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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Multimedia 

 Definisi multimedia menurut Suyanto (2003:82) dalam bukunya 

“Multimedia Alat Untuk Meningkatkan Keunggulan Bersaing”, Multimedia 

sebagai alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang 

mengkombinasikan teks, grafis, animasi, audio dan gambar video. 

Definisi multimedia menurut Suyanto (2003:53) dalam bukunya 

“Multimedia Alat Untuk Meningkatkan Keunggulan Bersaing”, Multimedia 

adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafis, 

audio, gambar bergerak (video dan animasi) dengan menggabungkan link dan tool 

yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi dan 

berkomunikasi.  

Dalam PT. Trivia Nusantara sangat erat kaitannya dengan penggunaan 

multimedia. Mengingat banyak sekali kegunaan-kegunaan yang mampu 

mengimplementasikan terhadap masa depan. Salah satu keunggulan multimedia 

adanya gambar bergerak atau sering disebut desain grafis. Perkembangan desain 

sekarang semakin pesat dan semakin beragam. Penambahan dalam desain 

berbagai macam jenisnya, salah satu adalah dengan effect-effect untuk 

memperindah desain grafis itu sendiri. Desain grafis yang telah di buat di dalam 
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PT. Trivia Nusangtara yakni desain undangan pernikahan dan packaging. Desain 

ini mengkombinasikan desain asli dengan effect-effect yang telah dibuat sehingga 

menghasilkan sesuatu desain yang berbeda. 

Manfaat dalam memakai desain dan packaging ini sangatlah banyak, 

diantaranya digunakan untuk produksi media informasi dan komunikasi secara 

teknologi apa saja karya yang telah dibuat, maka dari itu desain grafis ini 

mempermudah dalam bisnis di PT. Trivia Nusantara. 

 

2.2 Teori Desain Grafis 

Definisi desain grafis menurut Kenya Hara (2007:204) dalam bukunya 

“Graphic Design Theory”, Teori Desain adalah tentang membangun komunitas 

pribadi seseorang, membangun sebuah jaringan sosial yang mempertanyakan dan 

menjelaskan kehidupan sehari-hari 

Banyak penulis dalam buku ini dikenal baik karena karya visualnya, yang 

lain dikenal secara khusus sebagai kritikus atau pendidik. Tapi dalam setiap 

permasalahan, sebuah hubungan aktif dan hidup untuk dipraktikkan 

menginformasikan ide-ide para penulis ini. 
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2.3 Prinsip Desain Grafis 

 Sebuah karya desain akan terlihat indah dengan kualitas yang memuaskan 

jika desainer dapat mengekspresikan idenya sesuai dengan prinsip-prinsip. 

Prinsip-prinsip desain berhubungan dengan aturan / cara menata elemen-

elemen untuk menyampaikan pesan dengan efektif sesuai dengan tujuan, yaitu : 

1. Kesatuan, adalah bagaimana mengorganisasi seluruh elemen dalam suatu 

tampilan grafis menjadi satu kesatuan gagasan dan pesan. Cara untuk 

membangun kesatuan: penelompokan, pengulangan, pembagian area, 

menggunakan kolom, margin, dan spasi. 

2. Keseimbangan, suatu keseimbangan dalam pembagian “berat” di dalam 

sebuah desain sehingga terlihat serasi, selaras, harmonis atau dengan 

pengertian lain jika bobot setiap elemen telah diorganisir menghasilkan kesan 

yang mantap, terdapat dua jenis keseimbangan yaitu: 

3. Format Balance (simetris) yaitu menyampaikan pesan stabilitas dan kekuatan. 

4. Informal Balance (asimetris) yaitu menyampaikan dinamika, kontras, kejutan, 

dan informalitas. 

 

2.4  Elemen-elemen Desain Grafis 

1. Titik 

Titik merupakan bagian terkecil dari garis, karena pada dasarnya suatu garis 

dibentuk oleh adanya hubungan titik-titik yang sangat dekat. 
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Gambar 2.1 Contoh Titik 

(Sumber: www.escaeva.com) 

 

2. Garis 

Garis merupakan dasar yang dapat dibentuk untuk membuat huruf, grafik dan 

elemen desain grafis lainnya. Garis mempunyai fungsi tertentu yang pada 

dasarnya digunakan untuk mengarahkan arah dari gerakan mata yang melihat 

elemen dalam suatu karya desain grafis. Garis terdiri dari 4 macam bentuk, 

yaitu: 

a.  Garis Vertikal: Digunakan untuk mengarahkan mata dan sekelompok 

informasi ke informasi lainnya. 

b.  Garis Horizontal: Digunakan untuk mengarahkan mata agar bergerak 

mendatar. 

c.  Garis Diagonal: Merupakan suatu ekspresi yang menggambarkan 

keadaan tak menentu. 

d.  Garis yang berbentuk gelombang: Merupakan adanya suatu irama. 
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Gambar 2.2 Contoh Macam – Macam Garis 

(Sumber: www.escaeva.com) 

 

3. Bentuk 

Bentuk merupakan  suatu wujud yang menempati ruang dan biasanya 

memiliki dimensi dua atau tiga, yang biasanya disebut 2 dimensi (dwimatra) 

dan 3 dimensi (trimatra). 

 

 

Gambar 2.3 Contoh Bidang 2 Dimensi dan 3 Dimensi 

(sumber: www.google.com) 

4. Tekstur 

Tekstur merupakan keadaan, atau gambaran dari suatu permukaan benda atau 

bagian darinya, ada beberapa jenis tekstur, diantaranya adalah: 
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a. Tekstur Halus: tekstur dengan kualitas permukaan datar yang berkarakter 

halus. Seperti kain, kertas, dan plat logam 

b. Tekstur Semu: tekstur dengan kualitas permukaan datar yang memiliki 

kesan keras, menonjol dan memiliki kesan dalam. 

c. Tekstur Nyata: tekstur dengan kualitas permukaan bidang yang menonjol 

atau memiliki nilai raba kuat di atas permukaan bidang datar, seperti 

relief. 

 

Gambar 2.4 Contoh Macam-Macam Tekstur 

(sumber: google.com) 

 

5. Warna 

Warna merupakan elemen desain yang sangat berpengaruh dalam membantu 

menjadi komposisi desain menjadi menarik. Menurut Russel dan Verrill 

dalam bukunya yang berjudul Otto Klepprer's Advertising Procedure (1986: 

416) warna dapat digunakan untuk beberapa alasan, khususnya dalam 

periklanan, diantaranya: 

a.  Warna merupakan alat untuk menarik perhatian. 

b.  Beberapa produk akan menjadi realistis, jika ditampilkan dengan 

menggunakan warna. 
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c.  Dapat memperlihatkan atau memberikan suatu penekanan pada elemen 

tertentu dalam karya desain. 

d.  Warna dapat memperlihatkan suatu mood tertentu yang menunjukan 

akan adanya kesan psikologis tersendiri. 

 

 

Gambar 2.5 Color Chart 

(Sumber:google.com) 

 

2.5 Pekerjaan Desainer Grafis 

Desainer grafis menggunakan kata (huruf) dan gambar serta elemen-elemen 

grafis lain untuk berkomunikasi. Seni merupakan ekspresi verbal-verbal. Desainer 

grafis menjembatani antara klien dengan sebuah pesan yang dikirim ke target 

sasaran secara visual. 

Desainer grafis bekerja membuat pesan yang jelas dan seperti setiap 

seniman yang lain, desainer grafis berkonsentrasi pada terbentuknya estetika 
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tercapainya tujuan-tujuan, ini tergantung pada seberapa baik desainer mengerti 

media desain dan masalah desain yang telah dibuat. 

 

2.5.1 New Typography 

Pada tipografi lama, penyusun unit individu tidak terlalu penting daripada 

prinsip penyusunan semua hal di poros tengah. 

Menurut Jan Tschichold (1928) dalam bukunya “Graphic Design Theory”, 

Hakekat New Typography adalah kejelasan. Hal ini membawanya pada 

pertentangan matang dengan tipografi lama yang tujuannya adalah “keindahan” 

dan yang kejelasannya tidak mencapai level tinggi yang kita butuhkan pada masa 

sekarang ini. Kejelasan utuh diperlukan pada masa sekarang karena bermacam-

macam tuntutan bagi minat kita yang dibentuk oleh jumlah cetakan yang begitu 

besar, yang meminta penghematan ekspresi yang besar. 
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2.5.2 Kisi dan Filosofi Desain 

Kisi dan Filosofi menurut Josef Muller-Brockmann (1981) dalam bukunya 

“Graphic Design Theory”, Penggunaan kisi sebagai sistem pengaturan adalah 

ekspresi dari sikap mental khusus karena kisi menunjukkan bahwa para desainer 

memahami karyanya dalam pemahaman yang konstruktif dan berorientasi masa 

depan. Kisi adalah ekspresi etos profesional: karya desainer harus mempunyai 

kualitas yang dapat dipahami, onjektif, fungsional, dan estetis dari pemikiran 

matematis. Dengan demikian, karyanya harus menjadi sumbangan bagi 

kebudayaan umum dan harus membentuk bagian dari kebudayaan itu. 

 

2.6 Teori Warna 

Warna itu sendiri adalah kesan yang diperoleh mata dari cahaya yang 

dipantulka benda-benda yanng yag dikenainya; corak rupa, seperti: merah, biru, 

hijau, dan lain-lain. Peranan warna sagat penting domina pada karya seni rupa, hal 

ini dapat dikaitkan denga upaya menyatakan gerak, jarak, tegangan, (tension), 

deskripsi alam (naturalisme), ruang, bentuk, ekspresi, atau makna simbolik dan 

justru dalam kaitan yang beraneka ragam ini akan melihat betapa kedudukan 

warna dalam seni lukis (Mikke Susanto, 2002: 113).  

1. Fungsi Warna Dalam Desain 

a. Untuk identifikasi  

b. Menarik perhatian 

c Menimbulkan pengaruh psikologis 

d. Pengembangan asosiasi  
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e. Menciptakan citra 

f. Sebagai unsur dekoratif 

g. Memberi kesan terhadap temperatur  

h. Serta membangkitkan trend 

2. Tingkatan Warna 

a. Warna primer 

b. Warna sekunder 

c. Warna tertier 

Dari buku  Dasar-Dasar Tata Rupa dan Desain (2005),  dijelaskan: Warna 

dapat didefinisikan secara obyektif/fisik sebagai sifat cahaya yang diapancarkan, 

atau secara subyektif/psikologis sebagai bagian dari pengalaman indera 

pengelihatan. Secara obyektif atau fisik, warna dapat diberikan oleh panajang 

gelombang. Dilihat dari panjang gelombang, cahaya yang tampak oleh mata 

merupakan salah satu bentuk pancaran energi yang merupakan bagian yang 

sempit dari gelombang elektromagnetik. Proses terlihatnya warna adalah 

dikarenakan adanya cahaya yang menimpa suatu benda, dan benda tersebut 

memantulkan cahaya ke mata (retina) kita hingga terlihatlah warna. Benda 

berwarna merah karena sifat pigmen benda tersebut memantulkan warna merah 

dan menyerap warna lainnya. Benda berwarna hitam karena sifat pigmen benda 

tersebut menyerap semua warna pelangi. Sebaliknya suatu benda berwarna putih 

karena sifat pigmen benda tersebut memantulkan semua warna pelangi.  

 Sebagai bagian dari elemen tata rupa, warna memegang peran sebagai 

sarana untuk lebih mempertegas dan memperkuat kesan atau tujuan dari sebuah 
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karya desain. Dalam perencanaan corporate identity, warna mempunyai fungsi 

untuk memperkuat aspek identitas. Lebih lanjut dikatakan oleh Henry Dreyfuss , 

bahwa warna digunakan dalam simbol-simbol grafis untuk mempertegas maksud 

dari simbol-simbol tersebut . Sebagai contoh adalah penggunaan warna merah 

pada segitiga pengaman, warna-warna yang digunakan untuk traffic light merah 

untuk berhenti, kuning untuk bersiap-siap dan hijau untuk jalan. Dari contoh 

tersebut ternyata pengaruh warna mampu memberikan impresi yang cepat dan 

kuat. 

Kemampuan warna menciptakan impresi, mampu menimbulkan efek-efek 

tertentu. Secara psikologis diuraikan oleh J. Linschoten dan Drs. Mansyur tentang 

warna sbb: Warna-warna itu bukanlah suatu gejala yang hanya dapat diamati saja, 

warna itu mempengaruhi kelakuan, memegang peranan penting dalam penilaian 

estetis dan turut menentukan suka tidaknya kita akan bermacam-macam benda. 

Dari pemahaman diatas dapat dijelaskan bahwa warna, selain hanya dapat dilihat 

dengan mata ternyata mampu mempengaruhi perilaku seseorang, mempengaruhi 

penilaian estetis dan turut menentukan suka tidaknya seseorang pada suatu benda.  

Dalam situs ahli desain, Lizard Wijanarko menjelaskan tentang pembagian 

warna yang dibagi kedalam beberapa bagian yaitu, warna primer, warna sekunder 

dan warna tersier. 

1. Warna Primer 

 Warna primer merupakan warna dasar yang tidak merupakan campuran dari 

warna-warna lain. Warna yang termasuk dalam golongan warna primer 

adalah merah, biru, dan kuning. Warna primer menurut teori warna pigmen 
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dari Brewster adalah warna-warna dasar. Warna-warna lain dibentuk dari 

kombinasi warna-warna primer. Pada awalnya, manusia mengira bahwa 

warna primer tersusun atas warna Merah, Kuning, dan Hijau. Namun dalam 

penelitian lebih lanjut, dikatakan tiga warna primer adalah: 

a. Merah (seperti darah) 

b. Biru (seperti langit atau laut) 

c. Kuning (seperti kuning telur) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6: Warna Primer 

(Sumber: Ahlidesain.com) 

 

Ini kemudian dikenal sebagai warna pigmen primer yang dipakai dalam dunia 

seni rupa. Campuran dua warna primer menghasilkan warna sekunder. 

Campuran warna sekunder dengan warna primer menghasilkan warna tertier. 

Akan tetapi secara teknis, merah – kuning – biru, sebenarnya bukan warna 

pigmen primer. Tiga warna pigmen primer adalah magenta, kuning dan cyan. 

(Oleh karena itu apabila menyebut ”merah, kuning, biru” sebagai warna 

pigmen primer, maka ”merah” adalah cara yang kurang akurat untuk 

menyebutkan ”magenta” sedangkan ”biru” adalah cara yang kurang akurat 
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untuk menyebutkan ”cyan”). Biru dan hijau adalah warna sekunder dalam 

pigmen, tetapi merupakan warna primer dalam cahaya, bersama dengan 

merah. 

2. Warna sekunder 

Merupakan hasil pencampuran warna-warna primer dengan proporsi 1:1. 

Misalnya warna jingga merupakan hasil campuran warna merah dengan 

kuning, hijau adalah campuran biru dan kuning, dan ungu adalah campuran 

merah dan biru. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7: warna Sekunder 

(sumber: www.ahlidesain.com) 

 

3. Warna tertier 

Warna tertier merupakan campuran salah satu warna primer dengan salah satu 

warna sekunder. Misalnya warna jingga kekuningan didapat dari 

pencampuran warna kuning dan jingga. 
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Gambar 2.8: warna tersier 

(sumber: www.ahlidesain.com) 

 

2.6.1 Karakter Warna 

1. Hitam, sebagai warna yang tertua (gelap) dengan sendirinya menjadi lambang 

untuk sifat gulita dan kegelapan (juga dalam hal emosi). 

2. Putih, sebagai warna yang paling terang, melambangkan cahaya, kesucian. 

3. Abu-abu, merupakan warna yang paling netral dengan tidak adanya sifat atau 

kehidupan spesifik. 

4. Merah, bersifat menaklukkan, ekspansif (meluas), dominan (berkuasa), aktif 

dan vital (hidup). 

5. Kuning, dengan sinarnya yang bersifat kurang dalam, merupakan wakil dari 

hal-hal atau benda yang bersifat cahaya, momentum dan mengesankan 

sesuatu. 

6. Biru, sebagai warna yang menimbulkan kesan dalamnya sesuatu (dediepte), 

sifat yang tak terhingga dan transenden, disamping itu memiliki sifat 

tantangan. 

7. Hijau, mempunyai sifat keseimbangan dan selaras, membangkitkan 

ketenangan dan tempat mengumpulkan daya-daya baru. 
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Dari sekian banyak warna, dapat dibagi dalam beberapa bagian yang sering 

dinamakan dengan sistem warna Prang System yang ditemukan oleh Louis Prang 

pada 1876, meliputi : 

a.   Hue, adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan nama dari suatu 

warna, seperti merah, biru, hijau dsb. 

b.  Value, adalah dimensi kedua atau mengenai terang gelapnya warna. 

Contohnya adalah tingkatan warna dari putih hingga hitam. 

c.  Intensity, seringkali disebut dengan chroma, adalah dimensi yang    

berhubungan dengan cerah atau suramnya warna. 


