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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Campak 

Campak adalah penyakit menular yang mematikan dan disebabkan oleh virus. 

Karena mudahnya campak menular serta betapa mematikannya, World Health 

Organization (2018) menamakan penyakit yang menular melalui udara ini sebagai 

salah satu pembunuh utama anak-anak. Definisi tersebut sejalan dengan Kradin 

(2017), yang mendefinisikan campak sebagai penyakit menular akut yang secara 

umum menyerang anak-anak dan memiliki gejala meliputi ruam, bercak Koplik, 

demam, dan memiliki banyak komplikasi (hlm. 285). Penyakit ini juga sayangnya 

sedang mengalami kemunculan kembali akibat kurangnya pengetahuan dan 

banyaknya misinformasi seputar vaksin (WHO, dalam BBC, 2018). 

2.1.1. Gejala Campak 

Campak memiliki berbagai gejala. Menurut Kradin (2017, hlm. 588) dan WHO 

(2018), gejala-gejala campak di antaranya adalah: 

 Demam tinggi selama 4-7 hari 

 Pilek, batuk, dan mata merah 

 Bercak atau bitnik-bintik putih di bagian dalam mulut, yang disebut Koplik 

spots (bercak Koplik) 
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 Ruam atau kulit kemerahan yang muncul 3-4 hari sejak awal demam, dan 

berlangsung selama 5-6 hari. 

Selain itu, campak juga berbahaya akibat banyaknya komplikasi yang dapat 

ditimbulkan. Beberapa komplikasi yang sering terjadi, adalah (WHO, 2018): 

 Kebutaan 

 Encephalitis (inflamasi otak) 

 Diare 

 Pneumonia (inflamasi paru-paru) 

Kradin (2017) juga menambahkan komplikasi lain yang dapat timbul dari 

campak, seperti: 

 Infeksi saluran pernapasan (hlm. 149-150) 

 Lymphadenitis (pembengkakan kalenjar getah bening) (hlm. 328) 

 Subacute sclerosing panencephalitis (inflamasi otak akibat virus campak, 

dapat terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa) (hlm. 588) 

2.1.2. Penularan Campak 

Menurut WHO (2018), udara merupakan media transmisi virus campak, melalui 

batuk dan bersin penderitanya. Virus campak juga dapat menyebar melalui cairan 

tubuh dari sistem pernapasan penderita. Virus campak dapat menyebar sejak 
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empat hari sebelum mulai munculnya ruam, hingga empat hari setelah ruam 

muncul. 

2.1.3. Penanganan Campak 

Salah satu bahaya campak adalah sedikitnya metode penanganan yang efektif jika 

seseorang sudah terkena campak. WHO (2018) menyampaikan bahwa sejauh ini 

belum terdapat medikasi spesifik terhadap campak. Gejala dan komplikasi 

campak dapat dibantu dengan nutrisi yang cukup, pemberian oralit (larutan air 

dengan gula dan garam), dan antibiotik untuk infeksi mata, telinga, dan 

pneumonia. Penderita campak juga dianjurkan untuk memperbanyak konsumsi 

vitamin A untuk mencegah kebutaan akibat komplikasi campak. Hal ini juga 

disampaikan oleh Moss (dalam Griffin dan Oldstone, 2009, hlm. 176), yang 

mengatakan bahwa penanganan yang dilakukan adalah terhadap gejala yang 

ditimbulkan. Beliau juga menekankan besarnya peran vitamin A dan antibiotik 

dalam mengurangi mortalitas campak. 
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2.1.4. Pencegahan Campak 

Pencegahan utama terhadap campak adalah pemberian vaksin. Menurut WHO 

(2018), vaksin campak merupakan metode yang efektif dan terjangkau dalam 

mencegah vaksin. Umumnya vaksin campak dijadikan satu dengan vaksin rubella 

dan gondok menjadi vaksin MMR (measles, mumps, and rubella). Seorang anak 

dianjurkan diberikan vaksin sejak umur 9-12 bulan, dan diberikan vaksinasi kedua 

pada umur 4-5 tahun untuk meningkatkan kekebalan. Centers for Disease Control 

and Prevention (2018) juga memberikan angka lebih spesifik mengenai efektivitas 

MMR terhadap pencegahan campak. Satu dosis vaksin MMR memberikan 93% 

kekebalan terhadap campak, dan dua dosis meningkatkan efektivitas ke 97%. 

2.2. Vaksin 

Vaksin adalah salah satu terobosan terbesar dalam ilmu kedokteran yang telah 

menyelamatkan jutaan nyawa tiap tahunnya. Menurut Robinson (dalam Bloom 

dan Lambert, 2016, hlm. 78), vaksin adalah olahan biologis yang mendorong 

tubuh pasien untuk menciptakan kekebalan terhadap suatu penyakit. Vaksin 

mengandung mikroorganisme yang menyebabkan penyakit, atau senyawa 

penyebab penyakit yang dihasilkannya, biasanya dalam bentuk yang sudah 

dilemahkan atau dimatikan, kemudian dikenalkan kepada tubuh agar sistem 

kekebalan alamiah tubuh mencatatnya sebagai ancaman dan menciptakan 

kekebalan untuk infeksi tersebut di masa depan. Menurut WHO (2018), vaksin 

telah menyelamatkan jutaan orang tiap tahunnya dari penyakit yang dapat 

dicegah. Akan tetapi akibat misinformasi yang mudah menyebar melalui internet, 
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penggunaan vaksin mulai menurun (WHO, dalam BBC, 2018), bahkan sampai 

dapat menyebabkan kemunculan kembali wabah penyakit tertentu, seperti jumlah 

penderita campak di tahun 2017 yang meningkat sebanyak 400% dari tahun 2016.  

2.2.1. Vaksin MMR 

Vaksinasi terhadap campak jarang diberikan terpisah, melainkan dijadikan satu 

dengan vaksinasi gondok dan rubella, dalam vaksin MMR (measles, mumps, and 

rubella). Penyatuan ini meningkatkan efektivitas vaksin dalam menstimulasi 

tubuh menghasilkan kekebalan dibandingkan dengan memvaksinasi ketiga 

penyakit secara terpisah (WHO, 2018). 

 Dalam pemberiannya, seorang anak dianjurkan diberikan vaksinasi dua 

kali. WHO (2018) menganjurkan pemberian dosis pertama dilakukan di umur 9-

12 bulan, sementara dosis kedua dapat diberikan setidaknya satu bulan setelah 

dosis pertama, dan umumnya diberikan pada umur 4-5 tahun. Sementara itu, 

Centers for Disease Control and Prevention (2018) menyarankan pemberian dosis 

pertama diberikan pada umur 12-15 bulan, dan dosis kedua dianjurkan diberikan 

ketika anak mulai menginjak usia sekolah atau 4-6 tahun. 

Menurut Centers for Disease Control and Prevention (2018), satu dosis 

vaksin MMR memberikan 93% kekebalan terhadap campak, dan dua dosis 

meningkatkan efektivitas ke 97%. 
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2.3. Iklan 

Iklan adalah cara menyampaikan pesan untuk mempengaruhi orang banyak, yang 

dilakukan atas nama sebuah lembaga. Landa (2010) merincikan pengaruh tersebut 

sebagai informasi, persuasi, promosi, provokasi, dan motivasi; sementara lembaga 

yang dimaksud dapat bertujuan komersil maupun non-komersil (hlm. 2). 

 Berdasarkan tujuannya, sebuah iklan dapat terbagi menjadi tiga (hlm.2-4): 

 Public service advertising: iklan yang bertujuan mengedukasi atau 

meningkatkan kesadaran terhadap suatu hal untuk mengubah sikap publik 

dan mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik. 

 Cause advertising: iklan yang dilakukan untuk menggalang dana untuk 

kebutuhan non-profit atau meningkatkan kesadaran mengenai suatu isu. 

Akan tetapi, cause advertising umumnya dilakukan oleh lembaga komersil 

untuk mempromosikan citra publik lembaga, berbeda dengan public 

service advertising yang tidak memiliki ikatan dengan lembaga komersil. 

 Commercial advertising: iklan yang memberikan informasi kepada 

konsumen untuk mempromosikan brand dan/atau produk. Commercial 

advertising juga dapat mempromosikan individu atau lembaga tertentu.   
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2.3.1. Proses Perancangan Iklan 

Merancang sebuah iklan perlu melalui beberapa tahap perancangan agar dapat 

menghasilkan iklan yang efektif. Menurut Landa (2010), proses ini terbagi dalam 

enam tahap, yaitu orientasi, strategi, ide, desain, produksi, dan implementasi (hlm. 

14). 

 Orientasi 

Proses ini merupakan proses pengumpulan data. Beberapa hal yang kunci 

yang perlu diperhatikan di antaranya adalah tujuan proyek, tujuan klien, 

identifikasi audience, budget, jadwal, dan parameter lainnya. Pada fase ini 

juga perlu dicari tahu seluk-beluk brand atau lembaga yang terlibat, dan 

target audience dari proyek tersebut.  

 Strategi 

Pada fase ini, tim melakukan eksplorasi, penilaian, dan memformulasikan 

sebuah perencanaan.  Perencanaan ini perlu memperhitungkan positioning 

dari brand atau lembaga dan mengarahkan iklan untuk dapat mencapai 

diferensiasi dan relevansi bagi target audience. Pada tahap ini juga 

dirancang sebuah creative brief, sebuah garis besar dan petunjuk bagi 

perancangan yang disetujui tim advertising dan klien. Umumnya creative 

brief berisi daftar pertanyaan dan jawaban untuk menjabarkan proyek, 

yang dijawab berdasarkan hasil penelitian pasar. Brief ini kemudian 
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menjadi landasan dalam perancangan solusi-solusi, petunjuk, dan dasar 

konsep. 

 Ide 

Tahap ini memformulasikan ide-ide yang diekspresikan dalam desain 

visual dan copywriting. Formulasi ide ini harus sudah melewati tahap 

penelitian, analisis, interpretasi, dan creative thinking. 

 Desain 

Pada fase ini, ide diartikulasikan melalui bentuk visual. Tim advertising 

memberikan beberapa desain dan solusi kreatif kepada klien. Fase ini 

merupakan fase yang non-linear dan berulang-ulang, dan tiap desainer 

dapat memiliki pola kerja masing-masing. 

 Produksi 

Solusi-solusi kreatif mulai diproduksi. Produksi dari solusi kreatif dapat 

mengambil berbagai bentuk tergantung aplikasi, misalnya media cetak, 

media elektronik, environmental, dan lain-lain. Fase ini memerlukan kerja 

sama yang erat dengan pihak-pihak lain, seperti web designer, technology 

director, profesional IT, dan lain-lain.  
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 Implementasi 

Pada tahap terakhir ini, solusi dilaksanakan dan diimplementasikan. 

Setelah segala proses desain selesai, sebuah debriefing antara klien dan 

desainer dapat dilakukan untuk mengevaluasi proyek dan meneliti apa 

yang berjalan lancar dan tidak berjalan lancar. 

2.3.2. Copywriting 

Copywriting adalah proses penulisan teks untuk keperluan iklan. Menurut Landa 

(2010), secara umum terdapat dua hal yang dimiliki copywriting yang baik, yaitu 

menyampaikan ide yang solid dan tidak terdengar seperti sales pitch (hlm. 94). 

Selain itu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan 

copywriting (hlm. 94-103): 

 Visual dan teks harus saling melengkapi. Ketika salah satu dari visual atau 

teks menjadi fokus utama iklan, yang satunya harus menjadi pelengkap, 

dan bukan saling beradu untuk perhatian audience. Dalam memilih mana 

yang menjadi elemen utama antara visual atau teks, penentuan tersebut 

tergantung dari beberapa faktor. Misalnya, apakah target audience lebih 

menyukai visual atau teks, apakah teks yang dimiliki cukup menarik untuk 

menjadi fokus, dan sebagainya. 

 Ketika mendesain untuk audience internasional atau heterogen, visual 

lebih dapat menyampaikan pesan dengan baik karena lebih bersifat 
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universal. Namun untuk segmentasi pasar yang lebih sempit, iklan berbasis 

teks dapat mengomunikasikan pesan dengan lebih baik. 

 Copywriting harus terdengar fresh, tak terduga, dan terdengar seperti 

percakapan yang natural dengan audience. 

 Visual dan tagline harus menyampaikan inti pesan, karena sebagian besar 

audience tidak melanjutkan ke body text jika visual dan tagline tidak 

menarik perhatian mereka. Body text baru berperan sebagai pelengkap dan 

pendukung pesan. 

 Pesan yang sama dapat atau bahkan perlu disampaikan dengan cara atau 

gaya yang berbeda tergantung target audience. Misalnya, kampanye anti-

narkotika akan memerlukan gaya yang berbeda antara ditargetkan ke 

remaja dan ditargetkan ke orang tua. Dalam hal ini, copywriting juga 

memiliki peran menset sebuah nada atau mood bagi iklan yang 

bersangkutan. 

2.4. Kampanye Sosial 

Rogers dan Storey (seperti dikutip dalam Venus, 2004) mendefinisikan kampanye 

sebagai serangkaian kegiatan komunikasi terencana dengan tujuan menciptakan 

efek tertentu pada sejumlah besar orang, yang dilakukan secara berkelanjutan 

selama kurun waktu tertentu (hlm.7). Sementara itu, kampanye sosial atau yang 

disebut juga social change campaign atau cause-oriented campaign merupakan 

jenis kampanye yang berdimensi perubahan sosial dan ditujukan untuk menangani 
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masalah-masalah sosial melalui perubahan sikap dan perilaku public yang terkait 

(hlm.11). Sementara itu, menurut Donovan (2010), kampanye sosial merupakan 

penggunaan teknik-teknik kampanye untuk menangani isu-isu sosial (hlm.20). 

2.4.1. Teknik Kampanye  

Menurut Ruslan (2013, hlm. 71-74), sebuah kampanye akan menjadi lebih 

persuasif dengan teknik kampanye yang efektif. Teknik-teknik tersebut meliputi: 

 Partisipasi: Mengikutsertakan audience untuk mengarahkan minat atau 

perhatiannya ke dalam_sebuah fokusiiyang sama agar sesuai-

denganxtujuan. 

 Asosiasi: Menarik perhatian audience dengan menyajikan kampanye yang 

sedang hangat dibicarakan di tengah masyarakat. 

 Integratif: Komunikator menyatukan diri dengan audience dengan 

menggunakan kata ganti jamak (“kita,” “kami,” “Anda sekalian,” dan 

sebagainya) sehingga kampanye yang disampaikan bukan untuk 

kepentingan sepihak komunikator, tapi untuk kepentingan bersama. 

 Pay-Off: Menjanjikan sesuatu--dengan kemungkinan yang dapatx-berupa 

manfaat maupun ancaman. 

 Icing: Menata kampanye sedemikian rupa agar menarik secara indra. 

Dalam teknik kampanye inixidibutuhkan sebuah seni menata pesan-idan 

konten dengan menggunakan imbauan emosional. 
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 Empati: Komunikator menempatkan diri dalam posisi audience. Dikenal 

juga sebagai tanggung jawab sosial dan hubungan kemanusiaan. 

 Koersi-iatau-iPaksaan: Penggunaan paksaan atau ancaman yang 

menimbulkanxxketakutan bagi audience. 

2.4.2. Media Kampanye 

Menurut Venus (2004, hlm.70), ada beberapa media yang dapat digunakan 

sebagai media kampanye, di antaranya: 

 Poster 

 Spanduk 

 Billboard 

 Brosur 

 Iklan 

 Pidato 

 Diskusi 

Sementara itu, menurut Donovan (2010, hlm.322), media yang dapat digunakan 

untuk kampanye sosial di antaranya: 

 Pamflet atau brosur 

 Newsletter 

 Poster 

 Infographic 
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 Aksesoris, misalnya stiker, kaos, dsb. 

 Video atau film 

 Situs internet 

2.5. Desain Komunikasi Visual 

2.5.1. Teori Psikologi Warna 

Warna merupakan salah satu bagian paling krusial dalam sebuah desain visual. 

Selain memberikan keindahan, warna juga memiliki berbagai konotasi. Menurut 

Dameria (2007, hlm. 28), tanpa disadari setiap orang memiliki pengalaman 

tertentu yang menyebabkan asosiasi warna. Asosiasi warna yang umumnya 

digunakan dalam desain grafis di antaranya (hlm. 30-50): 

 Biru: Kebenaran, tenang, dingin, menyejukkan, damai, kepercayaan, 

kebijaksanaan. Terasosiasi dengan langit, laut, dan air. Sering digunakan 

untuk kartu identitas, institusi keuangan, rumah sakit, teknologi, dan lain-

lain.  

 Hijau: Alami, sehat, harmonis, stabil, segar, sejuk, keberuntungan. 

Terasosiasi dengan pepohonan, rumpit, dan pegunungan. Banyak 

digunakan untuk kemasan makanan atau minuman, produk kesehatan, dan 

badan politik. 

 Kuning: terang, hangat, jujur, enerjik, optimis. Terasosiasi dengan 

matahari, buah-buahan, dan bunga. Banyak digunakan pada produk 
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makanan atau minuman dan ruang pemulihan rumah sakit atau pusat 

rehabilitasi. 

 Hitam: Keabadian, keanggunan, kuat, fokus, prestijius. Banyak digunakan 

dalam produk fashion, karya seni, logo, dan desain kemasan. Cocok 

dikombinasikan dengan warna apapun. 

 Ungu: Agung, elegan, spiritual. Memiliki makna yang berubah drastis 

tergantung saturasinya, misalnya ungu tua yang berkarakter misterius dan 

angkuh, dan ungu muda pastel yang bersifat lembut. Banyak digunakan 

dalam produk fashion, karya seni, dan kemasan produk makanan atau 

minuman. 

 Pink: romantis, sensual, lembut, feminism. Banyak digunakan dalam 

produk yang bersifat feminism atau ditujukan untuk perempuan. 

 Oranye: Optimis, dinamis, enerjik, ceria. Terasosiasi dengan matahari dan 

buah-buahan. Banyak digunakan pada produk makanan atau minuman. 

 Merah: Panas, penuh energi, kuat, berani, bahaya, agresif. Terasosiasi 

dengan api, buah-buahan, bunga, dan senja. Bersifat mencolok dan menarik 

perhatian sehingga digunakan dalam banyak jenis produk, mulai dari 

makanan dan minuman, mainan, seni, wayfinding, dan lain-lain. 

 Coklat: Stabil, alami, tradisi, tua. Terasosiasi dengan tanah, kayu, coklat. 

Memiliki sifat yang lembut dan hangat sehingga banyak digunakan dalam 
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desain interior, produk makanan, dan karya seni yang menggambarkan 

tradisi. 

 Putih: Bersih, murni, netral, monoton, auci. Banyak digunakan di acara 

sakral seperti pernikahan atau ibadah, institusi kesehatan, dan produk medis 

dan kebersihan. Seperti hitam, cocok digunakan dengan warna-warna lain. 

2.5.2. Fotografi 

Fotografi merupakan salah satu aspek pendukung terbesar dalam desain 

komunikasi visual. Menurut Ang (2008), fotografi adalah sebuah proses 

menghasilkan foto, sementara foto adalah rekaman visual dari sebuah kejadian 

menggunakan cahaya dan perlengkapan material sensitif cahaya (hlm. 12). Ang 

melanjutkan bahwa fotografi memiliki tiga fungsi: dokumentasi yang akurat, 

objektif, dan dapat direproduksi; untuk menciptakan template atau pola yang akan 

direproduksi; dan komunikasi. Dengan menambahkan makna dan simbol, sebuah 

foto dapat menyampaikan sebuah pesan (hlm. 22). 

2.5.2.1. Komposisi 

Komposisi adalah teknik pemosisian elemen-elemen dalam foto untuk sebuah 

efek ekspresif (Ang, 2008, hlm. 30). Penempatan subjek utama dalam foto dapat 

memberikan berbagai kesan, di antaranya (hlm. 31): 

 Subjek di tengah: foto yang terbelah menjadi dua bagian yang seimbang 

memberikan kesan stabil dan solid. 
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 Subjek terletak di bagian 1/3 foto: ruang yang terbagi menjadi 1/3 dan 2/3 

memberikan kesan dinamis. Prinsip ini disebut juga rule of third. 

 Subjek terletak sangat dekat ke ujung foto atau terpotong oleh frame 

memberikan kesan tidak stabil atau perubahan yang mendadak. 

Sementara itu, Hurter (2008) menyampaikan beberapa prinsip dan teknik lain 

mengenai komposisi fotografi, di antaranya (hlm. 37-44): 

 Rule of Third: Rule of third membagi foto menjadi tiga bagian secara 

horizontal dan tiga bagian secara vertikal. Peletakkan subjek pada salah 

satu titik perpotongan garis pembagi tersebut menciptakan komposisi yang 

menarik dan lebih dinamis dibandingkan peletakkan subjek tepat di 

tengah. 

 

Gambar 2.1. Contoh aplikasi Rule of Third 

 (Hurter, 2008) 
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 Direction: Foto dapat memiliki kesan arah dengan memberikan lebih 

banyak ruang di depan arah pandang subjek dibandingkan di belakang. 

Misalnya saat subjek menatap ke kanan, berikan lebih banyak ruang di sisi 

kanan foto dibandingkan di sisi kiri. 

 

Gambar 2.2. Contoh aplikasi Direction 

(Hurter, 2008) 
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 Line: Fotografer perlu memerhatikan garis-garis yang terdapat dalam foto, 

baik itu garis nyata maupun garis tersirat. Garis nyata, misalnya cakrawala, 

sebaiknya tidak memotong foto menjadi dua bagian yang sama besar, 

karena hal itu membelah foto menjadi dua komposisi terpisah. Garis nyata 

sebaiknya diletakkan kurang-lebih sepertiga dari foto untuk memberikan 

bobot pada foto. Sementara itu, garis tersirat, misalnya lekukan tangan 

atau tubuh, sebaiknya tidak melawan arah atau fokus dari komposisi, tapi 

justru mengarahkan pandangan menuju fokus tersebut. 

 

Gambar 2.3. Contoh aplikasi Line 

(Hurter, 2008) 
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 Shape: Shape adalah bentuk geometris yang terbentuk dari garis-garis, 

baik itu garis nyata maupun garis tersirat, misalnya memotret tiga orang 

dalam bentuk segitiga atau piramid. Shape dapat digunakan dalam 

menyatukan dan menyeimbangkan komposisi. 

 

Gambar 2.4. Contoh aplikasi Line dan Shape 

(Hurter, 2008) 

Perancangan Kampanye Sosial..., Kevin Wijaya, FSD UMN, 2018



23 

 

 Tension and balance: Tension adalah kesan yang muncul dari ketidak-

seimbangan dalam gambar, misalnya memasangkan langit yang luas 

dengan subjek yang kecil. Sementara itu, balance hadir dari dua subjek 

yang sangat berbeda menciptakan harmoni karena memiliki kekuatan 

visual yang sama. Tension dan balance dapat saling melengkapi dan 

menciptakan komposisi yang lebih menarik. 

 

Gambar 2.5. Contoh aplikasi Tension dan Balance 

(Hurter, 2008) 
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2.5.2.2. Jarak Foto 

Jarak foto mengacu pada seberapa banyak diri subjek yang ditampilakn dalam 

foto. Hurter (2008) mengatakan bahwa keputusan ini perlu dibuat berdasarkan 

penampilan subjek dan tujuan dari foto tersebut (hlm. 17). Secara umum, Hurter 

membagi hal ini menjadi tiga (hlm. 17-18): 

 Head-and-shoulders (Kepala-dan-pundak): Tipe potret yang paling 

sedeherna, yang memotret subjek dari kepala hingga bawah pundak atau 

terkadang sampai pinggang. Jarak ini memberikan kesan dekat dan 

personal, dan fokus terdapat pada ekspresi subjek. 

 Three-quarter length (Jarak 3/4): Subjek terpotret dari kepala hingga 

daerah di bawah pinggang, umumnya hingga pertengahan paha. Foto tipe 

ini memberikan lebih banyak ruang untuk tampil dinamis karena subjek 

lebih dapat berekspresi melalui anggota tubuh. Di samping itu, batas frame 

dianjurkan untuk tidak jatuh pada persendian, karena dapat menimbulkan 

efek psikologis yang tidak nyaman. 

 Full length (Jarak penuh): Dalam foto full-length, seluruh tubuh subjek 

ditampilkan dari kepala hingga ujung kaki dan terdapat ruang untuk latar 

belakang. Latar belakang dianjurkan untuk memperkuat penampilan 

subjek, dan bukan mengalihkan perhatian. 
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2.5.2.3. Kontras 

Kontras mengacu pada range pencahayaan pada foto. Kontras meliputi perbedaan 

antara daerah paling gelap dan paling terang dalam foto dan banyaknya cahaya 

dari daerah paling terang (Ang, 2008, hlm. 44). Subjek yang sama dapat diberikan 

kontras yang berbeda untuk tujuan yang berbeda, misalnya overexposure (terlalu 

terang) dapat menampilkan detil yang terdapat pada bayangan, sementara 

underexposure (terlalu gelap) dapat memperkuat saturasi warna (Ang, 2008, hlm. 

44-45). 

 

Gambar 2.6. Contoh pengaturan exposure 

(Ang, 2008) 
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