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BAB I 

ADOBE INDESIGN 

1. PENGERTIAN ADOBE INDESIGN 

 Adobe InDesign adalah perangkat lunak desktop publishing (DTP) yang diproduksi 

oleh Adobe Systems yang dapat digunakan untuk membuat poster, flyer, brosur, bahkan 

majalah atau buku. Desainer dan artis merupakan salah satu pengguna utama program ini. 

InDesign merupakan kompetitor langsung QuarkXPress. Banyak perusahaan percetakan 

di Indonesia yang menggunakan software ini untuk membuat buku atau majalah. Juga 

digunakan untuk perusahaan percetakan koran. 

 

2. SEJARAH ADOBE INDESIGN 

 InDesign sebenarnya adalah penerus Adobe PageMaker, yang diakuisisi dengan 

pembelian Aldus pada akhir 1994. Pada tahun 1998 PageMaker telah kehilangan hampir 

seluruh pasar profesional ke QuarkXPress, relatif kaya fitur 3,3 dirilis pada 1992, dan 4.0, 

dirilis pada tahun 1996. Quark menyatakan niatnya untuk membeli Adobe dan untuk 

melepaskan perusahaan gabungan PageMaker untuk menghindari masalah ketidak percayaan. 

Adobe menolak tawaran itu dan bukannya terus bekerja pada aplikasi baru untuk tata letak 

halaman. Proyek ini telah dimulai oleh Aldus dan kode-bernama "Shuksan". Ia kemudian 

diberi nama kode "K2" dan dirilis sebagai InDesign 1,0 pada tahun 1999. Pada tahun 2002, 

InDesign Mac OS X untuk pertama kalinya tampil sebagai perangkat lunak desktop 

publishing (DTP). Dalam versi 3 (InDesign CS) itu menerima dorongan dalam distribusi 

dengan menjadi dibundel dengan Photoshop, Illustrator, dan Acrobat di Creative Suite. 

InDesign mengekspor dokumen Portable Document Format Adobe (PDF) dan memiliki 

dukungan multibahasa. Ini adalah aplikasi DTP pertama yang mendukung Unicode untuk 

pengolahan teks, tipografi maju dengan OpenType font, transparansi fitur canggih, gaya tata 

letak, penyelarasan marjin optik, dan lintas-platform script menggunakan JavaScript. Versi 

berikut software tersebut memperkenalkan format file baru. Untuk mendukung fitur baru, 

terutama tipografi. Ini diperkenalkan dengan InDesign CS, baik program dan format dokumen 

yang tidak mundur-kompatibel. Sebaliknya, InDesign CS2 tidak mendukung representasi 

dokumen berbasis XML. InDesign CS versi 3.1 diperbarui dengan April 2005 update dapat 

membaca InDesign CS2-file disimpan diekspor ke format Inx. Format Interchange InDesign 

tidak mendukung versi sebelumnya dari InDesign CS. Adobe InDesign CS3 dikembangkan 

sebagai perangkat lunak biner universal yang kompatibel dengan Intel dan pada tahun 2007, 

di jadikan mesin asli Power PC Mac. Selain di gunakan untuk mendesain media cetak, baru-

baru ini InDesign juga dapat mempublikasikan konten yang cocok untuk perangkat tablet 

bersama dengan Adobe Digital Publishing Suite. 

Versi – versi Adobe InDesign 

• InDesign 1.0 (nama kode Shuksan, maka K2) : 31 Agustus 1999. 

• InDesign 1.0J (CODEC Hotaka) : dukungan Jepang 

• InDesign 1.5 (nama kode Sherpa) : April 2001. 
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• InDesign 2.0 (nama kode Annapurna) : Januari 2002 (hanya beberapa hari sebelum 

QuarkXPress 5). Versi pertama untuk mendukung Mac OS X dan transparansi asli & 

bayangan. 

• InDesign CS (CODEC Dragontail) dan InDesign CS Halaman pembuat Edition (3.0) : 

Oktober 2003. 

• InDesign CS2 (4,0) (nama kode Firedrake) : dikirim pada Mei 2005. 

• InDesign Server (CODEC Bishop) : dirilis Oktober 2005 

• InDesign CS3 (5,0) (nama kode Cobalt) : April 2007. Pertama biner Universal versi 

untuk native mendukung Intel berbasis Mac , ekspresi reguler , gaya Table, antarmuka 

baru 

• InDesign CS3 Server (CODEC Xenon) : dirilis Mei 2007 

• InDesign CS4 (6,0) (nama kode Basil) : Diperkenalkan September 23, dikirim pada 

bulan Oktober 2008. 

• InDesign CS4 Server (Thyme CODEC) 

• InDesign CS5 (7,0) (kode nama Rocket) dirilis April 2010 

• InDesign CS5.5 (7,5) (nama kode Odin) dirilis April 2011 

• InDesign CS6 dirilis 23. April 2012 

 

3. SPESIFIKASI ADOBE INDESIGN (REQIREMENT) 

 

➢ Adobe InDesign CC (2017) 

• Prosesor Intel Pentium 4 atau AMD Athlon 64 

• Microsoft Windows 7 dengan Paket Layanan 1, Windows 8, Windows 8.1, 

atau Windows 10 

• RAM 2 GB (disarankan 8 GB) 

• 2,6 GB ruang hard disk yang tersedia untuk pemasangan; Ruang kosong 

tambahan yang diperlukan selama pemasangan (tidak dapat dipasang pada 

perangkat penyimpanan flash yang dapat dilepas) 

• Layar 1024 x 768 (disarankan 1280 x 800) dengan kartu video 32-bit; 

Mendukung tampilan HiDPI 

• Untuk menggunakan ruang kerja InDesign Touch yang baru, Anda harus 

memiliki layar sentuh yang memungkinkan tablet / monitor yang menjalankan 

Windows 8 atau yang lebih baru (seperti Microsoft Surface Pro 3) dengan 

resolusi layar yang ditetapkan ke 2160 x 1440 atau lebih 

• Perangkat lunak Adobe® Flash® Player 10 yang diperlukan untuk mengekspor 

file SWF 

• Koneksi internet dan pendaftaran diperlukan untuk aktivasi perangkat lunak 

yang diperlukan, validasi langganan, dan akses ke layanan online. 

 

➢ Adobe InDesign CC (2015) 

• Prosesor Intel Pentium 4 atau AMD Athlon 64 

• Microsoft Windows 7 dengan Paket Layanan 1, Windows 8, Windows 8.1, 

atau Windows 10 
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• RAM 2 GB (disarankan 8 GB) 

• 2,6 GB ruang hard disk yang tersedia untuk pemasangan; Ruang kosong 

tambahan yang diperlukan selama pemasangan (tidak dapat dipasang pada 

perangkat penyimpanan flash yang dapat dilepas) 

• Layar 1024 x 768 (disarankan 1280 x 800) dengan kartu video 32-bit; 

Mendukung tampilan HiDPI 

• Untuk menggunakan ruang kerja InDesign Touch yang baru, Anda harus 

memiliki layar sentuh yang memungkinkan tablet / monitor yang menjalankan 

Windows 8 atau yang lebih baru (seperti Microsoft Surface Pro 3) dengan 

resolusi layar yang ditetapkan ke 2160 x 1440 atau lebih 

• Perangkat lunak Adobe® Flash® Player 10 yang diperlukan untuk mengekspor 

file SWF 

• Koneksi internet dan registrasi diperlukan untuk aktivasi perangkat lunak yang 

diperlukan, validasi langganan, dan akses ke layanan online. 

 

4. FUNGSI ADOBE INDESIGN 

 Adobe Indesign merupakan software grafis keluaran adobe yang berfungsi melakukan 

tugas pelayoutan. Adobe Indesign sendiri merupakan penyempurnaan dari software 

Adobe pagemaker. Dengan fitur yang lebih mudah digunakan tentunya. Dengan Adobe 

Indesign pekerjaan di bidang layout akan semakin mudah. Adobe Indesign sangat cocok 

untuk layout karena memiliki fitur-fitur seperti halaman yang berkelanjutan,  tidak seperti 

Corel draw yang harus pindah halaman ketika mau pindah. Di Adobe Indesign kita 

langsung bisa melihat semua halaman. 

Fungsi Adobe Indesign sangat penting terutama pada bagian layout seperti : 

• Desain layout halaman koran,  koran merupakan contoh pekerjaan yang Desainnya 

sebagian besar ada di bidang layout.  Ketika bekerja dengan teks dan layout,  

software Adobe Indesign sangat cocok untuk mengerjakan halaman koran. 

• Desain layout majalah,  sama seperti koran,  majalah juga terdiri dari banyak 

halaman dengan teks dan gambar.  Untuk mengerjakan pekerjaan majalah,  

software yang paling saya rekomendasikan adalah Adobe Indesign.  Dengan 

Adobe Indesign kita bebas mengatur gambar dan teks.  Text wrap-nyapun sangat 

mudah dan rapi. 

• Desain layout buku. Terbayang tidak jika kita mendesain buku yang notabennya 

memiliki banyak sekali halaman yang membuat kita sedikit bingung dalam 

pengerjaannya.  Dengan Adobe Indesign semua halaman akan terlihat dalam satu 

dokumen.  Sehingga tidak akan menyulitkan. 

Adobe Indesign juga memiliki beberapa keunggulan dibanding software grafis yang 

lainnya.  
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Keunggulan dari Adobe Indesign antara lain : 

• Permainan teks sangat mudah.  Karena ini software layout teks,  Adobe mendesain 

Adobe Indesign ini dengan sangat canggih.  Yang memudahkan kita dalam 

bermain teks adalah dengan adanya Paragraph Style.  Dengan paragraph style kita 

bisa mengatur teks dengan hanya sekali klik. 

• Halaman yang bisa dilihat semua. Untuk software layout yang paling 

membingungkan adalah banyaknya halaman yang harus dikerjakan. Dengan 

Adobe Indesign kita bisa melihat semua halaman. Bahkan sampul halaman bisa 

langsung kita buat disitu. 

• Shortcut yang hampir sama dengan Adobe photoshop. Ini merupakan keunggulan 

dari Adobe Indesign.  Bagi yang sudah hafal dengan Shortcut Adobe photoshop 

dijamin tidak akan mengalami kesulitan. 

• Ringan digunakan. Dalam Adobe Indesign, semua gambar yang dimasukkan 

dalam file tidak akan membebani kinerja Adobe Indesign. Namun ketika sudah 

insert gambar,  jangan dirubah lokasi gambarnya ya,  kalau dirubah maka akan 

terjadi missing link. Untuk mengatasinya bisa mengupdate link. 

 

Kelemahan atau kekurangan adobe Indesign 

• Kelemahan atau kekurangan Adobe Indesign diantaranya Hanya sedikit orang 

yang menggunakannya,  maka akan sedikit pula orang yang membantu ketika kita 

mengalami kesulitan pada saat awal penggunaannya. 

 

 

5. Tools-Tools Adobe InDesign 

 

A. TOOLBOX 
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• Selection Tool : digunakan untuk menyeleksi, merisize, mendrag sebuah objek 

• Direct selection tool  : digunakan untuk memilih dan mengubah titik path pada 

frame objek 

• Posotion Tool  : digunakan untuk menseleksi serta memindahkan posisi objek di 

dalam frame 

• Type tool  : digunakan untuk membuat dan menyeleksi teks. 

• Type on a path tool  : digunakan untuk membuat dan mengedit teks pada lintasan 

garis. 

• Pen tool  : digunakan untuk membuat garis lurus atau kurva 

• Add anchor point tool  : digunakan untuk menambahkan titik (anchor) pada garis 

• Delete anchor point tool  : digunakan untuk mengurangi  titik (anchor) pada garis 

• Convert direction point tool  : digunakan untuk mengubah dan memperhalus sudut 

pada titik (anchor) 

• Line tool  : digunakan untuk membuat garis lurus. 

• Pencil tool  : digunakan untuk menggambar path dengan bentuk bebas 

• Smoth tool  : digunakan untuk mengubah kelebihan sudut pada path. 

• Erase tool  : digunakan untuk menghapus titik pada path 

• Rectangle tool  : digunakan untuk membuat objek berbentuk kotak. 

• Ellipse tool  : digunakan untuk membuat objek berbentuk oval atau lingkaran 

• Polygon tool  : digunakan untuk membuat objek berbentuk sisi banyak 

• Rectangle frame tool  : digunakan untuk membuat frame berbentuk segiempat 

• Ellipse frame tool  : digunakan untuk membuat frame bebentuk oval atau lingkaran 

• Polygon frame tool  : digunakan untuk membuat frame berbentuk sisi banyak . 

• Scissors tool  : digunakan untuk memotong lintasan pada titik titik tertentu . 

• Button tool  : digunakan untuk membuat button 

• Scale tool  : digunakan untuk mengubah ukuran objek pada titik tertentu 

• Rotate tool  : digunakan untuk memutar objek pada titik yang ditentukan . 

• Free transform tool  : digunakan untuk memutar, memiring, dan 

memperbesar/kecil objek. 

• Gradient swatch tool  : digunakan untuk pewarnaan gradiasi pada objek. 

• Gradient feather tool  : digunakan untuk memberikan efek transparan secara 

gradient 

• Eyedropper tool : digunakan untuk mengambil sample warna atau atribut dari 

sebuah objek dan kemudian diterapkan pada objek lain. 

• Notes tool  : digunakan untuk menambahkan komentar . 

• Zoom tool  : digunakan untuk memperbesar/memperkecil tampilan pada jendela 

dokumen. 

• Hand tool  : digunakan untuk menggeser tampilan halaman. 

• Measure tool  : digunakan mengukur jarak antara 2 objek. 
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B. Pallete adalah pelengkap Indesign selain Toolbox, pallete berfungsi sebagai 

tombol-tombol untuk pengoperasian fungsi-fungsi tertentu. Pallete merupakan 

kumpulan tombol-tombol dengan fungsi sejenis. Oleh karena itu terdapat banyak 

pallete sesuai jenisnya. 

Berikut beberapa jenis nama dan fungsi pallete : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pages : Untuk mengendalikan dan menambahkan halaman. 

• Info : Untuk mengetahui status objek yang ada di halaman yang telah dibuat. 

• Layers : Untuk mengendalikan urutan penumpukan layer 

• Links : Untuk mengatur status dari gambar atau yang dipakai pada halaman. 

• Stroke : Untuk mengatur pengaturan stroke pada halaman. 

• Swatches : Untuk menyimpan warna pada halaman. 

• Object Styles : Untuk membuat gaya bingkai di sebuah objek 

• Color : Untuk memilih, mencampur, dan mengatur warna  

• Effects : Untuk mengatur dan memilih effect yang ada di halaman 

• Gradient : Untuk memilih, mencampur, dan mengatur warna gradasi dalam suatu 

objek di halaman. 
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• Character : Untuk mengatur karakter yang digunakan contohnya : mengatur font, 

dan ukuran font   

• Character Styles : Untuk menentukan gaya karakter yang ada di halaman 

• Paragraph : Untuk mengatur paragaraf yang ada dihalaman dan juga mengatur 

margin. 

• Paragraph Styles : Untuk menentukan style atau gaya dari paragraf. 

• Table Styles : Untuk menentukan gaya Tabel dalam halaman. 

• Cell Styles : Untuk mengatur gaya isi tabel  

• Table : Untuk mengatur Tabel dalam halaman 
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CARA MEMBUAT LAYOUT MAJALAH MENGGUNAKAN ADOBE INDESIGN 

Pertama-tama, silahkan buka indesign. 

Klik file > New > Document, dan isi jumlah halaman sesuai jumlah halaman yang anda 

inginkan (biasanya kelipatan 4). Centang box facing pages, isi column dengan angka 

3, dan gutter dengan angka 5 mm (column adalah jumlah kolom pada setiap 

template halaman, sedangkan gutter adalah jarak antar kolomnya). Isi nilai margin 

sesuai dengan selera. Tapi dalam tutorial ini, margin di isi 30-20-20-15. Kalau sudah, 

klik OK 

 

Maka, format dokumen yang akan muncul kira-kira akan seperti ini 
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Kalau sudah, mari kita buat template halaman pada master. Template halaman ini 

adalah format halaman yang nantinya bakal ada di setiap halaman. Silahkan klik 

pages trus klik dua kali pada halaman A Master. 

 

 

Di halaman master A ini, silahkan buat ornamen (atau kalau di Ms Word, sejenis 

Header and Footer) sesuai selera. Bisa dengan garis, logo majalah, atau ornamen 

untuk meletakkan halaman. 
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Ditambahkan Untuk ornamen pada contoh kali ini 

 

Sedangkan ornamen untuk meletakkan halaman, saya buat di bagian bawah luar 

pada setiap halaman, dengan model seperti di bawah ini 

 

 

 

Untuk buat halaman awal. Misal, dalam contoh ini, kita ingin memulai dengan 

membuat layout majalah pada sebuah bab artikel. 
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Pertama-tama, silahkan buat judulnya dulu menggunakan Type Tool. Buat ukuran 

font-nya yang besar.

 

 

Jika sudah, silahkan masukkan artikelnya. Buat ukuran font-nya 10 px. Tempatkan 

pada kolom sebelah kiri yang sudah tersedia. Bisa dibuat rata kiri atau rata kanan kiri, 

tapi dalam contoh ini, saya buat rata kanan-kiri alias justify. 

Nantinya, text akan terpotong sesuai dengan batas area text, dan akan muncul tanda 

overset text berupa tanda plus berwarna merah, silahkan klik tanda plus merah ini 

dan letakkan pada kolom di sebelahnya untuk melanjutkan text. Begitu juga saat 

kolom kedua penuh, lakukan hal yang sama, sehingga text akan tersambung sampai 

kolom ketiga. 
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Pada kolom ketiga, masih ada sisa ruang yang cukup banyak, hal ini bisa kita siasati 

dengan memasukkan gambar. Caranya, klik text area pada kolom satu dan kolom dua 

(caranya, klik dulu pada text area kolom satu, kemudian tahan shift, lalu klik text area 

kolom dua). Kemudian naikkan text areanya sampai kolom ketiga mentok, sehingga 

sisa ruang kosong yang ada kini berpindah posisi menjadi di bawah text area kolom 

satu dan dua. 
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Jika sudah, silahkan masukkan gambar dan letakkan pada ruang kosong tersebut.  

 

 

Setelah Jadi, Akan Tampak Tampilan Seperti Dibawah Ini : 

 

Layout Majalah Indesign 
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Untuk berikutnya, kita bisa mencoba menggunakan variasi lain. Contoh, pada artikel 

kedua, halaman awalnya akan dibuat dengan dua kolom serta dengan penambahan 

gambar ilustrasi. juga akan menambahkan drop cap pada awal artikel ini.  

Kira-kira, beginilah hasilnya. 

 

Layout Majalah Indesign 

 

Untuk artikelnya, kita bisa menyusun dengan variasi posisi text dan gambar. 

Contohnya seperti gambar di bawah ini. 

 

Layout Majalah Indesign 
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desain layout yang anda buat sudah selesai. Maka langkah berikutnya adalah 

mengexport-nya ke dalam format PDF (biasanya, di percetakan, format yang sering 

diminta adalah PDF) 

 

Caranya klik File > Adobe PDF Present > High Quality Print. 

 

 

 


