
MEETING 2 (1)

GRAPHIC 
DESIGNING

Sejarah dan perkembangan



Evolusi bahasa tulis

Picture writing, 

Pada sekitar tahun 35000-40000 SM bangsa Afrika
dan Eropa menggunakan bahasa gambar untuk
berkomunikasi dengan cara membuat lukisan di 
dinding gua.

Catatan: hal ini tidak hanya menjadi awal munculnya huruf namun jg menjadi awal
munculnya seni visual dan bahasa verbal yang kita gunakan untuk berkomunikasi



Evolusi bahasa tulis

Pictograph, adalah
elemen grafik yang 
menggambarkan kejadian
melalui bahasa gambar
dalam bentuk simbol-simbol.

Beberapa peradapan lama seperti peradaban
Mesir dan Inka menggunakan pictograph
sebagai sistem penulisan. Sistem penulisan ini
disebut Hieroglyphs.



Evolusi bahasa tulis

Ideograph, adalah elemen
grafik yang menggambarkan
kejadian dan gagasan yang 
lebih kompleks melalui
bahasa gambar dalam
bentuk simbol-simbol.

Beberapa negara sampai saat ini masih
menggunakan ideogram sebagai bahasa
tulisnya seperti China, Jepang, Korea dan
Thailand.

Karakter China yang berarti Spring,
Summer, Autumn, dan Winter

Karakter China yang berarti Sake,
Beautiful dan Sushi



Evolusi bahasa tulis

Phonograph / Phoenician characters, adalah elemen grafik
melalui bahasa gambar yang dapat dibunyikan. 

Diwakilkan dengan 22 karakter yang merepresentasikan bunyi bukan objek, karakter ini berkembang sekitar
1600SM di wilayah timur mediterania yaitu Lebanon.

Karakter Phoenician inilah yang menjadi dasar modern latin alfabet.



Evolusi bahasa tulis

Alphabet Yunani, Yunani
mengadopsi Phoenician karakter
dan menambahkan beberapa
karakter menjadi karakter huruf
mereka sendiri dan memberikan
nama alpabet. 

Alpabet Yunani memiliki 24 karakter. Alfabet Yunani
sampai saat ini masih sering juga digunakan dalam
kehidupan sehari-hari terutama dalam bidang
matematik.

Alpeh Beth
Alpha Beta

AlphaBeta
Alphabet



Evolusi bahasa tulis

Alphabet Romawi, Alphabet yang dimiliki oleh
bangsa Romawi merupakan penyempurnaan dari
alphabet Yunani.   

Alpabet Romawi memiliki 26 karakter, sering disebut sebagai modern font dan dari
sinilah terbentuk sistem pengukuran dan anatomi huruf



Tokoh-tokoh tipografi

 Charlemagne, sekitar tahun 732 Charlemagne memesan
sebuah sistem penulisan yang disebut Caroline 
Miniscule yang untuk pertama kali mengenalkan lowercase 
yaitu fersi kecil dari uppercase.

 Guttenberg, tahun 1400 Guttenberg menemukan sistem
printing yang dapat dihasilkan secara masal.

 Aldus Manutius, tahun 1500, seorang printer yang 
pertama kali menemukan konsep portable books. Dia juga
mengembangkan italic typeface yang pertama kali, salah
satu variasi typeface.
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Perkembangan alat dan media



Perkembangan alat dan media

Prasejarah, pada saat ini pictograph biasa di tulis di 
dinding gua atau pada batu-batu.

Penemuan kertas, Bangsa Mesir membuat kertas dari
tanaman papyrus. 
Bangsa Cina pada tahun 105 memiliki seorang ahli
pembuat kertas.



Perkembangan alat dan media

Penulisan buku secara manual, pada saat teknologi
cetak belum ditemukan buku di tulis secara manual oleh
para penyalin (scribes).
Pada masa ini pula muncul huruf Blackletter Script yaitu huruf dengan bentuk
tipis tebal dan ramping sehingga membantu mempercepat penulisan.



Perkembangan alat dan media

Penemuan mesin cetak, 
tahun 1450 Johann Gendfleisch zum Gutenberg dari
Jerman menemukan mesin cetak dengan sistem
movable type. 
Teknik dalam sistem movable type adalah mengukir huruf di atas permukaan metal 
(engraving) satu persatu termasuk huruf, angka, tanda baca dan spasi/jarak.



Perkembangan alat dan media

Setelah sekitar 400 tahun digunakan, tahun 1886 
muncul mesin Linotype sebagai penyempurnaan movable 
type oleh ottmarr Megenthaler dari Jerman.

 Teknik dalam mesin Linotype adalah memasang huruf-huruf
dalam satu baris (line casting).

 Nama Linotype berasal dari kata “Line of Type” 



Perkembangan alat dan media

Teknologi typecasting, teknologi ini menggunakan
teknologi phototypesetting (proses film) sebelum naskah
dipindakhan kedalam lempeng cetakan. 

 Teknologi ini ditemukan oleh Herman Frued tahun 1946 di 
Jerman. 

 Teknologi ini disebut teknologi cetak datar atau offset.



Perkembangan alat dan media

Teknologi digital, teknologi ini menggunakan teknologi
yang sebenarnya adalah bahasa komputer yang 
berhasil menterjemahkan kode-kode dengan
menampilkan bentuk huruf yang sempurna, baik itu
dilayar monitor ataupun di media


