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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi  Pengumpulan Data  

Dalam perancangan kali ini penulis harus bisa memahami peristiwa atau keadaan 

yang sedang terjadi secara lengkap dan natural. Menurut Togarma Naibaho (1998) 

jenis metodologi kualitatif ada empat jenis yaitu metode historis, metode 

deskriptif, metode eksperimen, dan metode korelasi. Pada penelitian ini penulis 

menggunakan metode deskriptif dengan alasan untuk menyampaikan metode yang 

berlangsung dari kurun waktu tertentu sampai sekarang (Togarma Naibaho, 1998, 

hlm 38). 

 Penulis akan mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan 

responden terpilih, dalam penelitian ini adalah desainer grafis terpilih yang 

penulis rasa merupakan responden yang tepat bagi penelitian ini, selain 

wawancara penulis juga melakukan observasi di Yogyakarta dan literatur yang 

terkait. Penulis juga akan mengumpulkan data yang bersifat sekunder melalui 

angket dan studi exsisting. Menurut Togarma Naibaho (1998) wawancara bersifat 

fleksibel, penulis harus bisa mengarahkan pertanyaan kepada responden sehingga 

hal yang bersangkutan dengan pokok permasalahan dapat dicerna oleh penulis.   

3.1.1. Wawancara 

Metodologi Peran Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara kepada para 

ahli yang sudah berpengalaman secara jam terbang di bidangnya yaitu Bapak 

Narto yang merupakan budayawan senior di Yogyakarta yang mengabdi di 
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Museum Negri Sunobudoyo, lalu Gumpita Rahayu sebagai type designer 

profesional di Indonesia untuk memperoleh data tentang peran typeface dalam 

desain grafis dan Novita Angka, sebagai desainer grafis profesional serta 

perancang atau desainer dari typeface visit Indonesia untuk memperoleh data 

tentang perancangan typeface dengan pendekatan secara khusus dalam hal ini 

Indonesia. 

3.1.1.1. Bapak Narto 

Bapak Narto adalah salah satu budayawan yang mengabdi pada Museum Negeri 

Sonobudoyo yang merupakan museum yang dibawah naungan Dinas Kebudayaan 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 Penulis membicarakan seputar aksara Jawa dengen bapak Narto, beliau 

menceritakan tentang asal-usl aksara Jawa yang bermula dari sebuah legenda Aji 

Saka. Dimulai dari sebuah kerajaan bernama Medang Kamulan yang di rajai oleh 

seorang raksasa bernama Dewoto Cengkar, disitulah dimulainya cerita Aji Saka 

yang merebut kerajaan tersebut dan dipercaya sebagai pencetus aksara Jawa. 

Bapak Narto mengatakan bahwa legenda Aji Saka sebagai pencetus aksara Jawa 

juga di rangkai menjadi sebuah tumbang bernama tumbang Asmorodono yang 

berbunyi : 

Anangne aksoro jawi 
Karangane aji soko 
Onorongpulo cacayi 
Kapisan honocroko 

Kapindun dotosowolo 
Padojoyonyo Pingetlu 

Kaping patmo mogobotongo 
 

Gambar 3.1. Tumbang Asmorodono 
(Dokumen Pribadi, 2017) 
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 Beliau lalu menjelaskan pengartian filosofi yang ada di dalam akasara 

Jawa, diceritakan bahwa honocoroko dengan hono yang berarti utusan, ada 

utusan, yang berarti Allah mengutus 1 perempuan dan 1 laki-laki. Dotosowolo 

memiliki cerita tentang bagaimana pria dan wanita saling dipertemukan dan tidak 

dapat menolak satu dengan yang lain. Lalu podojoyonyo mengatakan bahwa 

keduanya yakni laki-laki dan perempuan memiliki kekuatan yang sama. Dimana 

mogobotongo memiliki arti bahwa kedua laki-laki dan perempuan akan mati dan 

hanya meninggalkan batangnya, botongo atau batang atau bangkai.  

 Sejak perkembangan aksara Jawa dari aksara Pallawa, aksara Kawi, dan 

aksara Jawa yang sekarang memiliki banyak sekali keyakinan yang dipercaya oleh 

masyarakat sebagai tolak bala atau mengusir hantu, mantra ini dipercaya ampuh 

oleh orang Jawa bahkan masih digunakan sampai sekarang oleh dukun-dukun 

dalam praktek kerja mereka. Mantra tersebut harus digunakan secara terbalik 

dibaca dari paling belakang dari 20 macam aksara Jawa yakni berbunyi. 

 

Ngotobogomo 
Nyoyojodopo 
Lowosotodo 
Koroconoho 

 
Gambar 3.2. Aksara Jawa dari belakang 

(Dokumen Pribadi, 2017) 

 Beliau mengatakan bahwa aksara Jawa sudah mulai dilupakan oleh banyak 

orang, hanya para pelajar yang mempelajari sastra Jawa yang masih mengetahui 

dan bisa meneruskan aksara Jawa, bahkan bapak Narto mengatakan bahwa untuk 

mencari S2 mengenai sastra Jawa dibutuhkan studi lanjut ke Belanda, disini tidak 
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mampu. Di Yogyakarta masih ada kursus yang bisa membantu orang yang tertarik 

untuk bisa menulis bahasa Jawa.  

 Beliau juga bercerita nilai yang terkandung dan dipercaya oleh masyarakat 

Yogyakarta, menurut beliau nilai yang terkandung merupakan suatu kesatuan 

yang melambangkan aksara Jawa itu sendiri. Sebuah falsafah masyarakat 

Yogyakarta dari Tugu sampai Kraton “Sangkangkaraning”. Sangkangparan yang 

merupakan lingga dan yoni ada di Tugu, merupakan filosofi bagaimana lahirnya 

kota Yogyakarta. Di dalam Kraton ada sebuah bangsal bernama bangsal Witono 

yang memiliki bangsal lebih kecil bernama mangunturtangkil merupakan tempat 

Sri Sultan duduk dan menghadap ke utara atau ke arah Tugu. 

 Yang dipandang dari bangsal tersebut dipercaya merupakan sebuah jalan 

kehidupan, yakni ada alun-alun lalu ada perempatan yang menunjukan mau ke 

arah mana manusia beranjak. Lalu ada 3 godaan yang dipercaya oleh masyarakat 

Yogyakarta yaitu harta, tahta, dan wanita dimana pasar paringharjo merupakan 

godaan harta, kantor gubernur merupakan godaan tahta, dan pasar kembang 

merupakan godaan wanita. Hal ini merupakan hal yang dipercaya masyarakat 

Yogyakarta yang ada dari dulu sampai sekarang. 

 Jika memandang dari Tugu kearah selatan yakni Kraton Yogyakarta, ada 

jalan bernama Margoutomo, yang merupakan jalan menuju kebaikan. Lalu diikuti 

dengan jalan Malioboro yang memiliki arti menyerupai baju yang digunakan oleh 

Wayang. Setelah memasuki komplek Kraton maka akan ada kantor pos yang 

merupakan tempat penerimaan orang yang ingin masuk ke dalam Kraton. Filosofi 
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ini merupakan hal yang dipercaya masyarakat Yogyakarta degan menerapkan 

pada nama jalan yang ada di Yogyakarta. 

 

Gambar 3.3. Foto Wawancara Dengan Bapak Narto 
(Dokumen Pribadi, 2017) 

3.1.1.2. Gumpita Rahayu 

Gumpita Rahayu adalah seorang desainer grafis dan type designer dari Bandung. 

Beliau merupakan salah satu pendiri dari Formika Studio yang merupakan studio 

desain grafis yang bergerak dalam perancangan typeface. 

 Menurut Gumpita, perkembangan industri typeface di Indonesia sudah 

sangat berkembang semenjak tiga tahun terakhir. Semakin banyaknya type 

designer yang bermunculan merupakan salah satu faktor dari berkembangnya 

industri typeface di Indonesia. Beliau mengatakan industri dapat berkembang 

dikarenakan pemeran yang ambil andil semakin banyak, hal ini menurutnya sama 

dengan perkembangan desain grafis di Indonesia yang bisa berkembang sampai 

sekarang ini. 
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 Pemilihan typeface dalam perancangan desain haruslah spesifik dan sesuai 

dengan kebutuhan perancangan, hal ini bertujuan untuk menyamakan irama yang 

terpadu dari sebuah perancangan desain. Sebagai type designer beliau mengatakan 

typeface adalah sebuah tools yang dirancang sesuai dengan kebutuhan khusus dan 

bertujuan untuk membantu para desainer grafis sebagai pengguna dalam 

perancangan desain yang sesuai. Perkembangan teknologi yang sudah sangat 

pesat memiliki keuntungan dan juga kerugian dalam perkembangan typeface, 

menurut beliau kita sebagai perancang tidak boleh bergantung pada 

perkembangan teknologi namun hanya memanfaatkan teknologi yang ada. 

 Kebudayaan di Indonesia yang sangat kaya bisa di terapkan sebagai 

inspirasi dalam perancangan text typeface, sebenarnya hal yang paling mudah 

adalah melakukan adaptasi dari kultur budaya yang dimiliki Indonesia. Hal yang 

tak boleh dilupakan adalah pengaruh desain grafis dari luar yang ikut membantu 

dan menjadi adaptasi desain grafis di Indonesia, sehingga proses pembentukan 

identitas Indonesia tidaklah selalu etnis dan berbau kultur secara kental. Jika 

melihat perkembangan desain grafis sekarang maka Indonesia harus bisa melebur 

di dalamnya namun tetap memiliki identitas yang melambangkan bahwa karya 

desain tersebut berasal dari Indonesia. 

3.1.1.3. Novita Angka 

Novita Angka adalah seorang desainer grafis profesional di Indonesia. Beliau 

merupakan desainer dari logo Visit Indonesia, dan merupakan pendiri dari tre 

creative mindshare sebuah graphic studio di Jakarta. 
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 Menurut Novita Angka atau yang kerap disapa mba ipit perkembangan 

tipografi di Indonesia merupakan suatu hal yang menggembirakan sebagai 

desainer grafis, mulai banyak desainer yang memfokuskan diri dalam bidang 

tipografi khususnya typeface yang ditandai dengan lahirnya beberapa type foundry 

di Indonesia, serta desain-desain yang bernafaskan tipografi juga banyak 

dieksplorasi. 

 Perkembangan desain-desain typeface baru dibutuhkan demi 

perkembangan desain grafis di Indonesia yang secara spesifik dunia tipografi di 

Indonesia. Beliau mengatakan bahwa Indonesia memiliki kearifan lokal dan 

budaya yang sangat kaya, disaat berbicara tentang aksara-aksara Nusantara hal 

yang disampaikan adalah selain tipografi berbasis huruf latin, seharusnya para 

tipografer di Indonesia dapat mengeksplorasi aksara Nusantara itu sendiri. 

 Seiring dengan perkembangan tipografi di Indonesia, lebih banyak 

tipografer yang menggarap huruf latin yang diberi sentuhan “keIndonesiaan” atau 

“kedaerahan” dibandingkan menggarap aksara-aksara Nusantara itu sendiri. 

Menurut beliau hal ini sangat disayangkan dan seperti hanya bermain di bagian 

permukaan saja, namun tentunya hal ini juga patut di apresiasi. Kata yang tepat 

bukanlah distorsi melainkan perkembangan, sebagai perancang atau desainer 

grafis proses adaptasi adalah proses yang menghadapi tuntuan jaman. Karena 

tidak bisa dipungkiri aksara nusantara sulit bersaing menghadapi huruf latin yang 

universal digunakan dalam komunikasi. Alangkah baiknya bila keduanya, huruf 

latin bernafaskan nusantara dan aksara Nusantara, bisa sama-sama dikembangkan 

sebagai bagian dunia tipografi Indonesia, agar aksara nusantara bisa tetap dikenal 
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dan dilestarikan di masa yang akan datang. Hal yang harus dilakukan adalah 

melakukan revolusi aksara secara visual menjadi lebih modern tanpa 

menghilangkan esensinya. 

 Dalam perancangan logo Visit Indonesia prosesnya tidak sebentar dan 

melibatkan tim yang besar. Beliau merancang logo tersebut saat bekerja sebagai 

art director dan desainer di Octovate. Kebanyakan logo yang pernah dibuat 

sebelumnya tidak merepresentasikan Indonesia secara kesatuan, sebagai contoh: 

batik, wayang, binatang, dan sebagainya. Sebagai Indonesia yang merupakan 

sebuah kesatuan pilihan jatuh kepada burung Garuda Indonesia. Indonesia adalah 

kesatuan atau Bhineka Tunggal Ika, merupakan hal yang sulit disaat berbicara 

soal hal atau konten paling pas untuk Indonesia. 

 

Gambar 3.4. Foto Wawancara Dengan Mbak Novita Angka 
(Dokumen Pribadi, 2017) 
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3.1.1.4. Kesimpulan Wawancara 

Kultur dan budaya di Indonesia merupakan hal yang tidak terbatas untuk 

mendukung proses pengembangan untuk dunia desain di Indonesia. Hal yang 

terjadi juga pada aksara Jawa yang sudah patut di jaga dan dilestarikan, Gumpita 

Rahayu mengatakan bahwa hal paling mudah adalah melakukan adaptasi dari 

kultur budaya yang dimiliki Indonesia. 

Perkembangan tipografi dan typeface di Indonesia merupakan suatu 

kemajuan dalam desain grafis di Indonesia. Benar adanya kebutuhan typeface 

sangat dibutuhkan untuk perkembangan tipografi, secara spesifik typeface sebagai 

tools yang akan digunakan desainer haruslah benar-benar memudahkan dalam 

proses perancangan. Beberapa usaha yang dilakukan para tipografer adalah 

perancangan typeface latin dari aksara Nusantara baru merupakan tahap awal, dan 

harus terus dikembangkan. Hal lain yang perlu digaris bawahi adalah 

perkembangan desain grafis khususnya tipografi yang sangat bertolak belakang 

dengan aksara Nusantara yang tetap berdiri tegap di dalam sejarah.  

 Typeface adaptasi yang sudah ada sekarang terasa belum dapat  bertahan 

hidup dalam era perkembangan tipografi saat ini, bentuk nya yang masih sangat 

sesuai dengan sejarah membuat aksara Nusantara belum siap unjuk gigi dalam 

persaingan desain grafis di dunia. Hal yang perlu digaris bawahi era tipografi 

terus berkembang tidak seperti zaman dahulu, disaat aksara Nusantara dengan 

sepsifik aksara Jawa dapat dirancang secara visual lebih modern, tidak 

ketinggalan jaman, tanpa menghilangkan esensinya maka akan menarik kembali 

generasi muda desainer grafis untuk mempelajari dan menggunakannya. 
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Perancangan typeface berikut akan memudahkan penyampaian nilai kearifan oleh 

desainer grafis, karena pada dasarnya menurut Gumpita Rahayu typeface adalah 

tools yang mempermudah para desainer grafis. 

 Sebagai desainer grafis, salah satu solusi yang penulis tawarkan adalah 

perancangan text typeface adaptasi dari aksara Jawa yang aplikatif dalam kegiatan 

komunikasi. Diharapkan dengan adanya text typeface tersebut, dapat melestarikan 

aksara Jawa dan melahirkan sebuah typeface yang dapat dipergunakan secara 

modern dengan kekentalan kultur budaya. 

 

3.1.2. Observasi 

Christian Schwartz (2009) menyampaikan bahwa untuk mengerti tujuan dari 

perancangan typeface merupakan hal yang krusial, maka dari itu penulis 

melakukan beberapa observasi untuk mengamati penerapan typeface dan kesan 

yang akan dimiliki typeface itu sendiri. 

 Penulis melakukan observasi terhadap beberapa jenis typeface yang 

digunakan dalam literatur dengan cangkupan cerita, panduan, sejarah yang 

memiliki nilai budaya Jawa dengan spesifik kota Yogyakarta. Dalam buku Cerita 

Rakyat dari Yogyakarta 3, Bakdi Soemanto yang dirilis pada tahun 2003 yang 

merupakan buku berisi kumpulan cerita rakyat yang mencangkup legenda-legenda 

tentang Yogyakarta.  
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Gambar 3.5. Cover Buku Cerita Rakyat dari Yogyakarta 3 
(Dokumen Pribadi, 2017) 

 

Gambar 3.6. Konten Buku Cerita Rakyat dari Yogyakarta 3 
(Dokumen Pribadi, 2017) 
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 Dalam buku Cerita Rakyat dari Yogyakarta 3, Bakdi Soemanto yang 

dirilis pada tahun 2003 penulis menggunakan typeface Arial yang merupakan 

typeface yang termasuk standard untuk pengetikan. 

 

Gambar 3.7. Cover Buku Warisan Kuliner Kraton Yogyakarta 
(Dokumen Pribadi, 2017) 

 

Gambar 3.8. Konten Buku Warisan Kuliner Kraton Yogyakarta 
(Dokumen Pribadi, 2017) 
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 Dalam buku Warisan Kuliner Kraton Yogyakarta, Nuraida Joyokusumo 

yang dirilis pada tahun 2005 penulis menggunakan typeface Times New Roman 

yang juga merupakan typeface yang termasuk standard untuk pengetikan. Buku 

tersebut mengcangkup konten berupa resep yang digunakan dalam hidangan yang 

ada dalam Kraton Yogyakarta. 

 Penulis juga melakukan observasi ke Yogyakarta guna melihat 

penggunaan aksara Jawa di Yogyakarta itu sendiri, penulis juga berusaha 

berinteraksi dengan masyarakat di Yogyakarta untuk mengetahui bagaimana 

kehidupan sosial di Yogyakarta itu berlangsung dengan tujuan menjadi mood 

dasar dalam perancangan kali ini. Aksara Jawa di Yogyakarta masih digunakan 

dalam  plang yang menunjukan suatu tempat dan juga penggunaanya yang masih 

digunakan untuk menunjukan nama jalan.  

 

Gambar 3.9. Dokumentai Yogyakarta 
(Dokumen Pribadi, 2017) 
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Gambar 3.10. Dokumentai Yogyakarta 
(Dokumen Pribadi, 2017) 

 Beberapa tempat menggunakan typeface dengan adaptasi dari aksara Jawa 

seperti tempat dengan nama “Kembang Gula”. Typeface yang digunakan adalah 

typeface adaptasi aksara Jawa yang di terjemahkan secara denotasi sehingga 

memiliki bentuk yang sangat menyerupai aksara Jawa. 

 

Gambar 3.11. Dokumentai Yogyakarta 
(Dokumen Pribadi, 2017) 
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 Aksara Jawa juga digunakan dalam beberapa mural yang penulis temukan 

dalam beberapa gang di Yogyakarta Bentuk aksara Jawa yang ada pada dinding 

mural memliki perbedaan dari segi kerapihan, dimana aksara Jawa sudah di 

modifikasi dengan gaya grafiti sehingga tidak serapih aksara Jawa yang 

seharusnya. 

 

Gambar 3.12. Dokumentai Yogyakarta 
(Dokumen Pribadi, 2017) 

 

Gambar 3.13. Dokumentai Yogyakarta 
(Dokumen Pribadi, 2017) 
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 Menurut penulis dari observasi penggunaan aksara Jawa di Yogyakarta 

masih terhitung kental dalam cangkupan penggunaan secara tradisional dan 

pengunaan sebagai adaptasi menjadi typeface yang digolongkan sebagai display 

type. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan text typeface atau good type pada 

beberapa literatur yang masih menggunakan typeface Arial dan Times New 

Roman. 

3.1.3. Survey Angket 

Angket yang penulis sebarkan berupakan pertanyaan singkat yang mendukung 

penelitian penulis. Responden yang penulis targetkan adalah mahasiswa desainer 

grafis angkatan 13 dan 14, dan para fresh graduate atau desainer grafis yang 

belum lama lulus. Responden adalah 37 mahasiswa desainer grafis, dan 13 

desainer grafis. 

 Dari total 50 responden dalam pertanyaan typeface kesukaan belum ada 

yang menuliskan typeface yang memiliki nilai kultur budaya. Menurut data 

typeface Gotham memiliki peminat terbanyak diikuti Calibri dan Adam. Hal ini 

menunjukan sebuah typeface yang merupakan komponen penting dalam tipografi 

dan perancangan desain merupakan perkembangan yang pesat di luar dan dapat 

mencapai tujuan sebagai tools yang dipergunakan oleh desainer grafis. 

 Dalam pertanyaan apakah responden mengetahui tentang aksara Jawa, 40 

responden menjawab mengetahui dan 10 lainnya tidak mengetahui. Hal ini 

menunjukan bahwa mereka sudah mengetahui salah satu aksara Nusantara yaitu 

Aksara Jawa. 
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 Pertanyaan mengenai pengetahuan mereka mengenai adanya typeface latin 

adaptasi Aksara Jawa mendapat tanggapan yang menarik, dikarenakan sekarang 

typeface adaptasi memang sudah ada beberapa, tapi dari 50 responden 44 

diantaranya menjawab tidak mengetahui. Fenomena ini menunjukan bahwa 

perkembangan zaman yang pesat membuat perkembangan desain grafis juga 

semakin pesat khususnya tipografi, style tipografi yang berkembang tidak sama 

dengan style yang sudah ada bertahun-tahun lalu, hal ini dinamakan tren. Jika kita 

melihat typeface adaptasi aksara Jawa yang sudah ada seharusnya kita sadar 

sebagai desainer grafis Indonesia bukan sekedar melakukan adaptasi tapi juga 

harus mengikuti tren desain dalam perancangan. 

3.1.4. Existing Study 

Penulis melakukan pembelajaran terhadap typeface melalui type specimen book 

yang sebelumnya sudah ada. Exsisting study diambil dari literatur berikut: 

1. Tinnes, Andrea. 2011. PTL Roletta Specimen Book. Primetype 

 

Gambar 3.14. Cover Buku PTL Roletta Specimen Book 
 (Dokumen Pribadi, 2017) 
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Gambar 3.15. Isi Buku PTL Roletta Specimen Book 
 (Dokumen Pribadi, 2017) 

 

Gambar 3.16. Isi Buku PTL Roletta Specimen Book 
 (Dokumen Pribadi, 2017) 

 

Penulis menggunakan buku-buku yang menyangkut dengan perancangan 

yang sesuai dengan kajian yakni typeface sebagai refrensi dan acuan, 

antara lain:   
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1. Cheng, Karen. 2005. Designing Type. London: Laurence King Publishing 

Ltd 

 

Gambar 3.17. Cover Buku Designing Type 
 (Dokumen Pribadi, 2017) 

 

 

Gambar 3.18. Isi Buku Designing Type 
 (Dokumen Pribadi, 2017) 
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Gambar 3.19. Isi Buku Designing Type 
 (Dokumen Pribadi, 2017) 

2. Lupton, Ellen. 2010. Thinking with Type. New York: Princeton 

Architectural Press 

 

 

Gambar 3.20. Cover Thinking with Type 
 (Dokumen Pribadi, 2017) 
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Gambar 3.21. Isi Thinking with Type 
 (Dokumen Pribadi, 2017) 

 

Gambar 3.22. Isi Thinking with Type 
 (Dokumen Pribadi, 2017) 
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3.2. Metodologi Perancangan 

Penulis menggunakan metode yang ditulis oleh Bruce Willen dan Nolen Starls 

dalam buku Creating Letters & Designing Typeface. Di dalam buku tersebut 

dijelaskan mengenai tahapan perancangan typeface (2009, hlm. 97). 

a) Behind a Face 

Seperti perancangan desain lainnya, perancangan typeface juga bermula 

dari sebuah ide dan inspirasi. Pada tahap ini penulis akan mengidentifikasi 

terlebih dahulu fungsi, tujuan, karakteristik utama dalam typeface yang 

ingin dirancang. Penulis akan menentukan pendekatan yang akan 

digunakan dalam perancangan typeface dengan data-data yang sudah 

diteliti, dalam hal ini adalah Aksara Jawa. 

b) Character Traits 

Pada tahap ini perancangan dimulai dengan sketsa dan pengelompokan 

huruf sesuai dengan keunikan atribut masing-masing, contoh: A dan W 

yang memiliki persamaan dengan garis diagonal. Penulis akan memulai 

perancangan melalui huruf h dan o untuk lowercase, sedangkan huruf H 

dan O untuk upercase. Hal ini memiliki tujuan untuk mengetahui 

ketebalan garis, lebar, x-height, axis, dan keunikan atribut lainnya. 

c) Letterform Analysis 

Pada tahap ini penulis akan melakukan perbandingan dan exsisting study 

terhadap typeface yang sudah ada. Dengan fungsi, tujuan, dan karakteristik 

yang sudah ada penulis akan melakukan perbandingan antara serif atau 
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sans serif dengan tujuan menemukan dasar perancangan tipe yang tepat. 

Penulis akan menentukan jenis typeface pada tahap ini. 

d) Lowercase 

Dalam proses berikut penulis akan merancang beberapa karakter 

lowercase dan uppercase sebagai dasar. Lowercase tetap di prioritaskan, 

dikarenakan perancangan lowercase memiliki spasi yang lebih mudah 

dibanding uppercase yang memiliki spasi huruf lebih beragam. 

e) Uppercase 

Proses perancangan uppercase dilakukan dengan menggunakan lowercase 

sebagai panduan untuk menemukan bentuk yang seirama. 

f) Numerals 

Proses perancangan angka dilakukan pada tahap ini. Penulis akan 

menentukan style yang digunakan antara tabular, lining figures atau text 

(old style) figures. 

g) Punctuation and Accents 

Tanda baca dan aksen mengartikan bahasa tertulis. Proses perancangan 

tanda baca dan aksen dimulai pada tahap ini.  

h) Type Families 

Pada tahap ini penulis akan memodifikasi setiap karakter yang telah 

dirancang agar memiliki beberapa macam ragam yaitu regular, italic 

(oblique), bold (demi), dan lainnya sesuai pertimbangan. 
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i) Spacing and Kerning 

Pada tahap ini penulis akan menggunakan progam yang sesuai dengan 

kebutuhan dalam pengaturan jarak antar satu karakter dengan yang lain, 

dengan tujuan yang disesuaikan. 

j) Setting Text 

Pada tahap ini penulis akan mulai menggunakan typeface dan melakukan 

test print dengan tujuan melihat bagaimana rupa alfabet dan karakter 

lainnya. Penulis akan melakukan revisi jika ditemukan masalah seperti 

weight, jarak yang tidak baik, dan hal lain yang mengganggu aliran dan 

warna dari kata atau kalimat. 
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