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Blsnis Desein Grafis merupakan salah satubentuk industri kreatif yang 
disadart belakangan merupakan bentuk industri yang memiliki nital 
tambah paling tinggi dibandingkan dengan industrimanufaktur secara 
umum. Desain Grafis sering dipergunakan untuk mengantisipasi 
berbagai persoalan, baik komunikasi soslal maupun komersial. 
Dewasa lnl, desainer grafis banyak dibutuhkan dalam pelbagai 
kegiatan industri serta inst itusi untuk mengomunikasikan kegiatan 
dan rnemasarkanproduknya. 

"Untuk jadi desainer anda!'; menurut Dr. Priyanto Sunarto (Head of 
Doctoral Programs Visual Arts and Design~Faculty of Artand Design 
Institut Teknologi Bandung), "sekolah bukan satu-satunya jalan. 
Seorang otodidak bisa belajar dari banyak membaca, rajn mencari 
tabu, berguru pada pendesain yang berhasil, selalu menggali i1mu. 
Yangbersekolah pun, kalau itikadnya hanya ingin mendapatkan ijasah 
maka nantinya ia hanya akan menjadi pegawai biasasaja......" 

Secara umum, lapangan kerja yang tersedia dalam jumlah paling 
banyak adalah di bidang industri, balk industri manufaktur, 
perdagangan, penerbitan dan percetakan. Jika berprofesi sebagai 
pegawai di bidang desainer grafis bukan pilihan Anda, Anda dapat 
membuka sendiri lapangan kerja di bidang Desain Grafis. Dengan 
memiliki keterampilan desainer qrafls, Anda dapat melakukan us . 

Lmandiri atau bekerja sama dalam menjalankan investasi suatu us; unive rs
tertentu dalam membuka lapangan kerja bagi masyarakat. S, 

Buku yang ditutls oleh seorang praktisi berpengalaman ini al 
memberikan wawasan kepada Anda untuk membuka usaha den! 

7~ 
berbekal keterampilan desatn grafis, serta membahas mulai i 
modal, hingga penghitungan biaya untukhargajual. 
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Kata Pengantar
 

Dengan mengucap syukur ke hadirat Allah SWT akhimya ide penulis 
telah terwujud menjadi buku yang sedang Anda bece ini. Buku ini 
ditulis sebaga i sa lah satu sumbangan pada pendidikan keterampilan 
desain grafis. Pendidikan sejenis yang hingga kini masih merupakan 
bentuk pendidikan non-formal yang kebanyakan diselenggarakan 
oleh masyarakat dalam rangka mencari ja lan keluar dalam men
cetak tenaga terampil siap peke! untuk memenuhi permintaan le 
pangan kerja. 

Melalui tulisan ini , penulis ingin membukakan wawasan, memotivasi, 
dan memberi ide serta tuntunan langkah-Iangkah dalam memasuki 
bursa kerja di bida ng grafis beserta konsekuensinya . Tidak berhenti 
hingga di situ, yang paling utama wewasen untuk membuka usaha 
be rbekal keterampilan Desain Gratis . Dalam buku ini, selain mem
berlken ide e pa saja yang dapat dikerjakan, juga ke mana saja hasil 
keterampilan gratis yang telah dimiliki dapat dimanfaatkan untuk 
memperoleh pendapatan secare lumintu (be rkelanjutan) , memberi
kan informasi tentang investa si delem membeli peralatan sebagai 
modal tetap (berupa hardware ) dan barang hebis pakai (cons umable 
material) yang diperlukan. Pada bab terakhir dimuat pula contoh 
perhitungan biaya (costing) dalam penentuan harga jual, dan se· 
bagainya. 

Buku ini tersusun dalam tiga bagian, masing-masing bagian lerdiri 
alas beberepe bah. 

BAGIAN PERTA..MA BERISI Pf.Il'tBA.HA.SAN SEBAGA.I BfRlKUT 

Bah 1, membahas tentang desain gratis sebagai salah satu serena 
komunikasi, kreativitas, dan pe ringkat beket eteu potensi yang 
dominan pada masing-masing orang . Dari bab ini Anda diperstapkan 
untuk memasuki dunia desain gratis dan memasuki bisnisnya. 
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Bab 2, memberikan wawasan tentang bagaimana bila mengambil 
pilihan berkarier sebagai pegawai (karyawan) pede suatu peru
sahaan untuk bidang kerja grafts serta untung ruginya. Gambaran 
berprofesi sebagai seorang profesional grafts (berkarier sebagai 
profesional lepas) dengan gambaran bagaimana trik untuk 
memamerkan portfolio karyanya. Dibahas pula gambaran ideal 
bekerja di bidang grafts yang hanya merupakan satu titik di antara 
luasnya lautan bisnis advertising dan production house. Jadi, Anda 
diharapkan akan bisa mengetahui apa yang perlu diperkuat dari 
potensi yang Anda miliki. 

Bab 3 , memberikan gambaran untuk membuka usaha di bidang 
desain grafts dengan segala konsekuensinya. Diungkapkan pula apa 
modal yang perlu dipersiapkan, rangkaian produk dan jasa yang bisa 
ditawarkan kepada celon pelanggan, serta bagaimana mengikat ke
perceyean pelanggan. Pede prinsipnya bisnis grafts ini , karya yang 
telah Anda buat untuk pelanggan merupakan iklan-iklan otomatis 
yang akan berbicara kepada orang lain (bahkan tanpa Anda sendiri 
perlu menawarkan). "Kartu nama ini Anda pesan dari mana?", "Proffl 
perusahaan Anda sangat mengesankan, siapa yang bikin?". 

BAGIAN KEDUA 

Bab 4 , berisi topik tentang pemanfaatan ClipArt serta Image dalam 
membuat instant graphi c untuk consumers low end, disampaikan 
pula aspek hukum dalam hak cipte grafts. Mengenalkan surnber 
sumber dengan kategory tree, royalty {ree, dan public domain. 

Bab 5. memilih huruf yang tepat untuk karya grafts Anda karena 
inilah kunci yang paling penting dalam menyusun sebuah karya 
grafis . 

Bab 6. membahas prinsip dasar dalam komposisi layout yang terdirl 
atas proximity, alignment, concast. dan repetition. 

BAGIAN KETIGA 

Bab 7, membahas perbandingan cetak offset dan cetak digital. 
Mengenal berbagai teknologi printer desktop, mengenal prinsip kerja , 
serta menggunakan printer ink jet . MemHih printer yang bandel serta 



tinta yang tepet. Beberape tip tentang mengatasi masalah terhadap 
hasil cetakan Inkjet. 

Bab 8 , menghitung biaya dan menetapkan harga jual dalam ber
saing dengan bisnis foto copy dan cetek offset. 

Bab 9, mengelola clipart, image, serta koleksi font Anda dengan 
beberapa program bantu sehingga Anda dapat menyusun album 
kolekst "ha rta" Anda . 

Bab to, berisl lamplran alamat situs-situs yang memuat desain 
grafts serta nama-nama perusahaan yang bergerak di bldang desain 
grafis, baik berupa studio maupun agency. Dari situs -situs tersebut 
dihara pka n Anda dapat menambah wewasen tentang karya -karya 
senima n desain grafis dunia saat ini. 

Buku lnl tidak memuat tutorial dalam menggunakan software grafts, 
melainkan Ide dalam mencari materi qrefls . bekal pengetahuan 
tentang prinsip-prinslp desa in. Bag i Anda yang ingin menguasai 
sua tu software grefis dan Ingin mempelajari cara penggunaan 
software tertentu. penulis sarankan untuk membaca buku-buku 
panduan penggunaan program software grafts. Nama buku -buku 
panduan lengkap menggunakan software grafts dari penults yang 
telah diterbitkan PT Elex Media Komputindo dimuat di bagian 
belakang buku ini. 

vii 



Daftar lsi
 

Kala Penganta r _ II
 

Daftar lsi , ix
 

BAGIAN 1
 

BAB 1	 DESAIN GRAFIS DAN PDTENSI DDMINAN
 
SESEDRANG .......•..•...•.....................•..••.••..•...•............•..•..3
 

Nilai Kreattvltes pada Desain Grafis 5
 
Peringkat Beket ( Potensi) yang Dominan 6
 

BAB2	 KARIER 01 BIDANG GRAFIS .•.............•...••..•..................19
 

Bekerja sebagai Pegawai di Bida ng Grafis Desain 20
 
Pilihan Bidang Kerja 24
 
Kreativitas VS Produktivita s 29
 
Pekerjaan Ideal 29
 
Trik Aga r Dapat Masuk ke PH Besar 31
 
Tip dalam Memamerkan Port Folio 32
 
Kisah Tom Bagshaw 36
 
Tahapan Pem buatan Sebuah Logo 36
 

BAB3	 IDE PELUANG MEMBUKA LAHAN KERJA......•............47
 

Apa yang Harus Dimiliki untuk Membuka Lapangan Kerja
 
De sain Grafis 50
 

Sukses Story 52
 
Bagaimana Mempertahankan Kepercayaan dari Klien 56
 
Memahami dan Membantu Ma salah yang Dihadapi Klien 58
 
Program Green & Clean yang M embawa Berkah 6 1
 

~ LIBR A R Y
 
~ UNIVERSITAS CIPliT' ix
 

http:�..�...�.....................�..��.��..�...�............�..�


BAGIAN 2 

BAB4 MEMANFMTKAN CLiPART DAN IMAGE 71
 

ClipArt yang Ada dalam Komputer Kita 76
 
Memodifika si Background Clipa rt 8 I
 
Tentang Hak Cipta 82
 

BAB5 MEMILIH DAN MENGOLAH HURUF ........•.......•...•........•89
 

Perlunya Mengenalllmu Tentang Huruf 89
 
Huruf leks 90
 
Memilih HurufTeks yemg Begus 91
 

Huruf-Huruf Tek s yang Menjadi Favorit 97
 
Menggunakan Huruf l eks secara Tepat 101
 
Huruf untuk Headl ines 101
 
Huruf Display dan Decorative 103
 
Merangkai Huruf Display 103
 
Menggunakan Huruf untuk Logo 107
 
t-\enggabungkan Huruf dengan Efek Overlapping 108
 

BAB 6 MENGORGANISIR DAN MENYUSUN ELEMEN 
GRAFI5..•...•......•..........•...•...•...... ........•.......•....•......••......115
 

Layout 115
 
Proximity 115
 
Ringkasan Penggunaan Proximity 118
 
Alignment 118
 
Rinqkasen Penggunaan Alignment 124
 
Contrast 126
 
Repetition 131
 
Ringkosan Tentang Contrast 134
 
Ringkasan dari Repetition 136
 

x 

http:�...�......�..........�...�...�..............�.......�....�......��
http:HURUF........�.......�...�


BAGIAN 3 

BAB7 DIGITAL PRINT DENGAN PRINTER INKJ ET 139
 

Mengenal Cetak Offset dan Dig ital Ditinjau dari Efis iensi 
Biaya Cetak 139
 
Perbandingan Hasil Anta ra Cetak Offset de ngan
 

Digital Printing 141
 
Mengenal Teknologi Printer Desktop , 143
 

Laser Printer 143
 
Dye Sublimation 147
 

Thermal Wax 149
 
Printer Inkjet 150
 

High Quality Plotter 154
 
Mengenal Desain Print Head pada Inkjet..................................•. l54
 

Fixed Head 154
 
Disposable Head 156
 

Mengenal Tinta pada Printer Ink Jet 158
 
Mengisi dengan Tinta Altematif 158
 
Memodifikasi dengan Sistem Infus 160
 

Permasalahan pada Tinta Printer InkJet 161
 
Tinta Berbahan Dasar Air 162
 
Konsum si Tinta 163
 
Konsumsi Tlnta untuk Head Cleaning 164
 
Patokan Harga Tinta 165
 

Cetakan yang Mudah Pudar 166
 
Apa Ke istimewaan Tinta AsH 167
 
Epson R230, Printer Foto yang Tangguh dan Bandel 168
 
Re-Setter pede Printer yang Dimodifikasi 169
 

BAB 8 MENGHITUNG BIAYA DAN HARGA JUAL 173
 

Barang Moda l Berupa Hardware 176
 
Komputer •...........•. .... .......................... ..... ..... .... ..... ......... 176
 
Printer 179
 
Printer Laser 180
 
Scanner 181
 

Tinta Printer 184
 

xi 

http:Inkjet..................................�


Base Material 184
 
Menyimpan Kertas 186
 
Contoh Perhltunqan Biaya Produksi dan Pendapatan 187
 
Kesimpulan Akhir 190
 

BAB9	 MENGELOLA KOLEKSI DENGAN PROGRAM
 
BANTU•.....•...•..••.•..........•................................................193
 

Mencetak Sampel Koleksi ClipArt dengan Microsoft Office
 
Picture Manager 193
 

Membuat Sam ple Album dengan ACDC Photo
 

Mencetak Contoh Koleksi Font dengan Bitsream Font
 

Cara Mengaktifkan Picture Manager 194
 
Baga ima na Mencetak Thumbnail untuk Sampel? 195
 
Mencari Folder Tertentu untuk Ditampilkan 196
 

Manager 197
 
Mencetak Contoh Koleksi Font.. 200
 

Navigator 200
 
Mencetak Sample Font dengan The Font Th ing 203
 
Mengaktifkan The Font Thing 203
 

BAB 10	 ALAMAT STUDIO GRAFIS SEBAGAI REFERENSI ....207
 

Defter Pustaka	 2 13
 

xii 

http:�...�..��.�..........�

