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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Sportbike 

Ed (2009) mengungkapkan bahwa motor berjenis tipe sport memiliki basis 

rangka tersendiri. Rangka atau sasis yang digunakan pada motor bertipe sport 

menggunakan Perimeter frame atau sekarang disebut delta box (hlm399-400).  

Brown dan McDiarmid juga berkata mengenai sportbike memiliki 

identik pada body motor tersebut. Fairing dan Screen Protector digunakan 

dalam tipe sportbike agar dapat membentuk aerodinamis serta melindungi 

rider dari benturan terhadap benda kecil pada saat kecepatan tinggi (hlm53).  

2.1.1. Kelengkapan Berkendara 

Brown dan McDiarmid (2013) menjelaskan mengenai pemakaian atribut 

keselamatan ketika berkendara sudah ada sejak saat Perang Dunia ke-2. 

Menggunakan topi yang dipadu dengan kacamata serta jaket kulit menjadi ciri 

khas dari gaya pada saat Perang Dunia tersebut. Helm yang terbuat dari kulit sapi 

juga dijadikan sebagai alternatif untuk berkendara, serta tak lepas dari sepatu 

boots sebagai ciri khas dari cara berpakaian dalam berkedara. Mereka juga 

mengatakan perubahan pada atribut keselamatan pada zaman modern terjadi pada 

tahun 1990’an. Lapisan jaket di balut dengan proteksi yang terbuat dari fiber 

bahkan juga lapisan besi. Jaket tersebut disesuaikan dengan tubuh pengguna agar 

pada saat jatuh ke aspal, jaket berlapis kulit serta proteksi tersebut dapat 

melindungi bagian tubuh yang rentan seperti lengan, bahu, lutut, dan sebagainya. 
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Helm dengan bentuk full face atau menutupi seluruh bagian kepala digunakan 

untuk berkendara pada saat ini. Adanya ventilasi udara dan kaca helm anti gores 

dapat membantu aerodinamis serta kenyamanan dalam berkendara (hlm34-35). 

 

Gambar2.2-3 The Gear 

(Sumber: www.redbull.com) 

 

2.1.2. Traksi 

Parks (2001) menjelaskan mengenai traksi. Traksi merupakan efek yang terjadi 

pada saat berkendara di jalan raya. Parks menjelaskan bahwa pada saat berkendara 
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membutuhkan pengaturan agar menghasilkan traksi yang lebih baik, hal yang 

perlu diperhatikan yaitu (hal 12-16) : 

a. Ban 

Ban memiliki peran yang sangat penting pada saat berkendara, dan 

hubungan antara ban dengan jalan yang dilalui juga harus diperhatikan. Ban 

memiliki berbagai macam varian jenis yang disesuaikan dengan 

pengaplikasian ban terhadap jalan raya atau kondisi jalan. Salah satunya ban 

dengan jenis Slick, ban tersebut hanya digunakan untuk kondisi jalanan 

sirkuit. Ban jenis Slick menggunakan komponen karet yang sangat lunak, 

oleh karena itu ban tersebut lebih merekat pada jalan. Akan tetapi setiap ban 

mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing ketika berkendara. 

Ban jenis Slick memiliki kekurangan ketika hujan, hal tersebut dapat 

membuat traksi antara ban dan jalanan tidak sinkron sehingga membuat efek 

slip pada ban. Oleh karena itu, ban ketika hujan lebih disarankan untuk 

memiliki alur pada ban, karena hal tersebut yang dapat mengatur traksi 

antara ban dan jalanan sehingga ketika terjadi hujan alur yang terdapat pada 

ban menyalurkan air pada saat ban berputar dan terjadi kontak antara ban 

dan jalanan yang licin karena hujan. 

 

b. Kondisi Jalan 

Kondisi jalan juga dapat mempengaruhi traksi pada ban ketika berkendara. 

Pasir, kerikil dan oli, dapat membuat pengendara mudah terjatuh. Hal 

tersebut dikarenakan hilangnya traksi antara ban dan jalanan yang memiliki  
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potensi membahayakan pengendara. 

 

c. Suspensi 

Kondisi, kualitas, serta penyetelan suspensi memiliki dampak yang besar 

pada traksi (daya tarik) yang ada. Fungsi utama suspensi yang 

sesungguhnya bukanlah mengisolir benturan namun menjaga ban agar 

mendapat tekanan yang tepat saat berada diatas aspal. Jika tekanan 

terhadap ban kurang, maka daya tarik ban terhadap aspal kurang. 

Sebaliknya, bila terlalu banyak tekanan terhadap ban maka karet ban akan 

mudah pecah. Bila suspensi tidak diatur dengan benar, roda akan bergerak 

naik dan turun terlalu cepat maupun lambat untuk menjaga kestabilan 

motor di jalan. Walaupun sudah menggunakan ban terbaik, bila suspensi 

tidak diatur dan dirawat dengan baik, roda motor tidak akan mencengkram 

jalan dengan baik. 

 

d. Pengereman 

Cengkraman ban terhadap jalan akan meningkat seiring peningkatan beban 

yang dibawa. Maka dari itu rem depan sangatlah penting, terutama pada 

sportbike. Ketika sedang menurunkan kecepatan, ban depan akan 

mendapat tekanan yang besar. Pendeknya jarak roda dan tingginya pusat 

gravitasi akan membuat efek ini meningkat. Karena beban yang dibawa 

ban depan dalam pengereman bertambah, rem depan lebih cenderung 

digunakan lebih banyak. Maka dari itu seringkali rem belakang tidak 
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digunakan sama sekali yang menyebabkan ban yang tergeser bahkan ban 

yang terangkat. 

 

 

e. Cornering 

Sangat mudah kehilangan kontrol terhadap bagian depan motor saat 

mengambil tikungan. Hal ini dapat terjadi ketika secara mendadak 

menutup tuas gas. Penurunan gigi menyebabkan mesin melambat yang 

berlaku menjadi pengereman mesin. Roda depan motor mendapat tekanan 

yang lebih besar sehingga porsi cengkraman ban depan juga harus lebih 

besar. 

 

2.1.3. Steering 

Park (2001) mengatakan bahwa pada saat berkendara, ada dua cara penggunaan 

kemudi pada saat berbelok atau cornering yaitu Counter Steering dan Body 

Steering (hal 18). Beliau menjelaskan mengenai penggunaan Countersteering, 

yaitu menggunakan handlebar ketika mengambil posisi untuk berbelok. 

Penggunaan tersebut sangat berpengaruh ketika mengambil tikungan tajam, 

karena dengan terjadinya hal tersebut membuat tekanan kemudi pada motor 

bergeser lebih dalam. Efek menekan handlebar berpengaruh pada jangka waktu 

pengendara untuk merebah ketika belokan ( hal 19).   
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2.1.4. Line Selection 

Parks (2001) memberikan penjelasan mengenai pengambilan jalur. Pada saat 

mengambilan jalur untuk berbelok dengan mudah, pengendara harus mengambil 

jalur seperti apa ketika berbelok sehingga dapat melakukan cornering dengan 

lancar. Adanya pembelajaran dalam melakukan pemilihan jalur ketika cornering, 

dapat menambah pengetahuan dan evaluasi pada yang telah dialami. Pemula yang 

melakukan cornering dalam mengambil jalur memiliki jarak waktu cornering 

yang sangat cepat (hal 50). Dalam pengambilan jalur ada bermacam tikungan 

yang dilewati oleh pengendara yaitu (hal 53-56) : 

a. Premature Initiation 

Kesalahan pengendara yang umum adalah memperlabat kendaraan terlalu 

cepat dan berbelok bahkan sebelum melihat jalur keluar tikungan. 

mendapatkan pandangan yang jelas akan keseluruhan tikungan sangat penting 

supaya anda dapat melihat keseluruhan rintangan dan membantu pengendara 

untuk memperhitungkan jalur dan membuat anda lebih rileks. Selain itu 

berbelok terlalu awal akan memaksa motor anda untuk melebar dan 

membatasi koreksi kemudi yang bisa anda lakukan ditengah tikungan. 

b. Slow Steering 

Terlalu lambat membelokkan kemudi motor pada kecepatan tertentu juga 

berpengaruh sama dengan memperlabat terlalu awal. Dengan membelokkan 

kemudi secara cepat akan membantu anda untuk mendapat kesempatan untuk 

memutar gas lebih awal, sehingga berpengaruh pada kestabilan chassis yang 
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lebih baik. Tidak hanya akan membantu anda untuk menikung lebih cepat, 

namun juga memberi pengendara kesempatan untuk mengkoreksi kemudi.  

c. Fifty Pencing 

Fifty pencing adalah istilah yang digunakan pengendara di Inggris untuk 

pengendara yang terlalu banyak merubah direksi ketika memasuki tikungan. 

Kesalahan ini banyak dilakukan oleh pengendara pemula. Umumnya 

pengendara pemula tidak cukup percaya diri untuk menikung sesuai dengan 

yang dibutuhkan untuk melalui tikungan tersebut.  

Pada umumnya pada saat ada tikungan, pengendara di haruskan merebah 

hingga mencapai titik apex atau puncak pada kiri jalan sehingga pada saat 

melebar lebih aman. Jika telat mengambil jalur, maka bisa berakibat fatal  

yaitu ban tidak singkron dan membuat sportbike yang dikendarai hilang 

kendali meskipun sudah diminimalisir dengan steering damper. 

d. Decrasing Radius Turn 

Pada beberapa tikungan tajam bahkan dapat mengancam pengendara 

profesional sekaliapun apapbila mereka tidak memilki sudut rebah yang 

cukup. dengan titik belok yang tepat, tikungan seperti ini dapat dilalui dengan 

satu kali menikung. Jika anda menemukan bentuk jalan seperti contoh diatas, 

disaran kan anda untuk berhati hati pada saat mengambil jalur untuk rebah. 

Pada jalur hijau, lebih aman dibandingkan dengan jalur berwarna merah  
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2.1.5. Throttle Control  

Parks (2001) menjelaskan mengenai pengaturan pada gas sportbike. Pada jalur 

lurus,throttle (gas) menyebabkan meningkatnya kecepatan mesin, dan daprt 

meluncurkan motor ke depan. Ban motor memiliki berbagai kegunaan, pergantian 

gigi yang efektif tergantung dengan sudut rebah. Contohnya ketika motor rebah 

kesamping, kontak ban berpindah ke bagian terluar yang memiliki keliling 

terpendek jika dikaitkan  dengan perpindahan gigi yang lebih awal, sehingga 

dapat meningkatkan angka rpm pada speedometer sportbike (hal 58-60). 

Pada saat melepas gas, beban motor akan berpindah dan bertumpu pada 

ban depan. Beliau mengatakan  jika terlalu cepat melepas gas, menyebabkan 

perpindahan beban yang terlalu cepat dan susah dikontrol (hal 63). 

 

2.2. Buku 

Haslam (2006) memberikan pernyataan mengenai buku. Buku merupakan tempat 

yang terdisi dari banyak halaman, di cetak menjadi satu pembahasan dimana dapat 

memberikan pengetahuan kepada para pembacanya (hlm. 9). 

Suwaro (2011) menjelaskan mengenai struktur buku pada umumnya. Buku 

terdiri dari beberapa bagian yaitu bagian Cover, Halaman Preliminaries, Isi dan 

Bagian Postliminary. Dia mengatakan Cover merupakan bagian luar buku yang 

dijadikan sebagai pelindung pada isi buku dengan dipadukan gambar pada 

halaman depan supaya dapat minat daya tarik untuk membaca. Peletakan pada 

bagian – bagian cover terdiri dari (hlm. 77): 
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a) Cover Depan: Tampilan awal berupa tulisan dan gambar yang berada pada 

halaman awal buku. 

b) Cover Belakang: digunakan sebagai halaman akhir buku atau halaman 

penutup. 

c) Punggung Buku: merupakan pelindung dari ketebalan buku yang terletak 

pada bagian tengah diantara cover depan dan belakang. Punggung buku lebih 

di kenal sebagai Perfect Binding pada buku tebal. 

d) Endorsement: merupakan kalimat pendukung tertera pada cover bagian 

belakang yang diberikan oleh penulis kepada pembaca sebagai daya tarik 

untuk membaca buku tersebut. 

e) Lidah Cover:  dijadikan sebagai keindahan dan menunjukan kesan ekslusif 

pada buku. Ringkasan singkat buku atau riwayat hidup penulis dapat 

diaplikasikan dalam lidah cover. 

 

Gambar 2.2-5 Anatomi pada bagian buku 

(Sumber: www.scottefranson.com) 
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Suwarno juga memberikan pernyataan mengenai fungsi buku berdasarkan aspek-

aspek penting pada buku yaitu (hlm.53 ) : 

a) Aspek Karya: Buku merupakan sebuah karya dari hasil pemikiran penulis 

yang dituangkan menjadi media cetak. Karya buku dari seorang penulis harus 

diberikan hak cipta agar dilindungi dalam undang-undang hak yang memiliki 

kebebasan dalam ketentuan kebijakan terhadap buku yang diciptakan penulis. 

b) Aspek Informasi: Buku memiliki informasi-informasi sesuai dengan fakta dan 

menyesuaikan mengkomunikasikan dengan baik kepada pembaca. Buku 

menjadi alat penyampaian informasi pada para pembaca. 

c) Aspek Pengetahuan: Buku dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan panduan 

bagi pembaca agar dapat saling berbagi pengetahuan kepada orang lain. Buku 

sebagai pengetahuan dijadikan karya ilmiah yang dapat menjadi pedoman 

bagi pembaca atau audiens. 

Trim (2011) menjelaskan mengenai bermacam jenis buku, berikut beberapa jenis 

buku yang spesifik yaitu (hlm. 68-71): 

a) Buku Anak: merupakan buku yang terdiri dari fiksi, non fiksi dengan 

pengelompokan kelas pada pembaca yaitu usia balita/prasekolah, usia 

sekolah, dan remaja. 

b) Buku Hobi: merupakan buku yang terus berkembang karena buku tersebut 

menjadi tren atau menjadikan gaya hidup pada seseorang salah satu 

contohnya hobi peternakan, otomotif dan beberapa hobi lainnya. 
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2.2.1. Layout 

2.2.1.1. Prinsip Layout 

Rustan (2008) menjelaskan bahwa pada layout terdapat berbagai elemen- 

elemen desain yang mendukung serta disesuaikan dengan konsep yang 

sudah ada (hlm. 0). Dalam penerapannya, layout digunakan untuk banyak 

hal seperti: Poster, Cover Buku, dan Majalah. Pada prinsip layout 

mengutamakan adanya sequence, emphasis, balance dan unity. Menurut 

beliau, Sequence atau urutan dengan prinsip tersebut dapat menyampaikan 

informasi secara berurutan dan tepat. Emphasis dapat dikatakan sebagai 

pendukung dan inti utama dari informasi yang sudah di dapatkan. Balance 

dapat menghasilkan kesan seimbang pada elemen-elemen pada layout. 

Serta Unity menyatukan elemen-elemen yang terbentuk menjadi satu 

konsep visual dan menghasilkan suatu pesan dari konsep tersebut.(hlm. 

74-75). 

Park (2007) mengatakan proporsi terjadi karena adanya hubungan antara 

satu objek dengan objek lainnya. Proporsi sangat mementingkan adanya 

perbandingan ukuran dan objek dalam desain (hlm.31). Visual yang 

menggambarkan ke harmonisan dapat menjadikan kesatuan (unity). Semua 

elemen desain digabungkan menjadi satu kesatuan dan diselaraskan 

dengan tema desain yang sudah ditentukan. Keharmonisan dalam desain 

tersendiri memiliki mood yang dapat mempengaruhi target audiensnya 

dalam melihat sebuah objek (hlm. 36).  
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Gambar 2.1. Harmony in Design Principle 

(Sumber: http://www.pinterest.com/) 

Gambar 2.1-2 Propotion in Design Principle 

(Sumber: http://www.wikispaces.com/) 

2.2.1.2. Elemen Layout 

Rustan (2009) memberikan penjelasan mengenai elemen – elemen pada 

layout. Dengan adanya elemen layout pada isi buku, dapat dapat 

membantu menginformasikan yang disampaikan dengan lengkap dan juga 

mampu memberikan nyaman pada saat membaca. Berikut elemen – 

elemen yang diberikan, yaitu (hlm.. 48 – 49): 

a) Judul/Heading: sebagai perhatian utama untuk pembaca dengan 

menggunakan ukuran huruf yang besar, pemilihan sifat 

berdasarkan penyesuaian terhadap isi pesan secara keseluruhan. 
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Salah satunya penggunaan pada jenis huruf/font yang disesuaikan 

dengan elemen gambar sehingga dapat menciptakan unity. 

b) Deck: digunakan sebagai kata pengantar yang saling berkaitan 

dengan isi atau bodytext. Menggunakan huruf dengan ukuran lebih 

kecil daripada judul dan lebih besar dari ukuran huruf pada 

bodytext dan menggunakan font dengan masih satu jenis dengan 

bodytext. Hal tersebut dapat membantu pembaca dapat membaca 

deck terlebih dahulu sebelum bodytext. 

c) Initial Caps: huruf dengan berukuran besar yang dijadikan sebagai 

huruf pertama pada paragraf dan sangat berpengaruh untuk 

keseimbangan dalam komposisi pada layout.  

d) Indent: yaitu pada paragraf pertama, baris mengarah 

kedalam.Selain itu indent memiliki salah satu fungsi lainnya yaitu 

hanging indent yaitu pada paragraf ke dua dan selanjutnya 

mengarah kedalam dan pada paragraf pertama tidak berubah.  

e) Bodytext: merupakan isi yang dapat memberikan informasi dari 

topik yang dibahas sesuai dengan judul. Adanya deck dapat 

membantu ketertarikan pembaca dalam melihat isi informasi yang 

diberikan. 

f) Sub Judul: merupakan pembagian pada topik – topik yang 

memiliki banyak informasi sehingga setiap topik yang dibahas dari 

keseluruhan dijadikan judul tersendiri. 

Perancangan Buku Visual..., Nicholas Septian, FSD UMN, 2017



18 

 

g) Pull Quotes: Sebuah pokok kalimat yang memiliki informasi 

penting yang ingin disampaikan lebih terhadap pembaca. 

h) Kicker/Eyebrows: sebuah kata atau gambar sebagai identitas dari 

setiap pembahasan, dengan penempatan pada pojok atas dan 

pembagian macam warna pada setiap pembahasan dapat membantu 

pembaca untuk mencari topic yang diinginkan sesuai dengan 

identitas yang diberikan. 

i) Runing head/ Runing headline: memuat kata pendek sebagai 

panduan dalam membaca sehingga ketika pembaca ingin mencari 

tentang topik yang diinginkan dapat mencari dengan kata kunci 

yang memuat kata pendek tersebut. 

j) Page Number: penomoran pada setiap halaman digunakan untuk 

sebagai pengingat terhadap pembaca yang ingin membaca ulang 

topik yang akan dibaca. 
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Gambar 2.1-6 Anatomi pada Layout 

(Sumber: Buku Layout dasar dan penerapannya) 

 

 

2.2.1.3  Teori Gestalt 

Park (2007) memberikan penjelasan mengenai teori gestalt yang sangat 

mempengaruhi tampilan visual agar lebih mudah dipahami oleh 

pembaca. Teori gestalt merupakan pengelompokan pada elemen-elemen 

visual agar lebih terstruktur. Penerapan teori gestalt pada layout sangat 

mempengaruhi persepsi elemen-elemen visual melalui pembagian grid 

dengan menentukan tata letak pada desain visual dalam layout agar dapat 

mudah dipahami oleh pembaca. Dia mengatakan bahwa ada faktor yang 

dapat mempengaruhi pengelompokan yaitu (hlm.71) : 

1. Proximity/Jarak : menempatkan elemen visual sesuai dengan 

pengelompokan kedekatan jarak dengan elemen visual lainnya. 

2. Similarity/Kesamaan : mengelompokan elemen-elemen visual yang 

memiliki kesamaan. 

3. Closure : merupakan elemen visual yang di kelompokan menjadi 

kesatuan. 

4. Simplicity/Kesederhanaan : mengatur elemen visual secara 

sederhana secara simetri, keteraturan dan kelancaran. 
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2.2.2. Tipografi 

Menurut Rustan (2008), tipografi merupakan salah satu elemen dari layout yang 

berupa teks dan huruf dengan berbagai macam jenisnya. Teks dapat memberikan 

informasi penting kepada target audiens. Agar penyampaian informasi dalam 

berupa teks sesuai dengan konsep maka harus disesuaikan dengan ukuran, serta 

memilih tipe dan jenis yang sesuai dengan konsep. Salah satunya pada setiap teks 

terdapat letter spacing, word spacing dan leading yang digunakan untuk membuat 

kenyamanan dalam membaca suatu kalimat. Beliau mengatakan, letter spacing 

tersendiri merupakan jarak antar huruf, di samping itu word spacing juga berguna 

untuk membuat jarak antar kata, serta leading yang berguna dalam jarak antar 

baris dalam suatu kalimat dan paragraf. Dalam paragraf, Word spacing digunakan 

agar menghindari terjadinya river yang dapat mengganggu kenyamanan dalam 

membaca suatu paragraf. (hlm. 19-20). 

 

Gambar 2.1-2 River dalam Tipografi 

(Sumber: www.sciencepeople.com) 

 

Park (2007) mengatakan mengenai jenis font Serif dan Sans-Serif 

memberikan kesan tertentu untuk para pembaca. Jenis font serif dapat membantu 

para pengguna membaca urutan huruf serta font serif tersendiri digunakan untuk 
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media printing seperti koran dan buku. Sedangkan untuk jenis font Sans-Serif, 

karena dari typefaces yang terlihat lebih sederhana dan tidak menggunakan sisi 

tajam oleh karena itu banyak digunakan sebagai headlines dan titles (hlm. 183). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1-3 Perbedaan Serif dan Sans-Serif 

(Sumber: www.pinterest.com) 

Cullen (2007) menjelaskan mengenai cara penyampaian penerapan 

tipografi dalam desain agar dapat mengarahkan dalam membaca serta 

kenyamanan bagi para pembaca (hlm. 102-105): 

a) legibility & readability: Legibility atau keterbacaan mengacu pada 

kata-kata yang disampaikan kepada pembaca dalam isi, selain itu 

desain pada tulisan mempengaruhi keterbacaan pembaca. 

Sedangkan readability atau peminatan dalam membaca mengacu 

pada bentuk tipografi yang memberikan ketertarikan dalam 

membaca. 

b) objective and subjective representation: Representasi objektif 

memiliki tujuan yang mudah dan praktis dengan cara 

mempresentasikan secara langsung melalui susunan tipografi yang 

sistematis dalam menyampaikan komunikasi. Representasi 
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subjektif lebih memfokuskan kearah tema atau ide dalam 

memberikan pengalaman kepada pembaca melalui bentuk tipografi 

yang dapat mempengaruhi emosional pada pembaca. 

c) macro and micro perspectives: merupakan dimana pandangan 

makro pada elemen terutama tipografi membentuk sebuah desain 

dengan menentukan komposisi dan penempatan pada tipografi dan 

perspektif mikro lebih mengarah ke detail tipografi dalam desain 

secara keseluruhan.  

d) tracking and kerning: Kerning dikenal sebagai jarak antar huruf 

yang digunakan sebagai pemberian jarak agar dapat menghindari 

adanya tabrakan pada karakter pada font. Penyesuaian kerning 

memungkinkan dapat membaca dengan baik. Tracking 

memfokuskan secara keseluruhan pada spasi antar kata, baris dan 

paragraf, sehingga dapat memaksimalkan dalam keterbacaan. 

e) alignment: Keselarasan bergantung pada horisontal dan vertikal  

tipografi pada margin. Dengan adanya keselarasan dapat 

membantu visual saling berhubungan dengan elemen visual 

lainnya, membantu untuk membentuk suatu komposisi yang 

seimbang. 

f) type size: Besar kecilnya ukuran pada tipografi mempengaruhi 

keterbacaan sehingga menciptakan kejelasan dalam informasi yang 

disampaikan.  
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Supriyono (2010) memberikan pendapat mengenai cara mengelola huruf 

agar dapat memberikan kenyamanan terhadap target audiencenya dengan cara (hal 

35-46): 

a) Mengetahui besar kecilnya ukuran huruf dalam pembuatan layout  

b) Memahami variasi huruf disesuaikan dengan tema 

c) Mengatur panjang baris (line-length) agar target audiens tidak 

cepat lelah dalam membaca. 

d) Mengatur spasi baris (leading) memiliki tujuan agar nyaman di 

baca dan keindahan pada paragraf. 

e) Mengatur bentuk susunan (Alignment) yang memberikan kesan 

tidak bosan pada saat membaca. Alignment  terdiri dari 4 cara yaitu 

dengan cara rata kiri (flush left), rata kanan (flush right), rata 

tengah (centered), rata kiri dan kanan (justified). 

2.2.3. Grid 

Ambrose (2005) memberikan penjelasan mengenai Grid merupakan pembagian 

dalam menempatkan posisi dari bentuk elemen, caption, ilustrasi serta isi dalam 

satu layout. Pada setiap halaman, elemen desain disesuaikan dengan tema yang 

berpengaruh bagi pembaca serta memberikan kesan proposional pada setiap 

layoutnya. Grid sangat membantu para desainer dalam membuat keputusan dalam 

memberikan kesan proposional pada isi komponen layout sehingga dapat menjadi 

satu dalam desain keseluruhan (hlm.. 53).  

Cullen (2007) mengatakan mengenai anatomi dari Grid terbagi menjadi 4 

bagian yaitu, (hlm.. 57-59): 
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a) Margins: digunakan sebagai pengarahan pada pembaca untuk 

melihat secara langsung elemen visual yang di tampilkan pada 

halaman yang dituju. Format yang digunakan pada margins 

tergantung banyaknya konten yang di tampilkan pada tiap 

halaman. 

b) Columns: merupakan tempat berbentuk vertikal yang dapat 

digunakan untuk meluruskan atau merapihkan elemen visual yang 

di tempatkan. Membuat columns dapat di terapkan tergantung dari 

banyaknya teks dan visual yang di tampilkan pada halaman. 

c) Column Intervals: digunakan sebagai jarak penghubung satu kolom 

dengan kolom lainnya sehingga dapat menghindarkan dari 

tabrakan antara teks atau visual pada kolom dengan kolom lainnya. 

d) Flowlines: berbentuk garis horizontal digunakan untuk 

menyamakan elemen visual yang tertapat pada halaman agar 

terlihat lebih konsisten yang selaras antara satu sama lain elemen 

visual. 

e) Grid Modules: digunakan untuk memberikan tempat pada elemen 

visual seperti konten teks dan gambar, selain itu dengan pemberian 

grid module dapat menciptakan suatu konsistensi pada informasi 

yang sama pada grid module tersebut. Akan tetapi penggunaan hal 

tersebut harus lebih berhati-hati agar tidak terjadinya monoton 

pada halaman. 
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Gambar 2.2.3-1 Anatomi Grid 

(Sumber: www.vanseodesign.com) 

Cullen juga memberikan penjelasan mengenai jenis grid yang digunakan 

dalam layout seperti, (hal. 62-67): 

a) Single-column grids: sebagai satu kolom pada halaman. Pada 

kolom tersebut biasanya terdapat teks dan diluar margin sebagai 

penempatan gambar. 

b) Multiple-column grids: cocok untuk digunakan pada buku, 

majalah, publikasi karena dengan banyaknya kolom dapat 

memberikan banyak bentuk komposisi pada elemen pada format 

halaman. 
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c) Modular grids: banyaknya kolom yang dapat menjadi satu 

kesatuan pada elemen visual seperti gambar, gambar tersebut dapat 

di idealkan sesuai dengan luas halaman tersebut. 

Gambar 2.1-2 Macam-Macam Grid 

  (Sumber: www.sciencepeople.com) 

2.2.4. Warna 

Menurut Park (2007) warna sangat berpengaruh menyampaikan komunikasi 

melalui visual. Dalam membuat sebuah desain penyesuaian warna memiliki 

proses yang cukup memakan waktu agar dapat sesuai dengan desain yang 

diinginkan. Warna juga dapat menyampaikan pesan serta mood, oleh karena itu 

warna disesuaikan dengan tema yang sesuai. Dia menyampaikan bahwa dengan 

berbagai macam pantone warna kita dapat menjadikan warna sebagai eksperimen 

visual dalam desain terhadap orang yang melihat desain tersebut (hlm. 90). 
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Gambar 2.1-4 Palet Warna 

(Sumber: http://www.wajibbaca.com/) 

2.2.4.1. Penyampaian Pesan Melalui Warna 

Warna menyampaikan pesan terhadap penggunanya. Salah satu contohnya 

dengan indicator lampu merah, orang sudah mengetahui bahwa warna 

merah itu berhenti, kuning berarti hati-hati dan hijau itu jalan. Pengguna 

mengerti dengan adanya perbedaan warna dapat diaplikasikan kepada 

kegiatan- kegiatan tertentu seperti lalu lintas. 

 

Gambar 2.1-5 Lampu Lalu Lintas 

(Sumber: http://www.pidipedia.com/) 

2.2.4.2. Penyampaian Emosional melalui Warna 

Warna dapat di sangkutkan dengan berbagai macam, terutama pada reaksi 

seseorang terhadap apa yang mereka rasakan. Salah satu contohnya 
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matahari sebagai objek, sebagai orang yang memandang matahari tersebut 

sebagai pelampiasan dari gagah berani. Sedangkan bulan melambangkan 

kecantikan, lemah lembut. 

2.2.4.3. Warna sebagai Pencitraan 

Millman (2008) memberikan pendapat bahwa warna dapat dikaitkan 

sebagai pencitraan. Warna dapat mempengaruhi segalanya yang ada di 

bumi ini, orang melihat menurut persepsi secara masing-masing dalam 

kesehariannya dan bersifat subjektif (hlm. 14). Selain warna dapat 

memberikan kesan positif akan tetapi warna juga dapat memberikan efek 

negatif. Dalam budaya barat, warna memiliki pencitraan pada umumnya 

seperti, (hlm. 15):  

a) Warna Hitam, warna yang memiliki arti makna kekuatan 

b) Warna Merah, melampiaskan mobil Ferrari, dan memiliki makna 

cinta. 

c) Warna Putih, sebagai simbol kealamian, menggambarkan sebuah 

reflektor lampu. 

d) Warna Hijau, menggambarkan alam, menjadi lebih relax, refresh.  

e) Warna Merah Muda, memberikan kesan romantis, sebagai tanda 

apresiasi, kebahagiaan, keharmonisan, dan pertemanan. 

2.2.5. Ilustrasi 

Supriyono (2010) memberikan penjelasan mengenai Ilustrasi sebagai memperjelas 

teks. Pada intinya ilustrasi tidak hanya menggunakan menggambar manual akan 

tetapi ilustrasi dapat di terapkan ke elemen visual lainnya seperti foto, goresan 
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abstrak, warna, garis, tipografi dan lainnya sebagai sarana komunikasi melalu 

elemen visual tersebut. (hlm. 170) Dia mengatakan bahwa ilustrasi memiliki 

pesan kuat terhadap target audiens yang melihatnya salah satu contohnya poster. 

Poster harus memiliki warna, serta ilustrasi yang mendukung agar para target 

audiencenya membaca dan tertarik akan poster (hlm. 169). Supriyono 

memberikan pendapat mengenai Ilustrasi yang efektif pada umumnya sebagai 

berikut, (hlm. 170):  

a) Komunikatif, informatif, mudah dipahami. 

b) Menggungah perasaan dan hasrat. 

c) Ide baru, orisinil, bukan merupakan pelagiat. 

d) Memiliki daya pukau yang kuat. 

e) Foto atau gambar memiliki tingkat kualitas yang baik. 

2.2.6. Fotografi 

Ang (2008) menjelaskan fotografi sebagai media yang dapat merekam atau 

mengabadikan setiap momen dan bersifat permanen sehingga ketika melihat 

kembali gambar tersebut masih sama dengan waktu pemotretan. (hlm. 132-148). 

Sukarya (2016) menjelaskan mengenai komposisi dalam fotografi. 

Komposisi pada foto merupakan hasil foto dengan menggunakan elemen visual 

seperti bayangan, warna, garis, bentuk dan cahaya sehingga menciptakan suatu 

keharmonisan pada hasil gambar. Beliau mengatakan bahwa dalam menentukan 

komposisi tergantung pada apa yang kita lihat dan rasakan, sehingga kita dapat 

membuat komposisi yang pas dan harmonis sesuai dengan nalar kita (hlm. 30). 
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Sukarya berpendapat dalam menentukan suatu komposisi, dalam 

menentukan komposisi yang harmonis dan efektif dapat dilakukan dengan cara 

(hlm. 38): 

a) Komposisi hanya terpaku pada satu pusat perhatian, karena dengan 

salah satu titik dimana adanya pusat perhatian tersebut dapat dapat 

meningkatkan daya tarik bagi yang melihat. 

b) Dalam menentukan suatu komposisi yang enak di pandang, 

sukarya berpendapat bahwa dengan mengarahkan pandangan 

melalui alur garis, bentuk dan pola serta menempatkan warna yang 

dapat menarik perhatian agar dapat memperjelas konten yang 

sudah di buat dalam fotografi. 

c) Penentuan komposisi harus menggunakan teknik rule of third, teori 

yang menjelaskan tentang pembagian bidang terdiri dari 3kolom 

3baris dan penempatan objek pada satu garis atau pada bagian 

potongan sehingga dapat  menciptakan suatu komposisi yang 

menarik. 
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Gambar 2.2.6-1 Penerapan teknik Rule of Third 

(Sumber: www.photovideoedu.com) 

 

Ang (2008) memberikan pengarahan mengenai teknik kontrol dalam 

penggunaan kamera yaitu dengan penggunaan shutter settings, depth of field, 

quality settings, color settings, serta image sharpness (hlm. 12-22). Adapun 

kegunaannya di terapkan sebagai: 

 Shutter Settings: Shutter dapat digunakan sebagai tingkat 

ketajaman dan blur sebuah foto. 

 Depth of Field: dalam penggunaan teknik ini dapat membuat 

tingkat ketajaman pada objek gambar, membuat kualitas terlihat 

blur di sekitar objek atau di luar objek gambar yang di foto. 

Persepsi pada depth of field berdasarkan aperture, focal length, dan 

magnification. 

 

Gambar 2.2.6-2 Pengaplikasian teknik Depth of Field 

(Sumber: www.fstoppers.com) 

 

 Quality Settings: dalam penggunaan kamera, Ang mengatakan 

harus memperhatikan kualitas serta detail dari foto yang di 
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hasilkan dengan menentukan level kontras, dan resolusi foto. 

Selain itu menghindari yang bernama noise. Terjadinya hal 

tersebut di karenakan banyak factor salah satunya panas, dan 

sensitifitas pada kamera menjadi berpengaruh. 

 Color Settings: Persepsi pada warna dapat disesuaikan dengan 

lensa sehingga memberikan efektifitas untuk mendapatkan hasil 

foto yang baik. Pengaturan pada warna dapat menggunakan pada 

akurasi eksposure dan penerangan untuk menyesuaikan warna. 

 

2.2.7 Percetakan dan Finishing 

Menurut dameria (2008), percetakan dapat diterapkan pada bermacam-macam 

media cetak seperti percetakan buku, percetakan offset packaging, flexible 

packaging, dan label dengan teknik finishing yang berbeda satu sama lain. Pada 

buku tersendiri terdapat dua jenis buku berdasarkan material yang digunakan yaitu 

buku soft cover dengan sampul yang terbuat dari kertas ketebalan 180-320gr, 

sedangkan buku hard cover menggunakan karton ukuran tebal (hlm. 136). 

2.2.7.1  Kertas 

Dameria mengatakan bahwa kertas merupakan sebuah kebutuhan bagi manusia 

karena kertas banyak digunakan untuk percetakan seperti buku, majalah, Koran, 

poster, surat invitasi dan semacamnya (hlm. 111). Kertas memiliki berbagai 

macam jenis seperti karton, hvs, fancy paper, dan sebagainya. Pada bagian 

permukaan, kertas dikategorikan pada jenisnya seperti (hlm. 112) : 

Perancangan Buku Visual..., Nicholas Septian, FSD UMN, 2017



33 

 

a. Kertas tidak berlapis/uncoated paper : merupakan kertas yang tidak 

mempunyai lapisan dan memiliki tingkat ketebalan yang lebih tipis 

dan memiliki permukaan yang kasar. Kertas tidak berlapis ini dapat 

diserap dengan tinta dengan sangat mudah. Contohnya seperti kertas 

Koran, kertas HVS, kertas cetak ilustrasi. 

b. Kertas Berlapis/coated paper: merupakan kertas yang diberikan 

lapisan yang menggunakanzat kapur dan perekat sebagai bahannya. 

Permukaan pada kertas ini terbilang licin, halus dan daya serap tinta 

yang rendah pada kertas tersebut. Contohnya seperti art paper dan  

art carton  yang dapat dilapisi dengan gloss coated atau matte coated 

pada kertas. 

2.2.7.2  Penjilidan 

Dameria (2008) menjelaskan ada bermacam-macam cara dalam penjilidan 

pada tahap finishing. Penjilidan digunakan agar buku beserta isi buku tertata rapi. 

Dia memberikan beberapa metode dalam penjilidan seperti (hlm. 137-140) :  

a. Saddle Stiching (Jahit Kawat) : lebih dikenal dengan menggunakan 

jilid kawat melalui proses manual maupun dengan mesin. Pada 

proses manual dan mesin jilid kawat ditengah pada kateren-kateren 

buku dengan berbeda tahapan dari kedua proses tersebut. Jilid 

kawat ini diterapkan pada umumnya ke buku yang memiliki 

kurang dari 60 halaman. Selain penempatan pada tengah kateren, 

jahit kawat bias di terapkan pada samping punggung buku disebut 

Side Stitching. 
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Gambar 2.2.7-1 Saddle binding 

(Sumber: www.allbusiness.com) 

 

b. Perfect Binding: merupakan penjilidan pada bagian punggung 

buku dengan menggunakan lem. Proses perfect binding dilakukan 

dengan cara manual dan mesin. Jilid dengan menggunakan proses 

pengeleman diperuntukan untuk lebih dari 60 halaman. 

 

Gambar 2.2.7-2 Perfect Binding 

(Sumber: www.design.tutsplus.com) 

 

c. Spiral: Jenis jilid bentuk spiral pada umumnya di terapkan pada 

notebook atau memo. Jilid spiral tersebut menggunakan bahan besi 

ataupun plastik pada umumnya disebut comb binding hanya 
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dengan bentuk ukuran lebih lebar. Jilid spiral dapat digunakan 

dengan batasan 100 halaman. 

 

Gambar 2.2.7-3 Spiral Binding 

Sumber: www.design.tutsplus.com) 

d. Ring Binding: menggunakan jilid ring dengan menempatkan 

bagian atas, tengah, dan bawah pada samping isi halaman agar 

dapat membuka secara penuh dari kiri ke kanan secara 

menyeluruh. 

 

Gambar 2.2.7-4 Ring Binding 

(Sumber: www.binding101.com) 
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2.2.7.3 Penerapan efek pada finishing 

Dameria menjelaskan mengenai efek pada finishing seperti (hlm. 142) : 

a. Foil Stamping: merupakan teknik cetak dengan menggunakan 

panas sehingga menciptakan detail dengan lapisan warna metalik. 

Teknik cetak tersebut dapat dikombinasikan dengan emboss yang 

dapat menghasilkan efek kedalaman pada cetakan yang di emboss. 

b. UV Varnish: memberikan lapisan pada bahan cetakan seperti kertas 

sehingga dapat memberikan kesan mengkilap atau, semi 

transparan, atau matte pada bahan cetakan. 

c. Die Cutting: merupakan teknik pemotongan untuk menghasilkan 

bentuk dan ukuran pada bahan cetakan. Seiring berkembangnya 

zaman die cutting kurang diminati dan lebih mengarah ke laset cut 

karena teknik die cutting kurang akurat pada pemotongan jika 

dibandingkan dengan laser cut yang lebih cepat dalam proses dan 

dapat digunakan untuk produksi massal. 

d. Blind Emboss/Deboss: merupakan efek pada permukaan cetakan 

dengan cara memberikan tekanan kuat pada tulisan atau gambar 

yang menghasilkan efek timbul atau sebaliknya. 
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