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“Web Design is 95% Typography”
Oliver Reichenstein, 2006



What is Typography?

 Typography: the style and arrangement or 

appearance of text (corak dan cara menyusun 

visualisasi dari teks)

 Fungsi dari Typography:

 Mempermudah pembacaan teks

 Meningkatkan daya tarik dari teks dan juga website 

secara keseluruhan

 Memberikan “penekanan” dari konten pada teks (dan 

website)



Font and Font Families
 Font adalah ukuran, ketebalan, dan gaya tertentu yang 

diaplikasikan pada karakter (huruf, angka, dan simbol).
 Times New Roman

 Arial

 Dll

 Font Families merupakan kelompok font yang memiliki 
kemiripan dalam “penggambaran”nya. Terdapat 4 font families 
utama yaitu:
 Serif

 Sans-Serif
 Script or Cursive
 Decorative or Ornamental



Serif Font
 Memiliki serif (tambahan coretan pada 

ujung karakter)

 Serif mempermudah pembacaan dengan 
mengarahkan mata seiring dengan garis 
penulisan.

 Cocok untuk digunakan pada isi dari 
dokumen teks (body text).

 Contoh font pada Serif Family:
 Times New Roman

 Book Antiqua
 Courier New

 Garamond



Sans-Serif Font
 Tidak memiliki serif

 Mudah dibaca, khususnya pada dokumen online.

 Cocok untuk digunakan pada dokumen web, judul 
(heading), caption (misal: keterangan gambar), atau 
tampilan digital.

 Contoh font pada Sans-Serif Family:
 Verdana
 Arial

 Comic Sans MS
 Century Gothic



Script Font
 Seperti tulisan tangan

 Susah untuk dibaca, gunakan seperlunya.

 Cocok untuk digunakan pada undangan atau 
puisi.

 Contoh font pada Script Family:
 Lucida Calligraphy
 Brush Script MT

 French Script MT

 Pristina



Decorative Font
 Didesain untuk menarik pandangan mata. Gunakan 

seperlunya saja.

 Dapat digunakan untuk huruf 
pada simbol/logo atau judul 
selebaran.

 Contoh font pada Decorative Family:
 Jokerman
 BeesKnees ITC
 Curlz MT
 Harlow Solid Italic



Terminologi Pada Teks

 Berikut ini beberapa terminologi yang 

perlu diketahui terkait dengan teks:

 Kerning

 Leading

 Text Style

 Font Size (ukuran huruf)

 Alignment



Kerning

 Kerning: jarak antar huruf

 Sering juga disebut Tracking



Leading

 Leading: jarak antar baris

This is my first Line of Text

This is my Second

A third
And Finally a fourth
Another?



Text Style

 Text Style merupakan corak yang 
diaplikasikan pada teks

 Berikut ini beberapa contoh style yang 
umum:

 Bold

 Italic

 Underlined



Font Size
 Ukuran huruf biasanya menggunakan satuan point.

 72 points = 1” (1 inch)

12 point

24 point

36 point

48 point

72 point



Alignment

 Alignment: perataan teks

Left Aligned

Center Aligned

Right Aligned

Justified words in a paragraph are shown in these
two short sentences. See how they line up at the left
and right?



Menggabungkan Font
 Jika anda ingin menggunakan 

lebih dari satu jenis font dalam 
satu dokumen/halaman, 
pastikan mereka berasal dari 
font family yang berbeda.

 Perhatikan contoh di sebelah 
kanan. Kartu nama yang 
dibawah terlihat lebih bagus 
menggunakan font sans-serif 
digabungkan dengan font serif. 
Kartu nama yang diatas hanya 
menggunakan font serif saja.

Rupert Buchanan
Widget Enterprises

1569 Stone Road

Toulouse, PQ

(800) 325-2532

Rupert Buchanan
Widget Enterprises

1569 Stone Road

Toulouse, PQ

(800) 325-2532



Meng-kontras-kan font
 Fungsi

 Membuat visualisasi lebih menarik

 Memberikan penekanan pada kata/kalimat tertentu

 6 cara untuk meng-kontras-kan font:
 Size (ukuran)

 Weight (berat/tebal)

 Structure (struktur)

 Direction (arah)

 Color (warna)



Kontras dengan Size
 Anda dapat meng-kontras-

kan dua font 
menggunakan ukuran 
yang berbeda.

 Gunakan perbedaan 
ukuran yang cukup besar.

 Sebagai contoh: font 
ukuran 12pt dengan font 
ukuran 14pt masih belum 
cukup kontras

Schnobblecaster
Incorporated

Schnobblecaster
I N C O R P O R A T E D



Kontras dengan Weight
 Meng-kontras-kan dua font 

menggunakan ketebalan 
yang berbeda.

 Misal: regular, bold, extra 
bold, dan light.

 Hal ini dapat digunakan 
untuk meng-organisasi-
kan informasi. Misal, untuk 
membedakan judul dan isi.

Carmichael Foods

Asparagus Tips

Carmichael

Foods

Asparagus Tips



Kontras dengan Structure

 Pastikan menggunakan dua jenis font dari 
dua font family dengan struktur yang 
berbeda.

 Misal: satu dari serif lainnya dari sans-serif, 
satu dari decorative lainnya dari sans-serif, 
dll.

 Untuk dokumen cetak, judul biasanya 
menggunakan font sans-serif sedangkan 
isi dokumen menggunakan font serif.



Kontras dengan Structure (2)

Menggunakan dua font dari font 

family yang sama (kurang menarik)

Menggunakan dua font dari font 

family berbeda (lebih menarik)

Some of this
And some of that

Some of this
And some of that

Some of this
And some of that

Some of this
And some of that

Some of this
And some of that

Some of this
And some of that

Some of this
And some of that

Some of this
And some of that



Kontras dengan Direction
 Anda dapat membuat 

tampilan yang menarik 
dengan memvariasikan arah 
teks horizontal dan vertikal.

 Namun, walaupun menarik, 
anda harus punya alasan 
yang tepat untuk melakukan 
hal ini.

 Secara umum, jangan 
membuat orang membaca 
tulisan secara vertikal 
ataupun miring.

Experience

teaches 

you to 

recognize 

a mistake—

when 

you’ve 

made it

again.



Kontras dengan Color
 Warna-warna warm 

cenderung terlihat lebih 
“maju” dan menarik 
perhatian.

 Sebaliknya, warna-warna 
cool terlihat lebih “mundur” 
oleh mata manusia.

 Untuk menghasilkan kontras 
menggunakan warna-warna 
cool lebih sulit dibandingkan 
menggunakan warna-warna 
warm.

Cunningham
State College

Cunningham
State College



Kontras dengan Color (2)
 Menggunakan jenis font yang 

berbeda juga dapat 
menambahkan “warna” pada 
dokumen anda, walaupun 
sebenarnya warna teksnya 
tetap hitam.

 Perbedaan pada ketebalan, 
struktur huruf, jarak antar 
huruf, ukuran, dll, dapat 
menambahkan “warna” pada 
dokumen anda.

Typography
If you add some color to your heads and 

subheads with a  stronger weight, or perhaps 

set a quote, passage or short story 

in an obviously different ‘color,’

then readers are more likely to stop on the 

page and actually read it. If you add some 

color to your heads and subheads with a  

stronger weight, or perhaps set a quote, 

passage or short story in an obviously 

different ‘color,’ then readers are more 

likely to stop on the page and 

actually read it.



Kontras dengan Color (3)

 Setiap font memiliki densitas 

yang berbeda, sehingga 

beberapa font terlihat lebih 

gelap dibanding yang lainnya.

 Tiga contoh disamping ini 

semuanya menggunakan font 

Arial. Namun, masing-masing 

terlihat memiliki “warna” yang 

berbeda.

If you add some color to your heads and 

subheads with a  stronger weight, or perhaps 

set a quote, passage or short story in an 

obviously different ‘color,’ then readers are 

more likely to stop on the page and actually 

read it.

If you add some color to your heads and subheads 

with a  stronger weight, or perhaps set a quote, 

passage or short story in an obviously different ‘color,’ 

then readers are more likely to stop on the page and 

actually read it.

If  you add some color to your heads and 

subheads with a  stronger weight, or 

perhaps set a quote, passage or short 

story in an obviously different ‘color,’ 

then readers are more likely to stop on 

the page and actually read it.



Typography Do’s and Don’ts
 Jangan gabungkan lebih dari 3 font style dalam satu 

halaman.

 Gunakan sans serif pada judul dan serif pada isi teks.

 Gunakan style italic seperlunya saja.

 Gunakan kontras

 Jangan menggunakan terlalu banyak warna 
pada isi teks.

 Jangan lupakan bahwa tujuan utama dari 
typography adalah untuk membuat teks 
lebih mudah dibaca.



Menggabungkan Kontras
 Layout yang paling efektif adalah menggunakan 

lebih dari satu tipe kontras.

 Gunakan beberapa majalah terkenal sebagai contoh 
ataupun bahan pencarian ide.

 Coba gunakan kata-kata untuk mendeskripsikan 
contoh yang bagus maupun yang jelek. Anda juga 
harus mampu memberikan alasan yang rasional 
ketika menilai suatu desain typography bagus atau 
buruk.



Typography pada Desain Web Modern

 Seiring dengan desain website yang lebih “flat” dan 
minimalis, peran typography menjadi semakin dominan.

 Berikut ini lima trend typography yang sedang 
berkembang:
 Extreme Size (besar maupun kecil)

 Superimposed on image

 Penggunaan bentuk huruf sederhana secara kreatif

 Custom typeface

 Artistic font

 Dan seringkali beberapa dari lima hal diatas digunakan 
bersamaan.



Extreme Size



Superimposed on Image



Sederhana tapi Kreatif



Custom Typeface



Artistic Fonts



Gabungan




