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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian terdahulu, penulis menggunakan salah satu penelitian dari 

ketiga mahasiswa Universitas Kristen Surabaya yang bernama Susanti Aprillia 

Cahyono, Bramantya dan Ryan Pratam Sutanto tahun 2015 dengan judul 

Perancangan Promosi Amelia Cake & Bakery di Surabaya. Penelitian ini akan 

menghasilkan beberapa media promosi yang bertujuan untuk meningkatkan citra 

perusahaan dan menciptakan brand awareness di benak konsumen. 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil observasi, 

wawancara, kuesioner. Sedangkan data sekunder diperoleh dari teori promosi 

meliputi pengertian, sejarah dan elemen-elemen visual media, strategi media 

promosi beserta kelebihan dan kelemahan masing-masing media, SWOT, dan 

USP. Metode tersebut dilakukan untuk mempromosikan Amelia Cake & Bakery 

agar meningkatkan brand awareness di masyarakat Surabaya. 

Tema Pokok perancangan ini ialah “Original taste of Soerabaja Cake” 

yang menggambarkan cita rasa spikoe khas resep kuno yang dibuat 100% 

handmade dan bebas bahan pengawet. Untuk mendukung tema, digunakan gaya 

desain yang klasik, baik dari ornamen yang digunakan, warna, dan lain 

sebagainya. Sehingga mampu menampilkan image eksistensi dari sebuah toko roti 

yang eksklusif dan sesuai bagi kalangan target sasaran menengah ke atas. 
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Gambar 2.1 Hasil Perancangan Promosi Amelia Cake & Bakery 

(Sumber: http://studentjournal.petra.ac.id/) 

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan saat ini adalah Perancangan 

Komunikasi Visual Oleh-Oleh Khas Surabaya “Guna Guna Snack” berbasis Pop 

Art Sebagai Upaya Meningkatkan Brand Awareness. Guna Guna Snack 

membutuhkan sebuah strategi pemasaran untuk memperkenalkan produknya 

kepada masyarakat sebagai oleh-oleh khas Surabaya. Perancangan ini meliputi 

perancangan desain media promosi untuk memperkenalkan masyarakat terhadap 

produk Guna Guna Snack. 

Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu ialah dalam 

penelitian terdahulu membuat desain media promosi (signage, shopping bag, 

packaging, x-banner, kartunama, brosur, merchandise, sosial media) untuk 

mengembalikan eksistensi Amelia Cake & Bakery di Surabaya dan menjadikan 

masyarakat aware dengan menggunakan gaya desain yang klasik, sedangkan pada 
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penelitian saat ini adalah merancang media promosi berbasis pop art sebagai 

upaya meningkatkan brand awareness serta menjadikan Guna Guna Snack sebagai 

salah satu pilihan oleh-oleh khas Surabaya yang beda dari yang lain. Kesamaan 

dari kedua penelitian ini adalah sama-sama ingin memperkenalkan suatu produk 

kepada masyarakat melalui perancangan media promosinya. 

 

2.2 Guna Guna Snack 

 

Gambar 2.2 Logo Guna Guna Snack 

(Sumber: Dokumentasi Guna Guna Snack) 

 Guna Guna Snack merupakan salah satu merek dari makanan ringan mulai 

dari makanan ringan yang kering hingga basah. Guna Guna Snack ini sudah 

termasuk menjadi salah satu oleh-oleh khas Surabaya. Ide awal mencetuskan 

brand ini adalah dari keinginan seorang anak muda bernama Bagus Sandy untuk 

membuat brand makanan ringan (snack) urban untuk masyarakat perkotaan saat 

ini. 

  Bisnis ini berawal dari tahun 2012, “Guna Guna” dipilih sebagai nama 

karena unik, ear catching, dan menimbulkan kesan penasaran. “Snack mantra” 

ditentukan sebagai tagline dari brand ini. Merek dan tagline terdengar 

berkesinambungan karena sebagian orang berpersepsi bahwa kalimat mantra 
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berkaitan dengan ucapan atau doa-doa untuk mengguna-guna seseorang. Dengan 

adanya pemikiran seperti itu, maka Guna Guna Snack ini mampu mengguna-guna 

konsumen agar membeli produknya sebagai salah satu pilihan oleh-oleh khas 

Surabaya. 

 Guna Guna Snack menggunakan unsur visual pada desain kemasan yang 

stylish, menarik, retro sehingga dapat menimbulkan rasa percaya diri ketika 

membawa produk Guna Guna Snack kemana-mana, dan pastinya dekat dengan 

aktivitas anak muda dan masyarakat perkotaan yang modern. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Produk Guna Guna Snack 

(Sumber: www.instagram/gunaguna_snack) 

 Produk yang ditawarkan Guna Guna Snack adalah berbagai macam 

makanan ringan (snack) ada yang kering dan ada yang basah. Untuk jenis 

makanan ringan kering ada semprit keju ovomaltine, almond crispy cookies, 

cashew schuimpjes, basreng. Sedangkan untuk jenis makanan ringan basah ada 

macaroni schotel, panada, chicken puff dan mac muffin. Dari segi harga yang 

ditawarkan Guna Guna Snack mulai dari Rp 7.500,00 hingga Rp 150.000,00. 



13 
 

 

Dari segi pemasaran Guna Guna Snack, Bagus Sandy selaku owner dari 

Guna Guna Snack melakukan strategi konsinyasi dan melalui penjualan online. 

Menurut etalasebisnis.com, konsinyasi adalah sebuah bentuk kerjasama yang 

dilakukan oleh pemilik produk dengan penyalur (toko). Dimana pemilik produk 

nanti menitipkan barang dagangannya kepada penyalur untuk dijual di tokonya. 

Sampai saat ini Guna Guna Snack menitipkan produknya di delapan tempat, tujuh 

tempat di Surabaya dan satu tempat di Sidoarjo. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Salah Satu Toko Penitipan Produk Guna Guna Snack 

(Sumber: www.instagram.com/gunaguna_snack) 

Selain konsinyasi, Guna Guna Snack juga sering mengikuti berbagai 

macam bazar atau event untuk mengenalkan produknya ke masyarakat. Contoh 

dari bazar atau event yang pernah diikuti Guna Guna Snack adalah Basha Market, 

Sunday Market, Va Va Voom, dan lain-lain. 
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Gambar 2.5 Stand Guna Guna Snack di Beberapa Event 

(Sumber: Dokumentasi Guna Guna Snack) 

 Selain berpromosi melalui mengikuti bazar atau event tertentu, Guna Guna 

Snack juga memiliki beberapa media promosi yang sudah dibuat sebagai strategi 

memasarkan produk Guna Guna Snack tersebut. Beberapa diantaranya adalah 

brosur, kartunama, dan desain kemasan. 

   

Brosur Kartunama Kemasan 

Gambar 2.6 Media Promosi Guna Guna Snack Sebelumnya 

(Sumber: Dokumentasi Guna Guna Snack) 
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2.3 Komunikasi Visual 

 Safanayong (2006 : 34) mengatakan komunikasi manusia terdiri dari 

pertukaran simbol-simbol yang berguna sebagai pemahaman dalam ranah sosial. 

Untuk melaksanakan proses ini hal yang perlu digunakan adalah kode-kode 

komunikasi, sistem sign dan bahasa. Cara-cara untuk menyampaikan pesan bisa 

dilakukan secara auditif, seperti bahasa, signal suara atau signal visual (gambar, 

gerak isyarat) dan visual bersamaan. Komunikasi visual dapat dikatakan sebagai 

rangkaian sebuah proses penyampaian informasi atau pesan kepada komunikan 

dengan menggunakan media penggambaran yang hanya terbaca oleh indera 

penglihatan. Komunikasi visual mempunyai beberapa aspek, diantaranya: 

a. Cara melihat. 

b. Bagaimana caranya komunikasi agar bekerja melalui model-model dasar 

komunikasi. 

c. Bagaimana teori-teori komunikasi visual dapat dipergunakan pada 

berbagai khalayak sasaran, pesan dan situasi. 

Teori Rick Williams (Safanayong, 2006 : 35) mempunyai salah satu dari 

sekian banyaknya hipotesis tentang teori komunikasi visual yang begitu bernilai 

bagi kita, yakni omniphasisme. Omniphasisme ini berkenaan dengan 

keseimbangan dari dual sistem kognitif yaitu intuitif dan rasional, yang digunakan 

oleh manusia untuk mengerti segala sesuatu yang dialami.  

Menurut Kusrianto (2007 : 10) ada beberapa istilah-istilah yang 

berhubungan dengan visual. Berikut diantaranya: 
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a. Visual Language, yaitu ilmu mempelajari bahasa visual. Visualisasi 

merupakan kegiatan penerjemah atau mewujudkan informasi-informasi 

yang dikemas dalam bentuk visual. 

b. Visualiser, yaitu sebutan untuk orang yang bekerja dalam hal menangani 

masalah visual atau menuangkan suatu ide ke dalam bentuk visual untuk 

suatu proyek desainnya. 

c. Visual Effect, yaitu membuat efek tipuan agar seolah-olah terjadi pada 

suatu kejadian atau keadaan yang sulit bahkan mustahil bagi manusia. 

Contohnya: munculnya seekor dinosaurus atau monster pada kehidupan 

manusia saat ini. 

d. Visual Information, yaitu informasi yang disampaikan melalui 

penglihatan, misalnya senyuman, mobil baru, dan lain-lain. 

e. Visual Litteracy, yaitu daftar atau kumpulan-kumpulan karya visual. 

Meskipun ungkapan visual sering ditujukan untuk indera penglihatan, hal 

itu tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan imajinasi dan kreativitas 

dengan berbagai cara yang dapat dilakukan. Ada banyak hal yang dapat dilakukan 

untuk mewujudkan sensasi indera lain terlibat dalam memberikan kesan kepada 

audiens. Misalnya, cetakan dengan penambahan emboss disertai dengan aroma 

wewangian tertentu pada kertasnya (dapat melibatkan sensasi raba dan sensasi 

penciuman). 
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2.4 Media Promosi 

2.4.1 Fungsi dan Tujuan Promosi 

Salah satu kunci keberhasilan suatu bisnis agar bisa dikenal masyarakat, 

meraih pelanggan sebanyak-banyaknya, mampu bersaing dengan para kompetitor, 

dan bangkit dari keterpurukan adalah dengan melakukan promosi (Ardhi, 2013 : 

8). Promosi menjadi hal yang wajib dilakukan dalam sebuah bisnis atau usaha 

yang sedang dikembangkan. Bentuk-bentuk promosi saat ini sudah banyak 

ragamnya dan mempunyai fungsi serta tujuannya masing-masing. Secara garis 

besar, Fungsi promosi ada tiga, yaitu mampu menarik perhatian audiens, 

menciptakan daya tarik tersendiri dimata audiens, serta mengembangkan 

keingintahuan audiens akan produk yang ditawarkan. 

Ada beberapa hal tujuan dari promosi itu sendiri, yaitu 

menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan. Maksud dari 

menginformasikan yaitu biasanya dapat dilihat saat mempromosikan suatu produk 

baru. Melalui promosi, suatu produk dapat diinformasikan segala sesuatu tentang 

produk tersebut yang perlu diketahui audiens, terutama manfaat dan kegunaan 

produk tersebut. Dalam jangka panjang, informasi yang ditampilkan pada promosi 

ini bisa membangun citra perusahaan yang dibawa. 

Kemudian tujuan berikutnya yaitu membujuk. Banyak iklan di televisi, 

radio, koran, dan sebagainya tampil dengan slogan maupun visual-visual yang 

menawan agar mampu menarik audiens untuk menggunakan produk tersebut. 

Cara mengubah persepsi audiens agar mau menerima produk tersebut adalah 

dengan menampilkan sebuah iklan yang baik dari segi visual, suara, maupun kata-



18 
 

 

kata verbal. Tujuan selanjutnya dari promosi adalah mengingatkan. Tujuan ini 

penting agar produk bisa tetap diingat dibenak audiens dalam waktu yang lama 

dan tidak akan tergantikan meskipun banyak pesaing-pesaing baru pada produk 

yang sama. 

 

2.4.2 Macam-Macam Media Promosi 

Menurut Ardhi (2013 : 13-36) bahwa saat ini banyak sekali berbagai 

macam bentuk media promosi ditinjau dari kategori dan bentuknya, saat ini 

bentuk-bentuk media promosi ini terus berkembang sesuai kreativitas yang 

dihasilkan oleh manusia. Media promosi dibagi menjadi beberapa kategori sesuai 

dengan bentuknya, yaitu media cetak konvensional, media cetak luar ruang, media 

online, dan media-media lainnya. Berikut penjelasannya: 

1. Media Cetak Konvensional 

Media ini paling banyak ditemui dimana saja dan kapan saja. Media ini 

mempunyai informasi yang dapat bertahan lama dan dapat dilihat berulang kali, 

selain itu juga dapat memungkinkan audiens untuk membawa dan menyimpannya. 

Namun, media ini mempunyai kelemahan yaitu membutuhkan waktu yang cukup 

lama jika terjadi pembaruan dan kesalahan informasi lalu dicetak dalam jumlah 

banyak. Media cetak meliputi: 

a. Flyer adalah media yang seringkali dijumpai dibanyak tempat 

dengan bentuk selebaran kertas dan dibagi-bagikan di tempat 

tertentu dan orang bebas bisa mengambil serta menyimpannya. 
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b. Pamflet dan Leaflet adalah media yang berbentuk seperti buku 

kecil tetapi tidak perlu dijilid. Biasanya berupa lembaran dengan 

berisikan informasi di kedua sisinya. Kemudian, lembaran ini 

dilipat di bagian tengahnya hingga menjadi 4 halaman atau bisa 

lebih. Ketika dilipat menjadi 4 halaman, pamflet mempunyai nama 

sendiri, yaitu leaflet. 

c. Brosur memiliki bentuk seperti buku dengan beberapa halaman 

didalamnya. Brosur biasanya berupa lembaran kemudian dilipat 

mengikuti pola tertentu. Jika jumlah halaman banyak, bisa juga 

dijilid dengan benang, kawat, atau sekadar disusun saja tanpa 

dijilid. 

d. Booklet adalah media promosi berupa buku relatif kecil (buku 

saku) yang berisikan tentang profil perusahaan dan rincian-rincian 

produk. 

e. Company Profile adalah sebuah bentuk profil yang berisikan 

tentang seluk beluk perusahaan, logo, visi, misi, produk, klien 

perusahaan, dan lain-lain. 

f. Kartu nama yaitu media promosi yang di dalamnya memuat 

informasi-informasi, sehingga bisa membuat orang tertarik 

berkomunikasi kemudian membangun relasi. Biasanya kartu nama 

berisikan kontak seseorang yang mempunyai kartu nama tersebut, 

baik itu nama, email, nomor telepon yang bisa dihubungi, dan 

alamat. 
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g. Co-card adalah tanda pengenal yang digunakan dalam suatu acara 

yang bentuknya seperti kartu dan dapat dikalungkan. 

h. Kop surat atau header merupakan salah satu media promosi yang 

memuat identitas perusahaan, baik logo, visual, citra bahkan 

kontak dari perusahaan yang biasanya digunakan untuk mengirim 

pesan kepada instansi lainnya. 

i. Stiker (Sticker) merupakan media yang bisa dibagikan ke siapa 

saja secara gratis maupun bersyarat dan dalam setiap kesempatan 

maupun waktu-waktu tertentu. Stiker ini bisa dikreasi semenarik 

mungkin untuk memikat audiens dan dibawanya ke mana-mana 

dengan menempelkannya di media tertentu. 

j. Kartu pos yang didesain dengan menggunakan gambar-gambar 

tertentu atau bisa juga gambar yang mewakili daerah atau tempat 

wisata tertentu. Kartu pos biasanya menjadi benda kenang-

kenangan suatu tempat yang pernah dikunjungi dan dapat bisa juga 

untuk dikirimkan ke orang tertentu untuk mengabarkan bahwa si 

pengirim kartu pos sedang berada di suatu tempat. 

k. Kupon undian adalah memiliki tujuan untuk mendorong 

konsumen sering belanja di tempat dengan ‘iming-iming’ promo 

tertentu. Biasanya dilakukan dengan cara memberikan barang atau 

gift secara diundi ketika berbelanja dengan memasukan kupon pada 

kotak kupon yang sudah disediakan di tempat belanja tersebut. 
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l. Katalog adalah media promosi berbentuk seperti buku atau 

majalah tetapi lebih sederhana dan isinya lebih khusus menyajikan 

informasi mengenai produk-produk yang ditawarkan dalam jumlah 

banyak secara bersamaan. 

m. Daftar harga (pricelist) merupakan media promosi yang memuat 

harga-harga dari berbagai jenis produk serta juga mencantumkan 

spesifikasi-spesifikasi produk tersebut. 

2. Iklan Media Cetak 

Menurut Ardhi (2013 : 36-38) bahwa iklan media cetak meliputi surat 

kabar, tabloid, dan majalah, media tersebut dipakai karena mempunyai segmentasi 

pembaca yang sama dengan target audiens yang ingin dicapai. Biasanya iklan 

ditempatkan di halaman atau spot-spot tertentu, misalnya pada halaman pertama 

atau halaman terakhir. 

Karakteristik dari media ini adalah sirkulasinya yang luas, segmentasi 

pembaca juga jelas. Namun informasi yang dimuat tidak dapat bertahan dalam 

jangka waktu lama karena selalu ada periode atau edisi berikutnya. Waktu terbit 

bisa harian, seminggu sekali, sebulan sekali, atau bisa 2 bulan sekali. 

Kekurangan dari media ini adalah rawannya untuk diabaikan oleh 

pembaca karena penampilan di halaman atau spot yang kurang strategis dan 

informasi yang tidak menarik atau iklan tersebut ditempatkan bersamaan dengan 

kompetitor produk yang sama lainnya. 

Merancang media promosi seperti ini perlu mempertimbangkan berbagai 

macam aspek, yaitu penempatan iklan di halaman atau spot, jenis bahan cetak 
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(kertas), waktu iklan ingin diterbitkan, menentukan segmentasi pembaca, sirkulasi 

penyebaran, informasi dan tampilan visual yang diciptakan, serta biaya untuk 

menampilkan iklannya. 

3. Media Luar Ruang 

Menurut Ardhi (2013 : 39-62), media ini seringkali ditemukan di tempat 

umum dan terbuka, biasanya mampu bertahan dalam jangka yang cukup lama. 

Seiring berjalannya waktu, media luar ruang tidak selalu ditempatkan yang benar-

benar bersentuhan langsung dengan lingkungan luar. Media luar ruang ini sendiri 

meliputi: 

a. Poster yaitu media luar ruang yang sering ditemui dimana dan 

kapan saja, baik di papan pengumuman, di pinggir jalan, maupun 

di tempat umum lainnya. 

b. Easel berbentuk seperti papan tulis yang berdiri sendiri sehingga 

bisa dipindahkan sesuai dengan kebutuhan. Besarnya pun juga 

relatif lebih kecil. 

c. Spanduk merupakan media yang juga sering ditemui di sepanjang 

jalan, membentang di jalan-jalan yang strategis dan sering dilalui 

orang banyak. 

d. Billboard dan Baliho adalah media yang hampir sama seperti 

poster, namun ukurannya sangat besar. Billboard bisa terbuat dari 

bahan kayu, kaca, plastik, logam, fiberglass, kain, dan lain-lain. 
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e. Papan Nama biasanya hanya berisi nama suatu instansi atau 

tempat tertentu. Paling lengkapnya berisi alamat dan nomor 

telepon dari tempat tersebut. 

f. Media Table Info paling mudah dijumpai di meja-meja rumah 

makan dan restoran. Biasanya berisikan tentang menu, paket menu 

khusus, atau promosi yang sedang berlangsung. 

g. Media Acrylic media ini terbuat dari bahan plastik acrylic dan 

diletakkan menempel di tembok atau pilar bangunan. Isi informasi 

yang ingin ditampilkan pada media ini bisa diubah-ubah hanya 

dengan mengganti desain yang ada di dalamnya. 

h. Mobil ini biasanya digunakan sebagai alat transportasi oleh 

perusahaan kemanapun untuk keperluan tertentu, salah satu 

contohnya yaitu sebagai kendaraan karyawan dan membawa 

barang. Badan mobil biasanya didesain dengan menampilkan 

identitas suatu instansi. 

i. Mural adalah media yang memanfaatkan media tembok-tembok 

yang dianggap strategis dan banyak dilalui orang sebagai sarana 

promosi. 

j. Shop Sign Branding berisikan logo atau inisial perusahaan dengan 

bentuk huruf yang menyala dikegelapan yang menempel tidak jauh 

dari tempat usaha tersebut berguna untuk memberi petunjuk 

kepada audiens. 
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k. Banner adalah media promosi yang bisa diletakkan dimana saja 

dan tidak memakan banyak ruang karena media ini mudah 

dibongkar pasang untuk dipindah-pindahkan ke lokasi yang lain. 

l. Balon Udara adalah media berupa balon yang biasanya diikat 

diatas gedung tinggi untuk menarik perhatian audiens dari jarak 

jauh. 

m. Umbul-Umbul adalah media promosi yang digunakan sebagai 

penunjuk arah terbuat dari kain lalu didirikan di pinggir jalan. 

4. Media Online 

Menurut Ardhi (2013 : 63-68), saat ini teknologi sudah semakin 

berkembang dengan adanya internet. Salah satunya yaitu berpromosi online 

memungkinkan dapat dilakukan tanpa tatap muka dengan jangkauan audiens yang 

cukup luas. Internet menjadikan jarak bukan lagi menjadi penghalang dalam 

kegiatan berpromosi. Ada beberapa media online yang bisa dijadikan sarana 

tempat berpromosi, berikut ini adalah penjelasannya: 

a. Website adalah sebuah halaman yang berisikan tentang informasi 

suatu instansi/produk yang bisa diakses dari seluruh penjuru dunia 

melalui jaringan internet. 

b. Web Banner (Banner Ad) adalah media promosi berupa iklan 

dengan format gambar JPG, PNG, GIF, serta objek multimedia 

lainnya. 
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c. Forum Online digunakan sebagai tempat untuk berdiskusi hingga 

menjadi tempat untuk berpromosi lalu akan tercipta suatu 

kebiasaan berpromosi jika dilakukan terus menerus. 

d. Media Sosial saat ini tidak hanya menjadi wadah untuk mencari 

teman saja, media sosial juga menciptakan kepentingan-

kepentingan seperti salah satu contohnya adalah berpromosi. 

5. Media-Media Promosi Lainnya 

a. Maskot adalah media promosi yang menampilkan karakter tokoh 

untuk merepresentatifkan perusahaan tersebut. 

b. Balloon Dancer yaitu media promosi yang terbuat dari balon 

dengan ukuran sangat besar (tinggi) dan biasanya berbentuk seperti 

manusia raksasa. 

c. Merchandise media ini memiliki ragam bentuk yang banyak 

seperti bolpoin, boneka, notebook, kaos, jam dinding, dan 

sebagainya (Ardhi, 2013 : 70-74). 

 

2.5 Desain Kemasan 

2.5.1 Definisi Desain Kemasan 

 Menurut Klimchuk dan Krasovec (2007 : 33), desain kemasan adalah 

menginformasikan produk agar dapat dipasarkan dengan cara mengkaitkan 

bentuk, warna, tipografi, struktur, material, citra, serta elemen-elemen desain 

lainnya. 
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 Secara sederhana, prinsip dari kemasan adalah suatu wadah berbentuk 

tertentu dengan memiliki kekuatan yang memadai serta mampu melindungi 

sebuah produk dari segala kerusakan fisik dan kontaminasi, sehingga dapat 

sampai ke tangan konsumen dalam keadaan baik (Ishami, 2007 : 2). Pada 

akhirnya desain kemasan menjadi media pemasaran produk dengan cara 

mengkomunikasikan fungsi atau kepribadian produk menggunakan visual yang 

unik dan menarik. 

 Selain sebagai alat yang dapat memberikan kemudahan-kemudahan bagi 

konsumen, kemasan juga menjadi media informasi kepada konsumen mengenai 

identitas perusahaan atau produk, cara penyimpanan, hingga pernyataan yang 

menjelaskan tentang produk yang mudah rusak seperti telur dan lain-lain. Dengan 

menuangkan semua informasi tersebut diharapkan membuat sebuah visual yang 

dapat mengkomunikasikan produk dengan baik kepada konsumen. Kemasan juga 

bisa menjadi sarana untuk berekspresi pada produk hingga menjadikannya sebagai 

alat promosi. Bentuk ekspresi produk dapat dicapai melalui proses kreatif dengan 

melakukan penyusunan seluruh elemen-elemen visual untuk mengkomunikasikan 

pesan serta emosi yang dapat menarik perhatian konsumen sehingga produk 

tersebut memiliki kemampuan untuk menjajakan dirinya sendiri (silent salesman). 

 Penampilan fisik pada kemasan sering dijadikan alasan utama terjualnya 

suatu produk, oleh karena itu perlu diperhitungkan kembali untuk meletakkan 

informasi yang jelas dan spesifik pada desain kemasan tersebut serta memberikan 

satu point produk agar tampak lebih efektif dan lebih baik dibanding dengan 
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produk yang lain. Dengan memiliki fitur unik yang mampu membedakan produk 

dari suatu merek tertentu mampu mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 

 

2.5.2 Tujuan Desain Kemasan 

Tujuan dari desain kemasan dibatasi oleh latar belakang pemasaran yang 

relevan serta tujuan strategis untuk sebuah merek. (Klimchuck dan Krasoveck, 

2007 : 47). Tujuan desain kemsan akan menjadi lebih jelas ketika parameter 

pemasaran telah ditentukan. Umumnya, tujuan desain kemasan adalah khusus 

kepada masing-masing produk atau merek tertentu. Desain kemasan bisa 

diarahkan untuk: 

a. Menampilkan elemen yang unik dari sebuah produk; 

b. Memperkuat penampilan estetika dan nilai produk; 

c. Mempertahankan kesamaan dalam kesatuan merek produk; 

d. Memperkuat perbedaan antara ragam produk dan lini produk; 

e. Mengembangkan aneka bentuk kemasan yang berbeda namun tetap sesuai 

dengan kategori; 

f. Menggunakan material baru untuk bahan kemasan dan mengembangkan 

inovatif pada struktur kemasan untuk mengurangi biaya, lebih ramah 

lingkungan, atau lebih meningkatkan fungsionalitas. 

Idealnya, suatu desain kemasan harusnya dilakukan evaluasi secara 

berkala agar mengetahui apakah desain tersebut masih sesuai dengan permintaan 

pasar yang terus berubah. Jika permintaan pasar sudah berubah, maka tidak ada 
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salahnya jika mengganti sebuah kemasan tersebut menjadi ke arah yang lebih baik 

lagi dari segi tampilan visual atau dari segi bahan material. 

 

2.5.3 Struktur dan Material dalam Desain Kemasan 

Hal yang harus dipertimbangkan diawal setiap membuat desain kemasan 

adalah memperhatikan material dari segi keunggulan serta kelemahannya. 

Sedangkan pemilihan struktur biasanya ditentukan pada keputusan akhir, 

diperhatikan dari segi ergonomisnya termasuk membuka dan menutup dengan 

baik dan beberapa kasus dalam segi mengeluarkan dan menyimpan produk 

(Klimchuk dan Krasovec, 2007 : 137). 

1. Kardus 

Kardus terbuat dari serat kayu murni atau dari kertas daur ulang disetiap 

lembarannya. Kardus bisa menjadi kemasan yang fungsional, dapat didaur ulang, 

dan relatif murah. Ketebalan menjadi pembeda antara kardus dan kertas, jika 

ketebalannya kurang dari 0,010 inci (10 poin) disebut kertas sedangkan ketebalah 

lebih dari 0.010 inci (10 poin) disebut kardus. Berikut ini adalah macam-macam 

kardus yang umum ditemui: 

a. SBS (solid bleached sulfate), kardus ini termasuk yang paling mahal, 

dengan kandungan utamanya terbuat dari serat murni yang diputihkan. 

b. SUS (solid unbleached sulfate), kardus ini terbuat dari serat murni yang 

tidak diputihkan, dan tersedia dalam bentuk permukaan yang terlapisi dan 

tanpa dilapisi.  
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c. Daur Ulang (recycled), material multilapis yang terbuat dari kertas dan 

kardus yang didaur ulang, tersedia dalam bentuk lembaran terlapisi dan 

tanpa lapisan. 

d. Plain chipboard (shirtboard), terbuat dari kertas limbah berwarna abu-abu 

atau sawo matang. Kertas ini digunakan untuk kotak jadi, karton lipat 

lainnya, kemasan kelas bawah (murah), dan kardus ini tidak cocok untuk 

dicetak langsung. 

2. Kardus Gelombang (Corrugated Paperboard) 

 Kardus gelombang sebagai lapisan yang disisipkan pada lapisan kardus 

yang rata. Kardus gelombang digunakan untuk mengemas barang pecah belah  

dan sebagai penyokong produk pada bagian dalam.  

3. Karton Lipat 

 Karton lipat biasanya didesain dengan menggunakan selembar kardus atau 

kardus gelombang yang ditekan, lalu diberi alur pola untuk dilipat dan direkatkan 

menggunakan lem atau staples untuk menghasilkan sebuah bentuk. 

4. Gaya lipatan karton 

Dua gaya melipat karton umum: 

a. Reverse Tuck: lidah atas berseberangan dengan lidah bawah, sehingga 

lidah atas terbuka dari arah depan ke belakang sedangkan lidah bawah 

terbuka dari arah belakang ke depan. 

b. Straight Tuck: lidah atas dan lidah bawah segaris, membuka dan menutup 

dengan arah yang sama yaitu dari belakang ke depan. 
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Dua tutupan karton umum: 

a. Slit Lock: bagian ujung diselipkan, disisipkan dan menempel di lidah atas. 

b. Friction Lock: bagian ujungan diselipkan, tertahan ditempatnya karena 

friksi, biasanya di sisi-sisi lidah atas dan lidah bawah. 

5. Kotak Jadi 

 Kotak jadi biasanya terbuat dari kardus yang berat atau papan yang terbuat 

dari serpihan kayu lalu dilaminasi kertas dekoratif untuk menutupi seluruh bagian 

luarnya. Sering digunakan untuk kemasan permen, perhiasan, kosmetik, dan 

produk kelas atas lainnya. Dengan dilaminasi kertas dekoratif, hal ini dapat 

menjadi nilai tambah karena dapat digunakan lagi untuk menyimpan produk yang 

lainnya. 

6. Canisters 

Canisters merupakan gulungan kardus yang membentuk silinder dengan 

variasi tebal dan panjang. Contoh yang ringan yaitu silinder didalam gulungan 

kertas tisu. Canisters juga bisa dilapisi dengan plastik pelindung, film logam, 

kertas foil. 

7. Struktur Kertas dan Kardus Lainnya 

Bahan baku kertas adalah serat selulose yaitu komponen dasar pepohonan. 

Dalam pembuatan kertas dibutuhkan bahan campuran seperti bahan pengisi 

(filler), bahan perekat (glue), bahan penjernih (alum), dan bahan pembantu 

(additives) bertujuan untuk mendapatkan sifat-sifat kertas yang diinginkan 

(Tapran, Djunaidi dan Daryanto, 2006 : 91). 
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Kertas memiliki penggolongan tertentu, berikut ini adalah beberapa 

macam kertas berdasarkan penggolongan kertas tersebut: 

a. Keadaan permukaan 

1. Kertas tak berlapis (uncoated paper), merupakan kertas yang 

tidak memiliki lapisan dengan ciri-ciri permukaan yang kasar dan 

daya serapnya tinggi terhadap zat cair contohnya yaitu kertas 

koran. 

2. Kertas berlapis (coated paper), merupakan kertas yang memiliki 

lapisan pada permukaannya. Karakteristik dari jenis ini adalah 

permukaannya yang halus, licin, mengkilat, dan mempunyai daya 

serap yang rendah contohnya adalah art paper. 

b. Berat/Ketebalan 

Berdasarkan beratnya (gramatur) digolongkan menjadi empat 

yaitu: kertas (0-149 g/ ), kertas karton (150-180 g/ ), karton 

(200-500 g/ ), bord (>500 g/ ). 

c. Jenis serat 

1. Kertas mengandung kayu 

Kertas jenis ini merupakan jenis yang masih mengandung unsur-

unsur kayu lainnya. Kertas ini sebagian besar terdiri dari serat 

mekanis dan mempunyai karakter yang tidak tahan lama dan 

mudah berubah warna. Contohnya yaitu kertas koran. 
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2. Kertas bebas kayu 

Kertas jenis ini merupakan jenis kertas yang terbebas dari unsur-

unsur kayu kecuali serat selulosa. Relatif lebih tahan lama 

dibandingkan dengan jenis serat yang mengandung kayu. 

Contohnya adalah jenis kertas tulis (wood free writing/hout vrij 

schriijf). 

Kertas mempunyai jenis-jenis yang cukup banyak, berikut ini adalah 

beberapa jenis kertas yang sering digunakan dalam dunia percetakan: 

1. HVS (houtvrij schrijfpapier) 

Jenis kertas ini sdigunakan untuk keperluan mencetak buku, kop surat, dan 

sebagainya (sumber: www.indodesign.org). Teksturnya sedikit kasar dan tidak 

mengkilap. Biasnya dijual dengan ukuran A3, F4, A4, Letter, A5, B5 dengan 

ketebalan (gramatur) mulai dari 60 gram hingga 80 gram. Untuk keperluan 

tertentu kertas HVS tersedia dengan gramasi 100 gram dengan ukuran plano. 

2. Art Paper (Coated Paper) 

 Jenis kertas ini memiliki tekstur permukaan yang licin dan mengkilap, 

sering digunakan untuk mencetak brosur, katalog, majalah, dan lain-lain. 

Gramatur dari art paper antara lain 100 gram, 120 gram dan 150 gram dengan 

ukuran plano 65 cm x 100 cm, 79 cm x 109 cm. 

3. Art Carton 

 Sering digunakan untuk mencetak paper bag, poster, cover buku dan 

majalah, hingga cetak undangan. Gramaturnya yaitu 190 gram, 210 gram, 260 
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gram hingga 310 gram, 350 gram, 400 gram dengan ukuran plano 65 cm x 100 

cm, 79 cm x 109 cm. 

4. Matte Paper 

 Jenis kertas ini mirip dengan kertas art paper namun tidak memiliki 

lapisan mengkilap dikedua sisinya. Matte Paper digunakan untuk mencetak isi 

buku, isi majalah, dan keperluan cetak lainnya. Kertas Matte tersedia dengan 

ukuran plano 65 cm x 100 cm, 79 cm x 109 cm. 

5. Ivory 

 Kertas Ivory mempunyai karekteristik satu sisinya tidak licin dan 

mengkilap. Kertas Ivory tersedia dengan ukuran plano dan gramatur 210 gram, 

230 gram, 250 gram, 270 gram, 300 gram dan 350 gram. Kertas Ivory biasa 

digunakan untuk mencetak cover buku, dus-dus kosmetik, kartunama, dan lain 

sebagainya. 

6. Kertas BC, Concord (Conouerror), Linen Jepang 

 Kertas jenis ini memiliki tekstur dan berbagai pilihan warna yang banyak. 

kertas BC, concord, linen biasanya digunakan untuk mencetak sertifikat, 

kartunama, dan sampul buku. Ukuran gramatur kertasnya yaitu 160 gram, 220 

gram dan 250 gram. 

7. Jasmine Paper 

 Kertas Jasmine memiliki tekstur halus dengan glitter yaitu tekstur yang 

menghasilkan efek mengkilap dan pilihan warna yang menarik. Kertas Jasmine 

secara umum dipakai untuk mencetak undangan pernikahan dengan gramatur 150 

gram dan 210 gram. 
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8. Kertas Samson Craft/Recycle 

 Kertas Samson Craft merupakan kertas daur ulang sehingga berwarna 

coklat. Kertas ini sering digunakan untuk mencetak paper bag, packaging, 

pembungkus, dan lain-lain dengan gramatur 125 gram hingga 250 gram. 

9. Dupleks 

 Kertas karton memiliki sisi warna putih permukaan licin dan satu sisinya 

tidak mengkilap berwarna abu-abu. Macam-macam gramaturnya adalah 250gr, 

270gr, 310gr, 350gr, 400gr, 450 gram, dan 500 gram. Kertas ini biasanya 

digunakan untuk mencetak kemasan produk, dus makanan, dus sepatu, souvenir 

dan gift. 

10. Fancy Paper 

 Jenis kertas Fancy biasa digunakan untuk mencetak berbagai kartu, mulai 

dari kartunama dan cetak profil perusahaan. Ada banyak jenis kertas ini 

diantaranya millenium, jasmine, java emboss, dan lain-lain. Gramaturnya juga 

beragam mulai dari 80 gram hingga 300 gram. 

11. NCR (Nice Carbon) 

 Kertas ini mengandung karbonis, biasanya bisa digunakan minimal 

rangkap dua. Kertas NCR sering digunakan untuk cetak nota, faktur penjualan, 

form surat jalan, dan lainnya. Kertas jenis NCR ini terdiri dari NCR TOP, NCR 

MIDDLE, dan NCR BOTTOM. 

12. Yellow Board 

Jenis kertas ini bisa digunakan untuk mencetak suatu undangan dengan 

hard cover. Kertas ini tidak bisa dicetak di mesin offset, dan kertas ini dibedakan 
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dari ketebalannya biasanya disebut YB 30 dan YB 40 (sumber: 

www.dumetschool.com). 

8. Plastik 

 Plastik mempunyai banyak variasi mulai dari yang kaku atau fleksibel, 

bening, putih, atau berwarna. Jenis-jenis plastik yang sering digunakan sebagai 

kemasan adalah: 

a. Low-density polyethylene (LDPE) dalam bentuk film yang disusutkan 

maupun diregangkan dan digunakan untuk container serta tas pakaian dan 

makanan. 

b. High density polyethylene (HDPE) digunakan untuk susu, deterjen, botol 

kosmetika yang mempunyai ciri kaku dan transparan (opaq). 

c. Poly ethylene terephthalate (PET) biasanya digunakan untuk minuman 

berkabonasi dan air mineral, makanan seperti selai kacang, sirup dan 

produk kesehatan. Plastik jenis ini memiliki karakteristik bening seperti 

kaca. 

d. Polypropylene digunakan untuk tutup botol, botol, serta pembungkus yang 

tahan pada kelembaban. 

e. Polystyrene (PS) dapat diproduksi dalam berbagai bentuk. Jenis ini 

merupakan salah satu jenis yang tahan banting, dan biasanya digunakan 

untuk membuat kota tempat CD dan botol-botol pil. 

9. Kemasan Blister 

Kemasan blister yaitu jenis lain dari kemasan plastik kaku. Jenis material 

ini biasanya diletakkan didepan produk, sehingga dapat terlihat melalui plastik 
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yang transparan itu. Lalu blister ini direkatkan ke kardus pada bagian belakang 

dan dilubangi agar dapat digantung di pajangan ritel. 

10. Kaca 

Kaca dapat dicetak menjadi bentuk bermacam-macam dengan bagian 

bukaan dan ornamen yang bervariasi. Kualitas visual dari kaca menimbulkan 

kesan dapat dipercaya dan berkarakter, biasanya diutamakan dalam penggunaan 

kemasan parfum, kosmetik, minuman, makanan, dan sebagainya. 

11. Logam 

Logam terbuat dari aluminium, timah dan baja, hal ini bisa dikatakan 

biaya produksi yang rendah. Contoh penggunaan yang terbuat dari aluminium 

adalah minuman berkabonasi dan kecantikan. Sedangkan aluminium foil 

digunakan untuk produk kue (bakery), makanan cepat saji, dan lain-lain. 

12. Kaleng 

 Material ini sudah dipakai sejak awal tahun 1800, kaleng merupakan 

benda yang kuat dari segi fiisknya, hemat ruang dan dapat didaur ulang. Saat ini 

kaleng logam menjadi sangat ringan dan dilapisi material yang mencegah 

interaksi pada produk. 

13. Tube 

 Tube biasanya sering digunakan untuk produk obat-obatan, kecantikan 

seperti krim, balsam sampai ke barang semipadat lainnya. Dengan pelapisan 

khusus mencegah interaksi kemasan pada produk, dan memberikan perlindungan 

yang efektif terhadap produk, serta berat yang diciptakan juga ringan. 
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14. Kemasan Fleksibel 

Kemasan fleksibel pada umumnya kertas dan plastik yang tidak kaku. 

Untuk struktur kemasan yang fleksibel biasanya membungkus produk yang 

berisikan produk roti atau sabun. 

15. Label 

 Label dapat mencakup keseluruhan kemasan atau hanya sebagian tempat 

saja, dipotong dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan dan biasanya 

terbuat dari kertas, laminasi kertas atau tanpa tambahan perekat. 

16. Tutup 

 Tutup digunakan sebagai pelindung atau penyegel botol, toples, tube dan 

karton. Dengan adanya penutup, memungkinkan untuk menutup kembali, 

digunakan kembali, tahan lama, dan anti bocor.  

17. Kemasan Siap Pakai 

 Material yang tidak bisa dibuat secara khusus karena sudah dijual di pasar, 

biasanya stok yang ada terbuat dari dari beberapa material seperti kaca, logam dan 

plastik. Dengan adanya kemasan siap pakai ini memberikan solusi yang praktis 

bagi perusahaan dibidang konsumsi. 

 

2.6 Brand Awareness 

Menurut Aaker (1996 : 90) yang dikutip oleh Rangkuti (2002 : 39), 

kesadaran merek (brand awareness) adalah kesanggupan calon pembeli untuk 

mengenali dan mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari 

kategori produk tersebut. 
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Gambar 2.7 Piramida Brand Awareness 

(Sumber: Rangkuti, 2002 : 40) 

Durianto dkk (2004 : 6) mengatakan bahwa kesadaran (awareness) 

menggambarkan adanya merek di dalam pikiran konsumen, untuk menjadi 

penentu dalam beberapa kategori dan biasanya memiliki peranan kunci dalam 

brand equity”. Suatu peranan dalam brand equity tersebut tergantung dari 

tingkatan kesadaran mana yang berhasil dicapai oleh suatu merek. Tingkatan 

tersebut secara berurutan dapat digambarkan dengan sebuah piramida (lihat 

gambar 2.7) 

 Penjelasan mengenai piramida brand awareness dari tingkat terendah 

hingga tingkat tertinggi adalah sebagai berikut: 

a. Unware of brand (tidak menyadari merek), tingkatan ini merupakan 

tingkatan terendah pada pyramid brand awareness, yang berarti konsumen 

tidak menyadari akan adanya suatu merek. 

b. Brand recognition (pengenalan merek), tingkatan ini merupakan menjadi 

tingkat minimal dari kesadaran merek (brand awareness). Hal ini 

diperlukan saat seorang calon pembeli memilih suatu merek pada saat 

melakukan pembelian. 
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c. Brand recall (pengingatan kembali terhadap merek), pada tingkatan ini 

para konsumen mampu menyebutkan merek tertentu dalam suatu kategori 

produk dan tanpa adanya bantuan untuk memunculkan merek tersebut 

seperti tahap pengenalan sebelumnya. 

d. Top of mind (puncak pikiran), tahap ini merupakan tahap dimana merek 

tersebut mampu dimunculkan satu nama merek oleh para konsumen tanpa 

adanya bantuan pengingatan, maka merek tersebut sudah tertanam pada 

puncak pikiran konsumen dan menjadi merek yang paling banyak disebut 

pertama kali. 

 Upaya untuk meraih kesadaran merek, baik dalam tingkatan pengenalan 

maupun pengingat kembali dilakukannya dua kegiatan yaitu berusaha 

memperoleh identitas merek dan berusaha mengkaitkannya dengan kelas produk 

tertentu. Merek yang mempunyai tingkatan brand awareness yang tinggi lebih 

cenderung dipilih konsumen dalam melakukan pembelian, sehingga hal itu akan 

menjadi keputusan pembelian ulang konsumen. 

 

2.7 Pop Art 

2.7.1 Pengertian Pop Art 

Pop art merupakan seni visual yang dipengaruhi oleh gambar serta teknik 

dalam dunia periklanan pada abad 20, biasanya mengenai sifat konsumtif dan 

kultur pop pada masa itu (Jayan, 2008 : 2). Sifat konsumtif berarti suatu sifat yang 

berkeinginan untuk mengkonsumsi barang-barang tertentu walaupun sebenarnya 

kurang dibutuhkan secara berlebihan untuk mencapai kepuasan yang maksimal. 
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Gambar 2.8 Salah Satu Karya Pop Art Andy Warhol 

(Sumber: www.pinterest.com) 

Perkembangan selanjutnya, pop art memiliki ciri khas yang unik sehingga 

dapat berubah menjadi sebuah cabang seni visual baru. Seperti menggunakan 

objek yang lazin pada kehidupan sehari-hari sebagai tema utamanya (papan iklan, 

lampu, penyanyi, tokoh politik, penyanyi pop dan lain-lain). Pada tahun 1950-an, 

seni hanya bisa dinikmati kalangan kelas atas, dengan adanya gerakan pop art, 

seni dapat dinikmati oleh semua kalangan, mulai dari kalangan bawah hingga 

kalangan atas. 

Salah satu seniman pop art yang paling terkenal adalah Andy Warhol, 

dengan karyanya yang menggambarkan wajah seorang penyanyi internasional 

Marylin Monroe yang disajikan dengan warna-warna komplemen yang tegas. 

Andy Warhol adalah seniman asal Amerika, dan dialah yang dianggap 

mempopulerkan pop art di Amerika. 

Ciri khas pop art adalah penggabungan foto serta permainan warna yang 

berani (kontras), kadang juga disertai penggunaan simbol-simbol untuk 

menyampaikan pesan si pembuatnya. Desain pop art seringkali menggunakan teks 

berukuran besar dengan stroke yang tebal. Gambar yang digunakan pada ilustrasi 
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pop art biasanya merupakan hasil olahan dari foto biasa, namun bisa juga sebuah 

ilustrasi murni. 

 

2.7.2 Sejarah dan Pengaruh Pop Art 

Pop art sangat berkaitan dengan pekerjaan para seniman New York dari 

awal tahun 1960-an seperti Andy Warhol, Roy Lichtenstein, James Rosenquist, 

dan Claes Oldenburg, namun para seniman yang tertarik terhadap gambaran yang 

popular menjadi bagian dari fenomena internasional di berbagai kota mulai dari 

pertengahan tahun 1950-an (sumber: www.theartstory.org). Menurut Jayan 

(2008:3), istilah pop art selalu diciptakan oleh Lawrence Alloway, seorang kurator 

sekaligus kritikus seni dari Inggris. Dalam tulisannya yang berjudul “The Arts and 

The Mass Media” (Seni dan Media Massa), Lawrence Alloway awalnya 

menggunakan istilah “Popular Mass Culture”, namun selanjutnya istilah Pop Art 

yang lebih dikenal oleh masyarakat.. 

Pada awalnya, pop art merupakan bentuk reaksi dari perkembangan seni 

abstrak atau ekspresionisme saat itu, dengan cara memperkenalkan kembali (re-

introduksi) pop agar mampu mengidentifikasi sebuah citra/gambaran (diambil dari 

media massa dan budaya popular) untuk menghasilkan sebuah perubahan besar 

untuk menuju ke arah modernism. Sehingga materi penggambaran pada pop art 

jauh dari kata tradisional seperti yang bertemakan tentang mitologi, dan sejarah 

klasik. Karena seniman pop menggunakan benda-benda yang lazim dan 

kehidupan manusia sehari-hari, maka dengan cara ini dapat meningkatkan budaya 

popular menuju ke tingkat seni rupa. Dengan adanya penggabungan gambar-
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gambar komersial dan mengambil ciri khas desain iklan dan komik pada masa itu, 

pop art terus berkembang hingga kini menjadi salah satu gaya yang paling dikenal 

dari seni modern dan menjadi salah satu cabang seni rupa yang banyak 

mempengaruhi karya seni para seniman. 

 

2.8 Prinsip-Prinsip Desain 

Mempelajari prinsip-prinsip desain sama pentingnya dengan mempelajari 

tata bahasa untuk keperluan penyusunan kalimat. Terdapat beberapa rules, 

semacam gramatika atau kaidah-kaidah visual untuk mencapai komposisi layout 

yang harmonis. 

Menurut Anggraini S. dan Nathalia (2014 : 41) hal yang perlu diperhatikan 

dalam mendesain adalah beberapa prinsip kerja desain yang harus selalu 

diterapkan disetiap karya. Prinsip-prinsip desain ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

 

2.8.1 Keseimbangan (Balance) 

Keseimbangan atau balance adalah pembagian yang sama berat, baik 

secara visual maupun optik. Objek dapat dikatakan seimbang apabila pada bagian 

kanan atau kiri, bagian bawah atau atas menimbulkan kesan sama berat. Prinsip 

ini digunakan agar membuat para audiens nyaman untuk melihat dan tidak 

menimbulkan rasa gelisah. Karena itulah untuk menciptakan keseimbangan 

terdapat dua pendekatan, diantaranya adalah: 
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1. Keseimbangan simetris/formal 

 Keseimbangan yang dibagi sama beratnya antara bagian kanan atau kiri, 

antara bagian bawah atau atas secara setara atau simetris. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Contoh Keseimbangan Simetris/Formal 

(Sumber: Anggraini S. dan Nathalia, 2014 : 42) 

2. Keseimbangan asimetris/informal 

Keseimbangan yang dalam penyusunan elemen-elemen desain tidak sama 

antara sisi kiri dan sisi kanan atau antara sisi atas dan sisi bawah, namun terasa 

seimbang. Prinsip ini dapat dibedakan dengan adanya penggunaan warna atau 

bentuk yang berbeda, hal ini Nampak terasa lebih variatif dan dinamis. 

 

 

 

Gambar 2.10 Contoh Keseimbangan Asimetris/informal 

(Sumber: Anggraini S. dan Nathalia, 2014 : 42) 
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2.8.2 Irama (Rythm) 

Irama dapat dikatakan repetisi, yang artinya pengulangan gerak dari suatu 

objek atau penyusunan bentuk yang dilakukan secara berulang-ulang dan 

konsisten. Dapat dikatakan pula dengan variasi, yaitu perulangan elemen visual 

yang disertai dengan berubahnya bentuk, posisi, atau ukuran.  

 

2.8.3 Penekanan/Dominasi (Emphasis) 

Sebuah informasi yang paling dianggap penting untuk disampaikan ke 

audiens harus ditonjolkan lebih mencolok melalui elemen visual yang kuat. 

Penekanan atau dominasi ini bertujuan untuk menampilkan salah satu unsur yang 

bekerja sebagai pusat perhatian. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai macam 

cara, yaitu menggunakan warna yang kontras, ukuran objek dibuat paling besar, 

menggunakan huruf dengan ukuran besar, dan dibuat berbeda dengan elemen-

elemen yang lainnya. Penekanan sering juga disebut dengan Center of Interest, 

Focal Point, dan Eye Catcher dalam dunia desain. 

 

Kontras Isolasi Objek Penempatan Objek 

Gambar 2.11 Contoh Poster Menggunakan Prinsip Pada Penekanan 

(Sumber: Anggraini S. dan Nathalia, 2014 : 44-45) 
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Ada beberapa cara untuk menonjolkan elemen visual dalam suatu karya 

desain, sebagai berikut: 

1. Kontras 

Sebuah penekanan/penonjolan dapat diciptakan dengan menggunakan 

teknik kontras, yaitu objek yang paling dianggap penting dibuat berbeda dengan 

elemen-elemen yang ada dalam suatu karya desain tersebut. 

2. Isolasi Objek 

Focal point dapat diwujudkan dengan cara memisahkan objek dari 

kumpulan objek-objek yang lainnya. Sistem ini biasanya sering digunakan dalam 

pembuatan desain iklan produk. Objek yang terisolasi akan terasa lebih menarik 

perhatian dari segi visualnya. 

3. Penempatan Objek 

Pada sebuah desain harus memiliki stopping power yang bisa diciptakan 

dari objek yang ditempatkan di tengah, maka akan menjadi focal point pada 

desain tersebut. Penonjolan objek ini dilakukan hanya pada salah satu elemen 

yang ada, karena apabila semua elemen/informasi ditonjolkan dalam satu layout 

maka akan tidak efektif dan akan membingungkan untuk membacanya.  

 

2.8.4 Kesatuan (Unity) 

 Desain dapat dinyatakan menyatu apabila tampak harmonis jika dilihat 

secara keseluruhan, ada kesatuan antara ilustrasi, tipografi, tema, warna, dan 

unsur-unsur desain yang lain. Prinsip ini merupakan prinsip hubungan. Tidak 
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adanya hubungan dalam sebuah karya maka akan membuat karya tersebut terlihat 

tercerai-berai dan kacau. 

 

2.9 Unsur-Unsur Desain 

2.9.1 Titik 

Menurut Kusrianto (2007:30) titik merupakan unsur visual yang wujudnya 

relatif kecil, yang di mana dimensi memanjang dan melebar tidak berarti. Titik 

lebih cenderung ditampilkan dalam bentuk yang berkelompok dengan variasi 

jumlah, susunan, serta kepadatan tertentu. 

 

2.9.2 Garis (Line) 

Menurut Kusrianto (2007:30) garis dianggap sebagai salah satu unsur 

visual yang banyak mempengaruhi pembentukan suatu objek. Menurut Anggraini 

S. dan Nathalia (2014:32) garis merupakan salah satu unsur yang wujudnya 

menghubungkan antara satu titik poin dengan titik poin yang lain.  

Ciri khas garis adalah adanya arah serta dimensi yang memanjang. Ketika 

sedang menggoreskan alat tulis berupa pensil sehingga mengakibatkan 

meninggalkan jejak, maka jejak tersebut dapat dikatakan garis. Garis adalah unsur 

dasar untuk membangun dari semua bentuk apapun. Ada berbagai macam bentuk 

garis, seperti lurus, lengkung, zig-zag, putus-putus, meliuk-liuk, bahkan ada 

sampai yang tidak beraturan. Kualitas garis ditentukan oleh tiga hal, yakni orang 

yang membuatnya, alat yang digunakan dan bidang dasar tempat garis yang 

digoreskan. 
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2.9.3 Bidang/Bentuk (Shape) 

Menurut Kusrianto (2007:30) bidang/bentuk adalah unsur visual yang 

memiliki dimensi panjang dan lebar. Bentuk-bentuk dasar dari bidang yang pada 

umumnya dikenali adalah kotak (rectangle), segitiga (triangle), lingkaran (circle), 

lonjong (elips), dan sebagainya. Dilihat dari bentuknya, bidang dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu bidang geometri (beraturan) dan bidang non geometri (tidak 

beraturan). Bidang geometri adalah sebuah bentuk/bidang yang segala sesuatunya 

relatif bisa diukur keluasannya, sedangkan bidang non geometri adalah segala 

sesuatu yang relatif sukar diukur keluasannya. 

 

2.9.4 Tekstur (Texture) 

Menurut Kusrianto (2007 : 32) tekstur adalah nilai raba dari suatu 

permukaan. Tidak hanya diraba, tekstur merupakan tampilan permukaan dari 

suatu benda yang dapat dirasakan dengan cara dilihat juga. Secara fisik tekstur 

dibagi menjadi dua, yaitu halus dan kasar. Sedangkan ditinjau dari efek 

tampilannya, tekstur digolongkan menjadi tekstur nyata dan tekstur semu. Dapat 

dikatakan tekstur nyata yaitu apabila ada kesamaan antara hasil raba dan 

penglihatan. Sementara itu, tekstur semu mempunyai perbedaan antara hasil 

perabaan dan penglihatan. 

 

2.9.5 Gelap Terang/Kontras 

 Menurut Anggraini S. dan Nathalia (2014 : 35) kontras merupakan warna 

yang berlawanan antara satu dengan yang lainnya, perbedaan  baik dari segi warna 
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maupun titik fokus. Jika tidak berwarna, dapat pula berupa perbedaan antara gelap 

dan terang. Hal ini dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk menonjolkan isi 

pesan atau informasi yang juga dapat menambah kesan dramatis. Dengan 

mengatur komposisi gelap terangnya pada suatu desain, maka akan membantu 

nilai fokus, keterbacaan, dan titik beratnya. 

 Warna kontras didapatkan dari warna yang berseberangan antara warna 

primer dan warna sekunder, misalnya adalah warna hijau. Latar yang gelap 

dipadukan dengan warna terang akan lebih memudahkan audiens untuk membaca 

pesan yang akan disampaikan. 

 

2.9.6 Ukuran (Size) 

Besar kecilnya ukuran pada visual yang akan digunakan merupakan hal 

yang perlu diperhatikan dalam membuat desain. Ukuran dapat diartikan dengan 

perbedaan besar kecilnya suatu objek. Dengan penggunaan besar kecilnya suatu 

ukuran, dapat menciptakan sebuah kontras dan penekanan pada objek yang di 

inginkan pada desain yang akan dibuat (Anggraini S. dan Nathalia, 2014 : 36). 

Pemilihan ukuran ini bertujuan agar audiens dapat mengetahui objek mana 

yang pertama kali akan dibaca atau dilihat. Dan semua desain yang dibuat dapat 

terbaca dengan baik, sehingga pesan yang terkandung pada desain berhasil 

tersampaikan dengan mudah kepada audiens. 
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2.9.7 Warna (Color) 

Warna merupakan unsur penting dalam desain, keberadaannya ditentukan 

oleh jenis pigmennya. Permasalahan mendasar dari warna adalah Hue (spectrum 

warna), Saturation (nilai kepekatan), dan lightness yaitu cahaya dari gelap ke 

terang (Kusrianto, 2007 : 31). Dengan warna, dapat menarik perhatian audiens 

serta dapat menampilkan sebuah citra atau identitas dari objek yang ingin di 

gunakan. Pemilihan warna juga sangat diperhatikan, karena warna juga dapat 

menggambarkan segala perasaan yang terkandung didalamnya. 

 

2.10 Layout 

Menurut Gavin Amborse & Paul Harris (London, 2005) yang dikutip oleh 

Anggraini S. dan Nathalia (2014 : 74) adalah layout merupakan penyusunan dari 

elemen-elemen desain yang berkaitan pada sebuah bidang sehingga dapat 

menghasilkan susunan yang artistik. Hal ini juga bisa disebut manajemen bentuk 

dan bidang. Tujuan utama dari layout adalah menciptakan suatu visual yang 

terdiri dari elemen gambar dan teks agar menjadi komunikatif dan dapat 

memudahkan pembaca menerima informasi yang ingin disampaikan. Penerapan 

grid dalam pembuatan layout dapat membantu menjaga keteraturan pada desain. 

Grid berbentuk garis-garis vertikal maupun horizontal yang bertugas untuk 

membagi halaman menjadi beberapa unit. 

Berikut ini adalah jenis-jenis grid standar yang sering digunakan dalam 

pembuatan desain: 
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1. Manuscript Grid (Grid 1 Kolom) 

Jenis ini merupakan struktur yang paling sederhana karena hanya 

menggunakan satu kolom yaitu di satu kotak kolom tengah. Meskipun sangat 

sederhana, dalam proses pengolahannya membutuhkan perhatian khusus agar 

dapat menarik perhatian para pembaca. 

2. Column Grid (Grid Kolom) 

Penggunaan jenis struktur ini lebih fleksibel karena jumlah dan ukuran 

lebar kolomnya bebas, tergantung isi konten atau informasi yang ingin disalurkan 

dan ukuran huruf pada teks. Jarak antarkolom sebaiknya tidak terlalu dekat atau 

terlalu jauh agar pembaca lebih nyaman saat menikmati suatu hasil desainnya. 

3. Modular Grid (Grid Modular) 

Jenis ini adalah grid kolom dengan penambahan divisi horizontal 

(baris/rows), pertemuan antara divisi horizontal dan vertikal itulah yang disebut 

dengan modul. Sehingga grid ini digunakan pada pembuatan format publikasi 

yang lebih kompleks dan yang membutuhkan lebih grid kolom. 

4. Hierarchical Grid 

Grid ini dirancang dengan mengandalkan intuisi dalam peletakan seluruh 

elemen-elemennya, biasanya hal ini sering dijumpai pada layout website. Jenis 

grid ini lebih dinamis dan lebar kolom cenderung bervariasi. 

Grid harus dirancang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan dari desain itu 

sendiri. Selain contoh jenis-jenis grid diatas, kita bisa memodifikasi atau 

mengeksplorasi dari grid yang sudah ada untuk membuat suatu grid yang baru 
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agar mampu menciptakan sebuah desain dengan layout yang lebih dinamis dan 

artistik (Anggraini S. dan Nathalia, 2014 : 88). 

Ruang kosong merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam 

merancang layout sebuah desain. Tanpa adanya ruang kosong, tampilan sebuah 

desain akan terasa lebih ramai dan menyulitkan pembaca untuk memahami isi 

yang akan disampaikan oleh desainer. Dengan demikian ruang kosong memiliki 

fungsi sebagai berikut: 

a. Sebagai pemisah untuk setiap elemen desainnya. 

b. Memberikan fokus terhadap elemen yang ingin ditekankan. 

c. Memberi kesan desain lebih bersih dan relaxing. 

d. Menciptakan layout yang lebih seimbang dan harmonis. 

e. Meningkatkan keterbacaan teks. 

 

2.11 Tipografi 

2.11.1 Definisi Tipografi 

Tidak dapat dipungkiri bahwa teks atau tipografi adalah salah satu bagian 

dalam sebuah desain yang paling penting. Dalam dunia desain, tipografi 

didefinisikan sebagai suatu proses seni untuk menyusun bahan publikasi yang 

menggunakan huruf cetak (Kusrianto, 2007 : 190). Arti kata menyusun yaitu 

meliputi merancang bentuk huruf hingga merangkainya dalam sebuah komposisi 

yang tepat hingga memperoleh suatu tampilan yang di inginkan. 

Menurut Kusrianto (2010 : 1) definisi tipografi secara umum ialah ilmu 

yang berkaitan dengan aksara (karakter/type/typeface). Sedangkan tipografi dalam 
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definisi yang bersifat ilmiah adalah seni atau teknik merancang maupun menata 

aksara yang berkaitan dengan penyusunan publikasi visual, baik cetak maupun 

non-cetak. 

Apalagi saat ini tipografi sudah memasuki perkembangan internet yang 

pesat, sehingga tipografi bukan hanya lagi ditujukan untuk kepentingan cetak 

semata namun juga bisa untuk tujuan penayangan visualisasi di internet (Angraini 

dan Kirana, 2014 : 51). Sebuah desain tidak bisa lepas dari unsur tipografi sebagai 

elemen pendukungnya. Tidak jarang para desainer kurang memperhatikan bentuk 

tipografi sehingga dapat tidak menghasilkan suatu desain yang indah, keberadaan 

elemen tipografi inilah yang akan menunjang arah desain dan memberikan reaksi 

audiens yang diharapkan. Ketika memilih satu bentuk jenis huruf tidak semudah 

yang dibayangkan, banyak jumlah huruf yang mencabai ribuan membuat kita para 

desainer harus cermat dalam memilih tipografi untuk karyanya. 

Dalam proses pemilihan jenis huruf, seorang desainer harus 

memperhatikan dua hal yang mendasar tentang tipografi, yaitu: 

a. Karakter produk yang akan ditonjolkan. 

b. Karakter segmen pasarnya. 

 

2.11.2 Anatomi Huruf 

 Setiap huruf, angka dan tanda baca dalam bentuk tipografi mempunyai 

karakter yang dimana bagian-bagiannya saling terpadu membentuk satu kesatuan 

huruf (Anggraini S. dan Nathalia, 2014 : 55). 
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Gambar 2.12 Nama Bagian-Bagian Huruf 

(Sumber: Kusrianto, 2007 : 201)  

 Berikut ini adalah nama-nama dari anatomi huruf (lihat gambar 2.11): 

1. Body 

2. Cap Height 

3. X-Height: 

4. Ascender: 

5. Descender: 

6. Baseline: 

7. Body Width 

8. Left Sidebearing 

9. Right Sidebearing 

10. Character Origin 

11. Arm 

12. Stroke 

13. Bracket 

14. Ball 

15. Bowl 

16. Bar 

17. Terminal 

18. Fanial 

19. Spur 

20. Serif 

21. Link: 

22. Ear 

23. Hairline 

24. Counter 

25. Stem 

26. Spine 
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2.11.3 Klasifikasi Huruf 

1. Serif 

Jenis huruf ini mempunyai kaki/sirip yang berbentuk lancip diujungnya. 

Kaki-kaki pada jenis huruf ini berfungsi untuk memudahkan para pembaca teks-

teks kecil dan teks dengan jarak baris yang sempit. Mampu memberikan kesan 

klasik, elegan dan resmi pada karya desain. Sering digunakan pada surat-surat 

penting, surat kabar, dan sebagainya . Contoh dari font serif ini adalah Times New 

Roman, Bodoni (Anggraini S. dan Nathalia, 2014 : 58). Huruf serif ini dibagi 

menjadi empat jenis, yakni: 

a. Old Style 

Huruf ini jauh lebih terlihat “kuno” dibandingkan dengan huruf 

serif lainnya. Karena huruf ini memiliki kaki berbentuk kurva yang 

menghubungkan dengan garis utama huruf. Contohnya: Caslon, 

Goudy, Caxton, dan lain-lain. 

b. Transitional 

Garis utama (stroke) huruf berkaitan menghubungkan dengan 

kurva dan memiliki sudut pada kaki hurufnya. Contohnya: 

Century, Baskerville, dan lain-lain. 

c. Modern 

Jenis huruf ini terlihat lebih baru atau modern daripada huruf serif 

yang lain, garis utama dan kaki hurufnya membentuk dengan 

adanya sudut-sudut. Contohnya: Bodoni. 

 



55 
 

 

d. Egyptian (Slab Serif) 

Jenis huruf ini mengingatkan akan bentuk tiang yang ada di 

bangunan Mesir Kuno, dan huruf ini juga sering digunakan pada 

tema tertentu seperti western atau cowboy. Egyptian (slab serif) 

mempunyai kaki-kaki yang lebih tebal. Contohnya: Lubalin, 

Memphis, dan lain-lain. 

2. Sans Serif 

Huruf jenis ini tidak mempunyai sirip/kaki pada ujung hurufnya dan 

memiliki ketebalan yang hampir sama atau sama. Huruf ini dapat menimbulkan 

kesan kesederhanaan, lugas, masa kini, futuristik, dengan adanya paduan garis 

tipis dan warna yang tidak terlalu mencolok. Seiring dengan berkembangnya 

zaman, jenis ini terbagi menjadi 4 klasifikasi sesuai karakteristiknya yaitu: 

a. Grotesque Sans Serif: memiliki perbedaan ketebalan antar stroke 

yang sangat kontras. 

b. Neo Grotesque Sans Serif: klasifikasi ini memiliki konstruksi huruf 

yang lebih halus daripada grotesque. 

c. Humanist Sans Serif: memiliki kualitas karakteristik kaligrafi 

seperti serif. 

d. Geometric Sans Serif: memiliki konstruksi huruf yang 

dikembangkan dari bidang-bidang geometris. 

3. Script 

Huruf ini bentuknya menyerupai goresan tangan yang dilakukan 

menggunakan pena, pensil, atau kuas dan biasanya menghasilkan bentuk huruf 
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yang miring ke kanan. Pada jenis ini terdapat dua tipe huruf script, yakni Formal 

Script dan Casual Script. 

4. Dekoratif 

Huruf dekoratif ini biasanya hanya digunakan pada judul, dan tidak 

dianjurkan digunakan pada body text karena daya keterbacaannya rendah. Huruf 

jenis ini adalah pengembangan dari bentuk-bentuk huruf yang sudah ada lalu 

ditambah dengan hiasan atau ornamen (garis-garis dekoratif). 

 

2.11.4 Desain Tipografi 

J. Ben Lierman pada buku Types of Typefaces (1967) yang dikutip oleh 

Anggraini S. dan Nathalia (2014 : 64) mengatakan bahwa ada dua hal yang akan 

menentukan kesuksesan desain yang berkaitan dengan penggunaan tipografi, 

yaitu: 

1. Legibility 

Pada dasarnya legibility bukanlah sebuah tujuan yang harus dicapai untuk 

menciptakan sebuah karya desain, banyak yang mengutamakan penyampaian 

ekspresi dan mengesampingkan legibility. Padahal legibility adalah tingkat 

kemudahan mata untuk mengenali suatu karakter/huruf. Legibility dapat dilihat 

dari kerumitan desain huruf dan warna, hal ini untuk menghindari pembuatan 

bentuk yang abstrak sehingga susah untuk dikenali atau dibaca. 

2. Readibility 

Readibility adalah penggunaan huruf yang memperhatikan hubungan 

antara huruf satu dengan huruf yang lain khususnya spasi antar huruf agar dapat 
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terlihat dengan jelas. Kerapatan dan kerenggangan teks dalam suatu desain dapat 

mempengaruhi keseimbangan pada desain. 

Dari kedua prinsip tersebut (legibility dan readibility) mempunyai tujuan 

utama yakni upaya untuk memastikan bahwa informasi yang ingin disampaikan 

dapat tersalurkan dengan tepat kepada konsumen/pembaca/audiens. 

 

2.12 Warna 

 Warna adalah pelengkap gambar pada desain untuk mewakili 

suasana/perasaan kejiwaan pembuatnya dalam berkomunikasi. Warna dapat 

menyentuh kepekaan penglihatan sehingga dapat merangsang munculnya sebuah 

emosi seperti haru, senang, sedih, dan lain-lain (Kusrianto, 2007 : 46). Warna 

pada cahaya, dipengaruhi oleh kualitas dan persepsi dari otak kerja kita. Warna 

yang menarik dapat menjadi sumber untuk simbol dan metafora. Warna dapat 

mewakili atau mendasari terhadap sikap/sifat manusia (Pentak, 2004 : 1). 

Tabel 2.1 Respon Psikologis yang Ditimbulkan Pada Warna 

Warna Respon Psikologis 

Merah Kekuatan, bertenaga, kehangatan, cinta, nafsu, bahaya, agresifitas. 

Biru Konservatif, keamanan, kepercayaan, teknologi, kebersihan, perintah. 

Hijau Kesehatan, pandangan yang enak, alami, kecemburuan, pembaruan. 

Kuning Harapan, filosofi, optimis, pengecut, kecurangan, pengkhianatan. 

Ungu Misteri, spiritual, keagungan, perubahan bentuk, arogan, galak. 

Orange Energi, keseimbangan, kehangatan. 

Coklat Dapat dipercaya, bumi, bertahan, nyaman. 

Abu-Abu Futuristik, intelek, modis, kesenduan, merusak. 

Putih Kemurnian/suci, bersih, steril, kematian, tanpa dosa. 

Hitam Seksualitas, kemewahan, keanggunan, misteri, ketakutan, kekuatan. 

(Sumber: Kusrianto, 2007 : 47) 
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 Dalam bentuk visual, warna memiliki kekuatan mempengaruhi citra orang 

ketika melihatnya. Setiap warna mampu memberi respon secara psikologis. Molly 

E. Holzschlag, berprofesi sebagai pakar tentang warna, dalam tulisannya 

“Creating Color Scheme” membuat daftar mengenai respon yang ditimbulkan 

pada setiap warna secara psikologis terhadap audiens yang melihatnya (lihat tabel 

2.1). 

 Warna pada sistem komputer sangatlah berbeda, dalam sistem digital ini 

akan memberikan nuansa warna yang luas hingga berjumlah jutaan dan yang pasti 

tidak pernah ditemui sebelumnya di dunia nyata. Berikut ini adalah macam-

macam tipe warna pada sistem komputer: 

1. Additive Color (RGB) 

Warna ini bersumber dari sinar, sumber sinar tersebut difilter dengan 

komponen warna merah, hijau, dan biru (Red, Green, Blue). Selanjutnya 

komponen warna tersebut menghasilkan spektrum warna yang dapat dilihat oleh 

mata manusia. 

Kombinasi 3 komponen warna tersebut jika diberi intensitas yang 

maksimal maka akan menghasilkan warna putih. Begitu pula sebaliknya, jika 3 

komponen warna tersebut digabungkan dan intensitasnya dikurangi hingga habis 

maka akan menghasilkan warna hitam. 

2. Substractive Color (CMYK) 

Warna ini secara umum bisa dikatakan sebagai warna yang dapat dilihat 

manusia karena adanya pantulan dari cahaya. Jadi, warna yang tertangkap oleh 

mata manusia bukanlah merupakan sumber cahaya yang dipancarkan oleh 
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permukaan benda berwarna itu tapi pantulan cahayanya itulah yang dapat 

ditangkap oleh mata manusia (Kusrianto, 2007 : 50). 

Berikut beberapa model warna pada computer yang perlu diketahui: 

a. Model Warna CMYK 

 CMYK adalah kependekan dari Cyan (biru muda), Magenta (merah), 

Yellow (kuning), Black (hitam). Ke empat warna tersebut dipergunakan dalam 

proses pencetakan offset maupun printer komputer. 

b. Model Warna HSL 

Model warna ini menjelaskan bahwa warna menggunakan komponen hue 

(H), saturation (S), dan lightness (L).  Hue menyatakan nilai dari pigmen warna 

diukur dalam satuan derajat mulai 0 hingga 359. Saturation menyatakan bahwa 

ketajaman atau kepudaran warnanya diukur dalam presentase mulai dari 0 hingga 

100. Dan brightness menyatakan nilai putih yang terkandung dalam warna 

dinyatakan dalam presentase mulai dari 0 hingga 100. 

c. Model Warna LAB 

LAB kependekan dari Luminance yaitu unsur untuk mengukur kecerahan 

warna, dan “A” komponen warna kromatik yang menyatajan nilai antara hijau ke 

merah. Kemudian “B” komponen warna kromatik yang menyatakan nilai antara 

biru ke kuning. 

d. Model Warna YIQ 

Model warna ini dipakai pada sistem NTSC (sistem warna pada televisi). 

Masing-masing unsur Y, I, Q diukur nilainya antara 0 hingga 255. 
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e. Palet-Palet Warna 

Berbeda dengan pewarna yang ada di luar komputer, disinilah tempat 

untuk memperolah aneka ragam warna yang berjumlah jutaan di komputer. Palet 

ini biasanya digolongkan sesuai dengan kegunaannya, seperti: 

1. Palet In Trees, memuat warna-warna yang biasanya digunakan 

untuk mewarnai dedaunan, dari warna kuning, hijau muda, hijau tua, 

hingga coklat kekuning-kuningan. 

2. Palet Sky, menyediakan warna-warna yang biasanya digunakan 

untuk mewarnai langit. 

3. Palet Sand, menyediakan warna-warna yang biasanya digunakan 

untuk mewarnai tanah. 

 Setiap warna memiliki karakteristik yaitu ciri-ciri atau sifat-sifat khas yang 

dimiliki oleh warna. Sifat khas yang dimiliki oleh warna terdapat dua golongan, 

yaitu warna panas dan warna dingin. 

 Hideaki Chijiwa dalam bukunya Color Harmony membuat klasifikasi lain 

dari warna-warna, ia pun mengambil dasar dari karakteristiknya yaitu: 

Warna hangat  : merah, kuning, coklat, jingga. Dalam lingkaran warna 

     terutama warna-warna yang berada dari merah ke kuning. 

Warna sejuk  : dalam lingkaran warna terletak dari hijau ke ungu melalui  

     biru. 

Warna tegas  : warna biru, merah, kuning, putih, hitam. 

Warna tua/gelap : warna-warna tua yang mendekati warna hitam (coklat tua, 

     biru tua, dsb). 
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Warna muda/terang : warna-warna yang mendekati warna putih. 

Warna tenggelam : semua warna yang diberi campuran abu-abu. 

 Karakteristik warna perlu dijadikan pertimbangan dalam pengaplikasian 

warna agar mencapai tujuan yang diinginkan oleh seniman atau seorang desainer 

(Darmaprawira W.A, 2002 : 39-41). 


