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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pariwisata 

Ismayanti (2010) menyatakan pariwisata adalah kegiatan yang melibatkan banyak 

orang secara dinamis dan dapat menghidupkan serangkaian bidang usaha. Dengan 

sifatnya yang terbilang dinamis tersebut maka konsep dan definisi mengenai 

pariwisata, wisatawan perlu ditetapkan (hlm. 1). Menurutnya kegiatan pariwisata 

juga dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang yang melakukan perjalanan ke 

dan tinggal di daerah tujuannya diluar dari lingkungan sehari-hari mereka. 

Perjalan wisata dapat berlangsung dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun 

disamping memiliki tujuan bersenang-senang, bisnis dan lainnya (hlm. 4). 

 Terkutip Ismayanti menurut Leiper dalam Cooper et.al (1998:5) terdapat 

tiga elemen yang mendasari kegiatan tersebut dapat berlangsung.   

 

 

  

 

Gambar 2.1. Sistem Dasar Pariwisata 

(Leiper, 1998) 
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Komponen utama dari wisata terdiri dari: 

1. Wisatawan 

Adalah yang berperan utama dalam kegiatan wisata. Melakukan wisata bisa 

menjadi pengalaman manusia untuk menikmati, mengantisipasi dan 

mengingatkan akan masa-masa kehidupan. (hlm. 2)  

2. Elemen Geografi 

Wisatawan memiliki tiga area geografi, yaitu 

1. Daerah Asal Wisatawan (DAW) 

Tempat asal dimana wisatawan berada, melakukan rutinitas sehari-hari seperti 

tidur, makan, mandi, bekerja, belajar dan rutinitas lainnya. Rutinitas tersebut 

menjadi faktor pendorong seseorang berwisata. Seseorang dapat mencari 

informasi mengenai obyek dan daya tariknya terhadap wisata yang diminati 

kemudian melakukan pemesanan dan berangkat menuju tempat tujuan dari 

daerah asal wisatawan (DAW) tersebut (hlm. 2). 

2. Daerah Transit (DT) 

Daerah transit merupakan persinggahan wisatawan. Tidak selalu harus 

berhenti di daerah tersebut, namun seluruh wisatawan pasti akan melalui 

daerah tersebut sehingga daerah transit memiliki peran penting. Terkadang 

perjalanan wisata terhenti saat transit. Tidak heran negara-negara seperi Hong 
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Kong dan Singapura menjadikan daerah mereka multifungsi, yaitu sebagai 

daerah transit maupun sebagai daerah tujuan wisata (hlm. 3). 

3. Daerah Tujuan Wisata (DTW) 

Daerah ini sering dikatakan sebagai ujung dari destinasi pariwisata. Daerah 

tujuan wisata ini memiliki dampak yang besar pada wisatawan. DTW 

menjadi pemacu keseluruhan sistem pariwisata dan menciptakan permintaan 

untuk perjalanan dari DAW. DTW menawarkan hal-hal yang berbeda dengan 

rutinitas wisatawan. (hlm. 3)  

2.2. Komunikasi 

Menurut Rangkuti (2009), Saluran komunikasi dapat berupa saluran non-

personal yang dikutip dari buku Kotler & Keller (2001), adalah komunikasi yang 

ditujukan kepada lebih dari 1 (satu) orang, didalamnya termasuk media, promosi 

penjualan, acara dan publisitas. Rangkuti memaparkan media terdiri dari (hlm 86): 

1 Media cetak (koran dan majalah) 

2 Media penyiaran (radio dan televisi) 

3 Media jaringan (telepon, kabel, satelit, wireless) 

4 Media elektronik (pita audio, pita video, CD-ROM, situs WEB) 

5 Media Pajangan (papan reklame, tanda-tanda, dan poster)  

Tempat (Venue)  sebagai saluran (medium) berlangsungnya atau 

diterapkannya komunikasi (hlm 93). Adapun kualitas-kualitas yang 

mendeskripsikan tempat yaitu: 
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a. Populasi : Jumlah total audiens untuk sebuah pesan di tempat tersebut. 

Contohnya jumlah anggota disebuah forum di internet (hlm 87). 

b. Audiens : jumlah orang yang menerima atau melihat pesan tersebut 

disebuah tempat. Contohnya jumlah anggota yang membaca suatu 

postingan di sebuah forum internet (hlm.87). 

c. Peraturan : Peraturan yang ditentukan oleh tempat tersebut yang 

membatasi aktifitas. Contohnya pesan yang diciptakan oleh spammer 

(hlm.87). 

Menurut Schiffman (2007), komunikasi merupakan transmisi pesan dari 

pengirim ke penerima melalui media atau saluran transmisi (hlm. 268). 

2.3. Buku Elektronik (E-Book) 

Menurut kamus bahasa Inggris Oxford pengertian E-book adalah buku 

cetak versi elektronik yang dapat dibaca melalui komputer pribadi maupun 

dirancang khusus untuk perangkat genggam. Didalam buku elektronik, terdapat 

elemen-elemen pendukungnya yaitu: 

2.3.1. Jenis Huruf 

Tipografi merupakan bentuk visual komunikasi yang sangat kuat, karena bahasa 

yang tampak menghubungkan pikiran dan informasi melalui penglihatan manusia, 

bahkan tipografi sudah menjadi unsur efektifitas dalam komunikasi cetak dan 

elektronik (Safanayong, 2011).  

Mempelajari sejarah tipografi sebetulnya kita mempelajari sejarah kebudayaan 

manusia: ideologi, komunikasi, teknologi, seni sampai politik.  Seperti juga pada 

Perancangan E-book..., Cathy Irawati, FSD UMN, 2015



14 

 

desain lainnya, mempelajari sejarah tipografi akan memperkaya pemahaman 

seseorang dan akan menambah kedalaman karya-karyanya (Rustan, 2011: 10). 

Landa (2007) menambahkan ada dua klasifikasi utama dari tulisan : display type 

(paling sering digunakan sebagai judul) dan text type, atau body copy (digunakan 

dalam badan teks) (hlm.137).  

       

 Gambar 2.2. Contoh Tipografi 

 

Menurut Bhaskaran (2005) dalam buku What Is Publication Design?, yang 

dikutip dari thesis Universitas Bina Nusantara, tipografi mengacu pada cara 

bagaimana ide tertulis diberikan sebuah bentuk visual, dan dapat secara radikal 

mempengaruhi bagaimana sebuah desain terlihat. Typeface memiliki kepribadian, 

dan merupakan cara yang bagus untuk mengkomunikasikan emosi.  

Menurut Henke (2001:60), san-serif merupakan jenis tulisan yang 

direkomendasikan untuk keterbacaan pada buku elektronik. Jenis tulisan yang 

Sumber: http://www.monoline.eu 
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direkomendasikan adalah Frutiger linotype, Helvetica, dan Verdana. Adobe dan 

Microsoft telah mengembangkan tulisan yang di optimalkan untuk dilihat secara 

layar online. Jenis tulisan yang ditawarkan oleh Adobe adalah Caflisch Script 

Web, Giddyuo Web, Mezz Wen, Minion, dan Myriad. Microsoft juga menawarkan 

beberapa jenis tulisan seperti Andale Mono, Trebuchet, Georgia, Verdana, dan 

Comic Sans. 

Ukuran tulisan untuk buku elektronik disarankan berkisar dari 11 (sebelas) 

sampai 13 (tiga belas) poin. Penggunaan kerning sebaiknya dihindari karena dapat 

memberikan hasil yang tidak diharapkan bila dilihat secara online. Dari sudut 

pandang lain yang di ungkapkan Coyne (2001) adalah jenis tulisan serif akan 

terlihat baik meskipun jenis tulisan seperti Times New Roman terlalu tipis, 

Helvetica dan Arial yang terlalu tebal. Coyne merekomendasikan penggunaan 

Century untuk jenis serif dan News Gothic untuk sans-serif dan Verdana juga 

direkomendasikan. Coyne merekomendasikan ukuran 12 (dua belas) poin untuk 

buku elektronik. 

2.3.2. Fotografi 

Dalam buku Gumira (2004) yang mengutip kalimat yang dikatakan oleh 

fotografer Alfred Stieglitz bahwa fotografi dipercaya tanpa syarat sebagai suatu 

pencerminan kembali realitas. Anna Atkins sebagai fotografer perempuan 

pertama,  menyebut sebuah foto sebagai representasi sempurna dari objeknya.  
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       Gambar 2.3. Contoh Fotografi 

 

Beaird (2007) menambahkan sebuah gambar dapat memiliki seribu makna 

yang tentunya berlaku pada web. Disamping itu foto dan ilustrasi dapat berfungsi 

seperti umpan untuk mendapatkan pengunjung masuk kedalamnya. Di sisi lain 

gambar dan ilustrasi yang salah dapat memberikan dampak yang dapat merusak 

ketertarikan akan situs website tersebut (hlm. 130). 

2.3.3. Sistem Layout 

Layout merupakan susuna elemen desain yang  saling berhubungan di 

dalam sebuah bidang, sehingga membentuk susunan yang artistik. Hal ini juga 

dapat disebut manajemen bentuk dan ruang. Layout memiliki tujuan utama yaitu 

menampilkan gambar dan tulisan agar lebih komunikatif yang dapat memudahkan 

pembaca menerima informasi yang disajikan. 

Multicolumn grids, Modular grids dan single column grid lebih sering 

digunakan untuk mendesain sebuah majalah atau buku (Tondreau, 2010:11). Grid 

seringkali digunakan untuk mengatur ruang dan informasi untuk pembaca. 

 

Sumber: http://www.indonesiaetnik.com 
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Bradley (2010) membagi jenis grid menjadi 4 tipe : 

•  Manuscript grid 

 

 

 

 

 

 

 

Manuscript grid atau terkadang disebut dengan blok grid atau satu kolom 

grid adalah struktur yang sederhana. Merupakan jenis grid yang paling sederhana 

dari semua grid. Hal ini ditunjukkan dengan persegi yang mencakup sebagian 

besar ruang dalam halaman yang akan digunakan. Struktur utama dari grid ini di 

tandai dengan blok besar tulisan dan margin. Kita dapat menempatkan gambar 

pada bagiannya untuk mengisi blok tersebut, tentunya dengan proporsi yang 

menarik dan sesuai dengan arahan. Hal ini juga dapat membantu dalam membuat 

halaman spread untuk gambar ataupun diberikan satu gambar keseluruhan dari 

halaman. Margin yang lebih luas ini membantu fokus mata para pembaca agar 

tidak terlalu bosan melihat isi tulisan yang ada, melainkan mata dapat beristirahat 

dengan melihat tambahan visual yang diberikan pada halaman sebelah tulisan atau 

Gambar 2.4. Manuscript Grid 

(Bradley, 2010) 
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tepat disebelah tulisannya. Tentunya ini menambah minat pembaca untuk 

melanjutkan sampai akhir apa yang sedang dilihatnya. 

• Column grid 

 

 

 

 

 

 

Column grid terdiri dari beberapa kolom dalam satu halaman. Column grid 

baik digunakan untuk menjadi pelengkap informasi yang terdapat pada  halaman. 

Beberapa elemen yang dimaksud misalnya kolom satu diisi dengan teks lalu 

kolom kedua diisi gambar dan kolom selanjutnya dapat diisi dengan keterangan 

gambar agar lebih jelas informasi yang disampaikan.  

Lebar kolom harus bergantung pada beberapa unsur internal elemen desain 

untuk ukuran teks. Kolom juga harus membuat pembacanya merasa nyaman dan 

menghindari tanda hubung yang berlebihan dan benar salah pada akhir baris. 

Terlalu luas atau sempit sebuah kolom maka akan semakin sulit untuk dibaca.  

 

Gambar 2.5. Column Grid 

(Bradley, 2010) 
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• Modular grid 

 

 

 

 

 

Modular grid  merupakan  kolom grid dengan divisi-divisi horisontal yang 

ditandai dengan baris. Kolom dan baris antar masing-masing membentuk matriks 

sel atau disebut juga modul. Modular grid dapat digunakan untuk halaman dengan 

penjelasan yang kompleks karena bentuk grid yang membentuk persegi tidak 

beraturan dan lebih bebas penempatannya. 

• Hierarchical grid 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6.  Modular Grid 

(Bradley, 2010) 

 

Gambar 2.7. Hierarchical Grid 

(Bradley, 2010) 
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Hierarchical Grid biasanya digunakan pada pembuatan desain website. 

Penggunaaannya disesuaikan dengan kebutuhan akan informasi yang ingin  

disampaikan. Proporsi yang digunakan dalam  hierarki grid bukan interval teratur 

berulang. Lebar kolom cenderung bervariasi seperti lokasi flowlines. 

2.3.4. Prinsip dan Elemen Desain 

Prinsip-prinsip desain adalah suatu guide yang dapat membantu kita dalam 

membuat desain. Dengan menggunakan prinsip desain seorang desainer dapat 

dengan mudah menyatukan komposisi dan kesan yang akan disampaikan pada 

sebuah desain. Robin Landa (2007) memaparkan beberapa prinsip desain yaitu : 

• Balance (Keseimbangan) 

 Suatu halaman layout perlu memiliki balance agar lebih nyaman dilihat 

dan fungsional. Definisi dari balance adalah stabilitas atau keseimbangan yang 

diciptakan pula oleh visual weight pada setiap sisi penghubung sumbu. Dalam 

desain dua dimensi, keseimbangan juga diciptakan oleh bobot antara semua 

elemen komposisi. Visual weight adalah sebuah ilusi dari physical weight dari 

suatu elemen pada halaman (Landa, 2007: 151). 

•  Unity (Kesatuan) 

Ada banyak cara untuk mencapai apa yang kita sebut kesatuan, di mana 

unsur-unsur dalam desain seolah-olah terlihat memiliki kesamaan dan secara 

visual terlihat terus bersama-sama dalam sebuah struktur. Unity adalah salah satu 

tujuan utama dari komposisi – tujuannya adalah membentuk suatu keseluruhan 
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yang utuh, daripada bagian yang tidak terkait. Unity baik digunakan dalam format 

desain, seperti poster atau logo, website, atau sistem untuk kemasan (Landa, 2007: 

210). 

• Pattern (Pola) 

Pattern adalah pengulangan garis atau bentuk yang menghasilkan tekstur 

visual yang banyak. Pola terdiri dari pengulangan yang konsisten dari suatu unit 

visual atau unsur dalam suatu daerah tertentu. Mengulang garis, bentuk, citra, 

warna, tekstur dan usnur visual dalam satu halaman akan menciptakan desain 

yang menyatu dan kohesif. Kekuatan pengulangan terletak pada kemampuannya 

untuk menyatukan unsur-unsur  (Landa, 2007: 124). 

•  Alignment (Pengaturan) 

Penempatan elemen sehingga tetap tertata di tepi baris atau kolom yang 

sama sesuai dengan bagian pusatnya. Elemen pada desain harus diselaraskan 

dengan satu atau lebih unsur lainnya. Dampaknya akan menciptakan rasa 

persatuan dan kesatuan secara keseluruhan (Lidwell, 2010: 24). 

• Emphasis (Titik Berat) 

     Dalam upaya menarik perhatian pembaca, setiap pesan pada layout harus 

memiliki daya tarik yang tinggi. Jika tidak, pembaca akan cepat berpaling. 

• Warna 

Warna dalam desain sangat subjektif (Ghapman, 2010). Warna dapat 

membangkitkan reaksi dari satu orang berbeda dengan orang lainnya. Terkadang 
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ini karena anggapan yang berbeda-beda dari  latar belakang kebudayaan yang 

berbeda pula. Teori warna merupakan ilmu itu sendiri. Sesuatu yang sederhana 

seperti misalnya mengubah hue atau saturasi warna dapat membangkitkan 

perasaan yang beragam pula. 

 Menurut Sanyoto (2005) yang dikutip dari karya ilmiah Ismi 

(2012) mengenai pengenalan warna, secara fisik dan psikologis warna dapat 

didefinisikan secara berbeda. Secara fisik sifat cahanya dipancarkan, sedangkan 

secara psikologis merupakan bagian dari pengalaman indera penglihatan (hlm.9). 

Nugraha (2008) menambahkan warna merupakan kesan yang diperoleh mata dari 

cahaya yang terpantul oleh benda yang terkena cahaya (hlm.34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Gambar Warna 

http://www.google.com 
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2.3.5. Audio 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (hlm.76) dan kamus 

bahasa Inggris Oxford (hlm.1461) audio adalah sesuatu yang sifatnya bisa 

didengar, sementara audiovisual bersifat bisa didengar dan bisa dilihat. 

Menurut Barfield (2004), suara sama pentingnya dengan suatu visual. 

Suara juga dapat berdiri sendiri tanpa adanya visual, namun lebih baik jika 

menjadi pendukung dari visual. Suara dapat memberikan pengaruh pada interaksi 

penggunanya (hlm.172). 

Perancangan E-book..., Cathy Irawati, FSD UMN, 2015




