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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Teori Umum 

2.1.1. Desain Grafis 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desain sendiri berarti kerangka bentuk 

atau rancangan, sedangkan grafis menurut Kamus Bahasa Inggris berarti yang 

berhubungan dengan grafik, seni grafik, atau yang berhubungan dengan tulisan 

tangan. Secara kasar dapat ditarik kesimpulan desain grafis berarti rancangan dari 

sesuatu yang berhubungan dengan seni atau tulisan tangan. 

Erlhoff dan Marshall (2008) menjelaskan dalam artian secara luas, desain 

grafis menjelaskan gabungan antara tulisan dan/atau gambar untuk 

mengkomunikasikan suatu pesan tertentu. Istilah tersebut mengacu kepada baik 

proses (desain sebagai kata kerja) dimana komunikasi tersebut dihasilkan, maupun 

sebagai produk dari proses itu sendiri (desain sebagai kata benda). Desain grafis 

digunakan untuk menginformasikan, mengiklankan, atau mendekorasi, dan 

biasanya mewujudkan kombinasi dari fungsi fungsi tersebut. Semakin banyak 

lintang sensorik dan estetik yang terlibat, maka desain grafis akan semakin menuju 

ke seni atau keindahan, sedangkan sebaliknya maka akan semakin menuju ke ilmu 

pengetahuan atau fungsi dari suatu benda. Akhir akhir ini, istilah tersebut 

mencakup jangkauan kegiatan yang cukup luas, mulai dari desain media print 
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tradisional seperti buku dan poster, sampai ke media dengan lokasi yang lebih 

spesifik seperti  sign system, dan media elektronik (website) (hlm. 198). 

 

2.1.2. Desain Komunikasi Visual 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desain sendiri berarti kerangka bentuk 

atau rancangan. Komunikasi memiliki arti pengiriman dan penerimaan pesan atau 

berita antara dua orang atau lebih dengan cara yang tepat sehingga pesan yang 

dimaksud dapat dipahami. Visual sendiri memiliki arti dapat dilihat dengan indera 

penglihatan. Secara kasar desain komunikasi visual dapat diartikan rancangan dari 

sebuah komunikasi dimana komunikasi tersebut terjadi dengan menggunakan 

indera penglihatan. 

Erlhoff dan Marshall (2008) menjelaskan bahwa istilah komunikasi visual 

muncul di jenjang pendidikan tinggi di Eropa dan Amerika pada sekitar tahun 

1980 sampai 1990 untuk menggantikan desain komunikasi. Komunikasi visual 

sendiri adalah sebuah frasa yang dibuat dengan maksud untuk menjelaskan 

gabungan dari elemen tekstual, figuratif, dan formal untuk menyampaikan pesan 

yang lebih bermakna (hlm. 439). 

 

2.1.3. Prinsip Prinsip Desain 

Erlhoff dan Marshall (2008) menjabarkan prinsip-prinsip desain sebagai berikut: 
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1. Unity 

Unity atau dalam bahasa Indonesianya kesatuan, berarti adanya keharmonisan 

elemen dalam sebuah desain. Unity diciptakan oleh sang desainer sendiri. Kadang 

elemen yang dipilih secara alami sudah menunjukan kesatuan, namun biasanya 

lebih bergantung pada keahlian sang desainer yang merancang pola yang unik dari 

berbagai macam elemen. Istilah lain yang sering digunakan adalah komposisi. 

Orang awam yang melihat sebuah desain sebenarnya secara alami akan melihat 

berbagai elemen kecil sebagai suatu kelompok, karena mereka tidak ingin melihat 

kekacauan atau sesuatu yang membuat mereka bingung. Perilaku ini sebenarnya 

memudahkan desainer untuk menciptakan unity. Untuk mencapai kesatuan yang 

harmonis, repetisi atau pengulangan dan proximity atau jarak juga menentukan 

harmonis tidaknya suatu kesatuan (hlm. 400). 

 

 

Gambar 2.2. Unity 

 (bp.blogspot.com, 15 Nov 2012) 
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2. Emphasis atau Focal Point 

Untuk mendapatkan perhatian orang yang melihat desain, desainer dapat 

menggunakan emphasis atau titik 12ocus, karena elemen yang dijadikan emphasis 

atau dibuat mencolok akan menarik perhatian dan mengajak orang untuk melihat 

lebih dekat. Untuk menciptakan emphasis, salah satu elemen yang kontras dibuat 

berbeda dengan yang lainnya. Segala sesuatu yang mengganggu pola atau feeling 

secara keseluruhan desain tersebut secara otomatis akan menarik mata karena 

perbedaannya yang mencolok. Elemen yang secara kontras berbeda tidak harus 

bentuknya, namun juga penempatan dan warna.  

Menciptakan titik fokus bukan suatu keharusan dalam mendesain, ini boleh 

digunakan boleh tidak. Seorang desainer boleh menciptakan emphasis pada 

seluruh komposisinya, menjadikannya sebuah komposisi tanpa titik awal maupun 

titik puncak visual. Ini juga akan membuat orang yang melihat menjadi tertarik 

karena ingin tau apa yang sebenarnya terjadi dibalik sebuah desain yang ambigu 

(hlm 132). 

 

 

Gambar 2.4. Emphasis 

(bp.blogspot.com, 15 Nov 2012) 
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3. Skala dan Proporsi 

Skala dan proporsi sama sama saling berhubungan erat, keduanya mengacu pada 

ukuran. Suatu elemen dapat dikatakan besar atau kecil jika ada elemen lain 

sebagai pembanding. Untuk porporsi, ukuran suatu elemen harus diukur dengan 

elemen lainnya dengan ukuran yang normal atau standart. Skala dan proporsi 

dapat juga digunakan untuk emphasis. Saat kita melihat sesuatu, pertama kita 

akan sadar besar atau kecilnya benda tersebut baru kemudian detilnya. 

 

 

Gambar 2.3. Skala dan Proporsi 

 (peggyoberlininteriorscom,14 Nov 2012) 

 

Pada gambar diatas dapat kita lihat proporsi wanita yang tidur sangat besar, kita 

dapat simpulkan demikian karena ada elemen pembandingnya yaitu dua wanita 

yang berdiri disebelahnya. Jika dua wanita berdiri tersebut tidak ada, kita tidak 

dapat mengetahui apakah wanita tidur ini besar atau kecil (hlm. 387). 
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4. Keseimbangan 

Seni juga harus seimbang seperti halnya manusia yang merasa nyaman dengan 

keseimbangan. Axis vertikal adalah pusat dan pada umunya kita akan 

mengharapkan penyebaran elemen secara seimbang pada tiap sisi dari axis 

vertikal tersebut. Jika tidak seimbang, maka akan timbul rasa ketidakpuasan. 

Meskipun demikian, ketidakseimbangan yang sengaja dibuat tetap ada, dan 

bahkan ketidakseimbangan dapat digunakan sebagai alat yang berguna. Tipe 

keseimbangan yang paling simpel adalah keseimbangan simetris. Pada 

keseimbangan simetris, bentuk atau pola diulang sama persis di kedua sisi axis 

vertikal. Satu sisi menjadi sebuah cermin bagi sisi lainnya. 

 

Gambar 2.4. Keseimbangan Simetris 

 (farm2.static.flickr.com,16 Nov 2012) 
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Tipe keseimbangan yang lainnya adalah keseimbangan asimetris. Dalam 

kasus ini, keseimbangan diperoleh dengan objek yang tidak sama namun memiliki 

daya tarik mata yang sama. 

 

Gambar 2.5 Keseimbangan Asimetris 

(1.bp.blogspot.com, 16 Nov 2012) 

 

Keseimbangan juga dapat diperoleh dari warna, juga gelap dan terang 

yang kontras. Putih dengan hitam terlihat lebih kontras dibanding putih dengan 

abu abu. 

Setelah keseimbangan simetris dan asimetris, berikutnya adalah 

keseimbangan radial, atau secara kasar dapat dikatakan bulat atau lingkaran. 

Disini, semua elemen melingkari titik tengah. Matahari dengan garis garis 

sinarnya adalah contoh yang paling umum mencerminkan ide keseimbangan 

radial ini. Pola radial ini sangat berlimpah di dunia alami, sebut saja bunga, 

dengan titik tengah dan kelopak atau daun bunga (petal) yang mengelilinginya. 
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Gambar 2.6. Keseimbangan Radial 

 (upload.wikimedia.org, 16 Nov 2012) 

 

Keseimbangan berikutnya adalah pola allover atau secara resmi disebut 

crystallographic balance. Sebenarnya ini merupakan semacam perbaikan spesial 

dari keseimbangan simetris. Pengulangan kualitas yang sama secara konstan pada 

seluruh permukaan menciptakan impresi yang benar benar berbeda dari konsep 

keseimbangan simetris yang biasanya (hlm. 68). 

 

 

Gambar 2.7. Crystallographic Balance 

(vi.sualize.us,16 Nov 2012) 
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5. Ritme 

Ritme pada prinsip desain sebenarnya berdasarkan pada repetisi atau pengulangan 

karena ritme adalah pengulangan secara jelas elemen yang sama atau hanya 

diubah sedikit. Ritme biasanya paling sering digunakan ketika membahas tentang 

pendengaran, namun ritme juga dapat diaplikasikan pada seni visual, dimana 

ritme itu sendiri berkaitan dengan pergerakan. Kontras warna pada ritme 

meningkatkan rasa pergelombangan. 

Tidak hanya bentuk yang tidak objektif (garis) saja yang dapat 

menciptakan ritme gelombang, misalnya pohon yang sejajar miring juga dapat 

menciptakan efek yang sama. 

Ritme adalah karakter dasar dari alam. Pola alam, siang dan malam, bahkan 

pola pergerakan planet merupakan ritme tetap. Ritme terdiri dari pola yang 

berurutan dimana elemen yang sama dimunculkan kembali di pola yang tetap. 

Pada desain, ini diistilahkan sebagai alternating rhythm,  sebagai mana motif 

bergantian secara konsisten dengan satu sama lain untuk menghasilkan urutan 

yang teratur. Jika pengulangan elemen tidak terlihat secara jelas, maka ritme 

visual yang dihasilkan menjadi kabur. 

Perancangan Video..., Julius Ekasaputra, FSD UMN, 2015



  18 

 

Gambar 2.8. Pengulangan Pola yang Sama 

(anim.usc.edu, 18 Nov 2012) 

 

Tipe lain dari ritme adalah ritme progresif. Lagi ritme ini melibatkan 

repetisi, namun dengan bentuk yang berubah secara teratur. Pola ritme ini 

biasanya diperoleh dengan variasi progresif warna, ukuran bentuk, dan tekstur 

yang dapat membuat elemen bervariasi (hlm. 358). 

 

 

Gambar 2.9. Ritme Variasi Warna 

(christianforums.com, 18 Nov 2012) 
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2.1.4. Elemen Desain 

Elemen desain menurut Erlhoff dan Marshall (2008) adalah sebagai berikut: 

1. Garis 

Titik tidak memiliki dimensi baik tinggi maupun lebar dan ketika kita tarik titik 

tersebut bergerak, kita menciptakan dimensi pertama, yaitu garis. Secara teori, 

garis hanya terdiri dari 1 dimensi yaitu panjang, tetapi dalam desain kita mengenal 

garis memiliki variasi lebar yang berbeda. Dari semua elemen desain, garis 

merupakan yang paling familiar, karena kita telah membuat garis dari sejak masih 

kecil. Garis merupakan media yang sangat ekspresif bagi desainer karena garis itu 

sendiri memiliki kekuatan sugesti. Garis sangat mudah dibuat tetapi mampu 

menyampaikan berbagai macam mood dan perasaan (hlm. 255). 

 

Gambar 2.10. Elemen Garis 

(johnsonbanks.co.uk, 20 Nov 2012) 

 

2. Bentuk / Volume 

Bentuk adalah area yang dirasakan secara visual yang diciptakan oleh garis yang 

terhubung atau warna. Desain pada dasarnya tersusun dari bentuk. Walaupun 
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bentuk menjadi dasar suatu seni, warna, tekstur, dan elemen lainnya tetap penting. 

Gambar dapat tetap ada walaupun tanpa warna, tanpa tekstur yang signifikan, dan 

bahkan tanpa garis, tetapi gambar dapat dikatakan tidak jika tidak terdapat bentuk 

di dalamnya. Gambar yang terdiri dari hanya sebaran suasana cahaya dapat 

dikatakan sebuah bentuk (hlm. 412). 

 

Gambar 2.11. Gambar dengan Volume atau Bentuk 

(paintingperceptions.com, 20 Nov 2012) 

 

3. Pola dan Tekstur 

Pola adalah istilah yang ada dimana mana dalam desain. Pola biasa dihubungkan 

dengan ide dangkal dari dekorasi. Pola dimulai dengan unit atau bentuk yang 

diulang. Sangat mudah kita melihat sebuah desain yang berdasarkan pada bunga 

yang menghiasi sebuah taman. Pola floral sangat sering digunakan untuk sebuah 

desain. Kebanyakan pola dapat diperkecil menjadi sebuah grid dan menghasilkan 
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keseimbangan crystallographic. Sebuah pola yang rumit dibuat dari simetri, 

repetisi, dan rotasi yang rumit. 

Sulit membedakan pola dan tekstur dalam desain. Pola didefinisikan sebagai 

desain yang di repetisi atau diulang dengan motif yang sama muncul lagi dan lagi, 

begitu halnya dengan tekstur, juga merepetisi namun variasinya tidak melibatkan 

elemen yang tetap atau elemen yang diulang sama persis. Meskipun setiap tekstur 

dapat membentuk semacam pola, tidak semua pola dapat dianggap sebagai sebuah 

tekstur. Bayangan dan/atau kilauan, tak masalah seberapa halusnya, dapat secara 

visual menimbulkan tekstur (hlm. 387). 

 

Gambar 2.12. Foto dengan Suatu Pola Tertentu 

 (lowegallery.com, 20 Nov 2012) 

4. Ilusi Ruang 

Ada beberapa seni yang 3 dimensional dan menempati ruang. Dalam seni pahat 

tradisional, atau suatu bentuk yang berpola abstrak, penting bagi kita untuk 

bergeser dan menikmati pergantian pola spasial dari beberapa sudut pandang yang 

berbeda. Arsitektur adalah seni yang utamanya dibatasi oleh ruang 3 dimensional.  
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Pada seni dua dimensional, seorang artis kemungkinan akan menyampaikan 

perasaan atau menuangkan idenya dengan melukis ruang kedalaman. Disini ruang 

dimaksud adalah ilusi, dari sebuah gambar diubah ke kertas atau kanvas yang 

pada dasarnya berpermukaan rata. 

Cara paling mudah untuk menciptakan ruang ilusi atau jarak adalah 

melalui ukuran. Kita mengetahui fenomena dimana jika suatu benda semakin jauh 

akan berukuran semakin kecil. Fenomena ini juga berlaku bagi benda abstrak 

yang tidak memiliki arti dari keberadaannya. 

Menggunakan ukuran yang sesuai untuk memberikan rasa ruang 

kedalaman adalah hal yang sangat umum. Beberapa seniman mengambil ide dasar 

ini dan membesar besarkannya dengan cara membuat perbedaan ukuran yang 

jauh. Keuntungannya adalah memaksa orang yang melihat berpikiran bahwa itu 

adalah jarak yang sangat jauh. Kedua, perbedaan kontras antara elemen yang 

besar dan yang kecil ini dapat menciptakan pola visual yang dinamis.  

Cara simpel yang lain untuk menciptakan ilusi kedalaman adalah overlapping, 

atau menumpang tindihkan elemen elemen. 

Perspektif aerial juga sangat mempengaruhi kedalaman yaitu dengan 

memainkan warna, warna gelap dan terang. 

Perspektif linear yaitu menciptakan kedalaman dengan garis yang semakin 

surut dan bertemu di satu titik dimana titik itu disebut titik horizon atau eye level. 

Perspektif sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perspektif satu titik dan perspektif dua 

titik. Perspektif satu titik biasanya menempatkan titik horizon ditengah, 

sedangkan dua titik biasanya di sisi kiri dan sisi kanan. 
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Amplified perspective atau perspektif yang diperkuat menciptakan kualitas 

yang dinamis dan dramatis ke gambarnya. Perspektif ini diciptakan ketika sebuah 

benda atau elemen diarahkan langsung ke orang yang melihat. Contoh yang paling 

familiar adalah poster perekrutan tentara Amerika dimana Paman Sam 

menunjukan telunjuknya langsung kearah pembaca (hlm. 224). 

 

Gambar 2.13. Ilusi Ruang pada Poster Uncle Sam 

(en.wikipedia.org, 20 Nov 2012) 

 

5. Ilusi Gerak 

Pergerakan merupakan sesuatu yang selalu terjadi dalam kehidupan, bahkan 

ketika kita tertidur pun kita tetap bergerak.  Seandainya pun kita dapat 

menghentikan pergerakan tubuh kita secara tetap, dunia tetap akan terus bergerak. 

Pergerakan atau motion adalah sesuatu yang penting dalam seni. 

Pengulangan figur juga dapat menimbulkan ilusi gerak. Elemen yang 

ditampilkan ulang dengan posisi yang berbeda akan membuat seolah olah elemen 

tersebut bergerak. Pemotongan atau cropping figur yang ingin dibuat bergerak 

dan disesuaikan dengan frame akan menimbulkan kesan gerak. 
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Cara lain untuk memperoleh ilusi gerak adalah dengan cara membuat 

outline menjadi blur, seperti pada efek kamera yang menangkap gerakan dengan 

shutter speed yang rendah (hlm. 254). 

 

Gambar 2.14. Blur Menimbulkan Ilusi Gerak 

(mymodernmet.com, 20 Nov 2012) 

 

6. Nilai atau Arti (Value) 

Nilai adalah istilah seni yang simple mengenai terang dan gelap. Nilai sebuah area 

bergantung pada gelap atau terangnya. Hanya dengan perbedaan gelap dan terang 

kita dapat menerima persepsi yang berbeda beda. Terang menghasilkan bentuk, 

kita dapat melihat benda yang ada, sebaliknya jika gelap kita tiak dapat melihat. 

Dalam menjelaskan desain,kita sering berbicara tentang pola nilai. Istilah 

ini merujuk pada susunan dan banyaknya variasi dalam gelap dan terang, terlepas 

dari warna yang digunakan. 

Fungsi dari kontras gelap dan terang adalah untuk menciptakan pusat 

perhatian dari sebuah desain atau titik fokus. Untuk menjadikan sebuah elemen 

sebuah pusat perhatian adalah dapat dilakukan dengan mengkontraskan gelap 
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terangnya elemen tersebut. Warna terang diatas warna gelap atau sebaliknya akan 

secara langsung menangkap perhatian mata kita.  

Salah satu fungsi yang paling penting dari penggunaan gradasi gelap dan 

terang adalah untuk menunjukan adanya volume dan ruang. Dalam permukaan 

datar, nilai dapat membuat kualitas 3 dimensi pada suatu bentuk (hlm. 459). 

 

Gambar 2.15. Gradasi Warna Memberikan Value pada Suatu Gambar 

(michaelanthonygalante.blogspot.com, 20 Nov 2012) 

 

7. Warna 

Tidak hanya desainer grafis yang berurusan dengan warna, hampir semua orang 

setiap harinya berurusan dengan warna, misalnya ketika mau membeli sesuatu 

kita melihat warnanya dulu. Kata warna sendiri memiliki beberapa aspek yang 

berarti beda bagi orang yang memiliki pekerjaan yang berbeda. Warna adalah 

bagian dari pencahayaan atau penerangan, bukan sebuah objek sendiri. Sinar 

terdari dari semua warna yang dapat kita lihat ketika sebuah sinar memantulkan 

refleksi dari sebuah prisma. Sebuah objek tidak memiliki warna dengan 

sendirinya tetapi memiliki kemampuan untuk memantulkan warna, ketika benda 

biru terkena sinar, benda tersebut akan menyerap seluruh warna pada sinar tetapi 
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memantulkan warna sinar biru dimana mata kita menangkap benda itu berwarna 

biru. Ada 3 warna utama yaitu merah, biru, dan hijau, dimana ketika ketiga warna 

tersebut digabungkan akan menghasilkan warna putih (hlm. 95). 

 

Gambar 2.16. Visualisasi Warna dari Biru sampai Merah 

(tvhistory.tv, 20 Nov 2012) 

 

Menurut Rustan (2009) warna sendiri memiliki arti yang berbeda. Berikut adalah 

beberapa contoh warna dengan makna yang terkandung: 

1. Merah: Perayaan, kuat, energi, cinta, api 

2. Kuning: Sinar matahari, gembira, cerdas, optimis. 

3. Hijau: Kecerdasan tinggi, alam, kesuburan, baik. 

4. Biru: Laut, langit, damai, sejuk, teknologi. 

5. jingga: Kebahagiaan, keseimbangan, panas, peringatan. 

6. Pink: Rasa syukur, penghargaan, feminine, cinta, roman (hlm. 73). 
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2.1.5. SWOT 

Menurut Pahl dan Richter (2009) SWOT adalah sebuah sarana yang paling tepat 

untuk membuat keputusan dan memahami ketergantungan antara semuah 

perusahaan atau organisasi dengan lingkungannya. Dengan menggunakan SWOT 

sebuah perusahaan atau organisasi dapat mengeksploitasi jendela strategis untuk 

meningkatkan potensi keuntungan atau keberhasilan (hlm. 27). 

 

2.2. Teori Khusus 

2.2.1. Kampanye 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kampanye berarti gerakan atau tindakan 

serentak untuk melawan atau mengadakan aksi. Berdasarkan buku Erlhoff dan 

Marshall (2008) Istilah kampanye sangat sering digunakan dalam konteks 

kemiliteran, politik, atau advertising dan beberapa aktifitas yang bersangkutan 

dengan tujuan untuk menghasilkan suatu hasil tertentu. Ini juga termasuk yang 

berhubungan dengan peningkatan perekonomian (kampanye amal) dan strategi 

kesadaran publik (public awareness strategy). Kampanye sangat berhubungan 

dengan komunikasi dan desainer yang berbasis media karena mereka hampir 

secara keseluruhan berbasis informasi. Kampanye kesadaran publik dimaksudkan 

untuk menciptakan kesadaran dan untuk memodifikasi perilaku dan jalan pikir 

masyarakat (hlm 62). 

Ruslan (2008) menjelaskan, secara operasional, kampanye melakukan kegiatan 

komunikasi yang terencana untuk mempengaruhi tujuan tertentu dan berupaya 
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untuk mempengaruhi khalayak sebagai target sasarannya. Kampanye memiliki 

konsep melakukan komunikasi secara terencana yang moderat, terbuka, toleran, 

dengan waktu terbatas, dan program yang jelas, persuasif, serta dapat 

diidentifikasikan nara sumbernya. 

Terdapat beberapa jenis kampanye yaitu; 

1. Product-Oriented Campaigns 

Kegiatan dalam kampanye berorientasi pada produk, dan biasanya dilakukan 

dalam kegiatan komersial kampanye promosi pemasaran suatu peluncuran produk 

yang baru. 

 

2. Candidate-Oriented Campaigns 

Kegiatan kampanye yang berorientasi bagi calon/kandidat untuk kepentingan 

kampanye politik untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan meraih dukungan 

sebanyak banyaknya dari masyarakat. 

 

3. Ideological or Cause-Oriented Campaigns 

Jenis kampanye ini berorientasi yang bertujuan bersifat khusus dan berdimensi 

perubahan sosial, misalnya kampanye yang bersifat non-komersial (hlm. 22). 

 

2.2.2. Psikologi Dewasa Muda 

Menurut Steinberg (2011) dewasa muda adalah masa perpindahan dari remaja 

dimana otak manusia mengalami perkembangan yang dramatis menuju ke 

dewasa. Kelompok dimana dewasa muda itu bergabung, contoh sekolah atau 
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kampus, adalah sesuatu yang sangat mengambil bagian dalam perkembangan 

orang itu sendiri. Proses penerimaan informasi pada remaja meningkat drastis 

pada lima bidang, yaitu perhatian / attention, memori kerja, kecepatan proses, 

organisasi, dan metakognisi. Perubahan pada remaja ini membuat remaja semakin 

dapat berfikir lebih baik dalam merencanakan sesuatu kedepan, menilai sesuatu, 

dan mengambil keputusan (hlm 329). 

 

2.2.3. Undang Undang 

Undang undang yang melindungi tentang hak cipta terdapat pada Undang undang 

nomor 19 tahun 2002 pasal 12 bagian keempat tentang ciptaan yang dilindungi, 

dimana dikatakan bahwa lagu atau musik dengan atau tanpa teks adalah sesuatu 

yang dilindungi dan memiliki hak cipta, bahkan suatu lagu yang sudah diciptakan 

namun belum dipublikasian juga dilindungi hak cipta. jika kita mengunduh lagu 

tanpa seizin pencipta maka kita telah melakukan tindakan kriminal. 

 

2.2.4. Logo 

Berdasarkan buku Rustan (2009) logo sendiri berasal dari kata Yunani logos, yang 

berarti kata, pikiran, pembicaraan, dan akal budi. Dulunya orang lebih sering 

menyebut logotype daripada logo. Arti logotype sendiri adalah tulisan nama 

entitas yang didesain secara khusus dengan menggunakan teknik lettering atau 

memakai jenis huruf tertentu. Pada perkembangan jaman, banyak orang yang 

ingin membuat identitasnya berbeda dengan yang lain dengan menambahkan 
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elemen gambar atau mengubah huruf itu, bahkan menggabungkan gambar dan 

tulisan menjadi satu. 

 

Fungsi dari logo sendiri adalah: 

1. Identitas diri. Untuk membedakannya dengan identitas milik 

orang lain. 

2. Tanda kepemilikan. Untuk membedakan miliknya dengan milik 

orang lain. 

3. Tanda jaminan kualitas. 

4. Mencegah peniruan/pembajakan (hlm. 13). 

 

2.2.5. Website 

Menurut Lawrence (2006) website pertama mulai dibuat sekitar tahun 1990, 

dengan desain seadanya karena berisi sebagian besar tulisan yang polos dengan 

sedikit layout desain. Ketika itu desain sebuah website bukan merupakan sesuatu 

yang diperhatikan. Sekitar 1 dekade kemudian, desainer web mulai menghadapi 

masalah komersial dan harapan pribadi, juga teknikal dan pilihan desain website. 

Ini merupakan terjangan fantastis di dunia teknologi dan internet. Dengan website, 

pengembang atau pencipta website dapat mengutarakan perasaan atau ide, 

promosi bisnis, pemasaran produk, membentuk komunitas; membantu sesama, 

bersenang-senang, membantu penjelajahan, mempromosikan atau merangsang 

minat, mendsitribusi atau mengakses informasi, eksperimen dengan teknologi 

baru, menjadi berdikari, dan menjadi global (hlm. 4). 
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2.2.6. Public Service Announcement 

Berdasarkan dokumen US Government (1972) PSA atau Public Service 

Announcement adalah pengumuman yang tidak dipungut biaya dan 

mempromosikan program, aktifitas, atau layanan pemerintah (mis. perekrutan) 

atau program, aktifitas, atau layanan dari organisasi non profit (mis. donasi palang 

merah) dan pengumuman lainnya yang berhubungan dengan minat/ketertarikan 

umum, yang tidak berhubungan dengan pengumuman tanda waktu atau cuaca 

rutin (hlm. 160). 

 

2.2.7. Kinetic Typography 

Menurut Hillner (2009) tipografi kinetik berevolusi dari judul film. Inilah 

mengapa tipografi kinetik selalu diasosiasikan dengan media yang berhubungan 

dengan layar. Tulisan yang di print dan tidak bisa bergerak, walau diaplikasikan 

pada sesuatu yang bergerak, bukanlah tipografi kinetik, melainkan tipografi static. 

Kinetic typography merupakan tulisan yang dirasa sedang dalam motion, jadi 

sering disebut juga sebagai motion typography. 

 Tulisan dalam kinetic typography dapat bergerak melintasi layar, dengan 

batas pinggir layar sebagai titik referensi (hlm. 36). 
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2.2.8. Flat Design 

Pratas (2014) menjelaskan flat design adalah sebuah desain digital yang muncul 

pada tahun 2012 dan menjadi trend yang paling banyak didiskusikan pada tahun 

2013. Dikarakteristikan dengan gayanya yang minimalis, difokuskan 

menghilangkan elemen elemen ekstra dan efek dari desain, seperti bevel, shadow, 

efek cahaya, kedalaman, tekstur, dan elemen yang memberi kesan dimensi. Ini 

menghasilkan penampilan yang bersih dan sederhana yang nampak flat atau datar 

pada layar, dengan menggunakan white space, warna cerah, dan garis yang 

sederhana sebagai elemen layout. Gaya desain ini dengan cepat mendapat 

perhatian publik dan digunakan secara masal karena tampilan yang simple namun 

berimbas kuat (hlm. 63). 

 

2.2.9. Web Banner 

Allen (2011) menjelaskan bahwa web banner merupakan cara pengiklanan yang 

paling tua dalam bentuk online. Web banner adalah sebuah gambar berbentuk 

kotak yang mengiklankan sesuatu atau mempromosikan sebuah pesan dan 

menghubungkan ke website. Pertama dibuat pada tahun 1994, web banner 

memiliki keuntungan yang unik dibandingkan dengan cara pengiklanan yang 

tradisional seperti iklan tv. Target iklan pada web banner dapat dikendalikan. 

Tujuan dari web banner adalah mendapat jumlah klik yang banyak dari 

pengunjung website dimana web banner tersebut dipasang karena pada dasarnya 

web banner membawa pengunjung ke website yang dimaksud. Banyak cara yang 
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digunakan agar orang mengeklik banner tersebut seperti dengan menambahkan 

tulisan “klik disini” atau dengan memberi warna yang cerah, memberi layanan 

gratis, atau memperkenalkan sesuatu yang baru. Ukuran yang paling banyak 

digunakan adalah 468x60 pixel, namun kadang ada beberapa ukuran lain yang 

dapat digunakan (hlm. 132). 
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