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Definisi Teks 

 Media dasar untuk banyak sistem jaringan multimedia 

 Teks dalam bentuk kata, kalimat dan paragraf 
digunakan untuk mengkomunikasikan pikiran, ide 
dan fakta di dalam hampir semua aspek kehidupan. 

 Huruf  Kata  Kalimat  Paragraf  Bab  Buku 



Pemanfaatan Teks 

Produk multimedia bergantung kepada teks untuk  : 

 Menjelaskan bagaimana aplikasi bekerja 

 Memandu pengguna saat menggunakan aplikasi 

 Menginformasikan bagaimana aplikasi didesain 



Teknologi Teks 
Dasar dari teks adalah karakter : 

 Alfabet, angka dan karakter khusus 

 

Kategori elemen teks : 

 Alphabet [A – Z] 

 Numbers [0 – 9] 

 Special characters : 
 Punctuation [. , : ; ‘ “ …] 

 Sign or Symbols [* & ^ ? ! / \~ @ -_ ] 

 Termasuk juga ikon khusus, simbol matematik, dan 
alphabet Yunani 



Tipografi 

 Tipografi merupakan seni memilih dan menata huruf 
pada ruang untuk menciptakan kesan khusus, 
sehingga pembaca akan  dapat membaca semaksimal 
mungkin Fonts (huruf) dan Point 

 Perkembangan tipografi mengalami perkembangan 
dari cara manual atau dengan tangan (hand-drawn) 
hingga menggunakan komputer 



Prinsip Tipografi 
1. Legibility 

Kualitas pada huruf membuat huruf tersebut dapat dibaca 

2. Readibility 

Penggunaan huruf dengan memperhatikan hubungannya 
dengan huruf lain sehingga terbaca 

3. Visibility 

Kemampuan suatu huruf, kata, kalimat dalam suatu karya 
komunikasi visual dapat terbaca dalam jarak tertentu 

4. Clarity 

Kemampuan huruf-huruf dalam karya desain dapat dibaca 
dan dimengerti oleh pengamat yang dituju 



Karakter Teks 

1. Vertical, stroke vertikal sebagai stroke utama 

contoh: E, F, H, I, L, T 

2. Curved, stroke utama melengkung 

contoh: C, O, Q, S 

3. Oblique, stroke utama diagonal 

contoh: A, K, M, N, V, W, X, Y, Z 

4. Combination, stroke utama antara vertikal dan 
melengkung 

contoh: B, D, G, J, P, R, U 



Kelompok Teks dari sudut Negatif 

1. Ruang negatif sudut lengkung 

contoh: B, C, D, G, O, P, Q, R, S, U 
 

2. Ruang negatif sudut segitiga 

contoh: A, K, M, N, V, W, X, Y, Z 
 

3. Ruang negatif sudut persegi 

contoh: E, F, H, I, L, T 



Kelompok Teks dari sudut 
Geometri 

1. Kelompok garis tegak datar 

contoh: E, F, H, I, L, T 
 

2. Kelompok garis tegak miring 

contoh: K, A, M, N, V, W, X, Y, Z 
 

3. Kelompok garis tegak lengkung 

contoh: B, D, G, J, P, R, U 
 

4. Kelompok garis lengkung 

contoh: C, O, Q, S 



Garis Bantu Teks 

1. Capline : garis maya lurus bagian teratas huruf besar 

2. Meanline : garis lurus bagian teratas huruf kecil 

3. Baseline : garis maya lurus bagian terbawah huruf 

4. Descender : bagian huruf kecil yg berada di bawah baseline 

5. Ascender : bagian huruf kecil yg berada diantara meanline & capline 

6. X-Height : jarak baseline ke meanline 



Perbandingan Besar Teks 



Bagian-bagian Jenis Teks 

1. Apex : ujung segitiga uppercase A 

2. Hairline : stroke tertipis 

3. Crossbar : garis horisontal yang menghubungkan 2 sisi huruf 

4. Spine : garis melengkung ditengah huruf S 

5. Fillet : garis lengkung yang menghubungkan serif dan stem 



Bagian-bagian Jenis Teks 

Bowl : stroke yang melengkung 
menutup counter huruf 

Ear : stroke kecil yang keluar dari    
kanan bowl huruf g 

Link : stroke yang menghubungkan 
bowl dan loop pada huruf g 

Loop : bowl yang ada di bagian bawah 
huruf g 

Counter : negative space 
tertutup/terbuka 

Serif : stroke pendek keluar dari 
stroke utama 

Spur : stroke kecil (lebih kecil dari 
Serif) 



Sistem Pengukuran Teks dalam 
Tipografi 

Pengukuran teks dalam tipografi meliputi : 

 Tinggi huruf 

 Panjang baris huruf 

 Jarak antar huruf (kerning) 

 Jarak antar  baris (leading) 



Sistem Pengukuran Teks dalam 
Tipografi 

Unit ukur tipografi : 

 Point : tinggi huruf 

 Pica : panjang huruf 

 Unit : jarak antar huruf 

 

1 pica : 12 pt 

1 inch : 6 pica (1 inch = 2,54 cm) 

1 inch : 72 pt 



Efek dari Teks 

Sejumlah efek yang berguna untuk memberikan 
perhatian / fokus pembacaan bagi pengguna pada suatu 
konten multimedia : 
 

• UPPERCASE and lower letter 

• Bold, Italic, Underline  

• superscript, subscript ,  

• Embossed or Shadow 

• Colours 



Jaggies dan Antialiasing 

 Jaggies adalah bagian sisi/ tepi yang kasar ketika 
gambar bitmap diperbesar sampai ukurannya 
maksimum 

 Jaggies merupakan konsekuensi dari piksel 
pembentuk gambar bitmap 



Jaggies dan Antialiasing 

 Antialiasing adalah teknik yang digunakan untuk 
mengurangi/ menghilangkan jaggies  

 Antialiasing merupakan penambahan piksel dengan 
warna yang lebih muda dari warna font utama dan 
bercampur dengan warna latar  

 Antialiasing dapat memanipulasi mata ketika melihat, 
seolah-olah merupakan garis yang halus/ lurus 



File Data Teks 

Encoding yang digunakan untuk menampilkan teks 
didalam komputer adalah : 
 

 Plain text (ASCII, Unicode) 

Teks dengan format elektronik yang dapat dibaca dan 
diinterpretasikan secara langsung oleh manusia 



File Data Teks 

 Rich text 

Hampir sama dengan plain teks tetapi memerlukan 
pengaturan karakter khusus yang terintegrasi untuk 
menyediakan tambahan fitur 



File Data Teks 

 Hypertext 

Pengembangan dari richtext yang mengijinkan 
pengguna untuk menuju bagian lain dari sebuah 
dokumen (link) 



Komunikasi Data Teks 

 Suatu feature / program dalam jaringan komputer 
untuk berkomunikasi dan bersosialisasi langsung 
sesama user berupa komunikasi teks (text chat) 

 

 Text chat dapat dilakukan melalui jaringan komputer 
lokal, sellular ataupun pemanfaatan gelombang radio 



Komunikasi Radio Paket 



Jenis Komunikasi Data Teks 

 Peer to Peer 

Komunikasi data text antara dua user atau lebih yang 
dilakukan secara stand alone tanpa adanya server 



Jenis Komunikasi Data Teks 

 Client Server 

Komunikasi data text yang bertumpu dan berpusat 
kepada server yang berfungsi sebagai sentral atau 
pusat lalulintas data text yang dipertukarkan oleh 
user-user yang sedang aktif berkomunikasi 



Perkembangan Komunikasi Data 
Teks 

1. Miranda – chat client 

2. MSN Messenger – chat client 

3. Yahoo Messenger – chat client 

4. QIP – chat client 

5. Gaim – chat client 

6. Pidgin – chat client 

7. JAJC – chat client 

8. HydraIRC – IRC client 

9. Talkative IRC – IRC client 

10. IceChat – IRC client 


