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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Brand 

Menurut Wheleer (2010), brand merupakan cara membangun hubungan 

emosional dan berjangka panjang yang dilakukan perusahaan kepada 

konsumennya. Perusahaan membentuk sebuah brand yang kuat agar dapat 

bersaing dengan kompetitor dan menarik konsumen untuk mempercayai 

keunggulan yang dimiliki brand tersebut. Hal ini dilakukan karena persaingan 

pasar yang semakin ketat, tetapi brand yang kuat akan tetap menonjol di 

dalamnya. Brand memiliki tiga fungsi utama (Wheeler, 2009, hlm. 2): 

1. Brand membantu konsumen untuk menentukan keputusan atas banyaknya 

pilihan yang tersedia. 

2. Brand memberikan kepastian kepada konsumen dengan 

mengkomunikasikan nilai dan kualitas dari suatu produk maupun jasa. 

3. Brand mendorong konsumen untuk dapat mengenali brand tersebut lewat 

citra dan bahasa yang digunakan. 

2.1.1. Branding 

Branding merupakan suatu proses kreatif yang dilakukan untuk membangun 

kesadaran masyarakat serta mempertahankan loyalitas konsumen terhadap suatu 

brand (Wheeler, 2009, hlm. 6). Menurut Kotler & Keller (2012) branding juga 

merupakan suatu proses yang dilakukan untuk membedakan produk atau jasa 

suatu perusahaan dengan kompetitor. Mengganti seluruh sistem brand yang lama 
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dapat diterapkan jika sebuah brand dinilai gagal dalam penyampaian citra 

perusahaan atau adanya perubahan core value perusahaan. Namun merevitalisasi 

dilakukan apabila hanya tampilan visual saja yang dinilai tidak relevan (hlm. 57). 

2.1.2. Rebranding 

Menurut Airey (2011), dapat dilakukan perubahan visual terhadap sebuah brand, 

yang disebut dengan proses rebranding. Rebranding dapat dilakukan apabila 

suatu brand mengalami akuisisi, penggabungan, atau terdapat anak perusahaan 

yang baru (hlm. 63). Selain itu, rebranding juga dapat dilakukan apabila suatu 

brand  menyampaikan citra yang salah kepada target pasarnya. Jika dibiarkan, 

konsumen akan kehilangan awareness bahkan kepercayaan mereka terhadap 

brand tersebut. 

 Airey (2011) mengatakan terdapat dua jenis rebranding yang dapat 

dilakukan oleh perusahaan: 

1. Mengganti seluruh sistem brand dengan yang baru. Hal ini termasuk 

identitas, strategi promosi, hingga positioning. 

2. Merevitalisasi identitas brand yang telah terbentuk sebelumnya. Proses 

revitalisasi dapat dilakukan tanpa harus mengubah core value dari brand. 

Kedua jenis rebranding ini dapat dipilih suatu perusahaan sesuai problematika 

yang mereka hadapi. Mengganti seluruh sistem brand yang lama dapat diterapkan 

jika sebuah brand dinilai gagal dalam penyampaian citra perusahaan. Namun 

merevitalisasi dilakukan apabila hanya tampilan visual saja yang dinilai tidak 

relevan (hlm. 57). 
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2.1.3. Brand Strategy 

Brand strategy merupakan suatu langkah penyelarasan ide dan strategi 

berdasarkan visi yang muncul dari nilai dan budaya perusahaan. Di dalam brand 

strategy terdapat penetapan positioning, nilai-nilai unggul serta pembeda dengan 

perusahaan lain. Brand strategy juga perlu berjalan selaras dengan seluruh pihak, 

baik itu pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal seperti media dan 

konsumen (Wheeler, 2009, hlm. 12). 

2.1.4. Brand Equity 

Kotler dan Keller (2012) mengungkapkan bahwa brand equity atau ekuitas merek 

merupakan nilai tambah yang diberikan pada suatu produk atau jasa dengan 

tujuan membangun relasi dengan konsumen. Terdapat 4 (empat) pilar utama 

brand equity dalam ROI (Return of Investment) (hlm. 245): 

1. Diferensiasi, sejauh mana konsumen dapat membedakan suatu brand dengan 

yang lainnya. 

2. Relevan, seberapa luas daya tarik suatu brand bagi target konsumen. 

3. Perhargaan, bagaimana persepsi konsumen terhadap kualitas dari suatu 

brand serta seberapa besar brand dapat dihargai. 

4. Pengetahuan, mengukur seberapa familiar suatu brand di mata konsumen. 
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Gambar 2.1. Pilar Utama dalam Brand Equity 

 (Marketing Management/Kotler & Keller/2012) 

 

Aaker dalam Sumarwan (2011) membagi brand equity menjadi lima unsur:  

1. Brand awareness, merupakan tingkat pengenalan konsumen terhadap 

eksistensi sebuah brand. Dalam brand awareness terdapat 4 tingkat 

pengenalan konsumen: 

a.       Unaware of brand, merupakan tingkatan dimana konsumen tidak 

mengetahui adanya suatu brand. 

b. Brand recognition, merupakan tingkat minimal kesadaran konsumen 

terhadap suatu brand. 

c.       Brand recall, merupakan tingkat kesadaran ketika konsumen 

mengingat kembali suatu brand dengan permintaan menyebutkan 

suatu brand dalam kelas produk tertentu. 
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d. Top of mind, merupakan tingkat kesadaran dimana suatu brand 

menjadi brand utama dalam benak konsumen sehingga disebutkan 

pertama kali. Tingkat kesadaran ini menunjukkan bahwa suatu brand 

menjadi pilihan utama konsumen dalam puncak pikirannya 

dibandingkan kompetitor lain. 

2. Brand association, merupakan gabungan dari atribut terkait identitas suatu 

brand. Brand association terbentuk di benak konsumen dan membantu 

konsumen mengingat informasi dari brand. 

3. Perceived quality, merupakan persepsi konsumen terhadap citra dan kualitas 

suatu brand. Persepsi ini yang menjadi diferensiasi atau pembeda dengan 

kompetitor, serta menyampaikan positioning suatu brand kepada konsumen. 

4. Brand loyalty, merupakan nilai loyalitas yang diperoleh suatu brand dari 

konsumen. Loyalitas menjadi nilai penjamin apakah suatu brand dapat 

tergantikan oleh brand lain di benak konsumen. 

5. Asset brand lain (trademark dan paten). 

2.1.5. Identitas Visual 

Menurut Landa (2013), sebuah perusahaan yang menghasilkan produk maupun 

jasa haruslah memiliki nilai yang dapat membedakan dirinya dengan perusahaan 

lain. Apabila perusahaan tidak memiliki nilai pembeda, perusahaan tersebut 

hanyalah nama dan tidak memiliki ‘wajah’. Untuk menghindari hal ini, 

perusahaan perlu mempunyai identitas visual yang berupa logo maupun ikon 

(hlm. 240). 
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 Melalui identitas visual, perusahaan dapat menyampaikan citra dan 

karakteristik yang dimiliki oleh brand. Oleh karena itu, agar identitas visual dapat 

disampaikan dengan baik, Landa (2013, hlm. 245) mengungkapkan bahwa 

identitas visual haruslah:  

1. Mudah dikenali dan dapat diidentifikasi oleh konsumen 

2. Mudah diingat seluruh elemen visualnya 

3. Memiliki ciri khas sehingga mudah dibedakan karakteristiknya 

4. Dapat bertahan lama 

5. Fleksibel serta terbuka terhadap perubahan 

2.1.5.1. Logo 

Logo merupakan sebuah simbol penanda yang mewakili suatu brand, 

perusahaan, maupun individu (Landa, 2013). Pada dasarnya, logo 

merupakan perwujudan identitas visual suatu brand yang lebih luas. Logo 

tidak hanya berfungsi sebagai pembeda, tetapi juga sebagai media 

penyampaian pesan atau citra perusahaan kepada konsumen (hlm. 246).  

 Landa (2013) membagi logo dalam beberapa kategori sesuai 

bentuk dari logo tersebut. 

1. Logotype, atau dikenal juga dengan workmark, merupakan logo yang 

dibentuk dari nama brand perusahaan atau kelompok dengan variasi 

tipografi. 

2. Lettermark, merupakan logo yang dibentuk dari inisial atau huruf 

awalan suatu brand. 
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Selain dibentuk oleh teks dan variasi tipografi, tampilan sebuah logo 

dapat berupa simbol dan ikon. Simbol merupakan sebuah bentuk visual 

bergambar, abstrak, dan non representatif yang ditampilkan menyatu 

maupun terpisah dengan nama brand. Dalam penerapannya, simbol terbagi 

menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah (hlm. 246): 

1. Pictorial symbol, simbol berupa gambar dengan mengacu pada 

gambaran seseorang, tempat, aktivitas, maupun objek yang dapat 

dikenali. 

2. Abstract symbol, simbol berupa bentuk abstrak yang mudah maupun 

kompleks, atau distraksi dari tampilan normal. 

3. Nonrepresentational or nonobjective symbol, simbol yang dibentuk 

tidak mengacu pada objek apapun secara visual. 

4. Letterform symbol, simbol berupa huruf/letterform yang 

digabungkan dengan nama brand. 

2.1.6. Brand Identity 

Suatu perwujudan nyata dari sebuah brand yang dapat dirasakan dan disentuh 

secara fisik disebut brand identity (Wheeler, 2009, hlm. 4). Brand identity 

merupakan penggabungan dari berbagai elemen berbeda yang membentuk satu 

kesatuan. Kehadiran brand identity dalam sebuah perusahaan sangatlah penting 

dalam menjadi faktor yang membedakan sebuah brand dengan kompetitor. 

Menurut Wheeler (2009), brand identity memiliki sebuah bahasa visual 

yang akan  diaplikasikan ke berbagai media. Seluruh aplikasi dari brand identity 
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haruslah konsisten dan berjalan harmonis. Berikut beberapa media penerapan 

aplikasi dari brand identity (hlm. 142): 

1. Kop surat atau letterhead 

Kop surat adalah aplikasi utama dari sebuah brand sebagai suatu bukti resmi 

dalam dunia bisnis. Melalui kop surat (baik itu fisik maupun digital), segala 

macam pesan maupun perjanjian dengan berbagai pihak dapat 

dikomunikasikan secara formal. 

2. Kartu nama atau business card 

Sebuah kartu nama atau business card merupakan sebuah alat pemasaran 

kecil yang portabel. Kartu berukuran kecil ini dapat membawa citra dan nilai 

brand sebuah perusahaan kepada khalayak umum. 

3. Desain kemasan atau packaging 

Menurut Wallace dalam Wheeler (2009), sebuah kemasan adalah satu-

satunya media brand identity yang dialami dan dirasakan sepenuhnya oleh 

konsumen. Kemasan dapat dengan mudahnya menarik perhatian konsumen 

dengan kreativitas yang semakin berkembang baik dalam segi bentuk, 

warna, hingga kegunaan. 

4. Iklan atau advertising 

Iklan merupakan media yang menciptakan relasi antara suatu brand dengan 

konsumen melalui penyampaian informasi hingga tindakan persuasi. 

Konsumen dapat mengetahui produk dan jasa suatu brand hingga inovasi 

yang dilakukan perusahaan melalui iklan. Iklan dapat disampaikan melalui 
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media cetak (majalah, brosur, baliho) dan media digital (iklan televisi, 

media sosial). 

5. Seragam karyawan atau employee uniform 

Seragam merupakan salah satu tanda yang mengidentifikasi suatu 

perusahaan dengan kompetitor. Selain sebagai nilai pembeda, seragam 

membuat pekerja dalam perusahaan terlihat rapi di hadapan konsumen. Dari 

segi karyawan, mengenakan seragam juga akan menunjukkan komitmen 

serta meningkatkan nilai bangga mereka terhadap perusahaannya. 

2.1.7. Brand Positioning 

Menurut Wheeler (2009), positioning dalam perusahaan berfungsi untuk 

merencanakan serta meningkatkan pemasaran dan penjualan. Hal ini dilakukan 

agar perusahaan dapat bertahan dan berkembang di tengah keadaan pasar dan 

konsumen yang terus mengalami perubahan. Brand positioning berbicara 

bagaimana penempatan brand di antara brand lainnya dengan produk atau jasa 

yang serupa, serta posisi brand itu sendiri di mata konsumen. Melalui brand 

positioning, perusahaan akan menemukan cara baru untuk memperkenalkan brand 

yang dimiliki melalui perubahan demografi, tren konsumen, hingga 

perkembangan teknologi. Dalam positioning brand terdapat 4 unsur yang 

mempengaruhi tingkat penjualan yaitu (hlm. 14): 

1. Price merupakan satuan nilai tukar yang ditetapkan perusahaan atas produk 

maupun jasanya. 

2. Product merupakan suatu barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan. 
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3. Promotion merupakan kegiatan memasarkan suatu produk maupun jasa 

dengan tujuan mempersuasi konsumen untuk melakukan transaksi. 

4. Place merupakan wadah usaha yang akan menjadi lokasi tempat penjualan. 

2.2. Elemen Desain 

Supriyono (2010, hlm. 57) mengungkapkan bahwa untuk menciptakan sebuah 

desain yang komunikatif, harmonis, dan mudah dimengerti pembaca, haruslah 

mengetahui elemen-elemen dasar dalam desain itu sendiri.  

2.2.1. Garis 

Garis merupakan sebuah elemen satu dimensi yang bertujuan untuk memudahkan 

pembaca dalam memahami sebuah komposisi desain (Supriyono, 2010: hlm. 58). 

Berdasarkan wujudnya, garis terdiri dari garis lurus, garis lengkung, dan garis 

zigzag. Dalam unsur semiotika, garis juga dapat terbentuk dari rangkaian teks dan 

huruf. Meskipun tidak terlihat goresan garis, kita dapat merasakan citra visual dari 

garis seperti pada gambar berikut. 

 

Gambar 2.2. Susunan Huruf yang Membentuk Garis 

(Desain Komunikasi Visual: Teori dan Aplikasi/Supriyono, R./2010) 
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Garis juga dapat divisualisasikan sebagai sebuah ilustrasi. Garis dapat 

dikomposisikan sedemikian rupa sehingga menciptakan kesan bagi pembacanya. 

2.2.2. Bidang 

Menurut Supriyono (2010: hlm. 59), bidang merupakan sebuah elemen desain 

yang terbentuk dari tinggi dan lebar. Bidang dapat dikelompokkan menjadi dua 

jenis, yaitu bidang geometris dan bidang non-geometris. Bidang geometris seperti 

persegi, lingkaran, dan segitiga akan memberikan kesan yang kaku dan formal. 

Sedangkan bidang tidak beraturan memberikan kesan yang fleksibel dan dinamis. 

 Selain bidang di atas yang dapat dilihat oleh indera, ruang yang kosong 

antar elemen desain juga dapat dimaknai sebagai sebuah bidang. Ruang kosong 

(blank space) ini biasanya berupa margin dan jarak antara elemen satu dengan 

lainnya. Sebuah bidang kosong diperlukan dalam sebuah komposisi desain. Hal 

ini bertujuan agar setiap elemen dapat terlihat jelas dan meningkatkan 

kenyamanan membaca. Suatu desain yang memiliki bidang kosong yang cukup 

besar dapat memberikan kesan yang rapi, formal, dan elegan. Sementara itu, suatu 

desain yang memiliki bidang kosong sedikit akan terkesan ramai, sesak, dan 

penuh (Supriyono, 2010: hlm. 60). 

2.2.3. Warna 

Warna merupakan elemen yang berperan penting dalam menarik perhatian 

pembaca serta dapat mengkomunikasikan informasi secara visual (Sherin, 2012). 

Pada dasarnya warna dibentuk dari refleksi gelombang cahaya pada permukaan, 

yang diinterpretasikan sebagai warna yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. 
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Sherin (2012) mengungkapkan terdapat beberapa istilah dalam warna, yaitu 

sebagai berikut. 

1. Hue, merupakan warna itu sendiri, atau istilah lain dari warna yang dapat 

digunakan secara bergantian. 

2. Saturation, atau intensitas warna, merupakan tingkat kemurnian suatu warna 

tanpa adanya percampuran dengan warna putih atau hitam. 

3. Color temperature, merupakan tingkat hangat atau dinginnya suatu warna. 

4. Color value and intensity, merupakan tingkat terang atau gelapnya warna, 

biasanya ditentukan oleh penambahan putih atau hitam yang dapat merubah 

nilai warna. Penggunaan value pada warna dapat disesuaikan berdasarkan 

citra dan sifat yang hendak dibuat. Warna yang dibuat lebih muda dengan 

penambahan warna putih dikenal sebagai warna tint, sedangkan warna yang 

dibuat lebih tua dengan penambahan warna hitam disebut warna shade. 

Warna tint memberikan kesan lembut dan elegan, sedangkan warna shade 

memberikan kesan muram dan duka (hlm. 10). 

 

Gambar 2.3. Warna Tint dan Shade 

(Design Elements, Color Fundamentals: A Graphic Style Manual for Understanding How Color 

Affects Design/Sherin, A./2012) 
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Menurut Sherin (2012: hlm. 16), kombinasi warna yang tepat akan 

menciptakan keselarasan atau harmoni, sehingga pesan atau informasi dalam 

desain dapat tersampaikan dengan baik. Kombinasi warna dapat terbentuk dari 

interaksi antar warna dalam suatu lingkaran warna atau disebut color wheel. 

 

Gambar 2.4. Color Wheel 

(Design Elements, Color Fundamentals: A Graphic Style Manual for Understanding How Color 

Affects Design/Sherin, A./2012) 

Sherin (2012: hlm.19) menyebutkan adanya beberapa kombinasi warna yang 

terbentuk dalam color wheel, yaitu sebagai berikut: 
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Gambar 2.5. Kombinasi Warna dalam Color Wheel 

(Design Elements, Color Fundamentals: A Graphic Style Manual for Understanding How Color 

Affects Design/Sherin, A./2012) 

1. Primary color atau warna primer, merupakan warna murni atau tidak 

tercampur dengan warna lain. Warna primer terdiri dari warna merah, biru, 

dan kuning. 

2. Secondary color atau warna sekunder, merupakan campuran seimbang dari 

dua warna primer. Warna sekunder terdiri dari warna ungu, hijau, dan 

oranye.  

3. Tertiary color atau warna tersier, merupakan warna yang diletakkan diantara 

warna primer dan sekunder dalam roda warna. 

4. Complementary hues atau komplementer, merupakan warna yang letaknya 

tepat berlawanan atau berseberangan dalam roda warna. Dalam 

penerapannya, kombinasi warna komplementer dapat menarik perhatian 

audiens karena warnanya yang kontras. 

Perancangan Rebranding Linds..., Priscillia Yosephine Angelica, FSD UMN, 2018



20 

 

5. Split complementary hues atau split komplementer, merupakan kombinasi 

antara warna primer dan dua warna sekunder yang berdekatan dengan 

pelengkap warna pada roda warna. 

6. Analogous combinations atau analogus, merupakan kombinasi warna primer 

dan dua warna pelengkap yang terletak berdekatan dalam roda warna. 

Penggunaan kombinasi warna ini dapat menciptakan harmoni karena 

memiliki panjang gelombang cahaya yang mirip. 

7. Triad harmonies, merupakan kombinasi dari tiga warna dengan jarak yang 

sama satu dengan yang lain dalam roda warna. 

8. Tetrad combination, merupakan kombinasi dari empat warna yang 

merupakan gabungan komplementer atau split komplementer. 

 Selain klasifikasi tersebut, setiap warna juga dapat memberikan emosi yang 

mempengaruhi psikologis pembacanya. Zelanski (2010) membagi warna 

berdasarkan sifat dan nilai emosional warna tersebut (hlm 39-41): 

1. Warna hangat dan dingin (warm and cool colors). Warna hangat seperti 

merah, jingga, dan kuning sebagai lambang dari kehangatan, darah, serta 

artdrenalin yang tinggi. Warna dingin seperti biru dan hijau adalah lambang 

dari rasa nyaman dan tenang. 

2. Efek psikologi (Physiological effects), mengacu pada hasil riset psikologi, 

warna merah merupakan tanda bagi sesuatu yang penuh gairah dan 

semangat, warna kuning merupakan tanda untuk berhati-hati dan waspada, 

warna hijau merupakan penggambaran sesuatu yang bersih dan sehat, 

sedangkan warna biru adalah lambang dari sesuatu yang tenang dan sejuk. 
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3. Emosi (Emotional effects), setiap warna dapat membangun mood yang 

berbeda bagi pembacanya berdasarkan hue yang dimiliki. Seperti contoh 

visual yang di dalamnya terdapat campuran warna putih (tint) akan 

memberikan emosi yang tenang. Di sisi lain, visual dengan dipenuhi 

campuran warna hitam (shade) akan memberikan kesan emosi yang lebih 

kuat dan kelam. 

2.2.4. Gelap-terang 

Gelap-terang diperlukan dalam desain untuk menonjolkan suatu pesan dan citra 

yang hendak disampaikan kepada pembaca (Supriyono, 2010: hlm.78). Pesan 

akan lebih mudah disampaikan apabila setiap unsur visual dikomposisikan 

berdasarkan kontras terang dan gelap. Kontras gelap-terang sangat dipengaruhi 

oleh elemen warna. Menurut Supriyono (2010), apabila sebuah visual 

menggunakan warna yang kurang kontras, maka pesan yang disampaikan adalah 

statis dan tenang. Namum apabila sebuah visual dipenuhi oleh warna yang kontras 

akan menciptakan kesan dinamis, ceria dan riang. 

2.2.5. Ukuran 

Hal lain yang dapat meningkatkan nilai kemudahan membaca (legibility) pada 

suatu desain adalah besar kecilnya sebuah elemen visual. Setiap elemen dalam 

sebuah desain, harus disusun lebih dulu berdasarkan skala prioritasnya (visual 

hierarchy). Mana informasi yang dinilai kurang penting, penting, hingga sangat 

penting. Informasi yang paling penting perlu dijadikan sebagai focal point dan 

dibuat lebih mencolok dibandingkan informasi lainnya. Focal point dapat 
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disampaikan dengan pertimbangan ukuran dan penempatan informasi, visualisasi 

warna juga bentuk yang kontras. 

2.3. Prinsip Desain 

Supriyono (2010) mengungkapkan bahwa untuk merancang komposisi desain 

yang harmonis, diperlukan kaidah-kaidah visual yang disebut dengan prinsip 

desain. Prinsip-prinsip itu antara lain (hlm. 86): 

2.3.1. Keseimbangan (balance) 

Keseimbangan (balance) merupakan suatu prinsip desain yang menggambarkan 

proporsi yang sama berat. Terdapat dua pendekatan yang digunakan untuk 

membentuk keseimbangan, yaitu: 

1. Keseimbangan formal, apabila setiap sisi pada bidang desain memiliki 

proporsi yang seimbang. Keseimbangan ini dapat berupa sisi kiri dan kanan 

yang sama berat, maupun sisi atas dan bawah yang sama berat. 

Keseimbangan ini menimbulkan kesan yang rapi, kokoh, dan stabil. 

2. Keseimbangan asimetris, apabila setiap elemen visual yang terdapat pada 

bidang desain diletakkan tidak sama tetapi tetap terasa seimbang. 

Keseimbangan asimetris menimbulkan kesan yang variatif dan dinamis. 

Jenis ini cocok diterapkan pada visual untuk acara anak-anak dan remaja. 

2.3.2. Tekanan (emphasis) 

Dalam menyampaikan pesan kepada audiens, informasi yang dinilai paling 

penting dibanding informasi lainnya harus ditonjolkan dengan visual yang 

mencolok. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip desain tekanan 
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atau emphasis. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menonjolkan suatu 

elemen visual agar berbeda dengan elemen lainnya. Teknik menonjolkan suatu 

elemen untuk memusatkan perhatian audiens terhadap elemen tersebut dikenal 

dengan istilah focal point. Berikut adalah cara yang dapat dilakukan untuk 

menonjolkan elemen pada desain: 

1. Kontras 

Penciptaan focal point dapat dilakukan dengan membuat suatu elemen 

tampak beda atau kontras dengan elemen lainnya. Faktor pembeda ini dapat 

berupa warna elemen yang mencolok dibandingkan warna latar belakang, 

ukuran elemen lebih besar, dan berbagai faktor pembeda lainnya. 

2. Isolasi objek 

Cara lain untuk menciptakan focal point adalah dengan mengisolasi atau 

memisahkan suatu objek dari objek lainnya. Objek yang terpisah ini akan 

lebih menarik perhatian. 

3. Penempatan objek 

Focal point dapat diciptakan dengan menempatkan suatu objek di tengah 

halaman. Objek tersebut juga dapat berupa ilustrasi maupun foto. Ilustrasi 

atau foto yang dikelilingi bidang kosong juga dapat menjadi focal point. 

Pemberian aksen ini disebut stopping power. Stopping power bertujuan 

untuk menarik pembaca untuk berhenti sejenak dari kegiatannya dan 

mengalihkan perhatian pada objek. 
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2.3.3. Irama (rhythm) 

Irama merupakan suatu pola peletakkan elemen-elemen visual yang dilakukan 

berulang. Irama terbagi menjadi dua, yaitu repetisi dan variasi. Repetisi 

merupakan irama yang pengulangannya konsisten, sedangkan variasi merupakan 

irama yang pengulangannya disertai dengan perubahan letak, ukuran, dan bentuk. 

Elemen visual yang disusun teratur akan menimbulkan kesan statis dan kaku, 

sedangkan elemen yang mengalami perubahan letak, ukuran, dan bentuk akan 

menimbulkan kesan riang dan dinamis. 

2.3.4. Kesatuan (unity) 

Kesatuan merupakan keadaan dimana seluruh elemen dalam desain terkesan 

menyatu, harmonis, dan berkesinambungan. Kesatuan dapat dilakukan dengan 

beberapa cara sebagai berikut. 

1. Melakukan pengulangan terhadap elemen yang sama 

2. Menggunakan unsur yang memiliki warna dan bentuk yang sama 

3. Menggunakan satu hingga dua jenis huruf dalam suatu desain. 

2.4. Teori Grid System & Layout 

Layout atau tata letak merupakan suatu komponen dalam desain yang dapat 

meningkatkan minat baca audience (Graver & Jura, 2012). Layout digunakan 

untuk mengkomposisikan elemen visual sedemikian rupa sehingga penyampaian 

pesan dapat lebih teratur dan menarik. Dalam mengatur tata letak konten beserta 

elemen visual, terdapat alat bantu layout yang dikenal sebagai grid. Menurut 
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Graver & Jura (2012), terdapat beberapa elemen grid yang dapat diterapkan dalam 

pembuatan layout, elemen tersebut diantaranya adalah: 

 

Gambar 2.6. Elemen dalam Grid System 

(https://www.safaribooksonline.com/library/view/layout-essentials-

100/9781592534722/xhtml/ch01.html) 

1. Margins, merupakan area jarak kosong antara bagian tepi halaman dengan 

bidang konten halaman. 

2. Flowlines, merupakan garis bantu yang mengarahkan pembaca dalam 

memahami suatu halaman. 

3. Columns, merupakan sebuah bidang vertikal yang membagi area halaman 

untuk diisi oleh konten.   
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4. Modules, merupakan satuan unit ruang yang dipisahkan oleh jarak yang 

telah ditentukan. 

5. Spatial Zones, merupakan area yang terbentuk dari penggabungan beberapa 

modules, yang digunakan untuk memuat konten. 

6. Markers, merupakan area yang digunakan sebagai identifikasi, untuk 

memuat informasi yang berulang dan terletak di bagian bawah halaman 

(hlm. 20). 

Untuk mengatur tata letak suatu konten dalam halaman, terdapat 6 struktur 

dasar grid yang dapat diterapkan (Graver & Jura, 2012). 

1. Single-column/Manuscript grids, merupakan struktur grid yang berisi satu 

kolom dalam halaman. Struktur ini biasa diterapkan dalam tata letak teks 

yang berkelanjutan, seperti dalam sebuah buku maupun esai. 

2. Multicolumn grids, merupakan struktur grid yang terdiri dari beberapa 

kolom dengan fleksibilitas tinggi. 

3. Modular grids, merupakan struktur grid yang terdiri dari kolom dan baris 

yang membentuk area modular kecil. Jenis struktur ini biasanya digunakan 

untuk struktur teks yang kompleks seperti koran. 

4. Hierarchical grids, merupakan struktur grid dengan penempatan khusus 

sesuai dengan konten spesifik yang dimuat. Hierarchical grids biasanya 

diterapkan dalam pembuatan desain kemasan, poster, maupun situs. 

5. Baseline grids, terdiri dari rangkaian baris yang berfungsi sebagai alat bantu 

penempatan elemen tipografi yang konsisten. 
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6. Compound grids, terdiri dari penggabungan beberapa multiple grids untuk 

menciptakan lebih banyak variasi dalam layout (hlm. 46).  

2.5. Teori Tipografi 

Menurut Cullen (2012), tipografi merupakan suatu proses penyampaian pesan 

verbal dalam bentuk visual dengan menggunakan elemen type. Type yang 

mengekspresikan sebuah pesan harus memiliki fungsi semantik dan estetik (hlm. 

12). Sebagai fungsi semantik, sebuah type harus mengandung makna serta emosi 

yang dapat disampaikan dengan baik kepada audience. Di samping itu, type yang 

baik juga harus berfungsi sebagai estetika, yaitu tetap mencerminkan nilai 

keindahannya. Tipografi melintasi banyak medium desain dan dapat ditemukan di 

mana saja, namun ia harus tetap menonjolkan fungsi dan estetikanya (hlm. 14). 

Cullen (2012) menjelaskan bahwa terdapat dua macam pendekatan dalam 

merancang suatu tipografi. Kedua pendekatan tersebut berkaitan serta dikenal 

dengan istilah macrotypography dan microtypography. 

2.5.1. Macrotypography 

Macrotypography merupakan pendekatan yang memaparkan penempatan 

tipografi dalam suatu desain. Pendekatan ini meliputi pengaturan komposisi, tata 

letak, serta bagaimana suatu elemen tipografi ditempatkan diantara negative 

space. Melalui pendekatan macrotypography, desainer menempatkan, 

menghubungkan, serta membuat keseimbangan melalui type. Pendekatan ini 

menjadi penentu besar dalam membuat ketertarikan visual dari audience. 
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2.5.2. Microtypography 

Microtypography merupakan suatu pendekatan yang memaparkan pengaturan 

typesetting serta hal-hal yang terkait di dalamnya. Hal-hal tersebut antara lain 

adalah pengaturan detail huruf, jarak, hingga paragraf. Kehadiran 

microtypography sangat menjadi penentu bagi pendekatan macrotypography, 

karena tipografi dapat menciptakan ketertarikan visual audience apabila memiliki 

tingkat keterbacaan (readability) yang baik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam microtypography adalah: 

1. Space & spacing 

Menurut Cullen (2012, hlm. 86), space dan spacing dapat mengubah 

tampilan serta rasa dari sebuah type. Dalam menyesuaikan keseimbangan 

jarak sebuah karakter pada baris dan paragraf, di dalam space terdapat 

istilah kerning, tracking, dan leading. 

 

Gambar 2.7. Tampilan Kerning, Tracking, dan Leading 

(Best Practices for Graphic Designers, Grids and Page Layouts: An Essential Guide for 

Understanding and Applying Page Design Principles/Graver, A., & Jura, B./2012) 
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a. Kerning & Tracking 

Kerning merupakan penyesuaian jarak antar karakter yang terlihat 

terlalu sempit maupun lebar. Kerning biasanya dilakukan pada huruf 

yang berdekatan dengan huruf T, V, W, dan Y. Sementara itu, tracking 

merupakan penyesuaian terhadap keseluruhan jarak antar kata, baris 

maupun paragraf. 

b. Leading 

Leading merupakan pengaturan jarak vertikal suatu baris kalimat 

berdasarkan baseline dalam satuan points. 

2. Alignments & Paragraphs 

Alignments merupakaan perataan type yang digunakan pada sebuah desain, 

yang terdiri dari rata kiri (flush-left), rata kanan (flush-right), rata tengah 

(centered), dan rata kiri-kanan (justified). Rata kiri merupakan jenis 

alignment yang cocok untuk paragraf karena memiliki titik awal baca yang 

tetap. Rata kanan cocok digunakan pada kata-kata atau garis dan bukan 

untuk paragraf, karena titik awalnya bervariasi. Rata tengah cocok 

digunakan untuk teks yang pendek seperti judul pada sebuah artikel. Rata 

kiri-kanan seringkali digunakan juga pada paragraf, dengan ciri alignment 

adalah tiap ujungnya (kiri-kanan) sejajar dan rapi. 

 Paragraf merupakan rangkaian type terbesar dalam suatu desain, yang 

biasanya terdiri dari beberapa kalimat. Dalam merancang sebuah paragraph 

dalam suatu desain, diperlukan penyeimbangan baik itu dari ukuran type, 
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panjang-lebarnya baris, hingga penggunaan leading. Hal ini diperlukan 

untuk menciptakan tingkat keterbacaan yang maksimal pada pembaca. 

3. Hierarcy 

Hierarchy atau hirarki merupakan pemetaan type untuk menentukan arah 

baca pada suatu desain. Hirarki diperlukan untuk menentukan pada bagian 

mana pembaca melihat elemen terlebih dahulu, sehingga pesan utama dapat 

tersampaikan dengan baik. Dalam membangun sebuah hirarki, terdapat 

beberapa faktor yang dapat digunakan antara lain typography, spatial, dan 

graphic. Typography dapat berupa perubahan ukuran type, jenis type, 

penggunaan kombinasi pada typeface, hingga baseline shifts. Spatial dapat 

berupa penggunaan spacing (kerning, leading, tracking), perubahan 

orientasi serta posisi. Faktor terakhir adalah graphic seperti garis, bentuk, 

serta warna. Ketiga faktor tersebut dapat membantu dalam penentuan arah 

baca type dan hierarchy. 

4. Aesthetic Tailoring 

Aesthetic tailoring merupakan tahap pengarsipan akhir secara detail pada 

typesetting. Aesthetic tailoring masuk ke dalam kategori microtypography  

karena memastikan semua elemen terkecil dalam typesetting tidak ada 

masalah, sehingga penyampaian pesan melalui tipografi dapat berjalan 

dengan baik. Terdapat 5 faktor mendasar dalam tailoring type adalah: 

a. Menyesuaikan proporsi typeface yang tepat, seperti mengatur width, 

weight, dan posture. 

b. Menyesuaikan relasi antar rangkaian huruf, kata, hingga paragraf. 
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c. Melakukan pemeriksaan secara optis terhadap kombinasi antar 

typeface yang diletakkan berdampingan. 

d. Gunakan tanda baca kurung, kurung kurawal, maupun kurung tegak 

pada typeface, sekalipun typeface di dalamnya ditampilkan miring. 

e. Menyertakan ligatur (gabungan dua karakter atau lebih menjadi satu), 

dan menghindari tabrakan antar karakter. 

f. Penggunaan tanda hypens (-) serta dashes (—) secara tepat.  

g. Penggunaan tanda apostrophes (‘), quotation marks (“), serta prime 

symbol (′) secara tepat. 

h. Memperhatikan penggunaan tracking pada paragraf agar tetap terbaca. 

i. Menghindari adanya ruang berlebih pada paragraf dengan perataan 

justified, adanya orphans atau kalimat awal yang terpisah dari 

paragraf, serta widow atau adanya satu hingga tiga kata berlebih pada 

akhir paragraf (hlm. 86-117). 

2.6. Teori Ilustrasi 

Menurut Zeegen (2009), ilustrasi merupakan suatu komunikasi secara visual yang 

dapat membantu pembaca dalam mengimajinasikan eksistensi sebuah objek. 

Ilustrasi merupakan penggabungan antara graphic design dan art, sehingga 

disebut dengan graphic art. Hal ini disebabkan karena fungsi ilustrasi saat ini 

tidak hanya sebagai media penyampaian komunikasi, informasi serta hiburan, 

melainkan juga mengandung gaya dan ekspresi dari pembuatnya. Ilustrasi kini 

semakin berkembang, hal ini dibuktikan melalui banyaknya pengaplikasian 
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ilustrasi pada berbagai media seperti baju, poster, banner, corporate, hingga 

packaging (Zeegen, 2009: hlm. 6). 

 Dalam penerapannya, tampilan ilustrasi berbeda-beda yang ditentukan 

oleh jenis teknik penggambarannya. Zeegen (2009) membagi teknik pembuatan 

ilustrasi menjadi beberapa jenis: 

1. Ilustrasi manual 

Ilustrasi manual merupakan ilustrasi yang dibuat sepenuhnya menggunakan 

tangan, baik itu dari tahap sketsa hingga pewarnaannya. Teknik ilustrasi 

manual ini akan terkesan lebih ekspresif, sebab gaya ilustrasi dari setiap 

orang berbeda-beda. 

2. Ilustrasi digital 

Ilustrasi digital merupakan ilustrasi yang proses pembuatannya 

menggunakan perangkat digital seperti laptop atau komputer, dan didukung 

dengan software seperti Adobe Illustrator. 

3. Mix media 

Ilustrasi dengan teknik mix media merupakan ilustrasi yang proses 

pembuatannya menggabungkan proses manual dan digital. 

2.7. Teori Fotografi 

Istilah fotografi berasal dari bahasa Yunani yaitu ‘fos’  yang berarti cahaya dan 

‘grafo’ yang berarti melukis.  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

fotografi merupakan seni yang menghasilkan gambar dan cahaya melalui film. 

Menurut Langford (2008), fotografi merupakan hal yang melekat dalam 

kehidupan kita saat ini, karena kita dapat menangkap berbagai momen yang 
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terjadi di sekitar kita. Saat ini banyak juga alat yang mendukung berkembangnya 

dunia fotografi, mulai dari handphone, kamera, sensor, scanner, hingga film. 

Kecanggihan dari alat tersebut membuat teknik fotografi lebih mudah untuk 

dilakukan (hlm. 1-2). 

 Teknik fotografi dapat dilakukan dengan komposisi yang beragam. 

Langford (2008) mengatakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

menentukan komposisi obyek dalam foto: 

1. Balancing 

Balancing dapat diterapkan dalam pengaturan komposisi foto, yaitu dengan 

memperhitungkan posisi dan ukuran dari objek utama dengan objek 

pendukung, atau objek utama dengan background. Penggunaan balance 

dalam foto akan menghasilkan foto yang terlihat seimbang dan tidak berat 

sebelah. 

2. Framing (view finder) 

Teknik framing digunakan dalam fotografi untuk menentukan posisi objek 

agar terlihat simetris. Framing juga digunakan untuk membingkai suatu 

objek di dalam view finder. 

3. Point of interest 

Penggunaan point of interest dalam komposisi foto akan memberikan kesan 

yang berbeda. Suatu objek utama akan ditonjolkan dalam foto, sehingga 

akan menarik perhatian audiens. Berbagai cara untuk menonjolkan atau 

membedakan objek utama antara lain dengan penggunaan line, posisi objek, 

kontras, serta pencahayaan (hlm. 5-9). 
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2.7.1. Food Photography 

Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan berbagai macam bidang 

fotografi. Salah satu bidang fotografi yang dikenal adalah food photography, atau 

fotografi dengan objek utama makanan. Young (2012) mengatakan pada dasarnya 

pengetahuan mengenai food photography tidaklah jauh berbeda dengan teknik 

fotografi lainnya. Tujuan dari food photography adalah menggambarkan makanan 

sebagai objek utama dengan segala keindahan dan kelezatannya (hlm. 1). 

Terdapat nilai-nilai yang mendukung pengambilan foto melalui teknik food 

photography. Nilai-nilai tersebut mengacu pada bagaimana kita menghias area di 

sekeliling objek makanan, sebab hal ini dapat mempengaruhi mood dan kesan 

audiens terhadapnya (Young, 2012: hlm. 106).  

Nilai-nilai pendukung pengambilan foto dalam food photography adalah: 

1. Simpel dan relevan 

Menambahkan objek pendukung yang simple dan relevan, seperti gelas, 

sendok, serbet, atau bahkan bahan-bahan dari hidangan utama. Pemilihan 

objek pendukung ini haruslah relevan dengan makanan utama, juga 

keberadaannya yang tidak mencuri perhatian dari makanan utama. 

 

Gambar 2.8. Teknik Fotografi dengan Penambahan Objek Pendukung 

(Food Photography: From Snapshots to Great Shots /Young, N.S./2012) 
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2. Alas piring dan perlengkapannya 

Alas piring dan perlengkapannya haruslah sesuai dengan ukuran makanan 

utama yang disajikan. Selain itu, alas piring yang baik digunakan adalah 

berwarna polos atau putih dan tidak memiliki gambar pola.  

 

Gambar 2.9. Contoh Alas Piring Polos 

(Food Photography: From Snapshots to Great Shots /Young, N.S./2012) 

3. Tekstil dan tekstur. 

Tekstil dan tekstur merupakan cara yang baik diterapkan pada food 

photography, karena dapat menciptakan kesan kedalaman dan realistis pada 

foto. Beberapa bahan tekstil yang dapat digunakan adalah serbet dan kain 

meja, sedangkan tekstur yang dapat digunakan adalah tekstur kayu atau 

marmer pada meja. 
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Gambar 2.10. Contoh Bahan Tekstil 

(Food Photography: From Snapshots to Great Shots /Young, N.S./2012) 

Selain memperhatikan nilai yang mendukung pengambilan foto, 

diperlukan juga teknik perspective dan framing dalam food photography. 

Perspective dan framing yang tepat akan menentukan posisi makanan agar terlihat 

maksimal dengan penampilannya. Young (2012) menyebutkan ada 3 (tiga) 

macam perspective dan framing yang dalam pengambilan foto food photography: 

1. Vertical and horizontal 

Teknik ini dipilih apabila objek makanan terlihat terlalu tinggi, sedangkan 

teknik framing horizontal dipilih apabila objek makanan terlalu lebar. 

 

Gambar 2.11. Teknik Fotografi Vertical and Horizontal 

(Food Photography: From Snapshots to Great Shots /Young, N.S./2012) 
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2. Three-quarters and level 

Sudut tiga perempat merupakan sudut dimana kita memposisikan diri kita 

jika kita hendak menyantap objek makanannya. Teknik perspektif ini sangat 

baik diterapkan apabila makanan disajikan di dalam mangkuk, gelas, atau 

yang memiliki kedalaman. 

  

Gambar 2.12. Teknik Fotografi Threequarters and Level 

(Food Photography: From Snapshots to Great Shots /Young, N.S./2012) 

 

3. Overhead view 

Mengambil foto dengan perspektif dari atas (lurus ke bawah) dipilih apabila 

hendak menampilkan banyak hal sekaligus, seperti bahan yang digunakan 

pada makanan utama. Teknik ini dilakukan apabila objek makanan pendek 

dan memiliki tinggi yang mirip dengan objek pendukungnya (hlm. 124-

129). 
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Gambar 2.13. Teknik Fotografi Overhead View 

(Food Photography: From Snapshots to Great Shots /Young, N.S./2012) 

 

2.8. Teori Gestalt 

Menurut Max Wertheimer, seorang tokoh psikologi gestalt (dalam Prasetya, 

2011) prinsip gestalt bermula dari pola pikir manusia yang cenderung  mengaitkan 

suatu bagian dengan bagian lainnya dalam melakukan pemecahan masalah. 

Manusia juga cenderung menemukan makna, tujuan, dan konsep secara  

menyeluruh pada hal tersebut. Dalam psikologi gestalt, manusia sebagai objek 

cenderung menafsirkan dan memahami suatu visual secara menyeluruh atau 

sebagai satu kesatuan dan tidak secara sebagian.  

Di tahun 30-an, prinsip gestalt diperkenalkan oleh Max  Wertheimer, 

bersama dengan Wolfgang Kotler dan Kurt Koffka sebagai sebuah persepsi 

bentuk. Pada saat itu dikenal adanya hukum Pragnanz.  Hukum Pragnanz 

mengemukakan bahwa manusia cenderung mengkomposisikan setiap pengalaman 

secara sederhana, teratur, dan berdasarkan pada kehidupan sehari-hari.  Dalam 

pengembangan psikologi gestalt hingga saat ini, para tokoh psikolog gestalt 
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mengembangkan konsep dan pemikiran dari hukum Pragnanz. Saat ini terdapat 

enam prinsip gestalt yang dapat ditemui dalam perancangan visual suatu desain. 

Beberapa prinsip gestalt itu adalah: 

1. Law of closure 

Dalam prinsip gestalt law of closure, secara perseptual kita cenderung 

mengisi bagian yang tidak utuh atau menutup bagian tersebut. Fungsi dari 

prinsip ini adalah agar desain lebih teratur dan stabil. 

 

Gambar 2.14. Contoh Penerapan Prinsip Law of Closure 

      (https://www.bitebrands.co/2011/01/prinsip-gestalt-memahami-fenomena.html) 

Sebagai contoh, pada gambar di atas kita bisa melihat sebuah 

gambaran dari logo Palang Merah Indonesia. Meskipun tidak terdapat logo 

secara nyata, persepsi kita dapat menangkap kumpulan teks yang 

dikomposisikan sedemikian rupa membentuk logo tersebut. 
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2. Law of similarity 

Prinsip kedekatan atau law of similarity merupakan suatu keadaan apabila 

kita dapat melihat suatu objek karena kesamaan elemen yang dimilikinya, 

baik itu kesamaan bentuk, arah, warna, maupun ukuran. 

 

Gambar 2.15. Contoh Penerapan Prinsip Law of Similarity 

      (https://www.bitebrands.co/2011/01/prinsip-gestalt-memahami-fenomena.html) 

Pada logo di atas kita cenderung mengelompokkan logogram 

menjadi dua pengelompokan, yaitu kelompok atas dan bawah. 

Pengelompokan ini dapat terlihat meskipun logo memiliki perbedaan nilai 

warna dan ukuran. Nilai kesamaan yang terdapat pada elemen di bagian atas 

terbentuk dari arah yang simetris, turunan warna, serta kemiripan bentuk. 

Begitupun dengan bagian bawah logogram, elemen memiliki kesamaan 

bentuk dan warna, meskipun komposisinya lebih asimetris. 

3. Law of proximity 

Prinsip law of proximity merupakan sebuah pengelompokan objek apabila 

objek-objek tersebut memiliki kedekatan secara posisi atau ruang. Fungsi 
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dari penggunaan prinsip ini adalah menciptakan hierarki visual atau hierarki 

pembacaan pada desain. Audiens akan diarahkan pada informasi mana yang 

lebih menonjol dan dianggap penting. 

  

Gambar 2.16. Contoh Penerapan Prinsip Law of Proximity 

      (https://www.bitebrands.co/2011/01/prinsip-gestalt-memahami-fenomena.html) 

Pada gambar di atas, pandangan mata kita akan tertuju pada objek-

objek yang berdekatan. Padahal apabila ditelusuri lebih dalam, objek 

tersebut memiliki bentuk yang berbeda, namun karena posisinya yang 

berdekatan, kita akan mempersepsikan objek-objek tersebut sebagai satu 

kelompok. 
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4. Law of Simmetry 

Prinsip gestalt law of symmetry merupakan prinsip desain yang dapat 

terbentuk apabila suatu objek memiliki bentuk yang sama dan simetris. 

Meskipun terdapat beberapa bentuk yang sama, apabila bentuk tersebut 

dipisahkan, kita tetap akan melihat mereka sebagai satu kesatuan dan saling 

terintegrasi. 

 

Gambar 2.17. Contoh Penerapan Prinsip Law of Simmetry 

      (https://www.bitebrands.co/2011/01/prinsip-gestalt-memahami-fenomena.html) 

Pada gambar di atas kita cenderung melihat objek sebagai satu 

kesatuan. Hal ini dikarenakan objek terdiri elemen-elemen yang memiliki 

kesamaan bentuk dan hanya dibedakan berdasarkan derajat kemiringan. 

Pada bagian tengah terdapat elemen dengan bentuk yang berbeda dengan 

sekelilingnya, namun kita dapat melihat mereka sebagai satu kesatuan 

karena dikelilingi oleh objek-objek yang simetris. 
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5. Law of continuity 

Prinsip ini terbentuk apabila suatu elemen visual diatur penempatannya 

menjadi sedemikian rupa, sehingga membuat pandangan mata kita 

mengikuti arah atau jalur tertentu. 

 

Gambar 2.18. Contoh Penerapan Prinsip Law of Continuity 

      (https://www.bitebrands.co/2011/01/prinsip-gestalt-memahami-fenomena.html) 

Pada gambar di atas, kita dapat melihat ilusi berupa adanya gerakan 

melingkar. Gerakan tersebut terbentuk dari pengkomposisian objek 

lingkaran sehingga membentuk ilusi optis. 

6. Law of common fate 

Prinsip ini terbentuk apabila terdapat objek-objek berbeda, namun 

ditempatkan dengan arah yang sama. 
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Gambar 2.19. Contoh Penerapan Prinsip Law of Common Fate 

      (https://www.bitebrands.co/2011/01/prinsip-gestalt-memahami-fenomena.html) 

 Pada gambar di atas, kita dapat melihat objek-objek tersebut 

merupakan satu kelompok. Meskipun objek-objek tersebut dibedakan 

dengan bentuk, warna serta permainan outline dan fill, namun mereka 

terlihat sebagai satu kesatuan karena disusun dengan arah yang sama. 
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