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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Ilustrasi 

Ilustrasi merupakan bagian diantara seni dan desain grafis. Adapun ilustrasi juga 

biasanya dideskripsikan sebagai seni komersil atau sebagai wujud dari ekspresi 

seorang seniman. Menurut Wojirsch (1995) yang ditulis kembali oleh Al-

Maqassary (2013) dalam artikelnya yang berjudul Pengertian Ilustrasi, ilustrasi 

adalah suatu pesan berwujud gambar yang tidak dapat dibaca namun dapat 

menguraikan cerita dengan bentuk informasi yang menarik, sehingga dapat audiens 

menangkap makna yang terkandung di dalam pesan yang ingin disampaikan oleh 

seniman atau desainer. Ilustrasi diciptakan untuk merekam, menggambarkan, dan 

mengkomunikasikan seluk beluk kehidupan. 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, ilustrasi terbagi menjadi ilustrasi 

audio dan ilustrasi visual dimana ilustrasi audio biasanya merupakan suatu 

pertunjukkan atau film yang diiringi oleh musik, sedangkan  ilustrasi visual 

mengandung gambar berupa foto atau ilustrasi ataupun lukisan untuk melengkapi, 

menghias atau memperjelas isi suatu buku maupun karya. 

2.1.1. Fungsi Ilustrasi 

Male, A. (2007) ilustrasi mempengaruhi bagaimana kita dapat menerima informasi 

dan pengetahuan, baik dari minat dalam pembelian suatu produk atau jasa maupun 

bagaimana kita dipersuasi untuk melakukan suatu hal seperti misalnya poster, buku, 

kampanye dan sebagainya. Ilustrasi merupakan suatu gambaran kehidupan dalam 
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bentuk karya, lukisan, ukiran dan sebagainya. Syamsul Arifin (2009) mengatakan 

bahwa ilustrasi berfungsi dalam memperjelas pesan atau informasi yang ingin 

disampaikan. Selain itu, ilustrasi juga memberikan suatu pengetahuan menjadi 

lebih menarik, komunikatif, memudahkan pembaca untuk memahami konsep atau 

makna yang ingin disampaikan melalui ilustrasi tersebut. Menurut Wigan, M. 

(2009) dalam bukunya yang berjudul The Visual Dictionary of Illustration,  ilustrasi 

mengkomunikasikan secara visual suatu konten yang dihasilkan menjadi imajinatif, 

khas, mendekorasi, menghibur, menghias, memberi inspirasi, menjelaskan dan 

menarik perhatian (hlm. 9). Supriyono (2010) mengatakan bahwa ilustrasi 

berfungsi untuk menarik perhatian para pembaca, mendukung isi teks yang ada 

didalamnya dan membuat pembaca merasa tertarik untuk mengetahui buku tersebut 

(hlm. 51-52). 

2.1.2. Jenis Ilustrasi 

Menurut Arntson (2012) ilustrasi memiliki berbagai jenis yang disesuaikan oleh 

kebutuhannya masing-masing, yaitu (154-158): 

1. Ilustrasi iklan 

Ilustrasi iklan digunakan sebagai media promosi dalam menyalurkan ide 

atau konsep yang ditawarkan pada produk sehingga dapat menarik 

perhatian audiens. 

2. Buku ilustrasi 

Ilustrator  menyesuaikan ilustrasi dengan konten isi buku yang telah 

diberikan. Pada umumnya ilustrasi dijadikan sebagai elemen utama dari 

buku dan kemudian dilengkapi oleh cerita/informasi. 
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3. Ilustrasi majalah dan koran 

Majalah dan koran memiliki banyaknya informasi sehingga harus 

disesuaikan dengan layout untuk dapat menempatkan ilustrasi secara 

terstruktur. 

4. Ilustrasi fashion 

Ilustrasi cenderung memberikan kesan yang disesuaikan dengan koleksi 

fashion. 

 

2.1.3. Gaya Ilustrasi 

Di dalam membentuk suatu ilustrasi dibutuhkannya gaya atau teknik yang berbeda-

beda dalam membentuk suatu karya sesuai dengan konsep, keinginan atau 

kebutuhan ilustrator. Berdasarkan pada teknik yang digunakan, ilustrasi dapat 

dibagi menjadi dua kelompok yaitu ilustrasi tradisional dan modern. Seiring 

berjalannya waktu, terdapat banyaknya perkembangan dalam pembuatan ilustrasi. 

Ilustrasi tradisional pada umumnya menggunakan kertas, cat, pensil, sedangkan 

ilustrasi modern cenderung dibuat secara digital dengan menggunakan berbagai 

macam software. Menurut Yoyok, R. M. Dan Siswandi  (2008), gaya visual ilustrasi 

dapat dibedakan menjadi beberapa gaya, yaitu: 
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1. Seni Realisme 

Gaya realisme merupakan gaya ilustrasi yang menampilkan gambar dalam 

keadaan sebenarnya tanpa adanya tambahan sehingga serupa dengan subyek 

sebenarnya. Walaupun gaya realism merupakan gaya yang digambarkan 

apa adanya, gaya realism tetap tersaring melalui persepsi dan abstraksi 

seniman yang menafsirkannya. Apabila gaya realism tidak diinterpretasikan 

maka karya tersebut tidak memiliki perbedaan dengan foto biasa. 

 

 

Gambar 2.1. Sketsa Realisme 

 

2. Seni Kartunism 

Gaya kartunism merupakan gaya ilustrasi yang memberikan kesan lucu. 

Kartunism lebih menggunakan teknik yang lebih sederhana dibandingkan 

realisme. 
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Gambar 2.2. Kartunisme 

 

3. Seni Abstrak 

Gaya ilustrasi yang merupakan tidak dapat di representasikan karena 

mengandung konsep yang sangat menyimpang dari realita dan merupakan 

perpaduan emosi yang dituangkan ke dalamnya untuk menampilkan 

keindahan dari dinamika yang ditunjukkan. 
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Gambar 2.3. Seni Abstrak 

(sumber: https://id.pinterest.com/ diakses pada tanggal 4 Maret 2018) 
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4. Seni Ekspresionisme 

Gaya ilustrasi ekspressionisme melibatkan perasaan emosi yang dituangkan 

oleh pencipta karya tersebut melalui karyanya sehingga bersifat lebih 

ekspresif. 

 

Gambar 2.4. Expressionism (Starry Night by Vincent Van Gogh) 

(sumber: http://www.exquisiteartz.co.uk/ diakses pada tanggal 4 Maret 2018) 

 

5. Seni Impresionisme 

Gaya Impresionisme merupakan perpaduan sapuan kuas antara pigmen 

warna-warna yang tidak terlalu bercampur karena pada umumnya seniman 

impresionisme bekerja secara langsung dan cepat sehingga menghasilkan 

efek kesan yang ditangkap pada momen itu. 
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Gambar 2.5. Impressionism (Sunriset by Claude Monet) 

(sumber: https://google.com/ pada tanggal 4 Maret 2018) 

6. Seni Folk 

Seni yang merupakan ekspresi yang menyampaikan identitas, nilai-nilai 

dan estetika dari tradisi suatu budaya. 

 

Gambar 2.6. Folk Art (Sunrise Red Quilt Barn by Cheryl Bartley) 

(sumber: https:/google.com/ pada tanggal 4 Maret 2018) 
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7. Seni Naif 

Gaya seni yang tidak memperhitungkan anatomi dan perspektif dari objek 

dan digambarkan secara dua dimensional. 

 

Gambar 2.7. Naive Art 
(sumber: https://google.com/ pada tanggal 4 Maret 2018) 
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8. Seni Romantisme 

Seni romantisme menampilkan konsep yang dramatis, kemurungan, 

eksotik dan konservatif. 

 

Gambar 2.8. Romanticism (Wanderer Above the Sea of Fog by Caspar David Friedrich) 

(sumber: https://google.com/ pada tanggal 4 Maret 2018) 
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9. Seni Surealisme 

Gaya seni yang menunjukkan kebebasan daya khayal sampai melampaui 

batas logika sehingga biasanya menggambarkan suatu ketidak laziman. 

 

Gambar 2.9. Surrealism (The Persistence of Memory by Salvador Dali) 

(sumber: https://google.com/ pada tanggal 4 Maret 2018) 

 

2.1.3.1. Watercolor Illustration 

Dalam ilustrasi cat air, hal terpenting adalah dengan menggunakan pigmen 

warna untuk menciptakan nuansa dan warna yang berbeda dengan 

menambahkan air ke warnanya serta memadupadankan dengan warna 

lainnya.  

 Menurut Wigan, M. (2009) ilustrasi cat air merupakan suatu media 

yang sudah digunakan sepanjang sejarah ilustrasi, cat air biasanya 
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digunakan untuk merepresentasikan alam dan untuk menangkap studi 

fotografi, pemandangan, dan perjalanan (hlm. 259). 

Ilustrasi cat air dapat menghasilkan efek yang lembut, ringan dengan 

memainkan kedalaman atau ketebalannya. Pada umumnya, ilustrasi cat air 

banyak digunakan dalam menggambarkan buku memasak, fashion, serta 

jenis gambar lainnya yang bersifat light. 

 

 

Gambar 2.10. Ilustrasi Cat Air 

(sumber: https://id.pinterest.com/ diakses pada tanggal 4 Maret 2018) 
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2.1.3.2. Food Illustration 

Ilustrasi makanan berfokus pada setiap detail makanan yang terdapat pada 

suatu makanan sehingga membuat setiap potongannya tergambarkan 

secara indah. Selain itu, ilustrasi makanan meninggalkan kesan yang 

diinginkan oleh ilustrator karena tidak terbatas dengan realitas makanan 

yang dijadikan sebagai referensi untuk ilustrasi itu tersendiri. 

 

Gambar 2.11. Ilustrasi Makanan 

(sumber: https://id.pinterest.com/ diakses pada tanggal 4 Maret 2018) 

 

2.1.3.3. Line Art 

Menurut Sayre, Henry M. (2010) line art merupakan seni yang terdiri dari 

garis lurus ataupun lengkung yang pada umumnya tidak memiliki gradasi 

atau warna-warna untuk mewakili objek dua atau tiga dimensi. Line Art 

dapat menggunakan garis-garis warna yang berbeda, meskipun line art  

Perancangan Buku Ilustrasi..., Christina Buniarto, FSD UMN, 2018



20 
 

biasanya monokromatik. Line art menekankan bentuk dan garis besar, 

warna, bayangan, dan tekstur. 

Gambar 2.12. Line Art 
(sumber: https://id.pinterest.com/ diakses pada tanggal 4 Maret 2018) 

 

 Buku 

Haslam (2006) berpendapat bahwa buku merupakan bentuk tertua dalam suatu 

dokumentasi yang menyimpan berbagai pengetahuan, ide-ide dan sebagainya. Ia 

menjelaskan bahwa buku merupakan serangkaian halaman yang dipersatukan 

dalam sebuah cetakan yang berisi ilmu yang dipertahankan, dijelaskan, diberitakan 
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dan disebarkan melalui ruang dan waktu, yang berarti buku dapat mengabadikan 

segala pengetahuan yang ada didalamnya. (hlm. 6 & 9). 

2.2.1. Aspek – Aspek Buku 

Suwarno (2012) menjabarkan bahwa setidaknya terdapat 3 aspek penting yang 

terkandung dalam buku. Aspek-aspek tersebut terdiri dari: 

1. Aspek Karya 

Buku tercipta karena adanya hasil karya yang disusun oleh penulis dan 

dituangkan ke dalam media cetak dimana penulis diberikan apresiasi 

terhadap karya ciptanya dengan memiliki hak cipta buku sehingga penulis 

dapat dilindungi dan diberikan kebebasan dalam menentukan kebijakan 

terkait penggunaan bukunya. 

2. Aspek Informasi 

Buku yang berisi informasi yang ditujukan kepada masyarakat sebagai alat 

penyampai komunikasi kepada pembacanya. 

3. Aspek Pengetahuan 

Buku yang digunakan sebagai penyampai daya atau kemampuan intelektual 

manusia yang merupakan pengetahuan agar dapat diterima dan berguna bagi 

masyarakat luas.

Perancangan Buku Ilustrasi..., Christina Buniarto, FSD UMN, 2018



22 
 

 

2.2.2. Struktur Buku 

Suwarno (2011) mengatakan bahwa bagian-bagian penyusun buku secara umum 

terbagi menjadi 4 bagian yaitu: 

2.2.2.1. Cover 

Cover atau sampul buku merupakan bagian pelindung paling luar buku yang 

digunakan sebagai judul halaman publikasi, nama penulis, penerbit yang 

disertai gambar grafis atau ilustrasi untuk menarik perhatian pembaca. 

Menurut Wigan, M. (2009) cover buku melindungi buku dari efek yang 

didapat dari cahaya dan debu, selain itu dapat juga berfungsi sebagai 

promosi untuk mengiklankan sebuah buku karena telah membangkitkan 

mood melalui penggunaan visual metafora (hlm. 49). Berdasarkan peletakan 

atau posisinya maka cover atau sampul buku terdiri dari: 

1. Cover depan, merupakan tampilan awal buku yang terletak pada 

bagian awal buku 

2. Cover belakang, merupakan cover yang terletak pada bagian akhir 

sebagai penutup buku 

3. Punggung buku, merupakan pelindung bagian samping buku yang 

biasanya ada pada buku-buku yang tebal 

4. Endorsement, merupakan sejumlah kalimat yang diberikan oleh 

pembaca pada bagian cover belakang sebagai testimoni untuk 

menguatkan daya pikat pembaca lainnya 
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5. Lidah cover, dibuat untuk kepentingan estetika terbitan yang biasanya 

berisi foto beserta riwayat hidup sang penulis atau juga ringkasan 

buku. 

2.2.2.2. Halaman Preliminaries 

Halaman preliminaries merupakan halaman pendahuluan yang diletakkan 

diantara cover dan isi buku. Halaman preliminaries dapat berupa: 

1. Halaman judul yang berisi judul, sub-judul, nama penulis, nama 

penerjemah, dan penerbit. 

2. Halaman kosong 

3. Catatan hak cipta 

4. Halaman tambahan yang dapat berisi kata pengantar dari penulis 

5. Daftar isi 

2.2.2.3. Isi 

Bagian isi mencakup pembahasan mengenai materi atau inti dari buku 

tersebut yang biasanya berisi pendahuluan, judul bab, paragraf, perincian, 

kutipan, ilustrasi dan sebagainya. 

2.2.2.4. Postliminary 

Bagian postliminary merupakan bagian akhir untuk menutup isi buku yang terdiri 

dari kesimpulan, daftar istilah, lampiran, indeks, daftar pustaka dan biografi 

penulis. 
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2.2.3. Layout 

Menurut Kuncoro, M. (2009) dalam bukunya yang berjudul Mahir Menulis, 

dijelaskan bahwa layout adalah penampilan fisik dari hasil penerbitan pada 

umumnya. Layout pada suatu tulisan atau teks diatur sedemikian rupa sehingga 

terlihat rapi pada setiap halamannya dan lebih memudahkan pembaca untuk 

memahami isi dari teks tersebut. Salah satu langkah agar tersusunnya suatu 

rancangan buku adalah dengan adanya keseimbangan tidak hanya dengan teks 

melainkan dengan ilustrasi juga. Menurut Kusniarto, A. (2007) berikut ini 

merupakan beberapa dari jenis layout (143): 

1. Mondrian Layout 

 

 

Gambar 2.13. Warna Tersier 

 (sumber: https://www.nengdhira.com/diakses pada tanggal 6 Maret 2018) 
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Merupakan jenis layout yang mengacu pada salah satu karya seorang 

pelukis asal Belanda, Piet Modrian. Mondrian Layout memiliki tata letak 

yang asimetris dan menggunakan warna-warna dasar seperti merah, kuning, 

biru dan hitam. 

2. Axial Layout 

 

Gambar 2.14. Axial Layout 
 (sumber: https://www.ronallman.com/ diakses pada tanggal 6 Maret 2018) 

 

Menampilkan tata letak visual yang kuat di tengah halaman dan didukung 

oleh beberapa elemen pendukung pada sekitar elemen utama berupa tulisan 

sebagai pelengkap informasi mengenai elemen utama. 
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3. Picture Window Layout 

Menampilkan elemen utama berupa gambar yang mendominasi halaman, 

dilengkapi dengan headline dan keterangan gambar. 

 

Gambar 2.15. Picture Window Layout 
 (sumber: https://www.google.com/ diakses pada tanggal 6 Maret 2018) 
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4. Big Type Layout 

Jenis layout yang menggunakan tipografi menjadi elemen utama, sedangkan 

gambar dijadikan sebagai elemen pendukung. 

 

 

Gambar 2.16. Big Type Layout 
 (sumber: https://www.google.com/ diakses pada tanggal 6 Maret 2018) 
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5. Silhouette Layout 

Jenis layout yang mengunakan tampilan negatif gambar dan mengikuti alur 

dari bentuk gambar. 

 

Gambar 2.17. Silhouette Layout 
 (sumber: https://www.google.com/ diakses pada tanggal 6 Maret 2018) 
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6. Frame Layout 

Menggunakan frame sebagai bagian dari layout dimana pesan yang ingin 

disampaikan terletak di dalam bingkai. 

 

Gambar 2.18. Frame Layout 
 (sumber: https://www.google.com/ diakses pada tanggal 6 Maret 2018) 
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7. Circus Layout 

Tata letak yang tidak beraturan yang tampilannya berupa berbagai produk 

produk dalam satu halaman. 

Gambar 2.19. Circus Layout 
 (sumber: https://www.google.com/ diakses pada tanggal 6 Maret 2018) 

 

8. Rebus Layout 

Tata letak yang menggantikan tulisan menjadi gambar. 

 

Gambar 2.20. Rebus Layout 
 (sumber: https://www.google.com/ diakses pada tanggal 6 Maret 2018) 
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2.2.4. Grid 

Menurut Tondreau, B. (2009) grid merupakan garis-garis pembantu yang 

digunakan sebagai pemandu atau pembatas  untuk mengatur ruang dan informasi 

agar memudahkan pembaca (hlm. 19). Mulai dari grid yang sederhana sampai 

kompleks, masing-masing digunakan dalam fungsi tertentu. Berikut ini merupakan 

macam-macam grid: 

1. Single Column Grid 

Biasanya digunakan sebagai teks dalam suatu laporan, esai dan 

sebagainya. 

 

 

Gambar 2.21. Single Column Grid 

(sumber: http://thinkingwithtype.com/grid/ diakses pada tanggal 6 Maret 2018) 
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2. Multicolumn Grid 

Berbeda dengan single column grid, multicolumn grid bersifat lebih 

fleksibel karena memiliki section yang lebih sehingga dapat diintegrasikan 

dengan teks dan ilustrasi. 

 

 

Gambar 2.22. Multicolumn Grid 

(sumber: http://thinkingwithtype.com/grid/ diakses pada tanggal 6 Maret 2018) 

 

3. Modular Grid 

Pada modular grid ini terdapatnya kolom vertikal dan horizontal sehingga 

bersifat lebih kompleks. Biasanya digunakan sebagai penataan letak pada 

koran, kalender dan sebagainya.  
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Gambar 2.23. Modular Grid 

(sumber: http://thinkingwithtype.com/grid/ diakses pada tanggal 6 Maret 2018) 

4. Hierarchical Grid 

Grid ini didasari oleh penempatan yang bersifat intuitif tetapi masih 

disesuaikan dengan penempatan informasi yang dibutuhkan. 

 

 

Gambar 2.24. Hierarchical Grid 

(sumber: http://thinkingwithtype.com/grid/ diakses pada tanggal 6 Maret 2018) 
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 Tipografi 

Landa, R. (2011) mengemukakan bahwa tipografi adalah suatu desain dalam bentuk 

huruf yang susunannya dapat berupa dua dimensi untuk media cetak atau layar dan 

ruang dan waktu untuk media interaktif. Tipografi pada umumnya digunakan untuk 

tampilan suatu objek atau sebagai teks dalam sebuah artikel atau buku. Tipografi 

dapat memiliki komponen yang berbeda-beda yang disesuaikan sebagai judul dan 

sub judul (hlm. 44). 

Menurut Felici, J. (2012)  tipografi telah ditemukan sejak berabad-abad lalu, 

meskipun teknologi dalam menciptakan nya terlah berubah-ubah namun tipografi 

memiliki tujuan yang  tetap sama yaitu untuk memperindah suatu latar atau buku 

agar dapat  menimbulkan kesan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi pembaca. 

 Setiap hari kita selalu berhubungan dengan tipografi, baik dalam signage, 

koran, buku, majalah dan sebagainya. Menurut Craig, J (2006) tipografi terbagi 

menjadi beberapa klasifikasi huruf yaitu: 

1. Roman 

Huruf Roman pada umumnya memiliki ciri-ciri serif yang membentuk 

lancip pada ujungnya dan memiliki ketebalan yang kontras pada goresan 

hurufnya sehingga menimbulkan kesan yang klasik dan anggun. 

2. Egyptian 

Huruf Egyptian merupakan jenis huruf yang memiliki serif berbentuk 

persegi dengan ketebalan yang sama sehingga menimbulkan kesan yang  

kokoh, stabil dan kuat. 

3. Sans Serif 
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Sans Serif sendiri memiliki arti tanpa sirip/serif, sehingga huruf ini tidak 

memiliki serif pada ujung hurufnya dan memiliki ketebalan yang hampir 

sama. Sans Serif pada umumnya menimbulkan kesan yang  modern dan 

kontemporer. 

4. Script 

Huruf Script menimbulkan kesan yang ditulis menggunakan pena atau kuas 

yang cenderung bersifat italic atau miring. 

5. Miscellaneous 

Huruf Miscellaneous adalah huruf yang bersifat dekoratif karena  

merupakan pengembangan dari huruf lainnya. 

 

 Wisata Kuliner 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  (2003)  wisata adalah perjalanan yang 

dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mendapatkan pengalaman, memperluas 

pengetahuan  dan wawasan, sedangkan kuliner merupakan makanan. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa wisata kuliner adalah suatu perjalanan yang  memiliki tujuan 

utama untuk memperoleh pengalaman dalam makanan khas dari suatu daerah yang 

dikunjungi. Tahapan yang dilakukan dalam melakukan wisata kuliner adalah: 

1. Menentukan lokasi 

Dalam menentukan lokasi wisata kuliner yang akan dikunjungi, hendaknya 

memilih daerah yang memiliki makanan yang khas pada daerah tersebut. 

2. Mencari Informasi 
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Informasi  yang dicari sangatlah penting untuk mengetahui makanan khas 

apa yang menjadi favorit di tempat yang telah ditentukan. Informasi-

informasi seperti harga menu, bagaimana memasaknya, sangat diperlukan 

sebagai gambaran agar wisatawan dapat mengenal dan menyesuaikan 

selera. 

3. Mempersiapkan Budget 

Setelah mengetahui informasi harga menu pada lokasi yang dituju, 

diperlukannya budget dalam membatasi  pengeluaran agar dapat 

disesuaikan dengan kondisi ekonomi wisatawan. 

 

 Journaling 

Menurut  Abbey Sy (2017) definisi dari journaling adalah sebagai catatan yang 

berisi pengalaman, pikiran, ide dan sebagainya, digunakan sebagai sarana untuk 

merekam suatu pengalaman agar dapat diceritakan kembali mengenai berbagai 

pengamatan dan momen yang telah terjadi sehingga kita dapat menelusuri ide dan 

mempermudah dalam memproses ide-ide tersebut (hlm. 22-23).
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