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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini menguraikan tentang konsep dan teori yang memperkuat 

perancangan. Dengan adanya referensi – referensi diharapkan perancangan ini 

dapat membuahkan hasil yang maksimal. 

2.1  Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Nunuk Giari Murwandani, 

mahasiswi  Universitas Negeri Surabaya jurusan seni rupa dengan judul Arsitektur-

Interior Keraton Sumenep Sebagai Wujud Komunikasi dan Akulturasi Budaya 

Madura, Cina, dan Belanda. Penelitian ini membahas salah satu fenomena yang 

menarik sebagai bukti proses komunikasi yang sangat berperan dalam proses 

akulturasi budaya. Tujuan dari penelitian ini adalah memaparkan adanya akulturasi 

budaya Madura, Cina dan Belanda pada karya arsitektur-interior Keraton Sumenep 

yang sampai sekarang masih terpelihara secara baik. Dalam pembahasannya 

dipaparkan tentang variabel – variabel komunikasi dalam akulturasi budaya yaitu 

komunikasi pesonal, komunikasi sosial, dan lingkungan komunikasi. Juga dibahas 

periode sejarah terjadinya akulturasi di Sumenep mulai dari jaman perkembangan 

Jawa, Hindu, Budha dan Islam, lalu Sumenep dengan imigran Cina, dan Sumenep 

dengan kolonial Belanda. Pembahasan selanjutnya adalah wujud komunikasi dan 

akulturasi budaya Madura, Cina, Belanda pada Arsitektur-Interior Keraton 

Sumenep. 
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Simpulan dari penelitian tersebut, budaya dapat diartikan sebagai pola – 

pola yang merefleksikan respon- respon komunikasi terhadap rangsangan dari 

lingkungan. Akulturasi merupakan proses yang dilakukan imigran untuk 

menyesuaikan diri dan memperoleh budaya pribumi. Pendopo Keraton Sumenep 

ternyata memiliki bentuk bangunan Jawa. Pendopo dengan atap Limasan Sinom 

dan bubungannya dihiasi dengan bentuk mencuat seperti kepala naga, merupakan 

pengaruh Cina. Sedangkan bangunan dalem terdapat bentuk gunung yang telanjang 

tanpa teritis dan diselesaikan dengan bentuk mirip cerobong asap di puncaknya, 

merupakan bukti pengaruh Belanda dan Cina. Pada ragam hiasnya juga nampak 

beberapa pola Jawa, Islam dan Cina yang dipadu cukup menarik. Bentuk arsitektur 

Keraton Sumenep, menunjukkan wujud adanya akulturasi antara budaya Madura, 

Cina dan Belanda. Dengan akulturasi tersebut menunjukkan telah terjadi 

komunikasi antar budaya baik budaya imigran maupun pribumi. Adanya 

komunikasi budaya mengakibatkan proses akulturasi sebuah budaya menjadi lebih 

cepat terbentuk. 

  Untuk saat ini penelitian yang dilakukan adalah merancang komunikasi 

visual Keraton Sumenep melalui buku fotografi sebagai upaya mengenalkan 

peninggalan sejarah. Hingga saat ini Keraton Sumenep masih berdiri utuh, megah 

dan terawat. Namun keberadaannya belum sepenuhnya dikenali oleh masyarakat 

luas khususnya masyarakat luar Madura. Yang membedakan dengan penelitian 

terdahulu, disini peneliti menggunakan buku sebagai media untuk menyampaikan 

pesan atau informasi, dan berbasis fotografi sebagai konten utamanya. Pada 
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penelitian kali ini lebih ditekankan aspek heritage, artifak, dan acara tahunannya. 

Dan komunikasi visual yang digunakan bersifat komunikatif. 

Sebagai upaya melestarikan dan mempromosikan Kabupaten Sumenep 

sebagai daerah tujuan wisata yang berdaya saing di tingkat nasional maupun 

internasional, salah satunya melalui promosi acara pagelaran akbar yang biasa 

diadakan setahun sekali, berupa pergelaran seni budaya dalam memeriahkan hari 

jadi Kabupaten Sumenep. Dalam acara ini rencananya akan ditampilkan pergelaran 

adat keraton, pergelaran adat Sumenep, dan kesenian khas Sumenep seperti Topeng 

Dalang, Ojhung, dan Sandur. Dengan acara ini diharapkan mampu memberikan 

warna baru bahwa peringatan hari jadi Kabupaten Sumenep guna meningkatkan 

kesejahteraan masyarakatnya. Yang membedakan dengan penelitian saat ini adalah 

pembuatan buku wisata Keraton melalui acara pergelaran akbar dengan basis 

fotografi, sedangkan penelitian terdahulu membahas eksterior-interior Keraton 

dalam hal akulturasi budaya. Perlu adanya upaya untuk mengenalkan Keraton 

Sumenep, khususnya kepada masyarakat diluar Sumenep dengan pengemasan dan 

media yang efektif yakni menggunakan buku berbasis fotografi. Buku dipilih 

karena sifatnya dapat di ulang- ulang dan bersifat emosional bagi pembacanya. 

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dibuat sebuah komunikasi visual 

Keraton Sumenep melalui buku fotografi, dengan harapan dapat mengenalkan 

Keraton Sumenep, khususnya masyarakat di luar Sumenep. Dan wisatawan 

Sumenep, khususnya yang berkunjung ke Keraton dapat meningkat dan semakin 

banyak yang mengenalinya. Pada gambar 2.1 ditunjukkan salah satu sudut 

bangunan Keraton Sumenep. 
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2.2  Sumenep 

Kabupaten Sumenep berada diujung timur Pulau Madura merupakan 

Kabupaten yang memiliki wilayah yang unik. Selain terdiri dari wilayah daratan, 

kabupaten Sumenep juga berupa wilayah kepulauan yang jumlahnya 126 pulau. 

Jumlah pulau berpenghuni di Kabupaten Sumenep hanya 48 pulau atau 38%, 

sedangkan pulau yang tidak berpenghuni sebanyak 78 pulau atau 62%. Sumenep 

saat ini merupakan salah satu destinasi tujuan wisata di Jawa Timur khususnya 

madura. Akses untuk menuju Sumenep begitu mudah, bisa dilalui baik 

menggunakan kendaraan umum maupun pribadi. Akses lebih mudah setelah 

diresmikannya Jembatan suramadu yang menghubungkan pulau Madura dan Jawa. 

Apalagi setelah beroperasinya lapangan terbang Trunojoyo yang membuat jarak 

tempuh Sumenep – Surabaya hanya ditempuh selama 40 menit saja (hasil 

wawancara dengan Sufiyanto, S.E., M.Si. – Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep) 

Gambar 2. 1 Salah satu sudut bangunan Keraton Sumenep 

Sumber: Hasil Dokumentasi Peneliti, 2016 
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2.2.1  Sejarah Keraton Sumenep 

Yang perlu diketahui, bahwa dalam kitab Pararaton telah disebutkan bahwa 

jaman Singasari, Prabu Kertanegara mengangkat Aria Wiraraja (Banyak Wide) 

sebagai Adipati pertama di Sumenep. Asal-usul Aria Wiraraja hingga saat ini sudah 

banyak dijelaskan jika ia sebagai keturunan dari nangka. Penjelasan tersebut 

dijelaskan dalam beberapa sumber, antara lain Pararaton Bab V halaman 27: 

“Hanata wongira, babatangira buyuting Nangka aran banyak Wide, 

sinungan pasangguhan Aria Wiraraja”. 

Artinya: “Adalah seorang hambanya, keturunan orang tertua di Nangka, bernama 

Banyak Wide, di beri sebutan Aria Wiraraja”. 

Menurut Doktor Abdurrachman, sebelum Aria Wiraraja, pulau Madura 

hanya diperintah seorang yang berpangkat Akuwu yang namanya tak pernah tercatat 

dalam sejarah (Tim Penulis Sejarah Sumenep, 2003:38). 

Setelah selesai perang Blambangan antara tahun 1764-1767 M yaitu pada 

tahun 1198 H, Panembahan Sumolo mendirikan tempat tinggal yang terletak di desa 

pajagalan. Pada saat itu, arsitek yang ditunjuk untuk perancangan keraton Sumenep 

ini adalah seorang bangsa Cina bernama Lauw Piango, cucu dari Lauw Khun Thing. 

Lauw Khun Thing adalah salah satu dari 6 orang Cina yang mula-mula datang dan 

menetap di Sumenep. Ia diperkirakan pelarian dari Semarang akibat adanya perang 

yang disebut “huru – hara Tionghwa” 1740 M. Tempat tinggal tersebut merupakan 

tempat ketemenggunan atau kadipaten dan selesai pada tahun 1780 M (1200 H). 

Bangunan ini dikenal dengan Keraton Sumenep yang sampai sekarang masih utuh, 

terawat dan megah. Pusat pemerintahan kebanyakan orang menyebutnya sebagai 
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keraton. Pada saat itu seorang adipati di Madura di sebut rato (Adipati) oleh 

rakyatnya. Keraton Sumenep berdiri diatas tanah pribadi milik Pangeran 

Natakusuma alias Panembahan Somala (Tim Penulis Sejarah Sumenep, 2003:128). 

2.2.2  Area Keraton Sumenep 

Untuk letak Keraton Sumenep ini sendiri berada di pusat kota. Dan untuk 

area Keraton ini, di area bagian depan keraton ke arah selatan berdiri Pendapa 

Agung, dan didepannya berdiri Gedong Negeri yang didirikan oleh pemerintahan 

Belanda. Pembangunan Gedong Negeri itu, untuk menyaingi kewibawaan Keraton 

Sumenep, karena disinyalir oleh mata-mata Belanda bahwa Adipati Sumenep 

sering mengadakan rapat rahasia dengan pejabat-pejabat yang menentang Belanda. 

Disebelah timur Gedong Negeri tersebut berdiri pintu masuk Keraton Sumenep 

yang disebut Labang Mesem (Pintu Tersenyum). Di pintu gerbang itu para penjaga 

bersikap ramah tamah kepada para tamu, sehingga para tamu tersenyum.  Di bagian 

pojok sebelah timur bagian selatan berdiri Taman Sare, yang merupakan tempat 

pemandian putri Adipati. Sedangkan di halaman belakang Keraton berdiri dapur, 

sebelah barat terdapat sisir (tempat tidur para pembantu Keraton, emban, dayang-

dayang putri Adipati), disebelah barat juga terdapat sumur. Di depan sumur agak 

kebarat didirikan Kantor Koneng. Dipojok sebelah barat pintu masuk berdiri 

pendapa (paseban). Pada mulanya antara Keraton dengan pendapa letaknya 

terpisah. Namun, pada masa pemerintahan Sultan Abd. Rachman pakunataningrat, 

kedua bangunan tersebut dijadikan satu deret (Tim Penulis Sejarah Sumenep, 

2003:171). 
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2.2.3  Artifak di Keraton 

 Sampai saat ini masih banyak artifak- artifak yang masih terawat dan dapat 

dinikmati oleh para wisatawan. Mulai dari area bangunannya dan barang – barang 

peninggalan sejarahnya masih ada yang tersisa dan dirawat, seperti dua kereta 

kencana, kursi-kursi keraton, Al-Quran tulisan tangan Raja, patung-patung, tempat 

tidur, tempat pemandian jenasah, patung Dewa, patung Yoni dan artifak lainnya. 

2.3  Fotografi 

 Bidang fotografi pada dasarnya adalah seni melukis dengan cahaya. Film 

dan kertas foto adalah material yang peka cahaya, tanpa cahaya tidak akan ada 

fotografi. Dengan latihan dan kesabaran, seseorang bisa mengamati pemandangan 

dan situasi pencahayaan yang bisa dijadikan bahan fotografi bagus (McGoven, 

2003:175). Seperti halnya sebuah tulisan, foto mengkomunikasikan sesuatu. Desain 

dalaam fotografi ini dinamakan komposisi, yaitu bagaimana footgrafer menata 

elemen – elemen visual sedemikian rupa sehingga foto tidak hanya lebih menarik 

tapi juga bisa mengungkapkan maksud kita dengan jelas. Untuk dapat 

menghasilkan gambar yang baik diperlukan  teknik fotografi, yaitu: 

a. Supaya foto tidak blur 

Yang harus dilakukan pertama adalah setting shutter speed terlalu lambat 

dibandingkan dengan focal length lensa. Yang kedua adalah benda yang difoto 

bergerak cepat, sehingga shutter speed pun harus mengikuti cepatnya gerak objek 

foto tersebut. Yang ketiga adalah fokus yang kurang tepat. 

b. Cara mencegah foto blur. 
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Ada dua teknologi dalam kamera maupun lensa yang ditunjukkan untuk mencegah 

blur. Yang pertama dibuat dalam kamera, satunya lagi berada di dalam lensa. 

Namanya bervariasi antara lain: Image Stabilization (IS) atau Vibration Reduction 

(VR), Steady Shot (SS), Shake Reduction (SR) Mega OIS, Optical Stabilization 

(OS) dan Vibration Compensation (VC). Hal lain yang bisa digunakan agar tidak 

blur yaitu teknik memegang kamera atau tknik pernafasan. 

c. Faktor yang menyebabkan background blur 

Beberapa faktornya meliputi dari sisi bukaan lensa/Aperture, Jarak focus lensa, 

rasio jarak objek dengan kamera dan jarak obek dengan latar belakang,serta 

ukuran sensor gambar. 

d. Auto focus 

Fokus yang akurat penting untuk mendapatkan hasil foto yang tajam. Beberapa 

mode Auto Focus yang biasa ditemukan di kamera SLR: AF-S atau single point 

focus (Nikon) dan one shot (Canon), AF-C atau continous auto focus (Nikon) 

atau al serve (Canon), AF-A atau al-focus. 

e. Manual focus 

Penggunaan manual fokus lebih baik untuk foto macro/close-up benda-benda 

kecil,seperti serangga, bunga dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena Auto 

focus biasanya gagal mendeteksi objek yang terlalu dekat dan objek dengan 

lensa dan bila objek foto memiliki kontras yang rendah. 

f. Shutter release mode/ drive mode 
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Secara umum, ada beberapa Drive Mode yang ditemukan di hampir semua 

DSLR seperti: S (Single frame), Cl (low speed burst), Ch (high speed burst), self 

timer, dan remote. 

g. Timing 

Timing menjadi sangat penting saat mengambil foto aksimseperti olahraga, 

satwa liar,foto pemandangan atau semacamnya. 

h. Memilih RAW atau JPEG 

File RAW merupakan file asli hasil rekaman kamera yang murni, belum 

diproses, dan belum dikompresi. Karena itu file RAW adalah jenis file yang 

optimum dan ukuran filenya jauh lebih besar daripada JPG. File JPEG/JPG 

adalah file yang sudah diproses dan dikompresi sehingga penggunaan ukuran 

file yang lebih kecil. Secara umum lebih disarankan menggunakan JPG sehingga 

memori kamera bisa menyimpan foto dengan cepat. 

i.  Memilih white balance 

Temperatur cahaya mengukur seberapa putih cahaya dengan menggunakan satuan 

kelvin. Semakin tinggi nilainya, semakin jingga warna sebuah sumber 

cahaya,semakin rendah suhu cahayanya. Semakin kebiruan sebuah sumber 

cahaya, semakin tinggi suhu cahayanya. Di dalam kamera digital biasanya 

terdapat beberaoa setting white balance seperti AWB, Daylight, tungsten, 

fluorescent, shade, dan pre-set. 

 

 

j. Teknik Panning 



10 
 

 
 

Tujuan yang ingin dicapai dengan teknik panning adalah mendapatkan objek foto 

yang relatif tajam dengan latar belakang yang kabur sehingga terkesan objek foto 

tersebur bergerak cepat (Tjin, 2013:91-109). 

 Foto adalah realita-mereka merupakan bukti visual dari teks yang tertera 

disekitarnya. Jika realita adalah suatu prioritas, maka foto adalah pilihan satu-

satunya. Foto cenderung menimbulkan dramatisme pembaca dibanding ilustrasi. 

Foto yang baik berbicara dengan sendirinya untuk bagian sisanya, karena dia dapat 

berpengaruh baik dan buruk foto yang berhasil merupakan perpaduan antara artistik 

dan teknik. Foto yang baik seharusnya dapat menggugah perasaan dan sekaligus 

bercerita. Bekerja dengan foto diperlukan perhatian penuh terhadap sejumlah aspek 

penting dalam perancangan (Parker, 1995:115). Sumber cahaya seperti lampu jalan, 

lampu neon, lampu gediung atau tempat terang memberikan banyak kesempatan 

untuk memotret pada malam hari tripod atau aksesoris lain perlu digunakan untuk 

fotografi malam. Memakai mode automatic untuk memotret pada malam hari dapat 

menghasilkan foto dengan background yang gelap (Kim, 2004:133).  

2.4  Wisata 

 Wisata berarti berpergian bersama – sama (untuk memperluas pengetahuan, 

bersenang – senang, dsb) atau bertamasya. Wisatawan adalah orang yang berwisata, 

pelancong, atau turis. Wisata budaya memiliki pengertian berpergian bersama – 

sama dengan tujuan mengenali hasil kebudayaan setempat  (KBBI edisi ke-empat). 

2.5  Upaya dan Pengenalan 

 Upaya memiliki arti usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, 

memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar. Pengenalan berarti proses, cara, 
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perbuatan mengenal atau mengenali. Jadi upaya pengenalan ialah usaha atau proses 

untuk mengenali sesuatu (KBBI edisi ke-empat). 

2.6  Peninggalan Sejarah 

 Peninggalan berarti barang yang ditinggalkan, pusaka, warisan. Sejarah 

memiliki arti asal – usul (keturunan) silsilah, kejadian dan peristiwa yang benar – 

benar terjadi pada masa lampau, riwayat, atau tombo (KBBI ediai ke-empat)  

Peninggalan sejarah berarti segala sesuatu barang yang ditinggalkan dari masa 

lampau. 

2.7  Tata Letak (Layout) 

 Tata letak memiliki arti pengaturan, penempatan, dan penataan unsur 

grafika pada halaman atau seluruh barang cetakan supaya yang disajikan kelihatan 

menarik dan mudah dibaca (KBBI edisi keempat). Pada dasarnya layout dapat 

diartikan sebagai tata letak elemen – elemen desain terhadap suatu bidang dalam 

media tertentu untuk mendukung konsep/pesan yang ingin disampaikan. Me-layout 

adalah salah satu proses/tahapan kerja dalam desain. Dapat dikatakan bahwa desain 

merupakan arsiteknya, dan layout pekerjanya. Layout memiliki tiga elemen yaitu 

teks, visual, invisible element (Rustan, 2009:27). Ada beberapa pertanyaan agar 

bisa mendesain layout yang baik, yaitu: 

a. Apa tujuan desain tersebut? 

b. Siapa target audience-nya? 

c. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada target audience? 

d. Bagaimana cara menyampaikan pesan tersebut? 

e. Dimana, di media apa dan kapan desain itu akan dilihat oleh target audience? 
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Jawaban semua pertanyaan tersebut adalah konsep dasar secara umum 

yang harus ada sebagai panduan untuk mendesain sebuah layout (Rustan, 2009:10). 

2.7.1  Penerapan Layout 

Media dengan ukuran dan bentuk yang berbeda membutuhkan cara 

penerapan layout yang berbeda. Demikian pula fungsi yang berbeda dari masing-

masing media itu membutuhkan penanganan layout yang berbeda pula. Above The 

Line (ATL) adalah istilah teknik pemasaran untuk mempromosikan brand melalui 

media massa seperti TV, film, radio, web. Sifat penyebarannya sangat luas dan 

tidak dapat dibatasi untuk segmen tertentu saja namun kurang dapat menyentuh 

target secara personal. Below The Line (BTL) digunakan untuk target market yang 

lebih terbatas dan spesifik contohnya, direct mail, public relation, sales promotion 

yang menggunakan flyer, brosur, iklan di majalah atau surat kabar. Berikut 

beberapa penjelasannya: 

1. Flyer 

Disebut flyer karena latar belakang sejarahnya media tersebut didistribusikan 

melalui udara dari pesawat terbang pada jaman Perang Dunia II sebagai alat 

propaganda. Fungsinya sebagai media yang murah untuk publisitas suatu 

produk, service, acara, dll. Ukurannya bervariasi ada yang ukuran A4, A5, ada 

juga A4 dibagi 3. Seringkali tidak berwarna dan diperbanyak hanya dengan 

difotokopi supaya murah. 

2. Brosur 

Brosur, leaflet, pamflet berukuran lebih besar dari flyer, tanpa atau dengan 

lipatan, umumnya kedua sisinya didesain. Fungsinya sama seperti flyer. 
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Ukurannya sangat bervariasi, baik dengan lipatan atau tanpa lipatan. Variasi 

lipatnya juga beraneka ragam. Karena biaya produksinya yang kebih tinggi, 

kebanyakan brosur tidak dibagikan begitu saja di tempat umum. 

3. Poster 

Ukuran poster yang besar dengan sendirinya memberi keleluasaan yang besar 

kepada desainer. Fungsinya sebagai media penyampai informasi, digunakan 

untuk mempromosikan sesuatu, propaganda, kampanye sosial, dll. Ukurannya 

bervariasi dengan ukuran yang cukup besar diatas A4, ada yang A3, A2, sampai 

A1 atau lebih yang biasa disebut banner. 

4. Booklet 

Istilah booklet telah mengalami perluasan arti, beberapa sumber mengartikannya 

sebagai buku kecil, pada dasarnya booklet adalah sebuah media publikasi yang 

terdiri dari beberapalembar dan halaman. Kebanyakan berukuran A5, A4, A3. 

Prinsip – prinsip layout tetap perlu diperhatikan dalam mendesain terutama 

emphasis, sequence, dan  unity. 

5. Buku 

Buku berisi lembaran halaman yang cukup banyak sehingga lebih tebal daripada 

booklet. Fungsinya untuk menyampaikan informasi, berupa cerita, pengetahuan, 

laporan, dll. Ukurannya bervariasi kebanyakan sekitar A6, A5, A4, B6, B5. 

Melalui elemen – elemen layout, desainer dapat menyusunpola emphasis 

berdasarkan emosi seperti dalam buku cerita fiksi atau berdasarkan fungsi 

dengan sedikit emosi seperti laporan tahunan perusahaan. 

6. Majalah 
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Majalah memang dikenal sebagai media iklan. Ukuran dan bentuk majalah juga 

tidak terlalu berbeda. Fungsinya menyampaikan infoemasi, menjual produk, 

menyebarkan paham, pendidikan, dll. Dan pada umumnya berukuran sekitar A4. 

7. Surat kabar 

Target audience surat kabar lebih luas daripada majalah yang lebih 

tersegmentasi. Selain itu surat kabar sirkulasinya lebih cepat yaitu terbit setiap 

hari. Fungsinya menyajikan berita-berita aktual, media periklanan dan berbagai 

informasi lainnya. Tren surat kabar masa kini beralih dari ukuran lebar sekitar 

15 inchi menjadi 13,5 inchi sampai dengan 11,5 inchi. 

8. Tabloid 

Tabloid memiliki target audience yang lebih sempit daripada surat kabar. Gaya 

tabloid tidak seformal surat kabar. Sirkulasi tabloid tidak secepat surat kabar 

yang terbit harian. Tabloid cukup banyak penggemarnya disebabkan oleh 

harganya yang lebih murah daripada majalah (Rustan, 2009:100-138) 

2.7.2  Jenis – Jenis Layout 

 Layout  memiliki banyak jenis,  beberapa jenis layout yang biasa 

digunakan sebagai berikut: 

a. Mondrian Layout yaitu mengacu pada konsep seorang pelukis Belanda yang 

bernama Piet Mondrian, yaitu dimana penyajian iklan yang mengacu pada 

bentuk-bentuk square, landscape, portrait, di mana masing-masing bidangnya 

sejajar dengan bidang penyajian serta memuat gambar atau copy yang saling 

berpadu sehingga membentuk suatu komposisi yang konseptual.  
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b. Multipanel Layout yaitu bentuk iklan yang salah satu bidang penyajian dibagi 

menjadi beberapa tema visual dalam bentuk yang sama (square atau double 

square semua)  

c. Picture Window Layout yaitu tata letak iklan dimana produk yang ditampilkan 

secara close-up. Bisa dalam bentuk produknya itu sendiri atau bisa juga 

menggunakan model.  

d. Copy Heavy Layout yaitu tata letak yang didominasi bentuk copywriting 

(naskah iklan) atau dengan kata lain komposisi layout-nya didominasi dengan 

penyajian teks (copy).  

e. Frame Layout yaitu suatu tampilan dimana border, bingkai, framenya 

membentuk suatu naratif (cerita)  

f. Silhouette Layout yaitu sajian iklan yang berupa gambar teknik fotografi atau 

ilustrasi di mana hanya ditonjolkan bayangannya saja. Penyajian bisa berupa 

Text-Rap atau warna spot color yang berbentuk ilustrasi atau pantulan sinar 

seadanya dengan teknik fotografi.  

g. Type Specimen Layout yaitu tata letak yang menekankan pada penampilan jenis 

huruf dengan point size yang besar, pada umumnya berupa head line saja.  

h. Sircus Layout yaitu penyajian yang tata letaknya tidak mengacu pada ketentuan 

baku. Komposisi gambar visualnya, bahkan kadang-kadang teks dan susunannya 

tidak beraturan.  

i. Jumble Layout yaitu penyajian iklan yang merupakan kebalikan dari sircus 

layout, yaitu komposisi beberapa gambar dan teksnya disusun secara teratur. 
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j. Grid Layout yaitu suatu tata letak iklan yang mengacu pada konsep grid, yaitu 

desain tersebut seolah-olah bagian per bagiannya (gambar atau teks).  

k. Bleed Layout yaitu sajian iklan di mana sekeliling bidang menggunakan frame 

(seakan dipotong pinggirnya).  

l. Vertical Panel Layout yaitu tata letaknya yang menghadirkan garis pemisah 

secara vertikal dan membagi layout iklan tersebut.  

m. Alphabet Inspired Layout yaitu tata letak yang menekankan pada susunan huruf 

atau angka yang berurutan atau membentuk suatu kata dan diimprovisasi 

sehingga menimbulkan kesan narasi (cerita). 

n. Angular layout yaitu penyajian iklan dengan susunan elemen visualnya 

membentuk sudut kemiringan, biasanya membentuk sudut antara 40-70 derajat. 

Hal itu bisa dibentuk dari pembagian bidangnya maupun arah gambar yang 

diatur dengan kemiringan diagonal.  

o. Informal Balance Layout yaitu tata letak iklan yang tampilan visualnya 

merupakan suatu perbandingan yang tidak seimbang.  

p. Brace Layout yaitu unsur-unsur dalam tata letak iklan membentuk letter L (L- 

Shape). Posisi bentuk L-nya bisa terbalik, dan didepan bentuk L tersebut 

dibiarkan kosong. 

q. Two Mortises layout yaitu penyajian bentuk iklan yang penggarapannya 

menghadirkan dua inset yang masing-masing memvisualkan secara diskriptif 

mengenai hasil penggunaan/detail dari produk yang ditawarkan  

r. Quadran Layout yaitu bentuk tampilan iklan yang gambarnya dibagi menjadi 

empat bagian dengan volume atau isi yang berbeda. Misalnya, kotak pertama 
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Gambar 2. 2 Contoh layout (tata letak) 

Sumber: http://dgi-indonesia.com/layout/ 

 

45%, kedua 5%, ketiga 12%, dan keempat 38%. Sehingga kesannya memiliki 

perbedaan yang menyolok apabila dibagi empat sama besar.  

s. Comic Strips Layout yaitu penyajian iklan yang dirancang secara kreatif 

sehingga merupakan bentuk media komik, lengkap dengan caption-nya.  

t. Rebus layout yaitu susunan layout iklan yang menampilkan perpaduan gambar 

dan teks sehingga membentuk suatu cerita. 

 

 

 

 

 

 

 

2.8  Tipografi 

 Tipografi memiliki arti ilmu cetak atau seni percetakan (KBBI edisi ke-

empat). Tipografi merupakann salah satu elemen desain grafis yang unik yang 

memiliki unsur seni. Suatu cara memilih dan mengelola huruf dalam desain grafis 

sudah menjadi ilmu disiplin tersendiri disebut tipografi. Sejarah tipografi bisa 

dikatalam seumur dengan sejarah seni mencetak buku. Tipografi berasal dari kata 

Yunani tupos (yang diguratkan) dan graphoo (tulisan). Sesorang yang memiliki 

keahlian mencetak disebut tipographer. Di dalam kurikulum pendidikan Desain 

Komunikasi Visual (DKV), tipografi merupakan mata kuliah kejuruan atau mata 

http://dgi-indonesia.com/layout/
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kuliah pokok yang harus dikuasai (Supriyono, 2010:19-20). Huruf dipilih dengan 

pertimbangan nilai kemudahan baca (readability). Berdasarkan fungsinya, huruf 

dapat dipilah menjadi  dua jenis, yaitu huruf teks dan huruf judul. Munculnya 

ratusan bahkan ribuan font menjadi semakin sulit untuk diklasifikasikan. Tidak 

cukup hanya menyebutkan huruf berkaki (serif) dan tidak berkaki (sans serif). 

Berikut beberapa golongan gaya font yang umum digunakan: 

a. Serif, merupakan huruf yang memiliki kait (serif) lengkung ini juga disebut Old 

Style Roman, banyak digunakan untuk desain-desain media cetak Inggris, Italia, 

dan Belanda pada awal teknologi cetak (1617). Bentuknya cukup menarik dan 

sampai sekarang masih banyak digunakan untuk teks karena memiliki 

kemudahan baca cukup tinggi. Salah satu contoh gaya huruf serif adalah 

Garamond, memiliki kait (serif) sudut lengkung, dan tebal tipis kontras. 

 

 

 

 

 

 

b. Sans serif, jenis huruf  ini sudah dipakai sejak awal tahun 1800. Disebut sans 

serif karena tidak memiliki serif/kait/kaki. Salah satu ciri huruf ini adalah 

memiliki bagian-bagian tubuh yang sama tebalnya. Contoh huruf sans serif yang 

populer, antara lain Arial, Helvetica, Univers, Futura, dan Gill Sans. Huruf sans 

serif sedungguhnya kurang tepat digunakan untuk teks yang panjang karena 

Gambar 2. 3 Contoh font garamond (serif) 

Sumber: https://cdn3.fontsquirrel.com/ 

 

https://cdn3.fontsquirrel.com/
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Gambar 2. 5 Contoh font script 

Sumber: https://owl.english.purdue.edu 

dapat melelahkan oembaca, namun cukup efektif untuk penulisan judul atau teks 

yang pendek, meskipun demikian huruf sans serif sering digunakan untuk buku 

dan majalah karena memiliki citra dinamis dan simpel. 

 

 

 

 

 

 

   

c. Script, jenis huruf ini berasal dari tulisan tangan (hand-writing), sangat sulit 

dibaca dan melelahkan jika dipakai untuk teks yang panjang. Apalagi jika 

menggunakan all capital maka sangat tidak nyaman untuk dibaca. Saat ini di 

komputer tersedia berbagai variasi huruf script. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2. 6 Contoh typografi 

Sumber: http://www.designbolts.com/ 

https://owl.english.purdue.edu/
http://www.designbolts.com/
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Gambar 2.6 Contoh typografi 

Sumber: http://www.designbolts.com/  

2.9  Warna 

Pengertian warna adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu 

cahaya sempurna (berwarna putih). Identitas suatu warna ditentukan panjang 

gelombang cahaya tersebut. Persepsi warna sendiri berasal dari kepekaan sel cone 

dalam retina yang berbeda – beda terhadap bagian – bagian spektrum yang 

berlainan (Nugroho, 2008:3). 

2.9.1  Pengaturan Warna Pada Cahaya (Layar Komputer) 

 Warna pada layar komputer memiliki warna dasar Red (R), Green (G), dan 

Blue (B) yang disingkat RGB. Warna kuning sebagai campuran antara warna hijau 

dan merah disebut warna penjumlahan antara hijau dan merah (color addition). Jadi 

pada media cahaya berlaku penambahan warna. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 7 Warna dasar RGB 

Sumber: http://www.ilmugrafis.info/artnews/20artikel3.gif 

http://www.designbolts.com/
http://www.ilmugrafis.info/artnews/20artikel3.gif
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2.9.2  Pengaturan warna pada cat atau tinta (media cetak) 

 Warna pada cat dan tinta menggunakan sistem [engurangan dengan warna 

dasar CMYK (yellow, magenta, cyan, key). Istilah Key yang dimaksudkan adalah 

warna hitam. Warna merah adalah campuran warna magenta dan yellow. Proses 

pencampurannya disebut pengurangan warna (color substraction). Jadi di dalam 

pengolahan warna cat, berlaku metode pengurangan warna. Dari empat jenis warna 

inilah mampu dihasilkan ribuan jenis warna yang berbeda-beda. Dalam proses 

pencetakan gambar ke media kertas keempat warna yang membentuk sebuah 

gambar harus dipisahkan telebih dahulu dengan mencetaknya ke media film dalam 

bentuk film negatif atau yang biasa disebut dengan istilah film separasi.  Dari 

gambar film separasi dapat dilihat bahwa pressentase nilai warna dari sebuah warna 

separasi memiliki nilai yang berbeda – beda pada setiap area gambar. Untuk 

mengurangi biaya produksi cetak adalah dengan mengurangi salah satu warna 

separasi dari empat warna separasi yang ada (CMYK). Contohnya hanya 

menggunakan warna CMY tanpa menyertai warna K (Black). Akan tetapi 

sebelumnya harus melihat hasil terbaik dari gambar/cetakan seandainya salah satu 

warna separasinya dihilangkan atau dikurangkan. Dengan berkurangnya salah satu 

warna yang digunakan untuk mencetak, maka biaya cetak untuk produksi pun akan 

berkurang, sehingga mampu menghemat biaya cetak (Muhammad Zunaidi,2003). 

Dibanding dengan elemen desain lain, warna merupakan elemen yang 

sangat subjektif. Warna tersendiri dan kombinasi warna bisa baik untuk beberapa 

orang, tapi tidak untuk orang lain. Pengalaman dan kesabaran kadang – kadang 

merupakan tuntutan dalam pekerjaan dengan warna (Parker, 1995:158). 
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2.10  Komunikasi Visual 

Persaoalan yang berkaitan dengan sejarah, konsep, dan proses desain 

dianggap kurang penting oleh kebanyakan orang yang mahir menggunakan 

software komputer. Istilah communication design sering dipakai secara bergantian 

dengan visual communication. Tanpa mengenal seluk beluk desain komunikasi 

visual, mengakibatkan seseorang ragu-ragu dalam setiap pengambilan keputusan. 

Sebelum ilmu Desain Komunikasi Visual muncul, penyampaian sebuah informasi 

menggunakan bahasa visual (gambar) sebenarnya telah dilakukan manusia. Tujuan 

utama Desain Komunikasi Visual adalah menyampaikan informasi atau pesan 

kepada target audiens melalui berb agai media yang dinilai efektif. Sampai saat ini, 

masyarakat modern di dunia barat masih mengakui bahasa visual sebagai sarana 

komunikasi yang sama penting dengan bahasa verbal (tulis). Desain Komunikasi 

Visual memilik peran mengkomunikasikan informasi atau pesan kepada pembaca 

dengan berbagai kekuatan visual, seperti tipografi, ilustrasi, layout, garis, warna 

dan sebagainya dengan bantuan teknologi. Desain Komunikasi Visual 
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dikelompokkan sebagai commercial art karena merupakan paduan antara seni rupa 

(visual art) dan keterampilan komunikasi untuk bisnis. (Supriyono, 2010:9). 

2.11 Prinsip Desain 

Mempelajari prinsip desain sama pentingnya dengan mempelajari tata 

bahasa untuk keperluan penyusunan kalimat penyusunan elemen – elemen desain 

lebih mengandalkan kreativitas dan orisinilitas ide. Bahkan setelah prinsip desain 

dikuasi,seseorang boleh menyimpang atau menabraknya. Prinsip – prinsip desain 

(Supriyono, 2010:86), meliputi: 

2.11.1 Keseimbangan (balance) 

Keseimbangan adalah pembagian sama berat, baik secara visual maupun 

optik. Ada dua pendekatan untuk menciptakan keseimbangan. Pertama disebut 

keseimbangan formal/simetris yakni membagi sama berat kiri-kanan atau atas 

bawah secara simetris atau setara. Yang kedua adalah keseimbangan asimetris yaitu 

penyusunan elemen desain yang tidak sama antara sisi kanan dan sisi kiri namun 

terasa seimbang. Tidak hanya dengan ukuran pencapaian keseimbangan asimetris 

juga dapat dilakukan melalui penyusunan garis, warna, value, bidang dan tekstur 

dengan menghitung bobot visualnya. Keseimbangan asimetris tampak kebih 

dinamis, variatif, dan tidak formal. Sementara keseimbangan simetris mempunyai 

kesan kokoh, stabil, sesuai untuk citra tradisiona dan konservatif. Layout asimetris 

sering digunakan untuk publikasi hiburan, acara anak dan dunia remaja yang 

memiliki karakter dinamis dan tidak formal. 

2.11.2 Tekanan (emphasis) 
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Penekanan atau penonjolan objek bisa dilakukan dengan beberapa cara antara 

lain dengan menggunakan warna mencolok, ukuran foto/ilustrasi dibuat paling 

besar, menggunakan huruf sans-serif ukuran besar, arah diagonal dan dibuat  

berbeda dengan elemen lain. Dalam desain komunikasi visual, dikenal istilah focal 

point atau disebut juga center of interest yang berarti pusat perhatian. Penonjolan 

objek bukan hanya sekedar memperbesar foto atau menggemukkan huruf, namun 

perlu disesuaikan dengan elemen mana yang dianggap paling penting. 

2.11.3 Irama (rhytm) 

Irama adalah pola layout yang dibuat dengan cara menyusun elemen visual 

secara berulang-ulang. Irama dalam desain grafis dapat berupa repetisi dan variasi. 

Repetisi adalah irama yang dibuat dengan penyusunan elemen berulang kali secara 

konsisten. Sementara itu variasi adalah perulangan elemen visual disertai 

perubahan bentuk, ukuran, atau posisi. Penyusunan elemen visual secara interval 

yang teratur dapat menciptakan kesan kalem dan statis. Sebaliknyya pergantian 

jrakm ukuran dan posisi elemen dapat menciptakan suasana riang, dinamis dan 

tidak monoton. Repetisi dapat menciptakan kesatuan dan meningkatkan 

kenyamanan baca. Akan tetapi perulangan yang terus menerus, tanpa ada variasi, 

menjadikan desain terasa monoton dan membosankan. 

2.11.4 Kesatuan (unity) 

Jurus pungkasan dari desain komunikasi visual adalah kesatuan. Desain bisa 

dikatakan menyatu apabila secara keseluruhan tampak harmonis, ada 

kesatuanantara tipografi, ilustrasi, warna dan unsur-unsur desain lainnya. 

Menciptakan kesatuan pada desain yang hanya memiliki satu muka, seperti poster 
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dan iklan, relatif lebih mudah dibandingkan bentuk buku atau folder yang memiliki 

beberapa halaman.
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