
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



9 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pemasaran 

Didalam buku PERIKLANAN Komunikasi Pemasaran Terpadu karya Morissan, 

M.A menjabarkan bahwa proses yang harus dijalankan sebuah pemasaran adalah 

dengan proses target pemasaran, yang mencakup empat langkah yaitu: 

2.1.1. Identifikasi Pasar 

Morissan (2010, hal 56) Identifikasi pasar dilakukan untuk memperoleh data 

konsumen yang memiliki gaya hidup seperti apa, kebutuhan dan kesukaan. Dalam 

hal ini, seorang pemasar atau orang yang memasarkan harus memiliki informasi 

sebanyak mungkin mengenai kebutuhan konsumen. 

Sebuah proses pemasaran yang berhasil terdiri dari serangkaian tahap 

yaitu segmenting, targeting, dan positioning. 

2.1.2. Segmenting 

Menurut Morissan (2010, hal 57) Segmenting adalah mengkelompokkan 

konsumen baik individu maupun kelompok yang bertujuan sebagai target pasar 

suatu perusahaan. Segmentasi terdiri menjadi 3 yaitu geografis, demografis, dan 

psikografis. 

2.1.3. Targeting 

Menurut Morissan (2010, hal 69) Targeting adalah memilih satu atau beberapa 

segmen konsumen atau audiens yang akan fokus dalam kegiatan pemasaran dan 
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promosi. Sebuah perusahaan atau merek harus memfokuskan kegiatan pada 

segmen-segmen tertentu dan meninggalkan segmen yang lainnya. Untuk 

menentukkan suatu segmen pasar harus berdasarkan riset yang memadai dengan 

pertimbangan. 

2.1.4. Positioning 

Menurut Morissan (2010, hal 72) Positioning adalah strategi komunikasi 

berhubungan dengan bagaimana audiens menempatkan suatu produk, merek atau 

sebuah produk dalam benak audiens. Sehingga audiens memiliki penilaian 

tertentu. 

2.2. Media Promosi 

Altstiel dan Grow (2006, hal 43)  Sebuah media promosi berguna dalam 

mengkomunikasikan suatu nama atau merek. Namun media promosi dalam 

jangkauan desain grafis adalah seperti poster, majalah, koran, radio, televisi, film, 

dan spanduk. Media promosi memiliki dua jenis yaitu above the line dan below 

the line.: 

1. Above the line 

Above the line adalah teknik mempromosikan suatu merek atau produk melalui 

media masa seperti, TV, film, radio, majalah, website. Promosi yang dilakukan 

media Above the line sangat cepat menyebar karena dapat meliputi kawasan yang 

sangat luas, luar kota, hingga negara lain. 
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2. Below the line 

Below the line adalah teknik mempromosikan produk atau merek melalui media 

seperti e-mail, public relation,  flyer, brosur, ataupun surat kabar. Promosi seperti 

ini biasa digunakan pada target yang spesifik. 

2.3. Segmentasi Merek Fashion 

Menurut Toby Maedows pada bukunya yang berjudul Memulai dan Menjalankan 

sebuah Label Fashion tahun 2012 menjabarkan bahwa segmen pasar dalam 

industri fashion memiliki 3 kategori 

1. Adibusana (haute couture) 

Istilah adibusana atau haute couture memiliki rancangan yang mewah, rumit, dan 

tidak ada yang sama. Adibusana merupakan sebuah puncak terujung dari fashion, 

dimana biasanya melayani segelincir orang yang mampu membayar mahal untuk 

sebuah rancangan busana yang mewah dan khusus menyesuaikan ukuran sang 

klien. 

 Di Paris istilah ini merupakan istilah yang dilindungi, dimana sebuah nama 

adibusana hanya dapat secara resmi digunakan oleh desainer yang memebuhi 

standar yang ditetapkan oleh Chamber Syndicale de la Couture, yang merupakan 

sebuah Asosiasi Serikat Adibusana. 
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Gambar 2.1. Prada Haute Couture 2015 

 (http://cdn.bgfashion.net/img15/GeorgesChakraSS15Couture-4.jpg) 

2. Siap Pakai (ready to wear) 

Pakaian atau busana siap pakai, ready to wear, atau dikenal dengan pret-a-porter, 

menjadi alternatif pilihan para konsumen. Biasanya busana ini dapat dibeli 

langsung dari sebuah gerai atau butik dengan ukuran standar. Dengan demikian 

busana siap pakai terbilang lebih murah oleh karenanya lebih mudah dijangkau 

oleh orang banyak. sebagian besar hasil rancangan para desainer sekarang ini 

adalah siap pakai. Saat ini, busana siap pakai merupakan perpaduan adibusana dan 

pasar massal. Jumlah rancangan pun cenderung lebih sedikit, menjadikan busana 

ini tetap eksklusif dan mahal. contoh beberapa merek fashion siap pakai yang 

sudah terkenal dan internasional adalah GUCCI, Burberry, Balenciaga, Chanel, 
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Celine, dan lain-lain. Tetapi industri fashion siap pakai sekarang ini sangat 

beragam, dari jenis yang menengah hingga premium. Setiap tingkatan memiliki 

perbedaan dari segi harga yang ditawarkan, strategi pemasaran, dan distribusi 

yang berbeda. 

 

Gambar 2.2. Celine Spring/Summer 2015 

 (http://butterboom.com/wp-content/uploads/2014/10/celinss15_butterboom1.jpg) 

3. Pasar Massal (mass market) 

Pasar massal merupakan sebuah busana yang menyediakan pilihan lebih luas lagi 

di banding siap pakai. Pakaian diproduksi dalam jumlah yang sangat besar dan 

dalam berbagai standar ukuran, membuatnya akan lebih murah dan lebih 

terjangkau. Desainer pasar massal mengadaptasi tren yang ditentukan oleh merek-

merek besar dan papan atas. Busana pasar massal biasanya diproduksi terlebih 

dahulu dan kemudian dijual melalui distributor atau ritel, biasanya dimiliki oleh 

merek fashion seperti TopShop, ZARA, GAP, dan lain-lain. 
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Gambar 2.3. ZARA iklan 2011 

 (http://media4.popsugar-assets.com/files/2011/08/31/4/498/4981322/03062db8594c5c2e_zara-

aw-11/i/Zara-Autumn-Winter-2011-Ad-Campaign-Starring-Stella-Tennant-Get-sneak-peek-what-

come.jpg) 

2.4. Iklan 

Morissan (2010, hal 17) Iklan merupakan suatu bentuk komunikasi melalui media 

massa mengenai suatu produk barang atau jasa. Media massa yang dimaksud 

adalah seperti majalah, TV, koran, radio yang dapat mengirim sebuah pesan 

secara bersamaan kepada banyak orang. 

Menurutnya iklan merupakan salah satu bentuk media promosi yang 

paling mudah dikenal oleh banyak orang, karena hal ini bersangkutan dengan 

banyak masyarakat yang luas. Iklan juga merupakan jenis media promosi yang 

sangat penting, dimana bagi sebuah merek atau perusahaan yang memiliki produk 
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barang atau jasa yang memiliki target masyarakat yang luas. Media massa adalah 

salah satu jenis media yang paling efektif untuk menjangkau orang dalam jumlah 

yang banyak.  

Didalam buku PERIKLANAN Komunikasi Pemasaran Terpadu karya 

Morissan ,M.A menjabarkan bahwa iklan merupakan media massa yang dinilai 

efisien dari segi pembiayaan untuk mencapai jumlah orang yang sangat banyak. 

Iklan pada media massa umumnya dapat berguna untuk menciptakan sebuah 

image merek dan daya tarik bagi suatu merek atau perusahaan. 

2.4.1. Iklan Majalah 

Suproyono (2019, hal 152) iklan majalah memiliki kelompok pembaca yang lebih 

spesifik di banding media cetak lainnya. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui 

segmen pembaca majalah tempat dimana iklan banyak dipasang. Segmen tersebut 

dapat dilihat sebagai berikut. 

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

lain). 

- Geografis, berdasarkan tempat dan lokasi. 

- Psikografis, berdasarkan psikoogo dan kebiasaan. 

- Isi majalah, seperti majalah remaja wanita, wanita dewasa, bisnis, dan 

majalah hobi. 

Untuk memasang iklan pada majalah harus disesuaikan dengan jenis 

majalah dan sasaran pembaca. Sebagai contoh, pada majalah Harper’s BAZAAR 
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banyak iklan produk fashion seperti, aksesoris, tas, busana, dan lain-lain. Berbeda 

halnya dengan majalah CHIP yang berisikan segala bentuk tentang elektronik dan 

gedget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Iklan GUCCI pada majalah Harpers BAZAAR 

2.5. Psikologi Dewasa Awal 

Menurut Dariyo (2008, hal 119) transisi dan strktur kehidupan dewasa awal pada 

umur 21-28, pada umumnya individu telah menyelesaikan taraf pendidikan 

formal. Untuk masyarakat yang maju wawasannya, mereka telah menempuh 

pendidikan SMU, Akademi atau Universitas. Namun bagi masyarakat yang belum 

maju secara intelektual, kemungkinan pada individu tersebut hanya 

menyelesaikan tingkat pendidikan dibawah SMU. Kemudian, individu memilih 

dan menekuni karir sesuai dengan minat dan bakat kemampuannya. Pada fase ini 
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individu dewasa awal memliki idealis yang tinggi dan keinginan yang banyak, hal 

tersebut dipengaruhi oleh faktor penerimaan besar tidaknya gaji atau 

ketidakpuasan kerja. Walaupun individu dewasa awal belum bisa bertanggung 

jawab sepenuhnya terhadap kehidupan ekonominya sendiri, namun ada hasrat 

untuk hidup mandiri dan lepas dari bantuan ekonomi orang tua. 

2.6. Desain Komunikasi Visual 

Lupton dan Phillips (2008, hal 9)  Desain memiliki peranan penting dalam 

mempromosikan atau mengkomunikasikan informasi kepada audiens dalam 

bentuk visual, seperti tipografi, ilustrasi, warna, garis, layout. Desain 

dikategorikan sebagai seni komersil karena desain sudah memiliki peranan dalam 

mengkomunikasikan sebuah produk komersil kepada masyarakat bukan sebagai 

seni murni.  

2.6.1. Elemen Desain 

Ada beberapa unsur dalam desain yang perlu kita ketahui. Dalam 

mengkombinasikan dan mengelola unsur-unsur desain diperlukan sebuah 

pengetahuan dasar. Berikut adalah unsur desain tersebut. 

A. Point 

Lupton dan Phillips (2008, hal 14) Point atau yang biasa disebut dengan titik, 

memiliki kecenderungan menandai posisi dalam ruang. Dalam geometris murni 

titik adalah sepasang koordinat x dan y. 
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Serangkaian titik yang membentuk garis akan menyebabkan munculnya 

sebuah teksture, bentuk, dan bidang. 

Dalam typografi, titik dijadikan sebuah tanda sebagai akhir dari sebuah barisan 

angka atau huruf. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Point 

(http://lastorka.deviantart.com/art/Black-Dot-413667918) 

B. Line 

Lupton dan Phillips (2008, hal 16)  Line atau yang biasa disebut garis merupakan 

seri tak terhingga dari titik. Perlu diketahui bahwa garis hanya memiliki panjang, 

ttidak memiliki luas. Garis itu sendiri adalah penghubung antara dua titik.  

Garis dalam penggunaanya dapat memberikan sentuhan estetis dalam 

sebuah karya desain. Namun didalam layout, garis memiliki sifat yang fungsional, 

garis biasanya digunakan sebagai kolom dan membantu dalam membentuk garis 

tepi yang biasa kita kenal sebagai rata kanan, rata kiri, dan lainnya. 
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Gambar 2.6. Garis 

(http://fafabilowo.blogspot.com/2013/09/desain-pemodelan-grafik.html) 

 

C. Colour 

Lupton dan Phillips (2008, hal 70) Warna merupakan elemen yang penting dalam 

sebuah desain. Karena dengan warna seorang desain grafis dapat 

mengkomunikasikan apa isi dari desain tersebut. Dengan warna seorang desain 

grafis dapat memberikan mud yang mendeskripsikan realita, dan informasi 
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didalamnya. Desainer baisanya menggunakan elemen warna untuk membuat 

beberapa hal menjadi lebih menonjol.  

Didalam buku GRAPHIC DESIGN THE NEW BASIC karya Ellen 

Lupton dan Jennifer Cole Philips menjabarkan, Warna terdiri dari 3 golongan 

warna : 

• Warna primer terdiri dari warna merah, kuning dan biru. Ketiga warna 

tersebut murni, karena untuk menghasilkan ketiga warna tersebut tidak 

dapat melalui proses pencampuran warna. 

• Warna sekunder merupakan pencampuran antara dua warna primer, seperti 

contoh warna ungu merupakan pencampuran antara warna merah dan biru, 

warna orang (merah + kuning), dan hijau (biru + kuning). 

• warna tersier merupakan pencampuran antara satu warna primer dan satu 

warna sekunder. Seperti warna orange merah dan kuning kehijau-hijauan. 
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Gambar 2.7. Warna 

(http://freshome.com/2013/12/09/choose-right-color-palette-home/) 

Menurut Zelanski dan Fisher (2010, hal 47) Perbedaan warna dapat memberikan 

efek emosional terhadap individu menjadi berbeda. Terdapat hubungan antara 

emosi dan warna, antara lain adalah : 

1. Merah: daya hidup, kekuatan, kehangatan, sensualitas, ketegasan, kemarahan, 

ketidaksabaran. 

2. Merah muda: ketenangan, kebaikan, pemeliharaan, cinta yang tidak egois.  

3. Jingga: kegembiraan, keamanan, kreativitas, stimulasi  

4. Kuning: kebahagiaan, stimulasi mental, optimis, takut.  

5. Hijau: harmoni, relaksasi, damai, ketenangan, kepuasan, ketulusan, kemurahan 

hati.  

6. Pirus(turquoise): ketenangan mental, konsentrasi, keyakinan, penyegar.  

7. Biru:damai, harapan, keleluasaan, fleksibilitas, penerimaan, kepercayaan. 

8. Nila/violet: spritualitas, intuisi, inspirasi, pemurnian, perenungan.  

9. Putih: damai, pemurnian, isolasi, kelapangan. 

10. Hitam: kewanitaan, perlindungan, pembatasan. 

11. Abu-abu: keseimbangan (netral), solid, pemisahan, kesendirian, tenang 

12. Perak: perubahan, seimbang, kewanitaan, sensitifitas.  
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13. Emas: bijaksana, kelimpahan, idealism 

14. Coklat: pemelihara, bumi, mundur, pikiran sempit. 

D. Tekstur 

Lupton dan Phillips (2008, hal 52) Tekstur adalah sesuatu yang dapat diraba dari 

sebuah permukaan. Tekstur membantu desainer dan orang disekitar untuk 

memahami alam, seperti contoh batang bunga mawar berduri, tajam, kasar. 

Tekstur menggambarkan sebuah permukaan baik itu kasar, halus, lembut, 

atau keras pada dasarnya teksture merupakan efek visual dengan menciptakan 

dimensi dan realiti sehingga teksture dapat dilihat dan dirasakan. 

Dalam sebuah karya desain biasanya dicetak di atas kertas yang memiliki 

teksture, entah halus ataupun kasar. Seperti contoh HVS, art-papper, art-carton, 

mad-papper, dan lain-lain. 

2.7. Layout 

Ambrose dan Harris (2005, hal 10) Layout adalah pengaturan elemen desain 

dalam suatu media ruang. Dan me-Layout juga bisa disebut sebagai cara 

mengelola bentuk dalam ketersediaan ruang. Tujuan utama dari Layout sendiri 

adalah untuk memberikan elemen visual dan teks yang nantinya akan 

dikomunikasikan kepada pembaca. Dengan layout pembaca dapat dengan mudah 

mengerti terhadap informasi yang ada didalamnya. Layout juga dapat diterapkan 

dalam bentuk buku maupun media elektronik. 
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Gambar 2.8. Layout 

(http://inspirationhut.net/inspiration/60-beautifully-modern-and-inspirational-magazine-book-

layouts/) 

2.1.1. Grid 

Ambrose dan Harris (2005, hal 52) Grid adalah cara untuk memposisikan sebuah 

elemen desain dalam satu media. Dengan menggunakan grid keseluruhan elemen 

desain akan lebih mudah dan lebih konsisten, dengan begitu media ruang yang 

disediakan akan lebih proporsi dan terukur. 
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Gambar 2.9. Grid 

(http://www.mathsisfun.com/activity/images/coin-grid.gif) 

2.1.2. Elemen Pada Halaman 

Ambrose dan Harris (2005, hal 66) Teks dan Gambar merupakan kunci dari 

komponen layout yang berguna untuk memberikan pembaca komukasi yang 

efektif. Kemampuan desain untuk berkomunikasi dipengaruhi oleh posisi teks dan 

gambar yang berhubungan dengan unsur-unsur seperti titik fokus dari sebuah 

halaman, jenis keselarasan, dan bagaimana ruang kosong digunakan dalam sebuah 

layout. 
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2.1.3. Single Column Grid 

Menurut Tondreau (2011, hal 22) Ketika menggunakan sebuah layout dalam satu 

halaman atau 2 halaman kanan kiri, kita harus perhatikan subyek terpenting dari 

halaman tersebut. Dengan penggunaan single column grid sebuah gambar dan 

tipografi dapat menjaid lebih fokus dan berubah menjadi sebuah layout yang 

simple (modern) dan elegan. Berikut merupakan teknik penggunaan single column 

grid. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10. Simple and elegant design with Single Column Grid 

(Tondreau, Beth. 2011. LAYOUT ESSENTIAL 1000 Design Principles for USING GRIDS. New 

York. Rockport Publisher) 

2.8. Tipografi 

Ambrose dan Harris (2005, Hal 6) Tipografi merupakan sebuah teknik menulis 

dimana tulisan tersebut memiliki bentuk visual. Karena tipografi memiliki banyak 

jenis, pemilihan dari bentuk visual tipografi dapat mempengaruhi keterbacaan dan 
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informasi yang ditangkap pembaca. Tipografi sendiri merupakan salah satu 

elemen yang berpengaruh terhadap kualitas dan emosi dalam sebuah desain. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11. Tipografi 

(http://typeplate.com) 

2.8.1. Typeface 

Ambrose dan Harris (2005, Hal 16) Typeface adalah koleksi huruf, angka, simbol, 

dan tanda baca. Memiliki kesamaan arti namun berbeda visual atau desain. 

2.8.2. Font 

Font adalah sebuah sarana fisik yang digunakan untuk membuat jenis huruf, kode 

komputer, film litografi maupun ukiran kayu. 

2.8.3. Type Classifications 

Didalam buku BASIC DESIGN TYPOGRAPHY karya Gavin Ambrose dan Paul 

Harris menjabarkan, dalam tipografi ada 3 dasar klasifikasi : 

• Block 
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Block, Blackletter, Gothic, Old English, Black atau Broken merupakan tipografi 

yang lazim digunakan pada abad pertengahan. Namun pada masa sekarang 

tipografi ini sangat sulit dibaca dan terkesan kuno. 

• Roman 

Roman merupakan tipografi yang proporsional pada bagian spasi huruf dan serif 

mudah dibaca dan biasa digunakan pada body text, dan pada awalnya berasal dari 

masa Romawi. 

• Gothic  

Gothic, Sans-serif atau lineale typefaces memiliki sentuhan dekoratif yang 

melambangkan tipografi Roman. Desain yang clean dan simple membuat tipografi 

ini cocok digunakan untuk teks yang menggunakan huruf berukuran besar, namun 

kelemahan dari tipografi ini adalah sulit dibaca ketika digunakan pada teks yang 

panjang. 

• Script 

Script adalah tipografi yang sengaja dibaut untuk meniru tulisan tangan manusia 

sehingga ketika dicetak tampak menyatu. Karena seperti tulisan tangan manusia, 

ada banyak variasi yang lebih mudah dibaca dari pada yang lainnya. 

2.9. Fashion Photography 

Menurut Adler (2010, hal XIII) Fashion photography adalah segala bentuk 

tentang fantasi. Fashion photography menciptakan realita alternatif, walaupun itu 

merupakan kenyataan yang ada. Semua merupakan kebutuhan untuk menjual 

suatu produk, dengan begitu kita dituntut untuk merepresentasikan produk fashion 

melalui foto. Sehingga orang dapat tertarik dan membeli produk fashion tersebut. 
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Dengan fashion photography kita harus membuat seuah objek menjadi sebuah 

seni yang artistik. Dalam sebuah foto fashion memerlukan mud dan energi. 

Dalam buku yang berjudul FASHION FLAIR karya Lindslay Adler, untuk 

menciptakan sebuah foto fashion ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan: 

• Konsep 

• Tempat 

• Styling: Rambut, Make Up, Pakaian, Properti 

• Gaya 

• Lighting 

• Post-processing (Photoshop, Retouching, dan lainnya) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12. Fashion Photography karya John-Paul Pietrus 

(http://asianmodelsblog.blogspot.com/2011/11/editorial-tao-okamoto-in-numero-china.html) 
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Hal-hal diatas akan membantu dalam menciptakan foto yang artistik. Dengan 

begitu kita tidak bukan lagi memotret saja, melainkan mencoba membuat 

keseluruhan hasil foto yang diinginkan. 

Upton et al. (2009, hal 227) Mengubah cahaya akan merubah keseluruhan 

foto, walau menggunakan kamera digital ataupun film. Cahaya dapat 

mempengaruhi mud sebuah foto, sebagai contoh cahaya yang keras, lembut, 

berkilauan memberikan sebuah efek yang berbeda.  

Selain menggunakan matahari ada beberapa alternatif peralatan yang dapat 

membantu dalam fotografi yang disebut sebagai artificial light. 

• PhotoFloods menghasilkan cahaya yang lebih besar dibanding lampu lain 

dengan watt yang sama. Alat ini menghasilkan suhu warna cahaya yaitu 3200K, 

yang biasa digunakan pada pemotretan dalam ruangan. 

• Umbrella Reflector digunakan untuk memperluas paparan cahaya, agar cahaya 

dapat menyebar. Light box mengeluarkan cahaya ke arah Umbrella Reflector, lalu 

cahaya tersebut dipantulkan kepada obyek. Cahaya yang dihasilkan biasanya lebih 

halus karena Umbrella Reflector membuat cahaya menyebar shingga intensitas 

cahaya menjadi lebih sedikit. 

• Reflector Flat baisanya berbentuk kotak yang biasanya digunakan sebagai 

pemantul cahaya ke arah area yang gelap. 
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• Barn doors marupakan alat yang berupa sepasang panel hitam yang dipasang 

bagian depan sumber cahaya. Panel tersebut dapat dilipat berbagai sudut 

menyebabkan sumber cahaya yang dikeluarkan lebih lebar atau sempit. 

• Softbox adalah alat yang digunakan untuk memperhalus cahaya. Dengan 

membungkus keseluruhan sumber cahaya yang dikeluarkan. 

• Filter Holder merupakan sebuah filter atau gel yang dapat merubah warna 

cahaya. Biasanya filter ini berbentuk kertas bening berwarna yang biasa 

diletakkan didepan sumber cahaya. Filter ini juga dapat digunakan sebagai 

penghilang pantulan cahaya. 

Upton et al. (2009, hal 236) Cahaya sangat mempengaruhi emosi karakter sebuah 

foto. Kebanyakan karya fotografi dibuat menggunakan artificial light dan 

menggunakan lebih dari satu artificial light. Berikut merupakan teknik cahaya 

yang dapat dibuat menggunakan artificial light. 

• Front Light merupakan teknik cahaya dimana sumber cahaya diletakkan sejajar 

didepan model. Cahaya ini akan menghasilkan sedikit bayangan pada wajah 

model. 

• Side Light merupakan teknik cahaya diamna sumber cahaya diletakkan tepat 

disamping model. Menghasilkan setengah bayangan pada wajah model. 

• High side lighting merupakan teknik cahaya dimana sumber cahaya diletakkan 

45º disamping dan 45º diatas model. Menghasilkan rembrant light pada wajah 

model, dan bayangan yang dihasilkan lebih sedikit dibanding side light. 
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• Top Light merupakan teknik cahaya dimana sumber cahaya diletakkan di atas 

model. Menghasilkan efek bayangan pada mata, pipi, dan bawah hidung. Cahaya 

ini biasa terlihat dalam foto diluar ruangan ketika cahaya matahari berada tepat 

diatas. 

• Under Light merupakan teknik cahaya dimana sumber cahaya diletakkan di 

bawah model. Menghasilkan efek cahaya yang aneh, karena sumber cahaya yang 

natural tidak berasal dari bawah. Biasa digunakan pada high tech scene, cahaya ini 

biasa juga digunakan pada pengaturan cahaya modern. 

• Back light merupakan teknik cahaya dimana sumber cahaya diletakkan di 

belakang model. Menghasilkan efek rim light, cahaya terlihat hanya pada bagian 

pinggir model. 

2.9.1. Komposisi Fotografi 

Kamps (2012, hal 56) Fotografi memiliki umur hanya beberapa rauts tahun, tapi 

sudah banyak aturan komposisi yang bermunculan. Aturan komposisi fotografi 

yang sekarang muncul di adaptasi dari pengalaman yang dialami dari para pelukis 

klasik.  

Tantangan seorang fotograafer adalah untuk menciptakan visual yang 

menarik, dimana melibatkan sebuah dynamic dalam visual tersebut. Sebuah foto 

yang dynamic akan menciptakan kesan hidup pada sebuah foto. 

Komposisi yang selalu digunakan dalam fotografi adalah rule of third. Rule of 

third digunakan oleh para fotografer untuk mengubah kesan foto yang monoton 
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menjadi menarik. Rule of third merupakan pembagian frame foto menjadi tiga 

bagian horisontal dan vertikal. Titik fokus obyek harus diposisikan pada dua 

pertiga dari frame tersebut. 

 

 

 

 

Gambar 2.13. Rule of third 

(http://4.bp.blogspot.com/-

vo6jTOmGZeg/UfXtLdpgUsI/AAAAAAAAANA/Nq0W1uOB55M/s1600/picture_week-2_rule-

of-thirds.png) 

2.10. Gestur 

2.10.1. Contrapposto 

Menurut Fankbonner (2005, hal 73) Contrapposto merupakan gestur yang paling 

sering digunakan dalam menampilkan sebuah figur. Posisi contrapposto 

ditentukan dari kemiringan batang tubuh dalam arah yang berlawanan dengan 

panggul dan bertumpu pada salah satu kaki.  
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Gambar 2.14. Gesture Contrapposto 

(http://blenderartists.org/forum/attachment.php?attachmentid=31689) 

Contraposto adalah gestur yang melanggar efek simetri, namun 

memberikan sebuah gestur penampilan tubuh yang lebih dinamis dan santai. 

Gestur ini biasa digunakan oleh para seniman seperti Michel Angelo dan 

Leonardo Da Vinci. 

Gestur ini bertujuan untuk menciptakan kesan naturalisme dalam sebuah figur, 

dimana terjadi ritme pada tubuh karena gestur dibuat meliuk-liuk. 

2.11. Posing for Photography 

Menurut Roberto Valenzuela dalam bukunya yang berjudul PICTURE PERFECT 

POSING Praticing the Art of Posing for Photographers and Models tahun 2014, 

dengan merubah beban pada tubuh dengan gaya statis, merubah posisi pinggul 

secara otomatis membuat bentuk tubuh dan keseuruhan tampak lebih dinamis. 

Dari merubah posisi tersebut membuat tubuh lebih relaks. Ketika berat tubuh 
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dibagi dua dengan beban kedua kaki, seorang model akan lebih mudah lepas 

dalam mengekspresikan gerakan. 

 Untuk membuat sebuah gerakan yang tidak aneh, seorang model terlebih 

dahulu harus merasa nyaman. Dengan menggunakan teknik menyilangkan kedua 

kaki, semua gerak tubuh akan lebih mudah di eksplorasi. Berikut merupakan 

contoh dari buku ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15. Gesture Contrapposto 

(https://books.google.co.id/books?id=YAbwAgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=posing&hl=e

n&sa=X&ei=IYlHVenwKMW3uASa_4HQDg&redir_esc=y#v=onepage&q=posing&f=false) 

2.12. Industri Fashion 

Sterlacci dan Arbuckle (2008, hal 43) Industri fashion muncul pada saat abad ke 

18, pasar dunia didorong oleh Eropa, Asia, inggris, dan mulai berkembang. 

Perancangan Media..., Hernando Akaido, FSD UMN, 2015



35 
 

Sebuah kemajuan ekonomi, teknologi, tekstil baru, kemampuan manufaktur, dan 

komunikasi mempengaruhi perkembangan di dunia fashion yang lebih besar. 

Paris merupakan pusat fashion didunia, dan mendominasi dalam industri 

ini. Dan sejak itulah banyak negara seperti Inggris mengikuti dan bersaing dengan 

Perancis, dengan menciptakan tekstil baru, mesin bertenanga uap dan men 

menyepurnakan seni menjahit. 

Sterlacci dan Arbuckle (2008, hal 45) Selama revolusi industri, industri 

kelasmenengah tumbuh dengan meningkatnya permintaan pakaian. Dengan 

konsep komerialisme meningkatkan taraf sebuah industri menengah, dimana 

mereka menawarkan sebuah desain pakaian yang lebih beragam,dan 

menyebabkan mengikisnya pasar fashion couture. 

Saat ini fashion, sebagai sebuah industri yang besar, Desainer Fashion dan 

manufaktur sekarang menjadi aset industri global bernilai miliar dolar. Dengan 

memanfaatkan 4 musim yaitu spring, summer, fall, dan winter para desainer selalu 

melakukan 2 kali produksi besar dalam setahun. Di samping itu juga masih ada 

Resort dan Pre Fall, sebagai sneak peek untuk koleksi yang besar nantinya. 

2.13. Tenun 

Lystiani (2013, hal 5) Berbeda dengan kain songket yang cenderung tebal dan 

kaku, kain tenun lebih lentur sehingga lebih nyaman untuk digunakan. Kain ini 

ditenun menggunakan alat tenun dengan benang katun atau benang sutra berbagai 

warna. 
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Gambar 2.16. Tenun 

(https://www.pinterest.com/leonid63unas/tenun-songket-indonesian-traditional-handicraft/) 

2.14. Tenun Ikat 

Lystiani (2013, hal 5) Kain tenun ikat merupakan kain yang pembuatannya sangat 

rumit. Motif kain diciptakan di benang menggunakan kain plastik yang disebut 

kain lungsi. Setelah kain lungsi diikat, benang dicelupkan pada pewarna alami 

seperti kunyit untuk mendapatkan warna kuning, daun tarum/indigo untuk warna 

biru, dan kulit manggis untuk warna maroon, kemudian dikeringkan dan diatur 

pada ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin) dan selanjutnya ditenun. Setiap pulau Di 

Indonesia memiliki jenis kain tenun ikatnya sendiri, namun yang paling terkenal 

adalah tenun ikat dari Kalimantan, Toraja, Maluku, dan Nusa Tenggara. 
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Gambar 2.17. Tenun Ikat 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Tenun_ikat) 

2.14.1. Tenun Ikat Flores 

Kahdar et al. (2010, hal 103) Masyarakat NTT sendiri masih menggunakan dan 

memproduksi sendiri benang yang digunakan untuk menenun, sekaligus 

mewarnai benang tersebut dengan pewarna alami. Di NTT terdapat jenis jenis 

tenun ikat berdasarkan motifnya yaitu: 

• LAWO JARA 

Warna utama yang digunakan adalah dark indigo, dan warna alami coklat 

kemerahan, tenun jenis ini memiliki motif ikat garis-garis melengkung, memiliki 

titik-titik sederhana, zig-zag, simbol panah dan kuda. 
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Gambar 2.18. Tenun Ikat (LAWO JARA) 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Tenun_ikat) 

• LAWO AI MANU 

Jenis Tenunan ikat ini sama seperti LAWO JARA namun simbol yang digunakan 

adalah ayam. 

• LAWO KETO 

Menggunakan simbol ikan dan gajah. 

• LAWO BUTU 

Jenis kain tenun ikat yang biasa digunakan untuk ritual tertentu. Biasa dihiasi 

dengan manik-manik atau kerang, matahari atau bentuk berlian, juga terdapat 

bentuk kapal. Manik-manik dan kerang tersebut dijahit menjadi sebuah gambar 

manusia. 

Di daerah Flores NTT terdapat sejarah tenun berdasarkan kabupatennya: 
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• Sikka 

Sikka merupakan sebuah kabupaten di NTT yang dulunya berada di bawah 

pengaruh portugis pada abad ke-16, terutama pada daerah sekitar Maumere 

dimana sejumlah besar orang masuk kedalam agama Katolik Romawi. Alhasil 

bekas jajahan portugis banyak motif barat terinspirasi, seperti karangan bunga, 

rusa, singa dan bahkan malaikat bersayap mulai digunakan. 

• Ende 

Ende merupakan kabupaten yang dipengaruhi ajaran islam, menjadikan 

masyarakat Ende membuat jenis busana seperti sarung, yang biasa disebut Zawo, 

dan selendang, yang biasa disebut Senai. Banyak figur yang digunakan dalam 

tenun ikat ini seperti gajah dan kuda dengan bentuk geometris, dan gambar terebut 

hampir tidak dikenali sebagai hewan. 

 

Gambar 2.19. Tenun Ikat Kabupaten Ende  

(http://id.wikipedia.org/wiki/Tenun_ikat) 
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2.14.2. Tenun Ikat Sumba 

Kahdar et al. (2010, hal 111) di daeraj Sumba memiliki motif yang disebut dengan 

Halenda, dari Sumba Timur. Jenis Halenda ini memili dekorasi lengkungan di 

bagian bawah sarung, biasa digunakan oleh wanita bangsawan. Pola dari tenun ini 

adalah terdiri dari sepasang singa di tengah ayam jantan pada latar belakang yang 

berwarna merah. 

 

 

 

Gambar 2.20. Tenun Ikat Halenda 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Tenun_ikat) 

Juga ada yang bernama Lau Pahadu, yang berasal dari kabupaten Kapunduk, 

sumba timur. Lau Pahadu merupakan jenis sarung yang tidak sering dilihat, jenis 

kain tenun ikat ini memiliki motif kuda bersayap, ayam dan rusa. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.21. Tenun Ikat Lau Pahadu 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Tenun_ikat) 
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2.14.3. Tenun Ikat Timor 

Kahdar et al. (2010, hal 122) di daerah Timor tepatnya di kabupaten Biboki 

terdapat sebuah pakaian yang menyajikan sebuah motif bidang garis yang berada 

diantara motif ikat Lozenges. Tiga baris kotak yang berada diatas dan dibawah 

motif memiliki kesan tekstil kelas tinggi. 

 

 

 

 

Gambar 2.22. Tenun Ikat Tais Mabuna 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Tenun_ikat) 

Selain itu terdapat jenis yang bernama Mau, di Kabupaten Amanatun. Kabupaten 

ini memproduksi jenis kain tenun ikat yang memiliki tiga warna, tapi pola yang 

digunakan lebih terlihat seperti jaringan konsentris, bentuk belah ketupat yang 

memiliki warna merah dan kuning. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.23. Tenun Ikat Tais Mabuna 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Tenun_ikat) 
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2.14.4. Tenun Ikat Alor 

Kewatek merupakan jenis kain asal Lembata, Fores timur. Dimana biasa 

digunakan sebagai sarung wanita, ditandai dengan baris demi baris berwarna putih 

diselingi dengan motif pita geometris yang sederhana. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.24. Tenun Ikat Tais Mabuna 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Tenun_ikat) 
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