
PUBLISHING 
 
 Apa Desktop Publishing? Desktop publishing adalah istilah yang diciptakan setelah 
perkembangan tertentu jenis perangkat lunak. Ini tentang menggunakan perangkat lunak yang 
menggabungkan dan mengatur ulang teks dan gambar dan membuat file digital. 
Sebelum penemuan perangkat lunak penerbitan desktop tugas yang terlibat dalam desktop 
publishing dilakukan secara manual, oleh berbagai orang dan terlibat baik desain grafis dan 
prepress tugas yang kadang-kadang menyebabkan kebingungan tentang apa desktop publishing 
dan bagaimana hal itu dilakukan. Jawab: Lihat Desktop Publishing di abad ke-21 untuk 
penjelasan rinci dari definisi baru ini: Desktop publishing adalah penggunaan komputer dan 
perangkat lunak untuk membuat tampilan visual dari ide dan informasi.  

Penerbitan dokumen Desktop mungkin untuk mencetak dekstop atau komersial atau 
distribusi elektronik termasuk PDF, menunjukkan slide, newsletter email, epub, dan Web. Hal 
yang Dapat Dilakukan Dengan Desktop Publishing Desktop publishing adalah atau dapat berupa: 
merancang komunikasi cetak seperti brosur, selebaran, iklan, dan poster merancang komunikasi 
cetak seperti katalog, direktori, dan laporan tahunan merancang logo, kartu nama, dan kop surat 
merancang dan menerbitkan newsletter, majalah, dan Koran merancang buku dan buklet 
mengkonversi komunikasi cetak untuk format termasuk Web dan smartdevices seperti tablet dan 
ponsel, menciptakan resume dan bentuk bisnis (termasuk faktur, lembar persediaan, memo, dan 
label) self-publishing (buku, newsletter, ebooks, dll) merancang dan penerbitan blog dan situs 
Web, merancang slide show, presentasi, dan handout pencetakan membuat dan mencetak kartu 
ucapan, spanduk, kartu pos, bungkus permen, dan besi-on transfer membuat scrapbooks digital 
dan cetak atau album foto digital membuat label dekoratif, amplop, kartu perdagangan, kalender, 
dan grafik merancang kemasan untuk barang-barang dagangan dari pembungkus untuk bar dari 
sabun ke kotak software merancang tanda-tanda toko, rambu jalan raya, dan billboard 
mengambil pekerjaan yang dirancang oleh orang lain dan menempatkan ke dalam format yang 
benar untuk digital atau cetak offset atau untuk penerbitan secara online Bagaimana Desktop 
Publishing Telah Berubah  
 

Perbedaan utama antara desktop publishing hari ini dan bagaimana itu didefinisikan 
dalam 80-an dan 90-an? Sebelumnya, itu untuk mencetak hampir secara eksklusif. Hari ini, 
desktop publishing mencakup lebih dari sekedar mencetak publikasi. Ini penerbitan sebagai PDF 
atau ebook. Ini penerbitan ke blog dan merancang situs web. Itu merancang konten untuk 
berbagai platform termasuk smartphone dan tablet. Benar berbicara, desktop publishing adalah 
perakitan teknis file digital dalam format yang tepat untuk pencetakan atau untuk distribusi 
elektronik. Dalam penggunaan praktis, banyak "desain grafis" proses juga dilakukan dengan 
menggunakan desktop publishing dan software grafis dan software desain Web dan kadang-
kadang termasuk dalam definisi desktop publishing. Perbandingan antara desktop publishing dan 
desain grafis dan desain web:  

 
Apa Desktop Publishing - Ini adalah proses menggunakan komputer dan jenis tertentu 

dari perangkat lunak untuk menggabungkan teks dan grafis untuk menghasilkan dokumen seperti 
newsletter, brosur, buku, halaman web, dll (cetak dan desain web) Apa Desain Grafis - Ini adalah 
proses dan seni menggabungkan teks dan grafis dan mengkomunikasikan pesan yang efektif 
dalam desain logo, grafis, brosur, buletin, poster, tanda-tanda, dan jenis lainnya komunikasi 
visual. (Cetak dan desain web) Apa itu Web Desain - Ini adalah spin-off dari desain grafis dan 



desktop publishing yang memfokuskan secara eksklusif pada komunikasi visual (untuk 
memasukkan teks, grafik, suara, animasi, dan video) untuk ditampilkan pada situs web dan 
(semakin) perangkat mobile. (Hanya Web desain)  

Seseorang melakukan desain cetak mungkin atau mungkin tidak juga melakukan desain 
web. Beberapa desainer Web tidak pernah melakukan semua jenis desain cetak. Software 
desktop publishing adalah alat untuk desainer grafis dan non-desainer (yaitu, siapa pun) untuk 
membuat komunikasi visual. Desktop publishing (DTP disingkat) adalah pembuatan dokumen 
menggunakan keterampilan tata letak halaman pada komputer apersonal. Ketika digunakan 
terampil, perangkat lunak desktop publishing dapat menghasilkan teks dan gambar dengan tata 
letak yang menarik dan kualitas tipografi sebanding dengan tipografi tradisional dan pencetakan. 
Teknologi ini memungkinkan individu, bisnis, dan organisasi lainnya untuk mempublikasikan 
diri berbagai dicetak materi-dari menu dan newsletter lokal untuk buku, majalah, dan koran-
tanpa biaya kadang-kadang terlalu tinggi dari percetakan komersial.  

Desktop publishing menggabungkan komputer pribadi dan WYSIWYG perangkat lunak 
tata letak halaman dokumen createpublication pada komputer baik untuk penerbitan skala besar 
atau skala localmultifunction perifer keluaran kecil dan distribusi. Metode desktop publishing 
memberikan kontrol lebih besar atas desain, tata letak, dan tipografi dari pengolah kata tidak. 
Namun, perangkat lunak pengolah kata telah berevolusi untuk mencakup beberapa, meskipun 
tidak berarti semua, kemampuan yang sebelumnya hanya tersedia dengan pencetakan profesional 
atau desktop publishing.  

Keterampilan DTP yang sama dan perangkat lunak yang digunakan untuk kertas umum 
dan penerbitan buku kadang-kadang digunakan untuk membuat grafis untuk menampilkan titik 
penjualan, barang-barang promosi, pameran pameran dagang, desain paket ritel dan tanda-tanda 
luar ruangan. Meskipun apa yang diklasifikasikan sebagai "perangkat lunak DTP" biasanya 
terbatas untuk mencetak dan publikasiPDF, keterampilan DTP tidak terbatas untuk mencetak. 
Konten yang dihasilkan oleh penerbit desktop mungkin juga diekspor dan digunakan untuk 
media elektronik. Deskripsi pekerjaan yang mencakup "DTP" seperti artis DTP sering 
membutuhkan keterampilan menggunakan perangkat lunak untuk memproduksi e-book, konten 
web, dan halaman web. 

 
 


