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ABSTRAK 

Tanaman herbal atau tanaman obat dapat didefinisikan sebagai jenis 

tanaman yang sebagian, seluruh tanaman tersebut dapat digunakan sebagai bahan 

atau ramuan obat-obatan. Selain digunakan sebagai obat-obatan tradisional, ada 

juga beberapa tanaman herbal yang bermanfaat untuk digunakan merawat 

kecantikan wajah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanaman herbal 

yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan perawatan kecantikan wajah untuk remaja 

putri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dalam penelitian ini, data 

mengenai tanaman herbal yang bermanfaat untuk kecantikan wajah diperoleh 

melalui wawancara, observasi dan studi literatur. Hasil penelitian ini ditujukan 

untuk para remaja akhir, khususnya remaja putri yang berusia 18 hingga 21 tahun 

dengan berbagai tipe kulit wajah. Selain itu hasil analisis data ini memberikan 

informasi tentang manfaat serta cara mengolah dan mengaplikasikannya pada 

wajah. Sedikitnya 8 remaja putri yang telah diobservasi oleh peneliti sebagian dari 

mereka belum banyak memahami tentang tanaman herbal ini maka dari itu 

peneliti akan memperkenalkan buku ilustrasi tentang tanaman herbal yang 

bermanfaat untuk perawatan kecantikan ini kepada para remaja putri agar dapat 

mendambah pengetahuan. 

 

Kata Kunci: Tanaman Herbal, Remaja Putri, Perawatan, Kulit Wajah, Buku 

Ilustrasi.!
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tanaman herbal atau tanaman obat dapat didefinisikan sebagai jenis 

tanaman yang sebagian, seluruh tanaman tersebut dapat digunakan sebagai obat, 

bahan, atau ramuan obat-obatan. Tumbuhan tanaman obat tradisional merupakan 

spesies tumbuhan yang diketahui atau dipercayai masyarakat memiliki khasiat 

obat dan telah digunakan sebagai bahan baku obat tradisional. (Tandi Herbie, 

2015:14) 

Selain digunakan sebagai obat-obatan tradisional, ada juga beberapa 

tanaman herbal yang bermanfaat untuk digunakan merawat kecantikan wajah. 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengenalkan beberapa tanaman herbal 

yang bermanfaat untuk perawatan kecantikan wajah kepada remaja putri dengan 

lebih efektif, diantaranya adalah tanaman Lidah Buaya, Jeruk Nipis, Kunyit, Sirih, 

Temulawak, Timun, dan Daun Teh Hijau. 

Penelitian yang berjudul Perancangan Buku Ilustrasi Tanaman Herbal 

Sebagai Media Informasi Bahan Perawatan Kecantikan Wajah Untuk Remaja 

Putri, ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pengertian tentang 

manfaat dan kegunaan yang terkandung dalam tanaman herbal untuk perawatan 

wajah. Hal ini dilatarbelakangi remaja yang sebagian besar menggunakan 

kosmetik atau skin-care yang banyak menggunakan bahan kimia yang berbahaya 

bagi kesehatan kulit wajah. 

1 
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Kesenjangan terjadi karena minimnya pengetahuan, serta media pengenalan 

seperti buku yang interaktif secara visual. Melalui penelitian ini diharapkan dapat 

mengenalkan tanaman herbal sebagai bahan perawatan kecantikan wajah untuk 

remaja putri yang dapat diolah dengan mudah dan aman untuk digunakan. 

Melalui buku ilustrasi, untuk para remaja putri akan lebih mudah mencerna 

dan memahami bagaimana bentuk tanaman herbal yang bermanfaat untuk 

perawatan kecantikan wajah. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang sifatnya 

menerangkan atau visualisasi dari suatu uraian, baik berupa berita, cerita, 

karangan atau naskah. Gambar untuk membantu memperjelas isi buku atau 

karangan (Alwi, 2002:425). Gambar ilustrasi juga merupakan gambaran singkat 

alur cerita suatu cerita guna lebih menjelaskan salah satu adegan (Kusmiati, 

1999;46). 

Penelitian tanaman herbal yang bermanfaat untuk perawatan kecantikan 

wajah dengan media gambar ilustrasi merupakan bentuk visual dari teks atau 

kalimat dengan tujuan memperjelas aaudience yang secara umum dapat dengan 

mudah mengambil informasi yang dierikan dalam buku tersebut, maka gambar 

ilustrasi dapat menerangkan secara umum gambaran atau keseluruhan informasi 

tentang tata cara dan informasi tentang tanaman herbal tersebut. 

Media informasi dapat berbentuk digital maupun cetak (hardcopy). Salah 

satu media informasi adalah buku. Menurut Muktiono (2003:2) Buku adalah 

sumber ilmu pengetahuan dan sumber pembangunan watak Bangsa. Buku adalah 

sarana informasi yang efektif karena buku dapat memuat informasi yang lebih 

lengkap jika dibanding dengan media informasi lainnya. Hal ini dikarenakan buku 
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dapat berisi gambar (visual) dan tulisan-tulisan (verbal) yang dapat membantu 

masyarakat dalam menerima dan mengingat informasi yang ada. 

Melalui perancangan buku ilustrasi tanaman herbal ini, tanaman obat 

tradisional yang banyak dikatakan kuno oleh sebagian masyarakat akan bisa lebih 

populer khususnya untuk remaja putri.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pada permasalahan ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut “Bagaimana Merancang Buku Ilustrasi Tanaman 

Herbal Sebagai Media Informasi Bahan Perawatan Kecantikam Wajah Untuk 

Remaja Putri?” 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam masalah ini dapat terfokus dan tidak terlalu 

meluas, maka diperlukan batasan-batasan mengenai permasalahan yang ada yaitu 

Perancangan Buku Ilustrasi Tanaman Herbal Sebagai Media Informasi Bahan 

Perawatan Kecantikan Wajah Untuk Remaja Putri. 

Adapun media pendukungblainnya adalah sebagai berikut; merancang desain 

infografis tentang tanaman herbal yang berguna untuk kecantikan wajah, 

merancang x-banner tentang launching buku tersebut, stiker quotes tentang 

kecantikan, merancang pembatas buku, notebook softcover spiral, gantungan 

kunci. 
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1.4 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk Perancangan Buku Ilustrasi 

Tanaman Herbal Sebagai Media Informasi Bahan Perawatan Kecantikan Wajah 

Untuk Remaja Putri. 

1.5 Manfaat 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari Perancangan Buku Ilustrasi Tanaman Herbal Sebagai 

Media Informasi Bahan Perawatan Kecantikan Wajah Untuk Remaja Putri ini 

adalah agar dapat menambah pengetahuan bagi remaja putri terhadap adanya 

tanaman herbal tersebut. 

Hasil perancangan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat 

serta mahasiswa yang ingin mengetahui tentang pembuatan sebuah buku ilustrasi 

tentang tanaman herbal untuk kecantikan wajah yang berbasis vektor dan digital 

painting.  

1.5.2  Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang dihasilkan dari penelitian ini sebagai berikut :  

1. Sebagai upaya memperkenalkan tanaman herbal sebagai bahan perawatan 

kecantikan wajah. 

2. sebagai penambahan pengetahuan bagi para remaja putri. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Untuk mendukung proses Perancangan Buku Ilustrasi Tanaman Herbal 

Sebagai Media Informasi Bahan Perawatan Kecantikan Wajah Untuk Remaja 

Putri, maka dibutuhkan beberapa teori dan konsep yang relevan sebagai pokok 

pembahasan juga sebagai literatur sehingga penciptaan buku ini lebih kuat, ilmiah 

dan dapat dipertanggung jawabkan. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian ini peneliti menemukan jurnal tugas akhir yang berjudul 

Perancangan Buku Fotografi Empon-Empon Dengan Teknik Environmental 

Portrait Sebagai Sarana Pengenalan Kepada Remaja, karya milik Rizal Amandara 

Hari Saputera ini merupakan karya tugas akhir mahasiswa Institut Bisnis dan 

Informatika Stikom Surabaya. Tugas akhir ini meneliti serta membuat karya 

dengan topik Memperkenalkan Empon-Empon Kepada Remaja. 

Pada tugas akhir tersebut, Rizal mengangkat tema Empon-Empon untuk 

diperkenalkan kepada remaja dengan media buku fotografi. Buku yang dibuat 

Rizal termasuk buku fotografi yang bercerita. Rizal mengedepankan langsung 

detail dari Empon-Empon tersebut. Dari mulai bentuk tumbuhannya, manfaat dan 

cara mengolahnya. 

Dari penjelasan tersebut maka tampilan fotografi Empon-Empon akan 

diaplikasikan kedalam sebuah konsep buku fotografi dengan teknik environmental 

portrait, sedangkan yang akan penulis rancang adalah membuat buku ilustrasi 

5 
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tanaman herbal sebagai media informasi bahan perawatan kecantikan wajah untuk 

remaja putri dengan teknik vektor dan digital painting, penulis juga membatasi 

hanya membuat 7 tanaman herbal sebagai objek yang paling kuat, serta memiliki 

pengaruh besar yaitu, Lidah Buaya, Jeruk Nipis, Kunyit, Daun Sirih, Timun, Daun 

Teh Hijau, dan Temulawak. 

2.2 Tanaman Herbal 

Tanaman herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat obat dan 

digunakan sebagai obat dalam pencegahan maupun penyembuhan penyakit. 

Pengertian berkhasiat obat adalah mengandung zat aktif yang berfungsi mengobati 

penyakit tertentu atau jika tidak mengandung zat aktif tertentu tapi mengandung 

efek resultan / sinergi dari berbagai zat yang berfungsi mengobati (Flora, 2008). 

Selain memiliki manfaat berkhasiat obat, tanaman herbal juga dapat digunakan 

sebagai bahan perawatan kecantikan wajah. 

2.3 Jenis Tanaman Herbal 

1. Lidah Buaya 

Tim Karya Tani (2013: 23) Lidah buaya menggandung vitamin C, vitamin E, 

dan lignin yang berfungsi untuk melembabkan dan mencerahkan kulit. 

Menurut Siregar (2011:158) Lendir lidah buaya mengandung zat lignin yang 

mampu menahan hilangnya cairan dari permukaan kulit. Hasilnya, kulit tidak 

cepat kering dan terlihat awet muda. (Siregar 2011:158). 
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2. Jeruk Nipis 

Pori-pori yang lebar dapat menimbulkan berbagai macam masalah pada kulit 

wajah. Karena pori-pori yang terbuka akan menimbun kotoran serta minyak 

berlebih, yang bisa memicu timbulnya jerawat dan mengakibatkan penuaan 

dini. Ini harus kita hindari agar wajah tak mudah berjerawat. Dengan rutin 

menggunakan masker jeruk nipis dua hari sekali, mampu 

membantu mengecilkan pori-pori. (life.idntimes.com) 

3. Kunyit 

Kunyit (Curcuma domestica Val.) dipercaya dapat menghilangkan tanda 

penuaan, menghilangkan kerutan, dan menghilangkan jerawat. 

4. Daun Sirih 

Ada berbagai macam manfaat daun sirih untuk merawat kecantikan wajah. 

Salah satunya yaitu dapat mengatasi kulit berminyak. Dengan rutin membasuh 

muka dengan menggunakan godokan air daun sirih. Cara ini terbukti ampuh 

untuk mengatasi kulit berminyak. (www.manfaat.co) 

5. Mentimun 

Kandungan dalam mentimun yang bermafaat untuk perawatan kecantikan 

adalah silica, mineral yang bisa memperkuat jaringan ikat pada kulit. Semua 

kandungan itu membuat mentimun menjadi buah yang sangat bermanfaat 

untuk kesehatan dan kecantikan. Mentimun sering dibuat menjadi masker 

untuk mendapatkan manfaatnya bagi perawatan kecantikan. Manfaat 

mentimun yang paling umum adalah memperbaiki warna kulit dengan cara 
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mencerahkan kulit wajah dan memutihkan wajah secara alami. Selain itu 

mentimun juga bermanfaat untuk merawat wajah yang sensitif.  

6. Daun Teh Hijau 

Menurut sebuah studi tahun 2003 oleh Medical Collage of Georgia 

menunjukan bahwa daun teh hijau membantu peremajaan kulit. Ada beberapa 

macam manfaat daun teh hijau untuk merawat kecantikan kulit wajah, salah 

satunya yaitu daun teh hijau dipercaya bermanfaat untuk melawan tanda-tanda 

penuaan. Teh hijau memiliki sifat anti-penuaan dan manfaat antioksidan yang 

dapat membantu menunda tanda-tanda penuaan kulit, seperti kulit kendur, 

kerusakan akibat sinar matahari, garis-garis halus dan kerutan. 

7. Temulawak 

Menurut Wulandari (2010:100) menyatakan bahwa: temulawak merupakan 

ramuan obat alami yang dapat dibuat sendiri untuk perawatan jerawat. 

Temulawak telah dikenal sejak zaman nenek moyang yang kaya manfaat bagi 

manusia baik untuk obat dan untuk kesehatan tubuh atau kulit. Namun 

Temulawak juga bermanfaat untuk menghilangkan jerawat dan noda-noda 

pada kulit wajah. 

2.4 Media Informasi 

Media Informasi adalah Media sebagai segala sesuatu yang bisa 

dipergunakan untuk menyalurkan pesan dan pengirim pesan kepada penerima 

pesan, agar dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta 

perhatian siswa sedemikian rupa, sehingga proses belajar mengajar berlangsung 
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dengan efektif serta efesien sesuai dengan yang diharapkan (Sadiman,dkk., 

2002:6) 

Adapun menurut (Gagne dan Briggs dalam Arsyad, 2002:4) yaitu  Alat yang 

secara fisik dipergunakan untuk menyampaikan isi materi, yang terdiri antara lain 

yaitu buku, tape-recorder, kaset, video kamera, video recorder, film, slide, foto, 

gambar, grafik, televisi, dan komputer. 

Agar dapat memberikan manfaat bagi penerimanya, informasi harus berkualitas. 

Kualitas suatu informasi ditentukan oleh beberapa faktor berikut ini: 

1. Keakuratan 

informasi harus teruji kebenarannya, bebas dari kealahan yang dapat 

menyesatkan. 

2. Kesempurnaan 

kesempuranan disini maksudnya adalah bahwa informasi harus disajikan 

secara lengkap. Tidak dikurangi atau ditambah – tambah, apalagi di ubah 

dengan tujuan tertentu. 

3. Tepat waktu 

 informasi digunakan sebagai dasar dalam pengambilakn keputusan, sehingga 

penyajiannya harus tepat waktu. Jika terlambat, atau ketika keputusan telah 

diambil, maka informasi tersebut tidak akan berguna lagi. 

4. Relevansi 

 informasi harus memiliki manfaat yang sesuai dengan yang dibutuhkan 

penggunanya. Sehingga informasi tersebut dapat diterima dan memberikan 

nilai manfaat yang tinggi. 
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5. Mudah dan murah 

informasi yang sulit didapat dan memerlukan biaya yang mahal untuk 

mendapatkannya akan membuat orang yang membutuhkan informasi tersebut 

tidak lagi berminat untuk mendapatkannya. Orang akan mencari alternatif lain 

untuk memperoleh informasi subtitusinya. 

(https://pakarkomunikasi.com/pengertian-informasi-menurut-para-ahli) 

2.5 Buku 

Buku adalah kumpulan kertas atau bahan lainnya yang di jilid menjadi satu 

dan berisi tulisan atau gambar. Setiap sisi dari sebuah lembar kertas pada buku 

disebut sebuah halaman. Seiring dengan perkembangan dalam bidang dunia 

informatika, kini istilah e-book (buku elektronik), yang mengandalkan komputer 

dan internet (jika aksesnya online) (Hizair, 2013: 108).  Buku merupakan sumber 

ilmu pengetahuan pembangun watak bangsa. 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 daripada tulisan, 

sedangkan orang tua lebih fleksibel untuk memahami apa yang ada pada buku 

walaupun tanpa gambar sekalipun (Muktiono, 2003: 25)  

Buku dapat dikategorikan sebagai berikut: 

 1.  Ensiklopedia  

Ensiklopedia merupakan jenis buku yang termasuk sebagai bahan rujukan 

yang berisi informasi tentang berbagai hal secara mendasar dan bersifat 

umum pada informasi yang lebih lanjut. 
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2.  Kamus 

Jenis buku yang termasuk sebagai bahan rujukan adalah kamus. Kamus 

memuat informasi tentang kata dan istilah yang berkaitan dengan ejaan, 

arti, atau definisi, cara pengucapan, asal kata dan cara pemakaiannya 

dalam kalimat.  

3.  Almanak  

Almanak adalah jenis buku yang menyerupai suatu kalender kegiatan 

dalam setahun berisi kalendaer atau penanggalan peristiwa astronommis 

dan juga data pemerintahan, sejarah, geografi, statiska kependudukan. 

4.  Buku Pegangan (Handbook) dan Buku Petunjuk (Manual)  

Buku pegangan merupakan jenis buku termasuk sebagai rujukan yang 

berisi ikhtisar pokok bahasan atau objek tertentu mengenai suatu ilmu 

pengetahuan yang digunakan untuk petunjuk dalam penerapan praktiknya 

atau dalam memberikan pelajaran. Buku pedoman adalah jenis buku 

termasuk sebagai rujukan yang berisi informasi cara melakukan suatu 

kegiatan juga petunjuk praktis mengenai suatu jenis pekerjaan serta cara 

kerja suatu alat atau peranti tertentu. 

5.  Buku Tahunan  

Buku tahunan merupakan buku terbitan yang bersifat tahunan, isinya 

mengulas perkembangan atau kejadian dalam setahun, merekam informasi 

terbaru, dan menyajikan dalam bentuk model statistik. 
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6.  Direktori  

Jenis buku direktori termasuk sebagai buku rujukan. Direktori berisi daftar 

nama orang (pejabat), lembaga, badan, organisasi yang deilengkapi dengan 

alamat, kegiatan, kode, dan data lain yang disusun secara alfabetis dan 

sistematis atau urutan kode-kode nomor. 

7.  Sumber Biografi  

Biografi merupakan pengungkapan ulang kehidupan seseorang yang 

diperoleh dari ingatan, dari bahan tertulis atau secara lisan. 

8.  Terbitan Pemerintah  

Buku terbitan pemerintah adalah buku yang secara resmi diterbitkan oleh 

pemerintah melalui lembaga resmi yang berisi informasi yang berkaitan 

dengan masalah pemerintahan atau masalah-masalah kepentingan umum. 

9.  Peraturan dan Perundang-undangan  

Peraturan dan Perundang-undangan merupakan karya intelektual yang 

diterbitkan secara resmi oleh pemerintah yang berisi informasi yang 

berkaitan dengan kaidah yang dibuat untuk mengatur, petunjuk yang 

dipakai untuk menata sesuatu. 

10.  Sumber Geografi  

Bahan rujukan yang termasuk dalam sumber geografi terdiri dari beberapa 

jenis, diantranya peta, globe, gazetir, guidebook. 
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11.  Publikasi hasil penelitian  

Publikasi hasil penelitian merupakan informasi hasil penelitian yang 

menyajikan penemuan-penemuan dan kesimpulan sera disampaikan 

kepada sebuah badan atau pengawas. 

12.  Karya Sejarah 

Buku karya sejarah merupakan buku yang berisi informasi tentang 

peristiwa atau kejadian yan benar-benar terjadi di masa lampau. 

2.6 Ilustrasi 

Definisi ilustrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 

1996) adalah gambar (foto, lukisan) untuk membantu memperjelas isi buku, 

karangan, dan sebagainya. Sedangkan menurut Wojirsch (1995), ilustrasi 

merupakan gambar pesan yang tak terbaca yang dapat menguraikan cerita, berupa 

gambar dan tulisan, yaitu bentuk grafis informasi yang memikat. Sehingga dapat 

menjelaskan makna yang terkandung dalam pesan tersembunyi.  

Ilustrasi adalah seni gambar yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

secara visual. Jenis ilustrasi bisa bermacam-macam, antara lain seni lukis, sketsa, 

grafis, sketsa, grafis, karikatur, image bitmap, hingga fotografi (Kusrianto, 

2009:190).  

Dalam buku Desain Komunikasi Visual : Teori dan Aplikasi, ilustrasi 

harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Komunikatif, informative dan mudah dipahami. 

2. Mampu menggugah perasaan dan hasrat untuk membaca. 

3. Merupakan ide baru dan orisinil, bukan hasil plagiat atau tiruan. 
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4. Memiliki daya pukau (eye catcher) yang kuat. 

5. Memiliki kualitas bagus, baik dari aspek seni maupun teknik pengerjaan. 

Esensi dari ilustrasi adalah pada pemikiran, ide, dan konsepnya yang 

menjadi tumpuan dari apa yang hendak dikomunikasikan oleh suatu gambar.   

Adalah tugas ilustrasi untuk melahirkan nyawa dan sebuah bentuk visual 

serta menciptakan citra yang bermakna (Lawrence Zeegen, The Fundamentals of 

Illustration: 2005: 17).  

2.7 Mix Media 

 Dalam penelitian ini menggunakan teknik Vektor dan Digital Painting 

karena kedua teknik ini dapat menarik perhatian para remaja putri yang sebagian 

besar menyukai adanya gambar ilustrasi. Adapun pengertian dari Vektor dan 

Digital Painting adalah sebagai berikut : 

 1.   Vektor 

Obyek berbasis Vektor adalah sebuah gambar yang terbentuk dari garis dan 

kurva termasuk warna dan letak posisi. Grafis jenis vektor merupakan 

perkembangan dari system grafis bitmap (digital). Grafis ini tidak tergantung 

pada banyaknya pixel penyusunannya dan kondisi monitor karena tampilan 

vektor tersusun atas garis-garis. 

Adapun kelebihan gambar vektor yaitu : 

a. Ukuran file yang dihasilkan kecil, sehingga menghemat memori  

penyimpanan. 

b. Objek gambar Vektor dapat diubah ukuran dan bentuknya tanpa 

menurunkan mutu tampilannya. 



! 15 

c. Dapat dicetak pada resolusi tertinggi printer anda. 

d. Menggambar dan menyunting bentuk Vektor relative mudah dan 

menyenangkan. 

Program aplikasi untuk membuat grafis Vektor dan bitmap itu banyak 

sekali macamnya, seperti Page Maker, Corel Photo Paint, Adobe Photoshop, dan 

Adobe Ilustrastion. (Hasto Suprayogo, 2013:17) 

2. Digital Painting 

 Digital painting adalah metode mebuat objek seni (lukisan) secara digital. 

Metode ini diadaptasi dari seni lukis tradisional dengan menggunakan cat 

akrilik, tinta, cat minyak dan sebagainya. Sebagai suatu tehnik, metode ini 

mengacu kepada berbagai software grafis yang berisi berbagai alat-alat lukis 

namun berbentuk digital. Tehnik ini membuat melukis jauh lebih simpel dan 

juga fresh tanpa mengenyampingkan esensi seni tradisional didalamnya. 

2.8 Buku Illustrasi 

Buku dapat didefinisikan sebagai bendel kertas, lembar kertas yang 

berjilid, bendel kertas yang bertuliskan yang berisi disiplin ilmu tertentu 

(Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 2003). Buku ada berbagai 

macam, dan salah satunya adalah buku ilustrasi. Buku ilustrasi merupakan buku 

yang didalamnya terdapat gambar yang mendukung daya khayal dalam cerita. 

Didalam buku ilustrasi terdapat banyak gabungan mulai dari isi buku yang berupa 

teks tulisan (kumpulan huruf-huruf) dengan ilustrasi.Istilah ilustrasi sendiri berasal 

dari bahasa latin yaitu ‘ilustrare’ yang artinya menerangkan sesuatu. Ilustrasi 

sendiri menurut (Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 2003), adalah 
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lukisan (gambar, foto) yang dimaksudkan untuk membantu memperkuat daya 

khayal atau memperjelas maksud uraian.  

Buku ilustrasi merupakan sumber untuk meneruskan warisan kekayaan 

cerita dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga dapat mengembangkan 

sikap positif terhadap diri sendiri dan kebudayaan sendiri. Selain itu, buku adalah 

salah satu sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ilustrasi adalah hasil 

visualisasi dari suatu bentuk tulisan dengan teknik menggambar, lukisan, 

fotografi, atau teknik seni rupa lainnya yang lebih menekankan hubungan subjek 

dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk.  

Tujuan ilustrasi adalah untuk menerangkan atau menghiasi suatu cerita, 

tulisan, puisi, atau informasi tertulis lainnya. Diharapkan dengan bantuan visual, 

tulisan tersebut lebih mudah dipahami.  

Fungsi khusus ilustrasi antara lain:  

1. Memberikan bayangan setiap karakter di dalam cerita. 

2. Memberikan bayangan langkah kerja. 

3. Mengkomunikasikan cerita. 

4. Menghubungkan tulisan dengan kreativitas dan individualitas manusia. 

5. Memberikan humor-humor tertentu untuk mengurangi rasa bosan. 

2.9 Layout 

Layout secara bahasa adalah tata letak atau penempatan. Menurut salah 

satu teorinya, layout adalah usaha untuk menyusun, menata atau memadukan 

unsur-unsur komunikasi grafis (teks, gambar, table, dll) menjadi media 

komunikasi visual yang komunikatif, estetik, dan menarik. Jadi ahli layout adalah 
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bisa dianggap seorang manajer yang mampu mengatur atau mengkomposisi 

bentuk dan bidang sehingga tersaji dalam kesatuan yang mudah diterima pemirsa 

(audience). (Hendi Hendratman. 2014:195-204) 

Secara teori untuk membuat layout yang baik, hal yang perlu dipelajari 

adalah Prinsip Desain: keseimbangan, irama, kesatuan dan pusat perhatian. 

Berikut adalah jenis-jenis layout yang sering dijumpai : 

1. Mondrian Layout 

Diciptakan oleh seorang pelukis dari Belanda yang bernama Piet Mondrian. 

Dimana layout disajikan dalam bentuk-bentuk potongan kotak dengan ukuran, 

warna dan proporsi yang berbeda, namun tersusun sejajar dan terpadu 

sehingga membentuk suatu komposisi yang harmonis. 

2. Multi Panel Layout 

Layout yang dibagi menjadi beberapa panel tema dalam bentuk yang variatif 

(baik ukuran dan bentuk). Setiap panelnya menyampaikan informasi fitur atau 

produk yang berbeda. Setiap panel bisa dianggap sebagai “Caption” yang 

sering ditemukan pada software pengolah kata. Layout ini sering disebut juga 

“Comic-Strip Layout” dan “Storyboard Layout” karena sering dipakai pada 

komik dan storyboard untuk pembuatan film cerita. 

3. Picture Window Layout 

Dimana sebuah ilustrasi atau gambar berukuran besar mendominasi bidang 

layout, kontras dengan teks dan logo yang tampil sangat kecil.  
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4. Copy Heavy Layout 

Kebalikan dari Picture Window Layout, desain layout ini didominasi oleh teks 

yang sangat banyak menghabiskan 80-90% ruang. Teks tersebut menjelaskan 

informasi secara detail. Biasa dipakai pada poster lomba, agenda acara, info 

kesehatan dan pesan layanan masyarakat yang bersifat teknis. 

5. Frame Layout 

Frame layout adalah desain yang didominasi oleh bingkai yang mengelilingi 

bidang desain. Biasa digunakan pada bingkai foto sertifikat atau bentuk 

penghargaan lainnya. 

6. Type Spesimen Layout 

Layout yang berisi penuh dengan teks dengan huruf yang variatif dalam suatu 

kata dan kalimat. Nyaris gambar tidak ada disini. Jika ada juga akan 

membentuk suatu teks. 

7. Grid Layout 

Grid Layout adalah yang paling mudah. Dimana setiap komponen grafis tersaji 

teratur dalam sebuah grid atau kisi-kisi atau table. Karena terlalu sederhana 

dan mudah diterima mata, biasanya layout ini dikombinasikan dengan layout 

yang lain. 

8. Bleed Layout 

Sesuai dengan namanya “bleed” adalah tumpah, dimana gambar atau 

komponen grafis lain sampei memenuhi bidang desain. 
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9. Brace Layout 

Layout ini menggunakan gaya siku-siku atau membentuk huruf L. Layout ini 

sangat kuat mengikat atar komponen-komponen grafisnya karena adanya 

aliran yang jelas dan terarah. 

10. Quardran Layout 

Desain layout yang terbagi empat bagian seperti bidang quardran sebuah 

lingkaran. Untuk membedakan dengan layout model grid, ada baiknya 

ditambahkan bentuk lain (missal lingkaran) untuk mengikat ke empat 

komponen grafis. 

2.10 Tipografi 

Tipografi adalah ilmu yang mempelajari tentang penempatan, penetapan 

huruf untuk mendapatkan kesan tertentu agar pembaca bisa mendapat informasi 

secara maksimal. Selain itu ada juga seni tipografi yang lebih mengutamakan 

eksplorasi fisik pada huruf dan mengabaikan segi keterbacaannya. (Hendi 

Hendratman, 2014:151) 

Pemilihan jenis dan karakter huruf, serta pengolahannya akan sangat 

menentukan keberhasilan desain komunikasi visual. Dibaca setidaknya sebuah 

pesan tergantung pada penggunaan huruf (typeface) dan cara penyusunannya. 

Informasi semenarik apapun, bisa tidak di lirik pembaca karena disampaikan 

dengan tipografi yang buruk (Supriyono, 2010:19). 
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Menurut (Anggraini dkk, 2014:58-63) berdasarkan sejarah 

perkembangannya, huruf dapat di golongkan menjadi tujuh gaya/style, yaitu : 

1) Huruf Transisi 

Font yang termasuk jenis ini adalah baskerville dan sering di pakai untuk 

judul. 

2) Huruf Klasik 

Bentuknya cukup menarik dan sampai sekarang masih banyak digunakan 

untuk teks karena memiliki kemudahan baca (readability) cukup tinggi. Salah 

satu contoh gaya huruf ini adalah Garamond. 

3) Huruf Modern Roman 

Font yang termasuk dalam Modern Roman antara lain Bodoni. Huruf ini 

sudah jarang di gunakan untuk teks karena ketebalan tubuh huruf sangat 

kontras, bagian yang vertical tebal, garis horizontal dan serifnya sangat tipis 

sehingga sulit dibaca dan bahkan sering tidak terbaca. 

4) Huruf Sans Serif  

Jenis huruf san serif adalah jenis huruf yang tidak memiliki garis-garis kecil 

dan bersift solid. Jenis huruf ini lebih sama tebalnya dan tidak memiliki kaki/ 

serif/ kait. Contoh huruf sans serif antara lain Arial, Helvetica, Univers, 

Futura, dan Gill Sans. Huruf ini cukup efektif untuk penulisan judul atau 

teks yang pendek. Jenis huruf ini bersifat tegas, fungsional dan lebih modern 

dan sering digunakan dalam buku dan majalah karena memiliki citra dinamis 

dan simpel.  
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5) Huruf Berkait Balok 

Huruf Egyptian memiliki kait berbentuk balok yang ketebalannya hamper 

sama dengan tubuh huruf sehingga terkesan elegan, jantan dan kaku. 

6) Huruf Tulis (script) 

Jenis huruf ini berasal dari tulisan tangan (hand-writing), sangat sulit dibaca 

dan melelahkan jika dipakai untuk teks yang panjang. 

7) Huruf Hiasan (Decorative) 

Huruf ini bukan termasuk huruf teks sehingga sangat tidak tepat jika 

digunakan dalam teks panjang. Huruf ini lebih cocok untuk satu kata atau 

judul yang pendek. 

2.11 Warna 

Warna adalah salah satu komponen desain yang membentuk keindahan 

sekaligus menimbulkan persepsi psikologis, sugesti, suasana tertentu. Meskipun 

warna tampak sederhana, namun dibalik itu ada banyak metode atau cara proses 

pembentukannya. Di software grafis banyak teknik memvisualkan warna. Karena 

setiap model warna harus sesuai dengan media desain yang akan dipakai. (Hendi 

Hendratman. 2014:81) 

Disadari atau tidak, warna memainkan peran yang sangat besar dalam 

pengambilan keputusan saat membeli barang. Penelitian yang dilakukan oleh 

Institute for Color Research di Amerika (sebuah Institut penelitian tentang warna) 

menemukan bahwa seseorang dapat mengambil keputusan terhadap orang lain, 

lingkungan maupun produk dalam waktu hanya 90 detik saja. Dan keputusan 

tersebut 90%-nya didasari oleh warna (Rustan, 2013:72).  
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Menurut (Hendi Hendratman, 2015;82-86) ada beberapa jenis warna di 

computer diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. RGB Color 

RGB adalah singkatan dari Red-Green-Blue, yaitu model warna yang 

dihasilkan dari cahaya layar monitor. Apabila ketiga warna ini dikombinasikan 

maka terciptalah warna putih. Karena inilah mengapa RGB disebut “additive 

color” atau “warna pencahayaan”. 

Warna RGB digunakan di media elektronik seperti televise, projector, monitor 

komputer, kamera dan scanner. Oleh karena itu, warna yang ditampilkan RGB 

selalu cerah, terang, segar dan menyenangkan karena memancarkan cahaya, 

sehingga lebih leluasa dalam bermain warna. 

2. CMYK Color 

CMYK adalah singkatan dari Cyan-Magenta-Yellow-Black dan disebut sebagai 

warna proses/process color atau “substractive color”. Model warna CMYK 

umum dipergunakan dalam pencetakan separasi seperti brosur, sampul buku, 

majalah, print document, dan cetak foto. 

Untuk memproduksi gambar agar hasilnya (relatif) sempurna dibutuhkan 4 tinta 

yaitu: Cyan, Magenta, Yellow, dan Black. Teknik separasi saat ini sudah 

berkembang. Penggunaan 4 tinta proses masih dominan, tapi metode 

menambah warna tinta cetak berkembang pesat sehingga ada tinta-tinta seperti: 

Light Magenta, Light Cyan, Grey, Matt Black, Orange dan Green.  

3. HSB/HSV/HSL Color 

Ketiga istilah tersebut dikatakan sama, karena Brightness, Value dan Lightness 
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sama-sama menentukan kadar cahaya (gelap/terang). Dengan model warna ini 

pengaturan gelap/terang lebih mudah karena hanya menggeser nilai 

Brightness, Value, atau Lightness saja yang terdapat pada remot televisi. 

4. LAB Color 

LAB color bukan berarti warna laboraturium tetapi singkatan dari L : 

Lightness A : Sumbu Green-Red dan B : Sumbu Yellow-Blue. Model warna 

bisa diaplikasikan untuk berkomunikasi antar macam-macam metoda dan alat 

pewarnaan. 

5. HEX Color 

Model warna ini biasa untuk digunakan programmer atau web designer yang 

tidak ingin repot-repot memikirkan campuran warna RGB. Cukup dengan 

tanda pagar (#) lalu sebutkan 6 digit kodenya. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini akan lebih fokus membahas pada metode yang digunakan 

dalam perancangan karya, observasi data serta teknik pengolahannya dalam 

Perancangan Buku Ilustrasi Tanaman Herbal Sebagai Media Informasi Bahan 

Perawatan Kecantikan Wajah Untuk Remaja Putri guna memperkenalkan kepada 

remaja putri adanya tanaman herbal yang bisa membantu merawat kecantikan 

kulit wajah. 

3.1  Perancangan Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif. Menurut Denzin dan 

Licoln (2009), kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang 

tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, 

atau frekuensinya. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan 

pemahaman berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial 

dan masalah manusia.  

Penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, 

laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang 

alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung 

menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif 

subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. (Creswell, 1998)  

24 
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Dalam penelitian ini, data diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi 

literatur. data mengenai tanaman herbal yang bermanfaat untuk kecantikan wajah 

diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi literatur.  

3.1.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di HERBS Spa House Of Relax & Spa yang 

beralamat di Jl. Prapanca 56 Surabaya, Jawa Timur. Lalu Klinik Dian yang 

beralamat di Jl. Kusmanaji no. 40, Sumberpucung – Malang, Jawa Timur dan 

yang terakhir penelitian dilakukan di J Beauty Health Skin care di Ruko StarPaka 

Jl. Medokan Ayu 30 B-05 ,Surabaya. 

3.2  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang 

dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara 

mengumpulkan data dapat menggunakan teknik : wawancara, observasi, dan 

kepustakaan. (Noor, 2011:138) 

3.2.1  Data dan Sumber Data 

Data yang terkumpul memiliki peran yang penting untuk menentukan 

tanaman herbal yang mempunyai daya tarik tersendiri. Data yang berhubungan 

dengan tanaman herbal itu sendiri dan jumlah masyarakat khususnya remaja putri. 

Sumber data dari penelitian ini terdiri atas data primer yang merupakan 

data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini 

tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file tetapi 
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harus dicari melalui narasumber atau responden. (Sarwono dan Lubis, 

2007:98). Dalam hal ini penulis mengangkat tanaman herbal sebagai bahan 

perawatan kecantikan wajah untuk remaja putri, diantaranya; Lidah buaya 

,jeruk nipis, kunyit, sirih,temulawak, timun dan daun teh hijau. Dan yang 

memahami seluk beluk tanaman herbal dan bisa dijadikan sebuah narasumber 

adalah Eva selaku owner dari HERBS Spa, House of Relax and Spa, Dr. Dian 

Agung Anggraeny dari Klinik Dian, Malang, Jawa Timur, J Beauty Health 

Skincare. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal 

mencari dan mengumpulkannya. Diantaranya diperoleh dari buku-buku yang 

berkaitan dengan Tugas Akhir ini, literatur, artikel maupun website. Data 

sekunder dalam Tugas Akhir meliputi gambaran umum tentang tanaman 

herbal yang berguna sebagai bahan perawatan kecantikan wajah. 

1. Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat 

juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. 

Wawancara merupakan pembuktian terhadap informasi atau keterangan 

sebelumnya teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif 

adalah wawancara secara mendalam. 
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Sehingga dalam pembuatan buku ilustrasi tanaman herbal menggunakan 

wawancara bersama Eva ,Dian dan Dwi yang dianggap lebih menguasai 

bidang kecantikan yaitu dokter kecantikan. 

2. Observasi 

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung 

maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrument yang dapat 

digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan. Beberapa 

informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: Ruang (tempat), 

perilaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian, atau masyarakat, waktu dan 

perasaan. 

Pengamatan tergolong sebagai teknik mengumpulkan data jika 

pengamatan tersebut mempunyai kriteria berikut:  

a. Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara 

sistematik. 

b. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah 

direncanakan. 

c. Pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan 

proporsi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu set yang menarik 

perhatian saja. 

3. Studi Pustaka 

Untuk mendukung perancangan buku ilustrasi tanaman herbal ini dilakukan 

studi pustaka melalui penelitian terdahulu, dan konsep-konsep yang 

mendukung pembuatan buku ilustrasi tanaman herbal. Studi kepustakaan 
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dilakukan dengan cara mencari referensi dalam pustaka yang berkaitan dengan 

objek penelitian. 

3.3 Teknik Analisis Data 

Analisis data bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang bermakna 

sehingga dapat dipahami. Menurut Patton menjelaskan analisis data adalah proses 

mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan 

satuan urutan dasar (Moleong, 1999:103). Oleh karena itu, maka dalam analisis 

data penelitian lebih disesuaikan dengan tujuan penelitian agar keputusan yang di 

ambil tepat. Menurut Miles dan Huberman, setelah data-data yang dibutuhkan 

telah terkumpul, dilakukan pengolahan atau analisis data yang mencakup reduksi 

data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan (Emzir, 2013:23). 

1. Reduksi Data 

Reduksi data mengacu pada bentuk analisis pemilihan, pemfokusan, 

penyederhanaan, dan pentransformasian data mentah. Tahap-tahap dalam 

reduksi data diantaranya; membuat rangkuman, membuat tema, membuat 

pemisah-pemisah, pemberian kode, menulis memo-memo dan pengembangan. 

2. Model Data/Penyajian Data 

Bentuk dari penyajian data kualitatif teks naratif yang berbentuk catatan di 

lapangan. Penyajian data tersebut mencakup berbagai jaringan kerja, grafik, 

jenis matrik dan bagan. Semua hasil tersebut disusun sebagai kumpulan dari 

berbagai informasi untuk mendeskripsikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan, serta agar penyajian data dari hasil reduksi data lebih tertata dan 

semakin mudah dipahami. Pada langkah penyajian data peneliti berusaha 
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untuk menyusun data yang akurat, agar nantinya menjadi informasi yang dapat 

disimpulkan dan memiliki makna tertentu. 

3. Verifikasi Kesimpulan 

Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan berdasarkan emuan dan 

melakukan verifikasi data. Pada dasarnya kesimpulan awal yang sudah 

diperoleh masih bersifat sementara dan kesimpulan tersebut akan berubah jika 

ditemukan bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. 

Proses untuk memperoleh bukti-bukti inilah yang dimaksud dengan verifikasi 

data. Setelah melalui proses diatas akan didapatkan berbagai keyword yang 

dibutuhkan oleh peneliti, yang selanjutnya akan dikembangkan lagi untuk 

menjadi sebuah konsep pada perancangan penelitian. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 Pembahasan pada bab ini lebih difokuskan pada metode yang diguanakan 

dalam perancangan karya, seperti menjelaskan hasil analisis data, analisis 

Strenght, Weakness, Opportunity, Threats (SWOT), Segmentasi, Targeting, 

Positioning (STP), keyword serta strategi kreatif lainnya dalam Perancangan Buku 

Ilustrasi Tanaman Herbal Sebagai Media Informasi Bahan Perawatan Kecantikan 

Wajah Untuk Remaja Putri. 

4.1  Hasil dan Analisis Data 

Analisis data adalah sebuah cara untuk mengolah data dalam bentuk 

observasi dan wawancara yang telah dikumpulkan agar mudah dipahami dan 

bermanfaat untuk mendapatkan dan memecahkan permasalahan. Pada bab ini 

pembahasan difokuskan kepada hasil pengumpulan data yang akan digunakan 

dalam Perancangan Buku Ilustrasi Tanaman Herbal Sebagai Media Informasi 

Bahan Perawatan Kecantikan Wajah Untuk Remaja Putri. 

  Pada penelitian ini peneliti menemukan jurnal tugas akhir yang berjudul 

Perancangan Buku Fotografi Empon-Empon Dengan Teknik Environmental 

Portrait Sebagai Sarana Pengenalan Kepada Remaja, karya milik Rizal Amandara 

Hari Saputera ini merupakan karya tugas akhir mahasiswa Institut Bisnis dan 

Informatika Stikom Surabaya. Tugas akhir ini meneliti serta membuat karya 

dengan topik Memperkenalkan Empon-Empon Kepada Remaja. Pada tampilan 

fotografi Empon-Empon tersebut akan diaplikasikan kedalam sebuah konsep buku 

29 
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fotografi dengan teknik environmental portrait, sedangkan yang akan penulis 

rancang adalah membuat Buku Ilustrasi Tanaman Herbal Sebagai Media 

Informasi Bahan Perawatan Kecantikan Wajah Untuk Remaja Putri dengan teknik 

vektor dan digital painting, penulis juga membatasi hanya membuat 7 tanaman 

herbal sebagai objek yang paling kuat, serta memiliki manfaat besar yaitu, Lidah 

Buaya, Jeruk Nipis, Kunyit, Daun Sirih, Mentimun, Daun Teh Hijau, dan 

Temulawak. 

4.1.1  Hasil Observasi 

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan 

mengenai anak remaja khususnya remaja putri. Observasi ini dilakukan dengan 

mengamati beberapa remaja putri yang dapat membantu atau mendukung data 

yang dibutuhkan pada penelitian ini.  

Peneliti mengamati tentang kebiasaan anak remaja putri dalam merawat 

kulit wajah dikesehariannya. Selain itu peneliti juga bertanya seberapa pahamkah 

anak-anak remaja dengan adanya tanaman herbal yang bisa bermanfaat untuk 

merawat kulit wajah. Dari 8 (delapan) remaja yang sudah diwawancarai oleh 

peneliti mengatakan bahwa mereka kurang memahami adanya tanaman herbal 

yang bermanfaat untuk merawat kulit wajah. Akan tetapi kebanyakan dari remaja 

putri tersebut mengatakan bahwa mereka memahami hanya beberapa tanaman 

herbal yang bermanfaat bagi wajah seperti timun, tomat, dan jeruk nipis. 

Dari hasil observasi pada 8 (delapan) remaja putri mengenai bagaimana 

buku ilustrasi yang dapat menarik perhatian para remaja putri diantaranya 
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menyukai desain buku ilustrasi yang girly, dipenuhi oleh warna yang cerah, 

terlihat simple namun playful dan mudah dipahami oleh pembacanya. 

4.1.2  Hasil Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud-maksud tertentu yang 

diucapkan oleh peneliti dan berhadapan langsung dengan narasumber untuk 

mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang 

dapat menjelaskan permasalahan penelitian, serta dapat membantu dalam 

penyelesaian proses perancangan tugas akhir. Hasil wawancara dengan 

narasumber pertama yaitu dengan Eva selaku pemilik dari Herbs Spa, House of 

Relax & Spa yang beralamat di Jl. Prapanca no 57 Surabaya, Jawa Timur. 

Wawancara dilakukan pada hari tanggal 5 Agustus 2018 pukul 13.00 WIB. Eva 

mengatakan bahwa sejak jaman nenek moyang tanaman herbal sudah menjadi 

pilihan utama sebagai bahan atau ramuan untuk mencegah suatu penyakit. Namun 

seiring bergantinya jaman, semakin banyak ditemukan manfaat lain dari tanaman 

herbal tersebut, yaitu selain untuk dikonsumsi salah satu manfaat tanaman herbal 

yaitu bisa diolah dan dimanfaatkan kegunaannya sebagai perawatan kecantikan 

kulit pada tubuh, terutama dibagian wajah. Eva menambahkan, dimasa sekarang 

ini juga sangat banyak perusahaan kecantikan yang namanya sudah besar dan 

dikenal oleh masyarakat diseluruh penjuru Indonesia yang memanfaatkan tanaman 

herbal sebagai bahan dasar dari produk yang telah mereka buat. Eva juga 

menjelaskan bahwa di Herbs Spa, House of Relax & Spa yang sudah berdiri 

sekitar kurang lebih 11 tahun ini juga memanfaatkan tanaman herbal sebagai 

bahan utama untuk berbagai macam perawatan yang ada dalam Herbs Spa ini. 
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Mulai dari perawatan rambut hingga perawatan kaki, mereka menggunakan bahan 

dari tanaman herbal yang sudah diolah. Menurut Eva, manfaat tanaman herbal 

untuk remaja putri yaitu selain murah dan mudah didapatkan, tanaman herbal juga 

baik untuk menjaga kesehatan kulit tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. 

Terutama pada bagian wajah, tanaman herbal memiliki berbagai macam manfaat 

dari masing-masing jenis tanaman dan untuk berbagai jenis masalah pada kulit 

wajah remaja putri. 

Wawancara yang kedua ditujukan pada Dian Agung Anggraeny yang 

memiliki jabatan dokter kecantikan. Dian memiliki klinik pribadi yaitu Klinik 

Dian yang beralamat di Jl. Kusmanaji no. 40 Sumberpucung – Malang, Jawa 

Timur. 

!!!!!!!!!Wawancara dilakukan via telepon pada tanggal 6 Agustus 2018 pada pukul 

16.00 WIB, beliau menjelaskan bahwa tanaman herbal adalah tanaman yang 

benar-benar ditanam tanpa pestisida, yang ditanam dengan hanya menggunakan 

pupuk saja. Manfaat tanaman herbal selain bisa digunakan untuk pencegahan 

penyakit, tanaman herbal juga bisa digunakan untuk merawat kesehatan pada kulit 

wajah dan menekan racun-racun yang ada pada kulit. Dian mengatakan bahwa 

tanaman herbal ini kurang mendapatkan perhatian dari kalangan remaja khususnya 

putri yang berumur 18-21 tahun. Salah satu faktor penyebab kurangnya perhatian 

dari tanaman herbal dikalangan remaja putri adalah tanaman herbal dihabitat 

aslinya semakin berkurang karena banyaknya pengurangan lahan, padahal jika 

dilihat dari manfaatnya, tanaman herbal lebih baik untuk remaja putri karena 

bahan-bahannya tradisional dan alami. Dian mengatakan bahwa cukup banyak 
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sekali terdapat tanaman herbal yang ada di Indonesia, namun keberadaannya 

sekarang kurang diminati. Dan untuk remaja putri harus benar-benar memilih 

mana tanaman herbal yang cocok untuk kulit wajahnya, jika tidak begitu akan 

terjadi alerghi pada kulit wajah apabila salah dalam menggunakan tanaman herbal 

yang tidak cocok untuk kulit wajah remaja putri. 

 Dan wawancara yang terakhir bersama Dwi Sri Astuti selaku perawat di J 

Beauty Helth Skincare yang beralmat di Ruko StarPaka Jl. Medokan Ayu 30 B-05 

,Surabaya pada tanggal 8 Agustus 2018 pukul 15.00 WIB 

 Dalam wawancara tersebut Dwi menjelaskan tentang pentingnya tanaman 

herbal untuk kecantikan wajah karena kandungan didalam tanaman tersebut 

mampu mampu di manfaatkan ke berbagai jenis kulit dan masalah pada berbagai 

jenis kulit wajah pada remaja putri. Tanaman herbal sendiri tidak pernah terbukti 

mempunyai efek samping yang berbahaya untuk kulit tubuh ataupun kulit wajah 

karena memang tanaman herbal adalah bahan alami yang aman untuk diolah 

menjadi berbagai jenis obat-obatan termasuk untuk bahan perawatan kecantikan 

wajah. Di J Beauty Health Skincare sendiri untuk perawatan tubuh hingga wajah 

menggunakan olahan dari beberapa tanaman herbal yang diracik sendiri. Dan 

memiliki banyak customer langganan yang sering melakukan perawatan disana 

karena merasa cocok dengan bahan-bahan yang digunakan.  

 Merangkum hasil wawancara dari narasumber tersebut diatas peneliti 

menanyakan perihal buku ilustrasi yang akan dibuat untuk tugas akhirnya tersebut, 

masing-masing dari mereka mengatakan setuju dengan adanya pembuatan buku 

ilustrasi tentang tanaman herbal ini, menurutnya, akan menjadi sebuah media 
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pembelajaran yang efektif bagi para remaja putri, dengan adanya buku ilustrasi ini 

remaja putri juga dapat mempraktikan sendiri bagaimana mengolah tanaman 

herbal tersebut menjadi sebuah bahan perawatan kecantikan. Mereka (narasumber) 

juga mengatakan bahwa buku ilustrasi yang cocok untuk remaja putri yaitu buku 

dengan desain yang kekinian dengan gaya khas remaja yang dapat menarik 

perhatian para remaja putri untuk menambah minat baca buku ilustrasi tersebut. 

4.1.3  Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah proses pembuktian atas jenis sumber apapun, 

pembuktian berbentuk lisan, tulisan, maupun gambar. Dokumentasi yang 

dilakukan peneliti tersebut memberikan keterangan atau bukti unntuk memperkuat 

hasil penelitian yang dilakukan. 

Dokumentasi pada penelitian ini dengan menangkap gambar atau foto 

ketika peneliti sedang mewawancara narasumber. 

 

 

Gambar 4.1 Dokumentasi Narasumber,  
Dian Agung Anggraeny, Dr. 

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2018 
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Gambar 4.2 Dokumentasi Narasumber, Eva 

Pemilik Herbs Spa, House of Relax & Spa 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2018 

 
 

Gambar 4.3 Dokumentasi Narasumber, Dwi 
Perawat Beauty Health Skincare 

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2018 
 
4.2  Hasil Analisis Data 

Setelah melakukan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara 

lalu tahapan selanjutnya adalah analisis data yang terdiri dari reduksi data, 

penyajian data dan menentukan atau verifikasi kesimpulan. 
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4.2.1  Reduksi Data 

1. Observasi 

Pada saat observasi peneliti menemukan permasalahan pada remaja putri yang 

kurang memahami tentang adanya tanaman herbal yang bermanfaat untuk 

merawat kecantikan wajah, mereka hanya mengetahui beberapa tanaman herbal 

yang umum digunakan untuk merawat kulit wajah seperti jeruk nipis, timun, dan 

tomat. Dan menginginkan buku ilustrasi dengan konsep yang girly, dipenuhi oleh 

warna yang cerah, terlihat simple namun playful dan mudah dipahami oleh 

pembacanya. 

2. Wawancara 

a. Ahli Tanaman Herbal 

Hasil wawancara dengan Dian diperoleh data mengenai manfaat lain dari 

tanaman herbal selain untuk pencegahan penyakit antara lain adalah sebagai 

bahan perawatan kecantikan dan kesehatan kulit wajah. Sedangkan menurut Eva 

manfaat tanaman herbal untuk remaja putri yaitu selain murah dan mudah 

didapatkan, tanaman herbal juga baik untuk menjaga kesehatan kulit tubuh dari 

ujung rambut hingga ujung kaki. Dan yang terakhir menurut Dwi pentingnya 

tanaman herbal untuk kecantikan wajah karena kandungan didalam tanaman 

tersebut mampu mampu di manfaatkan ke berbagai jenis kulit dan masalah pada 

berbagai jenis kulit wajah pada remaja putri. 
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b. Remaja Putri 

Hasil wawancara dengan beberapa remaja putri selaku target audience peneliti 

yang sebagian besar belum mengetahui tentang manfaat lain tentang tanaman 

herbal sebagai bahan perawatan kecantikan wajah.  

4.2.2 Penyajian Data 

 Berdasarkan reduksi data yang telah diperoleh peneliti dari data 

wawancara dan observasi maka dapat dikerucutkan atau disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Tanaman herbal selain menjadi tanaman obat yang berguna untuk mencegah 

penyakit dalam tubuh, juga dapat bermanfaat untuk merawat kecantikan 

wajah. 

2. Masih banyak remaja putri yang belum mengetahui adanya manfaat pada 

tanaman herbal yang bisa berguna untuk merawat kecantikan wajah. 

3. Olahan tanaman herbal lebih bermanfaat  dan menyehatkan bagi remaja putri 

karena menggunakan bahan alami dan tidak menggunakan bahan pengawet. 

4. Ada beberapa tanaman herbal yang dijadikan sebagai bahan perawatan 

kecantikan wajah untuk remaja putri dan peneliti telah mengambil 7 (tujuh) 

tanaman herbal yang paling sering digunakan. 

5. Target dari perancangan buku ilustrasi ini adalah remaja akhir putri yang 

berusia 18 hingga 21 tahun, memiliki kelas sosial menengah keatas yang 

tinggal di perkotaan dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tentang tanaman 

herbal yang bermanfaat bagi kecantikan wajah. 
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6. Anak remaja membutuhkan sebuah media untuk mencari informasi mengenai 

tanaman herbal yang bermanfaat untuk kecantikan wajah yaitu dengan 

meciptakan buku ilustrasi. 

4.2.3 Penarikan Kesimpulan 

  Berdasarkan dari hasil pengamatan dan pengumpulan analisa data, 

lalu tahap reduksi data dan dilanjutkan ke tahap penyajian data, maka didapatkan 

kesimpulan bahwa penyajian informasi tentang tanaman herbal yang bermanfaat 

untuk merawat kecantikan wajah untuk remaja putri. 

Tanaman herbal yang bermanfaat untuk merawat kecantikan kulit wajah 

memiliki beberapa jenis, diantaranya lidah buaya, mentimun, jeruk nipis, daun teh 

hijau, daun sirih, kunyit dan temulawak. Tanaman tersebut biasa digunakan untuk 

campuran bahan makanan atau ramuan obat-obatan, namun manfaat lain dari 

tanaman herbal tersebut adalah untuk dijadikan bahan perawatan kecantikan 

wajah. 

Tanaman herbal yang dapat digunakan untuk merawat kecantikan saat ini 

untuk kalangan remaja putri sebagian besar belum mengetahui secara jelas dan 

sedikit dari mereka hanya mampu menjelaskan secara singkat, berdasarkan artikel 

dan literatur yang sudah ada, maka diperlukan juga literatur dalam bentuk ilustrasi 

agar remaja lebih memahami secara detail, sehingga dapat merancang sebuah 

media informasi melalui perancangan buku ilustrasi tanaman herbal untuk 

merawat kecantikan wajah untuk remaja putri. 
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4.3 Analisis Segmentasi, Targeting, Positioning (STP) 

 Analisis Segmentasi, Targeting, Positioning mengacu pada objek yang 

diteliti, dalam hal ini adalah Perancangan Buku Ilustrasi Tanaman Herbal Sebagai 

Media Informasi Bahan Perawatan Kecantikan Wajah Untuk Remaja Putri. 

1. Segmentasi 

Dalam Perancangan Buku Ilustrasi Tanaman Herbal Sebagai Media Informasi 

Bahan Perawatan Kecantikan Wajah Untuk Remaja Putri khalayak sasaran 

atau target yang dituju adalah : 

a. Demografis  

Usia  : 18 – 21 Tahun  

Jenis Kelamin : Perempuan 

Pendidikan  : Maksimal S1 

Kelas Sosial : Menengah keatas 

b. Geografis 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, sasaran pasar dari produk 

meliputi wilayah kota-kota di provinsi Jawa Timur, khsusunya Surabaya. 

c. Psikografis 

Remaja yang aktif dan ingin mengetahui hal baru, selain itu para remaja putri 

juga dapat merawat wajahnya sendiri dengan bahan yang mudah didapatkan 

dan mudah diolah dirumah. 

2. Targeting 

Target yang dituju dari Perancangan Buku Ilustrasi Tanaman Herbal Sebagai 

Media Informasi Bahan Perawatan Kecantikan Wajah Untuk Remaja Putri ini 
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adalah remaja itu sendiri dan orang tua yang memiliki anak remaja usia 18-21 

tahun. 

3. Positioning 

Positioning adalah strategi komunikasi untuk menempatkan produk, 

perusahaan, individu, merek atau apa saja dalam alam pikiran mereka 

sehingga khalayak memiliki penilaian tertentu (Morissan, 2010: 72). 

Positioning dalam Perancangan Buku Ilustrasi Tanaman Herbal Sebagai 

Media Informasi Bahan Perawatan Kecantikan Wajah Untuk Remaja Putri ini 

digunakan sebagai salah satu media informasi yang dapat bermanfaat dan 

menambah pengetahuan bagi para remaja putri dalam merawat kecantikan 

wajahnya, selain itu juga bisa dijadikan sebagai salah satu media 

pembelajaran yang efektif karena bersinggungan dengan sifat remaja yaitu 

mulai kurang peduli dengan lingkungan sekitar. Sehingga remaja akan 

tumbuh minatnya dalam mempelajari tentang peninggalan budaya oleh nenek 

moyang yang seharusnya terus dilestarikan, yaitu tanaman herbal yang 

bermanfaat untuk merawat kecantikan kulit wajah untuk remaja putri dengan 

memvisualisasikan tanaman herbal tersebut sebagai salah satu pengetahuan 

melalui buku ilustrasi digital dengan konsep teenager. Buku ini berupa 

ilustrasi digital dari tanaman-tanaman herbal yang terpilih, manfaat atau 

kegunaan dan cara mengolahnya lalu bagaimana mengaplikasikannya pada 

wajah. Konsep teenager ini lebih menonjolkan pada berbagai macam warna 

yang cerah, tertata rapi, dan informasi didalam buku tersebut bisa 

tersampaikan kepada target audience. Berdasarkan observasi dan wawancara, 
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perlunya sebuah buku ilustrasi ini untuk menyampaikan sebuah informasi 

tentang adanya manfaat pada beberapa tanaman herbal tersebut dan untuk 

memberi penjelasan pada remaja putri dengan memberikan visual yang sesuai 

dengan target peneliti. Untuk remaja akhir berusia 18 – 21 tahun, penggunaan 

gambar ilustrasi akan lebih mudah diingat oleh remaja putri.  

4.4 Analisa Strenght, Weakness, Opportunity, Threats (SWOT) 

 Analisis SWOT adalah keseluruhan evaluasi tentang kekuatan (strength), 

kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman (threats). Analisis 

SWOT (Strenght-Weakness-Opportunities-Threats) merupakan cara untuk 

mengamati lingkungan pemasaran eskternal dan internal. Faktor kekuatan dan 

kelemahan merupakan faktor internal dalam penelitian obyek yang dikaji. 

Sedangkan ancaman dan peluang yaitu faktor eksternal. 

  Dalam anailisis SWOT sesuai dengan tabel dibawah ditemukan strategi 

utama dalam perancangan buku ilustrasi tanaman herbal yang bermanfaat untuk 

merawat kecantikan wajah sebagai upaya menambah pengetahuan kepada remaja 

putri tentang adanya manfaat yang terkandung dalam tanaman herbal tersebut. 
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Gambar 4.4 Analisis Strenghts, Weakness,  
Opportunity, Targeting (SWOT) 

Sumber : Hasil olahan peneliti, 2018 
 



! 44 

4.5 Unique Selling Proposition (USP) 

 Adanya pembeda pada suatu produk dalam sebuah persaingan bisnis 

merupakan hal yang sangat penting, karena itu dibutuhkan sesuatu hal yang 

menjadi pembeda antara suatu produk dengan produk yang lainnya sehingga 

dapat memiliki kekuatan dalam menarik target pasar. Keunikan suatu produk 

dapat menjadikan suatu produk memiliki kemungkinan untuk lebih digemari 

konsumen dibandingkan dengan kompetitornya dan keunikan tersebut dikenal 

dengan istilah Unique Selling Proposition (USP). 

Buku ilustrasi ini menyuguhkan 7 tanaman herbal yang bermanfaat untuk 

merawat kecantikan kulit wajah remaja putri diantaranya adalah aloe vera, green 

tea leaves, mentimun, jeruk nipis, daun sirih, kunyit dan temulawak yang 

dikemas secara unik yaitu ilustrasi dengan menggunakan teknik digital painting 

atau vector sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh remaja berusia 18 -21 

tahun. Buku ilustrasi ini dilengkapi dengan penjelasan dari tanaman herbal 

tersebut, jenis-jenis, fungsi serta manfaat dari tanaman herbal yang bisa 

digunakan sebagai bahan perawatan kecantikan wajah remaja putri sebagai 

penambah pengetahuan dari buku tersebut sehingga remaja putri tahu bahwa 

tanaman herbal memiliki unsur yang kuat untuk dilestrarikan dan dikembangkan. 

Dalam perancangan ini, unique selling proposition USP atau yang dimiliki 

oleh buku ilustrasi ini adalah penyampaian informasi dari buku ilustrasi tanaman 

herbal dengan cara penyampaian pesan yang berbeda dengan buku tentang 

tanaman herbal yang lain. Yaitu dengan menggunakan teknik vektor dan digital 

painting agar lebih berkesan, menambah minat baca pada target audiens dan agar 
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pesan yang ada dalam buku tersebut dapat mudah tersampaikan kepada target 

audiens dengan adanya gambar ilustrasi sehingga lebih memiliki efek yang 

mandalam. 

4.6 Key Communication Message  

Berdasarkan data yang telah terkumpul melalui hasil observasi, wawancara, 

STP, analisis SWOT, USP yang nantinya akan dijadikan sebuah key 

communication message dan konsep dari keseluruhan data yang telah diperoleh. 

Key Communication Message atau pemilihan kata kunci menjadikannya 

landasan dari konsep Perancangan Buku Ilustrasi Tentang Tanaman Herbal Untuk 

Perawatan Wajah Remaja Putri ini dipilih melalui penggunaan dasar acuan analisa 

data yang telah dilakukan. Menentukan Key Communication Message diambil 

berdasarkan data yang telah terkumpul dari hasil observasi, wawancara, STP, USP 

dan analisis SWOT yang kemudian dijadikan sebagai strategi utama. 
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4.7 Key Communication Messages 
 

 
 
 

Gambar 4.6 Key Communication Messages 
Sumber : Hasil olahan peneliti, 2018 
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4.7 Deskripsi Konsep 

 Berdasarkan alasis Key Communication Messages maka kesimpulan dari 

konsep yang akan menjadi acuan desain dalam Perancangan Buku Ilustrasi 

Tanaman Herbal Sebagai Media Informasi Bahan Perawatan Kecantikan Wajah 

Untuk Remaja Putri yaitu “Joy”. Kata dari Joy mewakili dari semua key 

communication messages yang diambil dari wawancara, observasi, USP dan 

analisis SWOT yang pada akhirnya dijadikan sebagai strategi utama.  

 Desikripsi dari Joy adalah berarti kebahagiaan. Tanaman herbal sendiri 

merupakan salah satu warisan penting dan pokok, maka dari itu harus terus 

dilestarikan oleh generasi muda karena tanaman herbal dapat menjadi sebuah 

kekayaan asli Indonesia. Jadi, konsep dalam perancangan buku ilustrasi ini 

mengusung tema yang berhubungan dengan Joy. Konsep utama juga dapat 

diartikan sebagai yang paling menonjol dari pada saingannya, melalui pemilihan 

desain yang menggambarkan anak remaja diharapkan tanaman herbal dapat lebih 

menonjol dari produk kimia yang lebih popular saat ini. Tanaman herbal memiliki 

tingkat keunikan yang berbeda-beda. Konsep “Joy” bertujuan untuk merubah 

persepsi bahwa memanfaatkan olahan tanaman herbal lebih sehat dan aman dari 

pada produk yang mengandung bahan kimia. Melalui visualisasi ilustrasi dari 7 

tanaman herbal yang komunikatif diharapkan dapat menarik perhatian remaja 

akhir khususnya remaja putri untuk melestarikan warisan lokal. Konsep “Joy” 

juga bertujuan untuk mengenalkan remaja putri pada tanaman herbal sebagai 

warisan yang hampir terlupakan karena kurangnya perhatian serta kalah popular 

dengan produk berbahan dasar kimiawi dengan menggunakan visual yang 
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menyenangkan dan akan membuat para remaja putri tertarik untuk membacanya. 

Maka dari itu diharapkan dari Perancangan Buku Ilustrasi Tanaman Herbal 

Sebagai Media Informasi Bahan Perawatan Kecantikan Wajah Untuk Remaja 

Putri mampu menyerap dan menambah wawasan baru tentang tanaman herbal 

yang dibalut dengan cara yang unik dan menyenangkan. 

4.8 Perancangan Kreatif 

4.8.1 Tujuan Kreatif 

! Perancangan Buku Ilustrasi Tanaman Herbal Sebagai Media Informasi 

Bahan Perawatan Kecantikan Wajah Untuk Remaja Putri ini bertujuan untuk 

menumbuhkan minat dan wawasan baru tentang pentingnya melestarikan warisan 

lokal kepada remaja. Pada buku ilustrasi ini nantinya akan memberikan informasi 

tentang manfaat dari tanaman herbal itu sendiri, jenis-jenis, kegunaan yang 

terkandung dalam tanaman tersebut serta manfaatnya bagi kulit wajah dan cara 

mengolahnya, sehingga remaja akan sadar bahwa tanaman herbal lebih memiliki 

pengaruh terhadap kekayaan alam Indonesia. Selain itu juga agar target audience 

yaitu remaja berusia 18-21 tahun dapat mengenal warisan lokal yang hampir 

terlupakan ini. 

Dengan adanya key communication message diharapkan dapat menjadi 

acuan dalam Perancangan Buku Ilustrasi Tanaman Herbal Sebagai Media 

Informasi Bahan Perawatan Kecantikan Wajah Untuk Remaja Putri, sehingga 

mampu untuk mengenalkan remaja terhadap tanaman herbal berserta 

kegunaannya. Key communication message yang digunakan adalah “Joy” yang 

diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, STP, USP, dan analisis SWOT 
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yang telah melalui proses analisa sehingga dapat menjadi acuan konsep dasar 

dalam Perancangan Buku Ilustrasi Tanaman Herbal Sebagai Media Informasi 

Bahan Perawatan Kecantikan Wajah Untuk Remaja Putri. 

4.8.2 Strategi Kreatif 

Perancangan Buku Ilustrasi Tanaman Herbal Sebagai Media Informasi 

Bahan Perawatan Kecantikan Wajah Untuk Remaja Putri diperlukan strategi 

kreatif dalam tampilan visualnya. Pesan dan daya tarik visual merupakan sesuatu 

yang penting dalam sebuah produk agar mampu menarik perhatian konsumen 

pada kesan pertama. 

Dengan mengusung konsep teenager dari keyword “Joy” yang digunakan 

sebagai desain dalam  Perancangan Buku Ilustrasi Tanaman Herbal Sebagai Media 

Informasi Bahan Perawatan Kecantikan Wajah Untuk Remaja Putri yang harus 

terus di jaga kelestariannya oleh remaja putri dan generasi penerus yang lainnya. 

Selain itu juga agar orang tua sadar terhadap pentingnya pengetahuan remaja 

tentang warisan asli dari daerahnya dengan visualisasi yang menarik dan 

komunikatif.  

1. Format dan Ukuran Buku 

Buku ilustrasi yang akan dirancang nantinya berukuran 15.5  x 15.5 cm. 

Sedangkan banyaknya halaman buku fotografi ini 40 halaman termasuk cover dan 

back cover. Isi buku menggunakan has print laser dengan ketebalan 100 gram, 

cover menggunakan hard cover punggung dengan laminasi doff dingin. 
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2. Teknik Visualisasi 

Teknik visualisasi merupakan cara yang akan digunakan dalam proses pembuatan 

visualisasi sebuah karya pada  Perancangan Buku Ilustrasi Tanaman Herbal 

Sebagai Media Informasi Bahan Perawatan Kecantikan Wajah Untuk Remaja 

Putri  dimana dalam teknik ini dimulai dengan sketsa manual lalu 

didigitalisasi  melalui Adobe Ilustrator. Alasannya, gambar bisa diubah-ubah ke 

berbagai ukuran dan juga dapat dicetak pada tingkat resolusi sebesar apapun tanpa 

kehilangan detil dan ketajaman gambar dan gambar ilustrasi disesuaikan dengan 

konsep yang telah dipilih. 

3. Layout 

Layout secara bahasa adalah tata letak atau penempatan. Menurut salah satu 

teorinya, layout adalah usaha untuk menyusun, menata atau memadukan unsur-

unsur komunikasi grafis (teks, gambar, table, dll) menjadi media komunikasi 

visual yang komunikatif, estetik, dan menarik. Jadi ahli layout adalah bisa 

dianggap seorang manajer yang mampu mengatur atau mengkomposisi bentuk dan 

bidang sehingga tersaji dalam kesatuan yang mudah diterima pemirsa (audience). 

(Hendi Hendratman. 2014:195-204) 

Secara teori untuk membuat layout yang baik, hal yang perlu dipelajari adalah 

Prinsip Desain: keseimbangan, irama, kesatuan dan pusat perhatian. 

Layout yang digunakan pada buku ilustrasi ini adalah Picture Window Layout dan 

Bleed Layout. 
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5. Tipografi 

Suatu jenis huruf dikatakan legible apabila masing-masing huruf atau 

karakternya mudah dikenali dan dibedakan dengan jelas satu sama lain (Rustan, 

2011: 74). Jenis huruf yang akan digunakan pada  Perancangan Buku Ilustrasi 

Tanaman Herbal Sebagai Media Informasi Bahan Perawatan Kecantikan Wajah 

Untuk Remaja Putri ini adalah font Sunset Beach, Oriya Sangam MN dan 

Diamond Girl Medium. Untuk font pada cover menggunakan font perpaduan 

antara oriya sangan mn dan sunset beach. 

Gambar 4.8.1 Font Oriya Sangam MN 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

 
Gambar 4.8.2 Font Sunset Beach 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 
 
 
 
 



! 52 

Font untuk bodytext yang digunakan dalam Perancangan Buku Ilustrasi Tanaman 

Herbal Sebagai Media Informasi Bahan Perawatan Kecantikan Wajah Untuk 

Remaja Putri ini adalah jenis font Diamond Girl Medium. Penggunaan jenis font 

Diamond Girl Medium ini akan memunculkan kesan feminin serta modern namun 

elegan dan juga mudah dibaca.  

Gambar 4.8.3 Font Diamond Girl  
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 
 6. Warna 

Warna memiliki peran yang sangat besar dalam pengambilan keputusan 

saat pembelian barang. Penelitian yang dilakukan Institute for Color Research di 

Amerika menemukan bahwa seseorang dapat mengambil keputusan terhadap 

orang lain, lingkungan maupun produk hanya dalam waktu 90 detik, dan 

keputusan tersebut 90%-nya didasari oleh warna (Rustan, 2013: 72). 

Pemilihan warna disesuaikan berdasarkan keyword dan target audience. 

Target audience adalah remaja dengan usia 18-21 tahun yang memiliki sifat aktif 

dan memiliki rasa ingin tahu, sehingga warna yang digunakan adalah warna 

pioneer dan gorgeous. Jika mengacu pada keyword yaitu Joy maka warna yang 
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digunakan adalah warna pioneer, karena salah satu dari definisi Joy adalah 

keceriaan atau kegembiraan. Warna pioneer memiliki ciri khas warna yang yang 

pekat bisa juga dibilang menonjol, diharapkan dari desain yang dibuat 

menggunakan warna-warna pioneer akan lebih menarik karena terlihat lebih tajam 

dan juga dapat membawa tanaman herbal ke rana sekarang. Sedangkan jika 

mengacu pada karakteristik remaja usia 18-21 tahun yaitu anak yang memiliki 

sifat aktif dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, maka warna yang digunakan 

adalah warna gorgeous. Warna gorgeous adalah warna yang memiliki kesan ceria. 

Warna tersebut sangat tepat jika digunakan untuk remaja mengingat remaja 

memiliki imajinasinya masing-masing sehingga akan mempengaruhi dan 

merangsang kreativitasnya, selain itu warna ini juga sangat menarik jika ditujukan 

untuk remaja berusia 18-21 tahun. 

Agar Perancangan Buku Ilustrasi Tanaman Herbal Sebagai Media 

Informasi Bahan Perawatan Kecantikan Wajah Untuk Remaja Putri ini lebih focus 

dan memiliki ciri khas, maka perlu memilih 3 warna dasar yang dijadikan acuan 

untuk melanjutkan ketahap selanjutnya, warna dasar terpilih adalah merah muda 

kuning dan hijau. 

 
Gambar 4.8.4 Warna 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 
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7. Konsep Buku 

 Konsep yang di terapkan  Perancangan Buku Ilustrasi Tanaman Herbal 

Sebagai Media Informasi Bahan Perawatan Kecantikan Wajah Untuk Remaja 

Putri  ini adalah dengan menonjolkan tanaman herbal yang di buat menjadi sebuah 

gambar ilustrasi, agar target audience dapat menangkap isi buku dengan mudah. 

Pada Perancangan Buku Ilustrasi Tanaman Herbal Sebagai Media Informasi 

Bahan Perawatan Kecantikan Wajah Untuk Remaja Putri dimana dalam teknik ini 

ada proses skets manual lalu didigitalisasi kedalam bentuk ilustrasi. Alasannya, 

ilustrasi bisa diubah-ubah ke berbagai ukuran dan juga dapat dicetak pada tingkat 

resolusi sebesar apapun tanpa kehilangan detil dan ketajaman gambar (ilustrasi) 

dan karakter dari tanaman herbal tersebut yang disesuaikan dengan konsep yang 

telah dipilih. 

Konten dalam buku ilustrasi menampilkan gambar ilustrasi seorang 

perempuan yang menjelaskan singkat tentang tanaman herbal, serta gambar 

ilustrasi dari 7 tanaman herbal yang sudah terpilih dan juga memberikan deskripsi 

tentang tanaman herbal tersebut, gunanya agar para pembaca menjadi tertarik pada 

buku ini. Selain itu juga menampilkan cara-cara dan bahan yang digunakan untuk 

mengolah tanaman herbal menjadi bahan perawatan wajah, agar remaja tahu 

bahwa tanaman herbal lebih sehat dan aman untuk dimanfaatkan pada kulit wajah 

karena menggunakan bahan-bahan alami. 
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4.8.3 Strategi Media 

Media dipilih untuk menyampaikan pesan kepada target secara informatif 

dan menarik agar pesan yang akan disampaikan dapat diterima dengan mudah. 

Oleh karena itu, pemilihan media ini haruslah efektif, efisien, dan juga tepat 

sasaran. Media tersebut terbagi menjadi dua macam yaitu, media utama dan media 

pendukung. Media utama yang digunakan adalah buku ilustrasi, sedangkan media 

pendukung adalah media yang digunakan untuk membantu publikasi media utama. 

1. Media Utama 

Media utama dalam perancangan ini adalah media cetak buku ilustrasi, dengan 

alasan merupakan media yang mampu menarik pembaca untuk membaca buku 

yang akan dibuat, karena dalam buku ilustrasi tersebut terdapat 7 jenis tanaman 

herbal yang dikemas ke dalam ciri khasnya masing masing. Dalam buku ilustrasi 

tersebut juga terdapat bahan-bahan alami yang digunakan untuk mengolah 

menjadi bahan perawatan kecantikan, sehingga remaja sadar bahwa menggunakan 

bahan perawatan kecantikan dengan tanaman tradisional dan bahan alami akan 

jauh lebih sehat dan aman. 

Buku ilustrasi yang akan dirancang nantinya berukuran 15.5  x 15.5 cm. 

Sedangkan banyaknya halaman buku fotografi ini 40 halaman termasuk cover dan 

back cover. Isi buku menggunakan has print laser dengan ketebalan 100 gram, 

cover menggunakan hard cover punggung dengan laminasi doff dingin. 
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2. Media Pendukung  

a. Pembatas Buku (bookmark) 

Pembatas buku adalah media cetak yang dapat digunakan untuk membatasi buku 

yang sedang kita baca. Pemilihan media ini bertujuan untuk memperkuat karya 

yang akan dipamerkan, karena pembatas buku dan buku memiliki hubungan yang 

saling berkaitan. Pemilihan media pembatas buku digunakan karena media ini 

mudah untuk dilihat dan menarik perhatian. Pembatas buku ini di desain dengan 

ukuran 15cm x 6cm dengan menggunakan system cetak digital printing art papper 

300 gram, laminasi doff. 

b. Stiker 

Penggunaan media stiker dirasa cocok sebagai media promosi pendukung karena 

memiliki fleksibitas yang tinggi dalam pengaplikasiannya serta memiliki keunikan 

tersendiri. Selain itu stiker yang digunakan sebagai media pendukung memiliki 

dampak yang cukup besar dengan harga yang dapat dijangkau. Stiker dicetak 

dengan kertas vinyl dengan ukuran 6 cm x 6 cm dengan laminasi doff. 

c. Gantungan Kunci 

Penggunaan media gantungan kunci ini akan cocok untuk para remaja putri karena 

desain gantungan kunci ini ada kaca cermin dibagian belakangnya yang bisa 

digunakan untuk bercermin. Gantungan kunci dibuat dengan ukuran 5x8 cm 

dengan laminasi doff. 
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d. Notebook 

Notebook atau buku harian ini adalah media pendukung yang dapat digunakan 

untuk menulis pelajaran, rencana mingguan (planner) dan juga dapat digunakan 

untuk menggambar. Notebook berukuran a5 softcover spiral dengan menggunakan 

laminasi doff. 

e. Mini X-Banner dan X-Banner 

Mini X-banner dan x-Banner merupakan media pendukung yang sangat efektif 

digunakan baik didalam maupun diluar ruangan, media ini dapat memancing 

target audiens untuk mendekat dan membuat orang tertarik saat pameran atau 

launching buku ini berlangsung. Ukuran yang dipakai adalah 60cm x 160 cm 

untuk x-banner dan untuk mini x-banner berukuran 25x42 cm dicetak dengan 

digital printing berbahan flexi. 

4.8.4 Sketsa Konsep Buku 

Pada bab ini akan membahas konsep layout dan desain karakter yang 

akan diaplikasikan ke dalam Perancangan Buku Ilustrasi Tanaman Herbal Sebagai 

Media Informasi Bahan Perawatan Kecantikan Wajah Untuk Remaja 

Putri, sehingga target audience dapat memahami dan mencerna isi buku tersebut. 

Konsep yang digunakan dalam buku ini adalah Teenager karena disesuakian 

dengan keyword yang sudah didapatkan memalui tahapan proses, serta target 

audience yaitu remaja putri yang memiliki sifat aktif dan rasa ingin tahu. 
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Gambar 4.8.5 Alternatif Skets Cover 1 
Sumber : Hasil olahan peneliti, 2018 

 
Untuk alternative sketch cover buku yang pertama ini terlihat judul yang dibuat 

dengan menggunakan teknik hand lettering dan dibagian sekitar tulisan judul akan 

dibuat ilustrasi dari tanaman herbal. 

 

!
 

Gambar 4.8.6 Alternatif Skets Cover 2 
Sumber : Hasil olahan peneliti, 2018 

 
Pada alternatif sketch cover yang kedua, desain yang dibuat yaitu judul yang di 

tulis didalam pita tersebut dan dibagian sekitar judul dan pita tersebut akan dibuat 

ilustrasi dari tanaman herbal. 
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Gambar 4.8.7 Alternatif Skets Cover 3 
Sumber : Hasil olahan peneliti, 2018 

 
Pada alternatif sketch cover buku yang ketiga dibuat dengan sederhana, yaitu 

dengan teknik hand lettering lalu dibagian bawahnya akan dibuat ilustrasi 

tanaman herbal. 

 
 

Gambar 4.8.8 Alternatif Skets Cover 4 
Sumber : Hasil olahan peneliti, 2018 

 
Dan alternatif sketch cover yang terakhir, inilah cover buku yang terpilih untuk 

dijadikan pada implementasi karya. Yaitu, dengan adanya beberapa gambar 

ilustrasi wanita yang menggambarkan remaja putri yang menjadi target audiens 

pada penelitian ini. 
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Gambar 4.8.9 Skets Masker 
Sumber : Hasil olahan peneliti, 2018 

 
Sketch diatas menggambarkan wanita-wanita yang sedang menggunakan atau 

mengaplikasikan masker tanaman herbal pada wajahnya masing-masing. Yang 

nantinya akan dimasukan pada halaman tutorial atau cara mengolah tanaman 

herbal tersebut menjadi bahan perawatan kecantikan wajah. 

 

Gambar 4.8.10 Skets icon untuk tutorial 
Sumber : Hasil olahan peneliti, 2018 

 
Icon-icon diatas akan digunakan pada halaman tutorial, yang akan diilustrasikan 

menjadi alat-alat apa saja untuk mengolah bahan-bahan tanaman herbal yang akan 

dijadikan sebagai bahan perawatan kulit wajah. 



! 61 

 

Gambar 4.8.11 Skets tanaman herbal 
Sumber : Hasil olahan peneliti, 2018 

 
Gambar diatas merupakan gambar-gambar tanaman herbal seperti mentimun, 

lidah buaya, jeruk nipis, daun teh hijau, daun sirih, kunyit dan temulawak yang 

akan diilustrasikan untuk buku ilustrasi tanaman herbal ini. 
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4.8.5 Implementasi Karya 

Pada bab ini akan membahas hasil final konsep layout dan desain yang akan 

diaplikasikan kedalam Perancangan Buku Ilustrasi Tanaman Herbal Sebagai 

Media Informasi Bahan Perawatan Kecantikan Wajah Untuk Remaja Putri, 

sehingga target audiens dapat memahami dan mencerna isi buku tersebut. 

1. Cover 

 

Gambar 4.8.12 Desain cover buku 
Sumber : Hasil olahan peneliti, 2018 

 

Dari proses sketching lalu peneliti mendigitalisasi desain tersebut dengan 

menggunakan Adobe Ilustrator. 
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Gambar 4.8.13 Mockup cover buku 
Sumber : Hasil olahan peneliti, 2018 

 

Cover dibuat dengan menonjolkan tulisan latin (script) yang 

menggambarkan sisi feminin dan akan digabungkan dengan gambar tanaman 

herbal yang menjadi tujuan utama. Buku ilustrasiini berjudul “A Pinch Of Beauty 

Herbs” yang berarti Sejumput Tanaman Herbal Untuk Kecantikan, agar lebih 

fokus membahas tentang tanaman herbal yang berupa unsur ilustrasi, dan judul 

harus dibuat dengan jelas. 
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2. Halaman Kata Pengantar 

 

Gambar 4.8.14 Halaman Kata pengantar 
Sumber : Hasil olahan peneliti, 2018 

 

 
 

Gambar 4.8.15 Halaman Kata pengantar 
Sumber : Hasil olahan peneliti, 2018 

 
Pada halaman ini menampilkan kata pengantar. Kata pengantar berguna sebagai 

pengenalan buku kepada pembaca. Pada halaman ini dibuat melalui adobe 

illustrator. 
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3. Halaman Penjelasan Singkat Tanama Herbal 

Gambar 4.8.16 Penjelasan tanaman herbal 
Sumber : Hasil olahan peneliti, 2018 

 
Pada halaman ini ilustrasi wanita digambarkan sebagai diagram infografis yang 

menjelaskan satu perstau bagian wajah mana yang cocok dengan tanaman herbal 

yang akan diolah menjadi bahan perawatan kecantikan wajah dan dihalaman 

sampingnya dijelaskan secara singkat tentang perngertian dan manfaat dari masing 

-masing tanaman herbal yang sudah terpilih tersebut. 
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4. Halaman Isi 

Gambar 4.8.17 Halaman isi 
Sumber : Hasil olahan peneliti, 2018 

 

 
Gambar 4.8.18 Halaman Isi 

Sumber : Hasil olahan peneliti, 2018 
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Gambar 4.8.19 Halaman Isi 
Sumber : Hasil olahan peneliti, 2018 

 
Halaman isi atau deskripsi dari masing-masing tanaman herbal sengaja diberi 

ilustrasi agar dapat menarik minat target audens betah untuk membaca buku 

ilustrasi tentang tanaman herbal ini 
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5. Tutorial dan Quotes 

Gambar 4.8.20 Halaman Tutorial 
Sumber : Hasil olahan peneliti, 2018 

 
 

Gambar 4.8.21 Halaman Tutorial 
Sumber : Hasil olahan peneliti, 2018 

 
Halaman tutorial mejelaskan tentang cara mengolah tanaman herbal sampai dapat 

digunakan menjadi bahan perawatan kecantikan wajah. 
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Gambar 4.8.22 Halaman Quotes 
Sumber : Hasil olahan peneliti, 2018 

 

 
Gambar 4.8.23 Halaman Quotes 

Sumber : Hasil olahan peneliti, 2018 
 

Halaman quotes dibuat untuk dijadikan motivasi diri karena berisikan kata-kata 

yang positif yang menggambarkan remaja putri. 
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6. Halaman Tentang Penulis 

Gambar 4.8.24 Halaman tentang penulis 
Sumber : Hasil olahan peneliti, 2018 

 
Halaman tentang penulis berisikan tentang biodata penulis buku A Pinch Of 

Beauty Herbs. 
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4.8.6 Implementasi Karya Media Pendukung 

Pada bab ini akan membahas hasil final konsep layout dan desain media 

pendukung yang akan diaplikasikan ke dalam perancangan buku ilustrasi tanaman 

herbal, sehingga target audience dapat memahami dan mencerna isi buku tersebut. 

Media pendukung tersebut ialah, pembatas buku, stiker, dan mini x-banner. 

1. Pembatas Buku 

Gambar 4.8.25 Pembatas Buku 
Sumber : Hasil olahan peneliti, 2018 

 
Pembatas buku adalah media cetak yang dapat digunakan untuk membatasi buku 

yang sedang kita baca. Pemilihan media ini bertujuan untuk memperkuat karya 

yang akan dipamerkan, karena pembatas buku dan buku memiliki hubungan yang 

saling berkaitan. Pemilihan media pembatas buku digunakan karena media ini 

mudah untuk dilihat dan menarik perhatian. Pembatas buku ini di desain dengan 

ukuran 15cm x 6cm dengan menggunakan system cetak digital printing art papper 

300 gram, laminasi doff. 

 

 



! 72 

2. Sticker 

 

Gambar 4.8.26 Desain Sticker Bulat 
Sumber : Hasil olahan peneliti, 2018 

 

 
Gambar 4.8.27  Mockup Sticker Bulat 

Sumber : Hasil olahan peneliti, 2018 
 

Stiker quotes ini diambil dari halaman-halaman quotes yang ada pada buku 

ilustrasi yang nantinya akan dibagikan kepada pengunjung pada saat pameran 

berlangsung. Dibuat dengan cetak cutting laser berbahan vinyl doff dan berukuran 

6x6 cm. 
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Gambar 4.8.28 Desain Sticker Pack 
Sumber : Hasil olahan peneliti, 2018 

 

Gambar diatas merupakan desain stiker yang akan di gunakan sebagai media 

pendukung. Penggunaan media stiker dirasa cocok sebagai media promosi 

pendukung karena memiliki fleksibitas yang tinggi dalam pengaplikasiannya serta 

memiliki keunikan tersendiri. Selain itu stiker yang digunakan sebagai media 

promosi pendukung memiliki dampak yang cukup besar dengan harga yang dapat 

dijangkau. Stiker dicetak dengan kertas vinyl dengan ukuran 6 cm x 6 cm dam 

sticker pack berukuran a5 dengan laminasi doff. 
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3. mini X-Banner dan X-Banner 

 

Gambar 4.8.29 mini X-Banner 
Sumber : Hasil olahan peneliti, 2018 

Gambar 4.8.30 X-Banner 
Sumber : Hasil olahan peneliti, 2018 
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Desain Mini X-Banner dan X-Banner menampilkan visual tanaman herbal dan 

gambar ilustrasi 7 wanita, sesuai dengan 7 tanaman herbal yang sudah dipilih, 

dibuat melalui adobe illustrator. 

4. Notebook 

Gambar 4.8.31 mockup cover notebook 
Sumber : Hasil olahan peneliti, 2018 

 

 

Gambar 4.8.32 mockup isi notebook 
Sumber : Hasil olahan peneliti, 2018 

 

 Media pendukung notebook  ini dapat bermanfaat untuk para remaja putri karena 

dapat bermanfaat untuk menulis jurnal, pelajaran, atau diary. Selain itu dapat juga 
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digunakan untuk menggambar karena didalam notebook ini terdapat kertas kosong 

(plain paper). Dibuat dengan ukuran a5 dengan menggunakan laminasi doff pada 

cover. 

5. Gantungan Kunci 

Gambar 4.8.33 mockup gantungan kunci 
Sumber : Hasil olahan peneliti, 2018 

 

Penggunaan media gantungan kunci ini akan cocok untuk para remaja putri karena 

desain gantungan kunci ini ada kaca cermin dibagian belakangnya yang bisa 

digunakan untuk bercermin. Gantungan kunci dibuat dengan ukuran 5x8 cm 

dengan laminasi doff. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, Perancangan Buku 

Ilustrasi Tanaman Herbal Sebagai Media Informasi Bahan Perawatan Kecantikan 

Wajah Untuk Remaja Putri ini bertujuan sebagai media pengenalan yang menarik 

untuk menumbuhkan minat baca dan pengetahuan remaja putri terhadap warisan 

lokal. Maka dari penjelasan mengenai Perancangan Buku Ilustrasi Tanaman 

Herbal Sebagai Media Informasi Bahan Perawatan Kecantikan Wajah Untuk 

Remaja Putri tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perancangan buku ilustrasi tanaman herbal yang bermanfaat untuk perawatan 

kecantikan wajah remaja putri memuat 7 tanaman yang paling bermanfaat yaitu 

Lidah Buaya, Jeruk Nipis, Mentimun, Kunyit, Temulawak, Daun Sirih dan Daun 

Teh Hijau. 

2. Dari segi buku ilustrasi, dapat membuat umur buku memiliki jangka 

waktu lebih lama untuk dapat dibaca ke depannya. 

3. Tema teenager yang diambil dari keyword essentials membuat tanaman herbal 

yang ada dalam buku ini semakin menonjol, dan lebih menarik sebagai media 

pengetahuan. 

4. Buku ilustrasi ini berisi tentang 7 tanaman herbal yang disketch manual lalu 

didigitalisasi menjadi ilustrasi, dibuat di adobe ilustrator. 

74 
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5.2 Saran 

Berdasarkan pada hasil penelitian mengenai  Perancangan Buku Ilustrasi 

Tanaman Herbal Sebagai Media Informasi Bahan Perawatan Kecantikan Wajah 

Untuk Remaja Putri terdapat beberapa saran yang dapat diberikan agar 

perancangan buku ilustrasi yang akan datang lebih baik lagi, yaitu: 

1. Pemilihan tema untuk buku ilustrasi dengan segmentasi usia 18-21 

tahun, menggunakan tema yang menarik dan lebih premium sehingga remaja 

tertarik untuk membacanya dan mewariskan budaya lokal. 

2. Warisan lokal tanaman herbal (lidah buaya, mentimun, jeruk nipis, daun teh 

hijau, daun sirih, temulawak dan kunyit) harus terus di jaga keasliannya karena 

warisan lokal merupakan suatu budaya yang di wariskan turun-temurun oleh 

nenek moyang kita. 

 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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