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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

 

2.1. Publikasi  

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, publikasi diartikan sebagai 

pengumuman; penerbitan. Sedangkan kata kerja mempublikasikan berarti 

mengumumkan; menerbitkan; menyebarkan; menyebarkan (buku, majalah, dsb). 

Publisitas berarti penyiaran tentang sesuatu atau seseorang kepada masyarakat 

luas (melalui pelbagai media). Publisitas adalah seni memancing minat untuk 

mempromosikan diri atau produk atau jasa (Levinson, 2010:3). Publisitas akan 

memosisikan sebuah merek karena publisitas : 

- Membangun Identitas 

- Membuat keberadaan merek semakin terlihat 

- Membuat merek dikenal 

- Membuat pesan tersampaikan 

- Memaksa orang untuk membeli, berinvestasi, dan berbisnis 

Publisitas adalah seni menempatkan sesuatu sebagai pusat perhatian. Pusat 

perhatian difokuskan secara sempit, pusat perhatian memancar pada setiap orang. 

Untuk menjadi pusat perhatian, diperlukan menempatan posisi yang tepat.   
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2.2. Media 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, media berarti alat (sarana) komunikasi 

seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Media meliputi 

above the line dan below the line.: 

1. Above The Line  

Above the line (ATL) adalah suatu istilah dalam advertising yang berasal 

dari tahun 1950 – 1960an. Dalam perkembangannya, istilah above the line 

mengalami perluasan arti sebagai teknik pemasaran untuk 

mempromosikan brand melalui media masa. TV, film, radio, web, web 

banner, search engine, iklan majalah termasuk dalam Above the line. 

Penyebarannya sangat luas dan tidak dapat dibatasi ke segmen tertentu 

saja, cocok untuk brand yang mempunyai target group sangat luas, namun 

oleh karena itu juga kurang dapat menyentuh target audience secara 

personal (Rustan, 2009:89). 

2. Below the line (BTL) 

Cocok digunakan untuk target market yang lebih terbatas dan spesifik. 

Direct mail, public relation, sales promotion yang menggunakan flyer, 

brosur, atau surat kabar dengan segmen terbatas termasuk dalam below the 

line (Rustan, 2009:89). 
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2.3. Desain Komunikasi Visual 

Desain grafis belakangan lebih sering disebut “desain komunikasi visual” karena 

memiliki peran mengkomunikasikan pesan atau informasi kepada pembaca 

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

dan sebagainya dengan bantuan teknologi (Supriyono, 2010:9). DKV 

dikategorikan sebagai commercial art karena merupakan paduan antara seni rupa 

(visual art) dan keterampilan komunikasi untuk tujuan bisnis. Desain Komunikasi 

merupakan subdisiplin dari desain yang menitikberatkan pada penyampaian 

informasi kepada publik melalui media. 

 

2.3.1. Unsur Desain 

Ada beberapa unsur visual yang perlu kita kenal terlebih dahulu sebelum 

mendesain. Kita perlu mengerti cara mengkombinasikan dan mengelola unsur-

unsur tersebut agar dapat menjadi sebuah desain akhir yang dapat dinikmati oleh 

orang banyak. Kita perlu mengenal materi-materi dasar dan tau cara penataannya 

sehingga dapat menghasilkan komposisi desain yang harmonis, menarik, 

komunikatif, dan menyenangkan pembaca. Unsur-unsur desain berikut 

sebenarnya sudah tidak asing lagi di mata kita, hampir setiap hari kita jumpai 

yaitu, titik (point), garis (line), bidang (shape), warna (color), gelap terang 

(value), tektur (texture). 
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A. Titik 

Titik adalah blok bangunan dasar dari semua elemen komunikasi visual 

dan prinsip-prinsip. Hal ini juga yang paling sederhana dan paling murni 

dari semua elemen geometris dalam kamus seorang desainer grafis dan 

digunakan sebagai elemen penting dalam geometri, fisika, grafik vektor, 

dan bidang terkait lainnya (Poulin, 2011:12). Desain terbuat dibangun dari 

unsur dasar ini.  

 

Gambar 2.1 Titik (Sumber : http://images.webster-dictionary.org/dict/105/524614-point.gif) 

Ketika kita menekan pena di permukaan kertas atau menitiki kursor dan 

mengklik sebuah simbol di keyboard komputer, kita membuat sebuah titik. 

Titik dapat berfungsi sebagai penarik perhatian, penunjuk arah, membawa 

makna, emosi, atau berat (Williams, Newton 2007:243).  

 

B. Garis 

Garis dapat dimaknai sebagai jejak dari suatu benda. Garis tidak memiliki 

kedalaman (depth), hanya memiliki ketebalan dan panjang. Oleh karena 
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itu garis disebut elemen satu dimensi (Supriyono 2010:58). Penggunaan 

garis dalam desain komunikasi visual berbeda dengan fungsi garis pada 

gambar teknik atau gambar kerja. Desain komunikasi visual tidak terikat 

pada aturan atau ketentuan dalam pemakaian garis. Garis merupakan 

elemen desain yang dapat menciptakan kesan estetis pada suatu karya 

desain (Rustan, 2009:60). Di dalam suatu layout, garis mempunyai sifat 

yang fungsional antara lain membagi suatu area, penyeimbang berat dan 

sebagai elemen pengikat system desain supaya terjaga kesatuannya. 

Penggunaan garis perlu diperhitungkan secara cermat sehingga tidak 

terkesan dipaksakan. 

Di dalam buku DESAIN KOMUNIKASI VISUAL: TEORI DAN 

APLIKASI karangan Rakhmat Supriyono memaparkan beberapa variasi 

garis, yaitu garis lurus yang mempunyai kesan kaku dan formal, garis 

lengkung yang memberi kesan lembut dan luwes, garis zigzag yang 

memberi kesan keras dan dinamis, garis tak beraturan  
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Gambar 2.2 Garis (Sumber : http://desktoppub.about.com/library/01art/s1c2-003.gif) 

yang memberi kesan fleksibel dan tidak normal. Berbagai macam garis 

tersebut dapat digunakan untuk merepresentasikan citra produk, jasa, 

koprasi, atau organisasi. Garis Garis horizontal memiliki kesan pasif, 

tenang, damai, sedangkan garis vertical memiliki kesan gagah dan elegan, 

sementara garis-garis diagonal memiliki kesan aktif, dinamis, bergerak, dan 

menarik perhatian. 

C. Bidang 

Segala bentuk apa pun yang memiliki dimensi tinggi dan lebar disebut 

bidang (Supriyono 2010:66). Bidang dapat berupa bentuk-bentuk 

geometris (lingkaran, segitiga, segiempat, elips, setengah lingkaran, dan 

sebagainya) dan bentuk-bentuk yang tidak beraturan. Persegi memiliki 

karakter yang jujur, padat, statis, dan mudah. Sebuah lingkaran 

Perancangan Media Publikasi..., Reita Devita, FSD UMN, 2013



	   15	  

menunjukkan kontinuitas dan perasaan kehangatan, kesempurnaan, serta 

memelihara. Segitiga adalah dinamis dan menunjukkan tindakan, konflik, 

dan ketegangan (William, Newton, 2007:244).  

 

Gambar 2.3 Bidang (Sumber : http://alifdankayla.files.wordpress.com/2008/04/bidang-datar.jpg) 

Bidang geometris memberikan kesan formal. Sebaliknya, bidang-bidang 

non-geometris atau bidang tak beraturan memiliki kesan tidak formal, 

santai, dan dinamis. Area kosong di antara elemen-elemen visual dan space 

yang mengelilingi foto, bisa juga disebut bidang. Sama seperti garis, 

pemberian bidang kosong dimaksudkan untuk menambah kenyamanan 

baca (legibility) dan menimbulkan minat atau gairah membaca.  

D. Warna 

Warna adalah salah satu elemen yang paling kuat dan bahasa komunikatif 

seorang desainer grafis. Warna mempengaruhi kita dengan menyediakan 

energi visual dan variasi dalam apa yang kita lihat dan alami setiap hari. 
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Warna yang digunakan untuk menarik perhatian kelompok elemen, yang 

berbeda, dan memperkuat makna (Poulin 2011:58). Apabila pemakaian 

warna kurang tepat maka dapat merusak citra, mengurangi nilai 

keterbacaan, bahkan dapat menghilangkan gairah baca (Supriyono, 

2010:70). Dalam seni rupa, warna dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu :  

1. Hue – Pembagian warna berdasarkan nama-nama warna, seperti 

merah, biru, hijau, kuning, dan seterusnya. 

2. Value – Terang gelap warna. 

3. Intensity – tingkat kemurnian atau kejernihan warna. 

 

 

Gambar 2.4 Hue Color (Sumber : http://kusner.homeschoolarts.com/wp-

content/uploads/2011/06/Hue_color_wheel-1.png) 
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Gambar 2.5 Value (Sumber : http://facweb.cs.depaul.edu/sgrais/images/Color/value_01.gif) 

 

  

Gambar 2.6 Intensity (Sumber : http://www.craigkunce.com/df/df.color/intensity.gif) 

 

Berdasarkan Hue (dibaca: hju), warna dipilah menjadi tiga golongan, yaitu: 

- Warna primer (primary colors) terdiri dari merah, kuning, dan biru. 

- Warna sekunder (secondary colors), merupakan campuran dua warna 

primer dengan perbandingan seimbang (1:1), menghasilkan warna orange 

(merah+kuning), hijau (kuning+biru), dan ungu (biru+merah). Jika warna 
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primer dicampur dengan warna sekunder akan menjadi warna tersier 

(tertiary colors), yaitu kuning-oranye, merah-oranye, merah-ungu, biru-

ungu, biru-hijau, dan kuning-hijau.  

 

 

Gambar 2.7 Primary Color  (Sumber : 

http://www.springville.k12.ia.us/vimages/shared/vnews/stories/5047bd1b79f18/red-yellow-blue.jpg) 

 

Gambar 2.8 Secondary Color (Sumber : 

http://suckitmartha.files.wordpress.com/2011/07/globalworld.jpg) 
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Gambar 2.9 Tertier (Sumber : http://allgraphicdesign.com/graphicsblog/wp-

content/uploads/2008/03/tertiary-color-image.png) 

Warna dalam seni rupa berbeda dengan sistem warna yang digunakan di 

percetakan (cetak offset). Di percetakan hanya terdapat empat warna pokok yang 

dikenal dengan sebutan CMYK, kependekan dari Cyan (light blue), Magenta 

(pinky red), Yellow, dan Black.  

	  	  

Gambar 2.10 (Sumber : http://pyxplot.org.uk/examples/04cm/05cmyk_color_mixing/output.png) 

Secara visual warna dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu warna dingin dan 

warna panas. Warna-warna dingin, seperti hijau, biru, hijau-biru, biru-ungu, dan 

ungu dapat memberi kesan pasif, statis, kalem, damai, dan secara umum kurang 

mencolok. Sebaliknya, warna-warna panas, seperti merah, merah-oranye, oranye, 
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kuning-oranye, kuning, kuning-hijau, dan merah ungu memiliki kesan hangat, 

dinamis, aktif, dan mengundang perhatian.  

Value, yaitu gelap terang warna. Semua warna dapat dikurangi atau diperlemah 

kekuatannya dengan cara dimudakan (dibuat lebih terang) atau dituakan (dibuat 

lebih gelap). Sebagai contoh, warna biru dapat dimudakan menjadi biru muda 

(high-value) atau dituakan menjadi biru tua (low-value) sehingga tampak lebih 

lembut dan kalem. Warna –warna dimudakan atau dituakan cenderung menerima 

toleransi warna-warna lain. Warna yang dimudakan dengan cara menambah 

warna putih disebut warna tint, sedangkan warna yang dituakan dengan cara 

menambah sedikit hitam, disebut warna shade. 

Intensitas (Intensity) yaitu tingkat kemurnian atau kejernihan warna (brightness of 

color). Suatu warna hue disebut memiliki intensitas penuh ketika tidak dicampuri 

warna lain. Warna-warna yang masih murni disebut pure hue.  

Di dalam buku FASHION BRANDING karya Bruno Hasoon menjabarkan 

filosofi warna : 

• Putih : Suci, murni, bersih 

• Hitam : Mewah, klasik 

• Biru : Kepemimpinan, kedamaian 

• Jingga : Ningrat 

• Hijau : Alam, lingkungan 
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• Pink : Perempuan, feminim 

• Merah : Optimis, dominan 

• Silver : Modern, canggih 

• Gold : Mewah, Glamor 

Sedangkan dalam buku yang berjudul DESAINER’S COLOR MANUAL karya 

Tom Fraser dan Adam Banks, dijabarkan psikologi warna, sebagai berikut :  

• Abu-abu : Netral 

• Biru : Cerdas, komunikasi, kepercayaan, efisien, ketenangan, logika, 

kewajiban, dingin 

• Coklat : Serius, hangat, natural, bumi, realita 

• Merah : koreksi psikologi, energi 

• Violet : Sprititual, segar, visi, mewah, restorasi, kebenaran, kualitas 

• Hijau : Harmoni, keseimbangan, segar, cinta universal, istirahat, restorasi 

• Hitam : Mewah, glamour, keamanan, efisien, kekukuhan, penindasan, 

kedinginan, ancaman, berat. 

• Kuning : Optimis, percaya diri, harga diri, extraversion  
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E. Gelap Terang (Value) 

Perbedaan nilai gelap-terang dalam desain grafis disebut value (Supriyono 

2010:78). Salah satu cara untuk menciptakan kemudahan membaca adalah gelap-

terang. Kontras value bersifat relatif, sangat dipengaruhi oleh background dan 

elemen-elemen lain disekitarnya. Kontras valur dalam desain komunikasi visual 

dapat digunakan untuk menonjolkan pesan atau informasi, sekaligus menciptakan 

citra. Penggunaan warna-warna yang kurang kontras (low contrast value) dapat 

menciptakan kesan kalem, damai, statis, dan tenang. Sebaliknya, komposisi 

warna-warna kontras (high contrast value) memberikan kesan dinamis, energik, 

riang, dramatis, dan bergairah. Kontras value dapat dibuat dengan memadukan 

warna-warna terang (putih, kuning, hijau muda, dan lain-lain) dengan warna gelap 

(hitam, ungu, biru tua, dan lain-lain).  

Berdasarkan nilai gelap-terangnya, warna dibagi menjadi beberapa tingkatan, 

mulai dari warna paling terang (putih), sangat terang (kuning), terang (kuning-

oranye, kuning-hijau), dan yang paling gelap yaitu hitam. Warna terang lebih 

terbaca apabila ditempatkan pada background warna gelap, dan sebaliknya warna 

gelap akan lebih mudah terbaca apabila ditempatkan pada background terang.  

Pada desain yang dicetak hitam-putih, nilai gelap terang ditentukan oleh tingkat 

gradasi hitam-(abu-abu)-putih. Hitam adalah warna paling gelap, dan putih adalah 

warna paling terang. Antara hitam dan putih terdapat tone abu-abu. Jika 

menggunakan komputer, warna hitam dapat dimudaka menjadi abu-abu tua (90%, 

80%), abu-abu sedang (50%, 40%), dan abu-abu muda (20%, 15%, dan 7%). 
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F. Tektur 

Tekstur adalah nilai raba atau halus-kasarnya suatu permukaan benda (Supriyono 

2010:80). Tekstur didefinisikan sebagai tampilan dan nuansa permukaan apapun. 

Tektur menggambarkan kualitas permukaan suatu benda, baik itu halus, kasar, 

lembut, atau keras, dan pada dasarnya merupakan efek visual yang menambah 

dimensi dan kekayaan untuk setiap komposisi visual. Tektur dapat dilihat dan 

dirasakan oleh manusia atau dapat ditafsirkan (Poulin, 2011:73).  

 

 

Gambar 2.11 Tekstur (Sumber : http://thumbs.dreamstime.com/thumblarge_257/1207919311VP93Wz.jpg) 

Permukaan pohon yang kasar dan permukaan kaca yang halus, keduanya dapat 

disebut tekstur nyata. Dalam seni rupa, khususnya desain grafis, tekstur dapat 

bersifat nyata dan dapat pula tidak nyata (tekstur semu). Karya-karya desain grafis 

umumnya dicetak di atas kertas halus, seperti HVS, art paper, dan lain-lain. 

Tekstur dalam desain komunikasi visual lebih cenderung pada semu, yaitu kesan 

visual dari suatu bidang. Tekstur sering digunakan untuk keseimbangan dan 

kontras.  
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G. Tipografi 

Saat ini tipografi dimaknai sebagai segala disiplin ilmu yang berkenaan 

dengan huruf (Rustan, 2010:16). Huruf memiliki banyak bentuk dan dapat 

menimbulkan efek yang bervariasi bagi khalayak. Klasifikasi huruf 

menurut Alexander Lawson dapat dibedakan menjadi :  

a. Black Letter /  Old English / Fraktur. Desain karakter Black Letter 

dibuat berdasarkan bentuk huruf dari tulisan tangan yang popular 

pada masanya (abad pertengahan) di Jerman (gaya gothic) dan 

Irlandia (gaya Celtic). 

b. Humanist/Venetarian. Merupakan typeface yang banyak negative-

space-nya sehingga tulisan tampak lebih terang dan ringan, 

karenanya gaya humanist mendapat julukan White Letter. 

c. Old Style/Old face/Garalde. Karakter-karakter pada kelompok 

typeface ini lebih presisi, lebih lancip, lebih kontras dan berkesan 

lebih ringan, menjauhi bentuk-bentuk kaligrafis/tulisan tangan.  

d. Tradisional/reales. Typeface dengan gaya baru yang dibuat 

berdasarkan perhitungan secara ilmiah dan prinsip-prinsip 

matematika, makin menjauh dari sifat kaligrafis/tulisan tangan. 

Gaya Transitional pertama diciptakan sekitar tahun 1692 oleh Philip 

Grandjean, dinamakan Roman du Roi, atau typeface raja, karena 

dibuat atas perintah Raja Louis XIV. Kelompok ini disebut 

transitional karena berada di antara Old Style dan Modern. 
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e. Modern/Didone. Dinamakan Modern karena kemunculan kelompok 

typeface ini pada akhir abad 17, menuju era yang disebut Modern 

Age, sehingga diberi nama Modern. Ciri-cirinya hampir lepas sama 

sekali dari sifat kaligrafis typeface pendahulunya.  

f. Slab Serif/Egyptian/Square Serif/Mecanes/Antiques. Muncul sekitar 

abad 19, kelompok bergaya Slab Serif awalnya digunakan sebagai 

display type untuk menarik perhatian pembaca poster iklan dan 

flier. Disebut juga Egyptian karena bentuknya yang berkesan berat 

dan horizontal, mirip dengan gaya seni  dan arsitektur Mesir Kuno.  

g. Sans Serif. Mulai popular pada awal abad 20, saat para desainer 

mencari bentuk-bentuk ekspresi baru yang mewakili sikap 

penolakan terhadap nilai-nilai lama, yaitu pengotakan masyarakat 

dalam kelas-kelas tertentu. Sans Serif dibagi lagi menjadi 3 

kelompok, yaitu Grotesque, Geometric, dan Humanist. 

h. Script dan Cursive. Didesain menyerupai tulisan tangan, ada yang 

seperti goresan kuas atau pena kaligrafi. Pada script huruf-huruf 

kecilnya menyambung, sedangkan pada Cursive tidak. 

i. Display/Dekoratif. Pertama muncul sekitar abad 19 dan semakin 

banyak karena teknologi pembuatan huruf yang semakin murah. 

Saat itu jenis huruf Display sangat dibutuhkan dunia periklanan  

untuk menarik perhatian pembaca. 
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2.3.2. Prinsip-prinsip Desain 

Mempelajari prinsip-prinsip desain sama pentingnya dengan memperlajari bahasa 

untuk keperluan penyusun kalimat. Dalam desain komunikasi visual juga terdapat 

beberapa rules untuk mencapai sebuah karya desain yang harmonis. Penyusunan 

elemen-elemen desain lebih mengandalkan kreativitas dan orisinilitas ide. Prinsip-

prinsip dalam desain, yaitu keseimbangan (balance), tekanan (emphasis), irama 

(rhythm), kesatuan (unity). 

A. Keseimbangan  

Keseimbangan atau balance adalah pembagian sama berat, baik secara visual 

maupun optik (Supriyono, 2010:87). Keseimbangan terjadi ketika unsur-unsur 

visual dalam suatu komposisi yang merata dan diatur untuk mengkomunikasikan 

perasaan stabilitas dan harmoni (Poulin, 2011:113).  

Di dalam buku THE LANGUAGE OF GRAPHIC DESIGN karya Richard Poulin 

memaparkan tiga jenis keseimbangan, yaitu keseimbangan formal, keseimbangan 

dinamis, dan keseimbangan radial. Keseimbangan formal adalah jenis yang paling 

mudah untuk mencapai keseimbangan dalam komposisi visual. Hal ini digunakan 

secara ekstensif dalam arsitektur karena inheren menyampaikan permanen dan 

stabilitas, serta otomatis memberikan fokus tunggal terhadap apa pun yang 

ditempatkan di tengah komposisi.  
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Gambar 2.12 Keseimbangan Formal (Sumber : http://wp.artemi.us/wp-content/uploads/2011/08/127-hours-

original.jpg)  

Keseimbangan dinamis lebih menarik dan lebih sulit untuk dicapai. Hal ini terjadi 

ketika unsur-unsur tersebut diatur sengaja tidak merata dalam komposisi dan 

muncul secara acak dan dinamis. Di sini, komposisi kurang seimbang, dan 

muncul ketidakteraturan, meskipun memiliki penampilan yang lebih kasual.  
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Gambar 2.13 Keseimbangan Dinamis (Sumber : http://www.dessign.net/creativedesign/space-poster-design/) 

Keseimbangan radial didasari oleh lingkaran dan terjadi ketika elemen visual 

dalam suatu komposisi memancar keluar dari tengah, titik yang sama dengan arah 

melingkar dan berat visual tersebut merata. Radial membangun focal point yang 

kuat dan selalu mengarahkan mata kepada pusat sebuah komposi. 

 

Gambar 2.14 Keseimbangan Radial (Sumber : http://themoviereport.com/daddyslittlegirls/poster.jpg) 

Perancangan Media Publikasi..., Reita Devita, FSD UMN, 2013



	   29	  

B. Tekanan 

Dalam seni rupa, khususnya desain komunikasi visual, dikenal istilah focal point, 

yaitu penonjolan salah satu elemen visual dengan tujuan untuk menarik perhatian 

(Supriyono, 2010:89). Focal point juga sering disebut center of interest, pusat 

perhatian. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menonjolkan elemen 

visual dalam karya desain, yaitu sebagai berikut: 

1. Focal Point : dapat diciptakan dengan teknik kontras, yaitu objek yang 

dianggap paling penting dibuat berbeda dengan elemen-elemen lainnya. 

Sebagai contoh, jika elemen-elemen yang lain rebah (horizontal) maka 

elemen yang akan ditonjolkan dibuat tegak (vertikal). Jika semua bidang 

berwarna dingin, maka bidang berwarna panas akan menonjol. Objek yang 

diberi warna mencolok pun akan menjadi center of interest ketika objek-

objek di sekelilingnya hitam-putih atau monokromatik.   

 

Gambar 2.15 Focal Point (Sumber : http://www.adventurequilter.com/e-

Learning/Articles/Images/Focal-point,-sweet-spot-web.jpg) 
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2. Isolasi Objek : Focal point juga diciptakan dengan cara memisahkan objek 

dari kumpulan objek-objek yang lain. Secara visual, objek yang terisolasi 

akan lebih menarik perhatian.  

 

Gambar 2.16 Isolasi Objek (Sumber : http://2.bp.blogspot.com/_Sc99ft7P0cQ/TUjLqzVE-

mI/AAAAAAAAABM/2MofvKLRtSY/s1600/isolation.jpg) 

3. Penempatan Objek : Objek yang ditempatkan di tengah bidang akan 

menjadi focal point. Objek yang ditempatkan pada titik pusat garis 

perspektif juga akan menjadi fokus perhatian. Dalam karya desain 

komunikasi visual, khususnya desain publikasi, perlu ada satu eksentuasi 

atau penonjolan salah satu elemen dengan tujuan menarik perhatian 

pembaca.  
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Gambar 2.17 Penempatan Objek (Sumber : http://blog.demongreen.co.uk/wp-

content/uploads/2011/03/superman-movie-poster-dress-the-part.jpg) 

 

C. Irama 

Irama adalah pola layout yang dibuat dengan cara menyusun elemen-elemen 

visual secara berulang-ulang (Supriyono, 2010:94). Irama visual dalam desain 

grafis dapat berupa repetisi dan variasi. Repetisi adalah irama yang dibuat dengan 

penyusunan elemen berulang kali secara konsisten. Sementara itu, variasi adalah 

perulangan elemen visual disertai perubahan bentuk, ukuran, atau posisi.  
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Gambar 2.18 Irama (Sumber : http://www.jasonsifford.com/pianoped/wp-

content/uploads/2009/09/Object-in-Rep-2.jpg) 

Penyusunan elemen-elemen visual dengan interval yang teratur dapat 

menciptakan kesan kalem dan statis. Sebaliknya, pergantian ukuran, jarak, dan 

posisi elemen dapat menciptakan suasana riang, dinamis, dan tidak monoton. 

Repetisi dapat menciptakan kesatuan dan meningkatkan kenyamanan baca. Akan 

tetapi, perulangan yang terus menerus, tanpa ada variasi, menjadikan desain terasa 

monoton dan membosankan.  

D. Kesatuan 

Desain dikatakan menyatu apabila secara keseluruhan tampak harmonis, ada 

kesatuan antara tipografi, ilustrasi, warna, unsur-unsur desain lainnya (Supriyono, 

2010:97).  
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Gambar 2.19 Kesatuan (Sumber : http://farm4.static.flickr.com/3180/2902650693_f2001ed3f1.jpg) 

 

2.4.  Layout 

Layout dapat dijabarkan sebagai tata letak elemen-elemen desain terhadap suatu 

bidang dalam media tertentu untuk mendukung konsep/pesan yang dibawanya. 

Me-layout adalah salah satu proses/tahapan kerja dalam desain (Rustan, 2010:0).  

Layout yang dikerjakan melalui proses dan tahapan yang benar bukan tidak 

mungkin akan berdampak positif pada tujuan apa pun yang ingin dicapai desainer 

melalui karya desain yang dibuatnya.  

2.4.1. Elemen pada Layout 

Layout memiliki banyak sekali elemen yang mempunyai peran yang berbeda-beda 

dalam membangun keseluruhan layout. Untuk membuat layout yang optimal, 

desainer perlu mengetahui peran masing-masing elemen tersebut. 
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Di dalam buku LAYOUT: DASAR & PENERAPANNYA karya dari Surianto 

Rustan dikatakan bahwa elemen layout dibagi menjadi tiga, yaitu elemen teks, 

elemen visual, dan invisible element.    

A. Elemen teks 

Setiap jenis huruf mempunyai sifat/dapat memberi kesannya masing-masing-

masing yang berbeda satu dengan lainnya. Untuk bunyi judul tertentu akan terasa 

cocok bila menggunakan jenis huruf tertentu pula, malah bisa jadi makin 

memperjelas makna.  

B. Elemen Visual 

Yang termasuk dalam kelompok elemen visual adalah semua elemen bukan teks 

yang kelihatan dalam suatu layout. Bisa saja dalam suatu layout hanya terdapat 

elemen teks dan tidak ada elemen visualnya sama sekali.  

C. Invisible Elements 

Elemen-elemen yang tergolong sebagai invisible element ini merupakan fondasi 

atau kerangka yang berfungsi sebagai acuan penempatan semua elemen layout 

lainnya. Selayaknya fondasi atau kerangka sebuah bangunan, elemen hulu oleh 

desainer, baru kemudian menusun elemen teks dan visual.  
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2.5. Iklan (Advertising) 

Iklan atau advertising dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk komunikasi 

nonpersonal mengenai suatu organisasi, produk, servis, atau ide yang dibayar oleh 

satu sponsor (Morissan, 2010:17). Adapun kata ‘dibayar’ pada definisi tersebut 

menunjukkan fakta bahwa ruang atau waktu bagi suatu pesan iklan pada 

umumnya harus dibeli. Maksud kata ‘nonpersonal’ berarti suatu iklan melibatkan 

media massa (TV, radio, majalah, koran) yang mengirim pesan kepada sejumlah 

besar kelompok individu pada saat yang bersamaan.  

Iklan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling dikenal dan paling 

banyak dibahas orang, hal ini kemungkinan karena daya jangkaunya yang luas. 

Iklan juga menjadi instrumen promosi yang sangat penting, khususnya bagi 

perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang ditujukan pada masyarakat 

luas. Salah satu iklan yang paling efektif adalah media massa. Tidak sedikit 

perusahaan yang memilih media massa sebagai alat untuk mengiklankan barang 

atau jasa yang mereka tawarkan. Di dalam bukunya, Morisson, M. A, 

mengemukakan sejumlah alasan untuk ini. Pertama, iklan di media massa dinilai 

efisien dari segi biaya untuk mencapai audiensi dalam jumlah besar. Iklan di 

media massa dapat digunakan untuk menciptakan citra merek dan daya tarik 

simbolis bagi suatu  perusahaan atau merek. Hal ini menjadi sangat penting 

khususnya bagi produk yang sulit dibedakan dari segi kualitas maupun fungsinya 

dengan produk saingannya. Pemasang iklan harus dapat memanfaatkan iklan di 

media massa untuk memosisikan produknya di mata konsumen. Keuntungan lain 
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dari iklan melalui media massa adalah kemampuannya menarik perhatian 

konsumen terutama produk yang iklannya popular atau sangat dikenal 

masyarakat.  

2.5.1. Iklan Media Cetak 

Sebagian besar iklan cetak memuat dua elemen, visual (seni rupa) dan verbal 

(naskah). Elemen visual bisa berupa ilustrasi (foto dan gambar), tipografi, bidang, 

atau gabungan beberapa unsur grafis. Sementara itu, elemen verbal terdiri dari 

judul (headline), subjudul (subhead), teks (body copy), dan baseline (slogan atau 

nama dan alamat perusahaan) (Supriyono, 2010:131). 

Naskah iklan media cetak secara lengkap terdiri dari unsur-unsur berikut 

1. Headline atau kepala tulisan, adalah pesan verbal yang paling ditonjolkan. 

Headline adalah bagian teks yang diharapkan untuk dibaca pertama kali 

oleh target audience. Posisinya bisa di mana saja, tidak selalu di bagian 

atas meskipun namanya head (kepala).  
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Gambar 2.20 Iklan dan Unsur-unsurnya (Sumber 

:http://farm4.static.flickr.com/3180/2902650693_f2001ed3f1.jpg) 

2. Subheadline atau subjudul, sering disingkat subhead, adalah kalimat 

penjelas atau kelanjutan dari headline. Umumnya terletak di bawah. Tidak 

semua iklan memiliki subhead atau overline, tergantung konsep tim 

kreatif. Baik headline maupun subhead harus singkat, padat dan dapat 

mencerminkan isi. Sering kali headline dituntut persuasif, provokatif, dan 

membuat pembaca penasaran. Selanjutnya pembaca digiring untuk 

membaca bodytext. 

3. Bodycopy atau bodytext, adalah teks yang mengurai informasi produk lebih 

detail, diharapkan dapat membujuk dan memprovokasi pembaca untuk 

membeli produk yang diiklankan.  
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4. Tagline atau slogan, juga disebut catch phrase, adalah kalimat pendek yang 

menyerukan spirit, kualitas, dan keunggulan-keunggulan produk secara 

konsisten dan berulang-ulang sehingga dihafal masyarakat.  

 

Gambar 2.21 Iklan Scoopy dengan Tagline Uniquely Happy (Sumber : 

http://ninja250r.files.wordpress.com/2011/04/scoopy2011_web.jpg?w=500&h=437) 

5. Baseline, adalah bagian penutup dari iklan. Umumnya berupa nama dan 

logo perusahaan beserta alamat pengiklan. Elemen terakhir ini juga disebut 

signature atau sign-off, dan ada yang menyebutnya closing karena dalam 

layout iklan letaknya berada paling bawah sebagai penutup. 

6. Product Shot, adalah foto produk atau brand yang ditawarkan. Bisa 

merupakan main visual (gambar utama) atau hanya dibuat kecil dan 

diletakkan di bagian baseline. Iklan tidak selalu memuat semua elemen 

verbal secara lengkap. Bahkan kadang kala iklan hanya menyajikan unsur 

visual (tanpa teks) atau bisa pula hanya berupa heading (tanpa penonjolan 

visual). 
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Gambar 2.22 Iklan dengan Product Shot (Sumber : http://www.presidiacreative.com/wp-

content/uploads/2009/07/35.jpg) 

2.5.2. Iklan Majalah 

Dibandingkan surat kabar, majalah memiliki kelompok pembaca lebih spesifik 

(Supriyono, 2010:152). Kita perlu mengetahui segmen pembaca majalah tempat 

iklan dipasang. Segmen pembaca dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. 

- Demografis (anak-anak, remaja wanita, wanita dewasa, pria dewasa, 

dan lain-lain). 

- Geografis, berdasarkan tempat atau lokasi tertentu. 

- Psikografis, berdasarkan psikologi dan kebiasaan. 

- Isi majalah, misalnya majalah berita, majalah umum, majalah 

remaja putri, majalah wanita dewasa, bisnis, dan special interest 
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(misalnya majalah interior, fotografi, seni rupa, otomotif, dan lain-

lain).  

Pemasangan iklan majalah umumnya disesuaikan dengan jenis majalah dan 

sasaran pembaca. Sebagai contoh, di majalah Griya ASRI banyak iklan produk 

property seperti cat, keramik, dan perlengkapan interior/arsitektur/taman. Lain 

lagi di majalah Kawanku yang memiliki tagline “majalah cewek active & smart” 

yang di dalamnya banyak dijumpai iklan produk kebutuhan remaja putri, mulai 

dari sepatu, pewangi badan, handphone, sampai cemilan coklat. 

 

 

Gambar 2.23 Iklan Clean and Clear cocok untuk majalah remaja (Sumber : 

http://gadissampul.files.wordpress.com/2008/11/reyna.jpg) 
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2.5.3. Strategi Iklan 

Dalam membuat iklan, untuk menghasilkan iklan yang baik, selain harus 

memperhatikan struktur iklan, penting juga mnggunakan elemen dalam sebuah 

rumus yang dikenal sebagai AIDCA yang terdiri dari : Attention (perhatian), 

Interest (minat), Desire (kebutuhan/keinginan), Conviction (rasa percaya), Action 

(tindakan). Dalam bukunya yang berjudul Periklanan, Hermawan Kartajaya, 

menjabarkan yang dimaksud dengan AIDCA yaitu : 

a. Attention. Iklan yang harus menarik perhatian khalayak pasarnya, baik 

pembaca, pendengar, atau pemirsa. Hal yang perlu diperhatikan adalah 

bahwa perhatian calon pembeli. 

b. Interest. Setelah perhatian calon pembeli berhasil direbut, persoalan 

yang dihadapi sekarang adalah bagaimana agar mereka berminat dan 

ingin tahu lebih jauh. Perhatian harus dapat segera ditingkatkan menjadi 

minat sehingga timbul rasa ingin tahu secara lebih rinci di dalam calon 

pembeli.  

c. Desire. Kebutuhan atau keinginan mereka untuk membeli, memakai, 

atau melakukan sesuatu harus dibangkitkan.  

d. Conviction. Sejumlah calon pembeli mulai goyah dan emosinya 

tersentuh. Tahap ini untuk menimbulkan rasa percaya pada diri calon 

pembeli.  
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e. Action. Upaya terakhir untuk membujuk calon pembeli agar sesegera 

mungkin melakukan suatu tindakan pembelian atau bagian dari itu. 

Bujukan diajukan berupa harapan.  

 

2.6. Komunikasi 

Kata Komunikasi (communication) berasal dari bahasa latin “communis” yang 

berarti “common” : umum; bersama (Safanayong, 2006:10). Komunikasi adalah 

transmisi pesan dari pengirim ke penerima melalui media (atau saluran) transmisi 

(Schiffman, 2007:268).  

2.6.1. Strategi Komunikasi 

Dalam mengembangkan strategi komunikasi, perusahaan harus menetapkan 

tujuan komunikasi yang utama. Mungkin terdiri dari menciptakan kesadaran 

layanan, mempromosikan penjualan produk, mendorong (atau mengecilkan) 

praktik tertentu, menarik ritel patronase, mengurangi, setelah pembelian 

disonansi, menciptakan goodwill atau image yang baik, atau kombinasi dari ini 

dan tujuan komunikasi lainnya. 

2.6.2. Tujuan Komunikasi 

Tujuan komunikasi dapat dibedakan menurut maksud dan caranya menjadi : 

- Identifikasi 

- Informasi 
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- Promosi (provokasi, persuasi, propaganda dsb) 

- Ambience (penggarapan lingkungan) 

Dalam semua usaha komunikasi pemasaran, tujuan diarahkan pada pekerjaan satu 

atau lebih :  

1. Membangun keinginan  

2. Menciptakan kesadaran 

3. Meningkatkan sikap dan mempengaruhi niat  

4. Mempermudah pemakaian atau pembelian 

2.6.3. Teknik-teknik Komunikasi 

Di dalam buku Desain Komunikasi Visual terpadu, karangan Yongky 

Safanayong, dijabarkan beberapa teknik komunikasi (communication mix) 

meliputi : 

- Periklanan 

- Pameran 

- Tatap muka 

- Corporate Identity 

- Public Relation & Publicity 

- Desain Produk 
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- Desain Kemasan 

- Seminar 

- Hubungan telepon dan surat (direct marketing) 

- Pos Khusus 

- Promosi Penjualan 

- Kesponsoran (Sponsorship) 

- Point-of-Sale 

Sedangkan media dari teknik-teknik komunikasi diatas bermacam-macam, 

meliputi : Iklan TV; iklan surat kabar; iklan majalah; iklan bioskop; iklan radio; 

poster; brosur; katalog; kendaraan (bus, taxi); direct email; company Profile; sales 

kit (marketing kit); annual report; news letter; menu; signage; press kit; stationary 

& business forms; kalender; shopping bag; booklet; poscard; magazine insert; 

book cover/book jacket; CD cover & booklet; book magazine; invitation; 

interactive commercial media (CD-Rom;Internet); telemedia; stamps; phonecard; 

P-O-P; packaging/labeling; sticker. 

2.7. Branding 

Brand atau merek adalah nama dan simbol yang bersifat membedakan (seperti 

logo, cap, atau kamasan) dengan maksud mengidentifikasi barang atau jasa dari 

seorang penjual atau sebuah kelompok penjual tertentu yang membedakannya dari 

pesain yang disertai dengan janji dalam bentuk features, benefits, dan service 

Perancangan Media Publikasi..., Reita Devita, FSD UMN, 2013



	   45	  

kepada konsumen. Merek adalah pengait ingatan terhadap suatu merek yang 

mewakili citra tertentu dalam benak konsumen tentang suatu merek. Secara umum 

terdapat dua hal yang akan dicapai dengan pemberian merek. Pertama adalah 

pengukuran identitas layaknya seorang manusia, produk perlu diberi nama dan 

kepribadian. Kepribadian ini dibangun melalui upaya komunikasi pemasaran 

maupun kegiatan Public Relation. Kedua dengan adanya nama, suatu produk 

dapat memiliki posisi yang tegas dalam persaingan (Susanto, 1997:107). Branding 

adalah kegiatan membangun sebuah brand (Rustan, 2009:16). Dengan kegiatan 

branding, dapat menciptakan brand awareness. Brand awareness adalah 

kesanggupan seseorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali 

bahwa suatu merek merupakan bagian dari katergori produk tertentu (Aaker, 

1997).  

2.8. Fashion Photography               

Fotografi sangatlah penting dalam bisnis seperti fashion, dimana estetika adalah 

segalanya (Meadows, 2012:158). Fashion photography pada intinya adalah foto 

yang memamerkan atau menjual busana yang dikenakan oleh model (Adimodel, 

2009:4). Fashion photography berbicara tentang fantasi. Segalanya tentang ide 

yang ada di kepala kita, bagaimana kita menaruh elemen-elemen, dan 

menjadikannya keluar dikehidupan nyata dalam sebuah foto (Smith, 2008:33). Di 

dalam fashion photography kita dituntut untuk dapat merepresentasikan pakaian 

yang akan dijual. Sehingga menjadi daya tarik yang membuat seseorang ingin 

membeli pakaian di dalam sebuah hasil foto.  
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Fashion Photography bukan berbicara tentang cara membuat model menjadi 

seperti manekin di jendela toko. Namun berbicara tentang pergerakan dan 

kevitalan dalam membidik mood, gaya, bidang, atau pun garis. Foto fashion harus 

memiliki isi dan energi.  

Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memotret fashion, yaitu : 

A. Komposisi 

Komposisi dalam bidang seni rupa dan fotografi dapat diartikan sebagai 

cara penempatan objek dalam bidang gambar dengan memanfaatkan 

faktor-faktor komposisi, sedemikian rupa sehingga dapat benar-benar 

menjadi titik perhatian (focus of interest) bagi orang yang melihatnya 

(Ardiansyah, 2005:88).  

Terdapat beberapa komposisi yang secara umum dianggap (relatif) dapat 

menampilkan hasil yang lebih baik, yaitu 

a. Statis Vs Dinamis 

Komposisi statis dan dinamis tidak ada kaitannya dengan objek foto 

yang bergerak atau diam. Suatu komposisi dikatakan (atau terlihat) 

statis bila penempatan objek fotonya berada ditengah-tengah bidang 

gambar sementara bila objek foto tidak ditempatkan secara simetris, 

akan memberikan kesan yang lebih “dinamis” dan “hidup”.  

b. Arah Gerak 
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Komposisi arah gerak ojek merupakan komposisi yang memiliki objek 

bergerak di dalam foto tersebut dan terdapat ruang kosong yang 

berfungsi seolah-olah tempat arah objek tersebut bergerak. 

c. Rule of Third 

Rule of Third merupakan komposisi yang klasik yang didapatkan 

dengan berbagi bidang gambar dalam tiga bagian yang sama besar dan 

proposional, horizontal, dan vertikal. Dengan menarik garis khayal di 

atas bidang gambar tersebut, akan diperoleh empat titik perpotongan 

dimana di salah satu titik tersebut objek yang menjadi pusat perhatian 

harus ditempatkan.  

 

Gambar 2.24 Komposisi Rule of Thirds (Sumber : http://emptyeasel.com/wp-

content/uploads/2009/02/rule-of-thirds-diagram-1.jpg) 

d.  Ekplorasi 

Terkadang penerapan komposisi yang “lain dari yang lain” akan 

memberikan hasil yang cukup menarik meskipun mungkin tidak akan 

menjadi baku dan klasik seperti aturan komposisi rule of thirds.      
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B. Kerjasama Team 

Di dalam sebuah foto session bukan hanya fotografer yang berperan 

penting. Namun ada orang-orang yang turut bekerja sama dengan 

fotografer dalam proses pemotretan. Fotografer membutuhkan seseorang 

yang membantunya untuk memindahkan lighting, memegang reflector, 

dan lainnya. Biasanya orang ini disebut asisten fotografer. Fotografer juga 

membutuhkan seseorang yang membantu mengkoordinasi pakaian dan 

asesoris yang akan dikenakan oleh model selama sesi foto. Biasanya orang 

ini disebut fashion stylist. Dan juga fotografer membutuhkan seseorang 

yang dapat me-make up dan mengatur rambut, sehingga model terlihat 

menarik. 

C. Lighting  

Lighting sangat dibutuhkan untuk membuat foto fashion yang menarik 

(Adimodel, 2009:4). Lighting pada fashion sangatlah bebas. Konsep, 

model, dan busana yang bagus tanpa dibarengi dengan lighting yang pas 

akan membuat foto tampil tidak seperti yang diinginkan. Adimodel 

menjabarkan macam-macam posisi lighting di dalam bukunya yang 

berjudul LIGHTING FOR FASHION:Indoor Lighting, yaitu : 

- Main Light 

Merupakan cahaya utama yang digunakan untuk menerangi model. 

Biasanya lampu main light diset pada intensitas cahaya paling besar 
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dari lampu-lampu yang lain. Main light kadang disebut juga 

keylight 

- Fill Light 

Fill light adalah cahaya pengisi yang digunakan untuk membantu 

menerangi daerah yang gelap atau berbayang. Biasanya peletakan 

fill light berlawanan arah dengan main light. Fill light juga bisa 

digunakan untuk membantu menguatkan karakteristik dari wajah 

model. Intensitas fill light biasanya lebih kecil dari main light.  

- Backlight / Rim Light 

Backlight adalah cahaya yang digunakan untuk menerangi model 

dari arah belakang. Backlight menyebabkan pinggiran atau sisi dari 

sang model menjadi berpendar, dan membantu memisahkan antara 

model dengan latar belakangnya. Backlight juga disebut rim light. 

- Hair Light 

Hair light adalah cahaya yang digunakan untuk menerangi rambut 

model. Biasanya sering digunakan pada pemotretan beauty dan 

fashion.  

- Background light 

Background light merupakan cahaya yang digunakan untuk 

menerangi latar belakang model.  
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- Catch Light 

Catch light adalah refleksi atau pantulan cahaya yang terdapat pada 

mata model. Catch light dapat menambah hidup sebuah foto beauty 

atau portrait. 

D. Angle 

Angle adalah sudut pengambilan gambar, yaitu bagaimana fotografer 

menempatkan kamera di depan model untuk mengambil foto (Adimodel, 

2009:29). 

Sudut pengambilan gambar bisa dilakukan dari mana saja. Namun pada 

foto fashion yang mementingkan detail produk, fototgrafer harus tetap 

mempertahankan bentuk dari busana yang ingin ditampilkan sehingga 

distorsi diminimalkan.  

Adimodel menjabarkan macam-macam angle di dalam bukunya yang 

berjudul LIGHTING FOR FASHION:Indoor Lighting, yaitu : 

a. Full Frontal 

Full Frontal adalah sudut pengambilan gambar dimana kamera dan 

model sama-sama berada dalam posisi tegak lurus. Garis mata model 

sejajar dengan kamera sehingga tampak proporsional. 

b. Side Angle 
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Sudut pengambilan gambar dimana tubuh model membentuk sudut 

dengan kamera. Sudut yang baik biasanya pada rentang 30o hingga 60o 

dari kamera. 

A. Profile 

Profile adalah sudut pengambilan gambar yang diambil dari sisi 

samping model (membentuk sudut 90o dari kamera). 

B. High Angle 

Sudut pengambilan yang dilakukan dari atas kepala model. Sudut ini 

biasanya digunakan untuk menonjolkan bagian rambut atau mata.  

C. Low Angle 

Sudut pengambilan yang dilakukan dari bawah kepala model. Sudut 

ini biasanya digunakan untuk menonjolkan bibir, leher, tulang pipi, 

dan mata.  

D. Back Angle 

Sudut yang diambil dari belakang (pundak) model. Ada yang 

menampilkan wajah model, adapula yang hanya menampilkan bagian 

belakang model (tanpa wajah). 
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