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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 

Di era globalisasi, teknologi berkembang sangat pesat. Kebutuhan untuk 

mempelajarinnya pun menjadi kewajiban, mengingat banyak hal yang perlu 

menggunakan teknologi. Dalam hal ini, software juga berperan penting. Salah 

satu software yang paling banyak digunakan saat ini adalah Adobe Illustrator 

CC  2015, software tersebut berfungsi untuk menggambar atau mendesain 

sesuatu secara gratis. Banyak produk yang bisa dibuat dengan aplikasi tersebut, 

seperti kalender, desain baju, vector art, logo, stempel, dll. 

 Sebuah sekolah mempunyai cara sendiri untuk membuat siswanya 

memahami tentang dunia kerja. Dengan software Adobe Illustrator CC 2015 

banyak siswa yang mampu menguasainya dengan mahir. Dengan software 

tersebut siswa mampu membuat apa saja yang berhubungan dunia grafis. Selain 

ilmu yang didapat, siswa dapat memanfaatkan keahliannya dibidang grafis 

untuk mencari penghasilan tambahan guna menambah uang saku. 

Di era modern, banyak para remaja yang kebingungan dalam mencari sebuah 

kado ulang tahun yang spesial untuk sahabatnya. Dengan ini, kita dapat 

memanfaatkan pengetahuan Adobe Illustrator CC 2015 di dunia grafis sebagai 

pemecah permasalahn para remaja.. Kita dapat mendesain buku harian 

dikarenakan buku harian sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Segala apa 

pun yang telah terjadi di setiap hari akan ditulis di buku harian. Buku harian 

sangat cocok digunakan untuk sebuah kado ulang tahun sebagai kenang-

kenangan yang spesial untuk para sahabat. 

Dengan Adobe Illustrator CC 2015, kita dapat menerima jasa mendesain 

buku harian yang sesuai dengan keinginan para remaja untuk kado sahabatnya. 

Para remaja dapat mengajukan langsung foto yang akan dibuat sampul buku 

harian, sehingga desain buku harian sangat menarik.  Oleh karena itu, pada 

laporan Tugas Akhir ini saya mengambil judul “Pembuatan Desain Buku 

Harian Bertemakan Ulang Tahun dengan Menggunakan Adobe 

Illustrator CC 2015”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Apa yang perlu disiapkan dalam pembuatan desain buku harian yang 

bertemakan ulang tahun menggunakan Adobe Illustrator CC 2015 ? 

2. Bagaimana cara pembuatan desain buku harian yang bertemakan ulang 

tahun menggunakan Adobe Illustrator CC 2015 ? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui hal-hal yang harus dipersiapkan dalam pembuatan 

desain buku harian yang bertemakan ulang tahun menggunakan Adobe 

Illustrator CC 2015. 

2. Untuk mengetahui cara pembuatan desain buku harian yang bertemakan 

ulang tahun menggunakan Adobe Illustrator CC 2015. 

 

1.4 Batasan Masalah  

1. Desain buku harian yang dibuat hanya bertemakan ulang tahun 

2. Software yang diguanakan dalam pembuatan desain ini menggunakan 

Adobe Illustrator CC 2015 

 

1.5 Manfaat Penulisan  

1. Bagi Mahasiswa  

a. Sebagai sarana untuk melatih mahasiswa terampil dalam melakukan 

tugas akhir 

b. Sebagai tes kemampuan terhadap ilmu-ilmu yang telah didapat selama 

perkuliahan 

c. Memberikan pengetahuan lebih terhadap tugas akhir, khususnya dalam 

pembuatan desain buku harian dengan menggunakan Adobe Illustrator 

CC 2015 

 

2. Bagi Masyarakat 

a. Dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi 

mengenai proses pembuatan desain buku harian bertemakan ulang tahun 

menggunakan Adobe Illustrator CC 2015 
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b. Mengetahui hal-hal baru mengenai Program Setara di ITS-MAN 

Sidoarjo 

 

3. Bagi Lembaga Pendidikan 

a. Sebagai bahan acuan untuk pengembangan dalam program setara di 

ITS-MAN Sidoarjo 

b. Sebagai bahan acuan untuk mengembangkan program setara di ITS-

MAN Sidoarjo untuk bahan penilaian akan keberhasilan tugas akhir 

yang diberikan kepada mahasiswa.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Buku Harian 

2.1.1 Pengertian Buku Harian 

Buku harian merupakan suatu catatan tentang kejadian atau 

peristiwa yang dialami oleh penulis buku harian, dalam menjalankan 

kesehariannya sehari-hari. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa setiap orang bisa membuat buku hariannya sendiri, dengan 

menuliskan hal hal penting yang dialami setiap hari baik itu peristiwa 

maupun hal-hal yang sifatnya tentang perasaan seperti curhatan hati serta 

catatan pribadi tentang perasaan yang sedang seseorang alami. 

 

2.1.2 Sejarah Buku Harian 

Orang pertama yang diakui sebagai penemu buku harian adalah 

Samuel Pepys (1633-1703). Samuel Pepys ini adalah seorang 

administrator angkatan laut kerajaan Inggris. Kini buku hariannya 

disimpan di Magdalene College, Cambridge. Karena dianggap sebagai 

penemu, buku hariannya akhirnya diterbitkan lebih dari seabad setelah 

Samuel Pepys meninggal dunia, yakni pada tahun 1825. 

 

2.1.3 Manfaat Buku Harian 

 Untuk mendokumentasikan peristiwa atau kegiatan sehari-hari baik 

sebagai kenang- kenangan. 

 Untuk mencurahkan isi hati (curhat), obat stress, meluapkan emosi, 

menyampaikan keluh kesah, atau mengekspresikan fikiran ke dalam 

tulisan. 

 Untuk berkreasi. Misalnya, untuk menyimpan suatu karya cerita hasil 

kreasi fikiran kita agar tidak hilang atau lupa. 

 

 



5 
 

2.2 Adobe Illustrator 

2.2.1 Pengertian Adobe Illustrator 

Adobe Illustrator merupakan sebuah software yang dikembangkan 

oleh perusahaan software terkemuka Adobe Sistem yang dapat 

digunakan untuk editor gambar vector. Fitur dan kemudahan yang 

ditawarakan oleh Adobe Illustrator sendiri membuat para pengguna 

menjadi termanjakan untuk terus berkarya. Adobe Illustrator disebut juga 

dengan software pendamping dari software Adobe Photoshop, dan 

biasanya software ini terinstall pada komputer pada saat kita menginstall 

Adobe Photoshop. Sehingga Adobe Illustrator dapat dengan mudah 

dikombinasikan dengan Photoshop untuk membuat desain yang cukup 

keren dan menarik. 

 

2.2.2 Sejarah Adobe Illustrator 

Adobe Ilustrator pertama kali dikembangkan pada Desember 1986 

dan dirilis pada Januari 1987. Pada waktu itu Ilustrator adalah 

pendamping photoshop. Walaupun dulu hanya sebagai produk 

pendampin, tapi kini sekarang Adobe Ilustrator sudah berkembang dan 

menjadi aplikasi  yang bisa digunakan sebagai pengolah gambar yaitu 

vektor karena aplikasi Adobe Ilustrator mempunyai kelebihan tersendiri 

dalam mengolah gambar , sehingga Adobe Ilustrator juga kini 

diperhitungkan. Ilustrator program menggambar untuk menggambar, 

pada umumnya Adobe Ilustrator digunakan untuk menggambar vektor ( 

gambar ilustrator, diagram, logo, gambar kartun dsb ). Proses waktu 

pengembangkan aplikasi Adobe Ilustrator tidaklah sebentar ,dalam 

proses pengembangan dilakukan juga upgrade versi dari ilustrator. 

Berikut Versi Adobe Illustrator yang telah dirilis : 

1. Adobe Illustrator versi 1.0 (Januari 1987) 

2. Adobe Illustrator versi 1.1 (19 Maret 1987)  

3. Adobe Illustrator versi 88 (Maret 1988)  
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4. Adobe Illustrator versi 2.0 (Januari 1989) 

5. Adobe Illustrator versi 3 (Oktober 1990) 

6. Adobe Illustrator versi 3.5 (1991) 

7. Adobe Illustrator versi 4 (Mei 1992)  

8. Adobe Illustrator versi 3.5 (1993) 

9. Adobe Illustrator versi 5 (Juni 1993)  

10. Adobe Illustrator versi 5.5 (Juni 1994) 

11. Adobe Illustrator versi 5.5.1  (1995) 

12. Adobe Illustrator versi 6 (Februari 1996) 

13. Adobe Illustrator versi 5.1 (1996) 

14. Adobe Illustrator versi 7 (Mei 1997)  

15. Adobe Illustrator versi 8 (September 1998) 

16. Adobe Illustrator versi 9 (Juni 2000) 

17. Adobe Illustrator versi 10 (November 2001) 

18. Adobe Illustrator versi CS (11) (Oktober 2003) 

19. Adobe Illustrator versi CS2 (12, 12.0.1) (27 April 2005) 

20. Adobe Illustrator versi CS3 (13) (April 2007) 

21. Adobe Illustrator versi CS4 (14) (Oktober 2008) 

22. Adobe Illustrator versi CS5 (15, 15.0.1, 15.0.2) (Mei 2010)  

23. Adobe Illustrator versi CS6 (16, 16.0.2) (Mei 2012) 

24. Adobe Illustrator versi CC (17) (Juni 2013) 

25. Adobe Illustrator versi CC (18) (2014) 

26. Adobe Illustrator Versi CC 2015 

 

2.2.3 Fungsi Adobe Illustrator 

    Secara garis besar fungsi Adobe Illustrator adalah sebagai software 

editing gambar vektor. akan tetapi secara lebih khusus lagi, sobat 

komputer dapat menggunakan Adobe Illustrator untuk keperluan 

membuat desain – desain sebagai berikut : 

a) Membuat desain logo 

b) Desain Aplikasi 

c) Desain Gambar 
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d) Desain Wallpaper 

e) Desain Kartun 

f)  Desain Ikon 

 

2.2.4 Tools pada Adobe Illustrator 

 

 

1.  Selection Tool (V), Tool yang digunakan untuk memilih atau 

menyeleksi satu atau banyak objek. 

2.  Direct Selection Tool (A), Untuk menyeleksi titik atau ruas 

kurva didalam objek. 

3.  Magic Wand Tool (Y), Untuk memilih/menyeleksi satu atau 

banyak objek secara bebas. 

4.  Lasso Tool (Q), Untuk menyeleksi titik atau ruas kurva secara 

laso di dalam objek. 

5.  Pen Tool (P), Digunakan untuk menggambar garis lurus ata garis 

lengkung (kurva) 

6.  Type Tool (T), Digunakan untuk menulis huruf. 

7.  Line Segment Tool (\), Untuk menggambar bidang garis. 

8.  Elipse Tool (L), Untuk menggambar lingkaran 

9.  Paintbrush Tool (B), Untuk menggambar sesuai pilihan brush 

yang sedang aktif 
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10.  Pencil Tool (N), Untuk menggambar garis bebas dan mengedit 

garis. 

11.  Blob Brush Tool (Shift+B), Untuk menggambar bebas seperti 

melukis. 

12.  Eraser Tool (Shift+E), Untuk menghapus bidang objek. 

13.  Rotate Tool (R), Untuk memutar objek atau gambar dengan 

besar angka tertentu. 

14.  Scale Tool (S), Untuk merubah ukuran dimensi objek dengan 

angka tertentu. 

15.  Warp Tool (Shift+R), Untuk melakukan distorasi terhadap garis 

maupun bentuk kurva. 

16.  Free Transform Tool (E), Untuk langsung mengubah dimensi, 

memutar atau memiringkan (skew) objek setelah diseleksi. 

17.  Symbol Sprayer Tool (Shift+S), Untuk menggambar bebas 

berdasarkan symbol yang sedang aktif. 

18.  Column Grapth Tool (J), Untuk menggambar grafik statistik. 

19.  Mesh Tool (U), Digunakan untuk membuat objekyang 

mempunyai beragam warna gradasi yang dibuat dengan mengatur 

titik-titik mesh. 

20.  Gradien Tool (G), Digunakan untuk membuat warna gradasi. 

21.  Eyedropper Tool (I), Untuk mengambil contoh warna dari 

sebuah objek. 

22.  Blend Tool (W), Digunakan untuk mencampur warna (blend) 

objek. 

23.         Live Paint Bucket Tool (K), Untuk mengisi warna fill pada 

objek yang terpilih/terseleksi. 

24.  Live paint selection Tool (Shift+L), Untuk menyeleksi warna 

fill pada sebuah objek. 

25.  Artboard Tool (Shift+O), Untuk menyeleksi, menggeser, 

merubah posisi artboard (lembar kerja). 
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26.  Slice Tool (Shift+K), Digunakan untuk mengiris atau 

memotong objek. 

27.  Hand Tool (H), Digunakan untuk mggeser lembar kerja. 

28.  Zoom Tool (Z), Digunakan untuk memperbasar tampilan 

gambar. 

29.  Fill (X), Digunakan untuk memilih warna dalam. 

30.  Stroke (X), Digunakan untuk memilih warna garis. 

31.  Color (<), Untuk mengaktifkan palet color. 

32.  None (/), Menyatakan tidak ada warna sama sekali. 

33.  Change Screen Mode (F), Untuk memilih tampilan layar. 

34.  Gradient (>), Untuk mengaktifkan palet gradient 

 

2.3 Gambaran Umum  

2.3.1 Buku Harian 

Buku harian merupakan suatu catatan tentang kejadian atau 

peristiwa yang dialami oleh penulis buku harian, dalam 

menjalankan kesehariannya sehari-hari. selain itu, isi dalam buku 

harian tersebut juga bisa tentang curhatan berbagai bentuk rasa dan 

pengalaman yang telah dialaminya. Baik perasaan sedih, marah, 

senang, cinta, dan masih banyak lagi. Karena catatan ini bersifat 

bebas, jadi orang lain tidak boleh membaca buku harian milik orang 

lain tanpa seizin yang memiliki buku harian tersebut. Pada buku 

harian, biasanya proses pencetakan menggunakan jenis kertas Art 

Paper dengan ketebalan 150-180 gsm dengan ukuran kertas yang 

bermacam-macam sesuai dengan peminatnya atau permintaan 

konsumen. Tebal halaman pada buku harian biasanya antara 30-100 

halaman. Lalu pada proses finishingnya, buku harian biasa dijilid 

menggunakan jilid spiral, namun juga yang menggunakan lem. 
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2.3.1 Ulang Tahun 

Ulang tahun adalah hari kelahiran seseorang, menandai hari 

dimulainya kehidupan diluar rahim. Dalam beberapa kebudayaan, 

memperingati ulang tahun seseorang biasanya dirayakan dengan 

mengadakan pesta ulang tahun dengan keluarga atau teman. 

Hadiah atau kado biasanya sering diberikan pada orang yang 

merayakan ulang tahun. Ada banyak alasan seseorang memberikan 

kado ulang tahun  seperti untuk menunjukkan rasa sayang, peduli, 

dan perhatian kepada seseorang yang berulang tahun dengan 

memberikan sesuatu yang mereka inginkan atau butuhkan. Barang 

yang diberikan dapat berguna sebagai barang kenang-kenangan 

sehingga seseorang akan selalu diingat atas pemberiannya tersebut.
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BAB III 

PROSES PEMBUATAN 

 

3.1 Pra Pembuatan Produk 

      3.1.1 Data yang Harus Dipersiapkan 

a. Foto, gambar dan referensi dari sumber lain.  

Dalam hal ini foto dan gambar dapat difungsikan sebagai bagian 

dari desain yang akan dibuat. Tidak hanya foto dan gambar saja yang 

digunakan dalam pembuatan produk, namun pembuatan desain juga 

membutuhkan bantuan referensi yang diharapkan dapat memunculkan 

inspirasi atau ide yang kemudian direalisasikan dalam desain. 

Referensi ini diperoleh dari sumber internet. 

b. Laptop 

      Dalam pembuatan karya tulis ini penulis menggunakan laptop 

dengan spesifikasi seperti berikut : 

1) Merk    : Lenovo 

2) Tipe    : Lenovo Ideapad 110 

3) Processor   : AMD APU A9-9400 up to 3.2 Ghz 

4) Memory   : RAM 4 GB DDR4 

5) Operating System  : Windows 10 DOS 

c. Software  

1) Adobe Illustrator CC 2015 

2) Microsoft Word 2016 
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3.1.2 Proses Pembuatan Produk 

1. Buka halaman baru di Adobe Illustrator CC 2015, klik file kemudian 

klik new, pilih orientation landscape dan ukuran kertas lebar 26 cm dan 

tinggi 17 cm. 

  

2. Lalu klik view kemudian pilih rules dan bagi paper menjadi 2 bagian 

untuk mempermudah mendesain.  

  

3. Lalu klik rectangle tool kemudian letakkan untuk menutupi paper dan  

klik gradient tool untuk memberi warna yang diinginkan.  
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4. Lalu klik Ellipse tool letakkan disebelah kanan paper dengan ukuran 

diameter 7 cm, kemudian klik gradient tool untuk memberi warna yang 

diinginkan. 

   

5. Lalu klik crystallize tool kemudian bentuk tepi lingkaran searah jarum 

jam. 

  

6. Lalu import foto dengan menekan Ctrl+O, pilih foto lalu tekan enter. 
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7. Lalu klik pen tool kemudian kliklah pada lembar kerja lalu klik lagi 

pada tempat yang berbeda hingga membentuk sebuah bentuk yang 

akan di crop. 

  

8. Lalu klik Selection tool kemudian select semua objek lalu klik kanan 

pilih make clipping mask 

  

9. lalu pindah foto ke halaman sebelumnya dengan cara tekan tombol kiri 

dan arahkan ke halaman sebelumnya dan letakkan ditengah-tengah 

objek lingkaran..  
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10. lalu klik Type tool untuk menuliskan kata” Happy Birthday” dan nama 

orang yang dijadikan sampul, kemudian beri warna “orange” dan pilih 

font “forte”, ukuran tulisan serta ketebalan tulisan (Stroke) dapat 

disesuaikan lalu letakkan dibawah objek lingkaran. 

  

11. Lalu klik pen tool kemudian buat bentuk yang menyerupai balon 

letakkan dibagian sisi kiri atas. Lalu beri warna balon sesuai keinginan 

  

12. lalu klik pencil tool kemudian gambar seperti tali balon dengan 

menarik garis dari setiap ujung balon.
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13. lalu klik pen tool untuk membuat garis lengkung, lalu  klik star tool 

dengan jumlah point 3 sehingga membentuk segitiga kemudian satukan 

antara segitiga dengan garis lengkung dan beri warna sesuai keinginan. 

 

14. lalu klik selection tool  kemudian select objek bagian balon, tali balon, 

dan benderanya (pindah dulu dasar baground agar tiak terkena select) 

lalu klik tombol kanan pilih transform > reflect > vertical > copy. 

  

15. Lalu import gambar dengan menekan Ctrl+O, pilih gambar lalu tekan 

enter. Kemudian letakkan dibagian kiri paper. 
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16. lalu klik paintbrush tool dengan stroke 1pt tanpa fill (x) kemudian pilih 

warna sesuai keinginan lalu tekan disetiap sela-sela paper bagian kanan 

yang tidak ada gambar sehingga membentuk polkadot. 

  

17. lalu klik star tool kemudian buat bintang dengan ukuran yang sedang 

dan kecil lalu letakkan di bagian  atas lingkaran. 

  

18. lalu klik line segment tool kemudian Tarik ujung bintang bagian atas 

sampai batas atas paper. 

  



18 
 

19. lalu klik pan tool kemudian buat bentuk seperti awan dibagian bawah 

kanan paper lalu tekan gradient tool dan beri warna putih kehitaman 

pada objek tersebut. 

  

20. lalu tekan type tool untuk menulis kata-kata mutiara tentang 

persahabatan lalu pilih font (lucida bright, ukuran 18 pt, paragraph 

align center, warna hitam) kemudian letakkan tulisan dibagian tengah 

paper bagian kiri. 
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21. Untuk membuat lembaran buku harian. Lalu klik file, klik new, pilih 

orientation dan ukuran paper yang sama dengan paper sebelumnya. 

Lalu klik view kemudian pilih rules dan bagi paper menjadi 2 bagian 

untuk mempermudah desain.  

  

22. Lalu import gambar dengan menekan Ctrl+O, pilih gambar lalu tekan 

enter. Kemudian letakkan dibagian kiri dan kanan paper. 

  

23. lalu klik gambar pilih opacity, tentukan oppocitynya 40% pada gambar 

untuk membuat gambar tanpak transparan. 

`  
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24. Lalu klik rectangle tool kemudian letakkan untuk menutupi paper dan  

klik fill untuk memberi warna yang diinginkan kemudian tentukan 

oppocitynya. 

  

 

25. lalu klik line segment tool kemudian letakkan secara vertical di paper 

bagian kanan dan kiri paper.  
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3.1.3 Pasca Pembuatan Desain Produk 

a. Cover Buku Harian 

                 

b. Isi Buku Harian 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Adapun hasil kesimpulan dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Beberapa hal yang perlu disiapkan dalam pembuatan desain buku harian 

yang bertemakan ulang tahun yaitu menyiapkan foto, gambar untuk bahan 

desain produk. Selain foto dan gambar, dalam pembuatan desain buku 

harian juga diperlukan referensi dari internet. Alat yang harus dipersiapkan 

dalam pembuatan desain produk ini terdiri dari dua perangkat yaitu 

hardware dan software. Hardware  yang berupa laptop sedangkan software 

seperti Adobe Illustrator CC 2015 dan Microsoft Word 2016. 

 

2. Langkah pengbuatan desain buku harian ini melalui beberapa tahap dengan 

menggunakan Adobe Illustrator CC 2015. Langkah pertama dalam 

pembuatan cover buku harian, dalam pembuatan desain cover buku harian 

dapat menggunakan tools yang terdapat di Adobe Illustrator CC 2015 

seperti pen tool, type tool, elipse tool, star tool, paintbrush tool, line segent 

tool, crystallize tool, fill tool. Langkah kedua dalam pembuatan isi buku, 

dalam pembuatan desain isi buku dapat menggunakan pen tool, line 

segment tool, rectangle tool, dan oppoturnity. 

 

4.2 Saran 

a. Bagi siswa 

 Sebelum membuat buku harian dengan menggunakan adobe illustrator 

CC 2015, kita harus mempersiapkan memori laptop yang pas atau bahkan 

lebih besar, karena jika tidak maka ditengah-tengah kita mengedit akan 

mengalami eror atau not responding. 

 Diharapkan siswa mampu memanfaatkan teknologi yang ada dengan 

sebaik-baiknya. Salah satunya dengan software Adobe Illustrator CC 

2015 yang dapat digunakan untuk peluang bisnis usaha desain buku. 
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b. Bagi guru 

 Diharapkan guru dapat memudahkan kita dalam mempelajari menginstal 

Adobe Illustrator CC 2015 

 Diharapkan dalam perkembangan setiap tahun, guru dapat memberi 

inovasi baru dalam proses perkuliahan. 

c. Bagi pembaca 

 Disarankan program Adobe Illustrator CC 2015 ini dapat digunakan 

sebagai bahan pembelajaran dan praktek dalam pembuatan produk 

desain buku harian maupun produk yang lain. 
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BIODATA 

 

 

 

Nama lengkap   : Nur Ilmiatin Nafia 

Nama panggilan   : Ilmi 

Tempat, tanggal lahir  : Sidoarjo, 31 Desember 2001 

Alamat                              : Jalan Sentana RT 09 RW 05 Desa Tebel 

tengah, Gedangan Sidoarjo 

Riwayat Pendidikan   : RA Al- Ihsan 

        MI Al-Ihsan 

      SMP Negeri 1 Buduran 

Kelas      : XII IPS 1 

Kelas Prodistik     : XII- F 

Sekolah      : MAN Sidoarjo 

 

 


