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Tips Huruf, Golden Ratio & 
Modular Scale

Desain Komunikasi Visual – UNIKOM
Desain Grafis  – UNIKOM

Oleh : Wantoro, M.Ds & Aditya Pranata dari berbagai sumber



Tips Huruf





Pemilihan Huruf
Dalam memilih jenis huruf bisa dianalogikan seperti memilih baju
atau sepatu, apakah tampilannya akan sesuai dengan tema acara
atau sesuai dengan pakaian yang akan dipakai secara keseluruhan.  
Bisa dari kenyamanannya, warna sepatu, hingga yang sedang tren.

Contohnya saat kita memilih sepatu lari, tentu tidak akan cocok
dipakai di acara pernikahan, memilih celana jeans untuk dipakai di
acara formal.



Jasad

Ex :
Logo band metal



Ex :
Logo band metal



Ex :
Judul buku anak



Sebuah rancangan tipografi yang 
isi pesannya memiliki korelasi
dengan periode dengan periode
waktu tertentu sebaiknya
memunculkan fenomena-
fenomena yang hadir pada zaman
tersebut dengan menampilkan
karakteristik huruf yang menjadi
perwakilan visual pada masa
tersebut

Danton Sihombing



Poster 60’s-70’s Poster Art Nouveau 1890-1910





Custom Typeface
Custom Typeface merupakan huruf-huruf yang khusus diciptakan
untuk keperluan sebuah rancangan grafis. 

Dalam project kali ini, kita ditantang untuk berani melalukan usaha
custom typeface baik dengan cara memodifikasi font yang sudah
ada (Syntax) ataupun membuat khusus huruf tersebut.



KillBill Poster The Dark Knight



Batman Forever Roman 
adalah jenis huruf yang  
eksklusif dibuat oleh
Warner Bros untuk film 
Batman  Forever



Walker Art Center merupakan
institusi seni budaya dan museum 
yang menggunakan huruf sebagai
identitas grafis, bukan hanya
sebagai logotype tapi menyeluruh
keberbagai media.







Copy Fitting
Merupakan usaha menyesuaikan ukuran font, spasi huruf, spasi
kata, dan / atau spasi baris untuk membuat teks sesuai dengan
yang akan dirancang.





















Menyusun Hirarki berdarakan
Kepentingan
Sebelum menata letak (layout) desain, bacalah materi/konten
dan mulailah mengkategorikan informasi dari yang terpenting
hingga kurang penting











Golden Ratio



• Golden Ratio atau rasio emas adalah istilah yang banyak digunakan di
bidang matematika, arsitektur, seni, desain dan sebagainya.

• Nama lain yang digunakan selain Rasio emas / Golden Ratio adalah
Golden Section (Sectio aurea), Golden Mean, Mean ratio, Medial 
section, Divine proportion, Divine section (Sectio Divina), Golden 
proportion, Golden cut, Golden number, & Mean of Phidias. Rasio
emas dilambangkan dengan abjad Yunani phi (Φ)

• Sesuatu disebut sebagai rasio emas bila rasio (perbandingan) dari
jumlah dua bagian (besar + kecil) terhadap bagian yang besar bernilai
1,61803398874989. 
Φ = ( 1 + √5 ) / 2 = 1.61803398874989... yang dibulatkan
menjadi 1,618



• Golden Ratio/Section memiliki keterkaitan dengan deret Fibonacci yaitu:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 

144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, …dst

Deret Fibonacci merupakan sebuah barisan yang berawal dari 0 dan 1, 
kemudian angka berikutnya merupakan penjumlahan kedua angka
terakhir. Dalam hal ini, jika membagi satu angka dalam deret tersebut
dengan angka sebelumnya, maka akan diperoleh hasil pembagian yang 
besarnya sangat mendekati satu sama lain. Setelah pembagian angka
ke-13 dalam deret tersebut hasil pembagian ini bernilai tetap, yaitu
1,618. Angka inilah yang dikenal sebagai Golden Ratio atau Golden 
Section.

• Golden Ratio (Rasio Emas) = 1,618
233 / 144 = 1,618
377 / 233 = 1,618
610 / 377 = 1,618 dst



• Dalam hal ini, A merupakan 1,618 kali dari B, dan B merupakan
1,618 dari C. Dengan kata lain, A = B × 1,618 dan B = C × 1,618. 
Sehingga A / B = B / C dan A = B + C .



















Golden ratio dapat digunakan sebagai cara menentukan proporsi elemen
visual dalam desain grafis. Beberapa tips penggunaannya yaitu :

1. Golden ratio dapat digunakan sebagai cara menentukan ukuran
huruf2 (bodytext, deck, headline, dll) sehingga menjadi lebih
harmonis dan hirarkis dengan cara mengkalikan ukuran point huruf
dengan bilangan 1.618

2. Golden ratio juga dapat digunakan untuk paduan menentukan
posisi atau ukuran ideal elemen2 visual  yang strategis seperti
gambar/foto/dll. Misalnya dengan mengikuti alur garis golden rato
seperti contoh di slide sebelum ini.

Tips :
Golden Ratio



Modular Scale



• Modular scale merupakan salah satu metode menentukan ukuran
huruf (Point Size) yang baik dalam desain.

• Modular scale merupakan istilah yang merujuk pada serangkaian
nilai harmonis dan menjadi sebuah skala.

• Dengan menggunakan metode Modular Scale, kita akan memiliki
serangkaina urutan ukuran huruf yang konsisten, indah dan nyaman
dibaca.



A modular scale, 
like a musical scale, 
is a prearranged set 
of harmonious 
proportions.

- Robert Bringhurst



https://type-scale.com



https://www.modularscale.com



1. Tetapkan base size (huruf patokan dasar). Dapat diambil dari
bodytext

2. Gunakan sebuah patokan modular, misal Golden Ratio 1.618
3. Maka kita akan mendapatkan rentang/urutan angka harmonis

yang dapat kita pakai untuk menentukan ukuran huruf
setelah/sebelumnya.

4. Metode ini hanya efektif untuk menentukan rentang/urutan
pada jenis huruf/font yang sama.

Selamat mencoba!

Tips :
Modular Scale



Tugas Booklet



• DESAIN DIGITAL BOOKLET

1. Buatlah lanjutan desain digital berdasarkan draft desain digital yang 
disetujui/rekomendasikan oleh dosen pada pertemuan selanjutnya. 
Draft desain digital minimal sudah mencapai 10 halaman (1 cover
dan 9 halaman isi). 

2. Wajib diberi nomor halaman (kecuali cover).
3. Draft digital desain harus berdasarkan Keywords, Keyvisual, 

Moodboard, Sketsa dan Draft desain yg telah diajukan sebelumnya.
4. Coba gunakan teknik modular scale dalam menentukkan ukuran

huruf dalam desain booklet anda. Jadikan bodytext sebagai Base 
Size (ukuran dasar patokan).

5. Grid wajib ditampilkan.



• FILE

1. Dalam file ACC, lampirkan juga Keywords, Keyvisual, 
Moodboards, dan Sketsa dilampirkan juga sebelum Desain
digitalnya. Susunan halaman sbb:
Hal. 1 : Cover/Sampul
Hal. 2 : Keywords dan Keyvisual
Hal. 3 : Moodboard
Hal. 4 : Sketsa terpilih (jika penggabungan beberapa sketsa, gabung dalam 1 halaman)

Hal. 5-15 : Desain Cover dan Isi (10 Halaman)
2. Buat dalam 1 file PDF dgn format : Kls_NIM_Nama_Fauna.
3. Maks. Berat file 5 MB. Gunakan Compressed jika perlu.
4. Pengumpulan dilakukan di grup kelas masing2 di jam 

perkuliahan yang ditetapkan.



• REVIEW

1. Review akan dilakukan dgn sistem ganjil genap oleh dosen
secara bergantian.

2. Asistensi di waktu perkuliahan dan dgn memenuhi syarat2 
diatas merupakan syarat kehadiran.



Selamat Berkarya
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