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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Diecast  

Menurut Ramsay (1993, Hlm. 2) diecast adalah sebuah mainan dengan 

menggunakan teknik cetak cor. Diecast berasal dari kata die dan casting yang 

artinya cetakan mati. Diecast ini terdiri dari berbagai komponen seperti besi, 

plastik, kaca dan juga karet. Menurut Jaques (2014) diecast adalah sebuah mainan 

yang dibuat dengan injeksi molding dan casting mati.  Perusahaan diecast pertama 

adalah Lesney yang mulai membuat mainan diecast pada tahun 1947.  

Kepopuleran mereka adalah Matchbox seri 1-75, dinamakan demikian karena 

selalu ada 75 kendaraan yang berbeda pada masing-masing dikemasan dalam 

kotak kecil. Mainan ini menjadi sangat populer, sehingga "Matchbox" digunakan 

sebagai istilah umum untuk setiap mobil mainan diecast, tidak peduli siapa 

produsen yang sebenarnya. Popularitas mainan diecast sebagai koleksi yang 

dikembangkan pada tahun 1950-an, karena detail dan kualitas mereka meningkat. 

Akibatnya, banyak perusahaan memasuki dunia diecast, termasuk merek Corgi, 

yang diproduksi oleh Mettoy, yang muncul pada tahun 1956 dan mulai 

menggunakan interior dalam diecast mereka. Pada tahun 1968, Hot Wheels 

diperkenalkan di Amerika Serikat oleh Mattel, untuk mengatasi keluhan bahwa 

mereka tidak memiliki kategori mainan untuk anak laki-laki maka untuk 

menyeimbangkan kategori mereka, mattel membuat boneka Barbie untuk anak 

perempuan. 
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2.1.1. Jenis-jenis diecast 

Menurut Oxford Diecast (2005) jenis-jenis diecast adalah kereta api, mobil-

mobilan, kapal, pesawat terbang. Diecast ini diproduksi dalam beberapa skala, 

diantaranya ada 1:18, 1:43, 1:64, dan 1:72. Jenis diecast mobil-mobilan ini 

meliputi sedan, jeep, truck, bus, dan minivan.  

2.2. Restorasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI 2007, Hlm.367) restorasi adalah 

sebuah usaha yang dilakukan untuk memulihkan atau mengembalikannya kembali 

ke keadaan semula. Restorasi biasa tentang gedung bersejarah, ataupun kendaraan 

rusak. Menurut Oxford Dictionary (2012) restorasi berasal dari kata to restore, 

atau diberi arti “to bring back or to put back into the former or original state, atau 

to bring back from a state of changed condition”. Jadi restorasi bermakna 

mengembalikan pada keadaan aslinya, atau mengembalikan dari perubahan yang 

terjadi. Berdasarkan hasil wawancara oleh ahli restorasi diecast, arti restorasi 

adalah mengembalikan seperti semula diecast yang sudah rusak atau mungkin bisa 

membuatnya menjadi lebih bagus dari aslinya.  

2.3. Layout 

Menurut Ambrose/Harris (2005, Hlm.10), layout adalah pengaturan elemen 

desain dalam kaitannya dengan ruang yang mereka tempati dan sesuai dengan 

skema esterika keseluruhan.  

Perancangan Desain..., Matthew Timothy, FSD UMN, 2015



 
 

11 

2.3.1. Elemen Layout 

Ambrose/Harris (2005, Hlm.66), teks dan gambar adalah komponen kunci dalam 

layout yang digunakan untuk mengatur agar menyajikan kepada pembaca 

sedemikian rupa agar dapat berkomunikasi secara efektif. Hal tersebut juga di 

dukung oleh elemen dalam layout yaitu: 

a. Alignment  

Alignment mengacu pada posisi tulisan dalam buku teks, baik dalam 

bidang vertikal dan horizontal.  

b. Hypenation and Justification 

Dengan memberikan jarak pada setiap teks untuk menghasilkan blok 

teks agar terlihat bersih. Maka dari itu seorang desainer penting dalam 

mengontrol hypernation.  

c. Hierarchy 

Hirarki adalah panduan logis, teratur dan visual untuk judul yang 

menyertai body teks. Yang menandakan berbagai level tentang 

pentingnya ukuran point atau style.  

d. Arrangement  

Arrangement adalah sebuah penyesuaian pada teks agar pembaca 

dapat memahami dengan jelas. 
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2.3.2. Prinsip Layout 

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

sebagai formula yang mampu memberikan hasil maksimal apabila diterapkan dan 

disertai latihan. Prinsip dasar layout juga merupakan prinsip dasar desain grafis 

yaitu:  

a. Sequence / Urutan 

Mengurutkan informasi agar mengarahkan mata pembaca kepada 

informasi yang diprioritaskan.  

b. Emphasis / Penekanan 

Memberikan penekanan pada informasi yang paling kuat, contoh: 

memperbesar teks, warna yang berbeda, peletakannya, bentuk yang 

berbeda dengan elemen disekitarnya.  

c. Balance / Keseimbangan 

Pembagian berat pada layout secara merata. Seperti: teks, warna, 

ukuran dan pengaturan letak.  

d. Unity / Kesatuan 

Prinsip unity sangat diperlukan agar antar elemen memiliki kesatuan  

dan memberikan efek kuat pada pembacanya.  

2.3.3. Jenis-Jenis Layout 

Menurut Emborse & Harris (2005, Hlm. 33 – 54) layout adalah sebuah pengaturan 

dari elemen desain untuk penggunaan ruang sesuai dengan format desain yang 

dipergunakan secara maksimal. Layout bertujuan agar pembaca lebih nyaman dan 
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lebih mudah memahami informasi yang diberikan. Layout memiliki beberapa 

unsur yaitu module based grid, dan baseline grid. 

a.   Module Based Grid 

Layout jenis ini menggunakan pembagian garis pada kolom sebuah 

halaman, sehingga membentuk grid kotak kotak atau persegi panjang. 

Kemudian layout ini berfungsi sebagai pembanding ukuran bagi 

elemen – elemen desain yang ada dalam desain tersebut.  

b.  Baseline Grid 

Layout ini merupakan dasar dari kerangka atau sebuah fondasi utama 

pembuatan sebuah layout, karena layout ini memberikan akurasi yang 

tepat, sehingga elemen desain dapat tersusun rapih dan lebih 

memudahkan para pembaca.   

2.4. Tipografi 

Menurut Rakhmat Supriyono (2009, Hlm. 19-23) tipografi adalah cara memilih 

dan mengelola huruf yang dimana dalam desain grafis sudah menjadi suatu ilmu 

tersendiri. Terbaca atau tidaknya suatu tipografi ditentukan oleh penggunaan 

huruf (type face) dan juga penyusunannya. Berdasarkan fungsinya, huruf dibagi 

menjadi dua, yaitu huruf teks (text type) dan huruf judul (dislpay type), dimana 

huruf teks sebaiknya menggunakan bentuk yang sederhana dan akrab dengan 

pembaca.  

Kemudian menurut Robin Landa (2006, Hlm. 74-75) tipografi adalah 

sebuah desain dari huruf dan komposisi dari dua dimensi ruang dan didalam ruang 

dan waktu. Hasil keduanya bisa berbentuk cetak, media digital, desain, konten, 
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pesan dan juga ekspresi. Letterform adalah perpaduan antara style dan form dari 

setiap individu huruf dari setiap alphabet yang kita miliki. Letterform yang 

digunakan oleh para desainer dibagi menjadi tiga kategori yaitu: 

a. Calligraphy: digambar dengan menggunakan tangan secara manual 

dan membuatnya secara instrumental. Orang-orang menyebutnya 

dengan “menulis indah” 

 

 

 

Gambar 2.1. Kaligrafi 

(http://maryannenestor.com/_images/ConceptMapSimple.png, n.d.) 

 

b. Lettering: tulisan yang dibuat dengan mengkombinasikan desain 

didalamnya. Pada umumya dilakukan secara digital. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Lettering 

(http://maryannenestor.com/_images/ConceptMapSimple.png, n.d.) 
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c. Type: tulisan yang diproduksi oleh sebuah mesin. Jenis tulisan ini 

pada umumnya digunakan untuk berkomunikasi.  

2.4.1. Klasifikasi Tipografi 

Menurut Robin Landa (2006, Hlm. 80-81) klasifikasi tipografi dibagi menjadi tiga 

jenis yaitu: 

a. Roman 

Roman memiliki dua arti dalam tipografi yang pertama adalah tulisan 

yang didesain dengan memiliki strokes yang tebal dan tipis. Kemudian 

yang kedua adalah tulisan yang memiliki stroke atas yang vertikal. 

Pada umumnya digunakan untuk membedakan jenis oblique atau 

italic. Roman memiliki 5 jenis subklasifikasi diantaranya adalah: 

1. Old Style 

Sebuah gaya tulisan roman yang paling langsung menurun 

dalam bentuk yang memiliki chisel-edge model, 

mempertahankan banyak dari desain karakter ini. Contohnya 

seperti Calson, Garamond, Palatino, Times New Roman. 

2. Tradisional 

Sebuah style dari tulisan roman yang menunjukkan desain 

karakter dari kedua style yaitu modern dan old style. Sebagai 

contoh seperti Baskerville, Century Schoolbook, dan 

Cheltenham.  

Perancangan Desain..., Matthew Timothy, FSD UMN, 2015
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3. Modern 

Sebuah style dari roman yang ditentukan oleh alat menggambar 

mekanik dari pada meggunakan pena (chisel-edge). Sebagai 

contoh Bodoni, Caledonia, dan Tiffany. 

4. Egyptian 

Sebuah style dari roman yang ditandai dengan berat. Hal ini 

mungkin memiliki gaya tulisan yang modern atau tua. Style ini 

pada umumnya disebut square serif atau slab serif. 

5. Italic 

Desain tulisan ini menyerupai tulisan tangan dan menunjukkan 

sudut atau miring. Tulisan miring ke kanan dan tidak 

bergabung.  

 

b. Sans Serif 

Tulisan sans serif pada umumnya dirancang tanpa serif dan juga 

memiliki bobot garis monoline. Sebagai contoh seperti, Futura, 

Helvetica, dan Univers.   

c. Script 

Script adalah tulisan yang didesain menyerupai tulisan tangan. Tulisan 

script pada umumnya miring ke kanan dan bergabung. Sebagai contoh, 

Brush Script, Shelley Allegro Script, dan Snell Roundhand Script.  
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2.4.2. Elemen Tipografi 

Menurut Robin Landa (2006, Hlm. 75), elemen tipografi dibagi menjadi lima 

elemen:  

a. Ascender 

Ascender mendefinisikan tinggi sebuah huruf kecil, pada umumnya 

tetapi tidak selalu, sama seperti capline. 

b. Baseline 

Mendefinisikan bagian bawah huruf capital dan huruf kecil. 

c. Capline 

Mendefinisikan tinggi dari huruf kapital. 

d. Descender 

Mendefinisikan sebuah kedalaman dari huruf kecil.  

e. X-height 

Mendifinisikan tinggi dari hufur kecil, termasuk ascender dan 

descender. 

2.4.3. Struktur Tipografi 

Menurut Kristin (2012, Hlm. 112), struktur bentuk komposisi tipografi dan 

menjadikan desainer potensi kreatif. Digunakan untuk memesan, 

menghubungkan, dan keseimbangan, struktur membantu desainer membangun 

layout rasional. Keharmonisan berikut dengan kejelasan dan rahmat estetika. 

Desainer membangun tipografi berbeda berdasarkan fungsi, pengalaman, dan 

preferensi. Inspirasi ada dalam arsitektur, seni, geometri, musik, dan alam. 

Struktur dalam tipografi ada dua yaitu baseline alignment dan grid system. 

Perancangan Desain..., Matthew Timothy, FSD UMN, 2015
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a. Baseline Alignment 

Menurut Kristin (2012, Hlm. 122-125), baseline adalah garis imajiner 

untuk letterforms, kata, baris, dan kedudukan paragraf. Keselarasan 

dasar mengacu pada sistem, dihitung dari panduan horizontal pada 

interval vertikal dan spasi yang mendasari layout tipografi. Sebuah 

sistem dasar keselarasan menunjuk posisi terkait untuk semua jenis 

terlepas dari berbagai ukuran titik.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Baseline Alignment 
(http://maryannenestor.com/_images/ConceptMapSimple.png, n.d.) 

b. Grid System 

Menurut Kristin (2012, Hlm. 127-128), sistem grid adalah perpecahan 

vertikal dan horizontal ruang pada struktur komposisi. Mereka 

memberikan beberapa posisi dan ukuran pilihan untuk elemen 

tipografi. Grid memberikan kejelasan dan konsistensi dan membuat 

perancangan dengan jenis yang efisien. Mereka membantu desainer 

mengatur informasi dan penggunaan elemen layout. Hubungan 
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proporsional antara elemen grafis tipografi muncul secara alami. Grid 

system dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: 

1. Single Column Grid 

(2012, Hlm. 130) Single Column Grid adalah struktur 

sederhana yang cocok untuk teks, jurnal, blog dan novel. Grid 

ini dibingkai oleh margin kiri, kanan, atas dan bawah. Ukuran 

margin bervariasi sesuai panjang teks sedangkan lebar margin 

bertujuan untuk membuat pembaca lebih fokus. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Single Column Grid 
(http://maryannenestor.com/_images/ConceptMapSimple.png, n.d.) 

 

2. Multiple Column Grid 

(2012, Hlm. 132) Multiple Grid berasal dari struktur dua 

kolom untuk variasi yang lebih rumit dengan delapan, dua 

belas, enam belas, dan lebih kolom. Grid tersebut cocok untuk 

proyek-proyek di berbagai media dengan beragam teks dan 

faktor, seperti gambar, grafik, dan tabel.  
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Gambar 2.5. Multiple Column Grid 

(http://maryannenestor.com/_images/ConceptMapSimple.png, n.d.) 

 

3. Modular Grid 

(2012, Hlm. 136) modular grid adalah sebuah perpaduan 

antara grid vertical dan horizontal, sehingga membentuk grid 

kotak-kotak. Grid ini bertujuan untuk meletakkan elemen 

desain sehingga lebih tertata rapih.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Modular Grid 
(http://maryannenestor.com/_images/ConceptMapSimple.png, n.d.) 
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2.5. Warna 

Menurut Ambrose/Harris (2005, Hlm.11), warna merupakan elemen dalam desain 

grafis, yang digunakan untuk menarik perhatian, mengarahkan pembaca untuk 

bereaksi kepada informasi yang disampaikan. Menurut Aaris Sherin (2012, Hlm. 

10) warna diciptakan oleh berbagai panjang gelombang cahaya yang kemudian di 

pantulkan ke permukaan dan diintrepretasikan sebagai warna. Warna tertentu 

yang dirasakan oleh setiap individu ditentukan oleh sejauh mana permukaan 

mampu memantulkan cahaya dan menghasilkan sinar dengan panjang yang 

berbeda. Merah memiliki panjang gelombang terpanjang dan violet memiliki 

terpendek. Putih berisi semua warna dan hitam dihasilkan oleh adanya warna atau 

permukaan di mana tidak ada cahaya tampak dapat tercermin. 

2.5.1. Psikologi Warna 

Menurut Sherin (2021, Hlm.78) Warna menanamkan makna dan membangkitkan 

emosi. Tanggapan seseorang untuk warna dan tone dapat membantu menentukan 

bagaimana informasi dipahami dan dapat mempengaruhi apakah konsumen 

membeli produk atau menggunakan layanan client. Para ilmuwan dan psikolog 

telah mempelajari hubungan antara sadar dan bawah sadar persepsi orang tentang 

warna dan makna yang terkait. Psikolog sangat tertarik pada efek yang warna 

terhadap alam bawah sadar dan bagaimana pengaruh ini berhubungan dengan 

pemahaman masyarakat terhadap dunia di sekitar mereka. Psikologi warna 

memiliki hubungan baik teoritis dan praktis bagi para desainer. Dalam kasus 

tertentu, para ilmuwan telah menemukan bahwa kehadiran warna tertentu 
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memiliki efek mendatang pada subjek. Sementara belum cakupannya digunakan 

tersebar, informasi seperti ini mungkin akhirnya memungkinkan desainer untuk 

berkomunikasi dengan lebih efektif dengan audiens mereka. Desainer yang 

mengeksplorasi efek psikologi memiliki persepsi kita tentang warna memiliki 

kesempatan untuk membuat pilihan warna yang memanfaatkan reaksi disengaja 

dan tidak disengaja masyarakat terhadap warna tertentu dan kombinasi. Psikologi 

warna dibagi menjadi sembilan yaitu: 

a. Light Affects Color 

(2012, Hlm. 94) hal ini penting untuk mempertimbangkan 

bagaimana dan dimana pembaca dimaksudkan akan melihat 

sepotong desain. Apakah sesuatu akan terlihat di siang hari atau di 

malam hari mempengaruhi bagaimana warna dirasakan. Bahkan 

perubahan kecil dalam pencahayaan dalam ruangan kondisi-kondisi 

seperti apakah lampu di atas kepala dingin atau hangat. Jika warna 

terlihat di luar ruangan, intensitas mereka ditentukan oleh apakah 

mereka berada di bawah sinar matahari langsung atau di tempat 

teduh. Pada kenyataannya, desain terkadang terdapat pengaturan, 

tetapi masih penting untuk mempertimbangkan cahaya dan 

bagaimana hal itu akan mempengaruhi warna yang digunakan 

dalam suatu komposisi. 
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Gambar 2.7. Lights Affects Color 
(http://maryannenestor.com/_images/ConceptMapSimple.png, n.d.) 

 

Berikut adalah penerapan light affect color:  

 

Gambar 2.8. Light Affects Color Design 
(http://maryannenestor.com/_images/ConceptMapSimple.png, n.d.) 

 

b. Warm and Cool Colors 

(2012, Hlm. 95) Warna hangat didasarkan pada pigmen merah atau 

cahaya dan dianggap untuk aktif dan dinamis, sedangkan warna 

dingin didasarkan pada biru dan biasanya dilihat sebagai 

menenangkan dan dapat diandalkan. Hal ini dimungkinkan untuk 

Perancangan Desain..., Matthew Timothy, FSD UMN, 2015



 
 

24 

mengubah warna dari hangat ke dingin dengan menambahkan 

merah atau biru untuk itu. Misalnya, mencampurkan sedikit merah 

ke kuning akan membuat kuning hangat, sambil menambahkan biru 

menjadi kuning akan membuat dingin. Seberapa baik warna 

sekunder bekerja dalam komposisi akan sering bergantung pada 

apakah mereka hangat atau dingin dan jika mereka menyerap atau 

memantulkan cahaya. Warna hangat tampaknya maju terhadap 

warna-warna sejuk, sehingga sejumlah kecil warna hangat pada 

latar belakang keren biasanya dianggap lebih menyenangkan visual 

dari kebalikannya. Seorang desainer dapat memilih untuk 

menempatkan warna dingin di latar belakang yang hangat untuk 

menarik perhatian yang lebih besar atau untuk mengambil 

keuntungan dari ketegangan yang dihasilkan oleh kombinasi 

tersebut. Elemen visual yang berbeda sebagian dari latar belakang 

mereka, akan lebih terlihat, sehingga memungkinkan untuk 

menggunakan warna hangat dan dingin dalam komposisi yang 

sama. 

 

Gambar 2.9. Warm Color  
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(http://maryannenestor.com/_images/ConceptMapSimple.png, n.d.) 

 

Berikut ini adalah contoh penerapan warm color dalam design: 

 

Gambar 2.10. Warm Color Design 
(http://artatm.com/wp-

content/uploads/2012/10/orange_color_website_design_inspiration_1.jpg) 

 

c. Light Colors 

(2012, Hlm. 96) didasarkan pada nuansa pucat, warna-warna 

tersebut mungkin tampak hampir transparan. Sebagai warna 

mendapatkan lebih ringan, kontras antara warna menurun. Nuansa 

cahaya membuat baik aksen dan warna latar belakang. Mereka juga 

dapat menyeimbangkan terang dan lebih jenuh dalam  komposisi. 
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Gambar 2.11. Light Color 

(http://maryannenestor.com/_images/ConceptMapSimple.png, n.d.) 

 

Berikut ini adalah contoh penerapan light color dalam design: 

 

Gambar 2.12. Light Color Design 
(http://maryannenestor.com/_images/ConceptMapSimple.png, n.d.) 

 

d. Dark Colors 

(2012, Hlm. 97) Warna gelap dapat menambahkan drama dan 

menciptakan suasana hati. Warna gelap terkadang dapat digunakan 

sebagai netral dalam komposisi. Seperti tone sangat ringan, warna 

gelap dengan nilai-nilai kurang kontras karena mereka mendapat 

lebih gelap. Untuk mencapai keseimbangan, sering terbaik untuk 

memasukkan warna aksen terang atau lebih jenuh dalam palet yang 

didominasi oleh tone lebih gelap. 
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Gambar 2.13. Dark Color 
(http://maryannenestor.com/_images/ConceptMapSimple.png, n.d.) 

 

Berikut ini adalah contoh penerapan dark color dalam design:  

 

Gambar 2.14. Dark Color Design 
(http://maryannenestor.com/_images/ConceptMapSimple.png, n.d.) 

e. Bright Colors 

(2012, Hlm. 98) dibuat dengan menggunakan pigmen murni. 

Warna tersebut adalah bentuk paling murni dari warna tanpa 

tambahannya abu-abu atau hitam. Warna-warna cerah sangat baik 

dalam menarik perhatian dan sering digunakan untuk 
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mengiklankan produk. Tapi terlalu banyak warna-warna cerah 

dalam komposisi tunggal dapat mengiritasi mata dan benar-benar 

dapat menurunkan kemampuan pemirsa untuk membaca atau 

memahami informasi. 

f. Pale Colors 

(2012, Hlm. 99) warna ini adalah warna yang terdiri dari lebih dari 

65 persen putih. Warna tersebut terkadang disebut pastel dan 

mungkin memiliki konotasi budaya tertentu yang berhubungan 

dengan mereka. Mereka sering dikaitkan dengan bayi yang baru 

lahir dan pernikahan, dan umumnya dianggap feminin atau 

kekanak-kanakan. Namun, pastel bisa membuat warna aksen yang 

sangat baik atau bahkan bisa digunakan untuk menyoroti hubungan 

soft colour. 

 

Gambar 2.15. Pale Color 
(http://maryannenestor.com/_images/ConceptMapSimple.png, n.d.) 

Berikut ini adalah contoh penerapan pale color dalam design: 
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Gambar 2.16. Pale Color Design 
(http://maryannenestor.com/_images/ConceptMapSimple.png, n.d.) 

 

g. Hot Colors 

(2012, Hlm. 100) warna ini didasarkan pada tone hangat yang telah 

merah di dalamnya. Ketika warna didefinisikan sebagai "panas," 

biasanya hangat dan cerah. Contohnya termasuk oranye terang, 

merah, dan magenta. Warna panas membuat pernyataan yang. 

Mereka dapat menghidupkan komposisi dan berguna ketika 

mempromosikan sebuah produk. 
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Gambar 2.17. Hot Color 
(http://maryannenestor.com/_images/ConceptMapSimple.png, n.d.) 

 

Berikut ini adalah contoh penerapan hot color dalam design: 

 

Gambar 2.18.Hot Color Design 

(http://maryannenestor.com/_images/ConceptMapSimple.png, n.d.) 

 

h. Cold Colors 

(2012, Hlm. 101) Warna ini adalah warna dingin yang berbasis 

pada warna biru. Warna ini adalah warna menarik untuk dijadikan 

sebagai background, dan warna ini dapat sebagai 

mengkomunikasikan kepercayaan dan konservatif. 
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Gambar 2.19. Cold Color 
(http://maryannenestor.com/_images/ConceptMapSimple.png, n.d.) 

 

Berikut ini adalah contoh penerapan cold color dalam sebuah desain: 

 

Gambar 2.20. Cold Color Design 

(http://maryannenestor.com/_images/ConceptMapSimple.png, n.d.) 

 

a. Neutral 

(2012, Hlm. 102) adalah warna yang memiliki persentase besar coklat 

atau abu-abu, dan warna ini adalah salah satu kategori yang paling 

diabaikan dan kurang dimanfaatkan warna. Jika digunakan dengan 

benar, mereka dapat menambahkan penekanan dan membantu 

penampil menavigasi melalui konten tanpa gangguan dari konotasi 
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budaya tertentu. Palet warna yang didominasi oleh warna ini bekerja 

dengan baik untuk sebuah desain yang ditujukan untuk khalayak yang 

canggih atau bila konten harus memanggil perasaan tenang dan damai. 

Warna netral mungkin paling tepat ketika merancang jaminan untuk 

sebuah bar kopi atau ketika bekerja dengan kemasan yang seharusnya 

menampilkan produk daripada pembungkus. Warna netral juga sangat 

efektif sebagai warna latar belakang atau nada sekunder dalam palet 

yang mencakup lebih cerah atau lebih intens warna. 

 

Gambar 2.21. Neutral Color 

(http://maryannenestor.com/_images/ConceptMapSimple.png, n.d.) 

 

Berikut adalah contoh penerapannya dalam desain: 

 

Gambar 2.22. Neutral Color Design 

(http://maryannenestor.com/_images/ConceptMapSimple.png, n.d.) 
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2.6. Fotografi 

Menurut Bonnie L. Drewniani dan A. Jerome Jewler (2008, Hlm.186) fotografi 

adalah salah satu elemen layout yang terlihat lebih berat dibandingkan dengan 

teks atau logo yang tugasnya untuk mengatur keseimbangan suatu bidang. 

2.6.1. Still Life 

Menurut Lestari & Paulus (2012, Hlm. 11) teknik ini sering kali digunakan pada 

foto komersial & advertising. Teknik ini menciptakan gambar dari benda atau 

objek agar tempak lebih hidup dan dapat berkomunikasi. 

                    

Gambar 2.23. Still Life Photo 

(http://images.forwallpaper.com/files/images/c/c057/7dbcd/10836/still-life-tea.jpg) 

2.6.2. Pencahayaan 

Menurut Ardiansyah (2005, Hlm. 1-2) pencahayaan adalah seni dalam mencari 

keseimbangan antara besar jumlah cahaya (volume) dengan menggunakan lensa. 

Pencahayaan biasanya dibantu dengan lampu tambahan atau bisa menggunakan 

sinar matahari langsung.  
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2.6.3. Fotografi Produk 

Menurut Michael (2008, Hlm. 50) fotografi produk dilakukan dengan cara 

mengatur sedemikian rupa objek yang akan di foto sehingga membuatnya lebih 

menarik. Foto produk terkadang terkesan sederhana dengan background putih 

tetapi ada juga yang tidak memakai background putih. Fotografi produk biasanya 

dibantu dengan lampu tambahan agar objek terlihat jernih saat difoto dan juga 

mengambil gambar dengan beberapa sudut yang berbeda. Faktor yang mendukung 

dalam fotografi produk adalah: 

a. Menggunakan cahaya yang kuat 

Dengan menggunakan cahaya yang kuat maka dapat mendukung hasil 

foto agar terlihat lebih jernih. Cahaya bisa menggunakan lampu 

tambahan atau menggunakan flash eksternal. 

b. Menggunakan reflector agar dapat mengatur cahaya 

Menggunakan reflector memudahkan untuk mengatur cahaya agar 

dapat merata dan tidak terlalu terang hanya pada bagian produknya 

saja.  

c. Menggunakan meja atau alas foto yang jernih atau bersih. 

Hal ini dapat membantu agar foto produk yang dihasilkan agar menjadi 

lebih focus dan lebih jernih.  

d. Proses editing. 

Proses ini adalah pendukung terakhir agar foto yang dihasilkan 

menjadi lebih jernih dan lebih menarik lagi.  
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Gambar 2.24. Photo Product 
(http://maryannenestor.com/_images/ConceptMapSimple.png, n.d.) 

2.6.4. Komposisi dalam fotografi 

Ardiansyah (2005, Hlm. 5-6) mengatakan bahwa komposisi dalam bidang seni 

rupa dan fotografi merupakan cara penempatan objek pada gambar dengan 

memanfaatkan beberapa factor komposisi dan menjadi pusat perhatian bagi orang 

yang melihatnya. Beberapa factor tersebut adalah:  

a. Warna 

b. Bukaan diafragma (f) 

c. Jarak Foto 

d. Lensa yang digunakan 

e. Pengaturan objeknya  

2.7. Teori Buku 

Menurut C. Smith Jr. Proses perwajahan buku atau dengan kata lain perancangam 

buku dalam proses produksi buku. Perancangannya dilakukan oleh desainer. 

Tujuan desainer adalah merencanakan buku agar tampak baik dan mampu 
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menyajikan gagasan pengarang dan illustrator sebaik – baiknya agar dapat 

dipahami oleh pembaca. Menurut Rustan (2009, Hlm. 122-123) buku memiliki 

fungsi dalam penyampaian informasi yang dapat berupa cerita, pengetahuan, dan 

sebagainya. Buku memiliki lembaran – lembaran halaman yang dijilid. Sedangkan 

menurut Oxford Dictionary buku adalah sebuah karya yang di tulis dan kemudian 

dicetak dan dijahit bersama – sama pada bagian sisinya kemudian terikat dalam 

sampul. 

2.7.1. Jenis-Jenis Buku 

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

sebagai kategori tertentu, yaitu: 

a. Buku Anak – Anak / Remaja 

Buku ini berisi fiksi maupun non fiksi dimana terdapat banyak topic 

yang diangkat sesuai dengan sasaran pembacanya. Terdiri dari usia 

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

b. Buku Bisnis 

Bertemakan tentang entrepreneurship, manajemen, marketing, dan 

bisnis. 

c. Buku Panduan (how to book) 

Buku jenis ini adalah buku panduan yang sangat ramai dipasaran 

karena banyak orang yang membutuhkan buku ini. Lebih kepada 

langkah – langkah dalam membuat/menciptakan sesuatu.  

d. Buku Sastra 

Buku ini berupa kumpulan – kumpulan cerpen dan novel. 
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e. Buku Biografi 

Buku yang bertemakan mengenai sejarah, pencitraan serta 

kepentingan tertentu.  

f. Buku Kisah Nyata 

Buku ini sama seperti biografi hanya yang membedakan adalah 

perbedaan dari sudut pandang dari kisah menarik seseorang. 

g. Buku Perjalanan (Traveling) 

Buku yang menceritakan tentang sebuah fenomena tertentu atau 

sebuah daerah tertentu agar menginspirasi para traveller lainnya. 

h. Buku Agama 

Buku bertemakan soal keimanan dan pembelajaran agama. 

i. Buku Kesehatan 

Bertemakan tentang bagaimana merawat tubuh yang sehat agar 

terhindar dari penyakit tententu, dan menjaga tubuh agar tetap sehat.  

j. Buku Hobi 

Buku ini lebih membahas tentang tren tertentu seperti otomotif, music, 

memasak, kerajinan – kerajinan tertentu. 

k. Buku Refrensi 

Buku ini seperti kamus, ensiklopedia, direktori. 

2.7.2. Elemen Buku 

Menurut Rustan  (2008, Hlm. 68) buku di manfaatkan sebagai media informasi 

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

dan bagian belakang. 
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a. Bagian Depan  

1. Sampul depan (cover) 
 

Menurut Cremer (2007, Hlm. 46) sampul harus menarik perhatian 

karena Cremer mengatakan “ You sell a book by its cover”. 

Secara umum orang-orang tertarik untuk membeli buku karena 

mereka melihat sampulnya menarik. Dapat diperhatikan buku-

buku yang dijual di took buku pun sampulnya bervariasi untuk 

menarik minat para pembeli. Bagian depan  terdiri dari 3 bagian 

yaitu: 

• Sampul depan,  

• Punggung Buku, 

• Sampul Belakang 

b. Bagian Isi  

Bagian isi berisi pokok bahasan yang dibahas dalam buku tersebut. 

Biasanya terdiri dari sub bab yang berbeda. 

c. Bagian Belakang  

• Daftar Pustaka, 

• Daftar Gambar, 

• Sampul belakang berisi gambaran singkat mengenai isi buku, 

harga, nama penerbit ataupun visual lainnya. 
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2.7.3. Cover 

Menurut Beazley (2001, Hlm. 6) cover atau jaket buku adalah senjata utama 

dalam menjual sebuah buku.  Cover dapat memberikan ambiguitas bagi orang 

yang akan membelinya, karena untuk menarik perhatian pembeli maka cover di 

desain sedemikian rupa. Hal yang perlu di perhatikan dalam pembuatan cover 

adalah cover terserbut harus memiliki relevansi dengan apa yang dituliskan 

didalamnya. Menurut Beazley (2001, Hlm. 7) “cover sells the book” artinya cover 

harus menarik perhatian pembeli agar membeli buku yang dijual. Pemilihan 

tipografi juga harus memiliki relevansi terhadap isinya. Yang terdapat dalam 

cover adalah gambar, judul buku atau caption, kemudian juga nama pengarang.  

 

Gambar 2.25. Book Cover 

(http://th08.deviantart.net/fs70/PRE/i/2011/294/6/0/finance_life_etc__book_cover_by_onrckn-

d4dgwwz.jpg) 
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2.8. Komunikasi 

Menurut Haalam (2006, Hlm. 10) komunikasi adalah sebuah penyampaian pesan 

atau ide dari suatu tempat ke tempat lainnya. Media komunikasi beragam salah 

satunya adalah media buku. buku adalah sebuah alat dokumentasi kuno. Buku 

memiliki kekuatan dalam menarik perhatian pembaca yaitu dengan memberikan 

ide yang dapat mengubah atau mengembangkan tentang intelektual, kultur dan 

ekonomi. Dalam komunikasi melalui buku harus diperhatikan agar buku dapat 

berkomunikasi dengan pembacanya, hal tersebut dapat dicapai dengan 

memperhatikan layout, typografi, format, dan kontennya dan gaya bahasa. Layout 

berpengaruh dalam menunjang sebuah buku karena orang-orang pertama kali 

datang ke toko buku  yang pertama kali mereka lihat untuk membeli buku adalah 

dengan kotennya. Jadi bisa disimpulkan orang-orang hanya memiliki waktu yang 

sangat singkat dalam menilai sebuah buku dari tampilan covernya saja. Kesan 

orang-orang yang pertam kali adalah dengan space, warna, konten, dan cover. 

Menurut Traudt (2005, Hlm. 1) buku adalah sebuah wadah sebuah informasi yang 

berguna sebagai alat dalam sebuah media. Buku dapat memberikan informasi 

secara terperinci karena buku terdapat teks secara jelas. Banyak terdapat media 

komunikasi sepert: buku, television, radio, dan interakif video game. Kemudian 

gaya bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan pembacanya. Gaya bahasa 

di bagi menjadi 3 yaitu: bahasa formal, non formal, dan sehari-hari.  
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