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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Definisi 

2.1.1. Desain Grafis 

Menurut Samantha (2014), grafik desain adalah penghubung komunikasi: yang 

membuat ide – ide dan memberikan kepada masyarakat bentuk visual agar 

masyarakat dapat mengerti yang disampaikan dengan jelas. Grafik desain juga 

menggunakan gambar, simbol, tipografi, warna, dan material yang akan di print 

maupun di layar yang tidak di print untuk merepresentasikan ide (hlm.6-7). 

2.1.2. Desain Komunikasi Visual 

Menurut Agus Sachari (2005), desain komunikasi visual adalah  pekerjaan yang 

mempelajari desain dengan memertimbangkan media, citra, komunikasi, tanda, 

maupun nilai. Dari aspek keilmuan, desain komunikasi visual juga 

mempertimbangkan : komunikasi dan pesan, teknologi, percetakan, penggunaan 

teknologi multimedia, dan teknik persuasi pada masyarakat. Lingkup desain 

komunikasi visual : 

- Desain Grafis Periklanan 

- Animasi 

- Desain Identitas Usaha (Corporate Identity) 

- Desain Marka Lingkungan (Enviromental Graphic) 

- Desain Multimedia 
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- Desain Grafis Industri (promosi) 

- Desain Grafis Media (buku, surat kabar, majalah, dll) 

- Cerita bergambar (komik), Karikatur, Poster. 

- Fotografi, Tipografi, dan Illustrasi (hlm.4). 

2.1.3. Media 

Media berasal dari kata “Medius” bahasa Latin yang artinya tengah, perantara 

atau pengantar.  

Menurut Gene L. Wilkinson (1980), media lahir sebagai revolusi 

komunikasi yang dapat digunakan sebagai alat dan bahan untuk menyampaikan 

informasi dalam belajar dan mengajar (hlm.1). 

2.1.4. Media Informasi 

Menurut Sadiman, dkk (2002),  media sebagai segala sesuatu yang bisa 

dipergunakan untuk menyalurkan pesan dan pengirim pesan kepada penerima 

pesan, agar dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta 

perhatian siswa sedemikian rupa, sehingga proses belajar mengajar berlangsung 

dengan efektif serta efesien sesuai dengan yang diharapkan (hlm.6). 

2.1.5. World Wide Web 

Menurut Shelly dan Velmaart (2011), World Wide Web (WWW) ataua web adalah 

kumpulan dokumen elektronik di seluruh dunia dan setiap dokumen di web 

dinamakan webpage yang dapat berisi teks, grafik, animasi, audio dan video 

(hlm.80). 
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Menurut Chaffey (2009), world wide web merupakan media paling umum 

untuk menyebarkan informasi di internet dan dapat diakses melalui web browser 

yang dapat menapilkan elemen grafis dan kode HTML/XML (hlm.4). 

 Pemahaman 

2.2.1. Tahap Pembuatan Desain dalam media 

Menurut Robin Landa (2011), tahap pembuatan suatu desain untuk di aplikasikan 

ke media : 

1. Menentukan format : berdasarkan objek, budget, konteks, dan 

kebutuhan. Menentukan size dalam pembuatan media 

2. Menentukan grid : setelah menentukan size, membuat desain. Pastikan 

brosur / media yang dibuat cukup fleksibel untuk meletakan konten 

judul, subjudul, dan isi yang akan di kerjakan di media tersebut. Lebar 

dalam kolom grid adalah kunci dari segalanya (hlm.313-314). 

2.2.2. Grid 

Menurut Robin Landa (2011), dalam pembuatan grid harus mempertimbangkan :  

1. Lebar kolom, sangat berpengaruh dengan text, sesuaikan text agar pas di 

kolom 

2. Lebar kolom untuk illustrasi 

3. Margin untuk lebar kolom, sidebars, folio, dan footnote 

4. Ukuran kedalaman 

5. Bleeds 
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6. Cara menembus grid / mempermainkan grid  

7. Hubungan text dan Image (hlm.210). 

2.2.2.1. Single Column grids 

Menurut  Rob Carter, Ben Day, dan Philip Meggs (2007), penggunaan grid ini 

lebih di aplikasikan ke text yang simpel, novel tradisional, cerita yang linear dan 

papan pameran. Penggunaan grid ini dipilih karena budget yang terbatas, ukuran 

kertas yang standart, dan menginformasikan fungsi dari tipografi. Kekurangan 

dari grid ini adalah adanya text block dan margin yang terlalu mengikuti aturan 

(hlm.97-99). 

2.2.2.2. Multi Column Grids 

Menurut  Rob Carter, Ben Day, dan Philip Meggs (2007), grid ini memiliki 

anatomi yang unik. kolomnya terdiri dari 2 atau lebih, biasanya di pakai untuk 

buku, website dan pertunjukan. Grid ini dapat memuat banyak informasi. 

Penggunaan grid ini harus memperhatikan type face, line length, dan leading agar 

kolom 1 dengan kolom selanjutnya berhubungan dengan alur yang pas. Bentuk 

gridnya ada yang primary dan secondary bagian dari space nya, contoh : grid 

yang terdiri dari 5 kolom, peletakannya tidak harus terbatas dengan 1 kolom, 

desainer dapat menyesuaikan elemen, gambar, dan typografi yang sesuai 

(hlm.100-104). 
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2.2.2.3.  Modular Grids 

Menurut  Rob Carter, Ben Day, dan Philip Meggs (2007), penggunaan grid ini 

biasa dipakai untuk informasi yang lebih kompleks dengan tingkat akurasi yang 

tinggi dan jelas. Modular grid dibentuk dari titik potong dari garis horisontal dan 

vertikal. Tujuannya untuk membedakan hierarki antara beberapa informasi. 

Pemakaian grid ini sangat kompleks, semakin kompleks struktur grid semakin 

mudah mengorganisasikan informasi–informasi yang ada. Biasanya di aplikasikan 

ke buku timeline, website, dan buku yang memiliki kesimpulan dari informasi-

informasi yang banyak (hlm.105-110). 

2.2.2.4. Website Grid 

Menurut Ed Wassermann (2016), grid dalam website merupakan struktur yang tak 

terlihat dalam mendesain. Di dalamnya terdiri dari : 

1. Unit, merupakan garis ungu yang ke bawah 
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Gambar 2.1. Unit dalam grid 

 (A Comprehensive Introduction to Grids in Web Design/Ed Wasserman/ 

https://webdesign.tutsplus.com/articles/a-comprehensive-introduction-to-grids-in-web-

design--cms-26521, 2016) 

2. Gutter merupakan batas (berwarna kuning) yang memisahkan antara 

unit 

 

 

Gambar 2.2. Gutter 

 (A Comprehensive Introduction to Grids in Web Design/Ed Wasserman/ 

https://webdesign.tutsplus.com/articles/a-comprehensive-introduction-to-grids-in-web-

design--cms-26521, 2016) 
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3. Kolom, banyaknya grid dan gutter akan membentuk kolom, meski 

tidak terlihat kolom hanya untuk memudahkan menaruh konten secara 

gampang. 

 

 

Gambar 2.3. Kolom grid 

 (A Comprehensive Introduction to Grids in Web Design/Ed Wasserman/ 

https://webdesign.tutsplus.com/articles/a-comprehensive-introduction-to-grids-in-web-

design--cms-26521, 2016) 

 

4. Rule of third, merupakan grid yang digunakan berbasis fotografi 

peletakan kontennya berdasarkan grid rule of third 
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Gambar 2.4. Rule of third 

 (A Comprehensive Introduction to Grids in Web Design/Ed Wasserman/ 

https://webdesign.tutsplus.com/articles/a-comprehensive-introduction-to-grids-in-web-

design--cms-26521, 2016) 

 

5. Field merupakan area horizontal yang digunakan untuk mengisi konten 

Grid di dalam website memiliki banyak jenis, di tiap jenis menentukan 

berbagai macam konten dan tema yang diperlukan. Macam – macam grid dalam 

website meliputi : 

1. 12 unit grid, grid ini banyak dipakai untuk website karena sangat 

fleksibel dan mudah digunakan 

2. 4 kolom grid, grid ini memuat 4 kolom dan hanya di pakai untuk 2 

kolom konten utama dan sisanya merupakan konten yang kurang 

diutamakan, grid ini mengakat kesederhanaan 

3. 3 kolom grid, grid ini merupakan asimetrikal grid, yang harus 

diperhatikan keseimbangannya dalam mengisi konten dan mendesain 
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4. 6 kolom grid, merupakan grid yang sangat susah digunakan dan 

memuat banyak konten, biasanya digunakan jika website memiliki 

banyak informasi dan konten sehingga harus meminimalisasikan 

penempatan – penempatannya 

5. Kombinasi grid, penggunaan grid yang dikombinasikan sesuai dengan 

jenis – jenisnya. 

2.2.3. Layout 

Menurut Samara Timothy (2014), Penggunaan format vertikal biasanya untuk 

annual report, gerakan layout ini jika menggunakan gambar akan menunjukan ke 

vertikal, ke atas atau ke bawah, seperti gerakan bunga dengan menggunakan 

layout vertikal maka akan mendapat makna gerakannya yang lebih mendalam. 

Penggunaan layout CD ROM kotak terlihat netral dan biasa menggunakan 

format modular, dalam kasus ini gambar dan teks tidak dapat bersatu / 

terpisahkan. 

Penggunaan layout horisontal biasanya ingin menampilkan pemandangan 

fotografi. Layout horisontal ini akan menguntungkan penempatan fotografi 

pemandangan, karena mata manusia terbiasa dengan penglihatan horisontal 

(hlm.31). 

2.2.4. Tipografi 

Menurut  Rob Carter, Ben Day dan Philip Meggs (2007), tipografi memiliki garis 

dasar yang menjadikan entuk tipografi itu sendiri, bentuk dasar tipografi meliputi: 
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1. Baseline : garis bagian dasar huruf kapital 

2. Beardline : garis di bawah descender 

3. Capline : garis bagian atas huruf kapital 

4. Meanline : garis bawah yang menetapkan tinggi dari badan huruf kecil 

5. x-height : jarak antara baseline ke meanline (hlm.30). 

2.2.4.1. Capital and Lower case 

Menurut  Rob Carter, Ben Day dan Philip Meggs (2007), penggunaan huruf 

kapital yang di aplikasikan ke seluruh kalimat memakan 35% tempat yang lebih 

besar dari pada huruf kecil. Penggunaan huruf kapital dianjurkan bagi pembaca 

yang memiliki penderita susah membaca. 

Penggunaan huruf kecil memiliki berbagai macam ketentuan dan bentuk 

yang berbeda–beda dan kontras sehingga membuat pembaca menjadi lebih 

mengingat saat menghadapi tulisan tersebut (hlm.77). 

2.2.4.2.  Spacing 

Menurut  Rob Carter, Ben Day dan Philip Meggs (2007),  susunan tipografi yang 

baik dipengaruhi oleh garis, kata–kata, dan spacing. Ketika semuanya menjadi 

satu dan konsisten maka hasilnya akan menjadi lebih mudah dibaca. Susunannya 

juga dipengaruhi oleh kualitas desain yang spesifik (hlm.77). 

2.2.4.3.  Size 

Menurut  Rob Carter, Ben Day dan Philip Meggs (2007),  ukuran yang ada di atas 

12 point mampu menimbulkan pembaca merasakan suatu jeda, dikarenakan 
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pembaca merasa tidak nyaman untuk membaca dan tidak efisien. Perasaan 

jeda/berhentinya membaca terjadi jika mata berhenti di suatu garis selama 

membaca. Maka pembaca mengamati bentuk dari komponen kata–kata tersebut. 

Jika ukuran text berada di bawah 9 point, maka pola internalnya mengalami 

kerusakan sehingga membuat kerusakan pada keterbacaan. Contohhnya : anak 

kecil belajar membaca membutuhkan huruf dengan ukuran yang besar dalam 

susunan yang mudah, sama seperti orang dewasa yang memiliki keterbelakangan 

penglihatan. Jadi ukuran yang normal untuk di baca adalah 9 – 12 point. (hlm.78). 

2.2.4.4.  Ketebalan dalam huruf 

Menurut  Rob Carter, Ben Day dan Philip Meggs (2007), ketebalan dalam huruf 

dapat digunakan sebagai keuntungan untuk membuat lebih kontras dan perbedaan 

antara tipografi dengan elemen lainnya, seperti : judul, headlines, dan subhead. 

Ketebalan yang besar / kecil dapat menekankan suatu informasi di atas informasi 

lainnya. 

Ketebalan dalam huruf yang terlalu kecil / besar dapat membuat pembaca 

susah membaca kalimat tersebut. Maka dari itu ketika membuat suatu ketebalan, 

seharusnya di periksa terlebih dahulu sesuai dengan elemen  yang ada seperti : 

background (hlm.79).  

2.2.4.5.  Italic 

Menurut  Rob Carter, Ben Day dan Philip Meggs (2007), Italic juga merupakan 

salah satu cara penekanan terhadap kalimat. Namun kemiringan yang terlalu 

miring juga membuat pembaca susah dalam membaca kalimat tersebut (hlm.79). 
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2.2.4.6. Justified and Unjustified 

Menurut  Rob Carter, Ben Day dan Philip Meggs (2007), ada beberapa alasan 

menggunakan justified dan unjustified tipografi. Namun penggunaan rata kiri 

(unjustified) saja dan bagian acak di sebelah kanan akan lebih memudahkan dan 

menjadi keterbacaan suatu paragraf yang baik bagi pembaca. Penggunaan rata kiri 

memudahkan mata pembaca mengarah ke bagian bawah halaman secara perlahan 

dari baris ke baris. Karena di setiap baris memiliki kalimat yang panjang atau 

pendek dari pada baris selanjutnya, maka mata pembaca akan memberikan sinyal 

dari baris tersebut ke baris selanjutnya. Namun berhati–hatilah juga dalam 

penggunaan rata kiri, dalam penggunaan panjang atau pendeknya suatu kalimat 

dalam 1 baris tidak boleh lebih/kurang yang terlalu banyak dari baris selanjutnya 

atau sebelumnya. 

Sedangkan penggunaan justified, memunculkan suatu keanehan dalam 

spacing antar kata di baris, yang menimbulkan gap atau celah dalam suatu 

paragraf yang membuat pembaca merasa terganggu. Penggunaan hypernate juga 

dibutuhkan, namun jangan terlalu berlebihan dalam penggunaan, agar tetap 

konsisten di tiap jarak dan kata (hlm.83). 

2.2.5. Hierarki 

Menurut  Rob Carter, Ben Day dan Philip Meggs (2007), hierarki adalah susunan 

elemen yang menandai ukuran rangkaian, mulai dari yang terpenting/menyolok 

hingga yang sedikit menyolok/kurang penting. Penggunaan hierarki harus 
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ditetapkan dengan teliti karena berhubungan dengan kepentingan di tiap elemen 

yang akan disampaikan (hlm.62-63). 

2.2.6. Logo 

Menurut Greogy Thomas (2000), ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan 

dalam membuat logo yaitu : identitas logo menurut kawasan/lingkungan, teknik 

pengaplikasian logo dan logo yang mudah dikenali sesuai dengan kebudayaan dan 

religius yang ditimbulkan (hlm. 19). 

2.2.7. Warna 

Menurut  Rob Carter, Ben Day dan Philip Meggs (2007), penggunaan warna 

dalam background dan text sangatlah penting. Penggunaan warna harus kontras 

namun meliputi dari 3 dasar perlengkapan warna yaitu: hue, Value, dan 

saturation. Hue adalah spesifik nama warna. Value adalah warna terang atau 

gelap. Saturation adalah kroma atau intensitas yang berhubungan dengan 

terangnya suatu warna. Ketika keseluruhannya seimbang dan didasari dengan hue, 

value, dan saturation maka akan menimbulkan keterbacaan yang baik, sebagai 

contoh: warna biru dan jingga adalah warna komplementer ketika digabungkan 

maka akan membuat mata menjadi lelah dalam membaca, kedua warna tersebut 

salah satunya harus menimbangkan saturation dengan tingkat cahaya yang baik 

agar mata tidak lelah dalam membaca text tersebut. (hlm.80).  

Menurut Samara Timothy (2014), Warna primer (dimana semua warna 

tercampur dan menjadi putih) adalah merah, biru, dan hijau. Warna sekunder 

dalam warna tambahan adalah violet, jingga, dan hijau yang merupakan 
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representasi dari campuran warna primer dengan warna primer lainnya. Warna 

tersier  adalah gabungan antara warna primer dan sekunder (hlm.90). 

 

 

Gambar 2.5. Color Wheel 

 (Design Elements a Graphic Style Manual/Timothy Samara/2016) 

 

2.2.8. Bentuk dan Ruang 

Menurut Samara Timothy (2014), Bentuk dan Ruang dalam desain meliputi : 

1. Kesatuan dan ketegasan 

2. Positif dan negatif (form and ground) 

3. Bentuk ruang 

4. Titik 

5. Garis 

6. Permukaan datar dan masa 

7. Bentuk geometrik 
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8. Komposisi kontras (hlm.36-74). 

2.2.9. Aturan Desain 

Menurut Samara Timothy (2014), 20 aturan untuk membuat desain yang baik 

adalah: 

1. Memiliki konsep, tanpa sebuah pesan, ide, cerita, dan narasi, tidak 

akan menjadi desain yang baik 

2. Mengkomunikasikan bukan mendekorasi 

3. Menjadi yang universal, memiliki pandangan sebagai audiens / target 

audiens 

4. Berbicara dengan suara visual, pastikan elemen nya memiliki 

keterkaitan dengan lainnya  

5. Menggunakan teori ‘sedikit lebih baik’, penggunaan elemen/barang 

dan teks yang terlalu padat menjadikan audiens susah dalam melihat 

6. Membuat negative space, negative space sangat bagus dalam 

pembentukan suatu desain, karena dapat mengalihkan ke konten 

lainnya dan membuat mata lebih nyaman 

7. Pengunaan objek penting yang besar, seperti gambar yang besar, 

warna yang mencolok, dan lain – lain 

8. Berhati – hati dengan simetris, simetris sangat berpengaruh dengan 

desain namun kurang fleksibel dalam penggunaan untuk desain 

tertentu 
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9. Menghindari flatness, mengeksplor lebih jauh suatu desain layout agar 

lebih menarik dan tidak bosan dilihat 

10. Menggunakan warna yang sesuai, warna membawa suatu psikologi 

dan makna emosional yang sangat berpengaruh kepada audiens. 

Warna juga berpengaruh kepada keterbacaan dan hierarki 

11. Menggunakan sedikit warna lebih baik, hal ini akan menjadi lebih 

besar pengaruhnya kepada audiens  

12. Kuasai dark and light, menempatkan gelap dan terang sesuai dengan 

desain agar menimbulkan kontras dan keterbacaan yang baik 

13. Menggunakan tipografi yang mudah di baca 

14. Menggunakan maksimal 2 families typeface, penggunaan typeface 

yang terlalu banyak akan mengganggu keterbacaan dan konsentrasi 

pembaca 

15. Menempatkan tipografi seperti image, penggunaan yang sesuai 

dengan desain dan tipografi 

16. Hindari penggunaan yang berlebih – lebihan, penggunaan informasi 

dan gambar yang harus diperhatikan agar tidak terjadi pengulangan 

kata / informasi 

17. Buatlah image bukan mencari yang bisa digunakan 

18. Kurangi penggunana history yang berlebihan, history bisa dijadikan 

refrensi, namun tidak untuk di ulang lagi 

19. Hindari apa yang sedang hits/fashion saat ini, penggunaan desain yang 

baik adalah desain yang memiliki makna 
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20. Tentukan desain dan tujuan, jika tidak janganlah meneruskan 

ide/desain yang akan kamu buat (hlm.12-24). 

2.2.10. Media Teks dan Gambar 

Menurut Robin Landa (2011), pembuatan media terdiri dari banyak variabel 

seperti: logo, visual identitas, media online dan web, packaging, sales kits, dan 

lain lain. Pengaplikasian dalan teks dan gambar dapat di bentuk dalam brosur, 

booklet, buku, katalog, direct mail, memorandum, news dan sales kits. Semua 

pengaplikasian tersebut bertujuan untuk mempromosikan dan memberi informasi 

kepada orang – orang (hlm.287). 

2.2.11. Tujuan Pembuatan Brosur 

Menurut Robin Landa (2011), tujuan pembuatan brosur adalah untuk 

mengkomunikasikan sebuah informasi atau untuk mempromosikan (sales dan 

marketing). Brosur juga dapat dikatakan booklet (tergantung binding dan besar 

ukuran trimnya). Orang-orang mengandalkan brosur untuk keefisiensi dan 

kemuatan. Brosur memiliki 2 fungsi utama : meningkatkan brand/kelompok dan 

untuk menyediakan informasi/komunikasi yang mudah dipahami dalam jumlah 

yang dapat manusia cerna, setiap brosur memiliki cover dengan topic dan 

pelayanan produk yang berbeda (hlm.304). 

Menurut Stoltze Design (2001), brosur merupakan media yang berdampak 

pada audiens dalam membuat keputusan, sehingga dengan adanya brosur 

diharapkan audiens bisa memperhatikan brosur dan menarik keputusan setelah 

melihatnya (hlm.1). 
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2.2.12. Proses pembuatan brosur 

Menurut Robin Landa (2011), menentukan tujuan, menganalisa, menentukan 

konsep, mendesain, dan melaksanakannya, brosur harus menarik untuk dilihat dan 

dibaca oleh audiens (hlm.306).  

2.2.13. Tipe brosur 

Menurut Robin Landa (2011), tipe Brosur dapat dibedakan dari cara melipat dan 

ukurannya. Macam – macam tipe brosur adalah : 

- Single Fold, ukurannya 8.5” x 11”, dilipat 1 bagian saja , sehingga 

memiliki 2 sisi depan dan 2 sisi belakang 

- Tri Fold, ukurannya 8.5” x 11”, dilipat 2 bagian, sehingga memiliki 3 sisi 

di depan dan 3 sisi di belakang 

- Gate Fold, ukurannya 8.4” x 11” atau 11” x 17”, dilipat 3 bagian, 

sehingga membentuk gerbang dan memiliki 4 sisi di depan dan di 

belakang 

- Accordion fold, ukurannya 8.5” x 11” atau 11” x 17”, dilipat 3 bagian, 

sama seperti gatefold namun, cara melipatnya berbeda, lebih seperti 

Single fold dan zigzag (hlm.322). 

2.2.14. Dasar Segmentasi Pasar 

Menurut Kotler dan Amstrong (2012), dasar segmentasi dibagi menjadi 4 bagian : 

Geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. 
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1. Geografis: letak geografis suatu target pasar, contoh : Nike yang 

memasarkan produknya dengan targetnya di sekolahan, Starbuck yang 

memasarkan targetnya di dekat perkantoran, dll. Semua tergantung dari 

letak geografis yang sesuai dengan targetnya 

2. Demografis: dibagi menjadi usia, populasi keluarga, jenis kelamin, 

pendapatan, pekerjaan, edukasi, agama, ras, suku, kewarganegaraan, dan 

kelas sosial 

3. Psikografis: gaya hidup, karakteristik dan sifat orang masing – masing 

4. Perilaku: kebutuhan dan keuntungan dari orang tersebut, mulai dari cara 

menggunakan dan respon produknya. Disini dibedakan, dimana orang 

membeli barang sesuai kebutuhan (hlm.214-228). 

2.2.15. Pembuatan Postcard 

Menurut Stefan Sagmeister (1997), pembuatan postcard tidak boleh lebih besar 

dari 5.5” x 8.5” dan tidak boleh kurang dari 3.5” x 5” dengan ketebalan 

maksimum 0.5”. Pembentukannya bisa seperti pop up, panorama, kayu, plastik, 

holograf, dan dapat dilipat – lipat (hlm.1). 

2.2.16. Fotografi 

Menurut Husna Widyani dan Jane Marsha (2016), fotografi memiliki banyak 

teknik yaitu ;  

1. Teknik penempatan Rule Of Third, menaruh point of interest di salah satu 

titik yang ada dalam grid rule of third 

2. Teknik framing, merupakan teknik yang mengandalkan suatu frame 
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3. Medium Shot, foto ¾ dari objek yang akan di foto, contoh: Foto objek 

manusia dengan komposisi kepala hingga lutut saja 

4. Long Shot, Foto yang di ambil dari jarak yang sangat jauh hingga 

nampak keseluruhan objeknya dan objek utama terlihat kecil 

5. Bird Eye, pengambilan foto dari atas objek nampak seperti mata burung, 

digunakan untuk objek lingkungan sekitar 

6. Eye Level, pengambilan objek sejajar dengan mata manusia, merupakan 

sudut pandang normal 

7. Frog Eye, pengambilan barang dari bawah, sehingga mampu memberi 

kesan yang tinggi dan besar 

8. Top Light, pengambilan objek dengan cahaya di atas objek, sehingga 

lebih menimbulkan kesan dramatis 

9. Panning, merupakan foto dengan mengikuti alur kecepatan objek 

sehingga menjadikan hasil foto dengan background blur di belakang 

objek yang sedang berjalan, Shutter speed yang dibutuhkan sekitar 1/10 – 

1/60 

10. Zooming, menggunakan teknik dengan me-zoom lensa kamera , Shuter 

speed yang dibutuhkan sekitar 1/30 – 1/60. 

11. Bulb, merupakan teknik foto yang memakan waktu Shuter speed 2s atau 

lebih. Foto ini akan menghasilkan benda yang mati menjadi terlihat dan 

benda yang bergerak menjadi hilang. Namun tidak dengan cahaya yang 

berjalan, cahaya itu akan tertangkap dengan kamera (hlm.38-52). 
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2.2.17. Komposisi Fotografi 

Menurut Dicky Stefanus (2015), dalam pengambilan objek tertentu memiliki 

teknik yang berbeda dan disesuaikan dengan kondisi tempatnya, seperti: 

1. Interior, di dalam ruangan di maksimumkan untuk mengambil gambar 

secara wide, menggunakan ISO yang rendah (50-100), mengusahakan 

agar garis tetap tegak lurus agar nyaman dipandang audiens, 

pengambilan arsitektur diusahakan memperhatikan distorsi objek dan 

background karena bisa saja menimpang, menggunakan high level 

hingga waist level dan menghindari low level, menggunakan lampu lebih 

baik, untuk kesan tinggi disarankan vertikal, dan meminta ijin jika bukan 

ruangan umum. 

2. Eksterior, menggunakan focal length terlebar, usahakan jangan ada objek 

yang mengganggu seperti sampah, Gunakan ISO serendah mungkin, 

dapat menggunakan AV, Foto harus nampak lurus sesuai dengan garis, 

gunakan filter jika kontras terlalu tinggi, jangan menggunakan low level 

terlalu ekstrim 

3. Foto Pemandangan kota setelah matahari terbenam, perhatikan 

background, garis cakrawala, pastikan ada landmark, lalu menggunakan 

filter atau mengatur white balance 

4. Foto Pemandangan dengan objek – objek besar dapat menggunakan 

teknik low level (hlm.14-58). 
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Menurut Sri Sadono (2015), foto dalam interior harus memperhatikan 

arsitektur yang ada, dan saat memfoto arsitektur harus memperhatikan 

ketimpangan background antara warna dan motif / ukiran. Karena merupakan 

realitas objek tersebut, dan harus di usahakan tegak lurus (hlm.65). 

2.2.18. Lampion 

Menurut Wolfram Eberhard (2006), Lampion merupakan lampu dari berbagai 

material dulunya lampion berbentuk silinder, kubus, atau bola. Lampion 

merupakan tanda kedatangan untuk tamu atau jiwa yang pergi. Di tanggalan 

Tionghoa, setiap tanggal 15 selalu ada perayaan dan diwajibkan ada lampion di 

daerah perayaan. Dipercaya oleh Tionghoa bahwa lampion dapat mengembalikan 

arwah jahat atau tidak memiliki hubungan ke dunia mereka masing – masing 

(hlm.109). 

 Sejarah 

2.3.1. Semarang 

Menurut Jongkie (2007), Sejarah Semarang dulu sempat ditulis oleh Amen 

Budiman yang menulis buku “Semarang Riwayatmu dulu” menyatakan, 

Semarang dulunya lahir saat kedatangan Ki Pandan Arang ke pulau Tirang di 

tahun 1398 Tahun Caka atau 1476 AD (Anno Domini). Ki Pandan Arang 

dipercaya untuk menyebarkan agama Islam bersama pengikutnya di pulau Tirang. 

Hingga Ki Pandan Arang menjadi bupati di Semarang. Ada versi lain yang 

mengatakan bahwa Ki Pandan Arang adalah keturunan dari Kerajaan Demak, 

versi lain mengatakan bahwa dia seorang pemimpin agama Islam. 
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Sejarah Semarang pertama dimulai di daerah Bubakan (Semarang bagian 

pusat), dimana semua imigran berkembang pesat di bubakan setelah itu lanjut ke 

daerah Kanjengan. Lalu di 1500s ditemukan sungai di Semarang yang menjadi 

transportasi dari pedalamam ke pesisir, lalu dibangun SLTP di dekat bubakan. 

Etimologi dari kata Semarang, tidak ada data yang jelas mengenai nama 

Semarang. Namun di buku ini menjelaskan bahwa kata Semarang berasal dari 

pohon asam arang yang berdekatan dan sebaris yang digunakan untuk makan, 

ramuan dan pengobatan. Selama masa penjajahan Belanda, Semarang di namakan 

“Samarang” (hlm.3-4). 

2.3.2. Pecinan di Semarang 

Menurut Hartono dan Wiyono (1985), adanya orang Tionghoa dimulai dari 

kedatangan Sam Po dari dinasti Ming dengan armadanya yang besar untuk 

mengunjungi negara-negara di laut Selatan salah satunya di pelabuhan Semarang, 

dulunya menurut cerita, Sam Po datang ke Semarang untuk mencari obat untuk 

Ong King Hong yakni Sam Po kedua, yang menderita sakit keras. Ong King Hong 

sembuh dari penyakitnya setelah mendapatkan pengobatan daru Sam Po. Ong 

King Hong tinggal di daerah gua tersebut dan menanam tanaman beserta 

pengikutnya membuat rumah-rumah di sekitarnya dan memperistri orang-orang 

pribumi di tempat itu. Ong King Hong adalah orang islam seperti halnya Sam Po, 

ia mengajarkan agama Islam ke penduduk sekitarnya dan dia membuat patung 

yang sangat besar dinamakan Sam Po karena pencapaiannya yang hebat dan 

semua orang Indonesia dan Tionghoa memuja patung tersebut. Saat umur 87 
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tahun Ong King Hong meninggal ia dimakamkan dengan upacara agama Islam. 

Sam po itu sekarang dikenal sebagai Sam Po Tay Djie (Sam Po yang besar) dan 

dipuja tiap penduduk setempat pada tanggalan Tionghoa tiap tanggal 1 dan 15 

setiap bulan. Tempat tersebut dinamakan Gedong Batu (Simongan) dan berdirilah 

klenteng Sam Po Tong (Sam Po Kong) dan di didekatnya terdapat makam (Kiai 

Juru Mudi Dampo Awang) Ong King Hong  (hlm.77-78). 

Menurut Jongkie (2007), Dulu Pecinan di Semarang mejadi satu, yaitu di 

Pekojan dan menjadi transaksi jual beli untuk peralatan dan bahan pembangunan. 

Di situ sudah menjadi kepadatan dalam bertransaksi dan keramaian orang – orang. 

Di Tahun 1816, setelah kalah perang melawan Eropa, Inggris menyerahkan 

Semarang ke pemerintahan Belanda. Pecinan di pindahkan dari pekojan ke daerah 

dekat kali Semarang, dibagi menjadi : Pecinan Wetan / Timur (Gang Pinggir), 

Pecinan Lor / Utara (Gang Warung), Pecinan Sin-Kee (Gang Baru), Pecinan 

Tengah (Gang Tengah). Perubahan itu untuk mengatur warga Tionghoa agar lebih 

di perhatikan gerak –geriknya oleh Belanda. Lalu Belanda memberikan undang – 

undang untuk orang Tionghoa karena Belanda takut akan kemajuan orang 

Tionghoa di Semarang, yaitu dengan memberikan surat pas jalan jika ingin pergi 

ke kota selain pecinan, dan undang – undang yang mengatur kepemilikan tanah 

Indonesia tidak boleh dimiliki oleh orang Tionghoa, hal ini sangat merugikan 

orang Tionghoa dan pada tahun 1906 sudah tidak menggunakan undang – undang 

dan surat pas jalan tersebut (hlm. 23-47). 
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2.3.3. Gang Pecinan 

Menurut Jongkie (2007), dinamakan Gang Warung karena mayoritas orang 

Tionghoa di Gang Warung hidup dan membangun rumah di pinggir jalan Gang 

sehingga rumah saling berhadapan, dan berjualan barang – barang di depan 

rumahnya. 

Dinamakan Gang belakang karena berada di belakang jalan yang baru 

akan di bangun yaitu gang baru. Dinamakan Beteng karena dulunya pecinan 

Semarang merupakan Benteng pertahanan pecinan sebelum masa pemerintahan 

Belanda. Pekojan, dulunya banyak orang koja yang tinggal di daerah ini (orang 

keturunan Arab, india, atau pakistan) namun sekarang hanya 2-3 keluarga yang 

berketurunan Arab/Pakistan yang tinggal di sini, di dalamnya kampung pekojan 

ada sebuah “hu” atau tolak bala yang digunakan untuk mencegah bencana atau 

hal buruk, letaknya dari dulu hingga sekarang ada di ujung jalan petolongan dekan 

dengan perempatan jalan pekojan. Petolongan dulunya orang–orang sekitar 

menjual talang/genting/atap rumah, talang biasa di sebut tolong oleh orang 

Semarang. Pasar Gang baru, dulunya orang–orang Tionghoa berbelanja di pasar 

gang baru, pasar ini menjual barang-barang seperti daging babi, ayam, sapi, sirip 

ikan hiu, aneka ikan laut, udang, dan lain–lain. Pasar ini termasuk pasar yang 

menjual barang – barang dengan kualitas bagus dan terpercaya (hlm. 41-132). 

2.3.4. Kawasan Pecinan di Masa Pemerintahan Belanda 

Menurut Jongkie (2007), di tahun 1821, pemerintahan Belanda membuat perintah 

untuk orang Tionghoa yang tinggal di Semarang. Bagi mereka (Orang Tionghoa) 
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yang ingin pergi keluar dari kampung Pecinan tersebut harus memiliki “Soerat 

Pas Jalan” atau surat ijin untuk keluar berpergian. Setelah itu pemerintahan 

belanda juga mengeluarkan surat untuk berbelanja dan lain – lain (hlm.47). 

Menurut Hartono dan Wiyono (1985), di masa pemerintahan Belanda, 

orang Tionghoa sangatlah banyak, hampir terdapat di setiap kota di Jawa dan 

menjalani kehidupannya sebagai pedagang. Orang Tionghoa mendatangkan 

berbagai macam barang dari luar Indonesia seperti porselin, kain katun, kereamik 

dan ditukarkan dengan barang–barang hasil Pulau Jawa seperti cengkeh, lada dan 

pala. Mereka juga mendirikan pabrik gula serta menjadi orang perpajakan barang 

yang di ekspor. 

Orang Tionghoa dulunya bertempat tinggal di bubakan sampai kampung 

welahan, namun terjadi pemberontakan orang Tionghoa. Setelah Pemberontakan, 

pemerintahan Belanda memindahkan pemukiman orang Tionghoa yang dulunya 

di Bubakan ke daerah kampung pecinan yang sekarang ini, ke daerah Benteng, 

Gang Lombok, Gang Pinggir, dan sekitarnya, untuk memudahkan pemerintahan 

Belanda mengawasi jalannya perdagangan orang Tionghoa. Bahkan di 

pemerintahan Belanda, orang Tionghoa kerap mengalami kemunduran karena 

diberlakukannya Surat Pas Jalan dan undang–undang agrarian untuk orang yang 

bukan pribumi tidak diperbolehkan memiliki tanah (hlm.79-82).
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