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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Kegiatan menganalisa teori-teori atau kajian penelitian yang bersangkutan 

dengan penelitian yang sedang dikerjakan. Berikut dibawah ini terdapat 5 tinjauan 

pustaka yang berkaitan dengan penelitian sebagai berikut: 

Penelitian dari Rafy & Aditya (2019), bertujuan untuk meningkatkan 

jumlah pengunjungnya yang masih belum memenuhi target. Hal ini disebabkan 

karena kurangnya pengetahuan informasi tentang beserta suasana Taman Purbakala 

Onrust bagi pengunjung, maka dibuatlah sebuah buku fotografi yang menjelaskan 

informasi mengenai Taman Purbakala Onrust dengan menggunakan metode proses 

observasi, studi pustaka, kuesioner. Hasil akhir dalam hal ini, maka ditentukan 

bahwa target dari perancangan buku fotografi ini berupa masyarakat yang tinggal 

di dalam Pulau Jawa dengan jangka umur 18-30 tahun dan suka travelling. 

Penelitian yang dilakukan oleh Adli, Mukhtar, & Amien (2018) bermaksud 

merancang sebuah novel sejarah tentang KH. Ahmad Dahlan untuk media 

pembelajaran visual berbasis android. Pembuatan game ini menggunakan metode 

Multimedia Development Life Cycle. Hasil setelah uji coba melalui black box 

testing dan menggunakan metode kuisioner kepada 10 responden mendapatkan 

keluhan tentang masalah tombol-tombol yang hilang, kesalahan pada tampilan, 

kesalahan struktur data aplikasi, kesalahan kinerja dan kesalahan terminasi. 

Disimpulkan bahwa keberhasilan perancangan game edukasi ini masih kurang, 

karena masih terdapat beberapa masalah yang perlu diperbaiki. 

Penelitian dari Deden, Putra, & Komariah (2018) membahas tentang salah 

satu perusahaan ISP di Jakarta telah menggunakan BAM yang dibuat oleh tim 

internalnya. Dalam melakukan pengawasan, sistem yang tidak berkualitas tentu 

tidak dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dan dapat memberikan informasi 

yang salah yang membawa dampak buruk. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk 

melakukan testing terhadap aplikasi BAM dalam perusahaan tersebut untuk 

mengukur kualitas aplikasi. Metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan 

testing adalah studi lapangan dan User Acceptance Test (UAT) dengan standar ISO 

Steven Trisanjaya. Perancangan Layout Buku Foto Kelurahan Sembulang dengan Menggunakan Metode MDLC.
UIB Repository©2020



7 

Universitas Internasional Batam 

25010. Dari hasil testing, ditemukan beberapa ketidaksesuaian antara hasil yang 

diharapkan dan hasil aktual, beberapa diantaranya memiliki tingkat keparahan yang 

tinggi. Meskipun aplikasi yang digunakan masih memenuhi kebutuhan perusahaan 

dalam fungsionalitas utama, aplikasi sebaiknya diperbaiki sesegera mungkin. 

Metode testing UAT yang digunakan juga dinilai pada F1(25%), F2(62,5%) dan 

F3(12,5%) tepat oleh peneliti karena dapat mencakup area yang luas dari aplikasi 

dari sisi fungsional. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ariyati & Misriati (2016) membahas tentang 

siswa taman kanak-kanak yang belajar mengenal Asmaul Husna menggunakan 

metode konvensional. Hal ini membuat pemahaman siswa dalam proses belajar 

mengajar kurang mengerti dan menimbulkan rasa bosan dalam menghafal Asmaul 

Husna. Penggunaan animasi adalah solusi untuk memecahkan permasalahan 

pembelajaran ini, yang akan dibantu dengan pembuatan storyboard supaya dapat 

mempermudah pemahaman gambar oleh pihak lain yang dibuat oleh ilustrator. 

Hasil dari perancangan ini di uji coba 10 pertanyaan dengan penilaian 1 sampai 10, 

setelah dikumpulkan hasil uji coba menperoleh nilai 6 sampai 10. Maka bisa 

disimpulkan bahwa keberhasilan pada game ini dapat membantu proses 

pembelajaran siswa taman kanak-kanak meningkat dan pembelajaran tentang 

Asmaul Husna lebih gampang.  

Penelitian dari Adi & Desintha (2019) mencoba untuk memperkenalkan 

informasi mengenai asal-usul nama Kuliner tradisional kota Cirebon yang masih 

kurang diketahui, sehingga membutuhkan sebuah media berupa buku fotografi agar 

bantu memperkenalkannya kepada masyarakat Cirebon. Hasil dari Buku ini akan 

dijadikan media penyebaran informasi mengenai kuliner tradisional kepada 

masyarakat kota Cirebon maupun diluar Cirebon, lalu akan juga dipublikasikan 

secara luas melalui toko buku seperti Gramedia hingga berkesempatan mengadakan 

suatu event seperti perilisan buku. 

Penelitian yang dilakukan oleh S. R. S. Siregar, Sirumapea, & Ibrahim 

(2018) merancang sebuah media informasi tentang lingkungan. Media informasi 

yang dimaksud berupa merancang sebuah buku infografis tentang menjaga 

kelestarian lingkungan. Media aplikasi perancangan menggunakan software Adobe 

Illustrator dan Adobe InDesign. Hasil dari uji coba kuisioner dengan 5 pertanyaan, 
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pertanyaan ke 1 telah diambil sejumlah 18 responden, menunjukkan bahwa 89% 

(16 orang) mengatakan sangat bagus, 11% (2 orang) mengatakan bagus, dan 0% (0 

orang) menerangkan tidak bagus. Pertanyaan ke 2 diambil sejumlah 18 responden, 

menunjukkan bahwa 72% (13 orang) menyatakan sangat mudah, 28% (5 orang) 

menerangkan mudah, dan 0% (0 orang) mengatakan sulit. Pertanyaan ke 3 diambil 

sejumlah 18 responden, menunjukkan bahwa 78% (14 orang) menyatakan sangat 

menarik, 17% (3 orang) menyatakan menarik, dan 5% (1 orang) menyatakan kurang 

menarik. Pertanyaan ke 4 diambil sejumlah 18 responden, menunjukkan bahwa 

83% (15 orang) menyatakan sangat tertarik, 17% (3 orang) menyatakan tertarik, 

dan 0% (0 orang) menyatakan kurang tertarik. Pertanyaan ke 5 diambil sejumlah 

18 responden, menunjukkan bahwa 94% (17 orang) menyatakan gambar dan 

informasi, 6% (1 orang) menyatakan informasi, dan 0% (0 orang) menyatakan 

gambar. Dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa responden menyatakan 

buku sudah sangat bagus dan bisa menarik minat baca responden. 

Berikut dibawah ini, penulis mengambil kesimpulan penelitian tinjauan 

pustaka diatas supaya lebih jelas apa yang sedang dirancang, teknik yang 

digunakan, metode pengumpulan data dan hasil dari perancangan (Lihat Tabel 1). 

Tabel 1. Tinjauan Pustaka 

Penulis Tahun Kesimpulan Penelitian 

(Rafy & Aditya, 

2019) 
2019 

Bertujuan untuk meningkatkan jumlah 

pengunjungnya yang masih belum memenuhi 

target. Hasil akhir dalam hal ini, maka ditentukan 

bahwa target dari perancangan buku fotografi ini 

berupa masyarakat yang tinggal di dalam Pulau 

Jawa. Dengan jangka umur 18-30 tahun dan suka 

travelling.  

(Adli et al., 

2018) 
2018 

Penelitian ini bermaksud merancang sebuah novel 

sejarah tentang KH. Ahmad Dahlan untuk media 

pembelajaran visual berbasis android. Pembuatan 

game ini menggunakan metode Multimedia 

Development Life Cycle. 
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Penulis Tahun Kesimpulan Penelitian 

(Martino & 

Andry, 2020) 
2020 

Membahas tentang salah satu perusahaan ISP di 

Jakarta telah menggunakan BAM yang dibuat 

oleh tim internalnya. Metode yang digunakan 

oleh peneliti dalam melakukan testing adalah 

studi lapangan dan User Acceptance Test (UAT).  

(Ariyati & 

Misriati, 2016) 
2016 

Penggunaan animasi adalah solusi untuk 

memecahkan permasalahan pembelajaran ini, 

yang akan dibantu dengan pembuatan Storyboard 

supaya dapat mempermudah pemahaman gambar 

oleh pihak lain yang dibuat oleh ilustrator.  

(Adi & Desintha, 

2019) 
2019 

Memperkenalkan informasi mengenai asal-usul 

nama Kuliner tradisional kota Cirebon yang 

masih kurang diketahui, sehingga membutuhkan 

sebuah media berupa buku fotografi agar bantu 

memperkenalkannya kepada masyarakat Cirebon. 

Hasil dari Buku ini akan dijadikan media 

penyebaran informasi mengenai kuliner 

tradisional kepada masyarakat kota Cirebon 

maupun diluar Cirebon. 

(S. R. S. Siregar 

et al., 2018) 
2018 

Penelitian yang akan merancang sebuah media 

informasi tentang lingkungan. Media informasi 

yang dimaksud berupa merancang sebuah buku 

infografis tentang menjaga kelestarian 

lingkungan. Media aplikasi perancangan 

menggunakan software Adobe Illustrator dan 

Adobe InDesign.  

 

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, penulis akan merancang sebuah 

layout buku foto sebagai media informasi kepada masyarakat (Rafy & Aditya, 

2019). Perancangan layout buku foto ini menggunakan metode MDLC seperti yang 

dilakukan oleh (Adli et al., 2018). Metode perhitungan yang digunakan untuk 
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mengetahui keberhasilan perancangan seperti (Martino & Andry, 2020). Lalu 

software yang digunakan berupa Adobe InDesign CC 2018 seperti (S. R. S. Siregar 

et al., 2018). Perancangan ini juga menggunakan storyboard sebagai bantuan dalam 

layout buku foto (Ariyati & Misriati, 2016). Hasil perancangan layout buku foto 

diharapkan dapat membantu menyebarkan informasi dan gambaran tempat wisata 

keluharan Sembulang kepada masyarakat luas seperti yang dilakukan oleh (Adi & 

Desintha, 2019).  

2.2 Landasan Teori 

Landasan teori adalah seperangkat definis atau konsep yang telah disusun 

rapi serta sistemasi tentang variable-variable yang terdapat dalam sebuah 

penelitian. Landasan teori akan menjadi dasar yang kuat dalam melakukan sebuah 

penelitian. Berikut dibawah ini berupa landasan teori yang akan dibahas terkait 

perancangan layout buku foto kelurahan Sembulang ini, sebagai berikut: 

2.2.1 Multimedia Development Life Cycle (MDLC) 

Proses pengembangan sebuah media pembelajaran yang menggunakan 6 

tahapan yaitu concept, design, material collecting, assembly, testing dan 

distribution. Berikut dibawah ini penjelasan tentang 6 tahapan MDLC menurut 

(Herman, Samsuni, & Fathurohman, 2019), yaitu: 

1. Concept 

Merupakan mengidentifikasi siapa pengguna aplikasi, menentukan tujuan, 

jenis aplikasi, tujuan aplikasi dan spesifikasi umum. Tujuan dari identifikasi 

aplikasi supaya dapat mengetahui apa yang dibutuhkan untuk pengguna. 

2. Design 

Adalah melakukan rincian mengenai struktur program, penampilan dan 

keperluan bahan untuk merancang sebuah program. Bagian ini memerlukan 

Storyboard untuk menggambarkan wujud tiap scene, dengan memasukkan 

semua objek multimedia. 

3. Material Collecting 

Merupakan bagian mengumpulkan bahan-bahan multimedia yang diperoleh 

secara gratis. 
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4. Assembly 

Merupakan tahap menggabungkan unsur multimedia yang telah didapatkan. 

Perancangan aplikasi berdasarkan storyboard yang ditahapan design. 

5. Testing 

Melakukan percobaan terhadap aplikasi telah dibuat dan memeriksa apakah 

ada terjadi kesalahan atau tidak. 

6. Distribution 

Bagian ini berupa menyimpan aplikasi dalam suatu media penyimpanan 

yang bisa dievaluasi kembali apakah memerlukan untuk mengembangkan 

produk yang sudah jadi menjadi lebih sempurna. 

Dalam metode Multimedia Development Life Cycle memiliki 3 kelebihan 

Zaini & Saputri (2017), yakni sebagai berikut: 

1. Dapat digunakan untuk melakukan penelitian atau pengembangan kecil. 

2. Tersusun dan berurut secara logis. 

3. Pengujian praktis tidak memakan banyak waktu. 

Pada metode Multimedia Development Life Cycle terdapat juga 3 

kekurangan yang digunakan untuk penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Metode ini bersifat idealist sehingga tidak sesuai dengan kenyataan nyata. 

2. Bukan metode yang benar-benar baru. 

3. Penamaan tahapan dapat membingungkan karena kurang mencerminkan 

apa yang dilakukan tahapan tersebut. 

2.2.2 Multimedia 

Merupakan suatu sarana yang mengkombinasikan suara, gambar, dan teks 

sehingga memiliki manfaat sebagai sarana komunikasi (H. F. Siregar, Siregar, & 

Melani, 2018). Multimedia bisa didefinisikan sebagai media informasi yang 

memiliki tujuan, materi, strategi, dan juga evaluasi pembelajaran (Thomas, Sompie, 

& Sugiarso, 2018). 

Berikut merupakan elemen-elemen multimedia menurut Hadi, Purnama, & 

Rahman  (2018), sebagai berikut: 
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1. Teks 

Bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan dan dimengerti adalah 

teks dengan memiliki struktur linier sederhana. Teks juga sebagai salah 

multimedia yang paling mudah dipahami oleh manusia. 

2. Gambar 

Merupakan sebuah gabungan antara garis, titik, warna dan bidang yang akan 

menghasilkan suatu gambar. Gambar juga dapat berfungsi sebagai objek 

apabila digabungkan dengan teks menunjukkan pilihan yang bisa dipilih. 

3. Audio 

Merupakan multimedia berupa suara atau bunyi yang diolah menjadi audio 

digital seperti musik, pesan, dan nada. Audio bisa digunakan sebagai media 

komunikasi secara langsung atau tidak langsung, sehingga dapat mendengarkan 

pesan dari suatu media. Multimedia tanpa suara atau bunyi disebut unimedia. 

4. Video 

Merupakan unsur multimedia yang menyusun gambar-gambar sehingga 

setiap gambaran menjadi hidup dan bergerak. Contoh format file video berupa: 

*.mov, *.avi, *.mpeg, dan *.mp4 

5. Animasi 

Merupakan bentuk gambar atau suatu objek yang ditampil gerakannya 

secara terus-menerus sehingga terlihat seolah hidup. Animasi yang sederhana 

disebut animasi dua dimensi (2D) dan animasi yang nyata berada pada ruang 

merupakan tiga dimensi (3D). 

Menurut Suandi & Pamungkas (2019), multimedia dapat dikelompokkan 

dalam beberapa jenis sebagai berikut: 

1. Multimedia Interaktif 

Dimana pengguna dapat mengontrol apa dan kapan elemen-elemen 

multimedia yang akan dikirimkan atau ditampilkan. Pengguna juga dapat 

berinteraksi dengan menggunakan alat bantu yang tersedia seperti komputer, 

mouse, keyboard. 

2. Multimedia Hiperaktif 

Mempunyai struktur dari elemen-elemen multimedia yang digabungkan 

agar dapat diarahkan oleh pengguna melalui link.  
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3. Multimedia Linear 

Mempunyai struktur multimedia yang berlangsung tanpa kontrol atau 

navigasi dari pengguna.  

2.2.3 Fotografi 

Menurut Pangestu & Widayati (2016), fotografi berarti tulisan atau lukisan 

dalam seni rupa. Fotografi ialah metode atau cara untuk pengambilan foto dari suatu 

obyek dengan alat bantu rekaman yang dipantulkan melalui cahaya mengenai 

obyek pada media yang peka cahaya. Alat bantu untuk menangkap cahaya yaitu 

berupa kamera. Menurut Purnawati & Suyanto (2016), terdapat macam-macam 

teknik pengambilan gambar yang digunakan sebagai berikut: 

1. Teknik Long Shot (LS) 

Posisi pandangan kamera jauh, pengambilan gambar dari jarak jauh 

sehingga dapat menampilkan banyak orang dan area backgroundnya. 

2. Frog eye 

Teknik pengambilan gambar membuat objek yang difokus terlihat tinggi 

dari bawah. Posisi pengambilan gambar teknik ini kamera berada pada posisi 

dasar bawah objek. 

3. Eye Level 

Posisi kamera sejajar dengan subjek atau objek yang dibidik mata subjek. 

Pengambilan gambar yang menunjukkan bahwa posisi objek sama sejajar 

dengan penonton. 

4. Low Angle 

Merupakan pengambilan gambar dari sudut yang rendah. Foto yang 

dihasilkan dengan menggunakan angle ini membuat bagian kaki terlihat besar 

dan bagian badan sampai kepala menjadi kecil. 

5. Still camera 

Kamera harus dalam keadaan diam atau tidak bergerak dengan 

menggunakan alat bantu tripod supaya menghasilkan kedataran dan kestabilan 

saat pengambilan gambar. 

Menurut Sujianti, Mintana, & Suparwoto (2018), terdapat macam-macam 

shot yang perlu diperhatikan saat pengambilan gambar sebagai berikut: 
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1. Extreme Long Shot (ELS) 

Pengambilan gambar yang menampilkan subjek pada lingkungan dengan 

jelas. Pengambilan gambar ini lebih memprioritaskan orientasi pada lingkungan 

sekitar dan hal tersebut membuat subjek terlihat lebih kecil. 

2. Very Long Shot (VLS) 

Pengambilan gambar menampilkan lingkungan sekitar secara luas, hampir 

sama dengan ELS tetapi VLS mengambil bagian yang lebih sempit dibanding 

ELS. 

3. Long Shot (LS) 

Pengambilan gambar lebih ke format landscape, karena LS lebih 

memfokuskan objek dengan keluasan suatu suasana. 

4. Medium Long Shot (MLS) 

Medium Shot adalah pengambilan gambar dengan bagian yang lebih 

terbatas, yaitu pengambilan area dari lutut sampai atas kepala. 

5. Medium Shot (MS) 

Medium Shot adalah pengambilan gambar dari area batas pinggang sampai 

atas kepala. 

6. Middle Close Up (MCU) 

Middle Close Up merupakan pengambilan gambar mulai dari dada sampai 

puncak kepala objek, dapat dikelompokkan komposisi potret setengah badan. 

7. Close Up (CU) 

Close Up merupakan penambilan gambar yang dimulai dari area bawah 

bahu sampai batas kepala. Dikategorikan sebagai komposisi gambar yang 

menggambarkan emosi atau kelakuan seseorang. 

8. Extreme Close Up (ECU) 

Extreme Close Up merupakan pengambilan gambar dengan kedekatan dan 

ketajaman yang terfokus pada satu objek. 

Dalam pengambilan gambar menurut Silalahi & Arumsari (2018), terdapat 

3 aspek dasar dari pengaturan kamera yang harus diperhatikan sebagai berikut: 

1. Shutter speed 

Shutter speed adalah kecepatan membuka dan menutupnya kembali 

lempeng penutup film agar dengan kecepatan tertentu, sinar yang masuk tepat 
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atau cukup untuk membuat gambar terekam dengan baik. Shutter speed ditandai 

dengan angka B (bulb), 1/15, 1/50, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000. 

2. Aperture 

Aperture merupakan standar pengaturan waktu buka dan tutup lensa yang 

dinyatakan dengan angka-angka f/1.2, f/1.4, f/1.8, f/2.0, f/2.8, f/3.5, f/4.0. Jika 

semakin kecil angka aperture nya maka bukaan lensa akan semakin besar. 

3. ISO 

ISO adalah satuan ukuran untuk menentukan kecepatan atau kepekaan 

media perekam dalam menangkap gambar. Film dibuat dari perpaduan berbagai 

bahan kimia, khususnya garam perak (AgBr) yang dilengketkan di pita seluloid. 

Semakin tinggi angka ISO, semakin besar pula granulasi (butiran) garam 

peraknya sehingga permukaan menjadi lebih kasar dan kepekaan menjadi lebih 

besar. Sementara, untuk ISO rendah, granulasinya semakin halus, yang 

berakibat. 

Menurut Silviani, Rismantojo, & Saraswati (2019), ada landasan teori yang 

digunakan untuk merancang buku fotografi sebagai berikut: 

1. Fotografi Dokumenter 

Definisi dokumenter secara umum, yaitu bukti makna historis yang 

digunakan pada waktu yang akan datang, sebagai laporan kebenaran objektif 

akan sesuatu kejadian yang pernah ada atau yang pernah terjadi. 

2. Fotografi Human Interest 

Memotret kehidupan, gerak-gerik, aktivitas sekumpulan manusia sehingga 

dapat menimbulkan atmosfer, bahkan rasa simpati tersendiri dari orang- orang 

yang melihatnya. 

3. Modular Grid 

Tepat dipakai untuk layout yang memerlukan stabilitas dan kontrol dalam 

penataannya. 

Buku berupa sebuah sumber yang bertindak sebagai sistem pencarian 

informasi. Buku harus dibaca, karena informasi di dalamnya tertulis dengan teks 

sehingga harus dapat dimengerti dan dipahami. Menurut Maulina & Arumsari 

(2019), terdapat beberapa teori tentang mengenai buku dan fotografi yaitu: 
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1. Buku 

Adalah sumber yang berisi tentang segudang ilmu pengetahuan yang 

hasilkan melalui analisis terhadap kurikulum secara tertulis. Buku merupakan 

media yang sangat dibutuhkan untuk mendapatkan suatu pembelajaran atau 

sekadar hiburan. 

2. Anatomi Buku 

Merupakan buku yang rata-rata bisa ditemui: cover buku, halaman nomor, 

judul halaman, hak cipta, daftar isi, ilustrasi, teks, daftar pustaka, biografi 

penulis dan sinopsis. 

3. Desain Komunikasi Visual 

Teori dalam desain komunikasi visual berupa layout, tipografi, grid, warna, 

dan fotografi. 

4. Fotografi 

Adalah salah satu media komunikasi yang dimanfaatkan untuk 

mengumpulkan dan menghasilkan suatu momen atau peristiwa penting. 

Menurut Rofi’i, Pujiyanto, & Ramadhan (2019), dalam perancangan buku 

foto terdapat proses perancangan yang perlu diperhatikan yaitu: 

1. Thumbnail 

Merupakan tahap menentukan bagian-bagian tema fotografi yang akan 

diangkat dan setelah itu dilakukan penentuan ide pada setiap materi. 

2. Pemotretan 

Proses dimana dilakukannya sesi foto tempat, model, dan gaya yang 

ditentukan pada tahap thumbnail. 

3. Layout 

Proses menata penentuan tepi garis pada buku, letak foto dan isi penjelasan 

pada buku. 

4. Digitalisasi 

Setelah proses layout adalah digitalisasi meletakkan objek sesuai dengan 

layout yang ditentukan. 

5. Desain Final 

Berupa Tahap terakhir dari semua proses perancangan desain dari awal 

pengumpulan data hingga proses pencetakan. 
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2.2.4 Layout 

Menjelaskan bahwa dasar tataletak desain multimedia pada suatu bagian 

media tertentu dalam membantu perancangan konsep atau pesan yang dibawanya 

(Kusuma, Nasrulloh, & Bangsawan, 2018). Namun pengertian secara umum, tujuan 

dari layout yaitu mempermudah untuk menyampaikan informasi dengan jelas. 

Sehingga memberikan kenyamanan dalam membaca termasuk di dalamnya 

kemudahan mencari informasi yang dibutuhkan. 

Menurut Adiputrie & Adriyanto (2017), ada 4 buah prinsip dasar dalam 

layout yaitu sebagai berikut: 

1. Sequence 

Adalah kesesuaian halaman dengan isinya atau mengurutkan halaman mana 

yang harus dibaca terlebih dahulu hingga akhir penyampaian yang boleh dibaca. 

2. Emphasis 

Adalah Teknik memberikan penekanan tertentu pada layout seperti: 

penambahan ukuran font tulisan, memberikan warna kontras dan elemen desain 

lainnya. 

3. Balance 

Adalah cara mengatur kestabilan layout sehingga menghasilkan 

keseimbangan pada tataletak elemen desain. 

4. Unity 

Membentukan satuan komponen secara lengkap yaitu pesan dan 

komunikasi yang dibawa dalam konsep desain tersebut. 

2.2.5 Software dan Hardware yang Digunakan 

Berikut dibawah ini adalah penjelasan tentang aplikasi dan alat yang 

digunakan dalam perancangan layout buku foto ini sebagai berikut: 

1. Adobe InDesign 

Adalah software merancang poster, brosur, majalah dengan kata lain lebih 

mengutamakan fungsi tata letak sebuah halaman. Pengertian Software Adobe 

InDesign adalah penggabungan elemen-elemen desain yang berupa teks dan 

gambar dengan mengatur tata letak halaman (Yuniarti, Sari, Nifita, & Amri, 

2019). 
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2. Kamera DSLR 

Merupakan kamera digital yang menggunakan sistem cermin untuk 

menangkap objek melalui lensa. Kamera tidak akan berfungsi apabila tidak 

memiliki lensa. Karena lensa adalah komponen utama kamera supaya bisa 

memotret (Sujianti et al., 2018). Lensa memiliki fungsi untuk memfokuskan 

cahaya dan menyalurkan ke dalam badan kamera.  

Menurut Sujianti et al. (2018), ada lensa yang digunakan dalam fitur 

produksi adalah sebagai berikut: 

1. Lensa Fixed 

Lensa yang memiliki jarak fokal atau tidak bisa diubah-ubah. Lensa ini 

bagus digunakan sebagai metode belajar bagi pemula yang ingin belajar 

memotret. Keuntungan lensa ini dapat memotret pada low light atau tempat 

yang kurang terang. 

2. Lensa Wide 

Lensa ini dapat mencakup sudut gambar yang luas dapat digunakan untuk 

memotret pemandangan. Lensa wide dapat menangkap objek yang luas dengan 

jarak dekat, sangat cocok apabila digunakan untuk fotografi landscape. 

Adapun gerakan pada kamera yang harus diperhatikan (Putro & Sujatmiko, 

2018), antara lain terdiri dari: 

1. Zooming (In dan Out) 

Zoom in adalah gerakan lensa kamera ke depan ketika sedang digunakan 

untuk merekam objek guna memperoleh gambar yang membesar atau 

mendekat. Zoom out adalah gerakan lensa kamera ke belakang ketika sedang 

digunakan untuk merekam objek guna memperoleh gambar yang mengecil atau 

menjauh. 

2. Crabbing 

Merupakan teknik menggerakkan kamera secara horizontal dengan 

merekam objek dari arah samping dan objek yang direkam dalam posisi diam. 

2.2.6 Metode User Acceptance Testing (UAT) 

Merupakan metode uji pertanyaan yang dilakukan oleh pemilik dengan 

kuisioner untuk memahami tingkat kesuksesan software, yang dapat diambil 

sebagai bukti bahwa pengujian telah berhasil dan memenuhi kebutuhan yang 
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dibutuhkan (Agustina & Suprianto, 2018). Dalam Metode User Acceptance Testing 

(UAT) terdapat 5 komponen yaitu sebagai berikut: 

1. Learnability 

Yaitu mempelajari dalam mengerjakan tugas ketika pertama kali menemui 

suatu desain. 

2. Efficiency 

Komponen bertujuan untuk menghemat waktu dalam mengerjakan dan 

menyelesaikan tugas setelah mempelajari suatu desain. 

3. Memorability 

Bertujuan untuk mencakup kembali dalam menggunakan suatu desain 

setelah beberapa waktu. 

4. Errors 

Komponen ini melihat seberapa parah dan apa kesalahan yang ada dengan 

mencari solusi agar mendapatkan pemecahan solusi. 

5. Satisfaction 

Komponen untuk mengetahui seberapa hasil tingkat kepuasan dalam 

pengujian setelah menggunakan desain. 
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