
BAB IV 

IMPLEMENTASI KARYA 

4.1 Desain Cover dan Backcover 

 

Gambar 4.1 Desain Cover dan Backcover 

 Pada cover depan dipilih dari sketsa alternative yang terbentuk dari forum 

discussion kepada masyarakat awam dan mahasiswa desain komunikasi visual 

STIKOM Surabaya. Pemilihan font menggunakan font script handwriting yang luwes 

bertuliskan Food Photography dengan sub headline Cheap n fun dan dengan body 

copy “berisi tips dan langkah-langkah memotret makanan Jawa Timur”. Ilustrasi 

menggunakan foto makanan Jawa Timur yang ditata membentuk kotak-kotak persegi 

sebagai backgroundnya. 

 Untuk cover belakang berisi ulasan singkat tentang buku ini, serta ada logo 

desain komunikasi visual,logo STIKOM Surabaya dan barcode elektronik yang bisa 

discan oleh smartphone untuk mendapatkan informasi lebih tentang buku ini. 



  



4.2 Layout Halaman isi 

 

Gambar 4.2 Layout Halaman 

 Layout ini menggunakan Mondrian yaitu penyajian layout yang mengacu 

pada bentuk- bentuk square/landscape/portait, dimana masing-masing bidangnya 

sejajar dengan bidang penyajian dan memuat gambar/copy yang saling berpadu 

sehingga membentuk suatu komposis yang konseptual. Jenis layout ini membantu 

dalam mengatur komposisi foto yang memiliki informasi  gambar ada di kiri serta 

informasi dan skema foto ada di kanan. 



 

Gambar 4.3 Layout picture window 

Dimana tata letak produk yang ditampilkan secara close up. Bisa dalam 

bentuk produknya itu sendiri atau juga bisa menggunakan model (public figure). 

Penggunaan layout ini, digunakan pada saat halaman yang berisi teks sedikit dan 

foto sebagai backgroundnya seperti pada gambar. 



 

Gambar 4.4 Layout Halaman 2 

 Pada gambar diatas sebelah sisi kiri berisi biodata dari fotografer, untuk sisi 

sebelah kiri foto lontong balap khas Jawa Timur full page di padu dengan ilustrasi 

tulisan Food Photography. 



 

Gambar 4.5 Layout konten 

 

Gambar 4.6 Layout foto kikil 

Karena konsep yang diusung mengarah ke Clean sehingga foto yang di preview 



harus terlihat bersih oleh karena itu mengatur arah cahaya dan background yang 

digunakan sedemikian rupa agar makanan tetap lezat dan bersih.  

Seterusnya page 12 sampai 20 berisi kumpulan foto  makanan pada sisi kiri dan 

sisi kanan sebagai tempat informasi dan skema dari ses foto makanan terssebut. 

 


