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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini menjelaskan penelitian terdahulu yang mengangkat tentang rumah 

tradisional Majapahit. Penetilan terdahulu berfungsi untuk mengidentifikasi 

penelitian dan hasil penelitian sebelumnya serta membedakan dengan penelitian 

ini. Hasil dari penelitian terdahulu dapat menjadi rujukan atau referensi tentang 

rumah tradisional Majapahit, khususnya bagaimana melestarikan bentuk rumah 

tradisional Majapahit kepada masyarakat. 

Penjelasan pada bab ini tidak hanya membahas penelitian terdahulu, tetapi 

juga menjelaskan tentang teori yang memperkuat perancangan, dengan adanya 

referensi diharapkan perancangan ini dapat membuahkan hasil yang maksimal. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Jurnal penelitian tentang arsitektur kerajaan Majapahit merupakan temuan 

ilmiah seorang dosen ITS (Institut Teknologi Sepuluh November) yang bernama 

Tjahja Tribinuka dengan judul Rekonstruksi Arsitektur Kerajaan Majapahit dari 

relief, artefak dan situs bersejarah. Studi kasus dalam penelitianya adalah 

arsitektur kerajaan Majapahit, sebuah arsitektur yang telah hilang karena tergerus 

oleh budaya lain. Arsitektur kerajaan Majapahit dapat dikatakan telah hilang, 

berbagai penelitian arkeologis dari penemuan situs di lokasi bekas kerajaan 

Majapahit (Kecamatan trowulan, kabupaten Mojokerto) telah berupaya 

merekonstruksi kembali arsitektur Majapahit melalui perwujudan rumah 
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Majapahit yang telah dibangun dalam skala 1:1. Temuan ilmiah ini juga dijadikan 

rujukan penulis dalam pembuatan buku ini, agar mempunyai hasil yang maksimal. 

 Informasi yang disampaikan Tjahja Tribinuka dalam penelitian 

rekonstruksi arsitektur dengan cara membuat sketsa kota Majapahit agar dapat 

memberikan gambaran bentuk arsitektur Majapahit, sehingga dapat menjadi data 

mengenai budaya luhur bangsa di masa lalu.  

 Perbedaan tujuan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah 

pada pembahasan yang lebih fokus di karakteristik rumah tradisional Majapahit, 

teknik pengerjaan aplikasi, dan strategi yang ditujukan untuk masyarakat. Adapun 

kesamaan tujuan yang terdapat pada penelitian ini yaitu, menginformasikan 

kepada masyarakat tentang peninggalan Majapahit yang memiliki catatan sejarah 

sebagai penguasa nusantara. Temuan ilmiah dari penelitian terdahulu 

memfokuskan kepada ilustrasi sketsa lingkungan. Pada gamabar 2.1 ditunjukkan 

hasil sketsa temuan ilmiah suasana lingkungan Majapahit yang dibuat oleh Tjahja 

Tribinuka. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Suasana Lingkungan Rumah Tradisional Majapahit  
Sumber : Tjahja Tribinuka, 2014 
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2.2 Bangunan Rumah Tradisional Majapahit 

Data rumah-rumah tradisional di Bali cukup penting mengingat kebudayaan 

Bali pada dasarnya merupakan kelanjutan dari kebudayaan Majapahit, hanya saja 

dalam bentuk yang lebih maju. Oleh karena itu kajian tentang Majapahit 

selayaknya hurus menengok juga data yang ditawarkan oleh kebudayaan Bali 

(Munandar, 2011:69).   

Menurut Munandar (2011:80-89) Sebagaimana diketahui, menurut 

sumber-sumber karya sastra Bali yang antara lain Babad Dalm, Dwijendratatwa, 

Babad Arya Kutawaringin, Babad Arya dan Ratu Tabanan, para penguasa (raja) 

Bali adalah keturunan bangsawan Majapahit (arya) yang pindah bermukim di Bali 

ketika Majapahit di Jawa Timur runtuh. Ketika mereka pindah ke Bali, segala 

pencapaian kebudayaan Majapahit dibawa serta dan diteruskan tradisinya di Bali 

hingga masa Bali Madya. (antara abad ke-16-akhir abad ke-19 M). 

Pada zaman Bali madya terdapat banyak kerajaan di Bali yang mengakui 

raja Klungkung sebagai raja utama di Pulau tersebut. Kerajaan-kerajaan tersebut 

adalah Buleleng, Karangasem, Mengwi, Bangli, Tabanan, Gianyar, Badung, 

Jembrana, dan Khingkung. Penelitian terhadap keraton-keraton (puri agung) di 

Bali menunjukkan bahwa keraton awal di Bali dalam zaman Madya (yaitu 

Keraton Gelgel dan diteruskan oleh Klungkung), mengikuti bentuk keraton 

Majapahit. Akan tetapi kompleks keraton kerajaan-kerajaan lainnya telah 

mengembangkan penataan tersendiri di Bali yang tetap didasarkan kepada ajaran 

agama Hindu yang masih bertahan dalam masyarakat Bali hingga. sekarang 

(Munandar 2005). 
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Beberapa bentuk bangunan yang digambarkan relief candi-candi Majapahit 

masih dijumpai secara utuh di Bali, misalanya bangunan yang dinamakan sekepat, 

yaitu bangunan bertiang empat tompang batu umpak, berdenah bujur sangkar, 

aslinya terbuka tanpa dinding, dengan atap berbentuk tajuk atau limasan. 

Bangunan model tersebut masih banyak ditemukan dikomplek perumahan 

tradisional Bali dan difungsikan sebagai Sumanggen, Bale Piyasan, dan Pawon 

(dapur). Bangunan lain adalah berupa Bale Sakenem denah empat persegi 

panjang.  

Konstruksi lainnya berupa enam tiang berjajar, tiga-tiga pada kedua sisi 

panjangnya, keenam tiang tersebut disatukan dengan Bale atau hanya empat tiang 

yang disatukan dengan Bale dan dua tiang lainnya dengan Bale lain yang lebih 

rendah dengan penompang bale dari tiang yang lebih pendek. Fungsi bangunan 

sakenem biasanya untuk Sumanggen, Bale Piyasan di Sanggah atau Pemerajan 

dan juga digunakan untuk Pawon. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bentuk penataan bangunan 

rumah pada majapahit sangat dekat dengan bangunan tradisional di Bali yang 

didirikan oleh arya (bangsawan) keturunan Majapahit. Oleh kkarena itu untuk 

mengetahui lebih lanjut penataan bangunan dalam suatu komplek bangunan 

Majapahit dapat mengacu pada rumah-rumah tradisional Bali sebagai 

pembanding. 

Pada suatu kompleks bangunan hunian tradisional Bali, sejatinya terdapat 

pembagian area yang didasarkan kepada 3 konsep, yaitu konsep Tri Angga yang 

samar-samar didasarkan kepada konsep Tri Loka. Setelah dikaji secara mendalam 
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pembagian area tersebut ternyata disesuaikan pula dengan keletakan dewa-dewa 

Asta-Dikpalaka. Oleh karena itu terdapat pembagian tiga area di suatu kompleks 

rumah tradisional Bali, yaitu bagian nista, madya, dan utama.  

Selain itu juga terdapat penataan bangunan yang agaknya secara tersamar 

mengacu pula kepada dewa-dewa Asta-Dikpalaka yang mengusai arah tertentu di 

mata angin. Kedua macam konsep itulah yang kemudian dipadukan dan dijadikan 

acuan bagi penataan bangunan hunian di Bali, baik bangunan Purl, Geria, Jero, 

ataupun rumah rakyat biasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamabar 2.2. Penataan Rumah Tradisional di Bali 

Sumber: Munandar (2011:83) 

Pada gambar 2.2. dapat diamati adanya penataan rumah tradisional Bali 

yang bangunan-bangunannya. berada di satu halaman dan dikelilingi pagar. 

Contoh penataan rumah tersebut diambil dari model rumah tradisional yang 

terletak di wilayah Bali selatan, terutama di daerah Badung dan Tabanan. Pada 

kompleks rumah tersebut dapat dilihat bahwa pintu masuk dan gerbang (Angkul-
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Angkul) berada di area barat daya yang merupakan arah terburuk dijaga oleh Nrtti 

(Dewa Kemeranaan).  

Adapun Pemerajan tempat persembahyangan untuk memuja arwah 

leluhur, jadi merupakan tempat paling suci di lingkungan rumah ditempatkan di 

sudut timur laut yang dijaga oleh Dewa liana (Biwa sebagai dewa tertinggi). Di 

area Timur (kangin) halaman (natar) terdapat bangunan pemilik rumah (tuan 

rumah) yang berupa bangunan berdincling tembok Bata berdiri di permukaan 

batur dengan pintu masuk terletak di sisi Barat (kauh), dinamakan Bale Dangin. 

Arah timur dijaga oleh Dewa Indra, rajanya para dewa.  

Di arah Selatan (kelod) dan Tenggara (kelod-kangin) natar tengah terdapat 

bangunan Jineng (lumbung) dan Bale Delod yang mempunyai serambi agak lebar 

dan berbilik. Bale Delod berfungsi sebagai Sumanggen, yaitu bangunan tempat 

persemayaman jenazah sebelum diaben (diperabukan). Sumanggen terdapat di 

area selatan yang dijaga oleh Dewa Yama sebagai dewa maut dan alam kematian. 

Bangunan tersebut juga berfungsi sebagai tempat upacara lainnya seperti 

upacara potong gigi (matatah), dan tempat mempersiapkan ubarambe dan sajian 

untuk melakukan upacara Odalan di pura. Di area barat kompleks terdapat Bale 

Dauh, merupakan bangunan berbilik tertutup dengan atap perisai, satu pintu di sisi 

timur dan mempunyai serambi di depan biliknya, biasanya bangunan ini ditempati 

oleh orang tua keluarga (nenek-kakek). Di sisi utara halaman tengah (natar) 

terdapat juga bangunan lain yang dinamakan Bale Daja, bangunan ini berdiri di 

permukaan batur, berbilik tunggal, bentuk atap perisai, dan pintu berada di sisi 

selatannya menghadap natar, dihuni oleh anak-anak perempuan yang mulai 



14 

 

beranjak remaja dari keluarga tersebut. Di salah satu tempat di kompleks rumah 

tersebut terdapat tugu atau bangunan kecil yang dinamakan dengan Taksu, sebagai 

tempat suci kekuatan gaib penjaga lahan perumahan.  

Demikianlah gambaran ringkas penataan bangunan dalam suatu kompleks 

rumah tradisional di Bali selatan di wilayah Tabanan dan Badung. Terdapat 

perbedaan sedikit apabila bangunan rumah tradisional tersebut didirikan di Bali 

selatan, namun di wilayah Kabupaten Karangasem. Perbedaan terdapat pada 

keletakan Pemerajan, jika di Tabanan-Badung Pemerajan terletak di sudut timur 

laut natar, maka di Karangasem Pemerajan di lingkungan rumah tradisional 

terletak di sudut barat laut natar. Hal itu terjadi disebabkan Gunung Agung yang 

merupakan Mahamerunya Bali terletak di arah yang berbeda bagi Tabanan-

Badung dan Karangasem. Di daerah Tabanan-Badung Gunung Agung terletak di 

arah timur laut, oleh karena itu Pemerajan dibangun di sudut timur laut kompleks 

perumahan, adapun dari wilayah Karangasem Gunung Agung berada di arah barat 

lautnya sehingga Pemerajan pada perumahan didirikan di sudut barat laut natar. 

Hal itu di jumpai pada rumah-rumah tradisional di desa Bungaya, Kecamatan 

bebadem, Kabupaten Karangasem (Martomidjojo 1989:12-14). 

Menilik penggambaran relief masa Majapahit yang menggambarkan 

adanya gugusan bangunan yang dikelilingi dengan pagar dan pintu gerbang, serta 

membandingkannya dengan keadaan rumah-rumah tradisional di Bali yang masih 

bertahan hingga sekarang dapat disimpulkan bahwa rumah-rumah kaum 

bangsawan Majapahit, sebagaimana yang digambarkan dalam relief kurang lebih 

mempunyai bentuk yang sama dengan keadaan rumah tradisional Bali. Dengan 
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demikian pakuwon masa Majapahit merupakan gugusan bangunan sama dengan 

rumah-rumah Bali. 

Bangunan hunian mempunyai ciri antara lain, dilengkapi pagar keliling 

(penyengker) sebagai batas area luar rumah dan area dalam,  pada pagar keliling 

terdapat pintu gerbang dalam bentuk candi bentar atau Angkul-Angkul, bangunan 

didirikan di permukaan batur yang relatif tinggi, setiap bangunan memiliki 

beranda lebar, dan jarak antar bangunan dalam gugusan. Pakuwon telah tertata 

dengan baik. Di bagian tengah rumah terdapat halaman, di Bali dinamakan natar. 

Halaman tersebut untuk berbagai aktivitas bersama, antara lain untuk kegiatan 

upacara keluarga, dan juga untuk aktivitas sehari-hari lainnya. Akan tetapi pada 

beberapa panil relief natar tengah tersebut tidak atau belum digambarkan, 

sehingga sangat mungkin perkembangan fungsi natar tengah terjadi setelah 

kebudayaan Majapahit diteruskan di Bali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Panil Relief di Museum Trowulan 
Sumber : Munandar (2011:70) 
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Agaknya orang-orang Majapahit telah menyadari bahwa bangunan 

huniannya harus tetap nyaman ditinggali walaupun berada di udara yang lebab 

dan panas matahari terus menerpa sepanjang tahun, dan kadang-kadang banjir 

juga memasuki permukiman. Oleh karena itu batur tinggi sebagai alas bangunan 

dapat ditafsirkan dalam dua sudut pandang , yaitu: 

a. Sudut pandang religius batur sebagai simbol dunia bawah (alas bangunan = 

bhurloka) yang menyokong dunia manusia (tubuh bangunan = bhuwarloka), 

dan atap merupakan simbol swarloka dunia dewa-dewa.  

b. Sudut pandang praktis, batur dibuat untuk mengatasi banjir di kala hujan, 

sehingga aktivitas manusia di atas batur (bagian tengah rumah) tidak terganggu 

oleh genangan banjir.  

Adapun beranda yang terbuka di depan bilik juga dapat ditafsirkan dari 

dua sudut pandang juga, sebagai berikut:  

a. Sudut pandang religius menjadikan beranda sebagai daerah madya, tempat 

bertemunya tetamu dan tuan rumah, halaman natar di depan bangunan dapat 

dipandang sebagai daerah nistanya, dan bilik tempat tuan rumah tidur 

merupakan areal utama yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang. Dan 

beranda menuju ruang bilik, umumnya terdapat deretan anak tangga lagi, di 

lantai bilik dibuat lebih tinggi dari lantai beranda, hal itu menunjukkan bahwa 

memang bilik adalah areal utama.  

b. Sudut pandang praktis, beranda terbuka dibuat untuk kenyamanan manakala 

penghuni rumah duduk-duduk, baik di siang hari ataupun di sore hari. Udara 
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tropis yang panas dan lembab di Jawa menyebabkan para pembangun 

perumahan mengubah lebih banyak ruang terbuka agar udar bebas bergerak. 

Gambaran tentang rumah dalam relief memang memperlihatkan keadaan 

sebenarnya dari rumah-rumah zaman Majapahit, hanya saja yang digambarkan 

tersebut sangat mungkin rumah-rumah orang berada atau kaum bangsawan. 

Penggambaran rumah rakyat jelata lebih berupa bangunan tunggal yang tidak 

berada dalam lingkup pagar keliling, melainkan berdiri tunggal saja. Bangunan-

bangunan rakyat jelata langka digambarkan dalam relief, hanya beberapa 

bangunan saja dalam cerita Bubhuksah-Gagangaking dan Sang Satyawan di 

Pendopo Teras II kompleks Panataran.  

Dalam pada itu beberapa bangunan yang terdapat di lingkungan istana 

digambarkan di beberapa panil relief cerita, antara lain bangunan terbuka bertiang 

4 beratap tumpang di salah satu panil relief cerita Ramayana di Candi Induk 

Panataran. Bersama dengan bangunan tersebut juga digambarkan Bale Kambang, 

dalam pada itu di salah satu panil relief cerita Krsnayana juga di Candi Induk 

Panataran digambarkan adanya bangunan tinggi yang dalam Nagarakrtagama 

disebut panggung aruhur, tempat raja melihat-lihat ke luar dari tembok keliling 

keratonnya. Di Bali panggung aruhur dinamakan dengan Bale Bengong, Bale 

Angin-angin atau Bale Lembu Agung. Hanya saja penggambarkan keadaan 

kedaton secara lengkap dari era Majapahit dalam bentuk relief tidak pernah 

diketemukan, kecuali uraiannya dalam kitab Desawarnnana yang menguraikan 

suasana keraton Hayam Wuruk yang masih terus dilacak tapak arkeologinya oleh 

para ahli. 
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2.3 Kajian Buku 

 Secara bahasa, buku berarti lembar kertas yang berjilid, baik itu berisi 

tulisan atau gambar maupun kosong (Depdiknas, 2001). Buku dapat berarti 

sekumpulan tulisan atau gambar yang dikumpulkan dan disusun sedemikian rupa 

hingga membentuk sebuah lembaran yang dijilid. 

 Buku adalah sumber ilmu pengetahuan dan sumber pembangunan watak 

bangsa (Muktiono, 2003:2). Buku dapat dijadikan pula sebagai sarana informasi 

untuk memahami sesuatu dengan mudah. Dalam masyarakat, buku untuk anak-

anak umumnya adalah buku bergambar, karena anak anak lebih mudah 

memahami buku tersebut dengan banyak gambar dari pada tulisan, sedangkan 

orang dewasa lebih fleksibel untuk memahamii apa yang ada pada buku walaupun 

tanpa gambar sekalipun (Muktiono 2003:76). 

 Sehingga buku referensi adalah sebuah buku yang disusun sedemikian 

rupa yang membuar berbagai macam panduan dan tata cara untuk melakukan atau 

menciptakan sesuatu secara sistematis dan terarah serta memiliki manfaat 

keilmuan secara teoritis didalamnya. Singkatnya, buku mempunyai peran yang 

tidak kecil dalam mendorong perkembangan sosial, budaya, teknologi, politik dan 

ekonomi (Muktiono 2003:4-5) 
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Pemanfaatan buku sebagai media informasi sudah sangat umum, berikut ini 

adalah jenis jenis buku antara lain: 

1. Buku fiksi 

Jenis buku ini merupakan salah satu jenis buku yang paling banyak diterbitkan 

didunia. Adapun kisah dibalik cerita adalah sebuah fiksi atau tidak berdasarkan 

kehidupan nyata. Contoh dari buku fiksi : novel, novel grafis ataupun komik. 

2. Buku Non Fiksi 

Dalam kepustakaan jenis-jenis buku non fisik banyak digunakan sebagai buku 

referansi ataupun juga ensiklopedia. Adapun beberapa jenis buku non fiksi 

seperti buku sekolah, buku jurnalistik, atlas, album, laporan tahunan, dan 

sebagainya. Sehingga berdasarkan pernyataan diatas, buku ini adalah salah satu 

buku non fiksi, karena buku nonfiksi digunakan sebagai buku referensi, dimana 

sifat dari embuatan buku ini adalah sebagai buku referensi, yang menyuguhkan 

informasi bangunan hunian keraton kerajaan Majapahit.  

2.4 Struktur Buku 

 Buku memiliki beberapa unsur yang mendasar, berikut ini adalah 

penjelasan dari struktur buku : 

1. Kulit buku 

Kulit buku merupakan bagaian buku yang paling luar atau biasa disebut juga 

sampul buku, kulit buku gunanya jelas, yaitu untuk melindungi isi dan untuk 

memperkokoh buku. Kulit buku banyak jenisnya, ada yang dari kertas tebal 

saja, ada yang dibuat dari karton kemudian dibalut dengan kain linen, kain 

biasa, bahkan buku-buku mahal ada yang memakai balutan kulit asli. Yang 
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lebih bagus buku-buku untuk perpustakaan memiliki kulit buku yang tebal 

karena buku-buku yang ada di perpustakaan sering berganti tangan. Di 

beberapa Negara buku-buku yang dipergunakan untuk perpustakaan diberi 

kulit yang kuat, yang diberi nama “Library Binding” (penjilidan untuk 

perpustakaan). Pada kulit buku biasanya dimuat judul buku (Cover Title), 

kadang-kadang juga tidak ditemui judul. Judul pada kulit buku ini dalam 

katalogisasi tidak terlalu penting. Dalam proses pengkatalogan dapat 

mengabaikannya, kecuali kalau judul tersebut berbeda dengan judul yang 

tercantum dalam halaman judul “Title Page” buku. Dalam hal demikian perlu 

dipertimbangkan apakah judul tersebut perlu dicatat dan diinformasikan kepada 

pembaca dalam katalog. Sebab sebagian pembaca memungkinkan akan 

menelusuri judul buku tersebut melalui judul dikulit tersebut. 

2. Punggung Buku 

Pada pungung buku biasanya terdapat judul buku. Seperti halnya judul yang 

terdapat pada kulit buku, judul punggung buku ini pun ada kemungkinan tidak 

sama dengan apa yang terdapat pada halaman judul. 

3. Halaman Kosong (Fly Leaves) 

Halaman kosong ini adalah halaman tanpa teks yang terletak setelah kulit buku 

di bagian depan dan bagian belakang. Halaman kosong ini ada yang menyebut 

juga halaman pelindung. Halaman ini berfungsi sebagai penguat jilid dan buku. 

Oleh karena itu biasanya halaman kosong ini terbuat dari kertas yang lebih 

kuat. 
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4. Halaman Judul Singkat (Half Title) 

Halaman judul singkat ini ada yang menyebut juga halaman setengah judul 

Half Title Page“. Halaman iudul singkat ini terletak setelah halaman kosong 

dan berisi judul singkat dari buku. 

5. Judul Seri 

Judul seri ini merupakan judul dari karya-karya berjilid yang saling berkaitan 

dalam subyek dengan satu judul mencakup judu-judul seri. 

6. Halaman Judul (Title Page) 

Halaman judul buku merupakan halaman yang berisi banyak data dan 

informasi yang diberikan penerbit , antara lain judul buku, nama pengarang dan 

pihak-pihak lain yang terlibat dalam kepengarangan seperti penerjemah, editor, 

dan illustrator. Di samping itu juga berisi informasi tentang kota tempat terbit, 

penerbit dan tahun terbit. Oleh karena itu, halaman judul buku merupakan 

halaman yang sangat penting diperhatikan dalam proses katalogisasi deskriptif. 

Halaman inilah yang menjadi sumber utama dalam mengumpulkan berbagai 

data dan informasi yang diperlukan dalam katalogisasi. 

a. Judul Buku 

Judul yang tercantum pada halaman judul merupakan judul resmi dari buku 

tersebut. Di samping judul pokok tercantum pula judul-judul lain seperti 

judul tambahan, judul alternatif dan judul paralel. 

b. Nama Pengarang 

Nama pengarang yang tercantum di halaman judul biasanya lengkap dengan 

gelar-gelarnya jika pengarang tersebut bersifat perorangan. Pengarang bisa 
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juga berupa lembaga atau badan. Di samping nama pengarang, di halaman 

judul dicantumkan juga nama-nama berbagai pihak yang terlibat dalam 

kepengarangan buku seperti penerjemah, editor, dan penyadur. 

c. Keterangan Edisi 

Pada halaman judul terdapat keterangan tentang edisi atau cetakan buku. 

Tetapi tidak selalu demikian karena sering kali keterangan edisi justru 

terdapat di halaman balik judul, di kulit buku atau di kata pendahuluan. 

Keterangan edisi penting dicantumkan dalam katalog karena menunjukkan 

tingkat kemutakh'iran buku tersebut. Kata ed'is'i mungkin berbeda dengan 

cetakan, jika yang dimaksud cetakan ialah pencetakan ulang dari buku tanpa 

revisi atau penambahan. Pencetakan ulang dengan bahasa Inggris bisanya 

dinyatakan dengan “Printing” dan untuk edisi dinyatakan dengan “edition“ 

d. Keterangan Imprin 

Di halaman judul biasanya terdapat keterangan tentang kota tempat 

diterbitkannya buku, penerbit, dan tahun penerbitannya. Ketiga unsur ini 

tidak selalu terdapat di halaman judul bahkan di dalam buku. Unsur-unsur 

ini kadang-kadang terdapat di halaman balik judul atau mungkin di halaman 

kulit luar bagian belakang buku. Di halaman judul biasaanya juga dituliskan 

juga hak cipta “:Copyright“ 
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e. Halaman Balik Judul 

Pada halaman balik judul sering kali terdapat banyak informasi penting, 

antara lain: 

1) Keterangan kepengarangan 

2) Judul asli dari karya terjemahan 

3) Kota tempat terbit dan penerbit 

4) Tahun terbit dan tahun copyright 

5) Keterangan edisi 

6) Dan lain-lain 

f. Halaman Persembahan (Dedication) 

Halaman persembahan biasanya terletak sebelum halaman prakata. Dalam 

proses katalogisasi deskriptif tidak perlu memperhatikan halaman 

persembahan ini. 

g. Kata Pengantar 

Kata pengantar merupakan catatan singkat yang mendahului teks, berisi 

penj elasan-penjelasan yang diberikan si pengarang kepada para pembaca. 

Penjelasan-penjelasan itu dapat berupa tujuan dan alas an penulisan buku, 

ruang lingkup, dan pengembangan subyek yang dibahas. Sering pula kata 

pengantar berisi ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah 

membantu penulisan buku tersebut dan penjelasan tentang cetakan. 

h. Daftar Isi 

Daftar isi biasaanya terletak sesudah kata pengantar tetapi dapat juga 

terletak di bagian akhir dari buku. Daftar isi memuat judu-judul bab yang 
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biasanya diikuti rincian berupa anak-anak bab, tetapi bisa juga tanpa bab. 

Dalam daftar isi ini juga bisa ditemukan daftar gambar, daftar peta, ilustrasi, 

dan lain-lain. 

i. Pendahuluan 

Pendahuluan biasanya mengikuti daftar isi dan merupakan bab pertama dari 

buku. Pendahuluan memberikan wawasan tentang subyek yang dibahas, 

baik pengembangannya maupun pengorganisasiannya secara ilmiah. 

Pendahuluan ini sering kali tidak ditulis sendiri oleh si pengarang, 

melainkan oleh seorang yang dianggap mempunyai nilai lebih tentang 

bidang yang dibahas. 

j. Naskah 

Naskah atau teks buku, bahkan ada yang menyebut isi buku. Naskah ini 

disajikan dalam bab-bab secara sistematis mengikuti daftar isi. Banyak teks 

dibubuhi berbagai jenis ilustrasi untuk penjelasan atau hiasan. Buku yang 

memuat ilustrasi akan lebih mudah menarik pembaca, terlebih buku anak-

anak. Buku akan lebih menarik juga apabila memakai huruf yang bagus. 

k. Indeks 

Indeks merupakan daftar secara rinci dari sebuah terbitan atau buku tentang 

subyek, nama orang, nama tempat, nama geografis, dan hal-hal yang 

dianggap penting. Indeks ini disusun secara sistematis menurut abjad atau 

alfabetis. Indeks ini bertujuan agar lebih memudahkan para pembaca dalam 

menelusuri informasi. Indeks ini biasanya diletakan di bagian akhir dari 
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sebuah buku. Tetapi apabila buku itu dalam beberapa jilid, biasa saja indeks 

tersebut terpisah dalam satu jilid. 

l. Bibiliografi 

Bibliografi merupakan daftar kepustakaan yang digunakan si pengarang 

dalam menulis buku. Biasanya buku-buku yang bersifat ilmiah selalu 

memuat bibliografi. Terkadang bibliografi disebut juga dengan Daftar 

Pustaka. Bibliografi biasanya terletak di bagian akhir. 

m. Glossary 

Glossary merupakan daftar kata-kata atau istilah-istilah yang dianggap 

masih asing bagi pembaca pada umumnya atau masih perlu dijelaskan. 

Glossary biasanya diletakkan di bagian akhir buku. 

n. Nomor Pagina 

Nomor pagina dari sebuah buku biasaanya terdiri atas angka Romawi kecil 

dan angka Arab. Angka Romawi kecil biasanya digunakan pada penomoran 

halaman kata pengantar sampai dengan daftar isi, sedangakan untuk bab 

pendahuluan sampai akhir biasanya digunakan angka Arab. Referensi secara 

bahasa berarti sumber acuan (rujukan atau petunjuk) (Depdiknas, 2001). 

Dalam pembuatan buku ini, referensi berisi tentang petunjuk hal teknis yang 

berupa tutorial, serta berisi sumber acuan keilmuan secara teoritis. Tutorial 

saat ini juga diartikan sebagai suatu panduan atau tata cara yang digunakan 

untuk melakukan/ menciptakan , sesuatu. Semenjak berkembangnya media 

internet, makin berkembang pula bermacam-macam tutorial yang dapat 

diunduh baik itu secara gratis maupunberbayar. 
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2.5 Cara Membuat Buku 

 Buku adalah lembar kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012:l32). Buku adalah kumpulan atau sejumlah 

publikasi kepada siapa orang berkonsultasi untuk mencari fakta-fakta atau 

informasi tentang latar belakang suatu objek, orang atau peristiwa secara cepat 

dan mudah (Trimo, 2000). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

pembuatan sebuah buku adalah margin, grid, dan font atau tipografi. 

 Margin, menentukan jarak antara pinggir kertas dengan ruang yang akan 

ditempati oleh elemen-elemen layout. Kalau kita jalanjjalan ke pantai, sering kali 

kita lihat ada tonggak-tonggak yangdipancangkan di laut sebagai batas aman 

untuk berenang, margin juga berfungsisama seperti itu. Margin mencegah agar 

elemen-elemen layout tidak terlalu jauh ke pinggirhalaman. Karena hal tersebut 

secara estetika kurang menguntungkan atau yang lebihparah lagi, elemen layout 

terpotong pada saat percetakan. Namun ada juga yang sengaja meletakkan elemen 

layout jauh kepinggir halaman bila memang konsep desain tersebut mengharuskan 

demikian dan sudah melalui pertimbangan estetis sebelumnya. 

2.6 Prinsip-Prinsip Layout 

 Menurut Tom Lincy dalam buku (Kusrianto, 2007: 277), prinsip layout 

Fig baik adalah yang selalu memuat 5 prinsip utama dalam desain, yaitu poporsi, 

keseimbangan, kontras, irama dan kesatuan. Dalam pembuatan buku ini layout 

menjadi landasan dasar untuk menjadikan acuan dalam memberikan paduan 

dalam mendesain layout. Untuk mengatur layout, maka di perlukan pengetahuan 
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akan jenis-jenis layout. Berikut adalah jenis-jenis layout pada media cetak, baik 

majalah, iklan, han maupun sebuah buku. 

1. Mondrian Layout 

Mengacu pada konsep seorang pelukis Belanda bernama Piet Mondrian, 

yaitu penyajian iklan 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 komposisi yang konseptual. 

2. Multi Panel Layout 

Bentuk iklan dimana dalam satu bidang penyajian dibagi menjadi 

beberapa tema visual dalam bentuk yang sama (square/double square 

semuanya). 

3. Picture Window Layout 

Tata letak iklan dimana produk yang diiklankan ditampilkan secara close 

up. Bisa dalam bentuk produknya itu sendiri atau juga bisa menggunakan 

model (public figure). 

4. Copy Heavy Layout 

Tata letaknya mengutamakan pada bentuk copy writing (naskah iklan) atau 

dengan kata lain komposisi layoutnya di dominasi oleh penyajian teks 

(copy). 

5. Frame Layout 

Suatu tampilan iklan dimana border/bingkai/frame nya membemtuk suatu 

naratif (mempunyai cerita). 
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6. Shilhoutte Layout 

Sajian iklan yang berupa gambar ilustrasi atau tehnik fotografi dimana 

hanya ditonjolkan bayangannya saja. Penyajian bisa berupa Text-Rap atau 

warna spot color yang berbentuk gambar ilustrasi atau pantulan sinar 

seadanya dengan teknik fotografi. 

7. Type Specimen Layout 

Tata letak iklan yang hanya menekankan pada penampilan jenis huruf 

dengan point size yang besar. Pada umumnya hanya berupa Head Line 

saja.  

8. Sircus Layout 

Penyajian iklan yang tata letaknya tidak mengacu pada ketentuan baku 

Komposisi gambar visualnya, bahkan kadang-kadang teks dan susunannya 

tidak beraturan. 

9. Jumble Layout 

Penyajian iklan yang merupakan kebalikan dari sircus layout, yaitu 

komposisi beberapa gambar dan teksnya disusun secara teratur. 

10. Grid Layout 

Suatu tata letak iklan yang mengacu pada konsep grid, yaitu desain iklan 

tersebut seolah-olah bagian per bagian (gambar atau teks) berada di dalam 

skala grid. 
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11. Bleed Layout 

Sajian iklan dimana sekeliling bidang menggunakan frame (seolah-olah 

belum dipotong pinggirnya). Catatan: Bleed artinya belum dipotong  

menurut pas cruis (utuh) kalau Trim sudah dipotong. 

12. Vertical Panel Layout 

Tata letaknya menghadirkan garis pemisah secara vertikal dan membagi 

layout iklan tersebut. 

13. Alphabet Inspired Layout 

Tata letak iklan yang menekankan pada susunan huruf atau angka yang 

berurutan atau membentuk suatu kata dan diimprovisasikan sehingga 

menimbulkan kesan narasi (cerita). 

14. Angular Layout. 

Penyajian iklan dengan susunan elemen visualnya membentuk sudut 

kemiringan, biasanya membentuk sudut antara 40-70 derajat. 

15. Informal Balance Layout 

Tata letak iklan yang tampilan elemen visualnya merupakan suatu 

perbandingan yang tidak seimbang. 

16. Brace Layout 

Unsur-unsur dalam tata letak iklan membentuk letter L (L-Shape). Posisi 

bentuk L nya bisa tebalik, dan dimuka bentuk L tersebut dibiarkan kosong. 
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17. Two Mortises Layout 

Penyajian bentuk iklan yang penggarapannya menghadirkan dua inset 

yang masing-masing memvisualkan secara diskriptif mengenai hasil 

penggunaan/detail dari produk yang ditawarkan. 

18. Quadran Layout 

Bentuk tampilan iklan yang gambarnya dibagi menjadi empat bagian 

dengan volume/isi yang berbeda. Misalnya kotak pertama 45%, kedua 5%, 

ketiga 12%, dan keempat 38%. (mempunyai perbedaan yang menyolok 

apabila dibagi empat sama besar). 

19. Comic Script Layout 

Penyajian iklan yang dirancang secara kreatif sehingga merupakan bentuk 

media komik, lengkap dengan captions nya. 

20. Rebus Layout 

Susunan layout iklan yang menampilkan perpaduan gambar dan teks 

sehingga membentuk suatu cerita. 

2.7 Garis (line) 

 Garis adalah elemen visual yang dapat dipakai dimanapun dengan tujuan 

untuk memperjelas dan mempermudah pembaca (Supriyono, 2010:58). Garis 

merupakan salah satu unsur desain untuk terbentuknya sebuah gambar.  

1. Garis memiliki sifat-sifat tang dapat memiliki arti atau kesan 

2. Garis Datar, memiliki kesan lemah, tidur, dan mati. 

3. Garis Lengkung memiliki kesan lemah, lembut dan mengarah. 

4. Garis Patah, memiliki kesan hati-hati dan cermat. 
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5. Garis Miring, memiliki kesan menyudutkan. 

6. Garis Berombak, memiliki kesan yang berirama. 

Sifat-sifat garis tersebut adalah acuan untuk desain layout yang 

dapatmenjadi acuan untuk mendukung dan menentukan desain layout untuk 

pembuatan buku rumah tradisional Majapahit. 

2.8  Warna 

 Menurut Sanyoto (2009:11-51) Ketika mendapatkan cahaya, bentuk/benda 

apa saja termasuk sebuah karya seni/desain tentu akan menampakkan warna. 

Tanpa cahaya, warna tidak akan ada. Seperti halnya suara, warna merupakan 

fenomena getaran/gelombang, dalam hal ini gelombang cahaya. Warna 

merupakan getaran/gelombang yang diterima indra pendengaran. Warna warni 

adalah sama dengan not-not musik atau tangga nada suara. 

 Warna dapat didefinisikan secara objektif/fisik sebagai sifat cahaya yang 

dipancarkan, atau secara subjektif/psikologis sebagai bagian dari pengalaman 

indra penglihatan. Secara objektif atau fisik, warna dapat diperikan oleh panjang 

gelombang. Dilihat dari panjang gelombang, cahaya yang tampak oleh mata 

merupakan salah satu bentuk pancaran energi yang merupakan bagian yang 

sempit dari gelombang elektromagnetik. 

 Sebagai bagian dari pengalaman indra penglihatan, warna merupakan 

pantulan cahaya dari sesuatu yang disebut pigmen atau warna bahan yang 

lazimnya terdapat pada benda-benda, misalnya adalah cat, rambut, batu, daun, 

tekstil, kulit dan lain.lain. warna menjadi terlihat dikarenakan adanya cahaya yang 

menimpa suatu benda tersebut memantulkan cahaya ke mata (retina) yang 
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kemudian diterjemahkan oleh otak sebagai warna tertentu manakala pemilik otak 

tersebut tidak buta warna. 

2.8.1  Dimensi-Dimensi Warna 

 Terdapat tiga dimensi warna yang sangat besar pengaruhnya terhadap tata 

rup, yaitu hue, value, dan chroma. Hue adalah  realitas /rona/corak warna, yaitu 

dimensi mengenai klasifikasi warna, nama warna, dan jenis warna. Value adalah 

tonalitas warna, yaitu dimensi tentang terang-gelap warna atau tua muda warna, 

disebut pula “ke-terang-an” warna (lightness). Chroma adalah intensitas warna, 

yaitu dimensi tentang cerah-hidup warna, cemerlang-suram warna (Brightness) 

intensitas ini disebabkan oleh adanya penyerapan atau peredaman warna 

(Saturation).  

2.8.2  Klasifikasi dan Nama-nama Warna  

 Terdapat lima klasifikasi warna, yaiu warna primer, sekunder, 

intermediate, tersier, dan kuarter. Masing-masing memiliki kelompok nama-nama 

warna. 

1.  Warna Primer 

Warna primer, atau disebut warna pertama, atau warna pokok. Disebut 

warna primer karena warna tersebut tiak dapat dibentuk dari warna lain. 

Disebut warna pokok karena warna tersebut dapat digunakan sebagai bahan 

pokok percampuran untuk memperoleh warna-warna yang lain. 

a. Biru. nama wama sebenarnya adalah sian, yaitu biru semu hijau. Pada tube 

cat sering tidak ada warna sian. maka dapat digunakan cerulean blue atau 

bisa dengan cobalt blue. Warna sian yang sebenamya terdapat pada warna 



33 

 

bahan tinta cetak dan printer komputer. Pada tube cat minyak lukis merek 

mahal sering ada juga sian. 

b. Merah. nama sebenamya magenta, yaitu metah semu ungu. Pada tube cat 

sering tidak ada wama magenta. Yang dekat dengan magenta adalah 

carmine. Sedangkan warna magenta yang sebenarnya terdapat pada warna 

bahan tinta cetak offset dan printer komputer. Pada tube cat minyak lukis 

merek mahal sering ada juga magenta. 

c. Kuning, dalam tube cat disebut lemon yellow, dalam tinta cetak disebut 

yellow.  

Dalam dunia percetakan. wama pokok banan adalah sian (cyan). magenta 

(magenta). kuning (yellow). atau sering disingkat CMY. Jika kita melihat basil 

cetak foto wajah manusia atau foto/gambar pemandangan, sesungguhnya tinta 

yang digunakan hanya sian, magenta, dan kuning, dan dikuatkan dengan 

hitam/gelap. sehingga selalu disebut CMYK. K adalah prosentase 

black/hitam/gelap. 

Dalam komputer, juga terdapat model wama CMYK. Sehingga jika kita 

mendesain sesuatu yang akan dicetak agar nantinya hasilnya sama. sebaiknya 

menggunakan warna model CMYK. 

2. Warna Sekunder 

Wama sekunder atau drsebut warna kedua adalah warna jadian dan 

percampuran dua wama primer. Nama-nama warna sekunder adalah sebagai 

berikut : 
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a. lingga/ocanye. yakni wama basil percamporan antara wama merah dan 

louning. 

b. Ungu/violet. yakni basil petcampuran wama metah dan biru. 

c. Hijau. yakni hasil percampuran warna kuning dan biru. 

Tiga warna primer dan tiga warna sekunder tersebut sering disebut warna 

standard. 

3. Warna Intermediate 

Warna intermediate adalah warna perantara. yaitu wama yang ada di antara 

warna primer dan sekunder pada lingkaran warna. Nama-nama warna 

intermediate adalah sebagai berilrut : 

a. Kuning hijau (sejenis moon green). yaitu wama yang ada di antara kuning 

dan hijau. 

b. Kuning jingga (sejenis deep yellow). yaitu wama yang ada diantara tuning 

dao jingga. 

c. Merah jingga redlvermilion). yaitu warna yang ada di antara merah dan 

jingga. 

d. Merah ungu (purple). yaitu warna yang ada diantara merah dan ungu/violet. 

e. Biru violet (sejenisblue/indigo), yaitu warna yang ada di antara biru dan 

ungu/violet. 

f. Biru hijau (sejenissea green), yaitu warna yang ada di antara biru dan hijau. 

Enam warna standar dan enam warna intermediate tersebut disusun dalam 

bentuk lingkaran, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar teori warna. 
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4. Warna Tersier 

Wama tersiet atau wama ketiga adalah warna hasil percampuran dari dua 

wama sekunder atau wama kedua. Nama-nama warna tersier adalah sebagai 

berikut. 

a. Coklat kuning, disebut juga siena mentab, kuning tersier. Yellow ochre. atau 

olive. yaitu percampuran warna jingga dan bijau. 

b. Coklat merah, disebut juga siena bakar, merah tersier. Burnt siena. atau red 

brown, yaitu percampuran wama jingga dan ungu. 

c. Coklat biru, disebut juga siena sepia, biru tersier, zaitun Atau navy blue. yaitu 

percampuran warna hijau dan ungu.  

5. Warna Kuarter 

Wama kuarter atau warna keempat yaitu warna basil percampuran dari dua 

wama tersier atau warna ketiga Nama-nama warna kuarter adalab sebagai berikut : 

a. Coklat jingga, atau jingga kuaner, atau semacam brown, adalah hasil 

percampuran kuning tetsier dan merah tersier.  

b. Coklat hijau, atau hijau kuarter. atau semacam moss green, adalah basil 

percampuran biru tersier dan kuning tersier. Di Jawa warna ini disebut "ijo 

telek Iencung". 

c. Coklat ungu. atau ungu kuarter, atau semacam deep purple, adalah hasil 

percampuran merah tersier dan biru tersier. 

2.8.3 Karakter dan simbolisasi warna 

Mempelajari nirmana berguna untuk melatih kepekaan artistik dan melatih 

keterampilan teknis kesenirupaan. Di samping itu juga untuk memperkuat 

pemahaman tentang bahasa rupa yang di antaranya mengenai bahasa rupa warna. 
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Berikut ini dijelaskan tentang bahasa rupa warna berupa karakter dan simbolisasi 

warna. Karakter warna ini berlaku untuk warna-warna murni (warna pelangi). Jika 

warna-warna itu telah berubah menjadi lebih muda, tua, atau menjadi redup, 

karakternya pun akan berubah. 

a. Kuning 

Warna kuning berasosiasi pada sinar matahari, bahkan pada mataharinya 

sendiri, yang menunjukkan keadaan terang dan hangat. Kuning mempunyai 

karakter terang, gembira, ramah, supel, riang, cerah, hangat. Kuning 

melambangkan kecerahan, kehidupan, kemenangan, kegembirapn, kemeriahan, 

kecermerlangan, peringatan, dan humor. Kuning cerah adalah warna emosional 

yang menggerakkan energi dan keceriaan, kejayaan, dan keindahan. Kuning 

emas melambangkan keagungan, kemewahan, kejayaan, kemegahan, 

kemuliaan, dan kekuatan. Kuning sutera adalah warna marah, sehingga tidak 

populer. Kuning tua dan kuning kehijau-hijauan mengasosiasikan sakit, 

penakut, iri, cemburu, bohong, dan luka. Bendera kuning kadang-kadang 

digunakan pada kapal karantina, atau rumah sakit. Pada masyarakat barat 

Kristen warna kuning digunakan dalam gereja-gereja, pada mahkota suci 

Yesus, Maria, hiasan altar dan sebagainya untuk melambangkan keagungan. 

Warna kuning juga digunakan pada upacara-upacara agama Hindu dan Budha 

sebagai lambang keagungan. 

b. Jingga/Oranye 

Warna jingga (orange) berasosiasi pada awan jingga atau juga buah jeruk 

jingga (orange). Awan jingga terlihat pada pagi hari sebelum matahari terbit, 



37 

 

menggambarkan gelap malam menuju terbit matahari, sehingga melambangkan 

kemerdekaan, anugerah, kehangatan. Awan jingga juga terlihat pada senja 

menjelang malam, mengingatkan sebentar lagi akan gelap malam, sehingga 

melambangkan bahaya. Warna jingga mempunyai karakter dorongan, 

semangat, merdeka, anugerah, tapi juga bahaya. Warna ini melambangkan 

kemerdekaan, penganugerahan, kehangatan, keseimbangan, tetapi juga 

lambang bahaya. Jingga menimbulkan sakit kepala, dapat memengaruhi sistem 

syaraf, dapat menggetarkan jiwa, menimbulkan nafsu makan. Lampu 

traficlight pada bagian yang berwarna merah jingga menandakan bahaya. 

Pakaian pemadam kebakaran umumnya merah jingga. Jingga merupakan 

warna paling menyolok (terlihat lebih dulu dari pada warna lain) sehingga 

banyak digunakan sebagai pakaian para petugas di keramaian. Pesawat terbang 

dengan warna jingga akan terlihat menyolok di langit biru. Warna ini 

mengingatkan orang pada buah orange sehingga akan menambah rasa manis 

jika untuk warna makanan. Jingga dapat menimbulkan kesan murah, dalam arti 

harga, sehingga banyak digunakan sebagai warna pengumuman penjualan 

obral. 

c. Merah 

Warna merah bisa berasosiasi pada darah, api, juga panas. Karakternya kuat, 

cepat, enerjik, semangat, gairah, marah, berani, bahaya, positif, agresif, 

merangsang, dan panas. Merah merupakan simbol umum dari sifat nafsu 

primitif, marah, berani, perselisihan, bahaya, perang, seks, kekejaman, bahaya, 

dan kesadisan. Dibanding warna lain, merah adalah warna paling kuat dan 
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enerjik. Warna ini bersifat menaklukkan, ekspansif, dan dominan (berkuasa). 

Merah adalah positif, agresif dan enerjik warna pertama yang digunakan pada 

seni primitif maupun klasik. Warna ini paling populer pada wanita. Api 

merupakan lambang keberanian, kekuatan, kemarahan. Darah merupakan 

lambang perang, kekejaman, kesadisan. Merah dipakai dalam tanda stop, 

lampu merah, lampu rem, peralatan pemadam kebakaran, dan pintu keluar 

tanda bahaya. Merah dapat meningkatkan tekanan darah, juga detak jantung. 

Namun, jika merahnya adalah merah muda (rose), warna ini memiliki arti 

kesehatan, kebugaran, keharuman bunga rose. 

d. Ungu 

Ungu sering disamakan dengan violet, tetapi ungu ini lebih tepat disamakan 

dengan purpel, karena warna tersebut cenderung kemerahan. Sedangkan violet 

cenderung kebiruan. Ungu memiliki watak keangkuhan, kebesaran, dan 

kekayaan. Ungu merupakan percampuran antara merah dan biru sehingga juga 

membawa atribut-atribut dari kedua warna tersebut. Merah adalah lambang 

keberanian, kejantanan. Biru melambangkan aristocratic, keningratan, 

kebangsawanan, spiritualistis, sehingga ungu adalah warna raja, yang memang 

digemari raja-raja kuno. Permata banyak dipajang dengan warna ini untuk 

memperoleh kesan tersebut. Ungu adalah lambang kebesaran, kejayaan, 

keningratan, kebangsawanan, kebijaksanaan, pencerahan. Jubah ungu 

melambangkan kewibawaan, dan ketinggian derajat. Namun ungu juga 

melambangkan kekejarnan, arogansi, duka cita, dan keeksotisan. Untuk cat 
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ruangan anak-anak, warna ungu dapat meningkatkan imajinasi, sedangkan 

untuk ruang kerja dapat meningkatkan inspirasi. 

e. Violet 

Violet (lembayung) warna yang lebih dekat dengan biru. Sesungguhnya antara 

violet dan biru terdapat warna indigo. Watak warna violet adalah dingin, 

negatif, diam. Violet hampir sama dengan biru, tetapi lebih menekan dan lebih 

meriah. Warna ini memiliki watak melankoli, kesusahan, kesedihan, 

belasungkawa, bahkan bencana. 

f. Biru 

Warna biru mempunyai asosiasi pada air, laut, langit, dan di Barat pada es. 

Biru mempunyai watak dingin, pasif, melankoli, sayu, sendu, sedih, tenang, 

berkesan jauh, mendalam, tak terhingga, tetapi cerah. Karena dihubungkan 

dengan langit, yakni tempat tinggal para dewa, Yang Mahatinggi, surga, 

kahyangan, biru melambangkan keagungan, keyakinan, keteguhan iman, 

kesetiaan, kebenaran, kemurahan hati, kecerdasan, perdamaian, stabilitas, 

keharmonian, kesatuan, kepercayaan, dan keamanan. Lambang PBB 

menggunakan warna biru sebagai simbol perdamaian. Kaum gereja 

menghubungkan biru dengan pengharapan. Biru juga melambangkan 

aristokrasi, darah bangsawan, darah ningrat, darah biru. Biru dapat 

menenangkan jiwa, mengurangi nafsu makan. 
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g. Hijau 

Warna hijau berasosiasi pada hijaunya alam, tumbuh-tumbuhan, sesuatu 

yang'hidup dan berkembang. Hijau mempunyai watak segar, muda, hidup, 

tumbuh, dan beberapa watak lainnya yang hampir sama dengan warna biru. 

Dibanding warna-warna lain, warna hijau relatif lebih netral pengaruh 

emosinya, sehingga cocok untuk .istirahat. Hijau sebagai pusat spektrum 

menghadirkan keseimbangan yang sempurna dan sebagai sumber kehidupan. 

Hijau melambangkan kesuburan, kesetiaan, keabadian, kebangkitan, kesegaran, 

kemudaan, keremajaan, keyakinan, kepercayaan, keimanan, pengharapan, 

kesanggupan, keperawanan, kementahan/belum pengalaman, kealamian, 

Iingkungan, keseimbangan, kenangan, dan kelar- 

asan. Di Jawa, keraton-keraton banyak menggunakan warna hijau dengan 

pernik-pernik merah dan kuning. Masjid-masjid banyak menggunakan warna 

hijau sebagai Iambang keimanan. 

h. Putih 

Putih warna paling terang. Putih berasosiasi pada salju di dunia Barat. Adapun 

di Indonesia, warna ini berasosiasi pada sinar putih berkilauan, kain kafan, 

sehingga dapat menakutkan pada anak-anak. Putih mempunyai watak positif, 

merangsang, cerah, tegas, mengalah. Warna ini melambangkan cahaya, 

kesucian, kemurnian, kekanak-kanakan, kejujuran, ketulusan, kedamaian, 

ketenteraman, kebenaran, kesopanan, keadaan tak bersalah, kehalusan. 

kelembutan, kewanitaan, kebersihan, simpel, kehormatan. Di Barat, putih 

sebagai kostum pengantin wanita sebagai lambang kesucian, tapi juga simbol 
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peletakan senjata dan tanda menyerah. Bendera putih juga Iambang 

perdamaian. 

i. Hitam 

Hitam adalah warna tergelap. Warna ini berasosiasi dengan kegelapan malam, 

kesengsaraan, bencana, perkabungan, kebodohan, misteri, ketiadaan, dan 

keputusasaan. Watak atau karakter warna ini adalah menekan, tegas, 

mendalam, dan "depresive." Hitam melambangkan kesedihan, malapetaka, 

kesuraman, kemurungan, kegelapan, bahkan kematian, teror, kejahatan, 

keburukan ilmu sihir, kedurjanaan, kesalahan, kekejaman, kebusukan, rahasia, 

ketakutan, seksualitas, ketidak bahagiaan, penyesalan yang mendalam, amarah, 

duka cita. 

Ketakutan anak-anak pada kegelapan sangat membekas dan terbawa sampai 

dewasa dalam endapan bawah sadar. Banyak istilah yang berkaitan warna 

hitam, seperti the black hands, the black flag of piracy (bendera hitam bajak 

laut), black Friday, "Iembah hitam”, "bisnis hitam", dan lain-Iain. Akan tetapi, 

hitam juga melambangkan kekuatan, formalitas, dan keanggunan (elegance). 

Hitam memang misterius, karena hitam yang berdiri sendiri memiliki watak-

watak buruk, tetapi jika dikombinasi dengan wara-warna Iain, hitam akan 

berubah total wataknya. Sebagai latar belakang warna, hitam berasosiasi 

dengan kuat, tajam, formal, bijaksana. Hitam dipergunakan bersama-sama 

putih mempunyai makna kemanusiaan, resolusi, tenang, sopan, keadaan 

mendalam, dan kebijaksanaan. Jaksa dan hakim di persidangan memakai toga 

hitam dengan dasi putih sebagai lambang kebijaksaan. Terdapat istilah "hitam 
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manis" karena hitam setelah dikombinasi warna lain menjadi manis. Banyak 

kendaraan roda dua berwarna hitam dengan hiasan warna-warna yang tampak 

manis, dan ternyata paling banyak diminati. 

j. Abu-abu 

Abu-abu adalah warna paling netral, tidak adanya kehidupan yang spesifik. 

Abu-abu berasosiasi dengan suasana suram, mendung, ketiadaan sinar matahari 

secara langsung. Warna ini ada di antara putih dan hitam, sehingga berkesan 

ragu-ragu. Karenanya, wataknya pun di antara hitam dan putih. Pengaruh 

emosinya berkurang dari putih, tetapi terbebas dari tekanan berat warna hitam, 

sehingga wataknya Iebih menyenangkan, walau masih membawa watak-watak 

warna putih dan hitam. Putih cocok untuk latar belakang semua warna, 

terutama untuk warna-warna pokok merah, biru, kuning. Warna ini 

menyimbolkan ketenangan, kebijaksanaan, kerendahhatian, keberanian untuk 

mengalah, turun tahta, suasana keiabu, dan keragu-raguan. 

k. Coklat 

Warna coklat berasosiasi dengan tanah, warna tanah, atau warna natural. 

Karakter warna coklat adalah kedekatan hati, sopan, arif, bijaksana, hemat, 

hormat. tetapi sedikit terasa kurang bersih atau tidak cemerlang karena warna 

ini berasal dari percampuran beberapa warna seperti halnya warna tersier. 

Warna coklat melambangkan kesopanan, kearifan, kebijaksanaan, kehormatan. 

2.9 Tipografi 

 Tipografi dalam konteks keilmuan saat ini sudah mengalami 

perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Terlebih lagi setelah 
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ditemukannya komputer dengan perangkat lunaknya. Penemuan ini sungguh 

lompatan yang sangat luar biasa bukan saja bagi perkembangan desain dan 

pernik-perniknya, tapi juga bagi tipografi sebagai seni yang mandiri maupun 

sebagai entitas yang menjadi bagian dari orkestra besar yang disebut komunikasi. 

Lewat tipografi, sebuah ide atau gagasan bisa terwujud lebih nyata serta 

komunikatif dan kekuatannya sama dengan gambar atau ilustrasi pada saat ini. 

Bukan hanya itu, tipografi yang dulunya hanya tampil secara kaku, kini tampil 

dengan penuh gaya yang direka-reka sedemikian rupa untuk memberi kesan 

keindahan yang bukan sekedar estetis tapi tetap berkonsep serta mampu untuk 

tetap memberikan informasi dalam ranah komunikasi.  

Secara definisi, yang dimaksud tipografi adalah seni dalam memilih, 

menyusun, dan mengatur tata letak huruf dan jenis huruf untuk keperluan 

pencetakan maupun reproduksi (Maharsi, 2013). Dikatakan pula tipografi adalah 

seni memilih jenis huruf dari sekian banyak jumlah huruf yang tersedia untuk 

digabungkan dengan jenis huruf yang berbeda serta menggabungkan sejumlah 

kata dalam ruang yang tersedia. Lebih lanjut, tipografi dikatakan baik jika 

menarik, terbaca dan menciptakan gaya serta karakter. Dalam definisi tersebut 

tipografi dipahami dalam kaitannya dengan kegiatan proses setting untuk 

keperluan proses produksi cetak mencetak. Jadi lebih kepada mengatur huruf-

huruf yang telah dipilih tersebut dalam tata letak untuk keperluan cetak dan di 

samping itu tipografi harus memiliki gaya serta karakter. Lebih jauh dari pendapat 

tersebut dikatakan bahwa tipografi sebagai tata huruf yang merupakan unsur 

dalam karya desain yang mendukung terciptanya kesesuaian antara konsep dan 
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komposisi karya. Pendapat ini lebih menekankan pada aspek tipografi dalam 

kaitannya dengan desain dan jika berkenaan dengan desain berarti memperhatikan 

adanya hasil karya yang sesuai dengan konsepnya. Artinya bahwa tipografi yang 

tervisual harus selaras dengan konsep pokok yang diembannya.  

 Jenis huruf yang telah ada, menata huruf-huruf dalam keterpaduan 

harmonis yang sesuai dengan konsep yang diusungnya. Dan yang terpenting 

adalah berkomunikasi kepada audiens tentang apapun melalui bahasa gambar 

huruf yang estetis, menarik dan komunikatif dengan berbagai sinergi aspek-aspek 

yang mendukung dan terkait dengannya. Sehingga sebetulnya cakupan tipografi 

saat ini sudah sangat luas. Bukan saja sebatas pada memilih huruf saja, tapi juga 

bagaimana mencipta huruf yang inovatif baik itu sebagai huruf mandiri ataupun 

kesatuan huruf yang utuh dari A sampai Z. Bagaimana proses kreatif dari 

penciptaan huruf-huruf tersebut baik secara konsep, estetika dan keselarasannya 

dalam aspek komunikasi yang menyatu dengan konsep utamanya. Juga bukan 

sebatas pada menata huruf saja, tapi juga memadupadankan secara estetis dengan 

karakter-karakter huruf yang lain dalam kesatuan komunikasi yang selaras dan 

harmoni jika dilihat secara utuh dan keseluruhan.   

 Menurut David Jury tipografi lebih dipahami sebagai disiplin ilmu yang 

definisinya terkait dengan perkembangan zaman. David menyatakan bahwa secara 

tradisional, tipografi dihubungkan dengan desain dan lebih khusus lagi dengan 

industri cetak. Tapi karena perkembangan teknologi yang berkembang secara 

global dan memberi kemudahan dalam akses maka tipografi menjadi lebih sering 

digunakan untuk merujuk kepada tatanan (pengaturan) materi tertulis apapun dan 



45 

 

tidak lagi terbatas hanya kepada hasil kerja seorang tipografer, sehingga dengan 

demikian pada saat ini menurut David, setiap orang adalah seorang tipografer. 

2.10 Pelestarian 

 Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (Eko, 2006:88), pelestarin berasal 

dari kata dasar lestari,yang artinya adalah tetap selama-lamanya tidak berubah. 

Kemudian, dalam kaidah penggunaan bahasa Indonesia, penggunaan awalan ke- 

dan akhiran –an, maka yang dimaksud pelestarian adalah upaya untuk membuat 

sesuatu tetap selama-lamanya tidak berubah dan dapat didefinisikan sebagai upaya 

untuk mempertahankan sesuatu agar tetap sebagaimana adanya. Merujuk pada 

pelestarian dalam kamus bahasa Indonesia, maka kesimpulan dari pelestarian 

adalah upaya untuk mempertahankan agar sejarah budaya lokal majapahit tetap 

sebagaimana adanya. 

2.11 Kebudayaan 

Menurut Liliweri (2002:10) Kebudayaan merupakan satu unit interpretasi, 

ingatan, dan makna yang ada di dalam manusia dan bukan sekedar dalam kata 

kata. ia meliputi kepercayaan, nilai-nilai, dan norma, semua ini merupakan 

langkah awal dimana kita merasa berbeda dalam satu wacana. 

2.12 3D Modeling 

Menurut Nalwan dalam Prayudi & Aprizal (2004:35), Pemodelan adalah 

membentuk suatu benda atau obyek. Membuat dan mendesain obyek tersebut 

sehingga terlihat seperti hidup. Sesuai dengan obyek dan basisnya, proses ini 

secara keseluruhan dikerjakan di komputer. Melalui konsep dan proses desain, 
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keseluruhan obyek bisa diperlihatkan secara 3 dimensi, sehingga banyak yang 

menyebut hasil ini sebagai pemodelan 3D.  

Ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan bila membangun model 

obyek, kesemuanya memberi kontribusi pada kualitas akhir. Hal-hal tersebut 

meliputi metoda untuk mendapatkan atau membuat data yang mendeskripsikan 

obyek, tujuan dari model, tingkat kerumitan, perhitungan biaya, kesesuaian dan 

kenyamanan, serta kemudahan manipulasi model.  

Ada beberapa metode yang digunakan untuk pemodelan 3D. Metode 

pemodelan obyek disesuaikan dengan kebutuhannya seperti dengan nurbs dan 

polygon ataupun subdivision. Modeling polygon merupakan bentuk segitiga dan  

segi empat yang menentukan area dari permukaan sebuah karakter. Setiap polygon 

menentukan sebuah bidang datar dengan meletakkan sebuah jajaran polygon 

sehingga kita bisa menciptakan bentuk-bentuk permukaan. Untuk mendapatkan 

permukaan yang halus, dibutuhkan banyak bidang polygon. Bila hanya digunakan 

sedikit polygon, maka object yang didapatkan akan terbagi menjadi pecahan-

pecahan polygon. Sedangkan modeling dengan nurbs (non-uniform rational 

bezier spline) adalah metode paling populer untuk membangun sebuah model 

organik. Hal ini dikarenakan kurva pada nurbs dapat dibentuk dengan hanya tiga 

titik saja. Dibandingkan dengan kurva polygon yang membutuhkan banyak titik 

(verteks) metode ini lebih memudahkan untuk dkontrol. Satu titik CV (control 

vertex) dapat mengendalikan satu area untuk proses tekstur (Fleming,1999). 
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2.13 Augmented Reality 

Ronald T. Azunri (1997) mendefiniskan augmented reality sebagai 

penggabungan benda-benda nyata dan maya dilingkungan nyata, berjalan secara 

interaktif dalam waktu nyata, dan dapat terintegrasi antar benda dalam tiga 

dimensi, yaitu benda maya terintegrasi dalain dunia nyata. Tidak seperti realitas 

maya yang sepenuhnya menggantikan kenyataan. Penggabungan benda nyata dan 

maya dimungkinkan dengan teknologi tampilan yang sesuai, interaktivitas 

dimungkinkan melalui perangkat-perangkat input tertentu, dan integrasi yang baik 

memerlukan penjejakan yang efektif. 

Secara sederhana augmented reality bisa didefiniskan sebagai lingkungan 

nyata yang ditambahkan objek virtual. Penggabungan objek nyata dan virtual 

dimungkinkan dengan teknologi display yang sesuai, interaktivitas dimungkinkan 

melalui perangkat-perangkat input tertentu. Augmented reality merupakan variasi 

dari Virtual Environment (VE), atau yang dikenal dengan istilah Virtual Reality 

(VR).  Teknologi VR membuat pengguna tergabung dalam sebuah lingkungan 

virtual secara keseluruhan. Ketika tergabung dalam lingkungan tersebut, 

pengguna tidak dapat melihat lingkungan sekitarnya. 

2.13.1 Sejarah Augmented Reality 

Sejarah tentang augmented reality dimulai pada tahun 1957-1962, ketika 

seorang penemu bernama Morton Heilig, seorang sinematografer yang 

menciptakan dan mempatenkan sebuah simulator yang disebut sensorama dengan 

visual getaran dan bau. Pada tahun 1966, Ivan Sutherland menemukan head-

mounted display yang dia klaim adalah jendela ke dunia virtual Tahun 1975. 
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seorang ilmuaan bernama Myron Krueger menemukan videoplace yang 

memungkinkan pengguna dapat berinteraksi dengan objek virtual untuk pertama 

kalinya. Tahun 1989. Jaron Lanier memperkenalkan virtual reality dan 

menciptakan bisnis komersial pertarna kali di dunia maya. Tahun. 1992 

mengembangkan augmented reality untuk melakukan perbaikan pada pesawat 

boeing, dan pada tahun yang sama, LB Rosenberg mengembangkan salah satu 

fungsi sistem augmented reality, yang disebut virtual fixtures, yang digunakan di 

Anakatan Udara. AS Annstrong Labs, dan menunjukan manfaatnya pada manusia, 

dan pada tahun 1992 juga, Steven Feiner, Blair Machtyre dan Doree Seligmann, 

memperkenalkan untuk pertama kalinya major paper untuk perkembangan 

prototype augmented reality (Setiawanto, 2012). 

 


