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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Desain Grafis 

Landa (2011) mendefinisikan desain grafis sebagai bentuk dari bagian komunikasi 

visual yang berfungsi untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada target 

dimasyarakat, dengan cara membujuk sehingga dikatakan efektif jika target dapat 

terpengaruh oleh desain tersebut. 

2.1.1.  Elemen Grafis 

2.1.1.1. Garis 

Landa (2011) mengatakan garis merupakan bagian dari elemen desain 

yang berbentuk dua dimensi dimulai dari titik lalu memanjang menjadi 

garis atau jalur titik yang bergerak. Garis memiliki dua sifat, yang pertama 

memiliki arah yang dapat berbentuk lurus, melengkung juga membentuk 

sudut yang berfungsi untuk mengarahkan mata pembaca. Sifat kedua 

memiliki kualitas tertentu bisa halus atau tebal, halus atau kasar, tebal atau 

tipis dan sebagainya. Selain itu juga garis digunakan untuk menyatukan 

komposisi mejadi sebuah bentuk. Dengan memiliki sifat tersebut garis 

termasuk pada elemen desain formal karena banyak peranan garis dalam 

komposisi dan komunikasi. 

2.1.1.2. Bentuk 

Landa (2011) mengatakan bentuk merupakan permukaan yang memiliki 

tinggi dan lebar, dapat dibuat dari garis baik outline juga counturs, warna, 
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dan tekstur. Sebuah bentuk pada dasarnya berbentuk dua dimensi namun 

dapat berbentuk tiga dimensi tergantunng dengan bagaimana cara bentuk 

itu digambar. Bentuk umum dasar dari sebuah bentuk ialah persegi, 

segitiga juga lingkaran dimana masingmasingnya dapat memiliki volume 

seperti kubus, piramida, dan bola. 

2.1.1.3. Figure and Ground 

Landa (2011) mengatakan Figure and Ground merupakan bagian dari 

ruang yang disebut positif dan negatif. Figure pasti berupa objek atau 

bentuk sedangkan Ground  berupa area antara Figure. 

2.1.1.4. Warna 

Landa (2011) mengatakan bahwa warna merupakan elemen desain yang 

paling kuat kontribusinya dalam suatu desain. Warna disebut deskripsi dari 

energi cahaya karena dengan cahaya kita dapat melihat warna dari suatu 

objek.  

 Unsur warna dibagi menjadi tiga, yaitu Hue adalah macam-macam 

dalam satu jenis warna contoh warna merah, kuning, hijau dan biru. Value 

adalah tingkat keterangan dari warna contoh biru gelap, hijau muda. Dan 

unsur ketiga ialah, Saturation adalah intesitas dari suatu warna, dikatan 

lemah atau kuatnya suatu warna disebut Saturation contoh merah muda 

merupakan warna merah dicampur dengan warna putih dan merah kusam 

merupakan warna merah yang dicampur dengan warna hitam. 

Terdapat 4 kelompok warna, yaitu: 
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1. Warna Primer 

Merupakan warna dasar yang tidak bercampuran dengan warna lain. 

Warna primer yaitu warna merah, hijau, dan biru (RGB). 

2. Warna Sekunder (Addictive Color System) 

Merupakan campuran warna primer dengan warna primer perbandingan 

1:1. Contohnya warna merah dicampur warna hijau menghasilkan warna 

kuning, warnaw merah dicampur warna biru menghasilkan warna ungu 

dan warna hijau dicampur warna biru menghasilkan warna biru muda. 

 

Gambar 2.1. Warna Sekunder 

(Landa, 2011) 

3. Warna Tersier (Subtractive Color System) 

Merupakan campuran warna primer dengan warna sekunder. Contohnya 

warna merah dicampur warna kuning menghasilkan warna oren. 
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Gambar 2.2. Warna Tersier 

 (Landa, 2011) 

2.1.1.5. Tekstur 

Landa (2011) mengatakan tekstur merupakan corak atau kualitas 

peermukaan suatu benda yang dapat diraba. Dalam seni visual, tekstur 

dibagi menjadi dua:  

1. Tactile Textute merupakan tekstur yang dapat disentuh, diraba, dan 

dirasakan secara fisik. Ada beberapa teknik mencetak untuk menghasilkan 

Tactile Texture dengan mesin cetak khusus. Contoh hasil cetakan Tactile 

Texture seperti embossing, debossing, stamping, engraving, dan 

letterpress. 
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Gambar 2.3. Tactile Texture 

(Landa, 2011) 

2. Visual Texture merupakan tekstur yang dibuat oleh tangan manusia 

berupa visual atau ilusi mata menggunakan keterampilannya dalam 

menggambar, melukis, fotografi dan media lainnya. 

 

Gambar 2.4. Visual Texture 

(Landa, 2011) 

 

2.1.2. Prinsip Grafis 

2.1.2.1. Format 

Robin Landa (2011) definisi dari format merupakan bidang yang 

membantu memberi batasan pada sebuah desain sehingga terciptalah 

kompisisi yang tepat. 
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2.1.2.2. Keseimbangan 

Robin Landa (2011) keseimbangan merupakan kestabilan elemen desain 

pada sebuah bidang, yang melibatkan faktor visual seperti bobot visual, 

posisi, dan pengaturan. Jika sudah seimbang, desain tersebut akan 

menciptakan harmoni dan rasa pada pengamat desain. Keseimbangan 

dibagi menjadi dua, yaitu keseimbangan simetris ialah keseimbangan 

berdasarkan pengukuran dari pusat bidang ke arah sisi kiri dan kanan. 

Sedangkan keseimbangan asimetris berarti kesimbangan berdasarkan 

menyeimbangkan bobot beban dengan bobon beban lainnya. 

2.1.2.3. Hirarki dan Emphasis 

Menurut Landa (2011) hirarki memiliki kekuatan memberi arahan kepada 

pengamat dengan mengatur mengatur informasi serta mengklarifikasikan 

informasi tersebut. Emphasis atau penekanan yang membantu 

membangun hirarki visual dengan memberi arus informasi dari yang 

paling penting hingga yang kurang penting. Ada beberapa cara dalam 

menerapkan penekanan dengan mengisolasi, menempatkan, menggunakan 

permainan ukuran, kontras, arahan dan penunjuk, dan struktur diagram. 

2.1.2.4. Ritme 

Menurut Landa (2011) sebuah desain juga memerlukan ritme seperti 

halnya sebuah musik. Ritme dalam desain berarti memberikan variasi dan 

pengulangan dari komponen-komponen desain. Faktor yang terlibat dalam 

ritme desain ialah warna, tekstur, figure and ground, penekanan, dan 

keseimbangan. 
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2.2. Buku 

Menurut Haslam (2006), buku merupakan bentuk dokumentasi tertua dari masa 

lampau yang berisikan pengetahuan, gagasan, juga keyakinan. Definisi dari buku 

itu sendiri ialah wadah yang terdiri dari serangkaian halaman yang terikat 

menjadi satu kesatuan berisikan cetakan berupa pengetahuan yang disampaikan 

kepada pembaca melintasi ruang dan waktu. 

2.2.1. Anatomi Buku 

Haslam (2006, hlm. 20-21) membagi komponen dasar buku menjadi tiga bagian, 

book block, the page, and the grid. 

 

 

Gambar 2.5. Bagian Buku 

(Haslam, 2006) 
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Gambar 2.6. Bagian Buku 

(Haslam, 2006) 

1. Book Block, merupakan pembagian dasar dari tubuh bagian luar buku terdiri 

dari 19 bagian (spine, head band, hinge, head square, front pastedown, cover, 

forefge square, front board, tail square, head, leaves, back pastedown, back 

Cover, foredge, turn-in, tail, fly leaf, foot). 

2. The Page, merupakan pembagian dari lembar halaman buku terdiri dari 11 

bagian. 

3. The Grid, merupakan pembagian dari halaman sebagai pemandu letak tulisan 

atau objek yang akan dicetak dihalaman buku 16 bagian. 
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2.2.2. Struktur Buku 

Menurut Rustan (2009) buku dibagi menjadi 3 bagian yang meliputi (hlm. 123), 

1. Bagian Depan 

Buku bagian depan terdiri dari 7 komponen yaitu sampul depan (judul buku, nama 

pengarang dan penerbit, elemen visual, dll), judul bagian dalam informasi 

penerbit, pesan dari penulis, kata pengantar, kata sambutan, daftar isi. 

2. Bagian Isi 

Buku bagian isi terdiri dari bab, sub-bab dan bab lain yang menjelaskan topik-

topik yang terkait. 

3. Bagian Belakang 

Buku bagian belakang terdiri dari daftar pustaka, daftar istilah, daftar gambar, 

sampul belakang buku. 

2.3. Illustrasi 

Wigan (2008) mendefinisikan ilustrasi adalah komunikator visual dengan suatu 

gambar yang memberikan makna dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan, 

narasi, pesan, dan emosi kepada pembaca. Ilustrasi dapat memiliki penguatan, 

penyuluhan, pencerahan, dekorasi, peningkatan dan perluasan teks. Fungsi utama 

dari ilustrasi adalah untuk meyakinkan audiens, pembaca dan pengguna (hlm. 14). 

2.3.1. Konteks Ilustrasi 

Male (2007) menyebutkan syarat konteks dalam praktik ilustrasi, ialah sebagai 

berikut (hlm. 85), 
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1. Alat informasi 

Illustrasi sebagai alat dari informasi berupa dokumentasi, referensi, dan intruksi 

yang menyediakan informasi yang mudah untuk diingat dan mudah untuk 

dimengerti. Contoh: praktik olahraga mandiri, produk iklan, petunjuk 

penggunaan, peta. 

 

Gambar 2.7. Ilustrasi Alat Informasi 

(Male,2007) 

2. Opini 

Illustrasi bersifat provokatif yang dapat mengundang tindakan pembaca. Fungsi 

utamanya sebagai simbiosis jurnalis yang terdapat pada media koran. 

 

Gambar 2.8. Ilustrasi Opini 

 (Male,2007) 
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3. Storytelling 

Illustrasi memiliki respresentatif dari sebuah teks secara jelas. Konsepnya agar 

pembaca dapat berimajinasi dan dapat berkreativitas sebebas-bebasnya. Contoh: 

buku cerita. 

 

Gambar 2.9. Ilustrasi Storytelling 

(Male,2007) 

4. Alat persuasi 

Illustrasi dapat membujuk pembaca dengan sifat persuasif biasanya digunakan 

dalam sebuah iklan. 

 

Gambar 2.10. Ilustrasi Alat Persuasi 

(Male,2007) 
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5. Identitas 

Illustrasi memiliki identitas yang jelas (dapat dikenali), konteksnya berkaitan 

dengan pengenalan merek dan perusahaan. Contoh: Illustrasi kemasan. 

 

Gambar 2.11. Ilustrasi Identitas 

(Male,2007) 

2.3.2. Jenis Ilustrasi 

Menurut Zeegen (2009) penempatan ilustrasi dibagi kebeberapa jenis, yaitu: 

1. Editorial Illustration 

2. Book Publishing 

3. Fashion Illustration 

4. Advertising Ilustration 

5. Music Industry Illustration 

6. Graphic Design Studio Collaboration 

7. Self-Initiated Illustration 
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2.3.3. Jenis Ilustrasi 

Zeegen (2009) membagi teknik-teknik ilustrasi menjadi beberapa jenis yaitu: 

1. Teknik Ilustrasi Manual 

Teknik ilustrasi manual ialah teknik yang menggunakan teknik manual, dimulai 

dari sketsa sampai teknik pewarnaan. Setiap orang memiliki teknik yang berbeda 

sehingga karya-karya dengan teknik manual memiliki nilai yang lebih ekspresifd 

an kreativitas tersendiri. 

2. Teknik Ilustrasi Digital 

Teknik ilustrasi digital yang menggunakan bantuan teknologi seperti komputer, 

laptop, pentablet. Pembuatan ilustrasi digital menggunakan software dalam 

mendesain, khususnya untuk ilustrasi menggunakan adobe ilustrastor. 

3. Teknik Mixed Media 

Teknik ilustrasi mixed media yang menggunakan penggabungan teknik manual 

dan digital. Menggabungkan enis-jenis ilustrasi menjadi satu baik digital, 

tradisional, fotografi, manual, lukisan dan sebagainya. 

2.4. Layout 

Ambrosse dan Harris (2005) mendefinisikan Layout sebagai tata letak dari 

beberapa komponen desain dengan text pada suatu bidang hingga kesatuannya 

membangun sebuah estetika. Tujuan tata letak ialah menyajikan elemen desain 

agar mempermudah pembaca sehingga pembaca mendapatkan sebuah informasi 

yang kompleks baik dari media cetak juga media elektronik (hlm. 10). 

Perancangan Buku Panduan..., Intan Aditya, FSD UMN, 2018



18 

 

2.4.1. Grid 

Menurut Ambrosse dan Harris (2005) grid merupakan alat dari salah satu elemen 

desain untuk mempermudah perencananan desain dengan memposisikan 

objeknya. Menggunakan grid dapat menghasilkan akurasi yang tepat dalam 

penempatan dielemen ruang atau halaman. Grid memiliki sifat yang sangat 

kompleks dan dapat menciptakan banyak dalam menentuan posisi objeknya. 

 Tondreau (2009) membagi grid kedalam beberapa jenis, yaitu (hlm. 11) 

1. Single Column Grid, umumnya digunakan pada teks yang 

berkelanjutan seperti esai, laporan dan buku. 

 

Gambar 2.12. Single Column Grid 

(Tondreau,2009) 

2. Two Column Grid, umumnya digunakan untuk mengatur teks yang 

banyak atau menampilakn sebuah informasi yang berbeda pada kolom 

terpisah. 
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Gambar 2.13. Two Column Grid 

(Tondreau,2009) 

3. Multicoloumn Grid, merupakan grid yang memiliki fleksibelitas lebih 

dari single column grid dan two coloum grid. 

 

Gambar 2.14. Multicoloumn Grid 

(Tondreau,2009) 

4. Modular Grid, umumnya digunakan untuk mengatur sebuah infomarsi 

yang kompleks seperti koran, kalender, bagan dan tabel. 
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Gambar 2.15. Modular Grid 

(Tondreau,2009) 

5. Hierarchical Grid, umumnya digunakan dengan membagi halaman 

menjadi beberapa bagian yang tersusun dari kolom horizontal. 

 

Gambar 2.16. Hierarchical Grid 

(Tondreau,2009) 

2.5. Typography 

Ambrose dan Paul (2011) membagi jenis type menjadi 9 jenis, yaitu: 

1. Humanist, jenis type Humanist yang terinspirasi dari jenis klasik dan Roman 

letterforms. Contohnya Centaur dan Italian Old Style. 

2. Garalde, jenis type Garalde merupakan jenis type tua dari abad ke-16. 

Contohnya Bembo dan Garamond. 

3. Transitional, jenis type Transitional jenis type yang bertransisi dari bentuk tua 

type ke lebih modern pada abad ke-17. Contohnya Baskerville dan Fournier. 
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4. Didone, jenis type Didone merupakan type yang tercipta di abada ke-18. 

Contohnya Bodoni. 

5. Slab Serif, jenis type yang disebut juga sebagai Egyptian atau Antique. Jenis 

serif yang lebih besar, lebih kotak dan tebal dari serif sebelumnya. Contohnya 

Mamphis Medium. 

6. Lineale, jenis type dari sans serif yang mempunyai bentuk Grotesque dan 

Neo-Grotesque yaitu motif antik pada jaman Roman. Contohnya Univers dan 

Gills Sans. 

7. Glyphic, jenis type serifs. Contohnya Albetrus. 

8. Script, jenis type Scirpt yang menyerupai tulisan tangan. Contohnya Berthold-

Script regular. 

9. Graphic, jenis type Graphic yang terdiri dari karakter yang menyerupai 

gambar, didesain agar sesuai dengan tema atau konsep tertentu. Contohnya Stealh. 

2.5.1. Kategori Typography 

Menurut Samara (2011) penempatan typography dapat dikategorikan pada 

beberapa tahap usia: 

1. Young Adults 

Kategori dewasa muda yaitu remaja yang berevolusi menjadi dewasa merespons 

suatu bentuk dengan struktur yang sedikit konvesional (bentuk umum) dengan 

detail yang lebih tajam. Jenis fontnya berada ditipe klasik tetapi yang telah 

didistorsi, eksperimental dalam struktur, bobot yang berani, detail abstrak-seperti 

pola, pendekatan bentuk geometris, bentuk aneh dari serif dan sebagainya karena 
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mengingat dimana sifat mereka saat ini ialah masa pemberontakan, dan upaya 

memisahkan identitas dari orang tua. 

2. Adults 

Kedewasaan ialah keadaan yang sepenuhnya dikembangkan. Oleh karena itu, 

pada kategori dewasa jenis font yang dapat digunakan dengan ciri serif yang lebih 

tajam, kontras, detail. Jika menggunnakan jenis font skrip, mengurangi dekorasi, 

skrip yang lebih tegak. Tipikal dari font kategori dewasa ialah sans-serif karena 

mencakup rincian yang jelas, semi-kaku. 

2.6. Fotografi 

Ingledew (2005) mendefinisikan foto ialah gambar yang terbentuk berkat cahaya. 

Dalam pembuatan sebuah foto melibatkan beberapa pertimbangan dari cahaya, 

fokus, warna, kontras, kualitas, dan yang dapat dilihat jelas. Keunggulan dari 

sebuah foto ialah mempunyai kredibilitas yang kuat sehingga dapat 

mempengaruhi opini publik karena dengan sebuah foto bisa memperlihatkan ke 

inti masalah, foto dikatakan bagus bila mengandung puluhan ribu kata. 

2.6.1. Travel Fotografi 

Menurut Wibowo (2014) Travel photography merupakan pembagian dari 

fotografi yang melibatkan lingkungan, manusia, sejarah, dan kebudayaan disuatu 

tempat yang dikunjungi untuk menceritakan pengalaman waktu dan tempat. 

 Dalam fotografi travelling, sebelumnya mempersiapkan peralatan kamera 

sebagai hal yang utama. Foto juga merupakan media penyampai infomarsi, agar 

pesan tersampaikan dengan baik ada baiknya mengatur susunan pengambilan 

objek yang disebut Teknik Komposisi yang umum, sebagai berikut: 
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1. Point of Interest (POI) 

Untuk mendapatkan perhatian yang lebih kepada pengamat, ada baiknya 

pengambil gambar memfokuskan satu objek dengan meminimalisir objek lain dan 

menonjol objek yang menjadi POI dengan menggunakan warna yang lebih 

sederhana dan tidak memakan perhatian. 

2. Isolasi 

Memfokuskan pengambilan dengan satu objek saja dengan mempersempit 

pengambilan dan memanfaat warna dan bentuk latar belakang dengan teknik blur. 

3. Rule of Third 

Kaidah umum dalam fotografi dalam membagi pengambilan gambar menjadi 3 

kolom dan 3 baris dengan 2 garis vertikal dan 2 garis horizontal dan 

menempatkan objek disalah satu garis atau perpotongan. Dalam psikologis teknik 

ini menjadikan sebuah foto lebih menarik. 

4. Arah dan Negative Space 

Menyediakan ruang kosong yang berhadapan dengan objek, misalkan objek 

mengarah ke kanan maka sisakan ruangan kosong sebelah kanan.  

5. Potrait dan Landscape 

Pengambilan objek Landscape (horizontal) jika lebar objek memiliki ukuran yang 

lebih dari tingginya dan begitu juga sebaliknya jika lebar objek memiliki ukuran 

yang kurang dari tingginya pengambilan gambar dengan teknik Potrait (vertical). 

Jika objek dapat diambil dengan dua kondisi tersebut juga tidak masalah. 
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6. Horizon 

Pengambilan objek dengan menyeimbangkan bidan vertical dan horizontal agar 

sejajar. 

7. Viewpoint: Birdeye dan Frogeye 

Birdeye merupakan pengambilan gambar dari titik ketinggian dari prespektif 

objek contohnya bangunan pencakar langit, gunung. Frogeye pengambilan 

gambar dari titik terendah objek. 

8. Framing 

Pengambilan objek dengan memanfaatkan objek lain menjadi bingkai yang pada 

umumnya menggunakan objek yang didepan objek utama. 

9. Leading Line 

Pengambilan gambar menggunakan garis pemandu untuk memberikan arahan 

pada pandangan pengamat. Contohnya foto jalan, garis pantai. 

Setelah menggunakan beberapa teknik komposisi, ada beberapa objek 

yang wajib diambil dalam perjalan ialah (hlm. 154-198). 

1. Landmark 

Pengambilan objek berupa bangunan ciri khas identitas suatu tempat, yang mudah 

dikenali dapat menjadi moment dalam perjalanan anda. 

2. Museum 

Setiap tempat memiliki sejarahnya masing-masing, museum sebagai tempat 

penyimpanan dan memajang benda-benda sejarah dan cerita tempat tersebut wajib 

diabadikan. 
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3. Penduduk setempat 

Suatu daerah mempunyai latarbelakang yang berbedaa begitu juga dengan 

penduduknya. Fisik yang berbeda menyesuaikan tempat tinggal menimbulkan 

keunikan tersendiri. 

4. Transportasi 

Pengambilan gambar mengenai transportasi menggambarkan bagaimana 

kehidupan sehari-hari ditempat tersebut. Sekaligus untuk menginfomarsikan 

pengamat mengenai transportasi yang digunakan penduduk setempat. 

5. Pasar 

Objek yang disarankan selanjutnya ialah pasar untuk memperlihat situasi 

pengunjung dan warna-warni produk yang diperdagangkan. 

6. Makanan Khas 

Makanan khas juga respresentasi dari sebuah tradisi dan budaya. 

7. Kerajinan atau Souvernir 

Pernak-pernik yang dapat dibawa pulang sebagai kenang-kenangan dari suatu 

daerah yang wajib diabadiakan, lebih beruntung jika dapat melihat proses 

pembuatannya. 

8. Event atau Festival Budaya 

Setiap daerah umumnya memiliki event kebudayaan yang diadakan dibulan-bulan 

tertentu. 

2.7. Pariwisata 

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisatawan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan 
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didukung berbagai fasilitas serta layanan, yang disediakan oleh masyrakat, 

pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. 

 Ismayanti (2010) menyatakan bahwa konsep besar dari pariwisata 

merupakan kegiatan dinamis atau kegiatan yang bergerak aktif juga cepat 

mengikuti perkembangan zaman yang melibatkan banyak manusia serta 

mempengaruhi keberbagai bidang usaha. Leiper (seperti dikutip dalam Ismayanti, 

2010) berpendapat bahwa kegiatan kepariwisatawan dapat terjadi jika mempunyai 

tiga elemen utama (hlm. 1). 

 

Gambar 2.17. Tiga Elemen Pariwisata 

(Ismayanti,2010) 

Tiga elemen utama itu ialah wisatawan, elemen geografi dan industrsi pariwisata, 

dengan definisi penjelasannya sebagai berikut: 

1. Wisatawan sebagai subjek utama dalam kegiatan berwisata dan membuat 

pengalaman dalam menikmati masa-masa berwisata. 

2. Elemen geografi, yang dimana terdapat tiga area geografi: 
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a. Daerah Asal Wisatawan (DAW), tempat asal wisawatan dalam melakukan 

rutinitasnya sehari-hari. 

b. Daerah Transit (DT), untuk menuju tempat tujuan biasanya wisatawan melalui 

suatu daerah sebagai penyambung, seringkali terjadi, perjalanan wisata 

berakhir di daerah transit. 

c. Daerah Tujuan Wisata (DTW), lebih dikenal sebagai ujung tombak pariwisata 

karena Daerah Tujuan Wisata ialah alasan utama perkembangan pariwisata 

yang menyuguhkan hal-hal yang berbeda dengan rutinitas wisatawan di 

Daerah Asal Wisatawan. 

3. Industri Pariwisata, merupakan unit-unit usaha yang menyediakan jasa, daya 

tarik, sarana dan prasana wisata yang terdapat disetiap area geografi tersebut. 

2.7.1. Wisatawan 

Rai (2014) mendefinisikan wisatawan ialah individu yang meninggalkan daerah 

rutinitasnya untuk berkunjung ke daerah lain dengan menikmati perjalanan dari 

kunjungan tersebut (hlm. 14). 

Terdapat pengelompokan tipologi wisatawan menurut Plog, 1972 (dalam Pitana, 

2005) sebagai berikut: 

1. Allocentris, yaitu dimana wisatawan hanya ingin mengunjungi suatu daerah 

yang belum diketahui dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh 

masyarakat setempat. 

2. Psycocentris, yaitu dimana wisatawan hanya ingin mengunjungi suatu daerah 

yang mempunyai fasilitas yang strandarnya setara dengan daerah asalnya. 
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3. Mid-Centris, yaitu dimana wisatawan bersifat antara kelompok Allocentris 

dan Psycocentris. 

Pitana (seperti dikutip dalam I Gusti Bagus Rai, 2014), bahwa tipologi 

wisatawan perlu diketahui untuk tujuan perencanaan, termasuk dalam 

mengembangkan fasilitas kepariwisataan. Pengelompokan tipologi yang sesuai 

adalah tipologi berdasarkan kebutuhan nyata wisatawan itu sendiri sehingga 

dalam pengembangan pengelolaan dapat dilakukan sesuai target segmentasi 

wisatawan (hlm.15). 
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