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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Aquascape 

 

Gambar 2. 1. Aquascape 

(https://hamsaquariumdesign.wordpress.com/#jp-carousel-409, 2015) 

Aquascape atau bisa disebut juga nature aquarium merupakan seni bercocok 

tanam yang alami membentuk panorama alam di dalam akuarium. Aquascape 

bukan hanya mengenai keindahan saja melainkan sebuah pemaknaan hidup yang 

membentuk panorama alam. Aquascape meniru konsep ekosistem mini di dalam 

akuarium. Semua komponen biotik dan abiotik bersinergi melakukan hubungan 

timbal balik. Tanaman membutuhkan CO2 dari ikan, ikan membutuhkan O2 dari 

tanaman, cahaya yang dibutuhkan tanaman untuk dapat berfotosintesis, Nitrat, 

dekomposer dan sebagainya. Semua komponen ini saling membutuhkan satu sama 

lainnya menjadikan aquascape patut disebut sebagai hobi yang mengajarkan 

tentang kehidupan (Widjaja, 2015). 

Perancangan Buku Ilustrasi..., Dhenty Febrina Sahara, FSD UMN, 2017
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2.1.1. Sejarah Aquascape di Indonesia 

 

Gambar 2. 2. Takashi Amano (Bapak Aquascape) 

(https://reefbuilders.com/files/2012/12/sage-of-aquariums-620x413.png. n.d.) 

Aquascape mulai dipopulerkan di Indonesia sejak tahun 1993 oleh Bapak Benny 

yang merupakan penghobi dan pemilik akuarium terkemuka di Jakarta. Dari 

kecintaan akhirnya ia mengembangkan hobi tersebut di Indonesia. Berawal dari 

kecintaannya terhadap tanaman air, namun ia sering mengalami kegagalan saat 

merawatnya dirumah. Hingga suatu saat ia bertekad untuk belajar mengenai cara 

bercocok tanam dan merawat tanaman air di dalam akuarium. Ia berguru kepada 

Takashi Amano, bapak aquascape. Selain Pak Benny, ada juga Pak Laurence, 

yang merupakan pakar aquascape dalam hal perawatan dan pengadaan aquascape 

dengan teknologi dari Jerman. Selain mereka da juga Okie Tanujaya, ia adalah 

seorang seniman aquascape yang terkenal dengan konsep “Pasir Mancur” 

(Widjaja, 2015). 

 

Perancangan Buku Ilustrasi..., Dhenty Febrina Sahara, FSD UMN, 2017

https://reefbuilders.com/files/2012/12/sage-of-aquariums-620x413.png
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2.1.2. Komponen Aquascape 

1. Akuarium 

Akuarium adalah media utama dalam aquascape, dikarenakan media 

dalam menggeluti aquascape merupakan media air. Ukuran akuarium 

yang dapat dipakai bermacam-macam dan dapat disesuaikan dengan luas 

ruangan sesuai dana yang dimiliki. Hal yang paling penting adalah ukuran 

perbandingan panjang dan lebar akuarium. Conton ukuran ideal adalah 

pada akuarium sedang ukuran 90 x 40 x 50 cm, kapasitas air 180 liter 

dengan ketebalan kaca 8 mm. 

 

Gambar 2. 3. Akuarium 

(http://www.aquariumbase.com/wp-content/uploads/2016/04/aquarium-size-800x579.jpg. 

n.d.) 

2. Cahaya 

Cahaya dibutuhkan oleh tanaman di dalam akuarium untuk dapat 

berfotosintesis. Cahaya yang dipakai berupa lampu LED atu CFL. 

Tanaman membutuhkan cahaya sebagai pengganti sinar matahari untuk 

Perancangan Buku Ilustrasi..., Dhenty Febrina Sahara, FSD UMN, 2017
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bertumbuh. Selain sebagai kebutuhan tumbuhan cahaya juga dapat sebagai 

pencahayaan untuk mengindahkan akuarium. 

 

Gambar 2. 4. Lampu LED Aquarium 

(http://www.thatpetplace.com/265376g.jpg. n.d.) 

3. Parameter Air 

Parameter air terdiri dari suhu, tingkat keasaman air, Kesadahan air, zat 

besi dan fosfat. Semuanya diperlukan dalam berlangsungnya kesehatan 

dan keindahan biota air. Ukuran dari parameter air sebaik mungkin dijaga 

agar tetap seimbang. 

 

Gambar 2. 5. Parameter Air di dalam Akuarium 

(https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/c4/11/e6/c411e6aa1a609d49e95498703dadd510.jpg. n.d.) 
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4. Media Tanam 

Media tanam dalam akuarium aquascape terdiri dari pasir dan pupuk. 

Pasir putih yang digunakan berupa pasir silika yang tidak mengandung 

kalsium, karena jika mengandung kalsium seperti pasir laut akan bereaksi 

dengan CO2 yang membuat kesadahan air menjadi naik. Hal ini akan 

berefek buruk bagi kesuburan tanaman. 

 

Gambar 2. 6. Media Tanam/Substrat 

(https://aquaria.ua/image/cache/data/ADA/1-20/2084_2-500x500-500x500.jpg. n.d.) 

5. Tanaman 

Tanaman merupakan ikon utama dalam menghias aquascape. Tanaman 

terdapat tiga bagian yaitu tanaman bagian depan, tanaman bagian tengan 

dan tanaman bagian belakang. Setiap tanaman memiliki karakteristik dan 

fungsinya masing-masing sehingga memberikan kehidupan di dalam 

akuarium. 

Perancangan Buku Ilustrasi..., Dhenty Febrina Sahara, FSD UMN, 2017
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Gambar 2. 7. Tanaman Air Aquascape 

(http://i.ebayimg.com/00/s/NTk4WDU5Ng==/z/O1AAAOSwBLlVFxX9/$_3.JPG?set_id

=2. n.d.) 

6. Aksesori  

Untuk memperindah dn menyelaraskan desain alami aquascape, aksesori 

sangat dibutuhkan. Aksesori umum yang rata-rata digunakan adalah 

bebatuan dan driftwood.  

 

Gambar 2. 8. Bebatuan dan Driftwood 

(https://farm8.staticflickr.com/7559/15804467425_d781a43a92_b.jpg. n.d.) 
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7. Ikan, Udang dan Keong Penghias 

Kehadiran ikan, udang dan keong penghias bukan saja sebagai hewan 

yang mempercantik memberikan tampilan artistik aquascape namun juga 

menjadikan ekosistemnya menjadi lengkap. Berbagai ikan hias selain 

untuk memperindah juga dapat mempersehat akuarium dengan adanya 

ikan pemakan alga dan sebagainya. Keong dan udang juga dapat berfungsi 

memakan lumut (Widjaja, 2015). 

 

Gambar 2. 9. Udang Pemakan Lumut 

(http://68.media.tumblr.com/cdab72baf8959fc14fb3dc9345997af4/tumblr_n28jghs76G1s

3c1oao1_1280.jpg. n.d.) 

2.1.3. Jenis Desain Aquascape 

1. Gaya Jepang/Tropis 

Gaya Jepang pertama kali dipopulerkan oleh Takashi Amano pada tahun 

1988. Gaya jepang ini bernuansa nature aquarium dengan banyak 

menggunakan bebatuan, kayu dan tanaman. Style jenis ini diantara lain 

iwagumi style, jungle style. 
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Gambar 2. 10. Iwagumi Style 

(http://aquascapinglove.com/wp-content/uploads/2014/01/george-farmer-iwagumi-

e1389197954221.png. n.d.) 

2. Gaya Eropa (Dutch Style) 

Gaya eropa sangat popular terutama di Jerman dan belanda. Ciri khas dari 

gaya ini adalah tanaman yang rimbun menyerupai taman bunga atau hutan 

belantara. 

 

Gambar 2. 11. Dutch Style 

(http://aquascapinglove.com/wp-content/uploads/2013/12/dutch-aquarium-aquascape-1.jpg. n.d.) 

3. Biotop 

Gaya Biotop dipopulerkan oleh Heiko Bleher. Biotop merupakan miniatur 

alami yang mengikuti biotope aslinya di perairan seperti biotop Amazonia, 

biotop india, biotop papua, biotop Kalimantan dan lainnya. 

Perancangan Buku Ilustrasi..., Dhenty Febrina Sahara, FSD UMN, 2017
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Gambar 2. 12. Biotop 

(http://farm4.static.flickr.com/3357/3440766650_ae84ca21e3.jpg. n.d.) 

2.1.4. Manfaat Aquascape 

Selain sebagai hobi dan memercantik ruangan, aquascape juga dapat 

menghilangkan stress dan penat akan aktivitas, menjadi peluang bisnis dan mata 

pencaharian dikarenakan aquascape mulai dilirik oleh hotel-hotel, mall restaurant 

dan sebagainya. Aquascape juga secara tidak langsung mengajarkan mengenai 

keindahan alam yang dapat menimbulkan kecintaan terhadap alam dan 

makhluknya (Kuncoro, 2008). 

2.2. Remaja 

Rata-rata orang mendefinisikan remaja sebagai perubahan dari masa transisi anak-

anak menuju dewasa, namun pendefinisian remaja lebih rumit dari itu ditinjau dari 

aspek hukum, perkembangan fisik dan psikologis. WHO (World Health 

Organization) menetapkan usia 10-20 tahun sebagai batasan usia remaja 

berdasarkan usia kesuburan (fertilitas), batasan tersebut juga berlaku bagi remaja 

pria dibagi dalam 2 bagian yaitu remaja awal 10-14 tahun dan remaja akhir 15-20 

tahun. Di Indonesia sendiri batasan remaja mengacu pada ketetapan Perserikatan 

Perancangan Buku Ilustrasi..., Dhenty Febrina Sahara, FSD UMN, 2017
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Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu dalam kurun 15-24 tahun (seperti dikutip Sarwono, 

2016, hlm. 12-13). 

2.2.1. Perkembangan Remaja 

Menurut Petro Blos (1962) berpendapat bahwa perkembangan merupakan proses 

untuk dapat menyesuaikan diri untuk mencari jalan keluar dari berbagai masalah 

yang dihadapi. Dalam proses menuju kedewasaan, terdapat 3 tahap perkembangan 

remaja. 

1. Remaja awal (early adolescence) 

Pada masa ini remaja mengalami perubahan pesat terutama pada tubuhnya. 

Hal ini menyebabkan remaja merasa kebingungan akan perubahan 

tersebut, terutaman dari segi psikologis. Oleh sebabnya remaja masih 

terlihat labil akan sifat dan pilihan-pilihannya, sehingga sulit dipahami dan 

dimengerti orang dewasa. 

2. Remaja madya (middle adolescence) 

Pada masa ini remaja lebih membutuhkan teman terutama yang 

sepemikiran dan sependapat, senang jika ada yang mneyukainya. 

Keputusannya masih goyah dan kebingungan untuk menentukan sesuatu 

hal. Sehingga keputusannya masih mdua untuk dipengaruhi. 

3. Remaja akhir (late adolescence) 

Masa ini adalah tahap menuju dewasa yang ditandai dengan 5 hal: 

Perancangan Buku Ilustrasi..., Dhenty Febrina Sahara, FSD UMN, 2017
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a. Terdapatnya minat terhadap hal-hal yang berbau intelek. 

b. Memperluas jaringan sosial dan mempelajari pengalaman-

pengalaman baru. 

c. Terbentuk identitas seksual yang konkrit. 

d. Memiliki pandangan untuk mulai melihat kepentingan orang lain. 

e. Dapat menyesuaikan akan kepribadiannya dalam diri dan 

masyarakat umum (seperti dikutip Sarwono, 2016, hlm. 29-30). 

A. Perkembangan Kognitif 

Dalam bukunya, Sarwono (2016) menjelaskan mengenai tahap-tahap 

perkembangan kognitif manusia berdasarkan teori perkembangan kognitif 

Piaget diantaranya tahap Formal-Operasional (11 tahun-Dewasa). Tahap 

ini merupakan tahap dimana anak mencapai kemampuan untuk dapat 

berpikir secara logis dan sistematis. Anak dapat berpikir secara abstrak 

dan kreatif terhadap permasalahan dan pandangannya terhadap 

lingkungan.  

Dalam tahap Formal-Operasional, perkembangan kognitif remaja 

sudah sangat kompleks. Mereka lebih mudah dalam menyaring informasi 

dan mengingat untuk menyelesaikan sesuatu, saat-saat dimana terjadi 

peningkatan dalam pengambilan keputusan. Seperti mengenai masa 

depannya, apa yang akan ia tekuni, bekerja atau kuliah dsb. Mereka sudah 

dapat berfikir mengenai dampak baik buruknya tehadap sesuatu yang 

mereka jalani (Santrock, 1998). 

Perancangan Buku Ilustrasi..., Dhenty Febrina Sahara, FSD UMN, 2017
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B. Perkembangan Inteligensi 

Intelegensi menurut David Wechsler (1958) adalah “keseluruhan 

kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah serta 

mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif” (seperti dikutip 

Sarwono, 2016, hlm.89). Dari pengertian tersebut tentunya tingkat 

intelegensi setiap individu berbeda dengan lainnya. Anak-anak masih 

dalam proses mengenal, mengetahui, mengedepankan indera mereka saat 

mempelajari sesuatu. Remaja sudah dapat menjelaskan, menggolongkan, 

menerapkan dari sesuatu yang mereka pelajari sedangkan dewasa sudah 

dapat meneliti, membuat dan mengoperasikan sesuatu yang mereka 

pelajari (Sarwono, 2016).  

Dalam teori yang dikemukakan oleh Howard Gardner (1993,1999) 

(seperti dikutip Sarwono, 2016, hlm. 93-95) bahwa intelegensi itu tidak 

hanya 1 melainkan 8 macam (kecerdasan ganda). Jenis-jenis intelegensi itu 

yakni. 

1. Bodily Kinesthetic 

Kecerdasan yang berasal dari kemampuan bergerak anggota tubuh, 

mampu meniru dengan bahasa tubuh. Contohnya seperti penari, 

olahragawan, tentara, pekerja bangunan dan sebagainya. 

2. Interpersonal 

Kecerdasan yang berasal dari kemampuan untuk berhubungan 

dengan orang lain. Biasanya orang dengan kecerdasan ini mampu 

Perancangan Buku Ilustrasi..., Dhenty Febrina Sahara, FSD UMN, 2017



19 

 

berkomunikasi dengan efektif, memahami perasaan orang lain, 

mampu memotivasi orang lain dan sebagainya.  

3. Verbal Linguistic 

Kecerdasan yang berasal dari kemampuan memahami kata-kata 

baik secara lisan maupun tertulis, seperti membaca, bercerita, 

berpidato dan sebagainya. 

4. Logical Mathematical 

Kecerdasan yang berasal dari dalam hal mengolah logika, 

kemampuan menggunakan akal. Kecerdasan ini diperlukan untuk 

penelitian, perancangan, pengembangan yang berkaitan dengan 

logika. 

5. Intrapersonal 

Kecerdasan yang berasal dari dalam diri sendiri, berkaitan dengan 

kemampuan dalam memahami diri. Kecerdasan ini berguna pada 

profesi seperti psikolog, teolog dan penulis. 

6. Visual Spatial 

Kecerdasan ini berasal dari kemampuan dalam mengolah visual, 

memiliki memori visual yang kuat, dapat mengolah sesuatu hal 

menjadi sesuatu yang baru. Kemampuan ini dibutuhkan kepada 

profesi seperti seniman, arsitek dan sebagainya. 

7. Musical 

Kecerdasan ini berasal dari kemampuan mengolah sumber-sumber 

suara terkait dengan musik, irama, nada dan pendengaran. Orang 

Perancangan Buku Ilustrasi..., Dhenty Febrina Sahara, FSD UMN, 2017
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dengan kecerdasan musik mampu untuk membuat sebuah 

irama/nada, memainkan alat musik dan sebagainya.  

8. Naturalistic 

Kecerdasan ini merupakan kemampuan/minat yang berkaitan 

dengan alam. Mereka dengan mudah menherti mengenai proses 

alam seperti bercocok tanam, merawat, mmelihara alam. Mampu 

mengenali berbagia flora dan fauna, cuaca, biota dan ekosistem 

Kemampuan ini dibutuhkan oleh pecinta alam, pertanian, 

perkebunan dan sebagainya. 

C. Perpektif Remaja Dalam Mengolah Informasi 

Dalam memproses sebuah informasi, cara anak-anak, remaja dan dewasa 

tentunya berbeda. Bagaimana cara informasi dapat tersimpan, diproses 

untuk kemudian digunakan sebagai pengetahuan, pemecahan masalah dan 

sebagainya. Piaget menyebutkan dalam teorinya bahwa pemikiran remaja 

lebih abstrak, idealis dan logis ketimbang anak-anak, namun hal tersebut 

masih hanya berupa gambaran umum saja tidak secara spesifik.  

Dalam menyerap informasi atau memecahkan masalah remaja 

memiliki 6 tahap pemikiran yaitu memperhatikan, mempersepsikannya, 

mengingatnya, mengolah informasinya dan kemudian memahaminya atau 

mencoba untuk mencari jalan keluarnya (Santrock, 1998). 

2.2.2. Minat Dan Bakat Remaja 

Minat dan Bakat yang di miliki oleh remaja berbeda satu sama lain dalam 

berbagai hal antara lain dalam intelegensi, kepribadian, keadaan fisik dan perilaku 
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21 

 

sosial. Antar satu individu dan yang lainnya memiliki perbedaan dalam tingkat 

kemampuan dalam berbagai bidang yaitu musik, seni, olahraga dan lainnya. 

Perbedaan itu terbentuk dari bakat lahir, pengalaman dan hasil belajar. 

 Minat dan bakat memungkinkan remaja untuk mencapai prestasi dalam 

bidang tertentu akan tetapi di perlukan latihan, pengetahuan, dan pengalaman dan 

motivasi agar minat dan bakat itu akan muncul misalnya seseorang memiliki 

bakat bernyanyi, jika ia tidak mengembangkan maka bakat tersebut tidak akan 

muncul begitupula dengan minat jika ia menyukai sesuatu namun tidak ada 

dorongan untuk mencoba dan tidak ada informasi mengenai minat tersebut, maka 

anak tersebut tidak akan mencobanya padahal bisa saja ia akan berprestasi dalam 

bidang tersebut.  

Pada akhirnya anak remaja memiliki pemikiran mengenai apa yang ingin ia 

lakukan dan apa yang ia mampu lakukan. Dengan tersedianya wadah minat dan 

bakat dapat membantu remaja untuk dapat menentukan pilihan yang tepat dan 

menyiapkan dirinya untuk dapat mencapai tujuannya. (Santrock, 1998). 

2.3. Desain Grafis 

Desain Grafis dapat diartikan dengan disiplin ilmu yang dapat memberikan solusi 

berupa pemecahan masalah dalam bentuk penyampaian pesan atau gagasan 

melalui visual. Peran designer bertujuan untuk memberikan solusi berupa 

komunikasi kepada spesifik audience seperti memberikan informasi, 

mengidentifikasi, mengarahkan dan lainnya dengan cara visual. Ilmu desain grafis 

harus selalu berkembang sesuai dengan trend, isu, situasi dan kondisi masa kini 

(Arntson,2012). 
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         Menurut Landa (2011), desain grafis memecahkan berbagai masalah 

secara visual melalui berbagai macam kategori aplikasi sesuai dengan 

kegunaannya, diantara lain melalui advertising, branding, identity visual, 

enviromental design, desain informasi, coorporate communication, interaktif 

desain, motion grafik, desain produk, desain promosi, desain publikasi, tipografi 

dan media massa. Dalam perancangan buku ilustrasi ini, penulis memberikan 

solusi dari permasalahan melalui desain informasi dan publikasi. Informasi desain 

memberikan akses berupa penyaluran informasi yang kompleks dan sangat luas 

kepada khalayak banyak. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang 

jelas, memudahkan akses informasi oleh pengguna. Sementara publikasi desain 

melibatkan desain konten dan editorial untuk dicetak atau ditampilkan di layar 

visual. Tujuannya adalah untuk menafsirkan konten, menciptakan minat visual, 

dan meningkatkan pengalaman membaca (hlm. 3-8). 

2.4. Desain Buku Ilustrasi 

Haslam (2006) mendeskripsikan “Buku adalah sebuah wadah portabel terdiri dari 

serangkaian halaman yang dicetak dan dijilid sebagai bentuk penyimpanan 

informasi untuk mengirimkan pengetahuan kepada pembaca” (hlm. 6). Salah satu 

fungsi dari buku yaitu memberikan infromasi. Perkembangan teknologi 

menyebabkan informasi menjadi lebih luas dan mudah didapat, peran e-book 

mempermudah penyebaran buku dan informasi secara ringkas. Namun membaca 

buku melalui layar kurang memuaskan dibandingkan membaca melalui buku yang 

dicetak. Buku yang dicetak dinilai memiliki peran penting yang telah mengubah 

Perancangan Buku Ilustrasi..., Dhenty Febrina Sahara, FSD UMN, 2017



23 

 

pola pikir dan cara pandang terhadap pengetahuan, budaya, sejarah dan ekonomi 

sejak dahulu kala  (Haslam, 2006). 

Dalam mendesain buku, hal yang paling utama adalah cover. Cover dapat 

dijelaskan sebagai artwork dari sebuah buku karena dapat mengarahkan secara 

visual dan psikologi terhadap persepsi pembaca. Selain itu desain buku tidak 

hanya sebuah desain namun mengacu terhadap konten yang dibahas, penciptaan 

estetika desain juga harus diperhatikan tidak hanya sebagai ekspresi namun 

memberikan dampak estetika visual yang kuat. Dalam desain buku, unsur-unsur 

seperti font, warna, grid, elemen desain dapat memberikan pengalaman yang 

berbeda bagi pembaca  (Guan, 2012). 

2.4.1. Anatomi Buku 

Dalam bukunya yang berjudul “Book Design” Haslam (2006) membagi anatomi 

dasar buku ke dalam tiga bagian secara spesifik, yaitu the book block, the page 

dan the grid. 

 

Gambar 2. 13. The Book Block 

(Book Design, Haslam, 2006) 
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1. Spine 

Bagian luar buku yang menutupi sisi dalam buku berfungsi sebagai tempat 

menjilid. 

2. Head Band 

Benang yang terikat pada atas sisi spine yang berfungsi untuk melengkapi 

penjilidan. 

3. Hinge 

Lipatan di ujung dalam kertas diantara pastedown dan fly leaf. 

4. Head square 

Lipatan kecil yang berada di atas buku. 

5. Front pastedown 

Bagian kertas yang melapisi karton/cover bagian depan. 

6. Cover 

Kertas atau board bagian depan sebuah buku yang berfungsi untuk 

melindungi buku. 

7. Foredge square 

Lipatan kecil pada bagian tepi depan buku. 

8. Front board 

Cover board depan buku. 

9. Tail square 

Lipatan kecil dibawah buku. 

10. Endpaper 
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Kertas halaman setelah cover dan sebelum fly leaf. 

11. Head 

Bagian teratas pada buku. 

12. Leaves 

Bagian buku satuan (daun kertas) terdiri dari dua sisi halaman depan dan 

belakang. 

13. Back pastedown 

Bagian kertas yang melapisi karton/cover bagian belakang. 

14. Backcover 

Bagian tepi depan buku. 

15. Foredge 

Tepi terdepan daari kertas halaman buku. 

16. Turn-in paper 

Kertas yang membungkus cover/karton depan buku. 

17. Tail 

Bagian bawah buku. 

18. Fly leaf 

Kertas setelah cover. 

19. Foot 

Bagian bawah halaman. 
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Gambar 2. 14. The Page and The Grid 

(Book Design, Haslam, 2006) 

A. The Page 

1. Potrait 

Format ukuran kertas dimana lebar lebih tinggi dripada panjangnya. 

2. Landscape 

Format ukuran kertas dimana lebar lebih pendek daripada panjang. 

3. Page height dan width 

Ukuran dari sebuah halaman kertas. 

4. Verso 

Halam kiri dari sebuah buku. 

5. Single page 

Satu daun kertas yang terdiri dari dua halaman. 

6. Double-page spread 
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Dua daun kertas yang membentuk landscape. 

7. Head 

Bagian atas buku. 

8. Recto 

Halaman kanan dari sebuah buku. 

9. Foredge 

Bagian tepi depan buku. 

10. Foot 

Bagian paling bawah buku. 

11. Gutter 

Bagian margin untuk membatasi halaman saat di binding. 

B. The Grid 

12. Folio stand 

Garis yang menunjukan posisi nomer folio. 

13. Title stand 

Garis yang menunjukan posisi grid di judul. 

14. Head margin 

Margin atas sebuah buku. 

15. Interval/coloum gutter 

Bagian memotong kebawah yang membagi diantara dua kolom. 

16. Gutter margin/binding margin 

Bagian margin yang berfungsi untuk melakukan binding. 

17. Running head stand 
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Garis yang membagi grid dari running position. 

18. Picture unit 

Grid buku yang dibagi berdasarkan garis bawah. 

19. Dead line 

Bagian kosong diantara picture units 

20. Coloumn width/measure 

Lebar masing-masing kolom 

21. Baseline 

Garis paling bawah dalam halaman. 

22. Coloumn 

Kotak untuk mengatur teks. 

23. Foot margin 

Margin bagian bawah  sebuah buku. 

2.4.2. Komponen Desain Buku 

Menurut Guan (2012), buku yang memberikan estetika secara detail dan 

menyeluruh merupakan sebuah karya yang dapat membawa pembaca meresapi 

buku melalui pikiran dan perasaan. Berikut komponen desain buku menurut Guan. 

1. Cover 

Cover buku merupakan komponen utama yang mempengaruhi keputusan 

pembaca untuk tertarik dengan suatu buku atau tidak. Cover merupakan 

eskpresi dari buku yang menjadikan kunci kesuksesan buku tersebut. 

Selain sebagai kompenen utama, cover juga berfungsi untuk melindungi 

buku. Cover yang dapat merefleksikan isi buku dan menarik hati dan 
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pikiran pembaca merupakan hal terpenting dalam merancang cover. Warna 

dalam cover juga disesuaikan berdasarkan umur, tingkat Pendidikan, 

budaya dan karakteristik khusus calon pembaca. Contohnya seperti buku 

sejarah yang didominasi warna tanah, kecoklatan, untuk itu diperlukan 

teori warna.   

2. Punggung Buku 

Punggung buku akan telihat ketika sebuah buku diletakan bersama buku 

lainnya tanpa memperlihatkan cover. Punggung buku menjadi visual 

utama bagi pembaca untuk menunjukan identitas buku tersebut. Punggung 

buku di desain semenarik dan terlihat unik agar mudah dibedakan dengan 

buku lainnya namun harus tetap menyatu dengan desain keseluruhan buku. 

3. Fly Page 

Fly page adalah bagian buku yang berada diantara cover dan isi buku. Fly 

page terdiri dari halaman kosong, inside cover, copyright dan lainnya. 

Dengan menambahkan sesuatu yang menarik di dalam fly page seperti 

jenis kertas yang berbeda, ilustrasi atau hal menarik lainnya yang dapat 

menarik minat pembaca. Desain dari fly page harus sesuai dengan 

keseluruhan desain buku, desain yang berbeda dengan menggunakan 

material baru ataupun ilustrasi menarik menjadikan buku terlihat unik dan 

inovatif. 

4. Konten 

Dalam menyusun konten diperlukan juga layout yang baik. Dengan 

menaruh ruang kosong atau jeda dalam konten sebuah buku akan terlihat 
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menenangkan dan tidak terkesan Lelah, selain itu penggunaan font juga 

mempengaruhi seperti besar kecilnya font dan readability. 

5. Layout 

Layout dari sebuah buku berfungsi menarik pembaca untuk membaca 

konten buku lebih lanjut sebaliknya jika buku tidak memiliki desain dan 

tata letak yang baik, akan memberikan kesan berantakan dan penuh 

sehingga pembaca merasa malas untuk membaca.  

6. Hak Cipta 

Halaman Hak cipta terdiri dari judul buku, nama penulis, editor, penerbit, 

lokasi, tahun, nomor izin dari penerbit, tanggal publikasi, jumlah cetak, 

ISBN dan Harga (hlm. 8-11). 

Cover, punggung buku dan back cover sangat penting dalam memberikan 

persepsi pertama buku terhadap pembaca. Untuk itu diperlukan  pengetahuan 

mengenai hal tersebut. Haslam (2006) mengidentifikasi elemen apa saja yang ada 

dalam perancangan cover, punggung buku dan back cover sebagai berikut. 

1. Elemen dalam perancangan cover: Gambar, nama pengarang lengkap, 

judul buku, sub judul (tambahan), format dan ukuran, kebutuhan cetak 

seperti jenis kertas, glossy/doff. 

2. Elemen dalam punggung buku (spine): Nama pengarang lengkap, judul 

buku, logo penerbit. 

3. Elemen back cover: ISBN/barcode, harga, deskripsi buku/synopsis, 

review/quote, biografi penulis, daftar buku yang pernah ditulis 

sebelumnya. 
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2.4.3. Gaya Visual 

 

A. Ilustrasi  

 

Gambar 2. 15. Ilustrasi 

(Florals & Botanicals, 2011) 

Bagi designer, ilustrasi merupakan proses membuat gambar yang merupakan 

penafsiran dari ide atau tiruan sesuatu yang ada. Ilustrasi memberikan esensi 

menarik karena menyampaikan komunikasi lewat gambar, membentuk kreatifitas, 

merealisasikan ide dan imajinasi untuk bercerita atau memberikan informasi 

secara visual. Ilustrasi dapat menjadi kuat, satir, dekorafif, lucu, cerdas, sindiran, 

inspiratif, menarik, indah dan meneguhkan hidup  (Wigan, 2008) 

 Fungsi utama dari ilustrasi adalah menjelaskan, mengklarifikasi, menghias 

dan berkomunikasi. Sejak prasejarah manusia sudah menggunakan ilustrasi 

sebagai alat komunikasi dengan adanya manuskrip, gambar di gua dan hieroglif. 

Semakin lama ilustrasi pun berkembang ke berbagai media teknologi seperti 

pembuatan film, internet dan pengaplikasiannya yang dapat diterapkan dalam 

berbagai media seperti buku, album, majalah dan lainnya (hlm. 36). 
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 Dalam beberapa alasan, ilustrasi dapat dipilih sebagai alterntif lain dari 

penggunaan fotografi. Ilustrasi dapat menjelaskan informasi gambar yang lebih 

mendetail dan tidak dapat dijelaskan melalui fotografi seperti proses terbentuknya 

rantai makanan, fotosintesis dan penjelasan lainnya yang berupa informasi sebuah 

proses secara mendetail. Ilustrasi juga dapat menggambarkan sebuah situasi 

seperti sejarah dan dokumentasi dimana tidak diperbolehkannya menggunakan 

foto. Selain itu ilustrasi lebih memberikan emosi, perasaan dan kesan imaginary. 

(Arntson, 2012) 

1. Jenis Ilustrasi 

Jenis ilustrasi dapat memberikan ciri khas/style kepada ilustrator. Male (2007) 

menjelaskan beberapa style atau jenis dari ilustrasi dan mengkategorikannya 

yaitu conceptual images, surrealism, diagram, abstrak, pictorial realism, 

hyperrealism dan realism. Dari berbagai kategori jenis ilustrasi tersebut, 

penulis menggunakan jenis ilustrasi diagram dan pictorial realism. Berikut 

penjabaran dari ketiga jenis ilustrasi tersebut. 

a. Diagram 

Diagram merupakan ilustrasi yang menggambarkan fitur dari sebuah 

objek, sistem, organik berupa gambaran informasi yang berbeda dari 

nyatanya. Diagram bisa digunakan untuk infografik, peta ilustrasi dalam 

buku, majalah, koran dan sebagainya. Kelebihannya adalah ilustrasi 

diagram ini dapat memberikan detail ilustrasi dengan informasi yang 

spesifik. Kompleks proses, sistem, data teknikal, data sains, dan semuanya 
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yang berkaitan dengan informasi konseptual akan dengan mudah jika 

diilustrasikan melalui diagram. 

 

 

Gambar 2. 16. Diagram Proses 

(Illustration: A Theoretical & Contextual Perspektif, 2007)  

 

b. Pictorial Realism 

Ilustrasi jenis ini menggambarkan “gambar” yakni suatu bentuk nyata, 

kejadian, sejarah tanpa mengubah bentuk, melebihkan atau 

mengimajinatifkan. Konsep yang dipakai merupakan konsep gambar, 

banyak digunakan seperti di buku sejarah, buku referensi, buku ilmu, 

ensiklopedia dan lainnya. Efek yang diberikan dari jenis ilustrasi ini daapt 

memberikan nuansa real, dengan sedikit sentuhan artistik, baru dan 

imaginatif.  
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Gambar 2. 17. Pictorial Realism 

(Illustration: A Theoretical & Contextual Perspektif, 2007)  

2. Teknik dan Media Ilustrasi 

 

Gambar 2. 18. Teknik Digital 

(Text and Image, 2008) 

Teknik dalam ilustrasi terbagi secara dua yaitu manual dan digital. Dengan 

berkembangnya software yaitu adobe illustrator, photoshop dan painter 

menjadikan ilustrasi digital semakin variatif dan kreatif. Contohnya adalah 

adobe illustrator, dengan berbasis vector menjadikan hasil olahan grafisnya 

terlihat bersih, presisi dan lebih mudah untuk diedit kembali. Sedangkan 
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ilustrasi manual dapat memberikan kesan lebih hangat dan natural. Untuk 

finishing ilustrasi manual dapat di scanner dan diolah secara digital (Arntson, 

2012, hlm. 159). Dalam perancangan buku ilustrasi ini, penulis menggunakan 

teknik manual dengan olahan digital saat finishing. 

 

Gambar 2. 19. Ilustrasi Digital-Manual 

(Text and Image, 2008) 

 Dengan mengetahui proses dan material dalam ilustrasi, dapat 

meningkatkan kemampuan teknik dan eksplorasi dalam merancang ilustrasi. 

Dalam buku yang berjudul Creative Illustration Workshop, Dunn (2011) 

menjelaskan mengenai material dasar dalam membuat ilustrasi.  

1. Alas Menggambar 

Alas menggambar berfungsi sebagai alas untuk menggambar dan sebagai 

tekstur dalam menciptakan ilustrasi. Alas menggambar dapat berupa 

kanvas, kertas gambar, kertas cat air, paper baju, bahkan dinding. Alas 

gambar sangat variatif sesuai dengan konsep dan budget.  

a. Kanvas 
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Kanvas terdiri dari berbagai ukuran dan merupakan media yang 

bisa digunakan untuk menggambar dalam ukuran yang besar. 

Kanvas dapat dibuat dari kain dan juga linen, keduanya memiliki 

tekstur dan dapat mempengaruhi hasil akhir gambar menjadi lebih 

artistik.  

b. Cat Air 

Kertas cat air tahan lama dan dapat dipakai untuk cat akrilik. 

Kertas cat air terdiri dari beberapa variasi ketebalan. Kertas 300 

gsm merupakan minimal ketebalan untuk menggunakan banyak 

lapis layer untuk menggambar. 

c. Drafting Paper 

Drafting paper sangat bagus untuk pensil, ink, spidol dan pastel. 

Sangat baik untuk melakukan pelayeran ilustrasi. 

2. Media Gambar 

 

Gambar 2. 20. Akrilik dan Pastel 

(Creative Illustration Workshop, 2011) 
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Alat/media dalam menggambar dapat berupa pensil, ink, akrilik, cat air, 

pastel dan lainnya. Dalam merancang buku ilustrasi ini, penulis 

menggunakan media berupa cat air (watercolor). 

a. Akrilik 

Akrilik dapat mengering dengan cepat dan cocok untuk digambar 

pada kanvas. Akrilik bagus dalam teknik layer dan blending. 

b. Pensil, pastel, ink 

Pensil, pastel dan ink dapat memberikan tekstur, detail, garis, 

warna yang lebih variatif.  

c. Cat air 

Cat air memiliki keunggulan efek tekstur dan ilustrasi yang unik 

dan bisa dikreasikan bersama dengan pastel, akrilik, pensil dan ink. 

Kesan yang ditimbulkan bersifat natural. Terdapat beberapa teknik 

dalam menggambar menggunakan cat air menurut Craig (2015) 

diantaranya wet in wet, wet on dry, sponge painting, spattering dan 

lainnya.  

3. Ilustrasi Sebagai Media Informasi 

Menurut Male (2007), Informasi yang membutuhkan detail dalam 

penyampaiannya dapat dicerna dan lebih mudah jika disampaikan secara 

visual. Infromasi mengenai pembelajaran, penelitian dalam konteks 

pendidikan, pengetahuan akan sangat menyenangkan jika disampaikan dengan 

sesuatu yang menghibur, memberikan interaksi. Hal ini dapat dolah dengan 

penggunaan ilustrasi yang kreatif. Ilustrasi dapat menjelaskan mengenai tata 
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cara, pembuatan, pemasangan, dapat menvisualisasikan ide, pemikiran yang 

kompleks (hlm. 89).  

 Salah satu media yang baik dalam  menyampaikan informasi secara 

mendetail adalah melalui buku ilustrasi. Untuk merancang buku ilustrasi yang 

baik, designer harus memahami konten dan membuat visual yang selaras 

dengan konten . 

B. Fotografi 

Menurut  Hargrove & Hargrove (2006) dalam bukunya yang berjudul Freshwater 

Aquariums For Dummies menjelaskan mengenai cara dan teknik fotografi untuk 

akuarium.  

1. Equipment 

a. Kamera: SLR  

b. Lensa: lensa 50 mm baik dalam memotret ikan dan tanaman dalam 

ukuran tidak kurang dari 5 inci, namun unutk lebih mendapatkan 

detail menggunakan lensa zoom ataupun macro. 

c. Black and white background: memberikan kesan focus dan 

menyederhanakan efek berantakan yang dikarenakan tanaman di 

dalam akuarium yang bermacam-macam, menonjolkan keindahan 

dari tanaman. Selain itu akan mempermudah dalam mengedit. 

2. Lighting Techniques 

Selain cahaya utama yaitu lampu akuarium, dapat menggunakan cahaya 

lainnya seperti lampu led tambahan dengan jarak 45˚ dari atas akuarium 

agar terlihat lebih natural. 
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3. Teknik Komposisi 

Komposisi menggunakan rule of third dengan penempatan objek sehingga 

balance dengan background dan objek lainnya. Close up untuk lebih fokus 

terhadap objek  (Hargrove & Hargrove, 2006, hlm. 271-278). 

2.4.4. Warna 

Warna merupakan salah satu elemen desain yang dapat memberikan efek berupa 

emosi dan dapat mendeskripsikan sesuatu seperi kata suram yang merujuk pada 

warna hitam atau hijau tua sementara kata cerah merujuk pada warna kuning dan 

jingga. Warna dapat memiliki perbedaan sudut pandang sesuai dengan psikologi 

dan kebudayaannya di daerah masing-masing, seperti warna hitam yang diartikan 

sebagai warna kematian, yang sering dipakai pada pemakaman dan putih sebagai 

lambing kesucian, yang sering digunakan saat hari besar agama atau pernikahan. 

(Lupton & Philips, 2015, hlm. 81). 

A. Teori Warna 

Berikut teori warna menurut  Fraser & Banks (2004): 

1. Teori Trikomatik 

Teori Trikomatik merupakan teori yang dicetuskan oleh Thomas Young 

(1773-1829). Ia mengatakan bahwa penglihatan warna adalah hasil dari 3 

macam reseptor (kerucut) warna yang berbeda oleh mata yaitu merah, 

hijau dan biru. Semua warna yang dapat dilihat merupakan kombinasi dari 

ketiga warna yang disebut warna primer aditif yaitu warna primer cahaya. 

Kombinasi dari ketiga warna tersebut dapat dilihat seperti di layar televisi. 

Percampuran merah dan hijau menajdi warna kuning, percampuran merah 
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dan biru menajdi warna magenta dan percampuran warna hijau dan biru 

menjadi warna cyan.  

Namun teori ini tidak dapat menjelaskan mengenai fenomologi 

warna. Pada tahun 1870, Ewald Hering (1834-1918) menemukan bahwa 

semua warna kuning merupakan kombinasi warna hijau dan merah dan 

menjadi salah satu warna primer. Ia memberikan system empat warna 

yaitu merah, hijau, kuning dan biru dengan menyebutnya teori oponen.  

 

Gambar 2. 21. Trikomatik teori 

(https://wiki.brown.edu/confluence/download/attachments/5575837/theories.jpg?version=

1&modificationDate=1291758826000&api=v2, n.d.) 

Akromatik merupakan satu system yang tidak memiliki identitas warna 

seperti putih, hitam dan abu-abu sementara kromatik merupakan warna 

yang memiliki sedikit identitas warna dan saturasi. Akromatik memiliki 
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warna cahaya namun tidak memiliki hue dan saturasi sementara kromatik 

memiliki hue dan saturasi.  

 

Gambar 2. 22. Chromatic dan Achromatic System 

(http://art-design-glossary.musabi.ac.jp/chromatic-and-achromatic-colors/, n.d.) 

2. Warna Aditif dan Subtraktif 

Warna aditif adalah warna yang berasal dari cahaya yaitu spektrum. 

Campuran warna cahaya merah dan biru menghasilkan warna cyan, 

campuran warna cahaya hijau dan meran menghasilkan warna kuning, 

campuran warna cahaya hijau dan biru menghasilkan warna magenta 

sementara campuran warna ketiganya akan menghasilkan warna yang 

lebih gelap, namun jika ketiga warna ini disaturasikan penuh maka yang 

dihasilkan adalah warna putih. Warna yang dihasilkan disebut RGB (red, 

green, blue).  
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Gambar 2. 23. RGB 

(Graphic Design The New Basic, 2015) 

Warna Subtraktif adalah warna yang berasal dari bahan yaitu 

pigmen. Dengan mencampurkan lebih banyak pigmen dari ketiga warna 

ini (merah, kuning, biru) agar menghasilkan warna hitam. Campuran 

kuning dan merah menghasilkan warna oren, campuran warna merah dan 

biru menghasilkan warna ungu dan campuran warna kuning dan biru 

menghasilkan warna hiaju. Di dalam dunia printing warna CMYK 

digunakan sebagai warna primer dan proses percetakan.  

 

Gambar 2. 24. CMYK 

(Graphic Design The New Basic, 2015) 
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3. Color Wheels 

Color wheels yaitu panduan warna atau urutan warna yang 

menghubungkan antar satu warna dengan yang lainnya. Pigmen warna 

yang digunakan adalah merah, kuning, biru, namun dengan menambahkan 

warna hijau membuat alternative warna semakin banyak.  

 

Gambar 2. 25. Color Wheels 

(Graphic Design The New Basic, 2015) 

B.  Jenis Warna 

Jenis warna menurut  Lupton & Philips (2015) dalam bukunya yang berjudul 

Graphic Design The New Basic yaitu: 

1. Warna Primer 

 

Gambar 2. 26. Warna Primer 

(Graphic Design The New Basic, 2015) 
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Warna primer yaitu merah, kuning dan biru. Ketiga warna tersebut tidak 

bisa didapat dari mencampurkan warna lainnya. Semua warna yang 

terdapat pada color wheels merupakan campuran dari ketiga warna primer. 

2. Warna Sekunder 

 

Gambar 2. 27. Warna Sekunder 

(Graphic Design The New Basic, 2015) 

Warna sekunder terbentuk dari pencampuran warna primer. Warna 

sekunder yaitu orange, hijau dan ungu. 

3. Warna Tersier 

 

Gambar 2. 28. Warna Tersier 

(Graphic Design The New Basic, 2015) 
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Warna tersier terbentuk dari pencampuran warna primer dan warna 

sekunder. Percampuran tersebut menghasilkan beragam warna baru. 

Warna tersier yaitu seperti pink, jingga, violet, aquamarine dan lainnya. 

4. Warna Komplementer 

Skema warna komplementer mengambil warna yang bersebrangan pada 

color wheels. Contohnya adalah merah berdebrangan dengan hijau dan 

turunannya. 

 

Gambar 2. 29. Warna Komplementer 

(Graphic Design The New Basic, 2015) 

5. Warna Analog 

Skema warna analog mengambil warna turunan yang berdekatan 

disebelahnya di dalam color wheels.  

 

Gambar 2. 30. Warna Analog 

(Graphic Design The New Basic, 2015) 
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6. Hue 

Hue merupakan identifikasi sebuah warna, warna yang terdapat dalam 

spektrum. Warna merah bisa terlihat sedikit kecoklatan pada saturation 

yang rendah, sebaliknya merah bisa terlihat sedikit pink saat saturation 

yang tinggi. 

7. Value 

Value adalah karakter warna dalam gelap dan terang. Komponenya yaitu 

luminance, brightness, ligntness atau tone. 

8. Intensitas warna 

Intensitas warna terang atau gelapnya, warna akan menjadi gelap dengan 

menambahkan warna hitam atau putih.  

9. Shade, Tint dan Saturation 

Shade merupakan variasi warna dengan ditambahkan warna hitam, tint 

variasi warna dengan penambahan warna putih sementara saturation 

adalah variasi warna ke netral. 

 

Gambar 2. 31. Tint, Shades, Saturation 

(Graphic Design The New Basic, 2015) 
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C. Psikologi Warna 

Warna memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosional seseorang. Seperti 

warna-warna hangat dan cerah memberikan semangat, warna dingin 

memberikan kesejukan. Warna dapat berkontribusi dalam sebuah kultur. 

Contohnya adalah warna hitam disebut sebagi warna berduka, dan putih 

sebagai warna suci yang sering dipakai ketika pernikahan maupun perayaan 

hari besar dalam beberapa agama. Selain itu warna juga dapat memberikan 

efek psikologis yang mempengaruhi persepsi dan pengalaman. Berikut 

psikologi warna menurut  Arntson (2012). 

1. Biru 

Warna biru yag kegelapan memberikan makna akan otoritas, seperti jas, 

mobil dan logo. Warna biru muda melambangkan kebersihan, kejujuran 

dan efek menenangkan.  

2. Hjau 

Warna hijau memberikan efek lingkungan, kebersihan, natural karena 

hijau identik dengan warna alam. Hijau juga bisa melambangkan 

kesehatan. 

3. Coklat 

Warna coklat melambangkan kehangatan, natural, bumi, kesederhanaan.  

4. Abu-abu 

Warna abu-abu melambangkan kenetralan, ketenangan, keteduhan dan 

mudah untuk dikombinasikan dengan warna lainnya.  

5. Orange 
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Warna orange melambangkan keceriaan, kehangatan , persahabatan, dan 

optimisme. Warna ini memiliki daya tarik yang kuat. 

Dalam memilih sebuah warna dalam desain, diperlukan untuk 

memperhatikan beberapa aspek psikologi sebagai berikut: 

a. Hubungan antara warna dan kebudayaan manusia. 

b. Preferensi warna dari audience. 

c. Karakter audience. 

d. Pengalaman desainer dengan warna tersebut. 

e. Trend warna masa kini. 

D. Warna Dalam Media Publikasi 

Warna merupakan faktor terbesar dalam peningkatan penjualan sebuah buku 

melalui cover. Cover yang menarik memiliki peilihan warna yang tepat. 

Begitu juga dengan warna pada desain halaman. Warna dapat membantu 

untuk mengarahkan pembaca dengan garis, bentuk atau kode tertentu. (Fraser 

& Banks, 2004) 

2.4.5. Tipografi 

Menurut  Landa (2011), tipografi adalah gaya dan bentuk setiap huruf yang 

disusun dalam ruang dua dimensi dan ruang waktu. Type digunakan sebagai 

display ataupun tulisan. Pengaturan dalam type dapat berupa dengan penebalan 

dan penipisan dalam huruf seperti judul dengan sub judul dibedakan antara besar 

tulisan atau tebal tipis tulisan. Text type merupakan teks untuk menulis isi konten, 

seperti didalam paragraph, kolom dan caption. tipografi merupakan salah satu 
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elemen yang menantang untuk diaplikasikan pada karya dan dapat menjadi media 

komunikatif. Karena jika salah dalam mengaplikasikannya seperti kesalahan jenis 

font, jarak antar huruf, besar kecilnya huruf maka dapat terjadi kesalahan dalam 

komunikasi terutama dalam menyampaikan informasi. (hlm. 44). 

 Oleh karena itu tipografi sangat penting dalam perancangan buku dengan 

target remaja, untuk itu diperlukan pengetahuan mengenai karkateristik huruf, 

jarak antar huruf, sehingga konten mudah terbaca dan tidak ada kesalahan dalam 

maksud penyampaian informasinya. 

A. Klasifikasi Karakter Huruf 

Dalam klasifikasi huruf penulis memilih beberapa contoh karakter yang sesuai 

dengan perancangan buku ilustrasi yang akan dirancang. Berikut klasifikasi 

menurut Landa (2011). 

1. Display 

 

Gambar 2. 32. Display (Font Semringah) 

(Sumber: Dok. Penulis, 2017) 
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klasifikasi font/typeface yang biasa digunakan pada headline atau judul. 

Jenis huruf ini akan lebih sulit dibaca untuk text type namun akan terlihat 

menonjol jika digunakan sebagai judul dan headline. Contohnya adalah 

seperti huruf dekorasi, handmade, Bold dan lainnya. 

2. Sans Serif 

 

Gambar 2. 33. Sans Serif (Font Futura) 

(Sumber: Dok. Penulis, 2017) 

Pada klasifikasi font ini tidak terdapat serif (kaitan pada font) seperti 

Helvetica dan Futura. Kesan yang diberikan adalah bersih, muda, modern 

dan alami. Subkategori dari sans serif lainnya yaitu humanis, geometris 

dan lainnya  
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3. Script 

Dawning of a New Day 
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

12345678910!@#$%^&*() 
Dawning of a New Day 

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
12345678910!@#$%^&*() 
Dawning of a New Day 

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
12345678910!@#$%^&*() 

 
Gambar 2. 34 Script (Dawning of a New Day) 

(Sumber: Dok. Penulis, 2017) 

Klasifikasi font script mengarah kepada gaya handwriting. Berkesan 

hangat, natural dan ramah. Tulisan script dibuat dari goresan pena, pensil, 

brush. Contoh dari font ini adalah Shelley Allegro Script. (hlm. 48). 

B. Jarak (Spacing) Huruf 

Dalam mendesain konten dan tulisan terdapat tiga macam spacing yang 

harus diperhatikan yaitu letterspacing, word spacing dan line spacing. Hal 

tersebut penting karena jika jarak berantakan, terlalu padat atau renggang 

dan tidak sesuai pembaca akan kehilangan ketertarikan untuk membaca. 

Jarak mrupakan transisi dari huruf per huruf, kata per kata, kalimat per 

kalimat, paragraph per paragraph dan halaman per halaman (hlm. 57) 
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 Ketika medesain teks, sebaiknya selalu mepertimbangkan ukuran 

font dan kaitannya dengan jumlah spasi yang diberikan. Jika huruf 

berukuran kecil dengan jarak spasi yang cukup jauh pembaca akan merasa 

kesulitan mengikutinya, namun jika diaplikasikan kepada paragraph akan 

memberikan efek bernafas. Terlalu banyak jarak akan terasa mengganggu 

pembaca sementara terlalu sedikit jarak akan terasa sulit untuk membaca. 

Untuk itu pengaturan yang pas sangat dibutuhkan (hlm. 58).  

2.4.6. Layout 

Arntson (2012) menjabarkan bahwa layout merupakan sesuatu yang 

menyeimbangkan elemen dan menciptakan keserasian di dalam halaman. Elemen-

elemen tersebut berupa teks, gambar, ilustrasi, bentuk, tipografi, grid, ukuran dan 

sebagainya (hlm. 112-113).  

 Grid merupakan elemen utama dalam mendesain layout. Grid membentuk 

garis horizontal dan vertikal di dalam sebuah halaman. Fungsi dari grid adalah 

untuk membantu desainer dalam mengatur komposisi elemen pada layout.  

Elemen-elemen tersebut antara lain harmoni, rhytm, unity, dinamism, readability, 

balance, movement, contrast, interaction dan lainnya. Cullen (2005) dalam 

bukunya menjelaskan mengenai anatomi dari grid sebagai berikut. 
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Gambar 2. 35. Grid 

(Layout Workbook, 2015) 

1. Margin 

Margin merupakan jarak yang mengelilingi isi dari halaman. Margin 

mengarahkan untuk memperhatikan elemen visual di dalam halaman. 

Margin juga dapat dipakai untuk header dan footer. 

2. Coloumn 

Kolom vertikal yang berfungsi untuk mengatur elemen visual.  

3. Grid Modules 

Bagian penempatan elemen visual. 

4. Flowlines 

Berfungsi untuk menyamakan atau meratakan elemen visual. 

5. Coloumn Interval 

Bisa disebut juga sebagai gutter, sebagai negative space pemisah antara 

satu kolom dengan kolom teks lainnya (hlm. 54-61). 
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Dalam pengaplikasian, grid memiliki berbagai macam kriteria diantaranya: 

1. Single-coloumn grids 

Merupakan dasar dari sebuah grid. Jarak spasi grid bersentuhan dengan 

margin. Biasanya margin luar tampak 2 kali lipat dari margin dalam, 

penempatannya bisa secara simetris (mirror) atau asimetri. Jika 

menggunakan single-coloum grids, sebaiknya memperhatika bagaimana 

font tulisan yang ideal, ukuran font, panjangnya kalimat dan paragraph, 

dan leading. 

 

Gambar 2. 36. Single-Coloumn Grid 

(Layout Workbook, 2015) 

2. Multiple-Coloumn Grids 

Multiple-coloum grid terbagi dalam beberapa interval secara horizontal. 

Jumlah kolom lebih variasi dan lebih bermain komposisi. Grid ini 

digunakan jika mendesain layout yang kompleks dan butuh pemisahan 
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antara satu konten dengan lainnya. Biasanya dipakai untuk merancang 

sebuah buku, majalah, koran dan publikasi lainnya yang membutuhkan 

konten secara terpisah. Multiple-coloumn grid dapat memberikan irama, 

drama, movement.  

 

Gambar 2. 37. Multiple-Coloumn Grids 

(Layout Workbook, 2015) 

3. Modular Grids 

Modular grid membagi halaman menjadi perpotongan garis horizontal dan 

vertikal yang disebut modul. Modul adalah area dimana diletakannya 

elemen visual. Modular grids dapat dipakai di berbagai perancangan 

publikasi. Grid ini memudahkan dalam penempatan elemen foto dan 

ilustrasi karena ukuran modul dapat disesuaikan dan dibagi rata.  
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Gambar 2. 38. Modular Grids 

(Layout Workbook, 2015) 

4. Alternative Grids 

Alternative grid seringkali lebih bebas, tidak baku dan dapat diatur sesuai 

dengan instuisi. Alternative grid terbentuk dari gabungan beberapa dasar 

grid untuk kemudian dirubah seperti menghapus, menambahkan, 

overlapping atau shifting. Hasil dari grid ini akan terlihat lebih kreatif. 

 

Gambar 2. 39. Alternative Grids 

(Layout Workbook, 2015) 
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2.5. Publishing dan Finishing 

Dalam merancang buku, diperlukan pengetahuan akan teknik dalam menjilid dan 

finishing buku yang sudah dirancang. Berikut merupakan penjabarannya. 

2.5.1. Kertas 

Menurut  Dameria (2008), kertas adalah “lembaran tipis hasil kempa yang terbuat 

dari serat selulosa untuk membentuk jalinan yang tidak teratur dan ditambahkan 

bahan penolong untuk mendapat sifat-sifat tertentu dari kertas yang akan dibuat.” 

(hlm. 111). Penentuan kertas sesuai dengan perancangan apa yang akan dibuat, 

karena jenis kertas berbeda-beda. Jenis kertas terdiri dari berbagai macam jenis 

tergantung dari penggolongannya.  

 Berdasarkan keadaan permukaan jenis kertas terbagi menjadi kertas tak 

berlapis dan kertas berlapis. Kertas tak berlapis memiliki permukaan yang 

berpori-pori dan memiliki daya serap tinta yang tinggi contohnya adalah kertas 

koran, HVS, HHI. Sedangkan kertas berlapis memiliki permukaan yang diberikan 

lapisan, lapisan tersebut terdiri dari zat kapur dan perekat. Kertas ini memiliki 

karakter permukaan yang halus, licin dan mengkilat. Kertas ini memiliki daya 

serap tinta yang lebih rendah, sehingga dalam pengaplikasiaannya akan terlihat 

lebih tajam. Contohnya adalah art paper. 

 Berdasarkan jenis serat, kertas terbagi menjadi kertas mengandung kayu 

dan kertas bebas kayu. Kertas mengandung kayu memiliki ciri antara lain tidak 

tahan lama, mudah menguning namun harganya murah. Contohnya adalah kertas 

koran, HHI. Kertas bebas kayu memiliki ciri tahan lama, tidak mudah menguning, 

harga relatif lebih mahal. Contohnya adlah HVS, HVO dan lainnya. 
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  Jenis ukuran kertas menurut standar bakunya adalah A5, A4, A3, A2, A1 

dan A0, namun desainer dapat memainkan ukuran kertas sesuai dengan apa yang 

ingin dirancangnya tergantung selera pasar dan intuisi. Ukuran kertas bisa dibuat 

dengan horizontal dan juga vertikal (hlm. 112-114). 

2.5.2. Teknik Penjilidan 

Dalam percetakan buku dan majalah akan ditemukan beberapa proses terkait 

percetakan yaitu proses melipat, jahit kawal, jahit benang, perfect binding, potong 

3 sisi, varnish dan juga proses hardcover. Dameria (2008) membagi jenis buku 

berdasarkan material sampulnya yaitu: 

1. Buku Soft Cover 

Buku yang memiliki sampul terbuat dari kertas yang lebih tebal daripada 

kertas isi. Berat ideal soft cover biasanya bekisar antara 180-320 gram 

dengan berbahan art carton atau fancy paper. 

2. Buku Hard Cover 

Sampul dari buku ini terbuat dari karton tebal yang dilapisi. Penggunaan  

hard cover lebih tahan dan kokoh (hlm. 136). 

Menurut Rustan (2008) ada 5 macam teknik cetak yang pada umumnya 

digunakan yaitu cetak offset, fexografi, rotogravure, sablon dan digital. Dari 

kelima macam jenis kertas tersebut, penulis akan melakukan teknik cetak offset 

dikarenakan teknik ini sesuai dalam mencetak buku dalam jumlah banyak (hlm. 

15). Untuk itu diperlukan pengetahuan mengenai proses penjilidan agar tidak 

salah dalam mencetak. Berikut proses penjilidan menurut Dameria (2008):   

1. Melipat (folding) 

Perancangan Buku Ilustrasi..., Dhenty Febrina Sahara, FSD UMN, 2017



59 

 

Isi buku terdiri dari beberapa halaman untuk dicetak dari mesin cetak 

lemabaran atau gulungan. Hasilnya dalam bentuk lipatan. 

2. Proses pengumpulan (kollator) 

Setelah seluruh isi buku selesai dilipat dan membentuk kateren akan 

disatukan mengikuti halaman yang sebelumnya sudah ditentukan sehingga 

nomor halaman akan berurutan. Proses kollator ada dua: Sistem sisip yaitu 

menyisipkan kateren ke 2 ke kateren 1 dan kateren terkahir akan menjadi 

sisipan terakhir. Hasil nya akan digunakan untuk jahit kawat. Sistem 

tumpuk yaitu kateren-kateren ditumpuk mulai dari kateren terakhir hingga 

kateren ke 1, hasilnya digunakan penjilidan dengan cara jahit kawat, jahit 

benang, side stitching, spiral (hlm.137). 

Berikut metode penjilidan yang sering digunakan dalam menjilid buku: 

1. Saddle Stitching (Jahit Kawat) 

Metode penjilidan menggunakan kawat. 

 

Gambar 2. 40. Jahit Kawat 

(https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/ca/ea/28/caea283a6127c359db7ab2efb66675fd.jpg. 

n.d.) 
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2. Side Stitching 

Metode penjilidan menggunakan jahit kawat yang distepleskan kearah 

samping. 

 

Gambar 2. 41. Side Stitching 

(http://ezscrap.net/wp-content/uploads/2011/01/side-stitch_book_binding.jpg. n.d.) 

3. Perfect Binding 

Metode penjilidan dengan menggunakan lem pada bagian punggung buku. 

Metode penjilidan ini cocok untuk buku dengan halaman lebih dari 60. 

 

Gambar 2. 42. Perfect Binding 

(http://www.precisionwi.com/uploads/2/5/3/6/25360148/printing-services-perfectbinding_orig.jpg. 

n.d.) 
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4. Spiral 

Metode penjilidan dengan menggunakan kawat spiral, halaman yang dapat 

dijilid terbatas kurang dari 100 halaman. 

 

Gambar 2. 43. Spiral 

(https://6cc2b3ebc7fc8272f41e-

ee0389f939f121fe3a9bfdd4a2fec20f.ssl.cf2.rackcdn.com/images/product-pages/spiral-bound-

book-printing-product-shot-2.png. n.d.) 

5. Case Binding 

Menyatukan kateren dengan teknik jahit benang dan meratakan punggung 

buku, biasanya untuk hardcover. (hlm. 137-140). 

 

Gambar 2. 44. Case Binding 

(http://www.ibookavenue.com/picture/1322559381.case%20binding%20(Copy).j

pg. n.d.) 
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2.5.3. Teknik Finishing 

 Dameria (2008) membagi efek-efek dari finishing pada sampul buku sebagai 

berikut. 

1. Foil Stamping 

Teknik finishing ini menghasilkan efek warna metalik, untuk mendapatka 

efek relif yang lebih kuat bisa dikombinasikan dengan emboss. 

 

Gambar 2. 45. Foil Stamping 

(http://www.beeprinting.com.au/wp-content/uploads/2013/07/tag-detail.jpg. n.d.) 

2. UV Varnish 

Teknik finishing ini menghasilkan bahan cetakan terlihat mengkilap, doff 

atau matte. 

 

Gambar 2. 46. UV Varnish 
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(http://www.alchemycoatings.co.uk/images/gallery/largerimages/spot-varnish-business-card.jpg. 

n.d.) 

3. Die Cutting 

Teknik finishing ini dipakai untuk mnghasilkan bentuk dan ukuran yang 

khusus pada cetakan. Prosesnya cepat dan dapat digunakan untuk produksi 

massal. 

 

Gambar 2. 47. Die Cutting 

(http://www.brachadesigns.com/wp-content/uploads/2013/12/davide-die-cut-stencil-business-card-

design-unique-cool.jpg. n.d.) 

4. Blind Emboss/Deboss 

Teknik ini menghasilkan efek timbul. 

 

Gambar 2. 48. Emboss 

(https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/0a/41/d5/0a41d5ba6e784bb17ecf8f78b26f1ec6.jpg. n.d. ) 
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