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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

	  
2.1.  Handlettering  

Jauh sebelum mesin cetak ditemukan, seniman jaman dulu menggunakan 

alat- alat yang sangat kompleks untuk memproduksi sebuah lettering, 

gambar ilutrasi dan seni ukir dibuat dalam berbagai bentuk dan ukuran. 

Seiring berkembangnya teknologi, komputer telah membuat prosedur yang 

cukup rumit tetapi mempermudah dalam menentukan sebuah presisi pada 

pembuatan lettering. handlettering adalah bagian informal yang ekspresif 

dari typography, Heller.S (2006). Dalam bukunya yang berjudul 

handwritten, beliau juga mendefinisikan bahwa handlettering adalah seni 

menggambar huruf. Seiring berkembangnya ilmu dan desain yang 

menantang tekonologi untuk menghasilkan sebuah karya seni, handlettering 

dalam bentuk calligraphy juga banyak digunakan dalam software untuk 

personal computer. 

 Seni menggambar huruf atau handlettering sekarang sudah 

berevolusi dan dapat docetak menggunakan mesin cetak dan mesin 

letterpress. Leslie Cabarga (2004 ) mengatakan bahwa pada era Prepixel 

handlettering dibuat dengan menggunakan alat- alat konvensional sebagai 

berikut : 
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1. Pen 

Pen digunakan sebagai alat utama untuk membuat lettering. Dengan 

menggunakan sebuah pen seseorang mendapatkan sebuah bentuk 

style huruf dan ukuran yang diinginkan didukung dengan kualitas 

tinta yang  baik. 

 

Gambar 2.1 Calligraphy Pen 

(http://www.learncalligraphy.co.uk/images/thumbnails/pen_thumb.jpg) 

 

2. Payzant Pens 

Pena ini digunakan untuk menggambar huruf untuk mendapatkan 

stroke (goresan) yang spesifik sesuai dengan keinginan pembuat 

huruf. Jenis pen ini juga terdapat dalam berbagai macam ukuran. Pen 

ini awalnya mulai dipasarkan Blick Art Materials pada tahun 1911 

kepada kelompok amatir sampai dengan level profesional. 

 

Gambar 2.2 Payzant Pen 

http://cdn.dickblick.com/images/aboutcareers/AboutBlick/pen.jpg 

 
3. Double – Stroke Rulling Pen 

Pena ini digunakan untuk menggambar dua garis sekaligus dalam 

satu goresan. Pena ini memiliki ukuran garisan yang konsisten dan 
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bisa sekaligus digunakan untuk dua warna sekaligus, sehingga ada 

jaman dahulu pena ini seringkali digunakan untuk pembuatan peta. 

 

4. Rulling Pen 

Pena ini adalah bentuk fancy dari classic rulling pen yang biasanya 

digunakan untuk finishing lettering untuk memberikan texture. 

 

Gambar 2.3 Rulling Pen 

(http://lh5.ggpht.com/) 

 

5. Rapidograph Pen 

Rapidograph terdapat dalam berbagai jenis ukuran mulai dari 0.1 cm 

sampai dengan 1 cm . Ukuran tersebut adalah ketebalan mata 

penanya. Pen ini sampai sekarang masih lebih sering digunakan 

dibandingkan empat pena lettering lainnya karena dianggap lebih 

fleksibel dan praktis. 
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Gambar 2.4 Rapidograph Pen 

(http://media-cache-ak0.pinimg.com) 

 

Sejarawan Lettering Oscar Ogg mengatakan meskipun era digital 

sudah berkembang, masih banyak para designer yang tidak meninggalkan 

seni lettering dan calligraphy. Dengan terus berkembangnya teknologi, 

penggunaan pena, brush dan marker menjadi tools andalan para pencinta 

lettering pada era digital. Melalui perbedaan tools handlettering yang 

digunakan dan perkembangan jaman, maka tipe- tipe handlettering dapat 

dibagai menjadi : 

 

1. Brushlettering 

Jenis handlettering yang dibuat dengan menggunakan kuas atau brushpen. 
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Gambar 2.5 Brushlettering 

(http://static.squarespace.com/static/.jpg) 
 

2. Chalklettering  

Jenis handlettering dengan menggunakan kapur atau pastel pensil pada 

media kayu atau papan board. 

 

 

 

Gambar 2.6 Chalk Lettering  

( Sumber : Penulis ) 
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3. Handlettered Logo 

 Jenis handlettering yang pada umumnya berasal dari sketch pensil maupun 

brush yang diolah secara digital untuk dijadikan sebuah logo.  

 

Gambar 2.7 Handlettered Logo 

( http://1.bp.blogspot.com/-
FE8XF5zQRM8/Utt8bfbnejI/AAAAAAAAAKs/HQdnsXYv99E/s1600/scriptlogo

s-7.jpg ) 
 

Sedangkan melalui style, warna dan karakteristik huruf, handlettering yang 

digunakan dapat dibagi lagi menjadi : 

1. Retro 

2. Vintage 
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3. Decorative 

 

Dalam mendesain lettering ada lima hal penting yang harus diperhatikan 

sebagai panduan utama yaitu : 

 

Gambar 2.8 Typography’s Element 

(http://media-cache-ak0.pinimg.com) 
 

2.1.1. Baseline 

Sebuah garis maya lurus horizontal yang menjadi batas bagian terbawah 

dari huruf besar. 

 

2.1.2.  Cap- Height 

Sebuah garis maya lurus horizontal yang menjadi batas bagian teratas dari 

huruf besar. 

 

2.1.3. Descender 

Bagian dari huruf kecil yang berada tepat di bawah baseline. 
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2.1.4. X- Height 

Jarak ketinggian dari baseline sampai ke meanline. X- Height merupakan 

tinggi dari badan huruf kecil. Cara yang termudah mengukur ketinggian 

badan huruf kecil 

 

2.1.5. Meanline 

Sebuah garis maya lurus horizontal yang menjadi batas bagian teratas dari 

badan huruf setiap kecil. 

 

2.1.6 Ascender 

Bagian dari huruf kecil yang posisinya tepat berada diantara meanline dan 

capline. 

 

2.2. Typography 

Perkembangan ilmu typography sebagai salah satu media komunikasi 

berawal dari bangsa Mesir pada awal tahun 3100 SM melalui sebuah 

pictograph dan ideograph sebagai bentuk penyampaian sebuah gagasan. 

Pictograph atau bahasa gambar ini akhirnya berkembang menjadi alfabet 

dalam bentuk simbol yang akhirnya berkembang dan diadaptasi oleh bangsa 
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Yunani menjadi sebuah alfabet. Sistem alfabet berkembang seiring jaman 

dan disempurnakan oleh bangsa romawi ke dalam bentuk huruf yang 

sekarang ini digunakan.  

 Komunikasi adalah bagian besar dalam kehidupan manusia sehari- 

hari. Bentuk komunikasi yang lancar antar manusia dibuktikan melalui 

bahasa tulis sebagai representasi fisik dari ide dan gagasan manusia. 

Lahirnya teknologi komputer menjadikan sebuah personal computer yang 

menyajikan berbagai macam jenis huruf digital yang dapat digunakan 

sebagai media perancangan desain. Bentuk huruf yang semakin bervariasi 

menjadi alasan penting untuk mengenali karakter huruf dalam ilmu 

Typography. Danton Sihombing (2003) menjelaskan bahwa peran 

typography dalam dunia desain sangatlah penting karena typography adalah 

sebuah media representatif dan media komunikasi verbal yang mampu 

menyampaikan pesan secara langsung kepada individu tanpa menimbulkan 

makna ganda seperti sebuah karya ilustrasi. 

 Dalam buku Surianto Rustan (2011) yang berjudul Layout, Leslie 

Becker menjelaskan bahwa typography memiliki tiga sifat yaitu : 

a. Type as Text : 

Typografi dugnakan sebagai penyampai sebuah pesan secara   tertulis.  

Text mempunyai peranan penting dalam penyampaian sebuah pesan dengan 

adanya unsur readability dan legibility. 

 

b. Type as Informastion Delivery : 
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Type digunakan sebagai sumber informasi dalam bentuk label, tanda 

pengenal dan penunjuk arah. Readability dan legibility juga mempunyai 

peranan penting dalam hal ini. 

 

c. Type as Image : 

Typography disini berperan sebagai penyampai pandangan, ekspresi sebuah 

karya dan sikap. Legibility dan readability pada Type as Image tidak 

menjadi sorotan utama dalam karya namun tetap harus diperhatikan. 

 

2.3.  Typesetting  

Proses mendesain dengan penggunaan elemen typography harus turut 

memperhatikan susunan huruf untuk membentuk sebuah kata dan kalimat. 

Penyusunan huruf bukanlah hanya sebagai sarana untuk menyampaikan ide 

dan gagasan, tetapi penyusunan huruf juga sebagai bentuk penyampaian 

citra visual. Bentuk huruf yang disusun dengan memperhatikan pemilihan, 

penataan dan pola yang dikemas menjadi satu akan menjadi sebuah karya 

yang mampu memberikan kesan visual tersendiri yang menarik gerak mata.  

Terdapat dasar-  dasar pengukuran dalam ilmu typography yaitu : 

1. Point 

Satuan untuk mengukur tinggi huruf 

2. Pica 

Satuan yang igunakan untuk mengukur panjang garis 
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2.3.1. Kerning 

Kerning merupakan suatu jarak antar huruf. Pada jaman dahulu kerning 

dikenal sebagai bentuk fisik metal yang membatasi jarak antar huruf pada 

mesin cetak, namun pada era digital, kerning dikenal sebagai spasi antara 

huruf.  

 

2.3.2. Spacing 

Dalam mendesain typeface, jarak antara adalah hal yang penting, Karen 

Chang (2005). Sebuah typeface akan terlihat sempurna jika memiliki spasi 

yang sempurna saat disusun menjadi sebuah kata, maupun kesatuan menjadi 

sebuah kalimat.  

 

2.3.3.  Legibility & Readability 

Danton (2003) menyampaikan bahwa legibility atau disebut juga tingkat 

kejalasan adalah suatu aspek penting untuk penyusunan typesetting serta 

kualitas sebuah huruf. Tingkat keterbacaan atau readability sebuah karya 

typography dipengaruhi oleh susunan huruf yang sesuai. Jarak yang 

ditentukan antar huruf dan antar kata juga akan mempengaruhi kecepatan 

membaca dan aspek keindahan pada penyusunan karya typography. Dalam 

perancangan karya grafis atau typography, kenyamanan sesorang membaca 

sebuah kata yang tersusun dalam sebuah kalimat merupakan elemen penting 
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dari bentuk ideal suatu huruf, sehingga karakteristik huruf dan estetika 

sebuah karya dapat dinikmati secara utuh.  

Legibility bisa ditentukan oleh: 

1.  Kerumitan desain huruf, seperti penggunaan serif, kontras stroke, dan 

sebagainya. 

2. Penggunaan warna  

3. Frekuensi pengamat menemui huruf tersebut dalam kehidupan sehari-

hari 

 

Keterbacaan adalah tingkat kenyamanan suatu susunan huruf saat dibaca, 

yang dipengaruhi oleh: 

1. Jenis huruf 

 2.  Ukuran  

3. Pengaturan, termasuk di dalamnya alur, spasi, kerning, perataan, dan 

sebagainya  

4. Kontras warna terhadap latar belakang 

 

2.4. Set Characters 

Sejarah ditemukannya sebuah set characters diawali oleh mesin cetak 

Guttenberg. Teknologi mesin cetak yang pada saat itu merupakan potongan 

blok- blok metal menciptakan sebuah istilah upper case untuk huruf kapital 

dan lower case untuk huruf kecil dikarenakan penempatan blok- blok 

tersebut. Blok huruf untuk huruf kapital diletakkan di bagian atas, 
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sedangkan blok huruf kecil terletak di bagian bawah. Setiap jenis huruf 

memiliki jumlah set characters yang berbeda – beda, tergantung oleh 

pembuat huruf yang beberapa diantaranya menambahkan set characters. 

 

2.5.  Muscle Memory 

Menurut Sean Wes (2010) handlettering Artist, Muscle Memory  terhadap 

alfabet harus kuat untuk mempelajari dan membuat handlettering. Diawali 

melalui meniru jenis font serif ataupun script yang sudah ada juga dapat 

menigkatakan kekuatan muscle memory sehingga dapat menciptakan hand- 

lettered artwork yang baik.  

 

2.6. Buku Petunjuk 

Menurut Collins English Dictionary (2003), buku adalah gabungan sebuah 

halaman yang telah dicetak dan dikemas menjadi satu bundle yang sejak 

dahulu digunakan oleh manusia sebagai media pembelajaran yang dianggap 

memiliki informasi yang bermanfaat serta dapat dimengerti. Isi sebuah buku 

biasanya mencakup sebuah pengalaman, pengertian serta skill yang 

dianggap akan menjadi sebuah jalan keluar bagi seseorang setelah membaca 

sebuah buku. Buku petunjuk pada umumnya berisi sebuah arahan dan 

langkah- langkah praktis untuk seseorang melakukan sesuatu.  
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2.6.1 Cover 

Dalam penyusunan sebuah buku, cover adalah salah satu elemen yang vital 

karena cover merupakan tampilan utama dan yang pertama dilihat oleh 

seseorang. Cover menjadi sebuah bagian yang mengkemas kumpulan 

halaman dan berfungsi sebagai pelindung sebuah buku. Cover juga adalah 

bagian utama yang berkomunikasi secara visual sebelum pembaca membaca 

isi dari buku tersebut. Tampilan cover buku mampu menarik mata seseorang 

untuk melihat sebuah buku dan melihat isi atau sinopsis buku yang terdapat 

pada back cover sebuah cover buku. 

 

2.6.2. Layout 

Menurut Surianto Rustan, S.Sn. dalam bukunya yang berjudul “Layout 

Dasar & penerapannya,” layout adalah tata letak elemen-elemen desain 

terhadap suatu bidang dalam media tertentu untuk mendukung konsep/pesan 

yang dibawanya. 

Prinsip dasar layout merupakan prinsip dasar desain grafis, antara lain 

urutan (sequence), penekanan (emphasis), keseimbangan (balance), 

kesatuan (unity), yang bertujuan agar elemen gambar dan teks menjadi 

komunikatif sehingga dapat memudahkan pembaca menerima informasi 

yang disajikan. 
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1. Urutan ( sequence ) 

Sequence merupakan urutan elemen desain yang menjadi perhatian, 

contohnya seperti karya desain yang berupa poster, didalamnya terdapat 

tulisan yang menjadi perhatian utama, kedua, ketiga, dan seterusnya. 

Sequence dapat dicapai dengan adanya emphasis. 

 

2.  Penekanan (emphasis) 
 
Dalam setiap bentuk desain ada hal yang perlu ditonjolkan lebih dari yang 

lain. Tujuan utama dari penekanan ini adalah untuk mewujudkan hal itu 

sehingga dapat mengarahkan pandangan khalayak sehingga apa yang mau 

disampaikan tersalur. Tapi yang perlu diingat adalah tidak semua elemen 

harus ditonjolkan karena bila itu terjadi, desain akan menjadi tidak memiliki 

elemen utama yang ditonjolkan. 

 

3.  Keseimbangan ( Balance ) 

Seluruh komponen- komponen desain harus seimbang. Desainer harus 

memadukan keseimbangan antara warna, gambar dan tulisan. 

Keseimbangan terbagi dua asimetris dan simetris. Unsur simetris 

menekankan pada ke arah pengukuran dari pusat menyebar ke arah kiri dan 

kanan. Sedangkan asimetris adalah pengaturan yang berbeda namun sama di 

setiap halaman. 
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4.  Kesatuan ( Unity ) 

Melalui prinsip kesatuan, elemen- elemen desain dapat disatukan sehingga 

menghasilkan tema yang kuat dan menghasilkan suatu hubungan yang 

mengikat.  

 

2.6.2.1 Grid 

Seperti yang dipaparkan oleh Andre Jute dalam bukunya yang berjudul 

Grids Structure of Graphic Design ( Pro-graphics), Grid digunakan dalam 

desain untuk keteraturan dalam pembuatan layout suatu desain. Grid 

digunakan juga untuk membantu pembaca atau orang yang melihat desain 

untuk menemukan materi atau elemen desain sesuai dengan yang 

diharapkan. Berikut adalaqh jenis- jenis Grid yang paling sering digunakan : 

 

1.  Manuscript Grid  

 Struktur yang paling sederhana dalam system grid, biasa disebut juga 

sebagai single column grid. Grid ini biasa digunakan untuk penulisan 

buku, khususnya buku yang memiliki body text yang panjang. 

Perancangan Media..., Elysa Adriana, FSD UMN, 2015



	  
	  
	  

27	  
	  

 

Gambar 2.7  Manuscript/ Single Column Grid 

(//www.thinkingwithtype.com/contents/grid/) 

 
 
2. Multi- Column Grid 
  
Format dari Multi- Column Grid lebih fleksibel untuk penggunaaan pada 

desain, karena dapat digunakan untuk mengatur gambar dan body text. Grid 

ini seringkali ditemui pada halaman majalah dan penggunaan pada desain- 

desain yang memiliki banyak caption pada elemen foto atau gambar. 

 

 

Gambar 2.8 Multi- Column Grid 

(//www.thinkingwithtype.com/contents/grid/) 
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3.  Modular Grid 

Modular Grid hampir sama dengan Multi- Column Grid, tetapi terdapat 

pembagian halaman dengan garis horizontal yang membentuk baris. 

Modular Grid sangat cocok untuk desain yang kompleks, terutama jika 

terdapat banyak informasi yang berupa gabungan dari text, photo, table, 

chart dan lainnya. 

 

Gambar 2.9 Modular Grid 

(//www.thinkingwithtype.com/contents/grid/) 

	  
	  
  

2.7.  E- Book 

Pengertian E- book atau buku elektronik adalah buku dalam bentuk digital 

yang biasanya berisi text serta gambar yang dikemas dalam bentuk satu file. 
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Menurut PCMag Encyclopedia adalah lawan dari buku cetak yang dapat 

dinikmati/ dibaca melalui portable device seperti laptop, PDA, ataupun e 

book reader. E- book lebih mudah dibawa dan disimpan daripada buku 

biasa, karena e book hanya berupa file yang bisa diunggah dan disimpan di 

dalam device yang kita miliki. 

 E-book juga memiliki beberapa tools untuk membuka file E- Book 

dan membacanya seperti Adobe PDF, Microsoft Reader, eReader, 

Mobipocket Reader, EPUB, Kindle dan OpenReader. 

 

2.7.1 Format E-book 

Format dari pembuatan e-book memiliki beberapa format dan masing-

masing format tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-

masing. Beberapa format dari e-book antara lain: 

 

1.  DOC dan RTF (Rich Text Format) 

Format ini merupakan standar software Microsoft word  yang banyak 

digunakan di seluruh dunia, karena sangat kompatibel dengan sistem 

operasi Windows. 

2.  HTML (Hypertext Mark-Up Language) 

Format HTML ini merupakan format yang digunakan untuk 

menampilkan halaman web sehingga untuk membacanya dibutuhkan 

aplikasi internet seperti Google Chrome, Mozilla FireFox, Internet 

Explorer, Safari dan lain-lain. 
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3.  Compiled HTML Help File (CHM) 

CHM adalah pengembangan dari format HTML. Format ini mampu 

menyimpan banyak halaman beserta link dan gambar dalam satu file saja 

namun tetap harus menggunakan aplikasi internet  yang terhubung 

dengan browser. 

4.  DVI (Device Independent) 

Format *.dvi lah format yang cukup perguruan tinggi dan lembaga 

penelitian. File yang dihasilkan relatif kecil sehingga sangat cocok untuk 

distribusi jurnal, makalah, tesis karena format ini memiliki fasilitas grafik 

yang terbatas. 

5.  PDF (Portable Document Format) 

PDF adalah sebuah format file yang dibuat oleh Adobe System pada 

tahun 1993 yang saat itu digunakan untuk pertukaran dokumen. Format 

ini merupakan format yang dapat menyimpan unsur konten yang lengkap 

untuk menggabungkan teks, huruf, dan grafik. Format ini merupakan 

format yang paling ing ditemui karena aksesnya yang mudah dengan 

menggunakan aplikasi Adobe Reader yang banyak menawarkan 

pengunduhan file PDF secara gratis.  

 

6.  E-Pub 

Format ini merupakan format standar yang digunakan untuk buku 

berbentuk digital. Saat ini, ePub semakin populer dan telah didukung 

oleh banyak piranti. Format ePub dapat dibuka dengan beragam piranti 
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eReader seperti iPhone, iPod Touch, iPad, Sony Reader dan beberapa 

piranti lainnya. Selain itu, format ePub juga dapat dibuka pada beragam 

sistem operasi dengan bantuan aplikasi tertentu. Keunggulan format buku 

berbentuk digital ini adalah ukurannya yang relatif kecil dan tampilan 

halaman yang dinamis. Format ini mampu menyesuaikan dengan ukuran 

layar piranti yang menampilkannya dan dilengkapi dengan daftar isi yang 

memudahkan akses pembacanya 

 

2.8. Craft 

Rosy Greenlees seorang director pada Craft Council memaparkan bahwa 

Craft atau seni prakrya adalah proses menghasilkan sesuatu yang alui 

aktifitas fisik dan menggunakan pengetahuan, dimana pembuat karya 

mengeksplor tanpa batas mengenai material dan proses pengerjaan dalam 

menghasilkan suatu karya. Proses kreatif yang dilalui seseorang saat 

membuat seni prakarya secara psikologis dapat meningkatkan kreatifitas 

dalam pemecahan masalah menurut Eija Vahala, 2009.  Dalam pengajaran 

maupun pembelajaran, proses kreatif yang menarik serta menantang dapat 

melatih manusia untuk berpikir lebih luas dan menghasilkan gagasan- 

gagasan yang luar biasa dalam menyusun problem solving strategy.  

 Kegiatan seni prakarya juga menuntut seseorang untuk berimaginasi 

dalam proses mengkonsep karya dan proses eksekusinya. Bermain dengan 

material, warna dan bentuk juga meningkatkan imaginasi seseorang dan 

memberikan aura positif bagi psikologi seseorang. Kemampuan kerja otak 
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untuk berkreasi, konsentrasi dan mengingat dipakai dalam kegitan seni 

prakarya sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Secara 

garis besar Eija Vahala juga memaprakan dalam hasil penelitiannya bahwa 

seni prakarya dapat melatih kreatifitas dalam proses berpikir, melatih feeling 

( kepekaan ) terhadap sesuatu, sensing dan melatih seseorang untuk lebih 

intuitive. 

 

2.8.  Warna 

2.8.1 Teori Brewster 

Teori Brewster pertama kali ditemukan pada tahun 1831. Teori ini 

menyederhanakan warna-warna yang ada di alam menjadi 4 kelompok 

warna, yaitu warna primer, sekunder, tersier, dan warna netral. Kelompok 

warna ini sering disusun dalam lingkaran warna Brewster. 

 

1. Warna primer:  

Merupakan warna dasar yang tidak merupakan campuran dari warna-

warna lain. Warna yang termasuk dalam golongan warna primer adalah 

merah, biru, dan kuning. Teori Brewster menyatakan bahwa warna pokok 

(primer) adalah warna yang dapat berdiri sendiri dan bukan merupakan 

hasil percampuran dengan warna lain. Warna yang berasal dari 

percampuran antara dua warna pokok deisebut warna sekunder. Warna 

pokok teridiri dari warna merah, kuning, dan biru. 
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Gambar 2. 10 Primary Color 

(http://www.ahlidesain.com/wp-content/uploads/2010/05/teori-warna-1.png) 
	  
 

2. Warna sekunder:  

Merupakan hasil pencampuran warna-warna primer dengan proporsi 1:1. 

Misalnya warna jingga merupakan hasil campuran warna merah dengan 

kuning, hijau adalah campuran biru dan kuning, dan ungu adalah 

campuran merah dan biru. 

 

Gambar 2.11 Warna Sekunder 

(http://www.ahlidesain.com/wp-content/uploads/2010/05/teori-warna-2.png) 
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3. Warna Tersier : 

Merupakan campuran salah satu warna primer dengan salah satu warna 

sekunder. Misalnya warna jingga kekuningan didapat dari pencampuran 

warna kuning dan jingga. 

 

Gambar 2. 12 Warna Tersier 

(http://www.ahlidesain.com/wp-content/uploads/2010/05/teori-warna-3.png) 
	  
	  
 

4. Warna Netral : 

Warna netral merupakan hasil campuran ketiga warna dasar dalam 

proporsi 1:1:1. Warna ini sering muncul sebagai penyeimbang warna-

warna kontras di alam. Biasanya hasil campuran yang tepat akan menuju 

hitam. 
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