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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Picky Eater 

Picky Eater dapat diartikan dalam Bahasa Indonesia sebagai seseorang yang suka 

memilih-milih jenis makanan tertentu yang dimakannya. Dalam buku Helping 

Your Child with Extreme Picky Eating, Rowell dan McGlothlin (2015) 

mendefinisikan picky eating sebagai kurangnya jumlah atau variasi makanan 

untuk memenuhi kebutuhan kesehatan emosional, fisik, atau perkembangan sosial 

(hlm. 29). Secara emosional, anak yang termasuk dalam kategori picky eater ini 

sering menangis atau marah terhadap makanan yang tidak ia sukai.  

Salah satu makanan yang sering tidak disukai anak adalah sayuran. Berikut 

adalah beberapa alasan mengapa anak tidak menyukai sayuran yang disebutkan 

oleh Bali dan Child pada buku 5-a-Day for Kids Made Easy (2010, hlm. 12) :  

1.  Anak kurang akrab mengonsumsi sayuran sejak kecil, membuat lidah anak 

tidak familiar dengan rasa sayur. Hal ini dikarenakan orang tua kurang 

memperkenalkan sayuran dalam makanan anak-anak. Sebuah studi 

menunjukkan bahwa makanan yang dimakan anak pada umur dua tahun tidak 

akan banyak berubah hingga anak menginjak usia delapan tahun.  

2.  Secara genetik anak-anak cenderung lebih menyukai makanan manis. 

Sayuran memiliki rasa yang pahit sehingga secara alami membuat anak-anak 

tidak menyukainya. 
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2.1.1. Peran Orang Tua terhadap Anak Picky Eater 

Setiap anak harus mengonsomsi lima porsi buah dan sayuran setiap hari untuk 

memperoleh gizi yang seimbang. Namun, masih banyak orang tua yang sulit 

mengajak anak-anak mereka yang masih suka memilih-milih makanan tertentu, 

terutama sayuran. Hal ini disebabkan karena generasi anak saat ini yang sudah 

sejak dini diperkenalkan dengan makanan cepat saji yang kurang bergizi. 

Sebagai orang tua, para Ibu memegang peran penting dalam menghadapi 

anak-anak yang suka pilih-pilih makanan tersebut agar mereka dapat tertarik 

untuk mencobanya. Greene (2009) dalam bukunya Feeding Baby Green 

mengatakan bahwa Ibu dapat berusaha dengan cara memasak makanan dan 

mengajak anak makan bersama keluarga di rumah.  

Makanan yang dibuat sendiri di rumah akan jauh lebih sehat dibandingkan 

dengan makanan dari luar. Greene juga mengatakan bahwa dalam psikologinya, 

anak-anak yang mengonsumsi makanan buatan rumah dengan orang tuanya akan 

lebih menikmati makanan tersebut, dan secara alami anak akan bisa belajar untuk 

mengonsumsi lebih banyak buah, sayur, dan makanan sehat lainnya yang 

dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan gizinya (hlm. 257). 

2.2. Kebutuhan Gizi Anak 

Dalam buku Never Mind the Sprouts, William dan Plimmer (2015, hlm. 10) 

menyebutkan bahwa kebutuhan gizi dapat berbeda-beda tergantung pada jenis 

kelamin, berat badan, aktivitas yang dilakukan, dan umur setiap individu. Berikut 

adalah tabel kebutuhan kalori rata-rata pada anak-anak: 
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Tabel 2.1. Tabel Kebutuhan Kalori Anak 

(Never Mind the Sprouts, 2015)  

 Bayi  

(usia 7- 12 

bulan) 

Balita  

(usia 1-3 

tahun) 

Anak 

prasekolah 

Anak  

usia 5-10 

tahun 

Laki-laki 545-690 1.230 1.715 1.800 

Perempuan 515-645 1.165 1.545 1.750 

 Ada tujuh jenis kelompok nutrisi/ gizi utama yang terkandung dalam 

makanan, yaitu protein, lemak, karbohidrat, serat, vitamin, mineral, dan garam. 

Ketujuh jenis gizi tersebut memiliki fungsi dan peran penting masing-masing 

dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, yaitu (hlm. 10-13) : 

1. Protein 

Protein berfungsi dalam perkembangan dan penyembuhan sel-sel yang rusak 

dalam tubuh. Protein dapat ditemukan pada daging, ikan, telur, kacang-

kacangan, susu, dan beberapa jenis sayuran dan buah. 

 

Gambar 2.1. Makanan yang Mengandung Protein 

(http://www.webmd.com/food-recipes/rm-quiz-protein-myths-facts, 2017) 
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2. Karbohidrat 

 Karbohidrat berfungsi sebagai penyedia energi bagi tubuh. Ada dua tipe 

karbohidrat, yaitu karbohidrat sederhana dan kompleks. Karbohidrat 

sederhana berkontribusi lebih sedikit dibandingkan dengan nutrisi lainnya dan 

memiliki jumlah kalori yang tinggi. Karbohidrat jenis ini dapat ditemukan 

pada gula, minuman bersoda, dan makanan manis. Karbohidrat kompleks 

adalah jenis karbohidrat yang lebih baik dibandingkan dengan karbohidrat 

sederhana karena dapat ditemukan pada makanan-makanan dari tumbuhan 

yang juga mengandung serat dan vitamin, seperti nasi, sereal dan gandum, 

beberapa jenis buah atau sayuran (kentang, wortel, dan jenis umbi-umbian), 

dan kacang-kacangan. 

 

Gambar 2.2. Makanan yang Mengandung Karbohidrat  

(http://www.newhealthadvisor.com/Functions-of-Carbohydrates.html, 2017) 
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3. Lemak 

 Lemak juga berfungsi sebagai penyedia energi tubuh, namun nutrisi ini 

membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna dibandingkan dengan 

karbohidrat, sehingga lemak lebih berfungsi sebagai cadangan energi. Ada 

dua jenis lemak, yaitu lemak jenuh dan tidak jenuh. Lemak jenuh adalah 

lemak yang berubah padat pada suhu ruangn dan dapat ditemukan pada lemak 

hewan (susu), minyak sawit, minyak kelapa, lemak kakao, dan minyak sayur. 

Lemak tidak jenuh adalah jenis lemak yang tetap cair pada suhu ruangan, 

dapat ditemukan pada lemak nabati, minyak bunga matahari, minyak wijen, 

minyak jagung, kacang kedelai, alpukat, ikan, dan sebagainya. 

 

Gambar 2.3. Makanan yang Mengandung Lemak 

(http://www.health.harvard.edu/staying-healthy/the-truth-about-fats-bad-and-good, 2015) 

4. Serat 

 Serat adalah nutrisi penting yang berfungsi dalam menjaga kesehatan sistem 

pencernaan pada tubuh dan mencegah konstipasi/sembelit. Serat dapat 

ditemukan pada kacang-kacangan, gandum, buah dan sayuran. 
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Gambar 2.4. Makanan yang Mengandung Serat 

(http://freshpress.info/english-news/food/16-surprising-high-fiber-foods/, 2016) 

5. Vitamin 

 Vitamin adalah nutisi penting yang dibutuhkan dalam jumlah yang kecil agar 

tubuh dapat bekerja dengan baik. Ada 6 jenis vitamin, yaitu vitamin A, B, C, 

D, E, dan K. Vitamin banyak sekali ditemukan pada sayuran, seperti vitamin 

A pada wortel, vitamin C pada tomat, dan sebagainya. 

 

Gambar 2.5. Makanan yang Mengandung Vitamin 

(http://www.teach-at-home.com/abc-healthy-body/, 2016) 
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6. Mineral  

 Ada tiga jenis mineral utama, yaitu zat besi, kalsium, dan yodium. Zat besi 

dapat ditemukan pada hati, daging, biji-bijian, dan sayur. Kalsium dapat 

diperoleh dari produk susu seperti susu, mentega dan keju; tahu dan produk 

kacang kedelai, serta sayuran hijau. Yodium dapat diperoleh dari ikan, susu, 

yogurt dan rumput laut. 

 

Gambar 2.6. Makanan yang Mengandung Mineral 

(http://medifitbiologicals.com/minerals/, 2017) 

2.2.1. Pentingnya Sayuran dalam Pemenuhan Gizi Anak 

Bali dan Child (2010, hlm. 10-11) menjelaskan bahwa sayur adalah makanan 

alami yang memiliki banyak manfaat dalam berbagai hal, yaitu : 

1.  Mengandung banyak serat yang dapat membantu dalam mengatur gula darah 

dan baik untuk sistem percernaan. 

2.  Mengandung berbagai macam vitamin dan mineral serta antioksidan yang 

dapat mengurangi kerusakan sel dalam tubuh, menbantu detoksifikasi dan 

meningkatkan kekebalan tubuh. Salah satu sayuran yang memiliki kandungan 
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antioksidan yang tinggi adalah sayuran hijau (bayam, brokoli), kecambah, 

wortel, dan tomat. 

3.  Sayuran memiliki banyak nutrisi dan rendah kalori, dengan mengonsumsi 

sayuran juga dapat membuat perut anak merasa kenyang lebih lama. Hal ini 

dapat mengurangi potensi terjadinya obesitas pada anak. 

4.  Sayuran memiliki zat yang unik bernama fitonutrien, yaitu bahan kimia alami 

pada tumbuhan yang tidak bisa direplikasi pada suplemen atau zat buatan. 

Setiap jenis sayuran yang berbeda mengandung zat fitonutrien yang berbeda 

pula, sehingga penting bagi anak-anak untuk mengonsumsi berbagai warna 

dan jenis sayuran secara luas agar memperoleh manfaat dari zat tersebut. 
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2.3. Buku 

Menurut DiMarco (2010) dalam buku Digital Design for Print and Web, buku 

adalah wadah cetak yang berisi informasi. Perancangan desain sebuah buku 

menggabungkan elemen teks dan gambar secara terurut dalam suatu kesatuan 

yang utuh. Fokus utama dari perancangan buku adalah memberikan pengalaman 

pribadi kepada pembaca yang dapat dicapai dengan memperhatikan struktur 

elemen dan keterbacaan elemen umum yang ada pada buku (hlm. 112).  

2.3.1. Fungsi Buku 

DiMarco (2010) menjelaskan bahwa buku merupakan media yang dapat 

mengkomunikasikan semua hal yang berhubungan dengan komunikasi, yaitu 

informasi, ajakan, pendidikan, dan hiburan (hlm. 113). 

2.3.2. Komponen Buku 

Guan (2012) dalam buku Book Design menyebutkan bahwa dalam mendesain 

sebuah buku, ada beberapa elemen yang harus diperhatikan, yaitu (hlm. 8-11):  

1.  Cover 

 Cover atau sampul dapat diibaratkan sebagai kemasan yang menggambarkan 

buku, sehingga dapat dikatakan bahwa cover adalah bagian vital dari buku 

yang merefleksikan konten kepada pembaca. Fungsi utama sampul buku 

adalah untuk melindungi isi buku dan juga memunculkan kesan estetik. Ada 

beberapa hal yang harus dimunculkan dalam sampul, yaitu judul buku, nama 

pengarang dan penerbit, serta gambar-gambar dekoratif dan warna untuk 

membuatnya lebih menarik. Hal penting yang harus diperhatikan dalam 
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mendesain sampul adalah membuat desain yang dapat membuat pikiran 

pembaca tertarik dan dapat merefleksikan isi buku secara langsung saat 

melihat sampul tersebut. 

 

Gambar 2.7. Contoh Cover Buku Resep 

(https://justinsomnia.org/2009/01/melt-in-the-mouth-cookies-a-brief-history/, 2009) 

Dameria (2008) dalam buku Basic Printing, memaparkan bahwa berdasarkan 

jenis bahan yang digunakan pada sampul, buku dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu buku dengan soft cover dan hard cover. Buku soft cover yaitu jenis 

buku yang memiliki sampul berupa kertas yang lebih tebal (berkisar antara 

180-320 gr/m2) dari kertas pada konten buku. Buku hard cover adalah jenis 

buku yang memiliki sampul terbuat dari papan/ karton tebal, lalu dilapisi 

dengan kertas atau bahan lain (hlm. 136). 

2.  Book Spine 

 Book spine merupakan elemen visual kedua terpenting setelah cover. Virbo 

(seperti dikutip Guan, 2012) menyatakan bahwa book spine 
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merepresentasikan 90% buku, karena biasanya buku-buku yang disusun di 

toko buku selalu diletakkan dalam rak dan elemen visual buku yang dilihat 

pertama kali adalah book spine (dalam bahasa Indonesia disebut punggung 

buku). Ukuran book spine biasanya kecil sehingga desainer harus membuat 

layout yang tepat agar peran book spine yang penting dapat berfungsi dengan 

maksimal. Fungsi book spine yaitu memberikan impact visual yang kuat agar 

lebih menonjol terhadap audiensnya. Desain book spine tetap harus mengikuti 

gaya dan konten dari keseluruhan desain buku agar desain keseluruhan tetap 

harmonis (hlm. 8). 

 

Gambar 2.8. Contoh Book Spine 

(https://madgeniusclub.com/2015/06/06/get-a-spine/, 2015) 

3.  Fly Page 

 Fly Page adalah jembatan penghubung antara cover dengan bagian isi buku. 

Fly page juga memiliki fungsi yang mirip dengan cover, yaitu merefleksikan 

tema konten buku kepada pembaca sebelum melihat isinya. 
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Gambar 2.9. Contoh Fly Page pada Buku 

(http://sites.coloradocollege.edu/martinique/, 2011) 

4.  Konten 

 Konten adalah isi atau informasi yang terdapat pada bagian dalam buku. 

5. Layout 

 Layout adalah format desain yang menyusun keseluruhan teks dan elemen 

dalam suatu buku, mulai dari cover hingga bagian isi. Fungsi layout adalah 

untuk menarik perhatian pembaca dalam membaca isi buku. 

6.  Copyright Page 

 Copyright page berisi judul buku, nama penulis, editor, penerbit, alamat 

penerbit, nomor lisensi, tanggal publikasi, nomor edisi dan cetakan, ISBN dan 

harga. 
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2.3.3. Jenis Kertas  

Dameria (2008) dalam buku Basic Printing menjelaskan bahwa kertas dibuat dari 

bahan serat selulosa dan tambahan bahan lain yang ditekan hingga menjadi 

lembaran-lembaran tipis. Ada banyak jenis kertas yang memiliki karakteristik dan 

kualitas yang berbeda-beda, yang digolongkan menjadi beberapa golongan 

sebagai berikut :  

1.  Permukaan 

 Berdasarkan permukaan, kertas terbagi menjadi dua yaitu kertas uncoated dan 

kertas coated. Kertas uncoated tidak diberi lapisan dan memiliki permukaan 

yang berpori-pori dan berdaya serap tinggi, misalnya kertas HVS dan kertas 

koran. Kertas coated adalah kertas yang memiliki lapisan zat kapur dan 

perekat pada permukaannya sehingga terlihat mengkilap dan licin, serta 

memiliki daya serap rendah, contohnya adalah art paper.  

 

Gambar 2.10. Perbandingan Kertas Uncoated dan Coated 

(sumber: http://print.chrinaluc.ca/coated-vs-uncoated-stock/, 2015) 
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2.  Jenis serat 

 Pada pembahasan sebelumnya, disebutkan bahwa kertas dibuat menggunakan 

serat selulosa. Ada dua jenis serat yang dapat dibuat menjadi kertas, yaitu 

serat kayu dan serat bebas kayu. Kertas yang terbuat dari serat kayu memiliki 

opasitas yang tinggi dan harga yang murah, namun tidak tahan lama dan 

mudah menguning di bawah sinar matahari. Kertas dari serat bebas kayu 

terbentuk dari serat-serat kimia yang memiliki opasitas rendah dan harga 

yang lebih mahal, namun dapat bertahan lebih lama dan tidak mudah 

menguning saat disimpan. 

3.  Berat/ Ketebalan 

 Berdasarkan berat (dalam satuan gr/m2 atau GSM), kertas dapat digolongkan 

menjadi empat jenis, yaitu kertas (16-200 gr/m2), kertas karton (140-200 

gr/m2), karton (224-450 gr/m2), dan papan (>500 gr/m2). 

 

Gambar 2.11. Jenis Kertas berdasarkan Berat 

(Sumber: https://www.linkedin.com/pulse/art-choosing-right-paper-designers-insights-jose-

medina, 2016) 
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2.3.3.1. Memilih Jenis Kertas yang Tepat 

 Kertas sangat sensitif terhadap suhu dan kelembapan. Ada berbagai jenis 

kertas yang memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda-beda.  

Menurut Johansson, Lundberg, dan Ryberg (2011) dalam buku A Guide to 

Graphic Print Production, pemilihan kertas yang sesuai sangat penting 

karena dapat berpengaruh dalam keterbacaan, kualitas cetak dan gambar, 

proses finishing dan binding, serta daya tahan dari hasil akhir buku yang 

akan dicetak. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih 

jenis kertas, sebagai berikut (hlm. 274): 

1.  Tujuan yang ingin disampaikan 

 Pemilihan kertas penting dalam menciptakan feel, ekspresi, dan 

tampilan yang ingin disampaikan dalam buku agar dapat berfungsi 

dengan tepat pada sasaran. Jenis permukaan, warna, dan ketebalan 

kertas yang berbeda-beda akan memunculkan tampilan dan pengaruh 

yang berbeda-beda pada target yang akan dituju (hlm. 274). 

2. Perkiraan jangka penggunaan buku 

 Beberapa jenis kertas memiliki jangka waktu yang berbeda-beda, 

misalnya jenis kertas seperti koran yang mudah berubah menjadi 

kuning dan mudah robek apabila disimpan dalam waktu yang lama. 

Apabila buku yang akan dicetak tersebut ingin disimpan dalam 

rentang waktu yang lama maka pemilihan kertas harus bersifat age-

resistant, misalnya jenis kertas ISO 9706 (hlm. 275). 
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3. Biaya dan Anggaran Cetak 

 Setiap kertas memiliki berbagai jenis kualitas yang berbeda, 

sehingga harga cetak juga akan berbeda-beda tergantung pada 

kualitas dan ketebalan kertas (hlm. 276). 

4. Keterbacaan teks atau Kualitas Gambar 

 Pemilihan jenis kertas juga dapat dipertimbangkan melalui 

penentuan prioritas yang lebih diutamakan antara keterbacaan teks 

atau kualitas gambar. Jika kualitas gambar menjadi prioritas utama, 

jenis kertas yang dapat digunakan adalah kertas berwarna putih 

terang dengan lapisan finishing glossy untuk memunculkan kontras 

warna yang jelas dan nyata. Apabila keterbacaan teks lebih 

diutamakan, dapat menggunakan jenis kertas yang berwarna 

kekuningan atau keabu-abuan dan finishing matte yang tidak 

memantulkan cahaya/ kontras tinggi agar mata pembaca tidak mudah 

lelah saat membaca (hlm. 277). 

5. Teknik Cetak 

 Setiap jenis teknik cetak memiliki batasan yang berbeda terhadap 

ketebalan dan ukuran kertas tertentu (hlm. 277). Dameria (2008) 

dalam buku Basic Printing menyebutkan bahwa setiap kertas 

memiliki performance yang berbeda-beda sehingga tidak semua 

jenis dapat dicetak pada semua mesin cetak. Misalnya, pemilihan 

kertas yang tebal jika dipotong dan dilipat akan memberikan efek 
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berdebu dan pecah-pecah yang dapat membuat hasil akhir cetak 

tidak sesuai dengan yang diinginkan. 

6. Finishing 

 Ada dua jenis finishing yang dapat dilakukan pada kertas, yaitu 

glossy dan matte. Kertas coated akan lebih cocok dan terlihat 

berkilau jika digunakan untuk finishing glossy dibandingkan kertas 

uncoated (hlm. 279). 

2.3.4. Finishing 

Dameria (2008) dalam buku Basic Printing menyebutkan ada beberapa jenis 

finishing yang dapat dilakukan pada buku, yaitu (hlm. 142) : 

1.  Foil Stamping 

 Foil stamping adalah memberikan efek lapisan warna metalik dengan teknik 

cetak panas. Jenis finishing ini cocok dikombinasikan dengan emboss atau 

hiasan timbul. 
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Gambar 2.12. Foil Stamping 

(http://www.riseandshinepaper.com/rspress_services/foil-stamping/, 2015) 

2.  UV Varnish 

 UV Varnish adalah penambahan lapisan yang memberikan efek mengkilap, 

doff semi transparan, atau matte pada hasil cetakan.  

 

Gambar 2.13. UV Varnish 

(http://www.swallowtailprint.co.uk/news/articles/post/59-when-to-use-uv-varnish, 2015) 
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3.  Die cutting 

 Die cutting adalah pemotongan hasil cetak menjadi suatu bentuk atau ukuran 

yang khusus.  

 

Gambar 2.14. Die Cutting 

(http://www.swallowtailprint.co.uk/news/articles/post/38-brochure-printing--front-cover-finishes, 

2014) 

4.  Blind Emboss/ Deboss 

 Efek finishing blind emboss/ deboss adalah pemberian tekanan kuat pada 

permukaan hasil cetak sehingga memberikan efek timbul (emboss) atau 

sebaliknya (deboss). Pemberian finishing ini memberikan efek relif pada hasil 

cetak. 
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Gambar 2.15. Blind Emboss/Deboss 

(http://support.jukeboxprint.com/hc/en-us/articles/201476066-Will-an-emboss-deboss-show-

through-to-the-back-of-a-card-, 2014) 

2.3.5. Binding 

Dalam buku Visual Dictionary of Graphic Design, Ambrose dan Harris (2006) 

menjelaskan binding adalah proses mengikat halaman menggunakan jahitan, 

kawat, lem atau media lain agar dapat terbentuk menjadi buku, majalah, brosur, 

atau format lain. Ada beberapa metode binding yang umumnya sering digunakan 

yaitu : 

1.  Perfect Binding 

 Penggabungan halaman dengan cara menyatukan halaman-halaman isi pada 

buku dengan bahan perekat yang fleksibel ke bagian punggung buku. 

Umumnya digunakan pada buku-buku bersampul tipis, seperti novel dan 

buku-buku referensi (hlm. 187). Jenis binding ini sangat cocok digunakan 

pada buku yang memiliki ketebalan lebih dari 60 halaman (Dameria, 2008). 
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Gambar 2.16. Perfect Binding 

(https://lensamatahati.files.wordpress.com/2010/01/quality-softcover03.jpg, 2010) 

2.  Canadian Binding 

 Ambrose dan Harris (2006) menjelaskan bahwa Canadian binding adalah  

jenis penggabungan halaman isi dengan cover dengan menggunakan spiral 

yang terbuat dari bahan metal atau plastik (hlm. 50). Penggunaan binding ini 

memiliki keterbatasan pada jumlah halaman, yaitu kurang lebih sebanyak 100 

halaman (Dameria, 2008). 

 

Gambar 2.17. Canadian Binding 

(http://www.khromatec.co.uk/Public/Cart/Products/CategoryProducts.aspx?CategoryID=43, 2010) 
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2.4. Food Photography 

Dalam buku Graphic Design Basics, Arntson (2007) menyatakan bahwa fotografi 

adalah salah satu alat yang kuat dan ekspresif dalam membuktikan suatu poin, 

menjelajahi permasalahan, atau menjual sebuah produk. Sebuah foto dapat 

menyampaikan pesan secara rinci dan kuat kepada audiens (hlm. 171). 

Berikut adalah beberapa tips yang harus diperhatikan dalam memotret makanan 

(Gissemann, 2016): 

1.  Portrait atau Landscape 

 Dalam fotografi ada dua istilah yang sering digunakan, yaitu portrait dan 

landscape. Kedua format ini memiliki kelebihan masing-masing, sehingga 

fotografer harus bisa memilih dengan tepat kapan memilih format secara 

efektif untuk memunculkan komposisi foto dengan sempurna. Format 

portrait memiliki kelebihan dalam membuat subjek terlihat lebih memiliki 

kedalaman dan lebih dinamis dibandingkan format landscape, sehingga 

format ini lebih sering digunakan dalam periklanan karena komposisinya 

lebih sederhana. Format landscape memiliki keunikan sendiri di mana 

gambar akan terlihat lebih tenang, alami dan sedikit kaku. Format landscape 

akan memberikan lebih banyak detail dibandingkan format portrait (hlm. 58-

59). 
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Gambar 2.18. Foto portrait (kiri) dan landscape (kanan) 

(Food Photography, 2016) 

2.  Sudut pengambilan gambar 

 Ada tiga sudut pengambilan gambar yang sering digunakan secara luas dalam 

memotret makanan, yaitu eye level (sudut pandang sejajar mata), bird’s-eye 

(dari atas), dan memotret pada sudut tertentu.  

a.  Eye Level 

 Eye level adalah jenis sudut pengambilan gambar pada posisi kamera 

sejajar dengan subjek yang difoto. Sudut pengambilan ini dapat 

memberikan gambaran tentang bagaimana penampilan subjek dari 

dalam dan memperlihatkan secara jelas lapisan-lapisan yang ada, serta 

menekankan kelezatan dari isi subjek makanan yang difoto. Eye level 

sangat ideal digunakan pada pemotretan minuman, burger, roti isi, kue, 

dan makanan penutup yang memiliki banyak lapisan (hlm. 59). 
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Gambar 2.19. Foto dengan sudut eye level 

(http://thefirstyearblog.com/vanilla-and-fresh-berry-naked-cake/, 2015) 

b.  Bird’s-Eye View 

 Bird’s-eye adalah sudut pandang potret yang mengambil foto dari atas. 

Sudut pengambilan gambar jenis ini akan memberikan gambaran secara 

keseluruhan dan lingkungan di sekitar subjek makanan yang difoto. 

Pizza adalah salah satu jenis makanan yang akan tampak lebih bagus 

bila dipotret dengan sudut pandang potret jenis ini karena menampilkan 

bentuk dan elemen-elemen yang ada pada subjek makanan tersebut 

secara jelas (hlm. 60). 
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Gambar 2.20. Foto makanan dengan sudut bird’s eye 

(http://www.zeeandmarina.com/wp-content/uploads/2014/10/MG_9556-2048px-841dpi.jpg, 2014) 

c.  Memotret pada sudut tertentu 

 Jenis sudut pengambilan gambar yang ketiga adalah memotret pada 

sudut tertentu, yaitu pada sudut sekitar 30 hingga 70 derajat. Jenis sudut 

pengambilan gambar ini bekerja pada hampir semua jenis makanan, 

karena memungkinkan fotografer menonjolkan detail makanan dari 

depan, samping, atas, namun tetap memberikan gambaran bentuk dan 

ukuran subjek yang difoto tersebut (hlm. 61). 
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Gambar 2.21. Pemotretan dari sudut tertentu 

(https://www.behance.net/gallery/12402759/Food-photography-(cake-sweet-dessert), 2013) 

2.5. Ilustrasi 

Ilustrasi adalah sebuah area khusus dalam dunia desain yang menggunakan 

gambar-gambar representasional atau ekspresionis untuk memberikan penjelasan 

secara visual. Dalam buku “Basic Illustration and Text”, Wigan (2008) 

menjelaskan bahwa ilustrasi berfungsi sebagai media berkomunikasi dan persuasi 

kepada pembaca dan audiens untuk melakukan aksi atau mengubah kebiasaan 

yang ingin dicapai. Ilustrasi dapat memberikan emosi, perasaan, dan aspirasi 

kepada target audiens sehingga mereka dapat merasa terdorong, terhibur, dan 

tertarik dengan media tersebut. Ilustrasi juga dapat berfungsi sebagai instruksi 

atau informasi dengan menarik dan bermakna. Menurut Male (2007), 
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penyampaian informasi yang detail akan lebih mudah disampaikan melalui 

metode penyampaian visual karena dapat membuat pembaca lebih mudah 

menyerap informasi dengan cara yang menyenangkan dan menghibur. Menurut 

Artnson (2012), ilustrasi memiliki beberapa kelebihan yang tidak dapat 

digambarkan melalui fotografi, yaitu : 

1.  Menunjukkan dan menjelaskan suatu proses yang sulit untuk difoto, misalnya 

bagaimana proses fotosintesis bekerja. 

2.  Memberikan gambaran partikel-partikel tertentu secara lebih jelas, misalnya 

memperbesar bagian-bagian mesin yang sulit dilihat atau difoto. 

3. Memberikan perasaan dan emosi yang kuat secara visual kepada pembaca. 

 

Gambar 2.22. Ilustrasi penjelasan proses memasak 

(http://ecgadget.com/tag/cook/, 2015) 
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2.5.1. Desain Karakter 

Bancroft (2006) menjelaskan desain karakter adalah penggambaran suatu tokoh 

karakter yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan sebagai media visual. 

Desain karakter yang baik harus memiliki ekspresi dan kepribadian yang 

tergambarkan dengan jelas, sehingga tidak memberikan kesan kaku dan pesan 

yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan baik melalui karakter 

tersebut.  

 

2.6. Teori Desain Grafis 

Landa (2014) dalam bukunya Graphic Design Solutions, menjelaskan bahwa 

desain grafis adalah sebuah bentuk komunikasi visual yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan atau informasi kepada audiens yang dituju. Kata “desain 

grafis” pertama kali digunakan oleh William Addison Dwiggins, seorang desainer 

dari Amerika pada tahun 1922, yang dideskripsikan sebagai aktivitas menyusun 

dan membentuk gambaran visual ke dalam bahan cetak. Whitbread (2002) dalam 

buku The Design Manual menyebutkan bahwa desain digunakan sebagai salah 

satu jenis alat komunikasi, yang memiliki fungsi untuk: 

1.  Menarik perhatian dan membangkitkan minat akan sesuatu 

2.  Menyampaikan pesan dengan lebih kuat, efektif, dan mudah diingat oleh 

target yang dituju 

3.  Menghemat uang dengan mencapai nilai komunikasi secara maksimal dan 

efektif dari sumber yang tersedia 
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Prioritas utama dari desain grafis adalah untuk mendapatkan perhatian dari 

target yang dituju agar merespon pada pesan yang disampaikan, melalui gambar 

dan desain yang menarik. 

2.6.1. Elemen Desain 

Landa (2014) menyebutkan beberapa jenis elemen dasar dua dimensi dalam 

membuat desain, yaitu garis, bentuk, warna, dan tekstur. Berikut adalah 

pemaparan dari elemen dasar tersebut : 

1.  Garis 

 Garis adalah perpaduan dari titik-titik yang memanjang, baik lurus, 

melengkung, bersiku. Fungsi dasar dari garis yaitu: 

a. mendefinisikan bentuk 

b. membentuk huruf, gambar, pola 

c. menggambarkan batas-batas wilayah 

d. membantu dalam menyusun komposisi-komposisi yang ada 

 

Gambar 2.23. Garis 

(https://www.sitepoint.com/elements-of-design-the-line/, 2009) 
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2.  Shape dan Form 

 Landa (2014) mendefinisikan shape sebagai garis yang membentuk jalur 

tertutup. Shape atau bentuk merupakan objek dua dimensi dan bisa diukur 

dari tinggi dan lebarnya, sedangkan form adalah bentuk yang memiliki wujud 

bervolume. Shape memiliki tiga jenis bentuk dasar, yaitu persegi, segitiga, 

dan lingkaran. Form dasar yang terbentuk dari shape yaitu kubus, piramida, 

dan bola. 

 

Gambar 2.24. Shape dan Form 

(http://cgcookie.deviantart.com/art/Tutorial-Shape-Form-and-Wireframes-532454862/, 2015) 

3.  Tekstur 

 Tekstur adalah kualitas suatu permukaan yang dapat dirasakan dengan indera 

peraba, simulasi atau representasi dari suatu permukaan. Dalam seni visual, 

ada dua kategori tekstur, yaitu tactile dan visual. Tekstur tactile adalah tekstur 

asli yang dapat secara langsung dirasakan melalui indera peraba, sedangkan 

tekstur visual adalah ilusi dari tekstur asli yang dibuat dengan tangan atau 

hasil pemindaian atau foto dari tekstur asli. 
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2.6.2. Prinsip Desain 

Landa (2014) menjelaskan bahwa dalam menciptakan sebuah desain, ada prinsip-

prinsip yang harus diterapkan agar kombinasi dari pengetahuan, konsep, tipografi, 

gambar dan visualisasi, dapat saling berkesinambungan satu sama lain. Berikut 

adalah beberapa prinsip desain menurut Landa: 

1.  Balance 

 Balance adalah stabilitas atau keseimbangan yang terbentuk dari penyebaran 

elemen-elemen visual di setiap sisi secara merata dan tidak berat sebelah. 

Keseimbangan dalam menyusun komposisi desain dapat memunculkan 

keharmonisan dalam desain (hlm. 31).  Ada tiga jenis keseimbangan dalam 

desain, yaitu keseimbangan simetris, asimetris, dan radial. Keseimbangan 

simetris adalah penyebaran elemen visual yang seimbang melalui 

pencerminan atau refleksi elemen pada kedua sisi (baik kiri-kanan, atas-

bawah) dari poros tengah. Keseimbangan asimetris adalah penyebaran beban 

visual yang diperoleh dari penyeimbangan elemen satu dengan yang lain 

tanpa pencerminan atau refleksi elemen. Setiap elemen dan penempatan 

posisinya masing-masing memiliki peran yang saling berhubungan dalam 

menciptakan keseimbangan dalam komposisi desain. Keseimbangan radial 

adalah keseimbangan yang diperoleh dari kombinasi keseimbangan secara 

horizontal dan vertical, sehingga membuat elemen-elemen yang ada terlihat 

memancar keluar dari bagian tengah komposisi. 
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Gambar 2.25. Keseimbangan Simetris (kiri), Asimetris (tengah), dan Radial (kanan) 

(Graphic Design Solutions, 2014) 

2.  Visual Hierarchy 

 Visual Hierarchy adalah prinsip utama desain yang berkaitan dengan 

penyusunan informasi sehingga dapat memberikan arahan kepada audiens 

dalam melihat elemen-elemen desain secara berurut. Salah satu cara 

memberikan hirarki visual yang terarah adalah dengan memberikan 

penekanan atau focal point pada elemen visual, dari yang paling penting atau 

dominan hingga yang tidak dominan. Hal tersebut dapat mengarahkan 

audiens untuk melihat elemen grafis mana yang harus pertama kali dilihat, 

kemudian yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ada beberapa cara 

memunculkan penekanan dalam desain guna memberikan dan mengarahkan 

alur penyampaian informasi secara tepat dan terarah pada audiens, yaitu 

melalui isolasi/ pemisahan, penempatan, ukuran, kontras, dan petunjuk. 

 

Gambar 2.26. Jenis-jenis penekanan dalam hirarki visual 

(Graphic Design Solutions, 2014) 
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3. Rhythm 

 Rhythm adalah prinsip desain pembentukan pola atau pattern dari elemen-

elemen yang dapat menyebabkan mata audiens bergerak pada halaman. Kunci 

dalam menciptakan rhythm dalam desain adalah melalui repetition atau 

pengulangan. Repetition terjadi ketika elemen-elemen visual yang ada diulang 

beberapa kali secara konsisten dan membentuk pola tertentu. 

 

Gambar 2.27. Contoh Rhythm 

(http://www.sewellandcompany.com/rhythm-design-principle/, 2014) 

4.  Unity 

 Unity adalah prinsip desain dalam menggabungkan elemen-elemen visual 

yang ada dan tidak berkesinambungan menjadi satu kesatuan dan 

berhubungan satu sama lain.  

2.6.3. Layout 

Layout adalah penyusunan teks, gambar, dan elemen visual yang ada dalam 

sebuah desain, yang muncul dari struktur grid.  
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2.6.3.1. Grid 

Arntson (2007) menjelaskan grid adalah sebuah struktur kasat mata yang 

berada pada halaman, yang berfungsi sebagai panduan dalam penempatan 

elemen-elemen layout. Fungsi grid adalah untuk memberikan kesatuan 

antar halaman. Tondreau (2009) menyebutkan ada empat jenis grid, yaitu : 

1.  Single-Column grid, digunakan pada teks panjang seperti esai atau 

buku. Jenis grid ini membuat teks terlihat tidak terlalu menakutkan 

dan lebih mewah dan megah, sehingga cocok digunakan pada 

artbook atau katalog.  

 

Gambar 2.28. Single-colum grid 

(http://www.webdesignstuff.co.uk/blog/category/page-layout-essay/, 2011) 

2.  Two-Column atau Multicolumn, digunakan untuk bahan teks yang 

lebih kompleks karena mampu memberikan kesan fleksibel dan 

dapat divariasikan. Jenis grid ini dapat digunakan dalam menyusun 

media yang memiliki banyak informasi dan disertai dengan gambar, 

cerita, video, dan iklan, misalnya pada situs web. 
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Gambar 2.29. Two-column grid 

(http://www.webdesignstuff.co.uk/blog/category/page-layout-essay/, 2011) 

3.  Modular grid, yaitu jenis grid yang dapat membantu dalam menata 

informasi yang banyak ke dalam pola-pola yang dapat diatur. Jenis 

grid ini sering diaplikasikan pada koran yang memiliki zona-zona 

informasi yang banyak serta pada kalender atau jadwal. 

 

Gambar 2.30. Modular grid 

(http://www.webdesignstuff.co.uk/blog/category/page-layout-essay/, 2011) 

4.  Hierarchical grid, yaitu grid yang membagi halaman atau layar 

secara horizontal. Jenis grid ini sering digunakan pada situs web 
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sederhana yang memiliki informasi terurut, sehingga mempermudah 

audiens dalam membaca. 

 

Gambar 2.31. Hierarchical grid 

(http://www.webdesignstuff.co.uk/blog/category/page-layout-essay/, 2011) 

2.6.4. Tipografi 

Dalam buku The Design Manual, Whitbread (2001) menyebutkan bahwa ada lima 

jenis tipografi, yaitu serif, sans serif, script, specialty, dan simbol atau gambar. 

1.  Serif 

 Serif adalah jenis huruf yang memiliki “kaki kecil”, yaitu garis kecil 

horizontal yang berada pada awal atau akhir dari goresan suatu huruf. 

Majalah, buku, dan koran yang memiliki banyak tulisan menggunakan jenis 

ini karena dipercaya dapat memudahkan pembaca dalam membaca dan 

memahami informasi tertulis. Huruf serif juga memiliki kesan yang formal. 

2.  Sans Serif 

 Sans serif adalah sebuah kata dalam bahasa Perancis yang bermakna “tanpa 

serif”. Sans serif merupakan jenis huruf yang jelas dilihat dan mudah dibaca, 

sehingga sering digunakan pada signage di jalan raya, rumah sakit, dan 
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bandara, serta pada nomor rumah dan iklan bill board. Huruf sans serif 

terlihat lebih informal dan ‘ramah’ dibandingkan dengan jenis huruf serif.  

 

Gambar 2.32. Perbedaan Sans Serif dan Serif 

(http://www.sjo.com/readability/, 2015) 

3.  Script 

 Script adalah jenis tipografi yang terlihat seperti tulisan tangan atau kaligrafi 

dengan huruf yang saling terkait atau berhubungan satu sama lain. Jenis huruf 

ini cukup sulit dibaca, namun dapat digunakan secara efektif dalam huruf 

kecil dengan ukuran lebih dari 14 pt. Jenis huruf script sering digunakan pada 

judul dan undangan. 

 

Gambar 2.33. Contoh huruf script 

(https://design.tutsplus.com/articles/27-must-have-typefaces-for-graphic-designers--vector-15344, 

2013) 
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4.  Specialty 

 Jenis tipografi specialty adalah jenis huruf yang memiliki hiasan tertentu, dan 

biasanya dapat memberikan atmosfir tertentu pada teks. Jenis huruf ini juga 

dapat disebut jenis tipografi dekoratif. 

 

Gambar 2.34. Contoh huruf specialty 

(https://design.tutsplus.com/articles/27-must-have-typefaces-for-graphic-designers--vector-15344, 

2013) 

5. Simbol atau Gambar 

 Jenis tipografi ini merupakan istilah bagi huruf yang berupa symbol atau 

gambar, seperti simbol matematika pi  (π). Ada beberapa kegunaan jenis 

huruf ini, yaitu sebagai penghias kutipan, pembatas, pengaturan persamaan 

matematika, penghias judul, dan lainnya. 
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Gambar 2.35. Contoh huruf simbol dan gambar 

(The Design Manual, 2002) 

2.6.5. Warna 

Holtzschue (2006) dalam buku Understanding Color menjelaskan bahwa warna 

memiliki banyak fungsi, yaitu dapat mengubah persepsi ruang, menciptakan ilusi 

ukuran dan jarak, memisahkan satu area dengan yang lainnya, menciptakan 

kontinuitas antar elemen-elemen desain yang terpisah, dan menekankan atau 

memberi fokus pada suatu komposisi. Warna juga dapat dijadikan sebagai 

ekspresi visual dari suatu emosi atau suasana, memberikan efek psikologis pada 

manusia. 

 Berikut adalah beberapa warna dan kesan psikologis yang dimunculkan 

dari warna tersebut menurut Artnson (2007): 

1. Merah, memunculkan kesan dramatis dan sering dikaitkan dengan sifat 

agresif. 

2.  Kuning, sering digunakan dalam kemasan makanan karena memiliki kaitan 

dengan kehangatan, kesehatan yang baik, dan optimisme. 

3.  Hijau, memberikan kesan lingkungan yang bersih, sehat, natural, dan segar. 

4.  Jingga, menunjukkan kesan kehangatan, kenyamanan, dan keceriaan. 
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