
Typography #1 

History : Traditional to Digital



Lahirnya huruf tidak langsung 
muncul berupa bentuk huruf satu 
per satu, melainkan mulai dari 
munculnya peradaban manusia.

Kebutuhan manusia untuk 
berkomunikasi sebagai pemicu 
lahirnya Huruf.



Komunikasi pertama peradaban 
manusia yaitu dari Suara, 

kemudian ke Symbol

Symbol yang digunakan 
berupa Gambar atau Pictograph 

yang ditemukan di dinding gua



Seiring berjalannya waktu, 
Pictograph tadi 
disederhanakan kembali 
menjadi Symbol yang 
terdiri dari beberapa garis 
karena semakin kompleks 
dan luasnya peradaban

*Greek Alphabet



Penemu teknik cetak 
menggunakan Movable 
Type yang terkenal dengan 
nama metode Letterpres 
Printing

Johannes Guttenberg



Into digital Age

Font adalah Sebuah susunan karakter utuh 
dari beberapa desain huruf atau Jenis 
huruf dalam bentuk digital



Digital Font memiliki sifat terukur dalam 
segala jenis huruf ;
yaitu ukuran dapat diatur secara 
individu; setiap jenis ukuran titik dapat 
diatur dari satu font



Saat ini format Font terbagi menjadi 3

Type 1, TrueType, dan OpenType
Format OpenType merupakan format terbaru

Type I



Type I

Type 1 (atau PostScript Type 1) ditemukan oleh Adobe 
Systems pada pertengahan 1980an

Format ini  berdasarkan bahasa komputer PostScript
Dimana dapat menggambarkan jenis dan grafik dengan 
cara tepat, dengan cetakan tajam pada berbagai ukuran



Bitmapped atau screen fonts

Font bitmap adalah bertanggung jawab untuk 
mewakili font pada layar. Layar umumnya memiliki 

72 titik per inci, biasa disingkat sebagai 72 dpi

Dalam font yang di-bitmap 
semua karakter

direpresentasikan sebagai piksel 
sehingga bisa dilihat di layar



Printer or outline fonts

Printer font bisa diperbesar dan diperkecil 
di berbagai ukuran. 
Ini kebalikan dari screen font, yang perlu dibuat 
untuk setiap ukuran

Representasi digital dari sebuah 
outline



TrueType Fonts

TrueType Fonts terdiri dari satu file yang berisi data 
screen dan printer font. 

Ini biasa digunakan oleh komunitas non-design. 
Karena tidak fleksibel, font ini biasanya  

sering membuat beberpa program crash



Opentype Fonts

Opentype merupakan gabungan dari Type1 dan 
TrueType Font. Fitur-fitur baru yang paling 
menguntungkan bagi para desainer
dukungan multiplatform, set karakter diperluas, dan 
substitusi glyph.



Multiplatform Support

font dengan dukungan multiplatform berarti sama
Font OpenType akan berjalan di Mac dan mesin Win-
dows, dibandingkan dengan Font Tipe 1 dan TrueType, 
yang perlu dibeli untuk Mac atau PC.



Perluasan 
Kumpulan Karakter 
(Expanded 
Character Set)

OpenType 
memungkinkan 
untuk memasukkan 
lebih dari 256 kata, 
tidak seperti 
TrueType dan Type 1



Glyph substitution

Kemampuan ini 
berjalan beriringan

dengan set alternatif 
karakter yang 

diperluas.








