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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Gambar 2.1. Kerangka Teori 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

2.1. Batik 

Menurut Prof. Kusnin Asa (2014), kata batik berasal dari bahasa Sunda Kuno, 

Ambatik yang artinya adalah menggambar dan muncul pada abad 10-14 M di 

Kerajaan Galuh dan Pakuan, Padjajaran (hlm. 13-14). Prof. Kusnin Asa (2014) 

menyatakan bahwa masyarakat Jawa Tengah zaman klasik (abad ke-8) mengenal 

teknik ini sebagai manariwang, sementara kata ambatik (mbatik) yang merupakan 

Bahasa Jawa Baru, mulai digunakan saat kerajaan Galuh-Padjajaran menguasai 

beberapa wilayah Jawa Tengah pada abad ke-11 (hlm. 15). Menurut Reni 

Kusumawardhani (2012), teknik batik telah dikenal di Mesir sejak abad ke-4 SM 

serta telah diterapkan di China pada masa Dinasti Tang (618-907), India, dan 

11  
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Jepang (hlm. 11).  

2.1.1. Teknik Pembuatan Batik 

Reni Kusumawardhani (2012) membagi teknik pembuatan batik secara umum 

mejadi lima (hlm. 11):  

1. Batik Tulis 

Proses pembuatan batik tulis sangat lama karena pembuatannya menggunakan 

tangan. Adapun proses pembuatannya adalah seseorang harus memotong bahan, 

biasa berupa kain katun atau kain sutra. Mencuci kain dengan tujuan untuk 

membuang kanji agar nantinya tidak mengganggu proses pewarnaan, setelah itu 

kain diberi kanji dingin yang sangat tipis. Selanjutnya, beberapa lembar kain akan 

diletakkan diatas kayu rata dan dipukul berulang-ulang agar permukaan kain 

menjadi rata dan halus. Setelah permukaan kain rata, proses selanjutnya adalah 

menggambar pola langsung pada kain atau pada kertas contoh yang kemudian 

disusul oleh proses perekatan malam. Area kain yang akan dibiarkan putih lah 

yang ditutup dengan malam, jika areanya besar biasa lilin akan direkatkan dengan 

kuas, sedangkan bagian yang lebih halus menggunakan canting dan setelah 

selesai, kain dapat dicelupkan berkali-kali dalam bahan pewarna hingga hasil 

yang diinginkan tercapai. Setelah selesai diwarnai, lilin yang menempel harus di 

lepas dengan cara merebus kain yang telah diwarnai tadi hingga lilinnya mencair 

dan mengapung dipermukaan. 
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2. Batik Cap 

Pembuatan motif pada jenis batik ini adalah dengan menggunakan cap 

sebelumnya telah dicelupkan ke lilin cair. Proses pembuatan jenis batik ini lebih 

cepat dan mudah namun karena sifat masalnya, motif dan warna dari jenis batik 

ini dianggap kurang fleksibel. 

3. Batik Cap dan Tulis 

Jenis batik ini biasa juga disebut sebagai batik kombinasi. Proses pembuatan 

sebagian motifnya menggunakan cap dan kemudian disempurnakan secara manual 

dengan canting. 

4. Batik Printing 

Pembuatan motif pada jenis ini tidak menggunakan lilin sama sekali, melainkan 

menggunakan mesin sehingga sebenarnya tidak dapat disebut sebagai batik, 

melainkan kain bermotif batik saja. 

5. Batik Prada 

Jenis batik ini menggunakan sentuhan emas (Prada, dalam bahasa Jawa). Jenis 

batik ini bisa digunakan oleh keluarga kraton Yogyakarta dan Surakarta pada hari 

perayaan namun mulai dikembangkan dalam dunia fashion oleh Iwan Tirta pada 

tahun 90-an. 
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2.1.2. Pewarnaan Batik 

Menurut Kusumawardhani (2012), untuk menghasilkan pewarnaan yang baik, 

sebuah kain dapat dicelupkan hingga 30 kali dengan tiga jenis pewarnaan perhari 

dan memakan waktu hingga 15 hari, terutama jika menggunakan bahan pewarna 

alami (hlm. 15). Secara umum, Kusumawardhani (2012) membagi jenis 

pewarnaan menjadi dua: 

1. Pewarnaan Alami 

Bahan pewarnaan ini biasa digunakan pada kain batik kuno dan berasal dari alam, 

baik dari hewan maupun tumbuhan seperti akar, batang, daun, buah, kulit, serta 

bunga. Bahan yang biasa digunakan adalah kunyit (warna kuning), teh dan akar 

mengkudu (warna merah atau merah coklat), daun pohon nila (warna biru), serta 

kulit soga kenet (merah coklat). 

2. Pewarnaan Buatan atau Kimia 

Bahan pewarna ini biasa digunakan pada kain batik modern, biasa berupa naptol 

dingin dan indigosol. 

2.1.3. Batik Jambi 

Lily Abdurrahman Sayoeti (1989) menyatakan bahwa batik Jambi dapat dibagi 

menjadi dua, yakni kain batik tradisional dan kain batik modern, termasuk di 

dalamnya adalah kain batik lukisan (hlm. 5). Menurut Lily Abdurrahman Sayoeti 

(1989), kain batik tradisional Jambi memiliki motif yang khas dan telah 

berkembang sejak lama serta diwariskan secara turun menurun serta memiliki 
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warna yang khas dan dihasilkan dalam bentuk kain panjang, selendang, dan kain 

sarung (hlm. 5). Beliau kemudian menambahkan bahwa motif tradisional dari 

batik Jambi memiliki kandungan nilai filosofis yang tidak dapat dimengerti oleh 

generasi saat ini. Sayoeti (1989) menyatakan bahwa batik modern dan batik 

lukisan menggunakan warna yang lebih beragam namun warna soga (kecoklatan) 

selalu ada, alat yang digunakan juga lebih beragam, dapat berupa canting, cap, 

maupun screen (hlm. 7). Beliau menambahkan bahwa khusus untuk batik lukisan, 

kuas sering digunakan untuk menutup permukaan kain dengan lilin (hlm. 7).  

Menurut Bil Gosling dalam buku Catatan Lily Abdurrahman Sayoeti 

Tentang Batik Jambi (1989), banyak Batik Jambi yang berwarna kemerahan 

dengan dasar warna gelap dan memiliki pola motif berwarna putih dan berbeda 

dengan batik Jawa (hlm. 6). Menurut Lily Abdurrahman Sayoeti (1989), teknik 

batik tulis telah lama berkembang di Jambi dan diikuti dengan teknik cap dengan 

lempengan logam yang mulai digunakan pada tanhun 1979/1980 dan kedua teknik 

ini dapat digunakan untuk membuat kain batik tradisional (hlm. 7). Batik 

tradisional Jambi biasa menggunakan pewarna alam, namun karena bahan alami 

kini sulit ditemukan, pengrajin batik Jambi telah banyak menggunakan pewarna 

kimia yang prosesnya lebih cepat (hlm. 7). 

2.2. Buku 

Amsyah (2005) berpendapat bahwa buku termasuk dari salah satu media cetak 

(hlm. 97). Menurut Ardhi (2013), media sendiri merupakan sebuah sarana atau 

alat untuk menyampaikan sesuatu (hlm. 2). Rasul (2008, hlm. 4) dan Amsyah 
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(2005, hlm. 97) sama-sama manyatakan bahwa media, khususnya media 

informasi, merupakan wadah khusus untuk menyajikan data informasi. Menurut 

Haslam (2006), buku merupakan media dokumentasi tertua yang isinya 

mengandung ide, pengetahuan, dan kepercayaan (hlm. 6). Beliau menambahkan 

bahwa buku merupakan media portabel yang tersusun dari lembaran kertas, 

dicetak dan disatukan dengan tujuan untuk menjelaskan, memperkenalkan, 

menyimpan pengetahuan dalam bentuk tulisan sehingga informasi di dalamnya 

dapat diakses oleh pembaca tanpa batasan ruang dan waktu (hlm. 9). Haslam 

(2006) menyatakan adanya kaitan antara buku dan dokumentasi di mana 

dokumentasi adalah akar dari dikenalnya gambaran dan tulisan serta berbagai 

produk grafis lainnya saat ini (hlm. 23). DiMarco (2010) berpendapat bahwa buku 

adalah media cetak yang mengandung informasi yang desainnya terdiri dari 

gabungan gambar dan tulisan sehingga terciptalah satu rangkain kesatuan yang 

utuh (hlm. 112). DiMarco (2010) selanjutnya menjelaskan bahwa di dalam sebuah 

buku terdapat semua tujuan komunikasi, yaitu menyajikan  informasi, 

meyakinkan, mengedukasi, dan menghibur (hlm. 113). Menurut DiMarco (2010) 

ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam upaya perancangan sebuah buku, 

yakni desain sampul dan punggung buku, tataletak halaman, serta ilustrasi dan 

foto yang ada di bagian dalam buku (hlm. 113).  

2.2.1. Komponen Buku 

Haslam (2006) membagi buku menjadi tiga komponen dasar, the book block 

(komponen isi dari sebuah buku), the page (halaman), dan the grid (grid) (hlm.20) 

namun yang akan dibahas dalam poin ini hanya komponen isi dari sebuah buku 
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dan halaman saja, sementara the grid akan dibahas lebih detail pada poin 2.3. 

mengenai elemen desain.  

1. Komponen Isi Buku 

Komponen ini berisi struktur buku yang terdiri dari 20 komponen penyusun 

lainnya. 20 komponen tersebut adalah front pastedown, cover, foredge square, 

front board, tail square, endpaper, head, leaves, back pastedown, back cover, 

foredge, turn-in, tail, fly leaf, foot, dan signature.  

− Spine, disebut juga sebagai punggung buku, berfungsi untuk menutup bagian 

punggung dari sebuah buku, tempat lembaran kertas atau kumpulan signature 

direkatkan. 

− Head band, bagian melengkung pada punggung buku yang biasanya berfungsi 

untuk menghubungkan cover depan dan belakang.  

− Hinge, bagian kertas yang ditekuk dan terletak diantara pastedown dan fly leaf  

yang berasal dari satu lembar kertas yang sama.  

− Head square, bagian pelindung lembaran isi buku yang terbentuk dari lapisan 

cover buku dan lapisan karton yang ukurannya lebih besar dari lembaran isi 

buku. 

− Front pastedown, selapis kertas yang merekat dibagian dalam karton cover 

bagian depan, satu bagian dengan fly leaf dan hinge.  
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− Cover, selapis karton, kertas tebal, atau perpaduan dari keduanya yang merakat 

dan melindungi the book block.  

− Foredge square, merupakan area pelindung yang terbentuk dari lapisan cover 

dan bagian belakangnya.  

− Front board, merupakan lapisan karton dari cover bagian depan.  

− Tail square, merupakan area pelindung di bagian bawa buku yang terbentuk 

dari lapisan cover dan lapisan karton bagian belakang yang ukurannya lebih 

besar dari lembaran buku atau signature.  

− Endpaper, merupakan selembar kertas tebal yang dilipat menjadi dua, satu 

direkatkan pada bagian dalam karton cover dan satunya lagi dibiarkan merekat 

dengan bagian dari pastedown menjadi fly leaf.  

− Head, merupakan bagian atas dari sebuah buku.  

− Leaves, merupakan selembar kertas atau vellum yang menghasilkan dua sisi 

halaman.  

− Back pastedown, merupakan lapisan kertas yang merekat dibagian dalam 

karton bagian belakang.  

− Back cover, merupakan lapisan karton  dari cover belakang.  

− Foredge, merupakan bagian depan atau muka dari sebuah buku.  
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− Turn-in, merupakan jaket buku yang biasa terbuat dari selembar kertas yang 

dilipat dari bagian luar cover ke bagian dalam cover.  

− Tail, merupakan bagian bawah dari sebuah buku.  

− Fly leaf, merupakan lembar yang tercipta dari gabungan bagian lembar kertas 

endpaper dan pastedown.  

− Foot, merupakan bagian bawah dari halaman sebuah buku.  

− Signature, merupakan kumpulan lembar jahitan kertas yang telah dicetak, 

dilipat, dan disatukan untuk membentuk komponen isi dari sebuah buku. 

 

Gambar 2.2. Komponen Isi Buku 

(Sumber: Book Design, Haslam (2006), hlm. 20). 
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2. Halaman 

Menurut Haslam (2006), ada 10 unsur pembentuk sebuah halaman, yaitu format, 

page heigh and width, verso, single page, double-page spread, head, recto, 

foredge, foot, dan gutter. 

− Format, merupakan perbandingan skala ukuran panjang dan lebar dari buku 

yang terdiri dari tiga ukuran dasar, yaitu portrait, landscape, dan square. 

Format portrait memiliki perbandingan skala panjang yang lebih besar dari 

lebar, landscape memiliki perbandingan skala panjang yang lebih kecil dari 

lebar, dan square memiliki perbandingan skala panjang dan lebar yang sama. 

− Page heigh dan width, merupakan ukuran panjang dan lebar dari halaman 

sebuah buku. 

− Verso, merupakan sebuah halaman dari sebuah buku yang biasa terletak di 

sebelah kiri. 

− Single page, merupakan selembar kertas yang terletak di sebelah kiri. 

− Double-page spread, merupakan dua buah halaman ber hadapan yang terlihat 

menyatu melalui gutter menjadi satu halaman besar. 

− Head, merupakan bagian atas dari halaman sebuah buku. 

− Recto, merupakan sebuah halaman dari sebuah buku yang biasa terletak di 

sebelah kanan. 

− Foredge, merupakan bagian depan atau muka dari sebuah buku. 

− Foot, merupakan bagian bawah dari halaman sebuah buku. 

− Gutter, merupakan batasan area jilid dari sebuah buku. 
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Gambar 2.3. Halaman dan Grid 

(Sumber: Book Design, Haslam (2006), hlm. 21). 

 

Gambar 2.4. Berbagai Jenis Format Kertas 

(Sumber: Book Design, Haslam (2006), hlm. 30). 

2.2.2. Produksi Buku 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses memproduksi sebuah 

buku, yaitu: 

1. Pemilihan Kertas 

Johansson, Lundberg, dan Ryberg (2011) menyatakan bahwa dalam memproduksi 

sebuah buku salah satu hal pertama yang harus diperhatikan adalah jumlah 
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produksi buku yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi pemilihan kertas 

yang akana digunakan (hlm. 20). Menurut mereka, pada produksi buku dalam 

jumlah besar (100.000 atau lebih), pemilihan kertas dapat sangat mempengaruhi 

harga produksi sementara untuk jumlah produksi kecil pemilihan kertas tidak 

memiliki pengaruh yang besar jika dilihat dari segi ekonomi (hlm. 20). Salah satu 

cara yang sering digunakan untuk kebutuhan produksi skala besar adalah memilih 

kertas dengan berat gramatur yang lebih ringan dengan bertujuan untuk menekan 

angka produksi agar sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan(hlm. 11). 

Mereka juga berpendapat bahwa pemilihan sebuah kertas juga harus disesuaikan 

dengan teknik produksi yang akan digunakan karena ada beberapa teknik cetak 

yang memerlukan kertas dengan spesifikasi khusus (hlm. 13). Johansson, 

Lundberg, dan Ryberg (2011) menyebutkan bahwa harga kertas perlembar akan 

lebih mahal dibanding harga kertas per rol, kertas yang dibuat dengan bahan dasar 

non-kayu akan lebih mahal dibanding kertas dari bubur kayu, kertas glossy juga 

lebih mahal dibanding kertas mate (doff), harga kertas dasar berwarna lebih tinggi 

dari kertas putih, dan kertas bertekstur akan lebih mahal dari pada kertas tanpa 

tekstur (hlm. 20).  

2. Teknik cetak 

Evans dan Sherin (2013) membagi jenis printing menjadi 10, offset lithography, 

letterpress, gravure, engraving, thermography, screen printing, flexography, 

digital, holography, dan lenticular printing. Pada proyek tugas akhir ini, penulis 

akan menggunakan teknik cetak offset lithography, yaitu teknik cetak yang 
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menggunakan plat film atau cetakan per warna. Jenis cetak ini dipilih karena 

jumlah cetakan cukup banyak dan untuk menghemat biaya produksi. 

 

Gambar 2.5. Teknik Cetak Offset Lithography 

(Sumber: https://commercialprint.files.wordpress.com) 

3. Penjilidan 

Secara umum, Evans dan Sherin (2013), membagi standar teknik penjilidan 

menjadi delapan, yaitu perfect binding, case binding (smythe sewn), saddle stitch 

binding, side stitch binding, screw and post binding, tape binding, plastic comb 

binding, spiral and double-loop wire binding, dan ring binding (hlm. 80-81). Pada 

tugas akhir ini, penulis akan menggunakan jenis penjilidan perfect binding. Jenis 

penjilidan ini dilakukan dengan menumpuk signature (kumpulan lembaran kertas) 

dan digabungkan lalu dipotong pada bagian yang terlipat dan lem panas 
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diaplikasikan pada seluruh area punggung buku. Sampul buku akan direkatkan 

pada isinya pada saat lem masih panas. 

 

Gambar 2.6. Penjilidan Perfect Binding 

(Sumber: www.grubstreetprinting.com) 

2.2.3. Masa Depan Buku 

Haslam (2006) berpendapat bahwa tidak mungkin buku hilang dari dunia karena 

jumlah buku yang dicetak setiap tahunnya dan pengetahuan yang disimpan di 

perpustakaan sangat banyak (hlm. 12). Meskipun semenjak ditemukannya 

teknologi digital dan internet, penjualan surat kabar semakin menurun, namun  

penjualan buku justru mengalami kenaikan karena bagi para pecinta buku, 

membaca dari halaman yang dicetak lebih nyaman dibandingkan membaca di 

layar monitor (Haslam 2006, hlm. 12). Haslam (2006) menambahkan bahwa 

sebuah ide dan penulisnya dapat dikenal secara global karena adanya desainer 

buku dan berhasil dicetak (dipublikasikan), tanpa kedua hal itu maka ide atau 

informasi tidak akan bertahan lama dan cepat dilupakan (hlm. 12). 
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2.3. Elemen Desain 

Landa (2011) berpendapat bahwa ada beberapa elemen desain seperti garis, 

bentuk, tekstur, serta positive and negative space.  

− Garis merupakan gabungan dari banyak titik dan memiliki perbandingan 

panjang yang jauh lebih besar dibandingkan dengan perbandingan lebarnya 

dan dapat berupa garis yang lurus maupun bergelombang dan berfungsi untuk 

mengarahkan pandangan pembaca (hlm.16). 

− Bentuk merupakan gambar umum dari sesuatu dalam bentuk dua dimensi 

sehingga memiliki ukuran panjang dan lebar (hlm.17). 

− Tekstur merupakan bentuk permukaan dan dapat dibagi menjadi dua, tekstur 

permukaan secara visual atau tekstur permukaan ril yang dapat disentuh (hlm. 

23). 

− Positive and negative space atau biasa disebut juga sebagai foreground dan 

background merupakan prinsip visual dasar untuk melihat objek dan latar dari 

objek tertentu yang saling berkaitan (hlm. 18). 

2.4. Layout 

Ambrose dan Harris (2005) yang berpendapat bahwa layout adalah penataan letak 

pada suatu bidang sesuai dengan kesatuan dari sistem secara keseluruhan (hlm. 6).  

Pendapat ini didukung oleh Rustan (2009) yang menyatakan bahwa layout adalah 

proses mengomposisikan berbagai elemen desain pada bidang tertentu sesuai 

dengan fungsi yang ingin dicapai (hlm. 0). Menurut Rustan (2009) berbagai 
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elemen desain yang ada dalam sebuah layout adalah elemen tipografi atau teks, 

elemen visual, serta margin dan grid. 

2.4.1. Tipografi atau Teks 

Rustan (2010) mendefinisikan tipografi sebagai ilmu tentang huruf (hlm. 16).  

Menurut beliau penggunaan huruf besar (allcaps) secara keseluruhan 

menyebabkan tingkat keterbacaan sebuah teks lebih rendah dibandingkan dengan 

teks yang menggunakan huruf kecil seluruhnya atau pun perpaduan antara huruf 

besar dan huruf kecil. Menurut beliau hal ini disebabkan huruf kecil memiliki 

tinggi yang variatif sehingga lebih mudah diidentifikasi dibandingkan huruf besar 

yang memiliki tinggi yang hampir sama sehingga sulit dibedakan (hlm. 78).  

Menurut Rustan (2010), dibutuhkan pula penyesuaian jarak antar huruf 

maupun antar baris agar teks lebih nyaman dibaca, seperti ketika menggunakan 

allcaps, jarak antar kata perlu diperlebar (hlm. 101). Menurut Becker (seperti 

yang dikutip oleh Rustan, 2010) terdapat tiga sifat dari tipografi, yaitu huruf 

sebagai teks, huruf sebagai media informasi, dan huruf sebagai gambar. Menurut 

beliau, huruf sebagai teks harus memiliki tingkat keterbacaan tinggi dan mudah 

diidentifikasi, teks sebagai media informasi seperti petunjuk harus memiliki 

tingkat keterbacaan tinggi, sementara teks sebagai gambar tidak harus mudah 

dibaca dan diidentifikasi. 

Bringhurst (2008) membagi enam cara untuk mengoptimalkan penggunaan 

huruf (hlm. 20-24). Menurut beliau, sebelum memvisualisasikan sebuah konsep, 

seorang desainer harus memahami isi teks yang akan divisualisasikan (hlm. 10). 
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Beliau selanjutnya menyebutkan bahwa seorang desainer harus mengenal dan 

memahami logika struktur dari teks yang akan ditata sehingga tidak terjadi 

kesalahan format (hlm. 10). Menurut beliau, hal ini akan memperlihatkan 

kesinabungan antara teks dan elemen lain sehingga audiens dapat 

mengidentifikasi bahwa seluruh elemen tersebut merupakan satu kesatuan (hlm. 

21). Pendapat serupa juga dilontarkan oleh DiMarco (2010), bahwa tujuan desain 

sebuah buku adalah memberikan pengalaman pribadi kepada pembacanya yang 

dapat diperoleh dari memperhatikan struktur elemen umum dan tingkat 

keterbacaan atau kejelasan tipografi (hlm. 112). DiMarco (2010) selanjutnya 

menjelaskan bahwa untuk dapat menghasilkan sebuah desain dengan tingkat 

keterbacaan yang tinggi, seseorang harus menggunakan jenis typeface yang 

mudah dibaca serta dapat membantu mengarahkan seseorang dalam membaca 

barisan kalimat.  

Bringhurst (2008) juga menyatakan desainer harus memilih jenis typeface 

yang sesuai dan mampu menunjukkan karakter dari teks sesuai dengan fungsinya 

(hlm. 22). Beliau juga berpendapat bahwa pemilihan ukuran font dan peletak serta 

pembagian elemen-elemen berdasarkan proporsi skala yang telah dipilih pada 

suatu bidang akan menimbulkan keharmonisan serta akan membuat audiens 

merasa nyaman menerima informasi. Beliau juga menegaskan bahwa desainer 

harus memperhatian setiap detil teks hingga ke aspek terkecil seperti masalah 

keterbacaan dan ukuran font yang akan digunakan pada bagian tertentu (hlm. 24). 

Menurut Evans dan Sherin (2013), seniman grafis profesional membagi 

typeface menjadi jenis serif dan sanserif (hlm. 29). Serif merupakan jenis typeface 
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yang memiliki kait pada ujungnya dan berakar dari huruf Romawi Kuno, 

sementara sanserif merupakan hasil dari revolusi industri dan menjadi cerminan 

estetika modern, memiliki bentuk yang halus tanpa kait atau garis diujung huruf 

(hlm. 29). Bringhurst (2008) menyatakan bahwa slab serif merupakan jenis type 

yang berkail (serif), dengan ketebalan yang relatif sama dengan garis (stroke) 

utama (hlm. 330). Bringhurst (2008) menyatakan bahwa jenis type serif dan 

sanserif dapat digunakan bersama (hlm. 105). Menurut beliau, biasanya jika jenis 

type serif digunakan untuk teks utama, maka type jenis sanserif digunakan pada 

elemen teks lainnya, termasuk caption dan pada tabel (hlm. 105).  

 

Gambar 2.7. Serif dan Sanserif 

(Sumber: http-//candelita.is, 2014) 

 

Gambar 2.7. Slab Serif 

 (Sumber: innovation.vbi.vt.edu) 
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2.4.2. Elemen Visual 

Rustan (2009) menyebutkan bahwa “yang termasuk dalam kelompok elemen 

visual adalah semua elemen bukan teks yang kelihatan dalam suatu layout” (hlm. 

53). Menurut beliau, elemen ini termasuk foto, artwork (ilustrasi, kartun, dan 

sketsa), informational graphics, garis, kotak, inset, serta point (bullets). Menurut 

Corell (seperti yang dikutip Rustan, 2009), terkadang artwork dapat lebih efektif 

dalam menyampaikan sebuah pesan daripada sebuah foto. Menurut beliau, 

infografis adalah hasil dari penelitian yang ditampilkan dalam bentuk visual 

(grafik, table, diagram, bagan, peta, dan lain sebagainya), sedangkan garis 

merupakan elemen desain yang selain menciptakan aksen juga memiliki fungsi 

sebagai pembatas. Rustan (2009) juga menjelaskan tentang kotak sebagai 

tambahan agar layout lebih terstruktur sementara inset di jelaskan sebagai gambar 

yang berfungsi sebagai informasi tambahan detail dari gambar yang lebih besar 

seakan detail tersebut diperbesar, biasa disertai keterangan singkat (hlm. 56-61). 

1. Ilustrasi  

Menurut Lawrence Zeegen (2009), ilustrasi merupakan seni terapan (hlm. 20) 

yang lahir dari revolusi industri dan menjadi bidang yang menarik bagi seniman 

(hlm. 17) dan merupakan media pertama yang memberikan wujud fisik dari kata-

kata penulis (hlm. 46). Pendapat tersebut juga disetujui oleh Salisbury (2004) 

yang berpendapat bahwa ilustrasi merujuk pada bentuk lain dari seni dan 

merupakan jelmaan tulisan dalam bentuk gambar (hlm. 6). Tujuan utama dari 
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ilustrasi adalah untuk menyampaikan pesan (Zeegen (2009), hlm. 30). Steven 

Heller (seperti yang dikutip oleh Zeegen dalam bukunya, 2009) menyatakan 

bahwa ilustrasi adalah seni masyarakat (hlm. 16) dan Zeegen (2009) 

menambahkan bahwa hal ini disebabkan ilustrasi tersedia dan dapat diakses oleh 

semua orang (hlm. 24).  

Dalam tugas akhir ini, penulis akan menggunakan ilustrasi vektor. 

Menurut Harris dan Withrow (2008), grafis vektor menggunakan bentuk 

geometris yang primitif yang berasal dari persamaan matematika seperti bidang 

persegi banyak, lengkungan, garis, dan titik untuk menghasilkan gambar secara 

digital (hlm 10). Jack Harris dan Steven Withrow (2008) kemudian menambahkan 

bahwa vektor grafis merupakan gambar yang sangat efesien untuk keperluan cetak 

maupun digital (hlm. 10). Selanjutnya, Jack Harris dan Steven Withrow (2008) 

menyebutkan bahwa vektor grafis memiliki kelebihan dapat diperbesar maupun 

diperkecil serta selalu menghasilkan gambar dengan kualitas terbaik (hlm 12). 

Alasan lain mengapa penulis memilih tetap menyertakan ilustrasi dalam buku ini 

karena menurut Arntson (2012) ilustrasi dapat memperlihatkan detail secara lebih 

jelas dari sesuatu yang bahkan tidak dapat direkam oleh foto dan melalui ilustrasi 

seseorang dapat memilih fokus yang akan dibahas dan mengesampingkan detail 

lain tidak diperlukan sehingga tidak membinggungkan audiens (hlm 152). Ilustrasi 

vektor akan penulis gunakan untuk menggambarkan motif dasar dari batik Jambi 

karena pada kain batik biasanya pola yang digunakan merupakan kombinasi dari 

beberapa motif dasar. 
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Gambar 2.8 Contoh Vektor Motif 

(Sumber: Dokumen pribadi) 

2. Foto 

Clarke (1997) berpendapat bahwa kata fotografi memiliki arti “tulisan cahaya” 

atau dapat pula diartikan sebagai “menulis dengan cahaya” (hlm. 11). Beaumont 

Newhall dalam buku The Photography oleh Graham Clarke (1997) berpendapat 

bahwa fotogafi adalah peraduan dari aplikasi fenomena atau reaksi kimia dan 

aplikasi optikal (hlm. 11), hal serupa juga disetuju oleh Ingledew (2005) yang 

berpendapat bahwa fotografi bekerja dengan kilatan cahaya dan formula (hlm. 

10). Ingledew (2005) kemudian menambahkan bahwa fotografi adalah potensi dan 

kekuatan besar yang mampu menampilkan sebuah cerita dalam sebuah gambar 

tunggal, sebuah foto juga dapat menghentikan waktu, menyimpan, dan 

memunculkan emosi atau kenangan seseorang (hlm. 10).  

Arti dari fotografi menurut Clarke (1997) dalam tingkatan fungsinya 

dilihat dari efektivitasnya sebagai citra atau gambaran dan nilainya sebagai objek 
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yang bergantung pada konteks bagaimana foto tersebut ‘dibaca’ (hlm. 19). Setiap 

jenis fotografi diasumsikan memiliki dasar cara baca yang berbeda-beda atas 

sebuah foto (hlm. 19). Clarke (1997) kemudian membagi fotografi menjadi lima, 

yakni fotografi lanskap, kota, potret, tubuh, dokumenter, seni murni. Kata 

dokumenter dari fotografi dokumenter berakar dari kata dokumen (bukti) yang 

kemungkinan berasal dari kata documentum dari abad pertengahan (medieval) 

yang memiliki arti kertas sebagai barang bukti terpercaya (Clarke (1997), hlm. 

145). Menurut Clarke (1997), jenis fotografi ini adalah bukti dari sebuah kejadian 

dan menjadi media penyimpan sebuah cerita (hlm. 145). 

Menurut Arntson (2012), fotografi dibutuhkan untuk menjual produk, 

memperlihatkan sudut pandang, mendokumentasikan sebuah kejadian, dan 

menggambarkan sebuah cerita (hlm. 166). Terdapat beberapa jenis fotografi 

menurut Arntson (2012), diantaranya adalah foto jurnaslistik yang bersifat candid 

dan foto produk yang bersifat disengaja (hlm. 166). Foto jurnalistik yang bersifat 

candid ini bertujuan untuk merekam sebuah kejadian secara langsung dan jujur 

sementara foto produk yang bersifat disengaja biasa lebih menitikberatkan pada 

tampilan terbaik dari produk daripada kondisi nyatanya dan biasa digunakan 

dengan tujuan untuk menjual ata mempromosikan produk (Arntson, 2012, hlm 

166-167).  Pada buku ini, jenis foto yang digunakan oleh penulis adalah foto 

jurnalistik, meskipun akan ada foto produk di dalam buku namun foto-foto 

tersebut hanya ditujukan sebagai bentuk dokumentasi, bukan untuk menjual atau 

pun mempromosikan suatu produk.  
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Gambar 2.9 Foto Dokumentasi 

(Sumber: Dokumen pribadi) 

2.4.3. Margin dan Grid 

Grid digunakan oleh desainer grafis, tipografer, fotografer, dan perancang 

pameran untuk menyelesaikan masalah visual, baik pada bidang dua dimensi 

maupun tiga dimensi (Brockmann (1985), hlm. 13). Menurut Rustan (2009), 

margin dan grid merupakan acuan dasar penempatan elemen layout lainnya (hlm. 

64 dan 68). Menurut Ambrose dan Harris (2005), grid bertujuan untuk 

menentukan peletakkan elemen agar lebih tepat.  Hal serupa disetujui pula Evans 

dan Sherin (2013). Menurut mereka grid merupakan penggunaan garis maya 

horizontal dan vertikal untuk membantu menentukan proporsi sebuah bidang serta 

untuk menimbulkan kesinambungan dalam satu rangkaian pembagian sub 

tertentu.  

Evans dan Sherin (2013) membagi konstruksi grid dalam empat jenis. 

Typographic unit grids, berdasarkan ukuran huruf yang digunakan dan jarak antar 
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barisnya. Composite grids, mengacu pada struktur dan alignment sebagai indikasi 

peletakan elemen-elemen dalam suatu bidang serta dapat pula diaplikasikan pada 

typographic unit grids (hlm. 65). Hierarchical grids, digunakan ketika bagian 

spesifik dibutuhkan sebagai pembeda dari halaman lainnya (hlm. 67). Modular 

grids, membagi bidang ke dalam proporsi horizontal dan vertikal yang setara dan 

biasa digunakan oleh desainer yang mencari sistem proporsi yang fleksibel (hlm. 

66). Penggunaan skala modular pada grid system juga didukung oleh Bringhurs 

(2008) yang berpendapat bahwa perbandingan skala modular menghasilkan 

proporsi yang harmonis dan fleksibel (hlm. 166).  

Secara khusus, Rustan (2009) mendeskripsikan margin sebagai ukuran 

jarak dari pinggir kertas dengan area yang akan diisi oleh elemen layout (hlm. 64). 

Bringhurst (2008) berpendapat bahwa untuk menentukan ukuran margin seorang 

desainer dapat pula menggunakan perbandingan dari interval nada pada musik dan 

perhitungan golden section yang merupakan pola perhitungan untuk hasil 

proporsional. Pendapat tentang golden section ini juga didukung oleh Ambrose 

dan Haris (2005) yang menyatakan bahwa proporsi golden section merupakan 

proporsi yang indah dipandang mata dan sesuai dengan proporsi alam.  

Menurut Bringhurst (2008), penggunaan margin harus dapat memenuhi 

tiga hal. Hal pertama menurut beliau adalah mengunci posisi textblock pada posisi 

tertentu di dalam sebuah bidang sehingga dapat memperlihatkan adanya satu 

sistem yang sama dalam sebuah rangkaian berdasarkan sistem proporsi yang telah 

dipilih. Hal yang kedua menurut beliau adalah menonjolkan textblock sesuai 

dengan fungsi serta tujuannya, dan hal ketiga adalah melindungi isi textblock agar 
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mudah terbaca serta membuat audiens merasa nyaman dengan hasil desain 

tersebut (hlm. 165). 

2.5. Warna Batik Jambi 

Penggunaan warna pada kain batik Jambi tradisional sangat terbatas karena 

menggunakan bahan-bahan pewarna yang berasal dari tumbuhan atau disebut juga 

sebagai bahan pewarna alami. Menurut Sayoeti (1989), warna yang digunakan 

pada batik tradisional Jambi adalah warna kuning, hitam, biru, dan merah (hlm. 

6). Warna kuning biasa dihasilkan dari kayu lampato atau lembato (lambata), 

warna hitam berasal dari kayu ramelang serta warna biru yang berasal dari nilo 

atau nila (hlm. 6). Menurut Fiona Kerlogue (1997), warna merah biasa didapatkan 

dari kayu sepang atau secang, biji anatto, dan darah naga yang merupakan ekstrak 

dari buah rotan (hlm. 18). Fiona Kerlogue (1997) menambahkan bahwa warna 

biru juga didapat dari kayu malerang (hlm. 18).  

2.6. Prinsip Desain 

Menurut Landa (2011), ada 8 prinsip dasar desain yaitu balance, visual hierarcy, 

emphasis, rhythm, grid, alignment, flow, corespondent, dan unity. Balance adalah 

keseimbangan yang terbentuk dari seluruh ukuran visual. Visual hierarcy adalah 

penempatan element grafis sesuai dengan urutan besar hal yang ingin ditonjolkan. 

Emphasis adalah penempatan elemen visual sesuai dengan tingkat kepentingan 

yang ingin ditonjolkan. Rhythm adalah pengulangan yang bersifat konsisten dan 

kuat. Grid adalah panduan komposisi tata letak berupa garis maya vertikal dan 

horizontal. Alignment adalah pengaturan arah tumpuan atau penempatan sumbu 

dari elemen-elemen visual. Flow adalah aspek pergerakan atau perpindahan visual 
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semu yang berirama. Corespondent adalah hubungan antara elemen atau unsur 

visual dalam satu desain. Unity adalah keadaan di mana semua elemen terlihat 

bersatu atau menjadi satu. 

2.7. Psikologi Remaja 

Menurut Santrock (2014) masa remaja (adolescene) adalah fase transisi dari anak-

anak menuju ke dewasa yang diikuti dengan perubahan secara biologis, kognitif, 

sosio-emosional yang dimulai pada usia 10 hingga 13 tahun (early adolescence) 

dan berakhir pada kisaran  usia 18 hingga 20-an awal (late adolescence) (hlm. 

16). Menurut Hall (seperti yang dikutip oleh Santrock dalam bukunya, 2014), 

seorang pelopor perkembangan psikologi pada remaja menyebutkan fase transisi 

ini sebagai fase topan-badai dan stres (storm-and-stress view) di mana seorang 

anak mulai memiliki keinginan untuk menentukan nasib mereka sendiri (hlm. 4). 

Menurut Santrock (2014), perubahan cara berpikir pada fase awal remaja yang 

membuat mereka mulai dapat memikirkan hal-hal yang lebih besar atau 

memikirkan sesuatu secara lebih mendalam, baik bersifat idealis, logis maupun 

abstrak (hlm. 17). Steinberg (seperti yang dikutip oleh Santrock dalam bukunya, 

2014) berpendapat bahwa anak pada usia 10-15 tahu sedang dalam masa memiliki 

rasa ingin tahu yang tinggi dan dalam kondisi yang tidak stabil (hlm. 64). Dunlop 

dan Romer (seperti yang dikutip oleh Santrock dalam bukunya, 2014) 

menyebutkan bahwa remaja memiliki kecenderungan untuk mengambil risiko 

(hlm. 64). 
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