

zaman itu, kepulauan Indonesia telah menjadi pusat perkembangan pengrajin Asia 

dengan berbagai macam kerajinan seperti batik Jawa dan Sumatra, logam mulia 

Melayu dan Makasar hingga ukiran kayu Bali. Hal tersebut terbukti dengan 

adanya petunjuk dari dokumen hukum jawa yang terdapat pada batu tulis serta 

piring tembaga mengenai transaksi pajak yang lebih dikenal sebagai sima. 

Avé (2008, Hlm. 166) mengungkapkan bahwa, meskipun kerajinan kaca 

bukan tradisi asli Indonesia, kehadiran beberapa pengrajin kaca Jepang telah 

menginspirasi dan menarik perhatian masyarakat Bali untuk belajar kerajinan ini. 

 
2.2. Teori Buku 

Menurut KBBI, buku merupakan lembar kertas berisi tulisan ataupun kosong 

yang dijilid. Sedangkan menurut Oxford Dictionary, buku merupakan sebuah 

karya yang ditulis atau dicetak, terdiri dari halaman yang direkatkan atau dijahit 

bersama-sama pada satu sisi dan terikat dalam sampul. 
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2.2.1. Anatomi Buku 

Menurut Rustan (2008, Hlm. 68) buku dimanfaatkan sebagai media informasi dan 

pada umumnya buku dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian depan, bagian isi 

dan bagian belakang.  

 
2.2.1.1.  Bagian Depan  

1. Sampul depan, 

2. Judul,  

3. Informasi penerbitan, 

4. Dedikasi, berisi pesan atau ucapan terima kasih dari pengarang 

yang dipersembahkan untuk orang lain, 

5. Kata pengantar dari pengarang,  

6. Kata sambutan dari pihak lain, dan  

7. Daftar isi.  

 
2.2.1.2.  Bagian Isi 

Bagian isi merupakan isi dari buku, terdiri dari bab-bab dan sub bab yang 

membicarakan topik yang berbeda. 

 
2.2.1.3.  Bagian Belakang  

1. Daftar pustaka,  

2. Daftar istilah, 

3. Daftar gambar, dan   
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4. Sampul belakang, berisi gambaran singkat mengenai isi buku, 

testimonial, harga, nama atau logo penerbit, elemen visual atau teks 

lainnya. 

Dalam membuat buku, banyak hal yang harus diperhatikan, Ballinger 

(1970, Hlm. 76) menyatakan bahwa, desainer harus mengetahui dan 

merencanakan lipatan serta penyusunan halaman pada buku (Hlm. 76).  

 Sebagai desainer yang baik, kita harus memikirkan dampak yang terjadi 

saat membuat karya agar dapat mengurangi resikonya. Oleh karena itu, Denison 

(2009, Hlm. 12) menyarankan pada saat proses produksi kita harus lebih dulu 

merencanakan kertas yang akan digunakan, proses cetak, teknik finishing, dan 

tinta yang akan digunakan untuk mencetak. 

 
2.2.2. Jenis Buku 

Menurut Trim (2011, Hlm. 68-71), terdapat banyak sekali jenis karya buku yang 

dapat dipilih sebagai spesialisasi, diantaranya: 

1. Buku Anak/Remaja 

Dapat berupa fiksi maupun non fiksi, banyak topik yang dapat digarap 

sesuai dengan sasaran pembaca yang terdiri atas usia balita/prasekolah, 

usia kelas rendah (7-8 tahun), usia kelas tinggi (9-12 tahun), dan remaja 

(ABG). 

2. Buku Bisnis 

Dapat berupa buku praktisi bertema entrepreneurship, manajemen, 

marketing dan konsep-konsep bisnis baru. 
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3. Buku Panduan (How to Books) 

Buku jenis ini merupakan buku yang sangat ramai pasarnya karena banyak 

orang yang membutuhkan panduan mengenai segala hal.  

4. Buku Sastra (Fiksi) 

 Jenis buku sastra dapat berupa kumpulan cerpen dan novel. 

5. Buku Biografi/Autobiografi 

 Buku mengenai sejarah, pencitraan serta kepentingan tertentu. 

6. Buku Kisah Nyata 

Buku jenis ini mirip dengan biografi atau autobiografi, bedanya adalah 

sudut pandang tersendiri dari kisah menarik dalam hidup seseorang. 

7. Buku Perjalanan (Traveling Book) 

 Buku ini menyajikan tulisan seputar daerah atau tempat tertentu, fenomena 

pada setiap perjalanan yang dapat menginspirasi para traveller lainnya. 

8. Buku Agama (Religious Book) 

 Buku mengenai agama yang dapat meningkatkan keimanan. 

9. Buku Kesehatan 

Buku yang isinya mengenai cara menjaga tubuh agar tetap bugar dan fit, 

maupun cara untuk sembuh dari penyakit. 

10. Buku Hobi 

Buku mengenai hobi yang terus berkembang dan menjadi tren atau gaya 

hidup seperti hobi otomotif, hobi kerajinan, hobi memasak, ataupun hobi 

bermusik. 
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11. Buku Referensi 

Buku seperti kamus, ensiklopedia, buku pintar, dan direktori. 

 
2.2.3. Kelebihan Buku 

Melalui kuesioner pada 1000 pengguna akun fatbrain, yaitu situs jual buku 

fatbrain.co.uk, diketahui bahwa alasan utama pengguna memilih buku cetak 

disamping pilihan digital adalah sebagai berikut: 

1. Feeling 65% 

 Bentuk fisik, berat, catatan dan tulisan, tanda kekusaman, kenangan, 

lipatan, selipan. Tidak ada aplikasi untuk itu. 

2. Learning 61% 

 Tidak ada pembelajaran tanpa post-it, stabile dan 3 volume terbuka di saat 

bersamaan. 

3. Sharing 58% 

 Anda tidak dapat meminjam eBook pada teman anda dan orang yang anda 

kasihi. Dan anda tidak dapat me-recyclenya. 

4. Seeing 53% 

 Cool design, end paper, ilustrasi, gilt edges, buku adalah objek seni. 

5. Re-selling 45% 

 Buku cetakan adalah milik anda. Anda membayarnya untuk itu. Anda bisa 

menjualnya atau barter sesuka hati. 

6. Collecting 44% 

 Buku lama, edisi pertama, desain yang cantik, atau hanya memiliki deretan 

indah buku pada rak. 
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7. Giving 44% 

 Memberikan personalisasi pada buku. 

8. Shopping 42% 

 Mengklik dan menyapu sendiri di rumah atau menggali dan membelai 

antara rak pada toko buku. 

9. Smelling 11% 

 Buku memiliki bau, sedangkan e-book tidak. 

10. Posing 9% 

 Bagaimana orang bisa tahu bahwa anda cerdas jika mereka tidak melihat 

anda di toko buku? 

 
2.3. Teori Fotografi 

Menurut Oxford Dictionary, fotografi merupakan seni atau praktek mengambil 

dan mengolaha foto. 

2.3.1. Still Life 

Menurut Lestari & Paulus (2012, Hlm. 11), teknik yang biasa digunakan dalam 

fotografi komersial & advertising ini merupakan sebuah gambar yang diciptakan 

dari benda atau objek mati agar tampak jauh lebih hidup dan berbicara. Seperti 

makanan yang terlihat hangat, dingin atau lembut. 

 
2.3.2. Pencahayaan 

Menurut Ardiansyah (2005, Hlm. 1-2), pencahayaan (exposure) merupakan seni 

atau teknik dalam mencari keseimbangan antara besar jumlah cahaya (volume) 

yang melalui sebuah lensa dengan lama waktu yang dibutuhkannya untuk 
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menghasilkan gambar pada sebidang bahan peka cahaya (film) atau sensor digital 

pada kamera. 

 Ardiansyah menambahkan, untuk mengatur volume cahaya yang akan 

sampai pada film atau sensor digital terdapat diafragma yang berfungsi sebagai 

keran, terdapat pula rana kamera dengan skala kecepatannya yang berfungsi 

sebagai pengatur berapa lama cahaya mengalir, sementara film dan sensor digital 

diumpamakan sebagai ember tempat cahaya ditampung. 

 Besar kecilnya ember tersebut adalah ukuran kepekaan kedua media 

tersebut yaitu ASA/ISO. 100 merupakan ukuran besar, 200 sedang dan 400 keatas 

adalah kecil. 

 
2.3.3. Komposisi 

Ardiansyah menyatakan, komposisi dalam bidang seni rupa dan fotografi 

merupakan cara penempatan objek dalam bidang gambar dengan memanfaatkan 

faktor-faktor komposisi sedemikian rupa agar dapat menjadi titik pusat perhatian 

bagi orang yang melihatnya. Faktor-faktor tersebut adalah: 

1. Pemilihan warna 

2. Bukaan diafragma 

3. Jarak Pemotretan 

4. Lensa yang dipakai, dan 

5. Pengaturan objek dalam bidang gambar. 
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2.3.3.1.  Komposisi statis dan dinamis 

Suatu komposisi dikatakan statis apabila penempatan fotonya berada 

ditengah-tengah bidang gambar. Sedangkan, bila objek foto tidak 

ditempatkan secara simetris maka akan terlihat lebih dinamis dan hidup. 

 
2.3.3.2.  Arah Gerak 

Arah gerak objek memberikan efek pergerakan. 

 
2.3.3.3.  Rule of Third 

Komposisi ini smembagi gambar menjadi tiga bagian yang sama besar dan 

proporsional, horizontal dan vertical dengan menarik garis-garis khayal di 

atas bidang gambar tersebut, menghasilkan empat titik potong dimana 

salah satu titiknya akan menjadi pusat perhatian. 

 
2.3.3.4.  Eksplorasi 

Terkadang penerapan komposisi yang lain dari yang lain akan 

memberikan hasil cukup menarik meskipun tidak akan menjadi baku dan 

klasik seperti aturan komposisi sepertiga. Kelby (2007, Hlm. 232) juga 

menghimbau agar tidak takut dalam bereksperimen, tidak ada ruginya 

apabila mencoba hal baru dalam fotografi, seperti memotret subjek dari 

sudut yang sangat ganjil. 
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2.3.3.5.  Memperbaiki Komposisi Setelah Pemotretan 

Menurut Kelby (2007, Hlm. 88-96), setelah pemotretan, perbaikan 

komposisi dapat dilakukan dengan cara cropping yaitu membuang wilayah 

gambar yang dianggap tidak penting (Hlm. 88-96). 

 
2.3.4. Teknik Sederhana  

Dalam membuat tugas akhir ini, penulis akan menggunakan media fotografi untuk 

mengambil foto yang akan dimuat di buku. Penulis akan menggunakan teknik 

sederhana seperti memotret dengan latar belakang putih.  

Kelby (2007, Hlm. 28-50) menyatakan bahwa untuk menciptakan latar 

belakang putih tersebut dapat menggunakan kertas putih, biasanya Kelby 

menggunakan 2 kertas berukuran poster, 1 buah sebagai latar belakang dan 1 buah 

lagi digunakan sebagai pantulan cahaya (Hlm. 50). Kelby juga menyarankan 

untuk mempertajam foto yang diambil dengan menggunakan photoshop dengan 

filter unsharp juga fade unsharp mask. 

 
2.4. Teori Sustainability 

Menurut Theis & Tomkin (2012, Hlm. 1), sustainability berasal dari dua kata 

latin, yaitu sus yang berarti mengimbangi dan tenere yang berarti menahan. 

Konsep ini lahir di era modern dari keinginan manusia untuk terus bertahan di 

planet bumi dalam waktu yang lama, juga untuk masa yang akan datang. 
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2.4.1. Paradigma Sustainability 

Sustainability adalah mengenai mempertahankan eksistensi manusia seperti fungsi 

ekonomi, sosial dan sistem politik bersamaan mendukung lingkungan fisik dan 

biologis dan banyak lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Gambar 2.15 Paradigma Sustainability  
(Sustainability: A Comprehenshive Foundation, 2011) 

 
 

Theis & Tomkin (2011, Hlm. 7) menyatakan, pertemuan elemem sosial 

dan ekonomi menghasilkan keadilan sosial, kelangsungan hidup dibentuk melalui 

pertimbangan kepentingan lingkungan dan ekonomi. Diantara elemen lingkungan 

dan ekonomi terletak ketahanan, menandakan bahwa fungsi masyarakat 

bergantung pada sumber daya lingkungan dan jasa. Dari ketiga titik pertemuan 

tersebut, terletaklah sustainability. 
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2.4.2. Jar 

Menurut Oxford Dictionary, jar merupakan wadah silinder bermulut yang terbuat 

terbuat dari kaca atau keramik dan banyak digunakan sebagai wadah menyimpan 

makanan. 

 Menurut Leda Meredith pada situs foodpreservation.about.com, jar 

pertama kali ditemukan karena adanya sayembara yang dibuat oleh Napoleon 

Bonaparte pada tahun 1975 untuk menemukan metode yang dapat mengawetkan 

makanan dan Nicholas Appert berhasil menemukan metode food canning.  Seiring 

berjalannya waktu, penemuan-penemuan berikutnya pun bermunculan dan hingga 

kini kita dapat menggunakan jar dengan berbagai tipe dan merek.  

Menurut Bridgman (1995, Hlm. 9), sejak 6.000 tahun silam, kaca 

diproduksi dengan cara memanasi pasir dengan soda dan batu kapur. Namun, 

pada zaman sekarang kaca telah mengalami peningkatan mutu pada warna dan 

menjadi tahan terhadap panas. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.16 Jar Kaca 
(Dokumen Pribadi) 
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