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BAB II                                                                                 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Brand 

Brand merupakan hal yang dekat dengan kehidupan manusia. Setiap hari kita 

melihat brand dimanapun. Di jalan ketika menuju ke kantor, pusat perbelanjaan, 

maupun di kantor. Setiap hari kita selalu menentukan pilihan, misalnya ketika ingin 

membeli sabun cuci piring kita akan memilih brand mana yang harus dipilih, 

apakah brand yang sering kita pakai atau brand yang memberikan value lebih 

banyak? Maka dari itu brand memiliki peran yang penting dalam membentuk 

pilihan konsumen. 

Menurut Kotler dan Keller (2012) Brand adalah istilah, tanda, simbol, desain 

atau kombinasi dari suatu produk atau jasa untuk mempermudah proses identifikasi 

perbedaan produk atau jasa dengan produk atau jasa saingannya (hlm. 263). 

McGhie (2012) menyatakan bahwa brand adalah sesuatu yang tidak akan 

hilang walaupun berubah zaman. Perusahaan dan produk membangun sebuah 

hubungan intelektual disaat brand membangun sebuah hubungan emosional. 

Konsumen membeli produk dan secara emosional berinvestasi di dalam brand 

tersebut. Dengan kata lain, ketika konsumen membeli produk secara emosional, 

maka kamu mempunyai brand (hlm. 38). Menurut Yohn (2014) sebuah brand yang 

baik merupakan brand yang memiliki kesempatan mendapatkan keuntungan di atas 

rata-rata. Sebuah riset yang dilakukan oleh firma Vivaldi Partners menunjukkan 

bahwa konsumen ingin membayar lebih untuk sebuah brand yang baik (hlm 2). 
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 Kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa brand sangat 

mempengaruhi hubungan emosional antara penjual dan konsumen. Dengan 

membangun brand yang baik dapat memberikan hubungan emosional kepada 

konsumen sehingga konsumen tidak hanya membeli barang tetapi juga sebuah 

brand. Hal ini membuat konsumen tidak ragu untuk membayar lebih ketika 

membeli suatu produk. 

 Brand mempunyai enam level pengertian menurut Kotler (2011) sebagai 

berikut 

1. Atribut, brand sebagai atribut suatu produk agar produk tersebut dapat 

dibedakan dengan produk saingannya. Contoh, Mercedes memberi kesan 

sebagai mobil yang mahal, dengan kualitas yang tinggi, dirancang dengan baik 

dan tahan lama. 

2. Manfaat, sebuah brand tidak hanya sebagai atribut, tetapi manfaat. Konsumen 

membeli produk bukan membeli atribut melainkan membeli manfaat. Atribut 

dapat dikaitkan dengan produk sama dengan manfaat fungsional dan 

emosional. Contoh, atribut “tahan lama” diterjemahkan menjadi manfaat 

fungsional yaitu “tidak perlu segera membeli lagi.” 

3. Nilai, brand  juga merepresentasikan nilai produsen. Contoh, Mercedes berarti 

kinerja tinggi, keamanan, gengsi, dan lain-lain. 

4. Budaya, brand juga mewakili suatu budaya. Contoh, Mercedes mewakili 

budaya Jerman. 

5. Kepribadian, brand merepresentasikan kepribadian tertentu. 
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6. Pemakai, brand juga menunjukkan konsumen yang menggunakan produk 

tertentu (hlm. 31). 

Dari ke enam level pengertian brand di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah brand 

merupakan sebuah atribut suatu produk yang dapat mengidentifikasikan produk dan 

membedakannya dengan produk pesaing. Brand mempunyai fungsi sebagai 

representasi dari sebuah produk dan citra suatu perusahaan. 

2.1.1 Brand Identity 

Menurut Wheeler (2009) Brand identity adalah pengakuan brand dari masyarakat 

dan juga merupakan pembeda antara satu brand dengan brand lainnya (hlm. 4). 

Brand identity harus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu brand 

dengan membuat perbedaan yang signifikan dengan pesaingnya.  

 Atsar dalam Jurnal Itenas Rekarupa memaparkan bahwa urutan dan proses 

pengenalan dasar terhadap suatu brand identity adalah sebagai berikut (hlm. 11-

12).: 

1. Bentuk, bentuk suatu visual dapat mempengaruhi otak manusia. Pada tahap 

awal sebuah otak dapat mengakui, mengenal, dan mengingat bentuk visual 

secara langsung. Bentuk visual yang unik dan khas dapat diingat lebih cepat. 

2. Warna, urutan kedua di dalam proses mengenal dan mengingat suatu brand 

identity. Warna memicu emosi dan meningkatkan asosiasi terhadap suatu 

brand. Warna yang unik dapat mengekspresikan perbedaan dengan produk 

lainnya. 
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3. Konten atau isi keseluruhan, merupakan proses mengenal, mengingat, dan 

memahami secara keseluruhan elemen-elemen visual yang terdapat pada suatu 

gambar. 

Berdasarkan teori di atas, konsumen akan mengenali brand melalui bentuk, 

kemudian warna dari brand tersebut, kemudian isi atau konten dari brand 

tersebut. 

2.1.2 Brand Equity 

Keller (2013) menyatakan, nilai pada suatu brand dilihat ketika konsumen dapat 

mengenali perbedaan antara brand satu dengan brand pesaingnya. Dapat 

memberikan citra positif pada konsumen, dan meningkatkan kesadaran konsumen 

merupakan salah satu cara untuk membangun ekuitas brand yang baik (hlm. 73).  

Keller (2013) menambahkan bahwa kekuatan suatu brand berhubungan pada apa 

yang dialami secara langsung oleh konsumen. Hal ini membuat brand perlu 

menyesuaikan kebutuhan dan keinginan dari konsumen, dan merancang suatu 

produk/jasa yang mampu memuaskan konsumen, sehingga brand tersebut dapat 

tertanam dalam pikiran dan hati konsumen. 

2.1.3 Brand Awareness 

Hartiningtiya dan Assegaff (2010) menyatakan bahwa brand awareness adalah 

suatu proses ketika konsumen belum mengenal suatu brand tertentu sampai 

konsumen yakin bahwa brand tersebut merupakan yang paling baik di kelas produk 

atau jasa tertentu (hlm. 503). Berdasarkan teori di atas, brand awareness  

merupakan proses pada suatu brand untuk dikenal konsumen sehingga konsumen 

dapat mengenali dan mengingat brand  dari suatu produk. 
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 Keller (2013) menyebutkan ada tiga keuntungan ketika brand memiliki 

awareness yang tinggi, antara lain: Learning Advantages, Consideration 

Advantages, Choice Advantages.  

1. Learning Advantage, konsumen akan dengan mudah mempelajari keunikan 

serta mengingat hal-hal yang berhubungan dengan brand tersebut. Hal ini  akan 

mudah dicapai jika elemen-elemen yang digunakan tepat untuk 

mengkomunikasikan nilai/kekuatan dari brand tersebut. 

2. Consideration Advantages, konsumen akan mempertimbangkan suatu brand 

ketika mereka menentukan pilihan antara brand dan brand lainnya. 

3. Choice Advantages, konsumen tidak memperdulikan produk atau pelayanan 

pada suatu brand. Tingginya tingkat awareness pada suatu brand dapat 

mempengaruhi pilihan konsumen. Mereka akan cenderung memilih brand yang 

mereka kenal baik. 

Awareness sangat dibutuhkan untuk suatu brand. Jika suatu brand memiliki 

awareness yang tinggi maka kemungkinan besar konsumen akan lebih tertarik 

dengan brand yang dikenalnya dengan baik.    

2.1.4 Brand Guidelines  

Menurut Landa (2013) Brand Guidelines atau yang biasa disebut buku pedoman 

sistem identitas adalah pedoman ketika logo diaplikasikan ke beberapa media, 

mulai dari kartu nama sampai desain mobil, atau website (hlm. 378). Brand 

guidelines merupakan pedoman dalam membuat segala macam bentuk desain. 

Perancangan dari brand Brilianto ini memerlukan brand guidelines untuk 
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menentukan penempatan identitas agar memiliki acuan untuk membuat desain dan 

tentunya dapat diaplikasikan ke segala macam bentuk desain.  

2.1.5  Logo 

Menurut Landa (2011) logo adalah sebuah simbol yang unik yang 

merepresentasikan suatu brand dan menjadi bagian dari setiap aplikasi identitas 

visual (hlm. 240-247). Hodgson (2010) menambahkan bahwa logo 

merepresentasikan kepribadian brand secara visual dan juga menyampaikan 

persona suatu produk (hlm. 9).  

 Berdasarkan teori di atas, dapat di simpulkan bahwa logo merupakan suatu 

simbol yang memiliki keunikan, kualitas, dan merupakan representasi dari brand 

yang diwakilinya. Logo yang baik adalah logo yang memiliki keunikan, praktis, 

sederhana, dan cerita mengenai suatu brand dibalik itu. 

 Landa (2011) menambahkan suatu perancangan logo memiliki beberapa 

tujuan, antara lain (hlm. 247): 

1. Logo for a New Entity, perancangan logo bertujuan untuk meningkatkan 

keunikan. 

2. Redesign an Existing Logo for Revitalization, memperbarui logo yang sudah 

ada karena logo tersebut memiliki kekurangan. 

3. Redesign an Logo to Redefine an Existing Brand, logo diperbarui karena adanya 

pergeseran positioning suatu brand. 

4. Logo for a Merger of Two Brands, logo dibuat untuk menggabungkan dua 

perusahaan yang memiliki value yang sama. 
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Menurut Wheeler (2009) logo memiliki kategori berdasarkan wujudnya, 

antara lain (hlm. 49): 

1. Wordmarks, atau logotype merupakan logo dengan menggunakan nama 

perusahaan atau akronimnya. Biasanya wordmarks berupa font yang unik 

dan digabung dengan elemen simbolik. 

Gambar 2.1. contoh wordmarks logo 

(https://pixellogo.com, 2010)  

1. Letterforms, menggunakan satu atau lebih huruf yang memiliki keunikan pada 

desainnya dan memiliki kepribadian serta arti dari perusahaan. 

Gambar 2.2. contoh letterforms logo 

(https://www.pinterest.ie, 2010) 

2. Pictorial marks, sering disebut logo konseptual merupakan logo yang 

menggunakan gambar. Pictorial marks menggunakan gambar yang kuat untuk 

merepresentasikan inti dari sebuah brand. Biasanya gambar tersebut bersifat 

konotasi. Semakin sederhana gambar yang digunakan maka semakin sulit 

tingkat eksekusinya.  

Gambar 2.3. contoh pictorial marks logo 

(https://www.nucleo.com.au, 2012) 
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3. Emblems, merupakan gabungan antara wordmarks, pictorial marks, dan 

letterforms dalam suatu bentuk yang merepresentasikan nama suatu perusahaan. 

Dengan semua elemen yang ada di dalamnya, logo disarankan tetap 

mempertahankan kesederhanaan. Kekurangan dari emblems adalah readability 

dari logonya ketika logo diaplikasikan ke dalam media dengan area sempit. 

Gambar 2.4. contoh emblems logo  

( https://99designs.com, 2010) 

4. Abstract atau symbolic marks, menggunakan visual abstrak untuk membentuk 

suatu logo atau atribut brand.  

Gambar 2.5. contoh symbolic logo 

( http://gravitatecreative.com, 2009) 

2.2 Daya Tarik Visual 

Visual pada suatu kemasan sangat dibutuhkan guna menarik konsumen untuk 

membeli suatu produk. Menurut Susetyarsi (2012) daya tarik visual mengacu pada 

penampilan kemasan atau label suatu produk yang mencakup warna, bentuk, 

,ilustrasi. (hlm. 22).  
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2.2.1 Warna 

Menurut Wheeler (2013) warna dalam identitas visual merupakan elemen yang 

penting karena menimbulkan emosi dan mengekspresikan kepribadian suatu 

perusahaan. Warna juga menstimulasi asosiasi brand dan mempermudah 

perbedaan. Untuk membuat identitas baru dibutuhkan pemahaman terhadap teori 

warna dan kejelasan mengenai bagaimana brand akan dipersepsikan (hlm. 150).

 Arnston (2012) menyatakan bahwa warna dalam komputer dibuat dalam 

bentuk titik-titik yang menjadi pixel. Pixel merupakan persegi yang dibentuk dari 

cahaya komputer. Semakin banyak pixel, maka resolusi terhadap suatu gambar 

semakin besar. Warna di dalam komputer dibagi menjadi dua yaitu warna RGB 

(Red, Green, Blue) dan CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key). RGB adalah warna 

cahaya pada layar monitor, sedangkan CMYK merupakan format warna untuk hasil 

yang dicetak (hlm. 141). 

 Menurut Meilani (2013) jenis-jenis warna berdasarkan letaknya dalam color 

wheel terdiri dari (hlm. 328-330): 

1. Warna primer, merupakan warna utama yang terdiri dari 3 warna, yaitu biru, 

merah, dan kuning. Warna primer sering disebut dengan hue. Ketiga warna  

dasar ini bisa dikombinasikan dan menghasilkan warna-warna turunan lainnya.  

Gambar 2.6. Warna primer 

(http://www.sebutkan.com, 2008) 
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2. Warna sekunder, merupakan warna-warna yang berasal dari pencampuran 

warna-warna primer. Warna biru dan kuning menghasilkan hijau, warna 

kuning dan merah menghasilkan oranye, dan warna merah dan biru 

menghasilkan warna ungu. 

Gambar 2.6. Warna sekunder 

( https://www.nengdhira.com, 2008) 

3. Warna tersier, merupakan warna yang dihasilkan dari campuran satu warna 

primer dengan satu warna sekunder. 

Gambar 2.8 Warna tersier 

( http://rifananda98.blogspot.com, 2013) 

4. Warna hangat dan warna dingin, di dalam color wheel warna bisa dibagi 

menjadi dua yaitu warna hangat dan warna dingin. Warna hangat merupakan 
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warna yang energik, terang, dan menarik perhatian. Sedangkan untuk warna 

dingin merupakan warna yang merepresentasikan kesan yang menenangkan. 

Gambar 2.9 Warna hangat dan warna dingin 

(http://sissyharsiati.blogspot.com, 2015) 

5. Warna natural, merupakan warna hitam, abu-abu, dan putih. Warna natural 

diperoleh dari warna sekunder dan tersier yang memiliki tone rendah. 

Gambar 2.10 Warna natural 

( http://ramadhan-liya.blogspot.com, 2010) 

 

6. Tints, Tone, dan Shades, merupakan penambahan warna natural ke dalam 

suatu warna sehingga memberikan efek menerangkan atau menggelapkan 

suatu warna. Tints merupakan penambahan warna putih, shades, 

merupakan penambahan warna hitam, dan tone merupakan penambahan 

warna abu-abu. 
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Gambar 2.11 Tint Tone Shade Color 

( https://blog.knitpicks.com, 2010) 

 Menurut Lituhayu (2012) beberapa contoh warna dan pengaruhnya terhadap 

psikologi manusia (hlm. 4):  

1. Warna merah, merupakan warna yang dapat meningkatkan agresivitas, 

memicu emosi, serta dapat bersifat menekan. Warna merah merupakan 

warna yang dominan biasanya diasosiasikan dengan darah, merah, berani, 

bahaya. 

2. Warna biru, memiliki karakteristik sejuk, pasif. Melambangkan ketenangan, 

dapat memberikan rasa damai dan tenang. Warna biru juga bisa memberikan 

kesan negative seperti kesan dingin atau tidak bersahabat juga dapat 

melambangkan depresi. 

3. Warna kuning, melambangkan kesan ceria dan bersahabat. 

4. Warna hijau, memiliki kesamaan dengan warna biru, namun warna hijau 

memberikan kesan yang lebih netral dibanding dengan warna lain. Hijau 

sendiri merupakan warna alam sehingga membuat perasaan menjadi rileks. 

5. Warna ungu, memiliki kesan mewah, spiritual dan meningkatkan 

kepercayaan diri. 

6. Warna putih, memiliki kesan suci, bersih, steril, dan netral. Karakter dari 

warna putih adalah positif dan sederhana. 
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7. Warna Hitam, merepresentasikan takut, depresi, sedih, murung, dan juga 

menakan. Warna hitam juga memiliki kesan positif yaitu sifat formal, tegas, 

dan kukuh. 

2.2.2 Tipografi 

Wahyudi (2017) menyatakan bahwa pemilihan font yang digunakan harus 

mempunyai pendekatan informatif. Mudah dibaca dan jelas. Huruf sederhana 

dengan tebal garis huruf yang merata seperti jenis huruf Arial atau Helvetica 

akan lebih menjamin kestabilan kualitas cetak, dan pada akhirnya memudahkan 

konsumen untuk membaca teks yang terdapat di dalam produk tersebut. (hlm. 

60).  

 Kategori tipe huruf menurut Klimchuck & Krasovec (2007) yaitu (hlm. 87-

89).: 

1. Huruf old style meliputi Times New Roman, Bembo, Palatino, Goudy, New 

Baskerville, Garamond, dan Janson. Huruf ini mempunyai ciri berupa 

kontras yang rendah, memiliki penampilan yang rapi, tulisan tangan formal 

(goresan tebal dan tipis tidak terlalu beda satu sama lain), mempunyai serif 

pada huruf kecil yang miring, mempunyai serif yang diberi tanda kurung, 

mempunyai goresan utama yang melengkung (tidak tajam) dan pilihan yang 

tepat untuk badan teks yang panjang. 

Gambar 2.12 Gambar huruf oldstyle 

(https://almaadin.wordpress.com, 2012) 
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2. Huruf Modern Serif meliputi Bodoni, Times, Fenice, dan Madrone. Huruf 

ini memiliki ciri berupa kontras tebal dan tipis yang sangat berbeda, bagian 

tipis huruf sebagai penekanan vertikal, serif yang horizontal, tidak diberi 

tanda kurung, dan titik temu goresan mempunyai sudut yang tajam. 

Gambar 2.13 Contoh Huruf Modern Serif 

(http://nicaleya12.blogspot.com/, 2009) 

3. Huruf Slab/ Egyptian/ Square Serif meliputi Clarendon, New Countr 

Schoolbook, Memphis, Rockwell, dan Aahen. Huruf ini memiliki ciri tidak 

ada kontras antara goresan tebal dan tipis, garis vertikal yang diberi tekanan 

dan serif yang meliputi garis horizontal yang tebal. 

Gambar 2.14 Huruf slab 

( https://almaadin.wordpress.com, 2014) 

 

4. Huruf Sans Serif meliputi Avant Garde, Gill Sans, Franklin Gothic, Frutiger, 

Helvetica, dan Futura. Huruf ini memiliki ciri sebagai berikut, tidak 

mempunyai serif, ketinggian huruf kecil yang cukup tinggi, tidak ada 
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kontras, dan tidak ada perbedaan dalam bobot goresan baik vertikal maupun 

horizontal 

Gambar 2.15 Huruf Sans Serif 

( https://rebanas.com/, 2013) 

 

5. Huruf Script meliputi Zapt Chancery dan Edwardian Decorative. Huruf ini 

memiliki ciri berupa huruf yang mewakili tulisan tangan atau kaligrafi, dan 

huruf yang besar pada huruf besar awal. 

Gambar 2.16. Huruf Script 

( https://sites.google.com/site/infotipografi/, 2009) 

6. Huruf Decorative mempunyai estetika dekoratif dan desain bukan untuk 

desain yang mudah dibaca. 

Gambar 2.17 Huruf decorative 

(https://fontsinuse.com/typefaces/3389/jokerman, 2009) 
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2.3 Tata Letak (Layout) 

Tata letak atau layout merupakan sebuah poin penting dalam desain grafis karena 

tata letak dibutuhkan desainer khususnya desainer grafis dalam berbagai desain, 

misalnya dalam merancang urutan, proporsi, dan juga mengatur setiap elemen yang 

berada di dalam sebuah desain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

pengertian  tata letak atau layout adalah pengaturan, penempatan, dan penataan 

elemen-elemen grafis pada halaman atau keseluruhan hasil desain agar yang 

disajikan dapat lebih terlihat menarik dan mudah dibaca. Secara Etimologi kata 

layout merujuk pada sejarahnya adalah pengerjaan yang dilakukan secara manual, 

dimana sebuah desain diatur tata letaknya secara manual sampai proses akhirnya. 

(Erlhoff, et.al., 2008, hlm 243) 

 Menurut Matulka, Denise, I. (2008) Sebuah buku memiliki dua macam tata 

letak, yaitu:  

a. Double-page Spread 

Ilustrasi diletakkan pada kedua halaman saat buku dibuka. Tata letak ini pas untuk 

pemandangan atau ilustrasi yang menggunakan banyak karakter didalamnya. Tata 

letak ini juga dapat membuat pembaca berhenti sejenak atau menyerapi cerita dari 

buku tersebut.  

b. Single-page Spread 

Tata letak ini hanya terdapat pada salah satu halaman saja. Biasanya teks atau dialog 

besar diletakkan bersebrangan dengan ilustrasi, tata letak ini sering digunakan pada 

buku cerita bergambar, atau buku informasi (hlm 45-46). 
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2.4 Segmentasi 

Segmentasi diperlukan untuk membuat sebuah brand lebih meningkatkan 

efektivitas pemasaran. Menurut Adiyanti (2009) Segmentasi pasar dibagi menjadi 

4 kategori yaitu (hlm. 11) : 

1. Geografi, merupakan segmentasi yang membagi pasar menjadi beberapa bagian 

geografi yang berbeda-beda misalnya, negara, negara bagian, wilayah, dan kota. 

2. Demografi, merupakan segmenttasi pasar yang pembagiannya berdasarkan 

usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan agama. Berikut alasan mengapa 

demografi hampir selalu disertakan, karena informasi demografi merupakan 

informasi yang mudah dijangkau dan relative lebih murah untuk 

mengidentifikasi target market. 

3. Psikografi, merupakan strategi segmentasi berdasarkan psikologis konsumen 

yang spesifik. 

4. Sociocultural, strategi segmentasi berdasarkan variabel sosiologis (kelompok) 

dan antropologis (budaya). 

2.5 Promotional Design 

Menurut Landa (2006) Tujuan utama perancangan desain promosi adalah 

menciptakan komunikasi yang baik dengan audiens, dengan tujuan untuk menarik 

perhatian konsumen terhadap suatu produk/jasa yang ditawarkan sebuah brand. 

Bentuk dari promotional design ini dapat dibuat melalui berbagai macam media, 

beberapanya antara lain bentuk poster, brosur, website, t-shirts, katalog, giveaway, 

media konvensional/non-konvensional, dsb (hlm 198) 
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 Landa (2010) juga menambahkan bahwa desain promosi juga memiliki 

fungsi sebagai alat komunikasi brand kepada audiens yang penyampaiannya 

menggunakan visual. Visualisasi merupakan suatu metode dalam merancang suatu 

image, komposisi – realisasi visual dari suatu advertising. Komposisi yang 

dimaksud merupakan penempatan elemen desain seperti teks atau image. Proses ini 

dimulai dengan menentukan cara terbaik untuk memvisualisasikan ide, kemudian 

mempertimbangkan media apa yang baik digunakan untuk publikasi kepada 

konsumen. 

2.5 Media Sosial 

Menurut Mahendra (2017) dalam jurnal Eksistensi Sosial Remaja Dalam Instagram 

menyatakan bahwa jejaring sosial atau media sosial telah menjadi kebutuhan bagi 

remaja ataupun orang dewasa. Media sosial juga merupakan tempat untuk 

mendapatkan teman baik dalam maupun luar negeri (hlm 155). Media sosial juga 

dapat digunakan sebagai media promosi. Berdasarkan teori di atas sosial media 

dapat menyambungkan kita dengan banyak orang baik di dalam maupun di luar 

negeri sehingga media sosial juga sangat bermanfaat jika dipakai untuk media 

promosi. Sebuah Brand  dapat dikenal bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di 

luar negeri.  

2.6 Kain Jumputan  

Teknik jumputan (tie and dye) merupakan teknik yang digunakan untuk membuat 

kain jumputan dengan menghasilkan suatu motif tertentu. Proses dilakukan dengan 

menjahit kain dan mengikat erat pada bagian tertentu dan dicelupkan ke dalam 
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larutan perwarna. Bahan sutera merupakam bahan yang digunakan dalam 

pembuatan kain ini.  

 Kain jumputan juga memiliki banyak motif seperti, motif bintik tujuh, 

kembang janur, bintik lima, bintik Sembilan, cuncung, bintang lima, dan bintik-

bintik. Biasanya motif ini memenuhi seluruh bagian kain. (epalembang, 2008) 

2.7 Teori Fotografi 

Fotografi adalah merekam sesuatu yang kita lihat atau alami. Dengan foto, kita 

dapat merekam pengalaman kita dan juga dapat digunakan sebagai bukti 

keberadaan dan hubungan sesuatu dengan orang lain maupun kita sendiri. Menurut 

Sugiarto (2005) fotografi memiliki prinsip memfokuskan cahaya dengan bantuan 

pembiasan sehingga mampu membakar medium penangkap cahaya. Medium yang 

sudah dibakar dengan cahaya yang tepat akan menghasilkan bayangan identic 

dengan cahaya yang memasuki medium pembiasan.  

 Fotografi memiliki banyak cabang, diantaranya: fotografi jurnalistik, 

fotografi alami, fotografi seni murni, dan fotografi potret. Subjek foto sendiri 

mencakup banyak hal dan tidak terbatas, mulai dari manusia, alam semesta, 

arsitektur, sampai mikro-organisme (hlm. 1).  Pengertian fotografi lainnya menurut 

Sukarya (2009) adalah sebuah seni melihat. Fotografi mengajarkan kita cara yang 

unik dalam melihat dunia dan juga memberikan penyandaran baru akan segala 

keindahan yang ada di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari manusia sampai 

keagungan alam semesta maupun pada sekuntum kembang rumput di tepi lubuk 

atau pada kerapuhan lingkungan hidup (hlm. 11). 
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2.7.1 Foto Model 

Dalam sebuah desain promosi seringkali terdapat foto untuk memperjelas maksud 

dari sebuah promosi. Biasanya dalam promosi merek pakaian seringkali dijumpai 

foto model. Menurut Sukarya (2009) Foto model merupakan orang yang menjadi 

objek dalam sebuah foto yang menampilkan ekspresi, pakaian, dan gerakan tubuh 

(hlm. 96).  

2.7.2 Teori Lighting 

Dalam fotografi, suatu pencahayaan ketika mengambil suatu gambar adalah hal 

yang paling penting karena dasar dari fotografi adalah menggambar dengan 

menggunakan cahaya, Menurut Indriyani (2016) dalam jurnal Karakteristik 

Fotografi Still Life menjelaskan sumber-sumber cahaya, yaitu, 

1. Cahaya Alami (Available Lighting) 

Cahaya alami merupakan cahaya yang di dapatkan dari cahaya matahari. Pengertian 

lain dari cahaya alami adalah pencahayaan yang sudah ada di suatu lingkungan 

tanpa campur tangan fotografer. Fotografer juga bisa mengendalikan pencahayaan 

matahari secara tidak langsung. Pergerakan bumi menentukan arah sinar, bayangan, 

serta kontras warna yang dihasilkan. Selain waktu pemotretan, kondisi langit, dan 

lokasi yang dipilih akan berpengaruh pada karakter pencahayaan yang diperoleh. 

2. Cahaya Buatan (Artificial Lighting) 

Cahaya buatan merupakan cahaya yang sengaja dibuat untuk tujuan pemotretan. 

Cahaya yang dihasilkan berupa cahaya buatan bahkan disusun secara khusus untuk 

keperluan pemotretan (hlm. 3). 
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 Indriyani (2016) juga menambahkan arah-arah cahaya dalam fotografi 

yaitu, 

1. Front Light (Cahaya Depan) 

Cahaya depan adalah pencahayaan yang berasal dari arah depan objek/subjek. 

Biasanya cahaya ini berasal dari flash pada kamera, atau dengan subjek yang 

menghadap ke matahari. 

Gambar 2.18 Skema front light 

(Karakteristik Fotografi Still Life, 2016) 

2. Back Light (Cahaya Belakang) 

Cahaya belakang merupakan pencahayaan dari arah belakang objek/subjek. 

Penggunaan arah cahaya dari belakang memberikan efek dimensi yang khas pada 

tepi objek/subjek, yang sering disebut dengan rimlight. 

Gambar 2.19 Skema back light 

(Karakteristik Fotografi Still Life, 2016) 
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3. Side Light (Cahaya Samping) 

Cahaya Samping adalah pencahayaan dari sisi samping objek/subjek. Bayangan 

yang dihasilkan jatuh ke arrah samping sesuai dengan penempatan sumber cahaya 

dan objek/subjek dan memberikan efek definisi bentuk dan tekstur. 

Gambar 2.20 Skema side light 

(Karakteristik Fotografi Still Life, 2016) 

4. Top Light (Cahaya Atas) 

Cahaya atas merupakan pencahayaan dari arah atas/subjek. Biasanya didapat dari 

cahaya matahari, lampu jalan, penerangan ruangan. Cahaya ini memberikan 

pencahayaan yang dominan (hlm. 4) 

 

Gambar 2.21 Skema top light 

(Karakteristik Fotografi Still Life, 20 
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